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Vineri, Cuvântul liber vă oferă gratuit cel mai complet supliment TV cu 16 pagini integral color, detalii și poze din culisele filmelor.
UE și inovarea

Deva (C.P.) - Centrul de informare Europa organizează astăzi, de la ora 10, la Prefectura Hunedoara, o dezbatere pe tema „UE și Politica de Cercetare-Inovare”. Se vor aborda aspecte privind importanța inovării în dezvoltarea întreprinderilor, conceptul dezvoltării durabile, surse de finanțare.
Un dar de ziua ta!

Se dau iar compensate

Deva (V.R.) - Ești tânără, simpatică, arăți bine și vrei să fii cunoscută? Vino la „Cuvântul liber” și visul tău de a deveni ve-
«MW

detă se realizează. Sunt așteptate mai ales tinerele care au cel puțin 16 ani și sunt născute în noiembrie și decembrie. De ziua lor vor avea parte de un dar de neuitat - o poză color pe ultima pagină a ziarului. Tot ce trebuie să facă este să ia legătura cu foto-reporterul Traian Mânu, la sediul redacției - Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Cepromin. parter) - sau la tel. 0720-400448.
CUVĂMTWL UBEI
8 SV. 22 Decembrie, nr. 37 A 
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■ Hunedorenii pot 
solicita farmaciilor, din 
nou, medicamente 
compensate și gratuite.

Deva (I.J.) - După câteva săptămâni de convulsii în care bolnavii care solicitau medicamente compensate și gra
Peste 200 de sindicaliști din patru confederații sindicale au pichetat ieri Prefectura. Revendicările solicitate vizează ■creșterea salariului minim pe I economie la 430 RON și alo- carea unui procent de 6% din ' PIB pentru învățământ, /p.3

(Foto: Traian Mânu)
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Nu prezentăm încredere în UE
■ Europarlamentarul 
Viorel Duca, senator 
PRM, este mulțumit cu 
diurna sa de 268 euro.

Deva (I.J.) - în realitate, la expunerea raportului de țară la Bruxelles, 70% din europar- lamentari au fost împotriva primirii României în UE, afir

tuite erau purtați pe drumuri la toate farmaciile poate vreuna nu și-a terminat plafonul, situația s-a remediat de ieri. Potrivit Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara, în județ s-a solicitat și acordat o suplimentare de fonduri pentru acest tip de medicamente. Suplimentarea 

mă Viorel Duca, europarla- mentar și senator PRM. Potrivit acestuia, descoperirea focarelor de gripă aviară la noi și la bulgari este tot o chestiune politică ce poate duce la tărăgănarea negocierilor de aderare. „Europarlamentarii trăiesc cu sentimentul că noi, românii, ascundem ceva, nu suntem transparenți. Nu înțe

alocată se cifrează la 26 miliarde de lei vechi, astfel încât conducerea n-a fost nevoită să apeleze la fondul strategic de rezervă constituit din 10% din fondurile alocate în acest an. „Banii i-am primit în urmă cu două zile, astfel încât de ieri farmaciile au avut bani pentru medicamente 

leg de ce guvernanții noștri „nu cântă” după aceeași partitură și de aceea apreciază că în România există instabilitate”, declară Viorel Duca.Imaginea României, privită prin prisma europarlamenta- rilor, este șubredă, iar guvernanții trebuie să aloce fonduri pentru lobby în Parlamentul european, /p.3 

compensate și gratuite. Din acest punct de vedere nu vom avea probleme de nici un fel până la sfârșitul anului fiindcă urmează la 15 noiembrie rectificarea de buget și ne vor fi alocate și alte sume pentru acestea”, susține Ovidiu Bîn- dea, purtător de cuvânt CJAS Hunedoara.

Protest
Deva (C.P.) - Aproximativ o sută de angajați ai exploatării miniere Barza din cadrul Minvest Deva vor participa, vineri, la Baia Mare, la un miting de protest. Această acțiune este organizată de sindicaliștii din sectorul minier.

Producția de anvelope
Industria de anvelope realizează în prezent 0,85% din ex-

Număr angajați

portul României, iar pentru 2009 se preconizează o creștere 
de medie anuală a producției de 3,5- 4%. ___

Valoare importuri 
anvelccse 2004

Număr 
producători

u ... . .. - Grafica;Cțjvâsțulifoer,wru: l.M Sțafistka

Arși în pro
■ Două persoane din perișul casei și mobilierul din
Orăștie au suferit arsuri 
grave într-un incendiu 
care le-a mistuit casa.

Orăștie (M.T.) - Două persoane din CJrăștie, soț și soție, au ajuns la spital cu arsuri de gradul I, II și IV, marți spre miercuri noaptea, după ce flăcările au cuprins casa în care cei doi locuiau. Incendiul a izbucnit în jurul orei 0:48, pe strada Progresului, din localitate. Avram Nicula și soția sa Floarea, dormeau în momentul izbucnirii flăcărilor. Aco-

camere au ars, iar pagubele materiale au fost estimate la aproximativ 10 mii lei noi. Pompierii din Orăștie au intervenit cu două autospeciale, reușind să stingă flăcările. Soții Nicula au fost transportați de urgență la Spitalul din Deva, cu arsuri multiple. Femeia a suferit arsuri de gradul I și II, la nivelul brațelor, iar soțul ei, arsuri de gradul IV. Medicii sunt rezervați în privința șanselor de supraviețuire ale bătrânului. Flăcările au izbucnit de la un jar a- prins, căzut dintr-o sobă.

locuitori din cartierul Micro 15 din Deva își iau apă de băut de la izvorul aflat în pădurea Began.
(Foto: T. Mânu)
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• Cu ușile închise. Democrații americani au constrâns Senatul să organizeze o ședință cu ușile închise, marți, pentru a exercita presiuni asupra republicanilor în vederea aprofundării anchetei referitoare la modul în care au fost tratate informațiile ce au dus la declanșarea războiului din Irak.• Posibile atacuri Directorul Scotland Yard, sir lan Blair, a declarat că în Marea Britanie există posibilitatea unor noi atacuri teroriste, după cele comise la Londra în iulie și soldate cu 52 de morți și peste 700 de râni|l.

Justiția s-a 
autosesizat

S J*

Demisionar a 
doua oară

Londra (MF) - Ministrul britanic al Muncii și Pensiilor, David Blunkett, a demisionat ieri. Asupra lui s-au făcut presiuni pentru a demisiona după ce a încălcat codul de etică lucrând pentru o companie fără a avea avizul prealabil din partea unei comisii specializate a Camerei Comunelor. în centrul controversei se află funcția de director al companiei, pe care Blunkett a deținut-o timp de două săptămâni, înainte de alegerile din mai, când nu mai făcea parte din Guvern. Este pentru a doua oară când Blunkett demisionează. El a demisionat din funcția de ministru de Interne în decembrie 2004, când a fost acuzatcă și-a folosit funcția pentru a obține o viză de ședere pentru dădaca par- te- ne- rei sale.

Mihail Hodor- 
kovski (Foto: EPA)

Apel
Londra (MF) - Mihail 
Hodorkovski, fostul 
patron ai grupului 
petrolier lukos, con
damnat la închisoare 
pentru fraudă fiscală, 
a cerut, într-un mesaj 
de o pagină publicat 
ieri de Financial Times 
îh regim de publicita
te, crearea unei noi 
elite politice în Rusia. 
„Kremlinul a încercat 
să mă izoleze com
plet de țara și popo
rul meu și să mă dis
trugă psihic", scrie 
Hodorkovski. „Prin 
aceasta, actualul Gu
vern rus a demon
strat încă dată că nu 
este dispus să discute 
deschis și sincer cu 
mine", precizează 
textul. în Rusia tre
buie să apară o „no
uă elită de responsa
bili, care să urmă
rească interesul țării 
și al poporului, nu 
propria îmbogățire", 
scrie Hodorkovski.

