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dimineața la prânz seara

Se scoate religia din scoli?■ Pncihilitntpa rn rpli- religiei în școli acuzând că se formații privind caracterul nera^„Andrei Șaguna” din
• Halloween. Sărbătoarea de Halloween va fi organizată azi la ora 11 de elevii claselor step-by-step de la Școala Generală „Andrei Șaguna" din Deva. Surpriza evenimentului va fi creată de o paradă a costumelor. (C.B.)

■ Posibilitatea ca reli
gia să fie scoasă din 
programă a stârnit 
reacții printre profesori.

Deva (C.B.) - Asociația „Solidaritate pentru Libertatea de Conștiință” a inițiat o campanie de eliminare a predării

religiei în școli acuzând că se formații privind caracterul încalcă dreptul la libertatea de ‘ facultativ al materiei Religie, gândire, de conștiință și de religie a copiilor. Reprezentanții acestei asociații conduse de Remus Cernea cer să nu se mai oficieze servicii religioase în incinta unităților publice de învățământ și să se afișeze în toate școlile, în loc vizibil, in-

Acest lucru a stârnit reacții printre cadrele didactice hune- dorene. „Nici un copil nu este obligat să urmeze o anumită religie. Eliminarea acestei materii nu ar fi o soluție înțeleaptă”, spune Gelu Janin Minișca, directorul Școlii Ge-

nerale „Andrei Șaguna” din Deva. Conform ultimei statistici furnizate de IȘJ, la nivelul județului Hunedoara 89,6% din elevi sunt ortodocși, restul fiind de alte confesiuni, /p.3

Spune-ți părerea la forum!'

PremierulGal in Popescu Tăriceanu a anunțat, la începutul 
ședinței de 
'miercuri a Guvernului, câ l-a desemnat pe senatorul liberal Varujan Vos- ganiăn pentru postul de comisar european. /p.2

(Foto: CL)

Distrugeri de armament
Deva (M.T.) - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara” informează populația Devei că azi, între orele 9.00 - 15.00, pe Dealul Paiului, se vor desfășura activități de distrugere a muniției, găsită neexplodată, descoperită în județ. „Specialiștii serviciului de protecție civilă roagă populația ca, în acest interval orar, să nu desfășoare activități pe o rază de 1.500 m față de locul acestor operațiuni deosebit de periculoase”, declară purtătorul de cuvânt al ISU, locotenent colonel Neculai Dorobăț.
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A scăzut numărul saiariațBor
Numărul salariaților din România a scăzut aproape

Srata:CuvSntul liber, suisa: TVR

Ieri, la Monumentul Eroilor a din Deva, au fost omagiați cei > ce și*au dat viața pentru patriei Reprezentanții armatei, munici-M palității și județului, au depus coroane de flori și au prezentat A ionorul. Manifestarea a fost ' ^organizată cu prilejul Zilei ^Armatei Române. (Foto: t. Mânu)
S-a lansat harta oficială a Devei
■ Noua hartă poate fi 
transpusă în format 
digital pentru aplicațiile 
software de tipul GPS.

Deva (M.S.) - O companie internațională a lansat, ieri, noua hartă a municipiului Deva, aceasta putând fi transpusă și în format .digital pentru softurile GPS. Proiectul a început în urmă cu un an și

a constat în actualizarea datelor de pe hărțile vechi prin Planul Urbanistic al municipiului, dar și prin date oferite de Oficiul Județean de Cadastru.Harta municipiului Deva a costat 50.000 de lei noi, o parte din cheltuieli fiind acoperite de sponsori. Ea a fost tipărită în 5000 de exemplare, integral color, de o calitate grafică superioară și cu

dimensiunile de 100x70 de centimetri. Toate exemplarele vor *fi oferite gratuit birourilor private și în locuri publice. O variantă pliată a hărții va putea fi achiziționată și din magazinele de specialitate, la un preț de 10 lei noi.Reprezentanții companiei au anunțat că, în scurt timp, va fi lansată și o hartă a municipiului Hunedoara.

Bursă
Deva (I.J.) - Bursa generală a locurilor de muncă va avea loc vineri în toate agențiile locale AJOFM Hunedoara. Pot participa toți hune- dorenii aflați în căutarea unui loc de muncă, precum și angajatorii care au locuri de muncă vacante și doresc să recruteze personal. 7p.5

A dat foc soției și s-a sinucis
■ Un bărbat de 48 de 
ani, din Cristur, s-a si
nucis ieri, capul fiindu-i 
retezat de un tren.

Cristur (M.T.) - O localnică l-a văzut pe Alexandru Szabo care stătea lângă linia ferată, fiind foarte neliniștit, parcă aștepta să vină trenul. „Am trecut pe lângă el și m-a salutat. Mi-am dat seama că se va întâmpla ceva pentru că era foarte neliniștit”, spune Veronica. Șocați de cele petrecute,

vecinii povestesc că marți, băut fiind, i-a dat foc soției sale, aceasta fiind internată la Spitalul din Deva, cu arsuri pe 75 la sută din suprafața corpului. „A mai avut astfel de tentative, inclusiv aseară, după ce a dat declarații pe la poliție și a ajuns acasă, a încercat să se spânzure, însă a fost găsit la timp. Localnicii spun că atât bărbatului cât și soției sale „le plăcea să cam bea”. Se efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările în care bărbatul s-a sinucis. Bărbatul a fost decapitat, murind instantaneu (Foto: t. Mânu)

mailto:cuvantul@informmedia.ro
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• Eliberat. Fotoreporterul agenției Associated Press Emilio Morenatti, răpit marți de militanți palestinieni în Gaza, a fost eliberat după mai mult de 12 ore de captivitate, sub presiunile oficialilor palestinieni. Morenatti (37 ani) a fost capturat de patru persoane înarmate în fața reședinței sale.

A demisionat de Ziua Armatei

Recomandare
Ierusalim (MF) - Liderul Partidului Muncii _ din Israel, Amir Peretz, a declarat că va reco- manda formațiunii din R care face parte să rămâ- I nă în continuare în coa- N liția aflată la guvernare, I în pofida integrării în a- ceasta a unui partid de extremă-dreapta, a declarat o sursă oficială. „La finalul unei întreve- 

Kj deri între premierul E- I hud Olmert și liderul ■ Partidului Muncii, Amir * Peretz, acesta din urmă a declarat că va recomanda formațiunii sale .. rămânerea în coaliția a- flată la guvernare”, a declarat, ieri, sursa citată. Olmert a încheiat un acord, luni seară, cu liderul formațiunii Israel 
1 Beitenu, Avigdor Lieber- . man, privind intrarea a- ’ cestei formațiuni în coaliția aflată la guvernare.

Amir Peretz (Foto: epa)

Vladimir Putin
(Foto: EPA)

Un om 
influent

■ Ministrul Atanasiu a 
demisionat, iar în locul 
lui a fost numit Sorin 
Frunzăverde.

București (MF) - Ministrul suspendat al Apărării, liberalul Teodor Atanasiu, și-a a- nunțat, ieri, demisia din funcție. De Ziua Armatei Române, Atanasiu a anunțat că i-a prezentat premierului Tăriceanu demisia sa din funcția de ministru al Apărării.
„Cel mai deștept cedează”Teodor Atanasiu a menționat că se împlinesc 44 de zile

de la suspendarea sa din funcție de către președintele Traian Băsescu.
W.............
Nu cred că vom 
găsi vreun liberal 
pentru Apărare 
care să poată 
colabora cu 
președintele.

Teodor Atanasiu

................    M El a adăugat că a făcut toate demersurile legale pentru a-și demonstra nevinovăția și că a și reușit acest lucru, dar că, în pofida acestor lucruri,

șeful statului a refuzat să a- plice prevederile legale și să revoce decretul prin care l-a suspendat din funcție.Precizând că în acest condiții Armata este cea care are de suferit, Atanasiu a spus că „cel mai deștept cedează” și că, de aceea, a hotărât să demisioneze din funcția de ministru al Apărării.
Frunzăverde, numitTotodată, președintele Traian Băsescu a semnat decretul de revocare din funcția de membru al Guvernului a lui Teodor Atanasiu (PNL), precum și pe cel de numire a

democratului Sorin Frunzăverde la conducerea MApN, informează Administrația prezidențială.Președinția precizează, în- tr-un comunicat, că „șeful statului a semnat cele două decrete la propunerea primului- ministru, în temeiul prevede ! rilor art. 85 alin. (2), art 100 alin. (1) și ale art. 106 din Constituția României, și în temeiul art. 5 si 7, respectiv art. 10 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare”.
Moscova (MF) - Pre- i
ședințele rus, Vladi- ;
mir Putin, a declarat, 
ieri, că se așteaptă să i
dețină influență poli- j
tică și după încheie- i
rea mandatului său i
în fruntea țării, în j
2008. Putin nu a î
specificat însă ce rol ;
crede că va avea du- i
pă acea dată. „Chiar j
și după ce nu voi ;
mai avea prerogative ;
prezidențiale, cred î
că, fără a modifica 
legea fundamentală 
în funcție de propriile j
interese, voi putea j
păstra cel mai impor
tant lucru care este •:
drag oricărui politi- ;
cian: încrederea i
voastră", a spus j
Putin. „Folosind acest 
lucru, putem influen
ța împreună lucrurile 
care se petrec în țara j
noastră și vă garan- j
tez că acest lucru se . ț 
dezvoltă în mod con- j 
tinuu", a spus el. ;

Vosganian, comisar european

Phenianul amenința Seulul
Seul (MF) - Coreea de Nord a avertizat Coreea de Sud, ieri, că va acționa în cazul în care Seulul va aproba sancțiunile ONU împotriva Phenianului, redactate de Washington. Participarea Coreei de Sud la programul de sancțiuni ar fî considerat o provocare gravă, care ar conduce la o „criză de război” în peninsula Coreeană, a precizat un purtător de cuvânt nord-coreean.

sescu și Barroso, au mai arătat sursele citate, care au afirmat că, deși Băsescu a invocat textele constituționale care îi acordă prerogative în ceea ce privește politica externă a țării, președintele Comisiei Europene i-ar fi spus că va discuta problema comisarului european doar cu premierul Tăriceanu, au spus aceleași surse.Varujan Vosganian ar putea prelua postul de comisar european pentru minorități, aceasta fiind una dintre variantele vehiculate în ultima perioadă în cercurile diplomatice europene.Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Johannes Laitenberger, a precizat ieri că numirea comisarilor desemnați este făcută prin consens între statele'membre și președintele’ Comfștfed?1" . n‘ja• > I r>n ifB-< rauafi
Moțiunea a pierdut susținerea

■ Premierul Tăriceanu 
l-a desemnat pe Varujan 
Vosganian pentru postul 
de comisar european.

București (MF) - Premierul Călin Popescu Tăriceanu a a- nunțat, la începutul ședinței de ieri a Guvernului, că l-a desemnat pe senatorul liberal Varujan Vosganian pentru postul de comisar european.Premierul a făcut acest a- nunț la începutul ședinței E- xecutivului, după ce dimineață a avut întâlniri cu președintele Traian Băsescu și cu lideri PD, iar la ora 14.00 liberalul Teodor Atanasiu și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Apărării.
Atributul premieruluiSurse din Alianța D.A. au declarat că scrisoarea de reco-'

Senatorul liberal Varujan Vos
ganian (Foto: arhivă)mandare a fost semnată exclusiv de premierul Tăriceanu, persoane din anturajul a- cestuia apreciind că în acest fel se creează un precedent, prin care propunerile României pentru Executivul european vor fi atributul șefului Guvernului, și nu al președintelui.Problema ar fi făcut și subiecții! unei discuții între Bă-

A'

■ Moțiunea PC împotri
va lui Marko Bela se va 
mai discuta în plenul 
Camerei Deputaților.

București (MF) - Moțiunea simplă inițiată de PC împotriva liderului UDMR Marko Bela pe tema declarațiilor acestuia privind autonomia terito-

rială nu se va mai discuta în plenul Camerei Deputaților.
PSD s-a retrasMoțiunea de cenzură a rămas fără susținerea necesară, după ce deputății PSD și-au retras semnăturile.Biroul Permanent al Camerei Deputaților a constatat, ieri, că moțiunea nu mai are

susținerea necesară pentru a fi dezbătută.Inițial, moțiunea fusese semnată de 57 de deputați PC, PSD și PRM. Potrivit Regulamentului Camerei, o moțiune simplă trebuie să aibă susținerea a cel puțin 50 de parlamentari pentru a putea fi a- nalizată în plenul Camerei Deputaților.

Oraș subteranIerusalim (MF) - Grupările armate palestiniene construiesc un „oraș subteran” în Fâșia Gaza, pentru a depozita armele pe care intenționează să le folosească împotriva Israelului, a declarat generalul Dan Halutz, șeful Statului Major al armatei israeliene.„Palestinienii continuă să construiască un oraș subteran în Fâșia Gaza”, a declarat Halutz.„Sapă tuneluri sub sectoarele urbane ca să depoziteze arme pe care vor să le folosească pentru a se opune forțelor noastre”, a adăugat e.Generalul Halutz a precizat că armata israe- liană a descoperit recent și a distrus 15 tuneluri 3jj sppațe ub frontiera din: Egipt și Fâșia Gaza, folosite pentru contra bandă cu arme.Armata israeliană desfășoară operațiuni terestre de anvergură în Fâșia Gaza de la atacul palestinian din 25 iunie, care s-a soldat cu moartea a doi militari israe- lieni și capturarea caporalului Gilad Shalit. A- ceastă ofensivă a provocat moartea a 250 de palestinieni.

ANI - fecioara târfă
Miron Beteg

KT mironheteg@yahoo.camNu sunt convins că apariția Agenției (Naționale de Integritate, așa cum a fost gândită inițial de Guvern și trimisă spre dezbatere Parlamentului, ar fi reprezentat altceva decât punerea pe picioare a unei noi instituții inutile, dar spectaculoase. E riscant, totuși, să te îndoiești de eficiența Agenției pornind doar de la obsesia, aproape malignă, că în țara asta nimic nu funcționează cum ar trebui. Chiar dacă - să zicem - DNA pare doar Un experiment de presă al justiției românești. De patologie ține însă modul în care au reacționat parlamentarii la prevederile legii de organizare a Agenției. Un patrulater tot mai bine sudat (PSD, PRM, UDMR și PC) a hăcuit-o, la propriu, cu drujba spaimelor de demnitar, în Comisia legislativă, ridicând, în 

paralel, și o altă întrebare. Poate de neam prost, care nu înțelege subtilitățile marii politici naționale: cum naiba se face că în timp ce Partidul Conservator înaintează o moțiune simplă împotriva liderului UDMR, iar Vadim Tudor se dă de ceasul morții că ungurii vor să spintece și să însângereze Transilvania, reprezentanții celor trei partide se înțeleg de minune și dincolo de naționalitate când vine vorba de controlul averii demnitarilor? Prezența PSD în toate aceste „alianțe" nici nu mai merită comentată, seamănă prea mult cu cea a cerșetorilor la înmormântări sau parastase.Pe mine unul m-a pufnit râsul - nu mai îmi sare țandăra de multă vreme când e vorba de 

comportamentul oamenilor politici - văzând cu câtă seriozitate câțiva membri ai amintitelor partide și-au susținut modificările la legea de funcționare a ANI. înainte de toate, s-a propus înlocuirea controlului averilor demnitarilor cu controlul declarațiilor de avere. Adică - dacă un primar „onest" înșiră o listă de proprietăți cât inventarul Casei regale britanice în declarația de avere, nu ne interesează cum se face că în doar câțiva ani a dobândit atât de multe, ci doar dacă a fost cinstit când și-a completat formularul. Poți fura oricât, totul e să fii sincer în declarații. Și ai scăpat. Asta dacă ești demnitar. Hoților care n-au trecut prin purgatoriul listei la alegeri, manglitorilor care n-au căpătat ștaif, tupeu și dreptul de a ne scuipa în cap în contul banilor publici, nu li se mai aplică o măsură identică. „Ferma animalelor" pare, tot mai mult, o carte învechită pentru România, nu mai aplicabilă societății noastre decât basmele lui Ispirescu sau poezioarele lui lenăchiță.