■ CSM face verificări în 
cazul telefonului dat de 
premierul Tăriceanu 
procurorului general.București (MF) - Consiliul Superior ăl Magistraturii va aprecia dacă a existat sau nu o atingere a independenței justiției prin telefonul dat de premierul Călin Popescu Tăriceanu procurorului general Ilie Botoș, a declarat, ieri, președintele CSM, Dan Lupaș- cu.Potrivit lui Lupașcu, dacă inspecția judiară a CSM va considera că s-a adus o atingere independenței justiției, aceasta ar putea fi considerată o încălcare a Constituției, „ceea ce va presupune o atitudine publică a CSM, în sensul respectării legilor țării”.
Depinde de CSMDan Lupașcu a adăugat că inspectorii CSM sunt în măsură să aprecieze dacă va fi audiat, în acest caz, și premierul Călin Popescu Tăriceanu.într-o emisiune tv, fostul consilier prezidențial Elena Udrea îl atacase pe premierul

Tăriceanu, amintind de relația de afaceri și de prietenie dintre acesta și Dinu Patriciu. „L-a întrebat cineva pe Tăriceanu dacă a sunat la Parchet în ziua arestării lui Patriciu pentru a interveni în favoarea prietenului său?”, s-a întrebat Udrea.Premierul Călin Popescu Tăriceanu l-a sunat pe procurorul general al României, Ilie Botoș, în ziua în care a fost citat la Parchet și apoi reținut președintele Rompe- trol, Dinu Patriciu, a afirmat, luni, șeful Biroului de presă al Ministerului Public, Robert Cazanciuc.Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Oana Marinescu, a afirmat că premierul Călin Popescu Tăriceanu nu a făcut nici o intervenție pe lângă procurorul general Ilie Botoș în cazul Dinu Patriciu și că șeful Guvernului i-a telefonat lui Botoș pentru a se informa și a cere să fie aplicată legea.Premierul a precizat că i-a comunicat președintelui Traian Băsescu faptul că l-a sunat pe procurorul general pentru a se informa în cazul lui Dinu Patriciu.

Mii de iranieni au ieșit în stradă la Teheran, ieri, pentru a marca aniversarea luării de ostatici de Ia ambasada SUA din capitala Republicii islamice, acțiune în urma căreia relațiile dintre cele două state s-au schimbat fundamental. La 4 noiembrie 1979, studenții Islamiști au luat cu asalt ambasada SUA, sechestrând circa 50 de diplomați timp de 444 de zile. (Foto: epa)

Rețea secreta de închisori

Vot în Camera Comunelor
Londra (MF) - Camera Comunelor din Marea Britanie a adoptat, ieri, în a doua lectură, proiectul de lege referitor la ratificarea Tratatului de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană.Doar circa 40 dintre cei 646 de deputați din Camera Comunelor au fost prezenți la dezbatere, dar tonul acesteia a fost în general unul de sprijin.Ministrul adjunct de Externe, Douglas A- lexander, a prezentat raportul Guvernului care apreciază progresele înregistrate de România și Bulgaria, mai ales în domeniul economic.După o a treia lectură în Camera Comunelor, proiectul de ratificare a Tratatului de aderare a României și Bulgariei va fi trimis la Camera Lorzilor.

U CIA a înființat, după 
11 septembrie 2001, o 
rețea secretă de închi
sori în Europa de Est.

Washington (MF) - CIA a înființat, după atentatele de la 11 septembrie 2001, o rețea secretă de închisori pe teritoriul unor țări din estul Europei sau din alte zone, pentru ascunderea și interogarea unor membri importanți ai rețelei al-Qaida, afirmă cotidianul The Washington Post, în ediția electronică de ieri.Aceste închisori, denumite neconvențional black-sites (locuri negre), au fost găzduite, de-a lungul celor patru ani, de

opt țări, printre care Thailanda, Afganistan și câteva „democrații” din estul Europei, precum și de închisoarea Guantanamo Bay, din Cuba, unde exista un mic centru secret de detenție, susțin actuali sau foști oficiali din cadrul sevici- ilor de informații, precum și diplomați străini ai unor țări de pe trei continente.
Peste 100 de suspect!Din motive de securitate, locațiile sunt cunoscute, în Statele Unite, numai de câțiva oficiali, în timp ce în țările gazdă numai de președinți ji de câteva persoane din cadrul serviciilor de informații.în această rețea secretă de

închisori sunt deținuți peste 100 de susjifcți de terorism, care ar fi tonfcrați prin diverse metode.Scopul inițial al acestui program al CIA a fost acela de a ascunde și de a interoga suspecții despre care se credea că simt implicați direct în atentatele de la 11 septembrie 2001 sau liderii al-Qaida, care reprezentau o amenințare iminentă.Dacă CIA ar recunoaște oficial existența închisorilor secrete, Guvernul Statelor Unite ar putea fi dat în judecată, mai ales în alte țări, ceea ce ar spori riscul unei condamnări politice atât în plan intern, cât și în străinătate.

Pedepsite cu 1 
închisoarea

București (MF) - Senatorii din Comisia juridică au hotărât, ieri, că i- 1 nițierea, organizarea, săvârșirea sau sprijinirea de acțiuni ilegale care pun în pericol ordinea I constituțională, caracterul național, suveran, independent, unitar și indivizibil al statului ro-^ mân să fie pedepsită cu. închisoarea de la 5 la 15 ani.Ei au acceptat, cu a- mendamente, reformula- rea unui articol din Codul Penal, propusă de Ministerul Justiției.

Atentat sinucigaș O mașină-capcană ( a explodat ieri, la Srinagar, capitala de vară a Kașmirului indian. în deflagrație au murit 5 oameni și 15 au fost răniți. (Foto: epa>
— -■ .......................................................

Explozie la Teheran
Teheran (MF) - O bombă a explodat, ieri dimineață, într-un tomberon din apropierea unei clădiri din Teheran unde se află birourile companiilor British Airways și British Petroleum, fără a provoca victime, anunță Sky News.Autoritățile iraniene au trimis în zonă efective de poliție și o echipă de geniști, potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului de Interne.„A avut loc o explozie de intensitate redusă în apropierea unui imobil folosit de mai multe companii occidentale, inclusiv British Airways, al cărei sediu se află la etajul al zecelea al respectivei clădiri. Birourile BA nu au suferit pagube foarte mari.Un martor ocular a declarat că imobilul a fost afectat serios de explozie. „Dispozitivul era ascuns într-un coș de gunoi. S-au spart ferestre, clădirea a fost afectată, tavanul s-a prăbușit parțial. O explozie identică a avut loc la 2 august, vizând tot aceste companii.

Președintele Traian Băsescu, premierul grec Constantinos Karaman
lis și președintele bulgar Gheorghi Pârvanov (Foto: epa)

Tratatul, ratificat de Grecia
București (MF) - Parlamentul grec a ratificat, ieri, Tratatul de aderare a României și Bulgariei la UE, singura formațiune care s-a opus fiind Partidul Comunist (KKE).Votul legislativului elen a fost marcat printr-o ceremonie solemnă, la care au participat președintele României, Traian Băsescu, președintele bulgar Gheorghi Pârvanov și premierul grec Constantinos Karamanlis.Republica Elenă a devenit astfel al cincilea stat care finalizează procedurile de rati

ficare a Tratatului de Aderare, după Slovacia, Slovenia, Ungaria și Cipru.Ceremonia de ratificare în Parlamentul elen a Tratatului de Aderare a României și Bulgariei la UE a fost urmată de o reuniune specială la nivel înalt a Trilateralei România- Bulgaria-Grecia. MAE al României salută ratificarea Tratatului de aderare în Parlamentul elen și apreciază că votul parlamentarilor greci transmite un semnal politic semnificativ în favoarea tratatului de Aderare.

Atentat în Turcia
Diyarbakir (MF) - Douăzeci și trei de persoane au fost rănite, în noaptea de marți spre miercuri, în explozia unei mașini-capcană la Semdinli, în sud-estul Turciei, a anunțat guvernatorul Erdogan Gurbuz, care a atribuit atentatul rebelilor kurzi din PKK.Puternica deflagrație a produs pagube materiale considerabile în 67 de apartamente și magazine situate în vecinătate și a spart geamurile mai multor clădiri publice. Răni- ții, dintre care cei mai mulți prezentau tăieturi de la cioburile de sticlă, au primit îngrijiri în spitalul din Semdinli, localitate situată la granița cu Iranul și Irakul, dar viața nu le este pusă în pericol, a adăugat guvernatorul.Mașina-capcană fusese parcată în apropierea sediului local al Jandarmeriei, care în Turcia este corp al armatei.Sud-estul Anatoliei, populat în majoritate de kurzi, este teatrul unui conflict sângeroși între forțele de securitate turJ ce și rebelii kurzi din PKK.
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Elevii nu văd rostul grevei• Recunoaștere. Ministerul Culturii a acordat Filialei Uniunii Artiștilor Plastici Deva - Hunedoara, într-o mare ceremonie ce a avut loc la București, titlul de „Excelență". Această recunoaștere a meritelor artiștilor hunedoreni vine în întâmpinarea aniversării a 50 de ani de la înființarea acestei filiale a județului. (S.B.)
• Simpozion. „Dezvoltarea durabilă a satelor comunei Vața" este tema simpozionului care va avea loc în localitate, sâmbătă, 4 noiembrie. întâlnirea are drept scop informarea localnicilor despre posibilitățile de dezvoltare locală din perspectiva reglementărilor UE, susține Marius Sârb, BCC Vața de Jos. (IJ.)

i

Sanda Bocaniciu
S4nda.bocankiuffinformmedla.ro

Zbaterea culturii 
pe uscat

■ Peste 200 de sindi
caliști din patru con
federații sindicale au 
pichetat Prefectura.
INA JURCONE, RALUCA lOVESCU

ina.jurccne@informmedia.ro 

raluca.iovescu@informmedia.ro

Deva - Patru confederații sindicale: CNSLR Frăția, BNS, Cartel Alfa și CSDR au pichetat, ieri, prin reprezentanții acestora în fața Prefecturii Hunedoara. „Toți ne-am fi dorit să strigăm, însă pichetarea de ieri s-a dorit mai degrabă un avertisment pentru Executiv”, declară Lacrima Minișca, președinte CNSLR Frăția Hunedoara, între revendicările sindi

v

O

rjrogres cultural pentru a pătrunde în
1 Europa ca oameni cu Iți, scăpați de tra

diționala opincă, atât de apreciată de străini 
în folclorul nostru? Nici vorbă. Miniștrii se 
schimbă în zadar. Unii dintre românii cu 
capul pe umeri își doresc mai mult în cultura 
românească. Sunt pe potrivă dezamăgiți. 
Printre ultimele știri ce răzbat prin zăbrelele 
ministerului de resort'se găsește aceea că 
MCC va fi inclus în Ministerul Educației.

Nu trebuie să existe ca instituție proprie 
cum nu trebuie să se mai facă caz de Cul
tură, în general. Ce mai atâta cultură? 
Românii se vor mulțumi și cu ce le dăm. Așa 
gândesc cei care aleg telenovelele românești.

Așa gândesc cei ce avizează filmele 
porno, nu luptă cu manelele ce distrug 
muzica, dau miliarde pe te miri ce festivaluri 

de film - prea puțin educative sau atractive, 
promovează vedete ofilite ce provoacă greața 
și lehamitea, create de „preamultul insistent", 
nu recunosc adevăratele valori artistice și 
sprijină diverși impostori și alte asemenea 
exemple. Artiștii vând tot ce pot pentru a 
scăpa de datorii, numai lucrările nu le pot 
vinde. Muzicienii nu au bani pentru coarde și 
cerșesc fonduri pentru a arăta ce pot și cine 
sunt. Toate în timp, ce, așa cum se știe, 
românul este inteligent, talentat și luptător.

Păcat că cei din țara asta s-au cam obișnuit 
să se lupte cu morile de vânt mișcate de vân
turi politice pline de nesimțire. Cine își 
dorește, totuși, progresul cultural al 
românilor! Glasuri mici, înfundate cu 
pumnul inculturii în gură.

Dorel Leaha Ioana Adam Niculina Sîrb

încă două posturi noi
Deva (T.S.) - Potrivit Inspectoratului Județean de Jandarmi, în Parcul Național Retezat și-au început activitatea încă două posturi montane de jandarmi. Acestea sunt amplasate la Nucșoara și Brădățel și au ca zonă de competență Parcul Național Retezat. Scopul acestor posturi este asigurarea ordinii publice cu ocazia manifestărilor cultural-artistice din zonă sau a altor activități unde participă un număr mare de persoane. Jandarmii vor avea drept obiective îndrumarea, informarea și

ii jwțgț
DN7 ’ Wefel -Iha

DN «8A Ilia - Dobra
în Beta aparatele radar vor fi amplasate pe Calea Zaran- 

dului‘Sft. Horia - Str. M. Emlnescu - B-dul Decebal

Radarele mai pot fi întâlnite și pe principalele artere 
rutiere de pe raza localităților Brad - Hațeg - Orăștie - 
PetrOjarii - Vulcan - Lupeni

Caricatură de Liviu Stănilă

J

Unu din 70, fără permis
■ Peste 1200 de per
mise auto au fost 
reținute de polițiștii 
hunedoreni.

Tiberiu Stroia 
tiberiu.stroia@informniedia.ro

Deva - Statistic, la un număr de aproximativ 80.000 de autoturisme înmatriculate în județul Hunedoara, în acest an, unul din 70 de șoferi a rămas fără permis. Datele furnizate de Poliția Județului Hunedoara arată că, în primele nouă luni ale acestui an, au fost „ridicate” 1264 de permise și 1191 de certificate de înmatriculare. Cea mai frecventă cauză a fost abaterea repetată de la normele de
Diurnă de europarlamentar

Deva (I.J.) - Contrar afirmațiilor celor mai mulți europarlamentari români că diurna alocată lor de România este mică, Viorel Duca, senator PRM, spune că ea este mai mult decât suficientă.Potrivit acestuia, există sume importante decontate de Parlamentul european care acoperă mai mult decât necesarul oricăror pretenții. „Diurna zilnică primită de un europarlamentar este de 268 euro, bani alocați doar pentru 

caliștilor se numără creșterea salariului minim pe economie la 430 Ron, alocarea a 6% din PIB pentru învățământ, reducerea fiscalității pe locurile de muncă, crearea autonomiei reale a fondurilor administrate tripartit și finalizarea modificărilor pachetului legislativ privind relațiile de muncă.
Părerea elevilorGrevele profesorilor nu mai reprezintă de mult un eveniment pentru elevi. De câțiva ani fiecare toamnă este marcată de protestele acestora. Cei mai mulți dintre elevi au ajuns să nu se mai bucure de „pauzele” de activitate oferite, vrând-nevrând, de către dascălii lor, pentru că nici recu- 

acordarea de asistență medicală tuturor turiștilor aflați în dificultate pe traseele montane. în plus, jandarmii sunt pregătiți să intervină alături de formațiunile Salvamont pentru căutarea și recupe- ..rarea persoanelor dispărute sau a celor care au suferit accidente pe munte.Un alt obiectiv, la fel de important, este participarea împreună cu echipele Rom- silva și ale Gărzii de Mediu pentru prevenirea și combaterea braconajului și a infracțiunilor săvârșite la regimul silvic.

Polițiștii au aplicat 42.000 de amenzi de circulație (Foto: t. Mânu)deplasare pe drumurile publice, în special depășirile neregulamentare și neacor- darea de prioritate. în privința numărului de amenzi de circulație aplicate de polițiștii hunedoreni, în cele nouă luni ale anului 2005, acestea au atins cifra de 
mâncare și cazare. Eu am închiriat un studio la 15 minute de mers pe jos până la Parlament pentru care plătesc lunar 700 euro. Transportul aerian este suportat de ei sau 29 eurocenți per litru de benzină. Spre exemplu, pentru cele patru zile cât sunt în România am primit 1072 euro. E adevărat, Guvernul nostru alocă doar 25 euro pe lună pentru roaming, însă în ansamblu banii sunt sufi- cienți”, spune Duca.

Protestele VOr continua SUb altă formă (Foto: Traian Mânu)perările ulterioare nu sunt prea distractive. Dacă îi mai așteaptă și un examen la sfârșitul anului cu atât mai puțin. „Greve au mai fost destule dar nu știu dacă vor rezolvă prea multe. Sunt doar promisiuni” crede Niculina Sîrb, elevă în clasa a XlII-a la Grupul Școlar „Crișan” din
Accidentat pe trecerea de pietoniSimeria (M.T.) - Un bărbat de 48 de ani a fost lovit de un autoturism, marți dimineață, pe trecerea de pietoni din apropierea intersecției străzilbr A. Vlaicu și 1 Decembrie, din Simeria. Șoferul autoturismului a vrut să-l transporte pe bărbat la spital, dar acesta a refuzat, spunând că se simte bine și La cerut să-l ducă la serviciu. După ce a ajuns la locul de muncă, lui Emil I. i s-a făcut rău și a fost transportat în stare de inconștiență la spitalul din

42.020. Tot în acest an au fost înregistrate 119 accidente de circulație soldate cu 65 de morți și 98 de răniți grav.Principala cauză a accidentelor (aproape 80%din cazuri) a fost viteza excesivă urmată de neadaptarea vitezei la condițiile de trafic. 

Crișcior. Colega ei, Ioana Adam, spune: „Pe noi ne afectează în pregătirea pentru bacalaureat, dar cred că din punctul lor de vedere acțiunea este justificată”. Dorel Leaha este de părere că „și dacă se vor recupera orele, nu se vor face ca și în timpul școlii”.
Deva. „Solicităm ajutorul cetățenilor ca în cazul în care observă un autoturism Dacia Break, de culoare albastră, care prezintă defecțiuni - mască față ruptă, capota și aripa din dreapta îndoite sau faruri sparte, să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție. Șoferul este rugat să se prezinte la sediul Poliției”, declară Magda Popa, purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara. Cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Furt de 
motorină

Hunedoara (M.T.) - Doi tineri din Hunedoara au fost prinși în flagrant în timp ce încercau să fure motorină. Alin B., din Deva, și Grigore A., din Hunedoara, ambii de 18 ani, au fost prinși de o echipă a Biroului Poliției de Ordine Publică Hunedoara, în flagrant, în timp ce încercau să fure motorină din rezervorul unul autocamion. în urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că mașina aparține lui Neculai C., iar cei doi tineri sunt cercetați în stare de libertate.