Evident, a fost propusă eliminarea verificării incompatibilități- lor, eliminarea accesului la datele bancare (fiscale) ale celui cercetat, secretizarea rezultatelor obținute după verificări, iar lista ar putea continua până dincolo de punctul de final. Modalitățide a se proteja, veți zice. Cum însă pare că nu ești parlamentar adevărat dacă nu îți bați joc direct și deschis de omul de rând, dcfuă prevederi sunt chiar jignitoare. Prima ar fi eliminarea dinConsiliul Național de Integritate a reprezentanților societății civile. A doua prevedere frizează direct nesimțirea, nu absurdul: posibilitatea de sesizare a ANI doar cu „dovezi concrete". Parlamentarul pe care l-ai votat, primarul pe care l-ai ales te pot lăsa baltă, își pot bate joc și de tine, și de promisiunile din campania electorală, în timp ce gușa le crește, fălcile și conturile îi se rotunjesc, adună spații comerciale cum altădată firimiturile ae la conferințele de presă, iar ție, dacă îți tună, din disperare, să $eșl~ zezi ANI, ai nevoie de condiții 

speciale și de „dovezi concrete", îți rostuiești o poliție particulară, un Parchet propriu în baia de serviciu, mai plătești și câțiva detectivi, pui din când în când veioza de la pat în ochii celor care au dat mită ca să-ți dea o declarație, acolo, îi poprești o- mului conturile în băncile românești și, după ce primești un răspuns și de la Interpolul de cartier, îl arestezi și-l duci la Agenția Națională de Integritate. Evident, cu aprobarea Parlamentului. CUm mai putem spune că, în asemenea condiții, justiția românească nu funcționează?Guvernul a aruncat pe piață o ANI fecioară care, din pudoare, probabil n-ar fi făcut nimic. Parlamentarii au transformat-o într-o curvă care, pe lângă că nu va face nimic, te va mai și trimite la farmacie să-ți iei niște medicamente dacă nu vei vrea să te v mănânce... integritatea.***Punctele de vedere exprimate de colaboratorii ziarului nostru în rubricile de opinii nu coincid neapărat cu cele_ale redacției.
CUVAffi.
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• Educație. Hunedorenii vor beneficia de un înalt nivel de protecție și consiliere pentru a-și cunoaște drepturile de consumatori, anunță Viorel Chiș, directorul OPC Hunedoara. OPC va iniția un parteneriat publi- c-privat în scopul consilierii agenților economici pentru respectarea legislației în domeniul protecției consumatorului. (IJ.)
• Urmărit general. Un bărbat, de 36 de ■> ani, din Călan, care a fost dat în urmărire^generală și are de executat o pedeapsă cu închisoarea de un an, pentru furt, a fost prins de polițiștii Serviciului de Transporturi Otopeni - București. (M.T.)
• Târg de toamnă. O amplă manifestare a acestei toamne va avea loc la Deva, în zilele de 28 - 29 octombrie sub denumirea de „Târgul Toamnei Hunedorene". Ea se va derula în Piața Victoriei și va oferi devenilor o gamă de produse diverse și momente de petrecere a timpului liber într-un mod plăcut. (S.B.)

Și musulmanii vor la religie
■ Ora de religie din 
școli a devenit intere
santa și pentru elevii ce 
aparțin altor culte.

CĂLIN Bicăzan

Deva - Eventuala eliminare a religiei din școli nu este văzută cu ochi buni de profesorii din județul Hunedoara. „Eu nu sunt de acord cu scoaterea orei de religie. Se vede că în urma susținerii acestei materii elevii au o atitudine morală. Noi avem doi elevi de confesiune musulmană care participă la ora de religie, o dovadă în plus că profesorul nu face dogmatizare”, afirmă Maria Andrei, directorul Colegiului Tehnic „Transilvania” din Deva. Ruhi și Ruhsar Kantarcioglu, cei doi elevi de cult musul-

Diana Ruse Florin Boldea Ruhsar Kantarciogluman spun că „ora de religie este plăcută și este bine pentru noi că învățăm lucruri noi. Mergem la oră și ascultăm chiar dacă suntem musulmani”.
Profesorii de religie condamnă inițiativa eliminării acestei materii. „Scoaterea religiei nu ar fi un lucru bun din punct de vedere moral. Elevii sunt foarte interesați la

oră, iar timpul nu îmi este suficient ca să răspund la toate întrebările lor”, afirmă Florin Boldea, profesor de religie la Școala Generală „Andrei Șaguna”.
Curățenie moralăElevii de la această unitate școlară spun că religia e necesară și la locul ei. „Eu aș vrea să fac religie în continuare și nu mi-ar plăcea ca această materie să dispară. Sunt ortodoxă și merg cu plăcere la această oră”, spune Diana Ruse.Concluzia e trasă de Gelu Janin Minișca, directorul Școlii Generale „Andrei Șaguna” care spune că „avem de- a face cu o problemă delicată. Cert este că ora de religie îi educă pe copii în spirit de moralitate și cunoaștere a sistemului de educație religios”.

SPAR vine și la Deva
Viceprimar de nota 1?Deva (C.B.) - Activitățile întreprinse de Primărie pentru renovarea aleilor și trotuarelor din municipiu nu au ajuns și în cartierul Dacia lângă blocul 33. Oamenii de aici reclamă faptul că li s-a promis că trotuarul din fața blocului le va fi asfaltat, dar deși au trecut câteva luni de atunci nu s-a rezolvat nimic. Nemulțumirea este una specială pentru că viceprimarulloan Inișconi este tras la răspundere de fostul său profesor. „Un trotuar mai rău ca acesta de aici nu am întâlnit in tot orașul. O doamnă a căzut mai demult și și-a rupt mâna din cauza trotuarului plin de gropi. Am mers la viceprimarul Inișconi și i-am spus situația, dar nu s-a rezolvat nimic. Eu sunt fostul lui profesor de desen tehnic. La școală îi dădeam nota 9, dar acum i-aș da 1 pentru că nu se ține de treabă”, a afirmat Ion Sapta.

■ Un nou supermarket 
aparținând grupului 
Spar va fi inaugurat 
mâine, la Deva.

Deva (I.J.) - El va fi localizat pe strada Mihai Viteazul, nr. 2, în locul fostei autogări Deva. Magazinul aparține Grupului SPAR care realizează astfel cea de-a treia investiție de acest fel deschisă în România. „Compania SPAR a intrat pe piața din România în anul 2005, în urma unei amănunțite analize a pieței, care a evidențiat compatibilitatea dintre conceptul SPAR și realitatea pieței românești”, se arată

într-un comunicat al companiei.Grupul SPAR a mai deschis un supermarket la Arad, în luna august și un altul la Reșița, la începutul lunii octombrie.în luna august, reprezentanții firmei au anunțat preluarea lanțului de supermar- ket-uri Diskont din Alba Iulia, care vor fi transformate în magazine SPAR în toamna acestui an.SPAR a fost fondată în anul 1932, în Olanda. Compania deține 15.000 de magazine în 34 de țări de pe patru continente, cu o cifră totală de afaceri de 27,9 miliarde de euro, în anul 2005.

Teza cu subiect unic
Deva (S.B.) - Ministerul Educației a finalizat Metodologia de organizare și desfășurare a tezelor cu subiect unic pentru clasa a Vil-a în acest an școlar. Textul proiectului de act normativ este discutat în prezent cu sindicatele din învățământ și urmează să fie aprobat prin ordin al ministrului, astfel încât susținerea lor să aibe loc începând cu 24 noiembrie 2006. Notele obținute au o pondere de 25 % din media semestrială, dar rezultatele constituie un criteriu în selecția și repartizarea

acestor elevi în clasa a IX- a a anului școlar 2008-2009. Durata fiecărei teze este de 50 de minute. Tezele cu subiect unic se susțin în fiecare semestru. Pentru semestrul întâi în perioada noiembrie-decembrie, iar pentru semestrul II, în luna mai. în situații speciale, elevii pot susține teza în ianuarie sau februarie pentru semestrul întâi și în august pentru semestrul II. Disciplinele la care se dau teze sunt limba și literatura română, matematică și limba și literatura maternă.

Acestea sunt locațiile unele puteți sa citiți GRATUIT 
Cuvântul Liber:
- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara
- Cabinet medical Sântei ENiriae Vasile, din Hunedoara
- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara
- Cabinei medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara
- Farmacia veterinara SC. Mira Vet Impex 5 R.L., Hune

doara
- Cofee Sarvoya Snack, din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva
- Cabinet medical Promosan, din Deva
- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria
- Restaurant „Bulevard', din Deva, b-dul Decebal, bloc 

M, parter

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

SMS

rsâscă Hallowusn-!jl?

întrebarea săptămânii: Vi se pare 

normal ca românii să sărbăto-

Trimite SMS conținând cuvântul DA ia numărul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate șl 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.

Prea puțini judecători
■ Lipsa judecătorilor în 
Tribunalul Hunedoara 
face ca multe cauze să 
dureze mai mult.

Ina Jurcone___________________
ina.Jurconeț Inform medla.ro

Deva - Din cele 38 de posturi de judecători necesare Tribunalului Hunedoara, doar 28 sunt ocupate, a declarat ieri, cu ocazia Zilei Ușilor Deschise, președintele instituției, Daniel Tiliciu. Situația face ca numărul dosarelor aflate pe rol să dureze mai mult decât dacă întreaga schemă de personal din justiția hunedoreană ar fi ocupată. „Dotarea cu calculatoare în justiție se reflectă în

faptul că nu există angajat care să nu aibă calculator și pot folosi Internetul și Intranetul fiind astfel accesibil către și de la toate parchetele, oficiile Registrului Comerțului și Administrației Naționale a Penitenciarelor din țară”, declară președintele Tribunalului Județean Hunedoara, Daniel Tiliciu, cu ocazia Zilei Ușilor Deschise, celebrată la 25 octombrie.
Codul 97Orice cauză a cărei judecată va începe la Tribunalul Hunedoara va primi numărul unic de dosar „97”, codul județului nostru. „Astfel, oricine poate identifica de unde a plecat dosarul și faptul că a fost judecat inițial la Deva”, adaugă

Daniel Tiliciu (Foto: cl)Tiliciu. Ca o noutate în ceea ce privește reforma în justiție, Tiliciu spune că orice informație legată de o cauză, locul și ora judecății pot fi aflate de pe Internet. în plus, repartiția dosarelor pe judecători se face aleator prin intermediul unui soft informatic. „Este al doilea an în care se organizează acest eveniment, prilejuit de sărbătorirea Zilei Europene a

Justiției Civile. La Deva, sărbătoarea s-a desfășurat într-o nouă formulă, adică procesele s-au desfășurat în mod normal. Orice doritor a putut vizita chiar și o sală de judecată”, declară președintele Tribunalului Hunedoara.
Ij www.Etuon.ra 1.1

www huan ro 
Spune-ti părerea la forum!

înșelăciune
Deva (M.T.) - Un bărbat de 41 de ani, din Deva, este cercetat în stare de libertate pentru înșelăciune și fals în declarații. Polițiștii Postului de Poliție Transporturi Feroviare Deva au stabilit că în mai 2005, L.T., a cumpărat ilegal o locuință ce aparținea SNCFR. Bărbatul a de-clarat în fals, în fața notarului public, că nu a deținut locuință proprietate personală. Prejudiciul în valoare de 3.246 lei a fost recuperat, iar bărbatul este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune și fals în declarații.

Redactorul-șef vă spune azi "Alo!"
Deva (A.S.) - Doriți să vă spuneți părerile despre ziarul „Cuvântul liber”® Aveți idei sau propuneri pentru anumite juâaiecte? în fiecare zi de joi, între orele 10 si ÎL redac- torul-șef Adrian Sălăgean este la dispoziția dumneavoastră, a cititorilor, ia numărul de telefon 0254-211275. wă invităm să profitați de această ocazie. Pe noi ne poate ajuta să Îmbunătățim conținuta! ziarului. Pe dumneavoastră vă poate tace cititori din ce in ce mai mulțumiți. Nu în ultimul rând, informațiile primite de Ia dumneavoastră pot fi baza unor articole de presă menite să rezolve problemele oamenBor acestui județ.

Redactor-șef Adrian Sălăgean

Credem cu adevărat că ziarul „Cuvântul liber” trebuie să rămână un camarad.

medla.ro
http://www.Etuon.ra
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Ziua națională a Republicii Austria_______________________
1624 - S-a născut Mitropolitul Dosoftei. cărturar, poet și 
traducător, ctitor al tiparului, inovator al cultului, promo- 

v tor al culturii și literaturii în limba 
Ț națională (m. 1693).______________

1673 - S-a născut Dimitrie Can- 
temir, domn al Moldovei (1693; 
1710-1711) și cărturar umanist.
1901 - S-a născut istoricul Con
stantin C. Giurescu, membru al 

Academiei Române (m. 1977).
1911 - S-a născut cântăreața americană Mahalia Jackson 
1919 - S-a născut Mohammad Reza Pahlawi Aryamehr, 
șahul Iranului (1941-1979).______________________________
.1949 - S-a născut interpreta de muzică ușoară Corina 
Chiriac (foto).
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VREMEA
11°
minim

21°
maxim

Prognoza pentru astăziCer mai mult senin. Maxima 21°G, iar minima de 11 °C. va fi de
Prognoza pentru două zile
Vineri. Cer mai mult senin. Maxima va fi de 24°C, iar minima de 11°C.
Sâmbătă. Cer parțial senin. Temperatura maximă va fi de 18°C. Minima va fi de circa 6°C.

Calendar Creștin-Ortodox
Soluția Integramel din numărul precedent L-R-R-S - FILAMENTE - CUZA - ORB

- LUME - STA - RA - STELE - LINIE - SUC - CANIȘ - CL - BIRT - PRII - A - IU- 
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Cei din jur nu vă apreciază ideile la adevărata lor valoare, 
dar asta nu vă descurajează. Vă sfătuim să nu semnați acte 
oficiale.

Evenimente neprevăzute vă determină să vă schimbați pro
gramul. S-ar putea să fiți nevoit să plecați într-o delegație, 
spre nemulțumirea unora.

Dimineața sunteți cam visător și aveți tendința să neglijați**'

47
O

Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir.

Calendar Romano-Catolifc-’^£_______

Sf. Dumitru, m.

Calendar Greco-Catolic_____________________
Sf. Mare Mc. Dumitru, Izvorâtorul de Mir, m.

Energie electrică
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 
orele? '
9.00-10.00 în Deva, Str. 22 Decembrie str. Ady Endre, str. 
Zăvoi și str. Veronica Micle;
9.00-15.00 în localitățile Ohaba, Cosești, Fintoag și Hol- 
dea;
8.00-14.00 în Goleș, Mladin, Dăbâca, Hășdău, Vălari și 
Nisipoasa.

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
în perioada 3-26 octombrie. Cuvântul liber vrea să 
continui să-l demonstrezi cât de ușor te poți juca cu 
cuvintele. Dezleagă corect Integrama apărută în 
fiecare ediție a ziarului ți trimlte-o alături de talonul 
completat pe adresa redacției: Deva, str. 22 Decem
brie, nr. 37A. sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o 
fri cutiile spedale Cuvântul liber, până în 31 octombrie. 
Extragerea va avea loc 10 1 noiembrie, ora 16.30, la 
sediul redacției, îh prezența unei comisii.
DE DATA ACEASTA IȚI DAM CHIAR DANII
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajațll Inform 
Media ți nici rudele acestora de gradele I ți II.

Gaz metan______________ .__________
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 
între orele
8.00 - 11.00 pe străzile T. Vuia, N. Grigorescu, Hărăului, 
Banatului, Bucovinei, Ardealului;
8.00 - 14.00 pe A. Vlaicu, Izvorului, Merilor, trandafirilor 
și S. Drăgoi.

Ghiveci cu sos
Ingrediente: două roșii, un ardei, un morcov, jumătate de ceapă, o legătură de mărar, 100 g fasole, o legătură de pătrunjel, jumătate de castravete, 3 cartofi, 50 g de ciuperci, 1 litru și 1/2 de apă, un pahar de vin, delicat 1 cub și jumătate de kilogram de carne tocată, sare, piper.
Mod de preparare: se iau roșiile, se taie mărunt și se pun la fiert împreună cu morcovul, ceapa, castravetele, cartofii, fasolea, ciupercile și delicatul pentru 50 de minute, între timp carnea tocată se face biluțe și se pune la prăjit cu puțin bulion pentru 25 minute. După ce am terminat de prăjit carnea, o punem peste ghiveci și punem sare după gust și puțin piper. Legătura de pătrunjel se taie mărunt, la fel și mărarul și se pune vinul alb. La urmă se lasă pe foc încă un sfert de oră.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Metec

830 Pe ce dăm banii? (r) 
8:50 Celebritățile timpului 

tău (s)
930 Reflector (r)
930 Desene animate.

Sabrina
10:20 Izolați 1h România.

TVR - singurul prieten
10:35 Superttupa (r)
11:05 Cultura libre (r)
11:50 Integrame despre inte

grale (2 episoade). 
Prezintă Răzvan 
Petrișor

12:00 Dls-de-seară (r)
13:00 Cony și restul lumii 

(ep. 64, comedie, SUA, 
2003). Cu: Ben Sav
age, Danielle Fishel, 
J.B. Gaynor

13:30 Desene animate. Club 
Disney (SUA)

14:00 Jurnalul TVR. Sport
15:30 Akzente
17:00 Jurnalul TVR
17:15 Povești întunecate
1830 Dis-de-seară
19:00 Jurnalul TVR. Sport

Meteo

Nume....
Prenume 
Adresa

Localitatea
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □

proDieme importante. Tot în cursul dimineții primiți o veste 
neplăcută.

Rac

Sunteți eu capul în nori și s-ar putea să pierdeți din vedere 
probleme importante. Vă recomandăm să nu începeți 
proiecte noi.

Leu

S-ar putea să fie vorba despre o penalizare pentru 
întârzierea unei lucrări importante. Nu vă manifestați ner-
vozitatea! Veți suferi!

Fecioara

f

Vă recomandăm să vă amânați vizitele planificate pentru 
azi. S-ar putea să nu decurgă întocmai cum ați dori.

S-ar pifea să aveți o neînțelegere cu persoana iubită și să
plecați într-o excursie cu prietenii. Nu exagerați pozând în

Scorpion _____

Dimineața sunteți dezamăgit de un partener de afaceri în 
care ați avut foarte mare încredere. Nu puneți la suflet 
toate întâmplările!