S4nda.bocankiuffinformmedla.ro
mailto:ina.jurccne@informmedia.ro
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COTIDIAN /4joi, 3 noiembrie 2005
- Ziua Vânătorilor de Munte
1882 - A încetat din viață pictorul loan Andreescu. 
1901 - S-a născut Anare Malraux (foto), scriitor francez 

(m.1976).
1801 - S-a născut compozitorul ita
lian Vincenzo Bellini (La Sonnambu- 
la, Norma).
1923 - S-a născut istoricul Dan 
Berindei, membru al Academiei 
Române

Calendar religios
3 noiembrie - pomenirea Sfinților Muce

nici Achepsima, Iosif și Aitala.
Deva (S.B.) - Aceștia au trăit pe vremea lui Sapor, împăratul perșilor, și a lui Constantin cel Mare, al romanilor. Iar Sfântul Achepsima, episcop la Anita, avea 80 de ani când a fost prins și bătut cu toiege de trandafir. Pe Sfântul Iosif l-au bătut atât de mult, încât i s-a luat carnea de pe oase. 'Iar pe Sfântul Aitala, legându-1 de mâini și de picioare pe sub genunchi ghemuit, l-au bătut până i s-au dizlocat încheieturile. După acestea, aducând iarăși pe Sfântul Achepsima, l-au bătut 30 de ostași până și- a dat sufletul. Iar pe Iosif, spânzurându-1 cu capul în jos, l-au ucis cu pietre. Pe Aitala, întinzându-1 și bătându-1 40 de ostași, l-au spânzurat și pe el cu capul în jos.

Energie electrică
Sunt programate următoarele întreruperi:
08.00-16.00 Zona Hunedoarei: Dumbrava, Cutin, Ciulpăz, 
Groș, Arănieș, Valea Arănieșului, Ulm, Cerbăl, Socet; 
Dealu Mic, Toplița, Vălari, Goleș, Mladin, Dăbâca, 
Hășdău, Govăjdia

Gaz netan ___ __  ____ __. _________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-12.00 Bd. Decebal, bl. B, sc. A, 3
10.00-15.00 Str. 22 Decembrie, bl. D 3, sc. A, B, C 
12.00-15.00 Al. Crinilor, bl. E 12, sc. C
09.00-15.00 Al. Jupiter, bl. 35, sc. A

Str. Dorobanți, bl. 24, sc. B 
Str. 22 Decembrie, bl. D 2 
Al. Viitorului, bl. E, sc. A, B

09.30-12.30 Bd. I. Maniu, bl. L 1, sc. A, B; bl. J, sc. A 
09.00-12.00 Str. 1 Decembrie, bl. 2, sc. A, 8

Calea Zarandului, bl. Casial 
Piața Victoriei, bl. 2, sc. A, B, C

Apă _ ________ ____________ ____
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea apei în Deva.

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225

44

Soluția integrantei din numărul 

precedent: 1 - D - M - F - NESO

COTIT - PP - ALINA - FURIȘAȚI - 

RID - UR - V - LENEȘ - AVE - 

STELA - AS - ACE - ANALE - T - 

NOBIL - L - EC - SIMPLI - OFT - 

AICI - AMA - I - OCRU - IDIOT - 

ALBE

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

21 mart.-20 apr.
Rezolvați chestiuni importante la serviciu. în viața relațio
nală vă bucurați de noutăți: o colaborare ori participarea 
la activități de decizie.

21 apr.-20 mai

Un coleg de serviciu vă scapă de mulți nervi, rezolvând 
probleme ce v-ar fi displăcut mult. Sunteți sensibil, vă doriți 
multă afecțiune.

21 mai-20 iun.
Viața partenerului e agitată. Are multe de făcut, de lămurit, 
de decis. Conjunctura nu e tocmai potrivită, dar sfaturile 
dv îl ajută.

21 iun.-20 iul.

Ambiția dv e la cote înalte. Nu excludeți concesiile în scop 
diplomatic. Faceți față oricărei situații, cu pierderea unei 
părți de imagine.

21 iul.-20 aug.
Aveți nevoie de intuiție și fler căci propunerea ce vi se 
face pare a fi dintre cele mai bune. Nu știți: are vicii ascunse 
sau e o afacere bună?

21 aug.-20 sept.
Azi gândurile vă zboară doar la persoane agreabile, locuri 
pitorești, vacanțe frumoase și neglijați total latura prac
tică a tuturor lucrurilor.

21 sept.-2O oct.
Trebuie să vă schimbați stilul de viață. în conflicte în justiție, 
șansele vă pot fi favorabile. Unele întâlniri vă modifică 
starea sufletească.

21 oct.-20 nov.
Ca să-i mulțumiți pe toți cei cu care lucrați, trebuie să le 
acceptați formalismul. Nu vă place să fiți criticat, dar nu 
aveți încotro.

21 nov.-20 dec.

Vă place să cunoașteți oameni interesanți, să învățați lucruri 
noi ca să vă perfecționați stilul de muncă. Posibile conflicte 
cu partenerul.

21 dec.-20 ian.
Doriți să începeți o activitate nouă, care să vă redea opti
mismul. Dar nu doriți să vă implicați într-o nouă aventură 
sentimentală.

21 ian.-20 febr. ____ ' . .. ■ -;

Toate planurile vă sunt date peste cap de o persoană 
antipatică. Preferați să plecați de la serviciu decât să mai 
suportați noi ironii sarcastice.

21 febr.-20 mart.

Relațiile sentimentale devin plictisitoare. Vă încăpățânați 
să nu vedeți incapacitatea persoanei iubite de a vă satis
face pretențiile erotice.
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7:00 Jurnal TVR Sport Meteo 
755 Euro-dispecer 
81» Isabel, în căutarea

Eilixrii
8:55 Prieteni la masă
930 Teleshopping 

101» Interes general (r) 
11DO Mic da' voinic

(r)
1130 Ochiul magic

(r)
1225 Euro - Dispecer 
1230 ProfesioniștiiW
1330 Desene animate: Club

□Disney
141» Jurnal TVR

Sport Meteo
1430 Teleshopping 
151» ,.5ed 

fexl
1530 Akzente. Emisiune în 

limba germană
1655 Familia lui

□Saddam 
181» Jimalul TVR 
1835 Tragerile Joker și Loto 

5/40 
18:45 Fotbal: Levski Sofia ■

Dinamo, med din Cupa 
UEFA

21:00 Dăwtz 
sjI 
flnpfinește 

■un an 
713n Fotbal:

■ampdoria- 
Steaua, med 
cfinCupa 
UEFA 

2345 Jumai TVR
Sport Meteo

0115 Orcul Soarelui
030 Spionă
130 Interes 

general (r)
230 Jurnalul 

TVR
255 Prieteni 

ia masă 
Ca-n viață 
dramă, SUA

1995)
51» Memorialul 

durerii (r)
555 Destine

640 Teleshopping

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore 7 

9:10 Omul care 
aduce cartea

9:15 Tânăr și
□neliniștit (r)

10:15 Doctorul 
□de suflete 

11:15 Stilul Oana
Cuzino

11:45 Te vezi la Știrile Pro Tv 
12:15 la Bloc 
131» Știrile ProTv 
13:45 Zâmbete 

intr-o pastilă
14:00 Inelul Nibelungilor

1 ^(aventuri, coprod., 

2004). Ultima parte

Cu: Eric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 8 
Bergman, Heather Tom, 
Melody Thomas Scott 

17:00 Știrile ProTV Vremea 
17:45 Teo 
19:00 Știrile ProTV Sport.

Meteo. Cu: Andreea 
Esca

20:15 Împotriva tuturor
4 ia(dramă, SUA 1995) Cu: 

Tiffani-Amber Thiessen, 
Brian Austin Green, 
Isabella Hofmann, David 
Lipper, Maureen Flanni- 

gan
22:15 La Bloc
231» Știrile Pro TV Sport 
23:45 Doi bărbați

FCi junătate
Cu: Charlie Sheen, Jon 
Cryer, Angus T. Jones, 
Marin Hinkle, 
Melanie Lynskey, Hol
land Taylor 

020 Omul care
aduce cartea

030 Știrile Pro TV
130 împotriva

Qbituror

(dramă, SUA 
1995, r)

330 Doctorul de suflete (r)
430 Chestiunea Zilei (r)
&00 Profeții despre trecut (r) ( 
61» Teo (r)

630 în gura presei 
7:00 Obsen/ator.