Săgetător
Spre seară este posibil să aveți musafiri. Partenerul de viață 
vă sfătuiește să fiți puțin mai cumpătat, însă aumneavoastră 
sunteți foarte energic.

Capricorn

S-ar putea ca o întâlnire de afaceri să nu decurgă con
form așteptărilor și să rămâneți cu un gust amar. Nu vă 
descurajați!

Vărsătoi

Chiar dacă aveți multe probleme de rezolvat, vă sfătuim 
să vă relaxați. Dimineața aveți de gând să cheltuiți o sumă 
importantă.

Nu este momentul să începeți noi activități. S-ar putea să 
nu găsiți cele mai brine soluții și să aveți parte de o 
dezamăgire.
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730 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore? 
Te uiți și 
câștigi

9:10 Omul care aduce

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:15 Om sărac, om bogat 

(s, r)
11:15 Renegatul (s, r) 
12:15 Familia Bundy (s) 
13:00 Știrile ProTv.

Te uiți și câștigi 
14:00 Blngo (aventuri, SUA, 

1991). Cu: Robert J. 
Steinmiller Jr., Cindy 
Williams. R.: Matthew 
Robbins

16:00 Tânăr șl neliniștit (s). 
Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Heather 
Tom, Melody Thomas 
Scott

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
. Te uiți șl câștigi 
1 17:45 Om sărac, om bogat
• - - -
1.
1

I

i
I

f
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1
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(s) Te uiți și câștigi 
18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport

6:00 în gura presei cu 
Mircea Badea

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

9:00 în gura presei (r) 
10:00 Concurs Interactiv 
11:00 Anastasia (s). Cu: Ele

na Korikova, Petr 
Krasilov, Daniel 
Strakhov

(12:00 Vryere^

I
I
!

â
t
I

1

I

13:00 Observator cu Simona 
Gherghe

13:45 Ziua judecății (r) 
(divertisment)

1600 Observator 
16:45 9595, te învață ce să 

fad
18:00 Vocea Inimii (serial, 

dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Cezara 
Dafinescu, Alexandru 
Repan, Ion Dichiseanu, 
Marius Bodochi, Maria 
Dinulescu 

i Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

8:00 Lecția de... istorie (r) 
900 Ocolul Pământului în 80 
de zile (r) 10:00 Tonomatul 
DP2 1130 Caracatița (s) 1225 
Cum să nu ne îmbrăcăm (r) 
1300 Bugetul meu (r) 13:30 
Teleshopping 1400 ABC... de 
ce? 1430 Cutia fantastică (s) 
15:00 împreună în Europa I < 
16:00 Jurnalul TVR (r) 16:30 
Tribuna partidelor parla
mentare 1700 Ocolul Pămân-: 
tului în 80 de zile (aventuri) 
18:00 Lecția de... sănătate 
1835 Caracatița (s) 19:25 > 
Câțiva pași spre un manage-, 
ment mai bun (doc.) 20:00s 
Mogulii Rusiei de azi (doc. 
Marea Britanle, 2005) 2100 \

(comedie) 0:15 Marcă înre- 
’ gistrată 0*45 Futurama (d. a.) 

1:15 Jurnalul Euronews
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> Ora de știri 22:10 Vulturii legii

6:00 Celebritate (r) 7:00 
Rebelde (r) 830 Suflete rănite
(r) 930 De 3x femeie (r) 10:00 
Ciocolată cu piper (s) 1130 
Bărbatul visurilor mele (r) 
12:00 Pariul iubirii (ep. 1, Me
xic 2004) 13.30 Jurământul (s) 
15:15 Rețeta de acasă 1530 
Suflete rănite (s) 630 Poveștiri < 
adevărate 1730 De 3x femeie ' 
1830 Rebelde (s) 1930 SOS, 
viața meal (s) 20'30 Iubire ca ; 
în filme (s, România, 2006) 
21:30 Daria, iubirea mea (s) * 
22:30 Tărâmul pasiunii (s) '< 
23:30 Bărbatul visurilor mele
(s) 0*30 Poveștiri adevărate (r) \ 
130 Iubire ca în filme (s, r)

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

1

9:30 Logodnicul meu drag 
(comedie, Spania, 2004). 
11:00 în coizi (dramă, SUA, 
2004). 12:50 Bun venit îh 
junglă! (acțiune, SUA, 2003). 
1430 Un strop de roz (dramă, 
Canada, 2004). 16:00 Elin 
Brockovich (dramă, SUA, 
2000). 18:10 Bun venit în 
Mooseportl (comedie. SUA, 
2004). 20:00 Frumosul boxer 
(dramă, Tailanda, 2003). 
21:55 Fereastra secretă

Poftă bună! (Foto: arhivă)

20:15 Tetednematea: Coli
ni (dramă, Anglia, 
1965). Cu: Sean Con- 
lery, Harry Andrews, 
la.i Bannen, Michael 
Redgrave. R.: Sidney 
Lumet

2225 Hollywood star (docu
mentar, Canada, 2003)

225*5 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

2335 Prim plan 
2345 Top Super Hit Maga

zin muzical. Transmisi
une directă

1:10 Făla: Răzbunarea 
(film artistic, thriller, 
SUA, 1987).
Cu: Lorraine Gary, 
Michael Caine, Karen 
Young.
R.: Joseph Sargent 

2nd Jurnalul TVR (reluare)
Sport Meteo

3>*5 Făld 2
(film artistic reluare)

540 Viața satului (reluare)
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2fcs0 Să moară Romeo 
facțiune, SUA, 2002). 
Cudet Li, Aaliyah. R.: 
Andrzei Bartkowak 

22:15 La Bloc (s) 
2330 Știrile ProTv. Sport 
23845 CSI: Miami (s). Cu: 

David Caruso, Emily 
Procter, Rory 
Cochrane, Adam 
Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim 
Delaney, Jonathan 
Togo, Sofia Milos. R.: 
Daniel Attias, Norberto 
Barba, Scott Brazil, 
Danny Cannon, Joe 
Cappelle, David Gross- 
nan

0i45 Familia Bundy (r) 
1:10 Omul care aduce 

cartea (r)
1:15 Știrile ProTv 
2:15 CSI: Miami (r) 
3d5 Să moară Romeo 

(film, r)
530 Parte de carte (r)
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930 Dimineața cu Răzvan și 
. Dani 11:00 Teleshopping 
>11:30 Căsătoriți pe viață (s).,

NAȚIONAL

8:00 Sport cu Florentina 835 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
9:35 Ed (s) 10:35 Sporturi 
trăsnite (r) 11:00 Tele RON 
12:50 Garito 1430 Dragoste 
și putere (s) 15:00 Moștenire 
grea (comedie, SUA, 1996). 
Cu: Jerry Adler, Bill Murray, 
Richard Alan Baker. R.: Ho- \ 
ward Franklin 1730 Trăsniți ■ 
în N.A.T.O. (r) 18:00 Focus’ 
19:00 Comedia boacănelor 
(ep. 1) 19:30 Camera de râs: 
20:00 Alege filmul I 22:00 
Trăsniți în N.A.T.O. 2230 
Focus Plus. Prezintă: Cristina \ 
Țopescu 23:30 Poliția în i 
acțiune (r) 030 Focus (r)

11:15 Fabrica 12:00 Realitatea 
de la 12:00 13:15 EU, Româ
nia 14:00 Realitatea de la 
14:00 14:50 Realitatea bursi
eră 15:15 Fabrica 16:50 Mar
fa 17dX) Realitatea de la 17:00 
17:10 Tu faci Realitatea! 1745 
Editorii Realității 18:00 Reali
tatea de la 18:00 18:50 Reali
tatea zilei. Cu Răzvan Dumi
trescu 21:00 Realitatea de la 
21:00 21:50 Prima ediție 22:05 
Cap și pajură. Cu C. T. Popes
cu și Emil Hurezeanu 24:00 
Realitatea de la 24:00

>11:30 Căsătoriți pe viață (s)., 
( Cu: Donal Logue 1200 Quizzitj 

13:00 țara fu' Papură Vouă ■>. 
(divertisment 2004) 13:20 j 
Look who is winning 1430 
Miezul problemei (r) 16:00 \ 
Naționala de bere 1700 Băr
batul din vis (s) 18:00 Baronii 
(r) 1830 Știri Național TV 
19:45 Jara Iu' Papură Vouă \ 
(divertisment 2004) 2000 Film 
artistic 22:00 Baronii 2230 
Miezul problemei 2400 Știri 
Național TV 030 Film artistic

»
9:15 Liga juniorilor - Loonej 
Toons (s, r) 10:10 Terapie in
tensivă (r) 1145 Verdict: Cri-j 
măi (r) 1345 Krypto, câinele- 
erou (s) 14:15 Liga juniorilor’ 
- Looney Toons (s) 1445 Joan \ 
din Arcadia (r) 16:00 Noi toți i 
(r) 1630 Flăcări și petrolj 
(acțiune/aventuri, SUA, 1968)’ 
19:00 Terapie intensivă (s)j 
2000 Cinema 2020 Dispăruți! 
fără urmă (s) 2130 Noi toți (s, > 
comedie, SUA, 2003 22:00! 
Capcana (acțiune, SUA, 1997) > 
2400 Verdict Crimă! (s)
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(partea a ll-a) (dramă 
istorică, SUA, 2004). 
Cu: Goran Visnjic, Alan 
Bates, Angus Macfay- 
den, Rhona Mitra, Ian 
McNeice, Ben Cross. 
R.: Robert Domhelm 

2230 Fast Food (serial 
comedie, România, 
2006). Cu: Alina

; Crișan, Sorana 
Mohamad, Beatrice 
Peter, Alin Roșu, Adri- j 

j an Nartea, Edgar Nis- 
tor

830 Observator cu 
Ah/Ima* DahvI

f
1
I fz.

Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu.
Sport

^:50 Extragerea Joker șl 
Super Loto 5/40

2400 Aiias(s)
1O0 întâmplări hazlii (s) 

; 200 Concurs Interactiv 
; 300 Observator (r) 
> £00 Anastasia (r)
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1030 Euromaxx (r) (doc.) 
1030 Euroblitz (r) (doc.) 1130! 
Ne privește 1200 Știri 1305 
Marș forțat 1435 Lumea căr-, 
ților 1535 Euroblitz: Jurnal eu- \ 
ropean (r) (doc.) 16:00 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru (r): 
1800 6I Vine presai Cu Livia > 
Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 
Tatăl risipitor (dramă, Romă- •> 
nla, 1974) 2200 Nașul. Talk- \ 
show cu Radu Moraru 2400 ’ 
Știri. Emisiune informativă 
0:1561 Vine presa I (r) Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 2:15 
Nașul. Talk-show cu Radu; 
Moraru (r) 4:15 Tatăl risipitor 
(r)(dramă, România, 1974)

DISCOVE
630 Motociclete americana
730 Curse asurzitoare Sf./ 
Regii construcțiilor 930 PonF 
pierii americani 1030 Super- 
structuri 1130 Confruntări și 
fiare vechi 1230 Megacon- 
structori 1330 Petrol, sudoare 
și platforme 1430 Supravie
țuitori In condiții extreme 1530 
Cum se fabrică 1630 Curse 
1730 Automobile americane 
recondiționate 1830 Motoci
clete americane 1930 Vânătorii 
de mituri 2030 Megaconstruc- 
tori 2130 Cum au schimbat 
lumea iubitorii de tehnologie 
2230 Dosarele FBI 23:00 
Anatomia unei echipe de F 1
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www.fotopedia.ro
Dara (1.3.) - Este an poftat pentru pasionați! de fotografie.
Aici găsești o secțiune specială, Fotopedia Campus, de
dicată sfaturilor și articolelor utile oricărui fotograf. Tru
curile pentru fotografii mai reușite și articolele scrise de 
profesioniști în prelucrarea digitală a fotografiilor pot fi 
accesate gratuit.

U8HE
1 Amplasarea aparatelor radar în data de 26.10.2006: 
* - DN 66: Băcia - Călan;

- DN 7: Vețel - Ilia - limita jud, Arad
- DN 68A: Dobra - limita jud. Timiș;
- Deva: b-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și Mihai 
Eminescu.

—nngyn Mim
Societatea

1 SNP

Preț Variație
închidere (lei/acț) (%) 

0.6100 1.67
1 Sffil 2 8300 4.43

TLV 1.0900 0
BRD 19.2000 0.52
BCC 0.5500 1.85
IMPACT 0.5550 0
BIOFARM 0.6650 0
ANTIBIOTICE 1.8900 0.53
TEL 31.8000 0
ROMPETROL 0.0935 -0.43
SIF3 2.6000 3.59 .
SIF5 3.3300 3.74

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

..............................

Accent
■ Bursa de vineri se va 
axa pe stimularea înca
drării în muncă a unor 
categorii defavorizate.

Ina Jurcone
ina.jurcone@inforrTimedla.ro

Deva - între categoriile defavorizate pe piața muncii cărora le va fi acordată o atenție deosebită-se numără tinerii aflați în dificultate și persoanele cu handicap. „Beneficiile acordate prin Legea nr. 76/2002 și Legea nr. 116/2002 privind combaterea marginalizării sociale sunt deosebit de atractive, și sperăm că subvențiile acordate vor facilita accesul acestor persoane la încadrarea în muncă”, declară Vasile lor-

pus pe govan, director AJOFM Hunedoara.Agenția va încheia un Contract de solidaritate cu tinerii între 16 - 25 de ani aflați în dificultate și confruntați cu riscul excluderii profesionale în scopul plasării acestora la un angajator de inserție, pe o perioadă de maxim doi ani. Prin acestea, angajatorilor care încadrează tinerii prin contract le va fi rambursat lunar salariul de bază stabilit la data angajării lor, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu net pe economie, comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă la data încetării contractului de solidaritate angajatorii de inserție angajează tinerii pe durată nedeterminată, aceștia beneficiază, în

defavorizat

AJOFM încheie contracte de solidaritare cu tinerii între 16-25 anibaza aceleiași convenții, de rambursarea lunară a unei sume, în cuantum de 50% din indemnizația de șomaj cuve
nită conform legii, pe care tânărul beneficiar ar fi pri- mit-o dacă ar fi fost disponi- bilizat la acea dată.

1 Euro EUR 3,5236 lei
1 Dolar S.U.A. USD 2,8026 lei
1 Liră sterlină GBP 5,2607 lei
1 Leu moldovenesc MDL 0,2065 lei
1 gram de aur XAU 52,4079 lei

SODOKU
> j D33 j j : i j'.C . o t.. ; 3X.kCJXveL<X

TEUFDME IfflU. . _____ _ „ ’ _____ ______

Dispecerat apă rece 227087

Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725

Urgențe 112

Pompieri 981
Jandarmerie 956

Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090

Direcția Sanitar-Veter. 221145

Reguli:

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

ÎNCEPĂTORI

AVANSAȚI

Soluția jocurilor din numărul precedent

ncepători

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

5 9 4j 1 7 8I2 3 6
1 2 3 4 5 6’7 8 9 
68723 9'4 1 5
7 3 9 5 8 2'6 4 1
4 6 5 9 1 7 8 2 3
8 1 2 3 6 4 5 9 7
2 7 1 8 9 5 3 6 4
3 5 8 6 4 1 9 7 2
9 4 6 '23'5?

Avansați

Tichete de creșă de 300 lei
Deva (I.J.) - Potrivit Legii nr.193/2006, societățile comercialei regiile autonome, societățile și companiile naționale, instituțiile din sectorul bugetar, unitățile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum și persoanele fizice care încadrează personal pe bază de contract individual de muncă pot utiliza bilete de valoare sub forma tichetelor de creșă. „Tichetele de creșă pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la creșă unde este înscris copilul salariatului.

Valoarea lor este de 300 lei pentru o lună, pentru fiecare copil aflat la creșă. Sumele corespunzătoare tichetelor de creșă acordate de angajator se încadrează în categoria cheltuielilor sociale deductibile limitate”, declară Lucian He- iuș, director DFP Hunedoara.Sumele corespunzătoare tichetelor de creșă acordate de angajator nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial:

Deva nu este un oraș atât de poluat cum a fost mai demult. în rest nu știu cu ce fel de poluare se confruntă devenii, dar cred că există tot felul de inconverțjente!...
Elena Csiki, 
Simeria

Pierdut fără urmă
Deva (I.J.) - Gheorghe Lupan, din Deva, a plecat de acasă la 12 octombrie 2006 și de atunci nu este de găsit. Bărbatul are 89 de ani, 160-165 cm înălțime, 70 de kilograme și purta pantaloni de stofă, sacou și era încălțat cu adidași. El a fost văzut ultima dată în zona magazinului Plus din Deva. Oricine l-a văzut sau știe ceva despre unde s-ar putea afla bărbatul este rugat fie să anunțe Poliția munici

piului Deva, fie să sune la cotidianul Cuvântul liber, Deva, la numărul de telefon 211275.

Gheorghe Lupan

Deva este un oraș din ce în ce mai puțin poluat. Sunt mulțumit de Deva așa cum este pentru că sunt devean! Totuși cred că în ultima vreme este prea mult zgomot peste tot!... 
Toni,
Deva

Acum nu prea este poluat aerul înDeva, dar sunt tot mai multe gunoaie, câini și spectacole ce dezvoltă mulți prea mulți decibeli! Mă bucur că aerul este mai curat!
lULIA BÂRȚAN, 

Deva

Sunt de părere că Deva este foarte poluat din cauza Mintiei. Văd asta după depunerile de pe mașină, dimineața! Mai pot spune că în Deva simt prea multe noxe auto.
Elena, 
Deva

Părerea mea este căDeva este poluat din toate punctele de vedere! Este un oraș tot mai plin de gunoaie și inscripții nelalocul lor, este invadat de ciori și de foarte mult zgomot! 
George Ghiura, 
Deva

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 H

cuvahb îți utilează casa!