Sport 
8:00 Canalul de știri 

10:00 în gura
presei (r) 

1030 Concurs 
interactiv 

12:15 Dădaca 
131» Observator

cu Simona 
Ghetghe 

13:45 Ziua judecății.
Emisiune de divertis
ment (r)

1530 Vivere - A trăi cu 
□pasiune

161» Observator 
16:45 Anastasia ▼ 
1745 9595-

Te învață ce 
să fed. Cu dr. Cristian 
Andrei

1855 Știrile sportive 
19:00 Observator

cu Alessandra 
Stoicescu și 
Lucian 
Mândruță. 
Sport.
Meteo

20:15 Revanșa 
starurilor.
Divertisment 
cu Pepe

22:00 Secretul
Măriei 

23gn Observator
Cele mai 
proaspete știri 
din țară și de peste 
hotare numai la 
Observatorul 
Antenei 1 

OK» Alias 
11» Spitalul 

bântuit 
21» Concurs

Interactiv 
XDO Observator 
tOO Vivere - A trăi 

□cu pasiune
(reluare) 

430 Anastasia 
□(reluare)

J8 9595- 

«08 învață ce 

să fad

61» Batman (acțiune, SUA, 
131989). Cu: Michael 

Keaton, Jack Nicholson
8:05 Ce zi fericită I (comedie, 

HDanemărca, 2004)
9:40 îngerii lui Charlie: în 

□goana mare (acțiune, 
SUA, 2003). Cu: 
Cameron Diaz

11:25 Phenomenon II (dramă, 
HSUA 2003). Cu: Jill

Clayburgh
12:50 Kill Bill: Vol. 1 (acțiune, 

HSUA 2003). Cu: Uma 
Thurman, Lucy Liu

12:55 Un Ciăaun de pomină
▼ H(animațe, SUA, 2002).

Cu: Adam Sandler 
14:10 Kill Bill: Vol. 2 (acțiune, 

HSUA 2004). Cu: Uma 
Thurman

14:15 Star Trek: Nemesis (SF, 
ISSUA 2002). Cu: Patrick 

Stewart
16:10 Chicago (muzical, SUA 
v 1362002). Cu: Catherine 

Zeta-Jones
18:00 Dedarația (thriller,
▼ HCanada, 2003)
19:55 Kill Bill: Vol. 1 (acțiune,

HSUA, 2003)

20(00 Cântăreața de cabaret
□(romantic, SUA, 2002).

Cu: Andrew McCarthy, 
Isabel Rose, Cameron 
Bancroft, Alix Korey, 
Ilana Levine

21:40 îngerii lui Charlie: în 

□goana mare (acțiune, 
SUA, 2003). Cu: 
Cameron Diaz, Drew 
Barrymore

2325 Kill Bill: Vol. 2 (acțiune, 
HSUA, 2004). Cu: Uma 

Thurman
2330 Deadwood Ep. 9: Nici 

□băieți, nici fete
(£30 Pactul tăcerii (dramă, 

□Franța, 2003). Cu: 

Gârard Depardieu, 
‘lodie Bouchez, Carmen 
Maura, Isaak Sharry

21» Cinema, dnema, dne- 
ramaEp. 44

230 Kill Bill: Vol. 1 (acțiune, 
13SUA 2003).

420 în întuneric (thriller, 
□Canada, 2003)

071» Maria Bonita (film serial, 
reluare) 0755 Teleshopping 
0830 CeZar și Tipar 091» Rebe- 

‘ lii (film serial, r) 101» Tonomatul
DP 2 11:40 Pasiuni (film serial) 
12:40 Verdict: Crimă (film serial) 
1330 Teleshoping 141» Desene 
animate 1430 încurcăturile lui 
Zack (film serial) 151» împreună 

în Europa 16:00 Tribuna par
tidelor parlamentare 1635 Jur
nalul TVR 171» Rebelii (film seri
al) 18:00 Jurnalul Euronews 
1830 Cronica unei veri 19:00 
Moștenitoarea (film serial) 201» 
Trăsniți din Queens (film serial) 
20:30 Cruciații 21:00 Bugetul 
meu 2130 Jurnalul TVR 221» 
Jurnalul Euronews pentru Româ
nia 22:15 Tăticul (dramă, SUA 

. 1991) 00:10 Martorul tăcut (film 
serial) 011)5 Omul între soft și 
moft (reluare) 0135 Trăsniți din 
Queens (reluare) 021» Madame 

' (dramă, Statele Unite ale 
• Americii, 1993)

06:00 Apropo TV 10:15 Cristi 
Tabără pe ei (r) 11:30 Fericire 
cu buzunarele goale (comedie,
SUA, 1982, r) 13:45 Desene 

! animate: Pokemon 14:45 
. Echipa de elită (s, r) 17:00

Numai nuntă să nu fie (come
die, SUA, 1999) 19:00 Doc
torul de suflete (s) 20:00
Monk 22:00 O lume per- 

s fectă (dramă, SUA 1993). Cu: 
! Kevin Costner 01:00

Amenințare nucleară (thriller,
SUA, 2000)

10:00 îngerul păzitor (s) 11:00 
Știri 111)5 Emisiuni pentru copii 
12:00 Mozaicul zilei 12:45 Ce 
să gătim azi? 13:00 Ora de știri 
14:00 Slovenski Utrinki 1430 
Forumul rromilor 15:05 în
cântare 16:00 Vară aventu
roasă 17:00 Știri 17:05 Piaza 
181» 12+1830 Știri 1838 Știri 
regionale 18:50 Discuții între 
generații 1925 Povești 19:50 
Vecinii 2030 Șțri 211)5 Baterie 
+ bas 22:05 Role din Ecser 
23:00 Joi seara 2330 Casa cul
turii 001» Revista presei

07:00 Teleshopping 0730 Lev- 
intza prezintă (r) 08:00 Sport cu 
Florentina 081)5 Teleshopping 
08:40 Călătorii în lumi paralele 
09:40 Sunset Beach 10:40 
Oamenii vorbesc 11:30 Tele 
RON 1230 Teleshopping 13:00 
Gărito (I) 14:10 Teleshopping 
14:45 Garito (II) 161)5 Dragoste 
și putere (s) 16:45 Oamenii 
vorbesc 17:25 Trăsniți în 
N.A.T.O. 18:00 Focus 19:00 
Camera de râs 1930 Da sau nu 
20:00 Mereu prieteni. 2130 
Farsele lui Jugaru 221» Trăsniți 
în N.A.T.O. 2230 Focul plus 
23:15 Da sau nu 001» Călătorii 
în lumi paralele

07:00 Programul de știri N24 
0730 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 1030 Teleshopping 1130 
Totul despre casa mea (r) 121» 
Teleshopping 131» Ochi negri
(r) 141» Jurnalul de prânz 1430 
Țara Iu' Papură Vouă 15:00 
Miezul problemei (r) 1630 Ochi 
negri (s) 1730 Națonala de bere 
1830 Jurnalul de seară 1920 
Sport Națonal TV 19:45 Țara Iu1 
Papură Vouă 201» Cuscrele (s) 
211» Las Vegas: Banii sau viața
(s) 221» Miezul problemei 2330 
24 de ore Național Tv 0030 
Atentatorii (polițist. Italia, 2001). 
Persoane importante dintre 
autorităț...

REALM*
07:00 TotalCar 07:25 Bună 
dimineața, Ungaria! 07:55 
Mokka 10:05 Sodă 11:05 
Teleshop 12:25 Salome 13:00 
Joc telefonic 14:00 Leagănul 
gol (f) 15:50 Cărările iubirii (s) 
16:20 Anita (s) 16:55 Charlie (s) 
17:55 Al șaptelea cer (s) 18:55 
Mulțmilionar 1930 Știri, meteo 
20.1» La bine și la rău (s) 2030 
Activ 21:10 Kojak (poli țst, SUA 
2005) 22:10 Vacanță de 
zăpadă (comedie romantică, 
SUA, 2000) 00:00 Dezbatere 
01:00 Struț - magazinul 
șanselor egale 01:30 Câteva 
perechi (s) 021» Așa s-a reali
zat 0230 Bună seara, Ungarial

061» Micuțul Frijolito (r) 081» 
Trupul dorit (s, r) 09:15 De 3X 
femeie (r) 111» Amazoana (s) 
12:00 Valentina, grăsuța mea 
frumoasă (s) 14:00 Legături de 
familie (s) 15:15 Micuțul Fri
jolito (s) 1730 Poveștiri 
adevărate 18:25 Vremea de 
Acasă 1830 Inocență furată (s) 
2030 Lacrimi de iubire 21:30 
Trupul dorit (s) 2230 De trei ori 
femeie. Cu Mihaela Tatu 00:00 
Poveștiri adevărate (r) 01:00 
Lacrimi de iubire (r) 02:00 De 
trei ori femeie (r) 03:15 Legături 
de familie (r) 04:15 Amazoana 
(r) 05:00 Poveștiri adevărate (r)

06:30 Telesfioping 071» Viața 
dimineața 091» Verissimo 101» 
Lumea cărților 10:15 Familia 
Lowendall 12:15 Calendar ecu
menic. Este un calendar religios 
al principalelor culte cunoscute în 
România, prezentat zilnic într-un 
mod accesibil și într-un format 
concis. 1230 Teleshopping 131» 
Euromaxx 1335 Fan X1350 Jet 
Set 141» Teleshopping 1435 
Automotor 151» Teleshopping 
1535 Călătorii în China 16:00 
Nașul (r) 181» 61 Vine presa! 
201)0 Insula terorii (thriller, SUA 
2002) 221» Nașul 2345 Ediția 
de noapte 001» Insula terorii 
0140 6! Vine presa!