Vrei să ai numai de 
câștigat?

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

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

Câștigi:

• 3 premii 
substanțiale 

(1 x espressor cafea sau 
1 x fier de călcat sau 
1 x sandwich maker)

Extragerea va avea loc la sediul 
redacției, în 13 noiembrie, ora 16, 
în prezența unei comisii.

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

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

Mult succes!

i Talon pentru concurs - 26 octombrie 2006
î Nume _____________________ Prenume________________  î
! Adresă___________________________________________________  j

Telefon________________________Sunteți abonat?___________ ;
întrebarea zilei: Credeți că va fi mal eficient noul cod ;

; rutier? DA □ NU □

JURNAL cuvÂnu.

http://www.fotopedia.ro
mailto:ina.jurcone@inforrTimedla.ro
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Nouă europeni la „Șaguna• Controale. Poliția a aplicat 164 de amenzi în urma controalelor în trafic efectuate pe drumurile din județul Hunedoara. Din numărul total de amenzi, 30 au vizat șoferii care au depășit viteza legală pe drumurile publice. Alte două permise au fost ridicate pentru consum de alcool. (M.S.)
• Urmărit. Un bărbat de 36 de ani, din Călan, care era dat în urmărire generală, a fost prins de polițiștii Serviciului Transporturi Otopeni-București. Bărbatul era căutat pentru că are de executat o pedeapsă de un ah închisoare, pentru furt. (M.S.)
Daune morale de doi lei

Deva (M.S.) - Casa Județeană de Pensii Hunedoara a fost chemată în judecată de consilierul județean Costel Avram, care a depus o plângere împotriva instituției deoarece funcționarii acesteia nu au răspuns, în termenul legal, la solicitările făcute de către doi pensionari. Procesele sunt programate la Tribunal pe datele de 16 și 21.11., în ambele cauze consilierul județean solicitând daune în valoare de câte un leu nou. Consilierul a declarat că depășirea termenului legal de 30 de zile pentru elaborarea răspunsurilor cerute de către cei doi pensionari nu este justificată. El a menționat că de la depunerea plângerilor a primit răspunsurile solicitate de la CJP. „Practic, obiectul plângerii s-a rezolvat, dar răspunsul a venit mai târziu decât prevede legea. Termenul era 15.09., iar răspunsurile au venit în data de 10.10?’, a afirmat consilierul. El s-a abținut să precizeze clar dacă va renunța sau nu la daunele morale de un leu solicitate Casei de Pensii.

■ „Reprezentanți ai 
nouă școli europene la 
Școala „A. Șaguna" din 
Deva.

Sanda Bocaniciu_______________
sanda.bocanidu@lnformmedia.ro

Deva - Ajuns în cel de-al treilea an de derulare, proiectul Comenius „RAME”- „Rădici e Memoria”, la care participă și Școala Generală Nr. 4 „Andrei Șaguna” din Deva, a oferit prilejul ca în zilele de 23 - 28.10. să reunească în municipiul nostru 19 colaboratori din patru țări europene: Italia, Lituania, Grecia și Portugalia. „Școala deveană „A.

Partidul Democrat conduce în continuare în sondaje

Costel Avram

Potrivit ultimului sondaj realizat de INSOMAR, în perioada 12-17 octombrie, pe un eșantion de 1205 persoane cu drept de vot, reprezentativ pentru populația României, s-au evidențiat următoarele:
1) Dacă duminica viitoare ar fi organizate alegeri parlamentare, 

dvs. cu ce partid sau alianță politică ați vota?Alianța „Dreptate și Adevăr" PNL - PD 46%Partidul Social Democrat (PSD) 23%Partidul România Mare (PRM) 12%Partidul Noua Generație (PNG) 5%Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR) 5%Partidul Conservator (PC) 2%Partidul Inițiativa Națională (PIN) 1%Partidul Popular Creștin-Democrat (PPCD) 1%

2) în situația în care partidele ar candida independent, fără 
a mai face alianțe între ele, dvs. personal cu ce partid ați vota?

Partidul Democrat (PD) 32%Partidul Social Democrat (PSD) 23%Partidul Național Liberal (PNL) 16%Partidul România Mare (PRM) 12%Partidul Noua Generație (PNG) 5%Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR) 5%Partidul Conservator (PC) 2%Partidul Inițiativa Națională (PIN) 1%Partidul Popular Creștin-Democrat (PPCD) 1%
Organizația Județeană Hunedoara a 

Partidului Democrat 
Biroul de Presă

Accident grav în ValeVulcan (M.S.) - O femeie de 67 de ani a fost grav rănită într-un accident de circulație produs ieri în municipiul Vulcan, din Valea Jiului. Victima a suferit multiple traumatisme și fracturi, fiind internată în spitalul de urgență din Petroșani. Accidentul a avut loc după ce șoferul unei Dacii Logan, din Uricani, nu a redus viteza pe carosabilul ud și, într-o curbă deosebit de periculoasă, lipsită de vizibilitate, a pierdut controlul volanului. Mașina a intrat pe con- trasens și s-a tamponat frontal cu un Seat care circula regulamentar dinspre Vulcan, autoturismul fiind condus de un tânăr de 25 ani, din Petrila. în urma impactului, cele două autovehicule au fost grav avariate. Celor doi conducători auto li s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Cercetările sunt efectuate, în continuare, de Poliția Rutieră Valea Jiului.
Arestați pentru furt de 
telefoane mobile

Deva (M.S.) - Doi tineri din Deva, unul de 20 și altul de numai 15 ani, au fost arestați ieri după ce poliția a stabilit că aceștia sunt autorii unui furt de telefoane mobile comis în orașul Simeria. Cei doi au furat telefoanele mobile de la doi elevi, de 15 ani, din Deva, care se aflau, în urmă cu câteva zile, pe un teren de sport de la o școală generală din Simeria. Fapta a fost comisă prin violență, iar la momentul producerii acesteia păgubiții nu știau cine simt atacatorii lor. în urma anchetei desfășurate de polițiștii din Simeria s-a reușit identificarea învinuiților. Judecătoria Deva a emis ieri, pe numele lor, mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile, în cazul tânărului major, și de 15 zile, pentru minor.

Disponibilizări
Lupeni (M.S.) - Peste 40 de angajați de la societatea de distribuție a energiei termice Universal Edil din Lupeni vor fi disponibilizați, până la sfârșitul anului, după ce situația economico-financiară a firmei va fi discutată în ședința din noiembrie a Consiliului Local. Autoritățile locale susțin că măsura de concediere colectivă este o soluție pentru reorganizarea firmei pe criterii de competență, mai ales că a acumulat datorii. „Urmează să luăm în ședința de consiliu o decizie, dar în mod sigur o parte dintre angajați vor fi concediați. Firma Universal Edil este într-o situație financiară delicată și acesta este un pas spre o eventuală revigorare a activității”, a spus Cornel Resmeriță, primarul municipiului Lupeni. Firma are de încasat restanțe de ordinul sutelor de mii de lei atât de la populație, cât și pentru lucrările de interes comunitar la care angajații au fost solicitați, motiv pentru care s-a ajuns la un adevărat blocaj financiar. Situația este similară și în celelalte orașe din Valea Jiului, din cauza datoriilor beneficiarilor.

¥
Cornel Resmeriță *

Materiale rezultate ca produse 
finaleȘaguna” este o școală de elită a învățământului hunedorean în care se derulează mai multe proiecte. Este cu adevărat o școală europeană, iar partici

Ai visat ca vechile tale ferestre să fie 
înlocuite cu unele noi, din termopan? Nu- 
ți permiți această schimbare?
Nu e nimic, neam gândit noi la toate!
Toamna aceasta, Cuvântul Liber iți pune 
termopane pentru numai 8,9 iei!
Te întreb de ce îți oferim această șansa’ 
Pentru că ești sau cu siguranță vei dori sa 
devii unul dintre abonații noștri.
Un nou concurs îți va răsplăti fidelitatea!

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

Profită de acest concurs și abonează-te acum! JURNAL ȚțJKTI

(3
73

91
)

parea ei la proiectul Comenius „RAME” reprezintă pentru învățământul hunedorean o strângere a relațiilor cu școli europene”, specifica insp. șc. prof. Simion Molnar - ISJ Hunedoara. Participanții la întâlnirea de la Deva au susținut, în aceste zile, acțiuni diverse în care s-au dezbătut activități de proiect. Reuniunea de la Deva, prima din acest ultim an al proiectului, va fi urmată de una în Portugalia și alta la Roma.
„Comenius” la Deva„Proiectul a antrenat în acțiunile sale, la Școala „A. Șaguna”, 250 de copii din ciclul primar și 200 de la gimnaziu,

ai citit bine), sau prelungește-ți actualul 
abonament cu încă cel puțin o luna, până 
în 28 octombrie 2006! Trimite-ne o copie 
după chitanță, la O.P. 1, CP. 3, Deva, 
depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber, 
sau vino cu ea chiar la redacție. Toaîe chi
tanțele vor participa la concurs.
Abonamentul pe mai multe luni îți aduce 
mai multe șanse de câștig!

Unde țe~poți_abona?
- la sediul redacției Cuvântul Liber din Deva, 
Strada 22 Decembrie, numărul 37A;

la posta; 

care au participat la descoperirea valorilor culturale ale tuturor țărilor participante la proiect. Acestea sunt: monumente istorice, artă tradițională (rețete culinare), costume populare, instrumente muzicale și dans”, a preciza*? coordonatorul de proiect, AL,- na Tarnu. Produsele finale ale „Comenius” sunt editarea u- nui „Atlas etnografic - Lada de zestre”, a unui Calendar 2006 - 2007, „Gastronomiei europene” și „Caleidoscopului cultural” cu două pagini pentru fiecare școală. Toate acestea au fost realizate prin Programul „Socrates”. Pentru „Șaguna" acesta este cel de al patrulea proiect „Comenius”.

m

e

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

CONCURS

mailto:sanda.bocanidu@lnformmedia.ro


Au pierdut duelul rezervelor

• Premiere. Alin Simota, patronul echipei Jiul, a declarat că va impune un nou sistem de premiere. „Vom stabili o sumă pentru. meciurile câștigate acasă și pentru meciurile câștigate afară, dar se va stabili și o sumă pe care jucătorii vor trebui să o scoată din buzunare la fiecare meci pierdut acasă sau în deplasare", a spus Simota. (V.N.)
• Juniori. După desfășurarea a șapte etape în Liga a IV-a de fotbal, juniori, pe locul 1 se află Agrocompania Băcia, cu 18 puncte. Pe locurile următoare se află Victoria Călan și Metalul Crișcior. (V.N.)
Naționala a remizat în Cehia

■ într-un meci fără ti
tulari, Corvinul 2005 a 
fost eliminată de Oțelul 
în 16-imile Cupei.

ClPRIAN MaRINUJ 
ciprianmarinuț@inf ormmedia.ro

Târgoviște - FC Corvinul 2005 Hunedoara s-a prezentat, ieri, la meciul din 16-imile Cupei României, de la Târgoviște, cu Otelul Galati cu echipă de rezerve, pentru a-i menaja pe titulari în vederea partidei de campionat cu ISC Turzii. La fel a făcut și adversara hunedorenilor care nu a aliniat nici unul dintre jucătorii care au învins, duminică, Steaua, probabil tot pe considerente de oboseală. Colac peste pupăză, cele două echipe au fost conduse de antrenorii secunzi, Florin Dubinciuc (Corvinul) și Marian Dinu (Otelul), principalii, Romulus Gabor și Petre

Grigoraș, absentând și ei de la acest joc.
Departajare în prelungiriPe aceste coordonate, meciul a ajuns în prelungiri, nici una dintre formațiile de rezervă nereușind să marcheze în primele 90 de minute. în timpul suplimentar, cei care au spart gheata au fost gălățenii, prin Elek (93), după care a urmat rapid și golul doi marcat de Lazăr (99). Corvinul a redus din diferență prin Cunt (109), dar gălățenii au retezat șansele hunedorenilor de a reintra în cărțile calificării, prin trei goluri semnate de Elek (114), Crăciun (116) și Lazăr (120).“în prelungiri, erau în teren 6-7 juniori, iar aceștia au căzut fizic și s-au demoralizat după ce au primit primul gol. Am fi mers cu primul 11 dacă se juca undeva mai aproape, însă atunci și Otelul ar fi jucat cu echipa

Nici măcar juniorul titular Furdean nu a jucat contra Oțeluluide bază și șansele noastre tot mici ar fi fost. Așa că am decis să eliminăm riscurile unor accidentări și i-am menajat pe titulari pentru dificilul joc care urmează în campionat”, comenta Romulus Gabor, antrenorul hunedorenilor.
Corvinul 2005 - Otelul 1-5, 

în prelungiri
Corvinul: Opric (Mihăescu

'70) - Cobârzan (Călugăru '63), A. Ștefan (Cunt ’46), Hafegan, Varadin - Olteanu, Tătaru, Mondea, Duralia - Pribac, R. Cristian. Antrenor: Florin Dubinciuc.Otelul: Borș - Crăciun, FI. Lazăr, Rancan, Șomodean (Cârjă '46) - Tismănaru, Ar- hire, Măjer (Tudosă '61), Bă- descu - Elek, D.Stan (Popa ’81). Antrenor: Marian Dinu.
Deva (C.M.) - Reprezentativa de fotbal în sală a României care are în componentă șase jucători (din 12) de la campioana FC CIP Deva a încheiat la egalitate, scor 3-3 (3-3), amicalul cu naționala Cehiei, disputat aseară, la Praga. Pentru tricolori au marcat Dumitru Stoica de la FM Constanta, Lorand Szocs de la echipa din liga secundă Izorep Tg. Mureș și Robert Lupu, căpitanul naționalei și al FC CIPDeva. „în prima repriză naționala a jucat mai slab din cauza oboselii cauzate de druRobert Lupu

mul cu autocarul până în Cehia, dar după pauză tricolorii au controlat jocul și puteau chiar să câștige”, comenta Paul Gr ecu, vicepreședintele FC CIP Deva care însoțește naționala în această deplasare. A doua partidă între cele două naționale se va disputa azi de la ora 18.00.
Supărat pe rezerve

Târgoviște (MF) - Președintele clubului Otelul Galati, Marius Stan, a catalogat drept „rușinoasă” prestația echipei sale în fata formației Corvinul 2005 Hunedoara, având în vedere că după 90 de minute nu a reușit J să se impună în fata grupării hunedorene. „A fost o rușine ceea ce au făcut, o anti- reclamă făcută fotbalului. E scandalos cum s-au prezentat astăzi. Au avut în fată o echipă de copii, de juniori, care cred că mai au de jucat încă până la juniorat. Sunt fotbaliști care au pretenția să joace în prima echipă. Când stau pe bancă plâng că nu joacă, sunt nemulțumiți, iar acum când intră sunt jalnici. Dacă era după mine îi lăsam să meargă pe jos acasă, le-am spus și la cabine. Păcat de oamenii care au venit să vadă o echipă de Divizia A și n-au văzut nimic”, a subliniat Stah. Otelul Galati s-a calificat în optimile Cupei României, după ce a învins, ieri, la Târgoviște, cu scorul de 5-1 (0-0), după prelungiri, formația Corvinul 2005 Hunedoara.
Statistici Steaua - Real

București (MF) - Echipa Steaua București va disputa la 1 noiembrie, în întâlnirea din deplasare cu Real Madrid din etapa a patra a grupei E a Ligii Campionilor, meciul cu numărul 95 în cea mai importantă competiție europeană la nivel de- cluburi. Steaua are în CI (fostă Cupa Campionilor Europeni, actuala Ligă a Campionilor) 38 de i victorii, 24 de rezultate de egalitate și 32 de înfrângeri, golaverajul fiind 146-132. Palmaresul general în cupele europene este de 196 de partide, 76 de victorii, 54 egaluri și 66 de eșecuri, golaveraj 279-256. Dacă va evolua, fundașul Sorin Ghionea va juca meciul 35 în cupele europene. Echipa Real Madrid va disputa la 1 noiembrie, contra FC Steaua, meciul 400 în cupele europene și partida cu numărul 295 în CI. Atacantul Raul Gonzalez va juca meciul 105 în Liga Campionilor, el aflându-se în fata golului 55 în această competiție.

Cupa Cetate la atletism
Deva (C.M.) - Sportivii de la cele trei cluburi cu secții de atletism din județ, CSS Cetate Deva, CSS Hunedoara și CSS Petroșani, vor participa, sâmbătă, 28. 10., la Stadionul Cetate din Deva, la ediția I a „Cupei Cetate” la atletism. Competiția, organizată de CNS Cetate Deva în colaborare cu Asociația Județeană de A- tletism și DSJ Hunedoara, se adresează juniorilor de toate categoriile (I, II și III) și pune la bătaie premii în valoare totală de nouă milioane lei vechi. „Și la masculin și la feminin se vor desfășura câte șase probe, respectiv 100 m, 400 m, 800 m, 1500 m, săritura în lungime, aruncarea

suliței și ștafeta 4x3x2xl00m, astfel că valoarea premiilor va fi mică. Dincolo de premii, scopul concursului e angrenarea atlefilor într-un sistem competifional și verificarea nivelului de pregătire”, preciza Mihai Luca, președintele Asociației Județene de Atletism.

Start la „Cupa Cetate"

Medalii pentru SCM Deva
Deva (V.N.) - Recent, la Pitești, s-a desfășurat Campionatul National de Jodo (under 23), la fete și băieți. Au participat 120 de sportivi, de la 18 cluburi din tară, multi dintre aceștia fiind medaliati și componenți ai loturilor naționale. De la Sport Club Municipal Deva au participat șapte sportivi, însoțiți de antrenorii Liviu Cos- mescu și Crinel Matieș. De la aceste întreceri, sportivii deveni s-au întors cu două medalii de bronz, câștigate de Diana Mladip. Ja cate- goria 52 de aMMM|iore1

Pană, la categoria + 100 kg. De remarcat faptul că aceste rezultate sunt doar câteva obținute de Sport Club Municipal Deva în primul an de activitate. Profesorul Mircea Sîrbu, expert sportiv în cadrul clubului, ne-a declarat că, pentru anul 2007, obiectivele secției judo sunt obținerea a trei medalii la Campionatele Naționale și includerea în loturile naționale a altor trei sportivi judoka. Până în prezent, de la Deva, pentru lotul national, a fost nominalizată judoka Ramona Enache.,,
Baschetbaliști 
în grevă

Timișoara (MF) - Jucătorii echipei de baschet Elba Timișoara au refuzat, ieri, să intre pe teren la meciul cu CSM Ora- dăa, din etapa a IV-a a Diviziei A, partida fiind întârziată din acest motiv cu 15 minute. Jucătorii, care amenințaseră, marți, că nu vor juca la meciul cu CSM Oradea, au intrat pe teren cu întârziere, după ce au fost convinși de antrenorul Dragan Petricevici. Arbitrii au decis ca echipa timișoreană să fie penalizată cu un punct, respectiv să înceapă meciul de la scorul de 0-1, însă, în final, timișorenii au câștigat cu scorul de 73-66. Baschetbaliștii timișoreni au dorit să protesteze, astfel, fată de faptul că nu au primit încă o treime din salariul pe luna august, însumând 12.500 de lei, precum și salariul pe luna septembrie. „Jucătorii de la echipa Elba au jucat astăzi pentru Timișoara. Nu s-au găsit încă sponsori, însă le-am promis că mâine vor primi acea treime restantă din luna august. Avem echipă, antrenor și jucători, dar problemele noastre sunt grave și sunt de altă natură”, a declarat vicepreședintele grupării Elba, Adrian Vermeșan. Tehnicianul sârb Dragan Petricevici le-a mulțumit jucătorilor pentru faptul că au intrat pe teren și au și câștigat.

Nokia 6131
139 USD

Nokia 1112
12 USD

400 de minute Orange zi și noapte, cu 4 USD/lunâ 
tarif Orange în orice rețea
400 de minute gratuite în rețea
25 de minute naționale lunar, pe viață
20% reducere la apelurile în orice rețea 
abonament gratuit 3 luni

Sony Ericsson J220i pH
15 USD

Nokia 2610 
49 USD
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LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

Al - Prima Invest
A2 • Garant Consulting 
A3 - Imobfranc
A4 - Fiesta Nora
A5 - Casa Betania
A6 - Rocan 3000 SRL
A7 - Mîmason
A8 !■ Morellia

A9 - Elite

Vând ap. 2 camere (03)
• amenajat modem, living, gresie, faianță, 
parchet lamelar, zona Astoria. 50 mp, merită 
văzut, preț 950 milioane lei. negociabil. Tel. 
0745/253413. (T)
• decomandate, 2 balcoane, etaj 3, ultracentral, 
foarte călduros, Deva; poate fi modernizat 
super. Tel. 214178,0728/030020. (T)
• Deva, Kogălniceanu, urgent, semidecoman- 
date, centrală termică, gresie, faianță, balcon 
închis, jaluzele exterioare, cablu tv, 110.000 ron, 
negociabil. Tel. 0721/819189,0254/215588. (T)
• urgent și convenabil, decomandate, parter, 
vedere în 2 părți, centrală termică, îmbunătățiri, 
bun și pentru birouri, zona McDonald's. Tel. 
217888,220211. (T)
• urgent, semidecomandate, termopane, 
parchet, gresie, faianță, CT, balcon închis, zona 
Miorița, preț 1,1 mid. Tel. 0742/019418 (Al)
• decomandate, CT, termopane, balcon, 
parchet, gresie, faianță, et. 3, zona Decebal, preț 
1,3 mid, negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• semidecomadate,CT, parchet, gresie, faianță, 
ocupabil imediat, parter, preț 32000 euro, nego
ciabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• circuit, centrală termică, zona Miorița, preț 
95.000 ron. Tel. 0740/210780. (Al)
• semidecomandate, contorizări, repartitoare 
căldură, balcon închis, preț 90.000 ron. Tel. 
0740/210780. (Al)
• urgent, zona Progresul, circuit balcon, et. 2, 
modernizări, preț 85.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Gojdu (piața centrală), fără 
îmbunătățiri, contorizări (repartitoare, gaz 2 
focuri, apometre), preț 92.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Kogălniceanu, dec, balcon, hol, 
centrală termică, modernizări, etaj 2, preț 
122.500 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)
• zona piață centrală, bucătărie modificată, 
parchet, gresie, faianță, ușă metalică, 
contorizări, zonă liniștită, preț 99.000 ron, neg, 
tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• zona Kogălniceanu, centrală termică, parchet 
gresie, faianță, balcon mare închis, vedere pe 2 
părți, preț 115.000 ron, neg, tel. 0723/251498, 
0745/302^.(44)
• zona Mit Deva, dec., etaj 3; fără modificări, 

gaz 2 focuri, repartitoare, ocupabil în 24 ore, preț 
128.000 ron, neg, tel.0745/302200,0788/165703. 
(A4)
• zona Uzo Balcan, termopan, parchet, gresie, 
faianță, spoturi, rigips, opțional cu mobilă de 
bucătărie, preț 76.000 ron, neg, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (Â4)

• etaj intermediar, zona Gojdu, centrală termică 
termopan, parchet gresie, faianță instalații 
sanitare noi, modificări, preț 35.000 euro, neg, 
tel. 0788/165703,0745/302200. (A4) ■
• zona Dada, etaj 2. termopan, parchet gresie și 
faianță, contorizări, cu convector, bloc de 4 
nivele, preț 70.000 ron, neg, tel. 0788/165703, 
232808,0745/3022Ș0. (A4)

A.P.M. Hunedoara și Direcția Silvica Deva, 
titular al Proiectului, anunța depunerea documentației tehnice 
în vederea obținerii acordului de mediu pentru obiectivul: 
„REABILITARE DRUM FORESTIER SIBIȘEL", situat în Beriu, jud. 
Hunedoara,
Informații privind potențialul impact asupra mediului al 
proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Hune
doara, din municipiul Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, zilnic, între 
orele 8-16.
Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul A.P.M. 
Hunedoara, în termen de IO zile lucrătoare de la data 
apariției anunțului.

UPC ROMANIA SA, lider în Industria de telecomunicații în bandă 
largă furnizând servicii de informare, comunicare șl divertisment

Angajează

■ realizarea planului de vânzări 
Responsabilități:
■ prezinți șl vinde direct (la ușa clientului)
serviciile companiei *
■ identificarea de potențiali noi clienți
■ identificarea percepțiilor șl așteptărilor dtenților 
Cerințe:
■ studii medii sau superioare

bune abilități de comunicare, ușurință în 
inițierea șl dezvoltarea relațiilor interpersonale, 
calități de negociator

■ flexibilitate, adaptabilitate, dinamism, respon
sabilitate, organizare, atitudine pozitivă, spirit de 
Inițiativă
■ aspect profesional și îngrijit
■ bune cunoștințe, experiență în utilizarea calcu
latorului
• experiența în vânzări și cunoștințele tehnice 
constituie avantaje.

Oferim:
■ pachet de recompensare motlvant - în funcție 
de performanțe
Candidați! sunt rugați să trimită un CV și o 
scrisoare de Intenție la adresa; UPC ROMANIA 
SA Deva, b-dul Decebal, bl. R. parter, fax 0354 
-100200 sau e-mail: mlrel.baclueasttal.ro.

(67652)

• zona Lie Auto, dec, 74 mp, contorizări, 
parchet stare bună bine întreținut, vedere în 2 
părți, preț 36.500 euro, neg, tel. 0788/165703, 
232808 (A4)
• zona piața centrală semidec, centrală 
termică parchet gresie, faianță bine întreținut, 
preț 108.000 ron, neg, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• zona KogăNceanu, etaj 2, dea, 54 mp, bloc de 
cărămidă balcon mare, centrală termică 
parchet de stejar, gresie și faianță bine 
întreținut ocupabil pe loc, preț 130.000 ron, neg, 
tel 0788/165703,0723/251498. (A4)
• zona piață dec, parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar în camere, hol și bucătărie, 
preț 120.000 ron, neg, tel 
0745/302200,0723/251498,232808. (A4)
• zona Decebal, etaj 3, dec, 2 balcoane închise 
cu termopan, gaz 2 focuri, parchet, mici 
modificări, ocupabil azi, preț 36.000 euro, neg, 
tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• zona Trident - ANL, ocupabil azi, contorizări, 
fără modificări, preț 68.000 ron, neg, tel 
0745/302200,232808 (A4)
• etaj 2, dec, centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță, ușă metalică Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță parchet, balcon, Eminescu, preț 110.000 
RON, neg, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)
• arcuit parchet bloc de cărămidă balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228 (A5)

• dec, centrală termică proprie, parchet balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON. tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)

• etaj 3, uși schimbate, contorizări, parchet, 
zona gării, preț 120.000 lei, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)

• decomandate, bale, superamenajată CT, et 2, 
zonă ultracentrală, ocupabil imediat, preț 
135.000 Ron, neg, tel. 235208,0729/018866. (A6)

• superamenajat, CT, termopane, complet 
mobilat și utilat ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg, tel. 235208,0729/018866. 
(A6)

• st 70 mp, superamenajat și dotat CT, la cheie, 
ocupabil imediat, et. 2, zonă bună preț neg, tel. 
235208,0724/620358 (A6)

• pe b-dul Decebal, dec, s=74 mp, vedere în 2 
părți, 2 balcoane, C.T., neamenajat preț 140.000 
RON, neg, 0745/640725. (A7)

• pe Eminescu, aproape de Trident, et 3, dec, 
s=58 mp, parchet gresie, faianță C.T, 
termopane, balcon mare deschis, preț 155.000 
RON, 0745/640725. (A7)

• în Dada, et. 2, convectori, instant apă caldă 
baie amenajată termopan, preț 70.000 RON, 
neg, tel. 0745/159608 (A7)

• pe Scărișoara, semidec, neamenajat CT, et
4, acoperit cu tablă preț 78.000 RON, tel. 
0749/268830. (A7)

• bl Dada, semidec, et 3, neamenajat 2 holuri, 
parchet contorizări, preț 68000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)

• pe Zamfirescu, dec, et 2, parchet gresie, 
faianță apometre, ocupabil imediat preț 105.000 
RON, tel. 0749/268830. (A7)

• pe MărăstL dea, et 3, parchet laminat gresie, 
faianță CT, termopan, balcon, preț 135.000 RON, 
tel. 0749/268830. (A7)

• zona LIlacuU, dea, et 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon închis, contorizări, s=50 mp, ocupabil 
imediat preț 128000 RON, tel. 206003, 230324. 
(A7)
• zona Piață, 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc, 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578 (A8)

• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit gresie, 
faianță termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578 (A8)
• Aleea AimateL 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288 (A8)

• zona Dada, 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288 (A8)

• zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg, tel. 0746/779288. (A8)
• In circuit, bloc de cărămidă balcon închis, 
zona Dacia, preț 98.000 RON, neg, tel. 231.800; 
0740/317.314. (A9)
■ dec,, camere cu parchet balcon închis, 
contorizări integrale, etaj 1, zona Kogălniceanu, 
preț 125.000 RON, tel. 231300; 0745/511.776. (A9)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent zonă ultracentrală Gojdu, Dorobanți, 
Progresul, plata imediat. Tel. 232808, 
0745/302200. (T)
• urgent Deva, plata imediat Tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, zona parc, decomandate, 
contorizări, centrală termică gresie, 
faianță parchet preț negociabil fără inter
mediari. TeL 0741/556314. (5/24.10)

• urgent zona Liliacului, decomandate, balcon, 
parchet gresie, faianță contorizări complete, 
preț 45.000 euro, negociabil, accept credit 
ipotecar. Tel. 0745/302200,232808. (T)
• semidecomandate, balcon, parchet, gresie, 
faianță repartitoare, st 70 mp, et 1, zona Miorița, 
preț 1,250 mid. lei, negociabil. Tel. 0742/019418 
(Al)

• semidecomandate, contorizări, ușă metalică 
balcon, et 3, Deva, preț 95.000 euro. Tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)

• semidecomandate, amenajat CT, termopane, 
parchet gresie, faianță et. 2, zona Astoria, preț 
1,1 mia, neg, tel. 0726/316796. (Al)
• zona L Creangă dec, CT, AC, gresie, faianță 2 
băi, balcon, st=85 mp, preț 44.000 euro, neg, tel. 
0742/290024. (A3)
• zona AL Neptun, dec, CT, gresie, faianță, 
parchet laminat balcon închis, 2 băi, beci, preț 
145.000. RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona piața centrală dec, centrală termică 
termopan, parchet gresie, faianță bine 
întreținut preț 140.000 ron, neg, tel. 0723/251498 
0788/165703. (A4)
• u-, Decebal etaj intermediar, dec, 
modificări în stil occidental, centrală termică 
preț 175.000 ron, neg, tel. 0723/251498, 
0788/165703. (A4)
• zona Bălcescu, etaj 1, decomandate, 2 
balcoane, 2 băi, contorizări, parchet, gresie, 
faianță accept credit ipotecar, preț 50.000 euro, 
negociabil, tel. 0745/302200,0788/165703. (A4)
• dec, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, r 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 Piață, parter, ideal spațiu comercial, 
birouri, cabinet, cu toate aprobările ia zi, merită 
văzut, preț neg., tel. 235208, 0724/620358, 
0729/018866. (A6)
• bdid Decebal et 1, dec., s=75 mp, contorizări, 
neamenajat preț 160.000 RON, neg., tel. 206003, 
230324. (AT)

S.C. ANIMAU COMPROD SRL 
Orăștie, cu sediul în 

Orăștie, Str. Mureșului, bl.
4, ap. 41, anunță 

depunerea solicitării pentru 
eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivul 
„Atelier de Prelucrare a 

Cărnii", situat în localitatea 
Orăștie, str. Erou Ovidiu 

Muntean, nr. 15. 
Informații se pot obține la 
sediul A.P.M.Hunedoara, 

zilnic, între orele 8-16. 

Eventualele sesizări și 
reclamații pot fi depuse în 

termen de IO zile 
lucrătoare de la data 

anunțului.
(67611)

• b-dul Decebal, dec., parchet, gresie, faianță 
C.T., zona Artima, preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe AL Streiului, semidec., et. 3 din 4, gresie, 
faianță C.T.. liber, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0740213174. (A7)
• Dada, bucătărie modificată parchet, gresie, 
faianță contorizări, preț 88000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona împăratul Traian. 3 camere decoman
date. et. bun, st 105 mp. modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT. garaj+ pivniță 42 mp. preț 82.000 euro. neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona L Creangă parchet, contorizări, st 78 mp, 
oretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• dea, camere cu parchet, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, Bd. Decebal, preț 160.000 RON, 
neg., tel. 212.141. (A9)

Cumpâr ap. 3 camere (06)

• urgent, Dorobanți, I. Corvin, Decebal, 
Împăratul Traian, Progresul, etaj intermediar, 
decomandate, ofer prețul pieței. Tel. 
0745/302200.232808 (T)

Vând ap. 4 camere (07)

• urgent, decomandate, etaj 1,2 bă, 2 balcoane, 
parchet, gresie, faianță contorizări complete, 
preț 50.000 euro; accept credit ipotecar. Te). 
0745/302200,232808 (T)
• decomandate, contorizări et 1,2 balcoane, 2 
băi, st 100 mp, zona Eminescu, contorizări, preț 
165.000 ron. Tel. 0726/710903,0745/639022. (Al)
• urgent, decomandate, 2 balcoane, 2 băi, CT, 
termopane, parchet, gresie, faianță et. 2, zona 
M. Viteazul, preț 55000 euro, neg., tel. 
0726/316796. (Al)
• b<L Bălcescu, et. 2, semidec., 2 băi, centrală 
termică faianță gresie, parchet, balcon, preț 
155.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)

• urgent, zona Horea, et. 1, dec., 2 băi, 2 
balcoane, modernizări, preț 53.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dorobanți, 2 băi, 2 balcoane, 
amenajări modeme, centrală termică st 100 mp, 
garaj, preț 58.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• dec, st 100 mp, contorizări, Dorobanți preț 
46.000- euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688 (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• zona M. Eminescu, dea, 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, dea, gresie, faianță parchet, 
CT, termopane, garaj, boxă super-amenajat, 
preț 85.000 euro, tel. 0742/290024. (A3)
• bloc cărămidă, zona Gojdu. CT, preț 45.000 
euro, neg-, tel. 235208,0729/018866. (A6)
• pe B-dul 22 Decembrie, dea, et 3 din 4, modi
ficat, living mare, 2 băi, 2 balcoane, C.T., ușă 
metalică, s= 102 mp, amenajat frumos, preț 
62.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• pe Dorobanți, et. 4, acoperit cu tablă C.T., 2 
băi, balcon, neamenajat, preț 48.000 euro, 
tel.0749/268830. (A7)
• pe Bălcescu, et 2, semidec, bloc de cărămidă 
contorizări, parchet, 2 băi, s=80 mp, preț 170.000 
RON, neg. .tel. 206003,230324. (A7).
• 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)

S.C AUTOSERVICE DN 66,
cu sediul în localitatea

Petroșani, Str. 1 Mai, nr. 17, 
jud. Hunedoara, anunță 

depunerea solicitării pentru 
eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivul 
„Recuperarea și comer
cializarea deșeurilor și 

resturilor", situat în 
localitatea Petroșani, str. 