06:00 Realitatea de la 06:00 
0645 Trezirea la realitate 10:00 
Realitatea de la 10:00 11:00 
Deschide lumea (reluare) 11:30 
Realitatea bursieră 13:15 
Deschide lumea (reluare) 15:15 
Realitatea medicală 16:00 Rea
litatea de la 16:00 17:15 
Orașele României 1745 Editorii 
Realități 18:45 Realitatea zilei 
20:15 100% Cu Robert Turces- 
cu (talk show) 21:00 Realitatea 
de la 21:00 21:45 Bani ; 
europeni/Români/Orașe/ Bani 
de buzunar 22:00 Cap și pajură 
231» Politica, frate! 23:30 Știri 
00:00 Realitatea de la 
00:00

06.30-07.00 Observator -
Deva (r)

16.30-16.45 Știri locale

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

08.45 Aterizare imposibilă 
(thriller, coproducție, 
2000)

10.30 Călărețul fără cap 
(aventuri, 
coproducție, 1999)

12.15 Război intergalactic 
(SF, coproducție, 
2004). Prima parte

14.45 Promisiuni deșarte 
(dramă, SUA, 1993)

16.30 Aterizare imposibilă 
(thriller, coproducție, 
2000, r)

18.15 Călărețul fără cap 
(aventuri, 
coproducție, 1999, r)

21.00 Cleopatra (istoric, 
SUA, 1999). Prima
parte

2245 Brigada de poliție (s)

09.00 Mașini de viteză
10.00 Supraviețuire extremă 

cu Ray Mears
11.00 Mistere
12.00 Motociclete americane 
13.00 Cazinouri americane 
15.00 Mașini de viteză .j-q?
16.00 Performanța - Științ'y 

sportului
17.00 Mașini pe alese
18.00 Competiția

mașinăriilor
19.00 Inginerie la superlativ
20.00 Vânătorii de mituri
21.00 Queen Mary 2. Partea

a doua
22.00 Vinovat sau nevino

vat?
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• Inițiativă. Ministerul Finanțelor studiază posibilitatea introducerii, începând cu 2006, a unor deduceri la sumele plătite pentru pensiile private și produsele de economisire- creditare destinate achiziționării sau construirii unei locuințe. (C.P.)• Cereri. Numărul cetățenilor care solicită o locuință în Petroșani a crescut constant în ultimii ani. La ședința de CL din aceastăA săptămână, pe lista de cereri s-au trecut încă 7 trei persoane. Cei mai mulți dintre aceștia se află în pragul unei sărăcii extreme. (I.J.)

Hunedorenii preferă Loganul

Razii
Petroșani (I.J.) - Pentru înlăturarea pirateriei pe transportul local din municipiul Petroșani, angajații Primăriei și reprezentanții Serviciului Poliției Rutiere au declanșat o amplă acțiune de urmărire. Potrivit acestora, toți conducătorii taxiurilor care nu sunt vopsite în galben, nu au casă de marcat fiscală și licență simt considerați pirați și pot fi sancționați. „Nu mai există frică de amenzi și de nimeni, afirmă Carol Schreter, primarul Pe- troșaniului. Controlorii noștri au constatat că, , pentru a evita aceste controale, taximetriștii aleg să facă curse în special noaptea. Așa ceva este imposibil de controlat de către noi, fiindcă nu avem personal care să lucreze în schimbul de noapte”. Ca urmare, infracționalitatea în rândul transportatorilor de orice tip, nu neapărat taximetriști, nu a scăzut aproape deloc. Nici măcar polițiștii nu pot face jnimic, întrucât controalele efectuate de ei vizează aspectele tehnice ale vehiculului și actele doveditoare la zi.

Nicu Tașcă 
(Foto: Traian Mânu)

■ Anul acesta, majori
tatea mașinilor vândute 
de către Dacia au fost 
din gama Logan.

Clara PAs___________________
clara.pas0lnformmedla.ro

Deva - Un număr de 25 de mașini Logan pe motorină au fost livrate deja hunedore- nilor. Din totalul de 135 de autoturisme vândute în ultima lună, 20% sunt din gama menționată, a precizat Dumitru Gherghel, director comercial în cadrul Service Automobile Deva. Tot pentru varianta Logan diesel mai există aproximativ 60 de comenzi ferme pentru care oamenii au plătit deja avansul.
Dezbatere
Petroșani (IJ.) - Pri
ma ediție a „Dezba
terilor Jurnalului Văii 
Jiului" va avea loc 
sâmbătă, 5 noiem
brie 2005, începând 
cu ora 12,00. Dezba
terile vor avea loc la 
Sala de Expoziții a 
Teatrului Dramatic „I. 
D. Sârbu" și poartă 
titlul „Criterii pentru 
întocmirea listelor de 
candidați și pro
movarea în funcții 
publice în raport cu 
societatea civilă". 
Ediția de debut este 
mediatizată de Nicu 
Tașcă, jurnalist, editor 
coordonator la publi
cația Jurnalul Văii 
Jiului". „Am invitat 
participanți ai tuturor 
partidelor politice cu 
filiale în Valea Jiului, 
precum și reprezen
tanți ai celor mai 
importante 
organizații neguver
namentale cu 
atribuții în acest 
domeniu. Nu în 
ultimul rând sunt 
așteptați cetățeni 
petroșăneni care vor 
să participe la dez
batere", susține Nicu 
Tașcă.

Proiecte auto„în acest an reprezentanța noastră a vândut 1200 de autoturisme și estimăm că vânzările vor atinge la finele anului 1400-1500 de unități”, a
Credite pentru locuințe
■ Românii care 
muncesc legal peste 
hotare își pot cumpăra 
casă în țară prin credit.

/Clara PAs
/------------------------------------------------------------------------

clara.pas@lnformmedja.ro

Deva - Câteva bănci românești - BCR, Bancpost, spre exemplu - sunt interesate de a acorda credite ipotecare românilor, cu domiciliul stabil în țară, dar care lucrează în străinătate în baza unor contracte legale. Reorientarea se datorează veniturilor obținute de aceste persoane, sume care se încadrează în limita normelor de creditare.
Bani „curați din locuințe 
sau sedii „murdare"

IWUZABțfl B8BSIDM
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Prețuri carburanți Petrom * ■'/ . ■ ' ' *
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Benzină fără plumb 3,33 lei/l

Benzină Eco Premium 3,36 lei/l

Benzină Top Premium (99+) 3,66 lei/l

Motorină Super-Euro 3,26 lei/l

Motorină Euro 3,19 lei/l

Butelii 37 lei

Autogas (GPL) 1,81 lei/l

■ Serviciile de curățe
nie reprezintă o afa
cere cu mare potențial 
de dezvoltare.

Tiberiu Stroia
tiheriu.stroia@ofifrmmedia.ro

Deva - înființarea unei afaceri care are ca obiect de activitate curățenia în sedii de firme și apartamente prezintă o serie de caracteristici „interesante” pentru un întreprinzător. în primul rând, poate fi demarată ca o afacere de familie în care fiecare

Există interes pentru varianta Logan diesel (Foto: Traian Mamadăugat directorul Dumitru Gherghel.Noutățile anunțate pentru 2006 de constructorul de automobile sunt o nouă versiune a motorului pe benzină
Condițiile pentru a obține un credit ipotecar sunt aceleași, actele necesare pentru dosar sunt însă diferite.Băncile care îi împrumută pe românii angajați în străinătate iau în calcul și riscurile la care sunt expuși clienții. Munca pe o perioadă determinată sau sezonieră, riscul de fraudă sau de accident al angajatului sunt motivele pentru care băncile au stabilit un set de documente necesare celor care vor să ia un împrumut.
Condiții de creditareO condiție ar fi ca veniturile să fie pe cartea de muncă, iar persoana respec

membru își aduce aportul la dezvoltarea afacerii. Apoi, nu necesită un capital de pornire mare. Cu 10.000 de euro, o astfel de afacere poate demara. Segmentul de piață căreia i se adresează este deosebit de divers.
Potențiali cliențiLa ora actuală, cabinetele medicale, cele ale avocaților, sediile firmelor mici preferă să angajeze astfel de firme pentru curățenie. De asemenea, se remarcă o cerere din ce în ce mai mare pe segmentul persoanelor fizice. 