Dărănești, f.n.

Informații se pot obține la 
sediul A.P.M. Hunedoara, 

zilnic, între orele 8-16. 

Eventualele sesizări și 
reclamații pot fi depuse în 

termen de IO zile lucrătoare 
de la data anunțului.

(67612)

SC GENERAL 
SERVICE GRUP 

cu sediul în Deva,
Str. Portului nr.2 (fosta 

incintă I.T.S.A.IA.) 
efectuează Inspecții Tehnice 

Periodice la următoarele 
tipuri de vehicule: AUTOTU

RISME, AUTOUTILITARE, 
MICROBUZE, AUTOBUZE, 
AUTOCAMIOANE, TRAC

TOARE, REMORCI și 
SEMIREMORCI, mai puțin 

autoturisme echipate cu GPL. 

Persoană de contact: Lascuș 
Alin: 0724-819262; 

0254-206450.
(67622)

• dec, 2 băi (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termoDan, etaj 3, Bd. Decebal, preț neg.. 
merită văzut! Tel. 231.800,0740/317313. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)
• urgent decomandate, etaj intermediar, zonă 
ultracentrală Liliacului, Dorobanți, ofer prețul 
pieței. Tel. 0745/302200,232808 (T)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• in Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară 
centrală termică 130 mp, preț 240.000 ron. Tel. 
0722/564004. (Al)
• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et. bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)

Vând case, vile (13)
• In Deva, Str. Spitalului, nr. 19. casă cu 440 mp 
teren. Tel. 0254/216036. (T)
• casă nouă, Deva, P+E+M, sc 240 np, 
Pietroasa, 2 intrări, 5 camere. 2 băi, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică 400 mp teren, preț 99.000 
euro. Tel. 0722/564004, (Al)
• centrat Deva, 2 intrări. 3 camere, 2 băi, 2 
bucătării, pivniță garaj, 600 mp teren ■ 
livadă canalizare, apă gaz, preț 350000 RON, 
neg., Tel. 215.212. (Al)

• 5 camere, garaj, CT, gresie, faianță parchet, 
grădină zona Sântuhalm. preț 370.000 RON, neg., 
tel. 0742/290024. (A3)
• construcție nouă, 7 camere, nefinisată curte 
și grădină 1200 mp, ideală pentru sediu firmă 
sau locuit, Deva, preț 120.000 euro, tel. 
0742/290024. (A3)

Tribunalul Hunedoara, 
cu sediul în Deva, Str. 1 Decembrie, nr. 35, tel. 
0254/231770, fax 0254/216333, în baza OUG 34/2006 și 

i HG 925/2006, își anunță intenția de atribuire a contractului 
de achiziție publică, prin procedura de cerere de oferte, 
având ca obiect

„FURNIZARE Șl INSTALARE SET MOBILIER DE BIROU LA 
INSTANȚE JUDECĂTOREȘTI - cod CPSA-3612.11"

Documentația de atribuire a ofertei poate fi procurată zilnic, 
intre crtle 9(00-14^00’. do4â Sediul Tribunalului Hunedoara, 
4 . J)nB«ywu rKn|so,IgwiîăfiWiniițz ,
localitatea Dera, Str. i Decembrie, nr. 35, camera 207 - 209,
la prețul de 3Q lei, în baza unei solicitări scrise.

Data-limită de depunere a ofertelor este 07.11.2006, ora 

9,00.
Data deschiderii ofertelor: 07.11.2006, ora 11,00.

(67635)

a.f.m. iiuneaoara și Direcția silvica i
Deva, titular al Proiectului, anunță depunerea documentației 
tehnice în vederea obținerii acordului de mediu pentru obiectivul: 
„REABILITARE DRUM FORESTIER ANINEȘ - STRÂMBU - CEATA", 

situat în Orăștioara de Sus, jud. Hunedoara.

Informații privind potențialul impact asupra mediului al proiec

tului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara, din 

municipiul Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, zilnic, între orele 8-16.

Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul A.P.M. Hune

doara, în termen de IO zile lucrătoare de la data apariției 

anunțului.

Cauți un loc 
de muncă?

Vino la MANPOWER!
MANPOWER angajează pentru
Clientul Său SOLBCTRDN.:

Operatori linie 
de produefie

Avantaje:

• Deva, str. Horea, 2 camere, baie, Ducătărie, 
preț 95.000 Ron, neg., tel. 235208, 0729/018866 
(A6)
• Deva, zonă ultracentrală suprafață construi» 
150 mp, grădină suprafață 850 mp, ieșire la două 
Străzi, preț 110.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• zona Pietroasa, P+l, construcție 2000, parter:
2 camere, hol, baie, bucătărie, garaj, la etaj: 3 
camere, hol, baie, bucătărie, pretabil 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băl,
3 dormitoare, terasă, garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• urgent, In Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină curte, 5T 580 mp, zona 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro, neg., 
tel.231300,0740/317313. (A9)

Cumpăr casă (14)
• urgent, casă cu grădină Deva sau Simeria, 
plata imediat. Tel. 215212. (Al)

Vând garsoniere (19)
• urgent, Deva, Dorobanți, 35 mp, totul 
amenajat Tel. 0744/835494. (T)
• Urgent, Deva, zona Mărăști, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță obiecte sanitare noi, 2 
focuri gaz, contorizări, mobilată fără interme
diari, preț 670 milioane lei, negociabil.. Tel. 
222313,0747/692330. (T)
• decomandate, zona 22 Decembrie, parchet 
gresie, faianță balcon, preț 720 mii., negociabil. 
Tel. 0726/316796. (Al)

(67623^/

. salariu brut începând cu 840 RON
• tichete de masă
• transport gratuit

• bonus de fidelitate / 
în limita a 20 RON lunar

.cazare gratuit* pentru angajațII 

din atare Județului Timiș

MANPOWER vin» ta Un» acaaâ 
ți- rți oftrl un cura d» calffietra gratuit toi 

Hunedoara, Șc. Gen. Nr. 1 
B-dul Cot vin, Nr. 14 (son» Hotel RUSCA)

Vin»ri 27.10.2006 ora 12.00 Nu
SâmbM M10J006 ora 10-00

Tel.: 0256 309 481 / 0256 306 458

////z
Ce faceți? Manpower' &

RECLAME

mlrel.baclueasttal.ro
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Piața Victoriei

cotâkm.

CADOURI IN CULORI
cumpără pana la 31 octombrie 
consumable originate HP de la

TofTech
• iHTaneuciNO Tem TecMMCt-CMSv

I si pnmestl cadou 
hârtie foto HP un mouse 
optic sau o camera web’!
’detaliile promoției sun*
wWW.toptebh. ro

Supplies Portner
2006

I » • < • t

TopTech recomanda 
utilizarea consumabilelor originale HP

Deva, Plata Victoriei nr. 1, tel/fiax 234 437, offi«i@toptech.ro

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)

--------------pawru punuui w im oiirwva

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

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

** euvÂțffW- §

Sărăunân
pănA tărriu 7 

Sigur, «tacă. am 
«te lucru!”

Renunță 
la Alo!

, ASCU1T
RADIO 3i ido dc curo

www.r.idiMi ,ro

• Deva, zona Gojdu, semimobilată gaz, 
repartitoare, apometre, preț 14.000 euro, 
negor iabiL Tel. 0723/926855. (5/2510)

• urgent, decomandata contorizări, parchet, 
gresie, faianță, zona Dorobanți, preț 69000 ron. 
Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)

• dec, bucătăria, baie, balcon, etaj intermediar, 
zona Dacia, preț 54.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie baie, balcon, etaj 4, zona 
Dacia, preț 46.000 RON, tel. 0741/154401, 227542, 
seara (A2)

• dec, bucătărie, baie, faianță + gresie, balcon, 
suprafață de peste 35 mp, Bd. Decebal, preț 
79000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara (A2)

• dec, neamenajată, suprafață de peste 35 mp, 
zona M. Eminescu, preț 75.000 RON, neg., tel.

s 0741/154401,227542, seara. (A2)

• confort, dec, ocupabilă imediat, Dorobanți, 
parter, preț 67.000 RON, tel. 0741/154401.227542, 
seara (A2)

• Dada, et 3,2 camere, contorizări, preț 56.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)

• Gojdu, et 1,2 camere, parchet, contorizări, 
preț 65.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)

• zona Pofiția județeană 40 mp, izolat 
contorizări, balcon, preț 73.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• zona MărăsB, semidea, etaj intermediar, preț 
65.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)

• zona Dorobanți, dec., gresie, faianță parchet 
CT, bucătărie modificată st=4O mp, tel. 
0742/290024. (A3)

• zona Progresă, parchet, faianță apometre, 
gaz 2 focuri, 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, dea, 
parchet contorizări, stare bună ocupabilă 
imediat preț 85.000 ron, neg, accept credit 
ipotecar, tel. 0723/251498,0745/302200,232808. 
(A4)

• gmaaM MHt zona Gojdu, etaj 2, parchet 
contorizări, ocupabilă Imediat preț 73000 ron 

neg, tel. 07884165703,232808 (A4)
• etaj L dec, gresie. faianță. termopane, ușă 
schimbată bec!, balcon. Dorobanți, preț ssooc 

RON, tet 224300.072008796,0742/005228. (A5)
• etaj 8 dec, contorizări, repartitoare, parchet
balconlnchis, AL Crinilor, preț 78DOO RON, neg, 
teL 223400,0724/169303,0/424)0! (A5)

• dac, naaMnajată st=40 mp, contorizări, 
balcon, Dorbanțt preț 80.000 RON, neg, tel. 
223400,0720/38796,0742/005228 (A5)
• cana M. Eminescu, dea, et 3, ocupabilă 
imediat preț 52.000 RON, tel. 235.208 
0729/018866. (A6)

• zum Propesui, bloc cărămidă parchet 
vedere la stradă contorizări, preț 68.000 RON, 
neg, tel. 235208 0724/620358 (A6)
• zona Merita, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă Imediat preț 75.000 RON, neg, tel. 
2352080729/018866. (A6)
• aana Mată et 2, contorizări, balcon, parchet 
preț 235208 0724/620358 (A6)
• ta zona Gojdu, etl, 2 camere, s=27 mp, 
contorizări, parchet preț 61.000 RON, neg, tel. 
0749/268830. (A 7)
• zona Endneacu, et3, semidec, s=26 mp, 
neamenajată zugrăvită curată contorizări, preț 
55.000 RON, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• pe Hui l. Maniu, et 2, dec, neamenajată 
ocupabilă imediat s=30 mp, preț 85000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• ta zona Miorița, semidec, s=30 mp, parchet 
apometre, neamenajată liberă etaj 8 preț 
71.000 RON, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• ta Dorobanți, parter, dec, s=27 mp, gresie, 
faianță roiete exterioare, contorizări, liberă preț 
69000 RON, neg, tel. 0745/640725 (A7)
■ agMi, zone Dacia, dec, et bun, baie, 
bucătărie, parchet apometre, preț 54.000 Ron, 
neg, tel. 0745/786578 (A8)
• zone Itacta, 1 cameră bale, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet gaz contorizat 
gresie, preț 60.000 Ron, neg, tel. 0746/779288

M

• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)
• dec, suprafață mare (41,5 mp), cameră cu 
parchet contorizări, balcon, amenajată (gresie, 
faianță), boxă zona Dorobanți, preț 95.000 RON, 
neg, tel.231300; 0740/317314. (A9)

• dec, cameră cu parenet contorizări integrale, 
etaj intermediar, S 43 mp, Bd.22 Decembrie (zona 
Liceul Auto) Deva, preț negociabil, tel. 212.14] 
sau 231300. (A9)

Vând terenuri (21)

• 3600 mp teren, la DN7, fs 22 m, preț 2 euro 
mp, negociabil. Tel. 0722/927900. (9/23.10)

__________________________________________

• 3800 mp teren intravilan în Băcia. toate 
utilitățile, preț 4 euro mp și 1000 mp teren în 
Deva prelungirea Vulcan, 28 euro mp. Tel. 
0722/161644.0)
• două terenuri extravilan, de 6.000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte in 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.CT)

Radio Deva
100% local

(65626)
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ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

FLAY TAXI I SUPER OFERTĂ ÎI!

VÂND FIRMĂ TAXI
LA PREȚUL DE 90.000 EURO NEGOCIABIL

CUPRINDE: - DISPECERAT PROPRIU,
. FRECVENȚA PROPRIE; 

, - COLABORATORI.
PERSOANĂ DE CONTACT: MIMAI ȘTEFĂNIȚĂ.

TELEFON: 072U 951.722

TOUR IMPEX GROUP vă oferă:
SCULE ELECTRICE, MOTOFIERĂSTRAIE, MOTOUNELTE, 

UTILAJE AGRICOLE, CENTRALE TERMICE .

Cil mai flexibil SISTEM l)IJ< V[E 
I ara (ARIE DE Ml NC Â! DOBANDA 12.9

1. Deva, bd. Decebal, bl. I parter tel: 230310 Anrobare
2 Deva, bd. I. Maniu, bl. J paner tel: 230210 P

3. Hunedoara, bd. Corvin nr. 9 tei: 712592 IOC.
4. Orăstie, str. Eroilor, bl.C I part. tel: 244603 eSțifTia-flnailCP''
5. Brad, str. Avram Iancu, bl.43 p. tel: 612822 — — •

SOCIETATE COMERCIALĂ

ANGAJEAZA URGENT PRODUCĂTOR iNCAlfammte

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

Tel. 0254/ 221.749 0722/ 519.009

™;$C4EGraal SRL
Deva. Hunedoara
Aicea Plopilor bl. G Lap 6 
tel/fax 0254/234.125

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

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(65051)

r TEAM CONSULTING ■ Evaluare
Asistenta

j \ 1M1AW m en t

NU MAI DA CU ZARUL......CAUTĂ HAR UL!

ACUM e momentul pentru EVALUAREA ANUALĂ A PERFORMANȚELOR 
PERSONALULUI DIN FIRMA TA! 

Plate concurenllal* sancționează lipsa performanțell 
Noi te ajutăm să iți Identifici și să iți dezvolți CAMPIONII!

Contactează-ne acum la : email: anazsok@smart.ro, tel-fax: 0254 230717, 
www.teamconsultlng.smart.ro

(65054)

Vă oferă cazare, masă și 
transport pe o perioada de 
12 zile la numai 550 ron / 
persoană, doar în perioada 
01.09 -30.11.2006
inf tatei /'fes. 0154/249.1,11§ 

telefon. 0254/249.175 ®

Vise vis ele McDonald's
Tel. 0254/234717,

0742/030201,0749/551299

euro dus 
eurodus-întors ■ 15 zile „ 
eurodus-întors-90 zilei

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS

5

• TÂMPLARII PVC Șl ALUMINIU PROFILE REHAU
• GEAM TERMOFAN • JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10* REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

A.P.M. Hunedoara și Direcția Silvică Deva, titular al Proiectului, anunță depunerea documentației tehnice în vederea obținerii acordului de mediu pentru obiectivul: „REABILITARE DRUM FORESTIER DOBRA- DOBRIȘOARA", situat în Dobra, Vețel și Cerbăl, jud. Hunedoara.Informații privind potențialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara, din municipiul Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, zilnic, între orele 8-16.Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul A.P.M. Hunedoara, în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariției anunțului.
(67628)^/

FARMACEUTICA REMEDIA S.A. DEVA

Economist, normă întreagă
CERINȚE:
• absolvent studii superioare economice - prezintă avantaj specializarea 
Contabilitate
- experiență obligatoriu minim 2 ani pe un post similar

- cunoștințe operare PC nivel mediu

- procesarea tuturor operațiunilor contabile

• exl in, Deva, 5000 mp, preț 5 euro mp, 
negociabil. Tel. 227656. (2/24.10)
• loc de casă, In Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, 
apă, gaz, curent loc drept zonă liniștită, parce- 
labil. Tel. 0723/005657,0747/191372. U)
• to Dsva, zonă rezidențială, 6 parcele, 740 mp 
parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 euro 
parcela. Tel. 0722/564004. (Al)

• Intravilan țoknu*, 4600 mp, 1s 70 m, preț 20 
euro mp, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)

• zona SlntanM, la DN, st 5 000 mp, curent 
apă. gaz în apropiere, 3 căi de acces, teren plan, 
forma dreptunghiulară, poziție bună, ideal pt 
investiție, parcelare, construție casă, firmă etc., 
acte la zi, urgent preț 17 euro/mp, neg., tel. 
0723/251498,0788/165 703. (A4)
• ta Deva, zona Eminescu, st 17.000 mp, parcelat 
de la500 mp, la 800 mp, teren plan, formă drep
tunghiulară, poziție bună, ideal pt investiție, 
construcție casă, acte la zi, preț de la 10 
euro/mp, la 25 euro/mp, neg., tel. 0723/251498, 
0788/165703.(A4)
• kitravflan, la DN 7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, fiecare, utilități în 
zonă, preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)

■ 3 parcele de 800 mp, 20X40 metri, intravilan, 
utilități în zonă, loc drept și panoramă superbă, 
preț 18 euro/mp, neg, tel. 223400,07243/169303, 
0740/914688. (A5)
• intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități în zonă. Zăvoi-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. 
(A5)

• intravian, st 1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit în apropierea bisericii de 
pe Eminescu, loc drept, stradă asfaltată, preț 95 
euro/mp, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• st 553S mp, front stradal 15 m, utilități în 
apropiere, între Sânthalm și Macon, preț 15 
euro/mp, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)

• tatravDan, «t= 4800 mp, fs=30 m, acces din 
drum, apă, curent zona Bârsâu, preț 25 
euro/mp, neg, tel. 0742/290024. (A3)

• Intravian, st= 2750 mp, fs=20 m, facilități: apă, 
gaz, curent zona Sântandrei, preț 15 euro/mp, 
tel. 0742/290024. (A3)

• intravilan, st= 5700 mp, fs= 30 m, facilități: 
apă, gaz, curent zona Sântuhalm, preț 20 
euro/mp, neg, tel. 0742/290024. (A3)

• Intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)

• Intravian, 1a 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)

• Intravian, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr.de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă, curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, Intravian, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg, 
tel. 0745/786578. (A8)
• intravilan to Deva, zona Zăvoi, S1000 mp, FS 
18, utilități în zonă preț neg, tel. 212.414 sau 
231300. (A9)
• S 500-1000 mp, zona Bejan Deva, toate 
utilitățile In zonă preț 25 euro/mp, tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)

Cumpăr teren (22)
• 5 ha teren intravilan, la șosea. Deva sau împre
jurimi, plata imediat Tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

• to Deva, P+l+teren, 2 garaje, CT, canalizare, 
apă gaz, preț 82.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• Progresul, s=38 mp, neamenajat vânzare, 
preț 20.000 euro, tel. 0745/367893. (A2)
• lagent, spațiu de producție, Deva, s=570 mp, 
peste linii, facilități: apă curent gaz, preț 35.000 
euro, tel. 0745/367893. (A2)
• spațiu de producție, s=170 mp, Deva, în 
centrală termică Titu Maiorescu, independent 
de restul clădirii, curent gaz, canalizare 
separată preț 49.000 euro, neg., sau schimb cu 
apartament 3 camere, tel. 0745/367893. (A2)
• zona MMM, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578 (A8)

Imobile chirii (29)
• primesc to gazdă tânără tânăr, nefumători 
sau alte vicii, condiții ireproșabile, rog seriozi
tate. Tel. 0723/851439. (T)
* ofer pentru închiriere garsonieră în Deva, 
complet mobilată preț80euro/lună Tel. 215212. 
(Al)

Suntem nr. 1 
în județul 
Hunedoara

cuvâtffly.
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ÎNSCRIERI PÂNĂ ÎN 18 OCT. 2006!

• cursuri utilizare calculator și testări ECDL

• cursuri și testări de limba engleză TOEIC „
• cursuri și testări de limba franceză TFI g

In urma testărilor obțineți DIPLOME RECUNOSCUTE WTERNAȚIONAL

l)< s:i. (.I.ulirt .1 Ccproiiiin ILi| , (Jiiiria 221 I t.ii i Cann r.i ti-’ 
Tel 11251 212 iril Fax <125 i 2IN III I mail l<'\lflag“li,slll.iRri>

Oferă spre închiriere:

salonul de înfrumusețare 

u pentru cosmetică - acesta
fiind utilat în totalitate.

Persoană de coatac
AGNES ȘTEFĂNIȚĂ

Tel. 0721/245.696

- întocmește șl depune declarațiile fiscale (decont TVA, declarația 1 08, 
impozit profit, GAS, CASS, șomaj)

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV și scrisoare de intenție 
la f®e 0254/226197 sau g-mail: resurseumane@remedia.ro. Vor fi 
contactați pentru interviu numai candidații selectați.

(67309!

• ofer spre închiriere în Deva, str. Horea, nr. 
143 A, casă cu demisol, parter, etaj, 240 mp, 
pretabil pentru sediu firmă plus depozitare 
sau locuință Tel. 0729/165801. (1/20.10)

• vând Dada 1310, af 1990, stare foarte bună de 
funcționare, radiocasetofon, RAR, închidere 
centralizată preț negociabil. Tel. 0724/012735. 
(T)

• ofer spre închiriere spațiu centrai, Deva 
amenajat occidental, CT, termopane, st 68 mp, 
intrare bulevard, preț neg. Tel. 215212. (Al)

• ap. 3 camere, mobilat, amenajat, Bd. Decebal, 
repartitoare, preț 700 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• b-dul Decebal eț. 3, 3 camere dec., C.T., 
mobilat frumos, s=70 mp, preț 250 euro/lună și 
garanție, tel. 0745/367893. (A2)

• Mul Decet et 1,3 camere dec., mobilat 
frumos, repartitoare, s=70 mp, preț 700 
RON/lună și garanție, tel. 0745/367893. (A2)

• garsoniera mobilată, CT, termopane, aragaz, 
frigider, totul nou, zona Kogălniceanu, preț 150 
euro, neg., tel. 0742/290024 (A3)

• apartament 2 camere, mobilat, aragaz, 
frigider, zona Zamfirescu, preț 150 euro, tel. 
0742/290024. (A3)

• apartament 3 camere, mobilat complet, zona 
T. Maiorescu, preț 350 euro/lună tel. 
0742/290024. (A3)

• apartament 2 camere dec., mobilat complet, 
aragaz, frigider, zona piață preț 130 euro/lună 
tel. 0742/290024 (A3)

• apartament 2 camere, circuit, et. 3, contorizări 
la apă și gaz, nemobilat, zona Miorița, preț 120 
euro/lună tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)

• casă mare, 3 dormitoare, 3 băi, living, garaj, 
curte, zonă semicentrală liniștită, preț 1000 
euro, tel. 223400,0720/387896,0740/914688 (A5)
• casă, Deva, 2 camere, living, baie, bucătărie, 
gresie, faianță CT, grădină st 500 mp, garaj, 
mobilată sau nemobilată preț 400 euro/lună tel. 
235208,0729/018866. (A6)

• ganontera, zona D. Zamfirescu, et 1, balcon, 
contorizări, preț 100 euro/lună tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• caut de închiriat garsonieră sau ap. 2 camere 
(ne)mobilat, zona Gojdu, Decebal, Piață 
Dorobanți, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 0729/018866, (A6)

■ spațiu comartial, st 33 mp, zonă foarte bună 
cu vad pietonal, la bulevard, preț 10 euro/mp, 
tel. 235208 0729/018866. (A6)

• garaj, zona Magazinul Tineretului (Baroul de 
avocați), preț 50 euro/lună tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• amenajată și mobilată integral, CT, zonă bună 
Deva, tel. 2313», 0740/317314. (A9)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând abricht circular, preț negociabil. Tel. 
0254/263598. (T)

• vând tractor U 650, preț 50 milioane lei. Relații 
la tel. 0728/775765 sau la adresa: Hărțâgani, nr. 
50, comuna Băița. CT)

• vând tractor U 650, preț 50 milioane lei. Relații 
la tel. 0728/776765 sau la adresa din Hărțâgani, 
nr. 50, comuna Băița. (T)

Mobilier și interioare (47)
• vând mobilă sufragerie cu furnir de cireș, 
stare bună preț negociabil. Tel. 218186. CT)

îmbrâcâminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rodiii de seară modele diferite, mărimi 
40 ■ 44 Tel. 218084,0722/586808,0743/211074. (T)

Materiale de construcții (53)
• vând parchet laminat, culoare fag, 4,5 mp, preț
18 ron mp. Tel. 0722/147015. CT)

Electrocasnice (56)
• vând combină frigorifică 3 sertare, stare bună 
de funcționare, preț negociabil. Tel. 0744/515484. 
CD

• vând combină frigorifică, mașină automată, 
mobilă bucătărie, suspendată lemn masiv< 
mască chiuvetă servantă birou furnir cirej, 
mobilă hol, mochete second, accesibil. Tel. 
218084,0722/586808,0724/643045.

• vând frigider Arctic, ladă frigorifică Arctic 4 și
5 sertare, centrală termică pe gaz, tiraj normal, 
Bosch, cadă fontă 1,70 m, cadă duș fontă 90/90. 
Tel. 260242,0746/053955. (T)

• vând frigider Arctic mare, stare foarte bună 
preț 230 ron, negociabil. Tel. 213355. (T)
• vând mașină de cusut Naumann seria 705 
germană, ceas Doxa de damă, extraplat, 
elvețian; haină de piele, damă nr. 48, 
egipteană, ladă frigorifică 7 sertare, nouă, 
0254/224643. (T)

Auto românești (36) Plante și animale, agroali ■ 
mentare (57)

■ vând Dada 1310, af 1986, bine întreținută 
stare excepțională 62.000 km, inspecție 
tehnică periodică valabilă până în septem
brie 2008, rovignetâ și RCA. Tel. 221866. 
(2/25.10)

• vând vacă porci și scroafe gestante. 
Hărâu, nr. 149. Tel. 0724/090025. (1/23.10)

A.P.M. Hunedoara și Direcția Silvică Deva, titular al Proiectului, anunță depunerea documentației tehnice în vederea obținerii acordului de mediu pentru obiectivul: „REABILITARE DRUM FORESTIER DOBRIȘOARA - PRISLOP", situat în Cerbăl, Bătrâna și Bunila, jud. Hunedoara. Informații privind potențialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara, din municipiul Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, zilnic, între orele 8-16.Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul A.P.M. Hunedoara, în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariției anunțului.
DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ Șl DEZVOLTARE 

RURALI HUNEDOARA,
eu sediul în localitatea Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 222, organizează 

concurs în data de 27 noiembrie 2Q06 - proba scrisă și 28 noiembrie 
2006 - interviul, pentru ocuparea următorului post de conducere
vacant:

Șef serviciu carantină fitosanitară la 
Unitatea Fitosanitară

sȘMIIsuperloare de lungă durată - agronomie

• Vechime ta specialitate de 2 ani

• Cunoștințe operare pe calculator

• Cunoașterea unei limbi de circulație internațională

Dosarele de Înscriere la concurs se vor depune la sediul unității, până 
ladata de 23 noiembrie 2006, ora 12.

Relații suplimentare privind tematica și condițiile de participare ia 
conuurs sbw obține la telefonul 215570, interior 103.

RECLAM-

mailto:anazsok@smart.ro
http://www.teamconsultlng.smart.ro
nr.de
mailto:resurseumane@remedia.ro
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THESSALONIKI KATERINI LARISSA ATENA

INFORMAȚII latei:
Deva -0254/23.15.19
Hunedoara - O254/74.87.84g

Instrumente muzicale (60)
• vând pianină Ceaikovski, stare foarte bună, 
preț 1000 euro, negociabil. Tel. 0743/029593, 
219593.(T)

Altele (61)
• vând planșetă germană Kuhlmann 1000/1500 
mm. Tel. 0740/950868. (T)

Pierderi (62)
• pienkrt camei șomaj pe numele Pusok Zoltan. 
Se declară nul. (4/25.10)

Matrimoniale (69)
• tânăr, 33 de ani, fără vicii, obligații, situație 
materială bună doresc prietenie sau chiar 
căsătorie. Tel. 0740/907657. (D

Prestări servicii (72)
• doamnă cu experiență fac menaj sau alte 
munci gospodărești, numai la familii serioase; 
ofer și pretind seriozitate. Tel. 0723/851439. (T)
• traduceri autorizate toate limbile. Birou Deva, 

- <. str. M. Kogălniceanu. nr. 14, lângă Ulpița. Tel.
r JÎ254/217920,0722/815576. (5/23.10)
• transport mobOer cu auto de 121 și 14 mc 
volum; asigur manevrare și demontare rapidă. 
Tel. 0254/225578,0744/934462,0726/551701. (T)

• transport persoane: Italia, Germania Franța 
Spania Portugalia la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148,0749/037604. (65282)

Oferte locuri de muncă (74)
• angajez asistent stomatologie. Tel. 
0254/228952. (5/20.10)
• angajez două vânzătoare, pentru magazin 
Fast Food, în Deva; salariu atractiv; rog seriozi
tate. Tel. 0742/269063,0743/630124. (11/23.10)
• angajez vânzătoare pentru chioșc, în Deva 
Relații la tel. 0723/683718 (1/24.10)
• SC Danielle Company SRL cu sediul în Deva 
Str. Rândunicii, nr. 6, angajează confecționeri 
textile, tel. 0746/031026 și tricoteri manuali, tel. 
0720/400977. (1/1810)
• societate de construcții din Deva angajează 
urgent dulgheri și zidari, condiții avantajoase de 
salarizare. CV-urile se pot depune la sediul 
firmei din str. Kogălniceanu, bl. F5, parter. Tel. 
0788/386108 (3/25.10)
• Inginer de cercetare în construcții civile, 
industriale, Deva, 2 posturi, data limită 3.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Inginer de cercetare în utilaje și tehnologia 
ambalajelor, Călan, 1 post, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16.

• inginer i ctromecanic, Orăștie, 1 post, data 
limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 -16.

• inginer electronist, transporturi, telecomu
nicații, Deva, 1 post, data limită30.10. Tel. 213244, 
orele 9-16
• inginer geolog, Brad, 2 posturi, data limită
31.10. Tel. 213244, orele 9-16,
• ingher geolog Brad, 2 posturi, data limită812, 
Tel. 213244, orele 9-18
• inginer industria alimentară, Hațeg, 1 post, 
data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• inginer instalați petnru construcții, Deva, 1 
post data limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 -16.

• inginer mecanic, Petrila, 1 post data limită
6.11. Tel. 213244, orele 9-16.

• instalator apă canal, Deva. 2 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Instalator instalații tehnico-sanitare și de 
gaze, Orăștie, 1 post, data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• instalator instalați tehnico-sanitare și de 
gaze, Vulcan, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.

■ Incărcător-descărcător, Călan, 2 posturi, data 
limită 30.10. Tel. 213244, orele 9-16.

• Ingrijrior dădiri. Călan, 1 post, data limită
30.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• kig^tor dădri, Hunedoara, 1 post, data limită 
611. Tel. 213244, orele 9-16

• togriRor dădkt Petrila, 2 posturi, data limită 
3L10. Tel. 213244, orele 9-18
• laborant chknlst, Hațeg, 2 posturi, data limită
31.10. Tel. 213244, orele 9-16.

• lăcătiB mecanic, Călan, 2 posturi, data limită
31.18 Tel. 213244, orele 9-18
• lăcătuș mecanic, Călan, 4 posturi, data limită
1.11. Tel. 213244, orele 9-18

• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Călan, 2 posturi, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-18

• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Călan, 7 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere si reparații 
universale. Hațeg, 2 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244, orele 9 -18

• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 9 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 18

• lăcătuș montatei pentru utilaje industriale, 
Brad, 1 post, data limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 
•18

• lăcătuș-montator, Petrila, 1 post, data limită 
31.10. Tel. 213244, orele 9-16.

• lăcătuș-montator, Simeria, 5 posturi, data 
limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• lucrător comercial, Lupeni, 3 posturi, data 
limită 25.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• lucrător In ateliere de modele, Brad, 3 posturi, 
data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.

■ măcelar, Hațeg, 30 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• măcelar, Himedoara, 1 post, data limită 25.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• maistru Industria alimentară, Hațeg, 3 posturi, 
data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• manipulam mărfuri, Brad, 4 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

ANUNȚ

- • manipulant mărfuri, Lupeni, 3 posturi, data 
limită 25.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• manipulant mărfuri, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

■ manipulant mărfuri, Orăștie, 5 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• mașinist la mașini pentru terasamente, Hune
doara, 2 posturi, data limită 30.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
■ mașinist la mașini pentru terasamente, 
Orăștie, 1 post, data limită 31.10. Tei. 213244, 
orele 9-18
• medcspedafist, Orăștie, 6 posturi, data limită 
30.12. Tel. 213244, orele 9-18
• medic veterinar, Hațeg, 1 post, data limită 
31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• montator accesorii pentru calapoade, Petrila,
1 post, data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• montator pereți și plafoane din gips-carton, 
Deva, 2 posturi, data limită 15.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• montator subansambluri. Călan, 19 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, 12 
posturi, data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor constructor bârne, chirpici, piatră, 
Orăștie, 4 posturi, data limită 30.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
■ muncitor necalificat în agricultură, 8 posturi, 
data limită 18.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalifieat în agricultură, Călan, 27 
posturi, data limită 1812. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat în agricultură, Hațeg, 20 
posturi, data limită 15.ll.Tel. 213244, orele 9 • 16.
• muncitor necalificat în agricultură, Hune
doara, 17 posturi, data limită 30.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necalificat în agricultură, Lupeni, 28 
posturi, data limită 18.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat în agricultură, Orăștie, 3 
posturi, data limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat în silvicultură. Brad, 5 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necaMcat in silvicultură, Hune
doara, 9 posturi, data limită 18.11. Tel. 213244. 
orele 9 ■ 16.
• muncitor necaMcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 -18
• muncitor necaMcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 10.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necaMcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Petroșani, 29 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -18

• muncitor necaMcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Petroșani, 3 posturi, data 
limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 -16.