de 1,6 litri pentru Logan, cu puterea majorată la 107 cai putere, care va apărea în primăvara lui 2006, precum și varianta de caroserie break, în toam-nă. Varianta fur
tivă să aibă dovada că plătește impozit la fiscul din țara unde lucrează.în plus, „pentru toate actele e nevoie de o traducere autorizată și de o autentificare notarială”, după cum au precizat surse bancare locale. în unele cazuri, băncile comerciale solicită și prezența unui girant coplătitor, care să aibă un loc de muncă stabil în România.în rest, avansul și dobânda sunt la fel ca pentru toți, românii. în Uniunea Europeană, lucrează cu contract de muncă peste un 1,5 milioane de români. Veniturile acestora sunt de cel puțin 800 de euro pe lună.
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Capital inițial minim: 10.000 de euro
Număr angajați: minimum patru
Situația pieței: există concurență, dar faptul că firmele existente se extind 
continuu este un semnal că există cerere pentru astfel de servicii
Factori de risc: calitatea slabă a serviciilor și incapacitatea de a susține 
afacerea din fonduri proprii cel puțin șase luni
Avantaje: aparatura poate fi achiziționată în leasing. Nu uitați mijlocul de 

transport!Un alt avantaj este că aparatele profesionale sau semiprofesionale pe care le veți utiliza pot fi achiziționate în leasing.Cel mai important criteriu al succesului unei astfel de afaceri este calitatea serviciului oferit. De aceea este important să folosiți produse de curățenie garantate, iar angajații să-și facă meseria ca 

L

gonetă este prevăzută să fi lansată la începutul lui 2007 când de pe banda de pre ducție se esti-mează că vo ieși 200000 de autoturisme no pentru piața internă ș
Prețul gazuluiDeva (C.P.) - Autoritățile vor prezenta după 15 noiembrie calendarul scumpirii gazelor. Există posibilitatea ca prețul gazelor la consumatorii finali să atingă 325 de dolari/1.000 mc, față de o medie de 230 de dolari/ 1.000 mc în prezent. Negocierile cu UE prevăd o creștere anuală medie cii 25 de dolari pe mia de metri cubi pentru gazele naturale extrase în România, în scopul alinierii cu prețurile de import. Prețul gazelor a fost majorat în acest an cu peste 30 la sută.

la carte. Un client nemul țumit poate duce la pierdere; unor alți zece potențial clienți. în plus, un clien mulțumit este o garanție < dezvoltării afacerii.Deosebit de importante rămâne reclama pentru o ast fel de activitate. Nu evitați sâ folosiți presa locală sau fiu turașii pentru a vă face cunoscut pe piață.
închidere (lei/acț)(%)

1. SNPPETROM 0,4200 +3,96

Societatea Preț Variație

2. SIF1 BANAT-CR1ȘANA 1,8300 +3,39
3. TIV 1,1600 +1,75
4. BRDI 12,9000 +0,78
5. IMPACT 0,4330 +3,1
6. AZCIMURE5 0,2850 -1,72
7. ANI IBIOTICE IAȘI 0,9850 +5,91
8. ROh

RAF
APETROL 
INARE (RRC)

0,1150 +2,68

9. HAEIER 0,9300 0
10. BCCARPATICA 0,5500 +0,9
11.DECEBAL 0,0100 +1,01
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

1 dolar 3,0420 lei

1 euro 3,6560 lei

1 liră 5,3729 lei

100 forinți 1,4600 lei

1 franc 2,3683 lei

1 gr. aur 45,1633 lei

Export hunedorean
Deva (C.P.) - în ultima perioadă se constată o intensificare a comerțului extern cu lemn, declară Mircea Igreț, reprezentantul Centrului Român de Comerț Exterior Hunedoara. „Agenții economici hunedoreni care produc cherestea, în mod special, dar și bușteni s-au prezentat la noi pentru a obține licențe de export. Conform statisticilor putem afirma că asistăm la o creștere a volumului de export, pe finalul anului, pe acest segment de activitate economică”, a subliniat Mircea Igreț. Chiar dacă nu mai au nevoie de licențe, activitățile în sistem lohn din domeniul confecțiilor textile și al mobilei din județ înregistrează în continuare volume de export ridicate.

FII INSPIRAT, ALEGE

carteagaibena.ro

PRIMUL ANUAR 
DE AFACERI DIN ROMÂNIA

CARTEA GALBENĂ y
2006

Sună acum la tel: 0254/71 2.255: 0788/639.21 6: 
0788/633.861 : 0788/633.862 

e-mail: unusolitaire@comser.ro: unusolitaire@yahoo.com
RECLAMĂ

clara.pas0lnformmedla.ro
mailto:clara.pas@lnformmedja.ro
mailto:tiheriu.stroia@ofifrmmedia.ro
carteagaibena.ro
mailto:unusolitaire@comser.ro
mailto:unusolitaire@yahoo.com
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• Incendiu. 30 de tone de fân au fost mistuite de flăcări, marți spre miercuri noaptea, într-o gospodărie din localitatea Lunca Cernii. Incendiul a izbucnit după ce câțiva minori s-au jucat cu focul în apropierea clăilor cu fân. Pompierii au reușit să stingă incendiul în scurt timp. (M.T.)
• Stupefiante. în decursul celor nouă luni ale acestui an, polițiștii Biroului de Combatere a Crimei Organizate și a Traficului de Droguri au soluționat 134 de infracțiuni, din care opt pentru trafic și consum de stupefiante, nouă pentru trafic de persoane și patru pentru proxenetism. (M.T.)

Premierul de la 
capătul firului

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@infonnmedla.ro

\ /ăduvită de limba de lemn a bunicuței
V de la Cotroceni, coana Justiția s-a 

amorezat de freza grizonată a premierului 
Tăriceanu. Astfel, puțin câte puțin, de la 
privirile aruncate pe sub gene, relația pre
mierului cu frumoasa Justiția a evoluat, 
ajungând la telefoane dezinteresate strecurate 
între două ședințe. Și, așa cum era de aștep
tat, Tăriceanu (om trecut de prima tinerețe și 
greu încercat de cele două foste neveste) a 
început să profite de pe urma „neprihănitei" 
Justiții. Așa se face că ultima convorbire tele
fonică dintre grizonat și neprihănită a avut 
drept subiect Dinu Patriciu. Un fel de frate de 
cruce al premierului, alături de care a supt la 
țâța Rompetrolului. Motivul pentru care 
Tăriceanu a sunat a fost cică să afle de ce 
plânge Patriciu prin camera de arest și dacă e 
bine sănătos. Rezultatul: a doua zi, Dinu era 
liber, fiind flancat de vajnicii colegi PNL-iști. 
Un fel de replică a scenei în care Gabriel 
Bivolaru se prezenta la Parchet însoțit de 
colegii săi în ale politichiei. Și nu numai.

In acest context, ar fi onorabil ca 
Tăriceanu să-și prezinte demisia. Altfel, 
toate poveștile băsesciene despre neamestecul 

politicului în treburile Justiției sunt zero. Și 
cum cu siguranță nu o va face, efectul tele
fonului se va răsfrânge asupra PNL-ului. Iar 
după încă câteva lovituri de imagine date li
beralilor, este posibil ca, anul viitor, alegerile 
anticipate să aducă democrații acolo unde 
visează marinarul. Singuri în Palatul Victoria.

Casa Groza

(Foto: Sanda Bocaniciu)

se făcea un pro- foarte impus în

Sanda Bocaniciu
Mnda.bocanichi@informmedia.ro

Dezvăluiri din
■ înmărmurită în sin
gurătate, casa lui 
Petru Groza este o 
oază a istoriei.