• minator necaMcat la ambalarea produselor 
sub formă de praf și granule, Deva, 5 posturi, 
data limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat la asamblarea și 
montarea pieselor, Orăștie, 23 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Brad, 2 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță. Brad, 5 posturi, data 
limită 3L10. Tel. 213244, orele 9 -16
• muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Călan, 30 posturi, data 
limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor wHmffirigri, 

zidărie, mozaic, faianță, Deva, 10 posturi, data 
limită 3.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muidtor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță. Deva, 2 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 9 posturi, data 
limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hațeg, 2 posturi, data 
limită 25.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 25.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 5 posturi, 
data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor fie; la .demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 9 posturi, 
data limită 30.11. 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 necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 10 posturi, data 
limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 26 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalificat 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 Petrila, 11 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 -16
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Petroșani, 3 posturi 
data limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 -16.

I • muncitor recalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Brad, 15 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Brad, 9 posturi, data limită
31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 2 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.

• mundtbr necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Orăștie, 40 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Vulcan, 100 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• operator-tobinator-dublator, Simeria, '23 
posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• operator calculator electronic și rețele, Hune
doara, data limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• operator confecții îmbrăcăminte din piele și 
înlocuitori, Brad, data limită 26.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• operator confecții industriale-îmbrăcăminte, 
țesături, tricotaje, Brad, 37 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• ospătar, Călan, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Călan, 2 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.

• ospătar, Deva, 10 posturi, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16. ,
• ospătar, Hunedoara, 2 posturi, data limită
25.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• ospătar, Hunedoara, 2 posturi, data Iimită3.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• ospătar. Hunedoara, 2 posturi, data limită
30.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• ospătar, Hunedoara. 4 posturi, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• patiser, Deva, 3 posturi, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• preparator de semifabricate și preparate 
culinare, Hațeg, 21 posturi, data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16
• spălător vehicule, Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 25.10. Tel. 213244, orele 9 -16
• stivurtorist, 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, Hunedoara, lpost, data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• sudor In 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 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Orăștie, 2 
posturi, data limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șofer de autoturisme și camionete, Deva, 5 
posturi, data limită 1.11. Tel. 213244, orele 9 -16

• șofer de autoturisme și camionete, Hune
doara, 3 posturi, data limită 20.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• șofer de autoturisme și camionete, Orăștie, 2 
posturi, data limită30.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șofer de autoturisme și camionete, Orăștie, 5 
posturi, data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• tâmplar inversai Călan, 2 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-18
• tâmplar inversat Hunedoara, 8 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• taplțer, Deva, 10 posturi,data limită 10.11. Tel. 
213244, orele 9-16,
• tehnician electromecanic. Hunedoara, 8 
posturi, data limită 15.1Z Tel. 213244, orele 9 -16.
• tricotez manei Deva. 13 posturi, data limită
30.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• tumâtorformator, 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 de ziare, Deva, 2 posturi, data limită
1.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Deva, 2 posturi, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Hațeg, 9 posturi, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită
31.10. Tel. 213244. orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 3 posturi, data limită
30.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Lupeni, 2 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Lupeni, 3 posturi, data limită 1.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Lupeni, 3 posturi, data limită 25.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Orăștie, 2 posturi, data I imită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
rvânzător, Petrila, 4 posturi, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar-pietrar, Brad, 3 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar-pietrar Deva, 3 posturi, data limită 15.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar-pietrar, Petroșani, 5 posturi, data limită 
30.10. Tel. 213244, orele 9-16.

Decese (75)

Cu regrete în suflet deplângem plecarea dintre noi a 
celui care a fost

prof. STAN MARIN IO AN
Biroul Permanent Județean Hunedoara al Partidului 
Democrat este alături de familia greu încercată.Sincere condoleanțe.

(8/24.10)

în aceste momente de tristețe sunt alături de familia 

îndoliată a celui care a fost colegul nostru de partid,

prof. STAN MARIN IOAN
Dumnezeu să-l odihnească. Ministrul Muncii, Solidarității Sociale si Familiei, Gheorghe Barbu

(67671)

Vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, 
Dorin Păran, transmite sincere condoleanțe familiei 
îndoliate la dispariția celui care a fost

prof. STAN MARIN IOAN
consilier județeanDumnezeu să-l odihnească in pace.

(87671)

Consiliul Local al comunei Dobra, județul Hunedoara organizează în 
data de 15 noiembrie 2006, ora 10,00 - proba scrisă și în data de 16 
noiembrie 2006, ora 10,00 - Interviul, la sediul din localitatea Dobra, 
Piața Victoriei nr. 1

CQNCORS
pentru ocuparea funcției publice de execuție de

INSPECTOR, CLASA I, GRADUL ASISTENT, T1WA 3 
(compartimentul agricol, cadastru).

Condiții:
a) - Condițiile de desfășurare a concursuluî:
- data până la care se pot depune dosarele de înscriere 08 noiembrie 
2006;
- Instituția publică ta care 
al comunei Dobra, ju

- data, ora $1 toad

' fc- selectarea dosarelor ie ■: nnM Ntl la sediul Consi
liului Local ai corn □ ne > . Hunedoara;
- proba scrisă: ÎS nc l»66c| a «MO, ta seM Consiliului local 

al comunei Dobra, fataliifcnedoara;
- interviul: 16 noiembrie NN, ora 10,M, 
comunei Dobra, județul Hunedoara.

- studii superioare de lungă durată: Topografie;
- vechime; 1 an;
- cunoștințe operare pe calculator.
Informații suplimentare și bibliografia, la sediul Consiliului local al 
comunei Dobra, județul Hunedoara, sau la telefonul 0254/283241.

(67608)

A.P.M. Hunedoara și S.C. COLUMNATURIMEX SRL 
titular al proiectului „Complex Comercial și Spălătorie Auto", din localitatea Mintia, 
corn. Vețel, Str. Șantierului, nr. 1, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării 
pentru obținerea acordului de mediu.

Informații privind potențialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi 
consultate la sediul A.P.M. Hunedoara, din municipiul Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, 
zilnic, între orele 8-16.

Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul A.P.M. Hunedoara, în termen de 10 
zile lucrătoara de la data apariției anunțului.

(67573^/

SC FAVIOR VIDRA SA ORĂȘTIE - societate în 
reorganizare judiciară - organizează vânzarea prin LICITAȚIE PUBLICA în 
data de 27.11.2006, ora 12.00, la sediul din Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 
2, jud. Hunedoara a următorului bun imobil:

Magazin de prezentare Orăștie
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 eventualilor 
cumpărători la sediul societății din Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 2, jud 
Hunedoara și la telefonul 0724-256676.

DCiTl AIAE

Familia anunță cu mare durere în 
suflet încetarea din viață a celei care 
a fost o minunată fiică, soție și 
mamă

BOTA CORNELIA LUCIA
în vârstă de 46 de ani. înmor

mântarea va avea loc vineri 27 
octombrie, ora 13, la Cimitirul 
ortodox din Gurasada.

Dumnezeu să o odihnească 
în pace.

• zidar-rosar-tencuitor, Deva, 10 posturi, data 
limită 3.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• zidar-rosar-tencuitor. Deva, 15 posturi, data 
limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 • 16
• zidar-rosar-tencuitor, Deva, 2 posturi, data 
limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 -16.

(6/25.10)

• zidar-rosar-tencuitor, Deva, 3 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• zidar-rosar-tencuitor, Hațeg, 10 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 • 16
o zidar-rosar-tencuitor, Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 -16

parte a unei corporații interoațic mai media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și In județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

organizator abonamente
pentru Hunedoara

Condiții:• cunoașterea foarte bună a localității în care domiciliază;• capacitate de convingere• seriozitate;• abilități de comunicare.
Oferim:• lucru într-o echipă tânără și dinamică;• mediu de lucru profesional și competitiv;• salariu atractiv în funcție de realizări.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactati-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@infornunedia.ro

mailto:camelia.gaga@infornunedia.ro


Inundații grave în Portugalia
• Stresante. Ceasurile deșteptătoare afectează sănătatea, fiind responsabile de o serie de afecțiuni ale inimii sau ale sistemului circulator dar și de creșterea nivelului de stres, este concluzia unui studiu realizat de o echipă de cercetători japonezi.
• Licitație. Mai multe scrisori foarte prețioase, aparținând unor personaje precum Michelangelo, Beethoven și Ecaterina de Aragon, vor fi scoase la licitație de casa Sotheby's, la New York, pe 11 decembrie.

Natalitatea în Japonia a crescut. Rata ; nașterilor până în luna august a acestui an a fost de 2,4 procente față de 1,25 procente în 2005. (Foto: EPA)
_______ •____■_______________J

■ Narciso Mota, pri
marul orașului Pombal, 
a declarat că pagubele 
„sunt incalculabile".

Lisabona - Intemperiile au provocat, marți noaptea, inundații și perturbarea traficului rutier și feroviar în mai multe regiuni din Portugalia, o persoană pierzându-și viața. O femeie de circa 80 de ani, care avea probleme cardiace, a murit la Pombal, când și-a văzut casa inundată, a anunțat Narciso Mota, primarul orașului. Municipalitatea a declanșat un plan de urgență pentru a face față situației. „O parte a orașului a rămas fără electricitate, mai multe subsoluri au fost inundate și magazine au fost avariate”, a spus primarul, adăugând că pagubele „sunt incalculabile”. Biblioteca și
Aristotel avea nasul coroiat

Grefă totală 
de față

Londra (MF) - O echipă de medici chirurgi britanici a primit, ieri, autorizația de a realiza prima grefă totală de față din lume, operație care va avea loc peste câteva luni. Comitetul de etică de la Royal Free Hospital din Londra a aprobat cererea depusă de echipa de medici coordonată de profesorul Peter Butler. Specialist în chirurgie reconstructivă, Butler lucrează la acest proiect de peste 14 ani și, în decembrie 2005, a obținut dreptul de a prese- lecționa pacienți capabili din punct de vedere psihic să suporte o asemenea operație. în prezent, există în lume doi pacienți care au suferit grefe parțiale de față.

Lupta cu 
rivalii
Paris (MF) - 26 de 
mari agenții naționale 
de cinema europene 
au cerut marț, Comi
siei europene să fie 
ajutate îh procesul de 
dezvoltare a proiecțiilor 
digitale în sălile de dn
ema, argumentând că 
nu pot face față con
curenței americane, 
care dorește să se im
pună pe aceaăă piață, 
rrtr-o dedarațe comu
nă, cfcectori ai martor 
agenții de dnema eu
ropene, precum CNC 
(Franța) sau Film 
Coundl (Marea Bri- 
tanie), au estimat că 
este „necesar ca ma
joritatea’' filmelor 
europene să fie 
„disponibile în format 
corespunzător" pentru 
a fi difuzate pe inter
net; la TV sau dnema.

Atena (MF) - Un bust roman al lui Aristotel descoperit de arheologi la baza ruinelor Acropolelor din Atena, confirmă descrierile scriitorilor din antichitate care i-au atribuit filozofului grec un nas coroiat. Știrea a fost confirmată de responsabilul site-ului

Bustul lui Aristotel (Foto: EPA)

în vizor, protecția copilului

Tai Shan este un ursuleț panda, în vârstă i de un an, care mănâncă bambus în țarcul i de la Smithsonian National Zoo din Wash- r

■ Autoritățile irlandeze au 
modificat procedurile de 
protecție a copilului, impli
când mai multe instituții.

București (MF) - La șase ani după moartea unui copil român, adoptat în Nordul Irlandei, autoritățile irlandeze au modificat procedurile de protecție a copilului, informează site-ul www.belfasttelegraph.co.ukNoile proceduri prevăd ca toate cazurile de moarte subit la copii să fie publicate de către Departamentul de Sănătate. Protocolul regional de prevenire a morții infantile recomandă anchetarea în cazul morților subite la copii, până la vârsta de 18 ani, de către mai multe organisme. Schim-
ington. (Foto: EPA) I Cobain, în topul vedetelor bogate

Examinare în 3D a SoareluiWashington (MF) - NASA urma să lanseze noaptea trecută două sonde gemene, în cadrul misiunii Stereo, însărcinate să furnizeze informații despre exploziile solare și efectele acestora asupra Pământului. „Suntem în zorii unei noi ere a observării solare”, a declarat, marți, Russ Howard, unul dintre cercetătorii misiunii, în timpul unei conferințe de presă în care a fost prezentată misiunea Stereo (Solar Terrestrial Relations Observatory).Misiunea, prevăzută pentru o durată de doi ani, implică utilizarea a două sonde aproape identice. Una dintre aceste sonde va precede Pământul, iar cealaltă îl va urma, în timpul rotației acestuia în jurul Soarelui. Cele două sonde spațiale ar trebui să furnizeze primele imagini stereoscopice (în 3D) ale Soarelui și ale coroanei sale.

■ Kurt Cobain este lider 
în topul celor mai 
bogate vedete care nu 
mai sunt în viață.

New York (MF) - Kurt Cobain, solistul trupei Nirvana, care s-a sinucis la vârsta de 27 de ani, este lider în topul pe 2005 al celor mai bogate celebrități care nu mai sunt în viață, realizat de

Drumuri blocate (Foto: epa)școlile au fost inundate. Centrele de învățământ au fost ieri închise. Și districtele Leiria și Santarem, din centrul țării, au fost deosebit de afectate de intermperii. La Lisabona, serviciile de intervenție au acționat pentru eliberarea drumurilor blocate de a numeroși copaci smulși din rădăcini și în urma inundațiilor. Traficul feroviar a fost întrerupt ieri dimineață între Souselas și Coimbra B (centru), apoi între Tunes și Faro (sud), din cauză că în unele sectoare șinele au fost acoperite de apă.
arheologic, Alkistis Horemi. Bustul în marmură, înalt de 46 de centimetri, „este cel mai bine conservat” dintre reprezentările celebrului filozof al secolului al IV-lea Î.C. găsite până acum de arheologi, a spus Horemi.Cele 19 busturi romane ale lui Aristotel găsite până acum și expuse în diverse muzee, constituie reprezentări ale filozofului fie cu nasul drept fie în alte moduri. Bustul a fost adus la lumina zilei pe șantierul arhologic al noului muzeu de la Acropole.Săpăturile au mai scos la iveală două alte capete romane din marmură, unul aparținând împăratului Hadrian și celălalt aparținând unui preot 

Irlandezii au modificat procedurile de protecție a copilului (Foto epa)bările de procedură au fost adoptate după cazul morții lui David Briggs, un băiat român 
revista Forbes, surclasându-1 pe legendarul Elvis Presley aflat până acum pe primul loc.Kurt Cobain „a câștigat” 50 de milioane de dolari în 2005, conform site-ului de internet al Forbes, care a trecut în revistă 13 personalități decedate. Membrii trupei Nirvana au încasat împreună 247 de milioane de dolari. Elvis Presley, decedat în 1977, a coborât pe locul al doilea pentru prima dată din

Cristina Fedorca,■ este născută în zodia Capricorn, îi plac muzi-ca, moda și drumețiile montane.Fata zilei o găsiți și pe _w_ww.huon.ro

de 14 luni, adoptat de un cuplu din orașul Portadown. Băiatul mai avea un frate geamăn. în
2001, dar a câștigat, totuși, suma de 42 de milioane de dolari.Creatorul benzilor desenate „Peanuts”, Charles Schulz, ale cărui creații sunt publicate în mii de jurnale din întreaga lume, ocupă poziția a treia în top, cu 35 de milioane de dolari, și este urmat de John Lennon, cu 24 de milioane de dolari, și de Albert Einstein, cu 20 de milioane de dolari. 

2004, la patru ani după moartea băiatului, ministrul Sănătății, Angela Smith, a spus că sistemul irlandez i-a dezamăgit pe David și Samuel, copiii adoptați. Băieții au fost duși în Irlanda în iulie 2000, când aveau doar 11 luni. După trei luni unul dintre gemeni a murit, suferind mai multe fracturi, dar a fost îngropat fără să se cunoască cauza leziunilor.La 13 zile după moartea lui David, și Samuel a fost internat cu fracturi la cap. Tatăl adoptiv a fost arestat apoi pentru agresiune asupra lui Samuel. „Când un copil moare subit, un număr mare de instituții se vor implica pentru a stabili cauza decesului”, afirmă actualul ministru al Sănătății, Paul Goggins.

Turneu Cântărețul și compozitorul Billy Joel a început, ieri, un turneu de trei zile în Africa de Sud unde va susține spectacole în Johannesburg și Cape Town.
(Foto: EPA)

http://www.belfasttelegraph.co.uk
_w_ww.huon.ro