Deva - Arareori sosește la Deva, cu probleme „de familie”, fiul fostului prim-mi- nistru al României, Petru Groza, Liviu. La o etate demnă de respectat, Liviu Groza vine în casa copilăriei pentru a pătrunde amintirile care-1 leagă de acest loc, dar și pentru a se ocupa de clădirea veche, pe alocuri stricată. în opinia sa acest edificiu ar trebui să fie inclus între atracțiile turistice ale Devei și administrat financiar asemenea oricărui monument al patrimoniului național. Liviu Groza spune despre tatăl său că nu l-a cunoscut, ca om, aproape nimeni, cu adevărat.
C.L.: Ca figură marcantă în 
istoria românilor, tatăl dvs. 
rămâne ancorat în perioada 
comunistă?Liviu Groza: Eu cred că rămâne ancorat în primul rând în perioada ante și interbelică, pe urmă în cea a capitalismului și abia apoi ajun-

gând parte din perioada comunismului. Când a intrat el în comunism, părerea mea e că i-au dat o țară făcută praf, plină de ruși... El nu s- a lăsat. A fost un om tare care cunoștea foarte multe. A fost și un om foarte autoritar!...
C.L.: Având în 
vedere această 
latură personală 
a sa, ne puteți 
spune cum se 
manifesta el în 
familie?L.G.: îmi amintesc că în copilărie tata avea câte o nuielușă pentru fiecare copil. Aici, în casa de la Deva, la etaj aveam fiecare dormitorul său. Stingerea după gram strict, creșterea noas- Ljvju Groza . un destin în umbra tatălui tră, devreme, la oră fixă și fără crâcnire. Cel care uita de reguli își amintea atunci când simțea nuiaua. Și la masă eram chemați printr-o bătaie într-un gong aflat și astăzi pe

La Castelul CorvineștilorHunedoara (S.B.) - în incinta Castelului Corvineștilor va funcționa, imediat după apropiata constituire, Asociația Ordinul Cavalerilor de Hunedoara. în acest sens, Consiliul Local al municipiului de pe Cerna a aprobat atribuirea în folosință gratuită, pe durata de 3 ani, a unui spațiu în suprafață de 54 mp, situat în beciul clădirii din „Curtea Husarilor”, curte exterioară a Muzeului „Castelul Corvineștilor”. Spațiul sus menționat va avea destinația de birou și magazie. Această aprobare a survenit în urma prezentării unei solicitări, semnată de Imre Gabriel Demeny. Asociația exprimă voința asociaților de a susține prin toate mijloacele permise de lege promovarea Castelului Corvineștilor și a municipiului Hunedoara, atragerea de turiști, organizarea de spectacole medievale, demonstrații de lupte și dansuri medievale, organizarea de manifestări culturale și promovarea valorilor cavalerești.

Castelul Corvineștilor (Foto: Traian Mânu)

Liviu Groza
Data nașterii: 1 decembrie 1925. 
Stare civilă: divorțat, un copil

Studii: Absolvent inginerie economică 
în Elveția, Universitatea din Lausanne 

Activitate: 1979 - 1985: funcționar și 
consultant la Comisia Economică pen
tru Europa din Geneva.

Domiciliu: București

holul de la intrare. în familie dominau regulile! Eram crescuți după vechi canoane și după o educație „de tradiție în familie”. Cred că tata nu ar fi ajuns altfel un om atât de drept, de influent, de mare importanță pentru români! Știți, tata nu a avut niciodată carnet de partid! Nu cred că s-a considerat comunist, însă trebuia să se afle unite se afla pentru că era un om cu pu
tere. în primul rând el avea o avere de sute de milioane de dolari. Exact nu vă pot spune cât. Niciodată nu am știut exact acest lucru. t de lucru în țară. Mi se-puneau mereu bețe în roate ’ Am obținut de lucru foarte greu, la Institutul de Cercetări din București, cu toate studiile mele în străinătate.

C.L.: Cum ați perceput 
umbra neagră aruncată de 
personalitatea tatălui asupra 
familiei?L.G.: Sincer să fiu nu prea bine. însă eu am luat întotdeauna partea bună a lucrurilor. Spun că nu prea bine pentru că am avut oarecum de suferit, fiecare copU în parte, în diverse planuri. Sprr _ exemplu eu am fost inginer simplu și n-am avut o perspectivă prea bună în țară. Atmosfera nu-mi era 'el nică. Am fost stagiar a nu pot uita că nu-mi puteanțjgăsi

CIk: Cât a mai rămas din 
averea domnului Groza?

L.G.: Casa aceasta și cea de la Băcia.
Spații pentru

Hunedoara (S.B.) - Consiliul Local Hunedoara a aprobat atribuirea în folosință gratuită, pe durata de 5 ani, a două spații din incinta fostei Policlinici cu plată, Serviciului Public Salvamont Hunedoara. Spațiile acestea vor avea destinația de birou și magazie care sunt necesare pentru echipamentul din dotarea formației „Salvamont”.
Recunoașterea meritelorServiciul Public Salvamont Hunedoara are ca scop activitatea de salvare în munți care cuprinde patrularea preventivă, căutarea turistului dis părut, acordarea primului ajutor medical în caz de accidentare și transportarea tu-
Hunedorenii

Hunedoara (S.B.) - O delegație a Primăriei Hunedoara se va deplasa, în perioada 11 - 13 noiembrie, în orașul înfrățit Szombathely (Ungaria). Delegația hunedoreană va participa, cu acest prilej, la mai multe manifestări cul- tural-artistice, dedicate de organizatorii maghiari marii sărbători tradiționale a orașului.

Salvamontristului accidentat sau a bolnavului la prima unitate sanitară. Proiectul acestei hotărâri aparține primarului municipiului, Nicolae Schiau, care l-a înaintat și pe cel de conferire a titlului de „Cetățean de onoare” lui Avei Ritișan pentru contribuția adusă în activitatea de prevenire a accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți, atât pe plan local cât și pe plan național. Anterior acordării acestui titlu, Ritișan Avei a fost onorat și cu un titlu de „Excelență”, acordat de Consiliul Județean Hunedoara, care i-a înmânat salvamon- tistului și un premiu de 10 milioane de lei vechi.
în UngariaPentru menținerea prieteniei din cele două localități, delegații maghiare sau hune- dorene se deplasează, de câte ori este nevoie, în orașul cu care sunt înfrățite chiar cu riscul unor cheltuieli din bugetul primăriilor. Această deplasare la Szombathely necesită cheltuieli de diurnă, transport, în valoare de 2000 lei RON.

Extragerea va avea loc, la sediul redacției, în data de 18 noiembrie J 
Numele câștigătorului va fi publicat, în paginile ziarului, în liata 

de 19 noiembrie. —

■■ ■■
Caută și decupează cele 6 piese puzzle, apărute în Cuvântul Liber, în perioa

da 29 octombrie - 5 noiembrie
Lipește piesele puzzle pe o . coală de hârtie, ____ 

indicând numele, adresa, vârsta, numărul de tele- 

fon și răspunsul la întrebarea: „Sunteți abonat la t&wrr» r t 
Cuvântul Liber?" Trimite plicul prin poștă la O.P. ■**»"’• •
1 C.P. 3 Deva, depune-l în cutiile speciale Cuvân- '■’’Ș M

tui Liber sau la sediul redacției din Deva, Str. 22 
Decembrie nr. 37 A, până în data de 16 noiem- V „X' 

brie (data poștei). Participă și tu! -,w
Regulament:
Trimiterea talonului completat înseamnă 

acceptarea condițiilor de participare la concurs. VS? 1 
Premiile nu sunt transmisibile. La acest concurs 
nu pot participa angajații SC Inform Media SRL 
și nici rudele acestora de gradele I și II. ffl

JURNAL
CONCURS

mailto:tiberiu.stroia@infonnmedla.ro
mailto:Mnda.bocanichi@informmedia.ro
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• La europene. Componentul clubului de kârate Masibo Petroșani, Daniel Suru, va fi singurul reprezentant din Valea Jiului care va participa la Campionatul European de karate la proba de kumite, -75 de kg. Sportivul din Vale va pleca spre competiția găzduită de Franța chiar în această săptămână. (V.N.)
• Sancțiuni. Pentru că la meciul de fotbal dintre Victoria Brad și Moții Buceș, delegatul echipei brădene, Liviu Jezan, a adus injurii și a amenințat brigada de arbitri, â fost suspendat pe trei luni și amendat. (V.N.)
• Se reia întrecerea. Asociația Județeană de Fotbal anunță că, din etapa următoare, se reiau campionatele de fotbal juniori A, B, C, E și Campionatul de juniori Divizia D. Primele se reiau cu etapa a V-a, iar D-ul cu etapa a noua. De mai mult timp acestea au fost întrerupte din cauza gripei aviare. (V.N.)

•■y

Șanse nule
Petroșani - Știința Petroșani nu a reușit să facă mare lucru în fața echipei Dinamo, care s-a impus din nou la scor în fata „studenților”. Dinamo a învins lejer cu scorul de 77-7 și a reușit să ia și punctul bonus. Și după acest meci Știința rămâne fără nici o victorie în Divizia Națională, acumulând un singur punct. Șansele echipei din Dealul Institutului de a se salva de la retrogradare sunt aproape nule. Antrenorul principal al Științei, loan Rațiu, a declarat în nenumărate rânduri: „Mulți dintre jucători lucrează și nu pot face față și pe teren și la locul de muncă. De multe ori am avut greutăți în a alcătui o formulă de bază în meciurile oficiale”, a spus Rațiu.

Afacerist, fotbalist și bogat
■ Adrian Drida joacă 
fotbal doar din plăcere. 
Are afaceri și mulți 
angajați.

Valentin Neagu
vatefitin.neaguelnformmedia.ro

Petroșani - Despre fotbaliști se vorbește cu invidie. Și nu degeaba. Ei câștigă o grămadă de bani, fiind printre cei mai bine plătiți români. în Vale există însă o excepție. La Jiul, pe unul dintre fotbaliști nu-1 interesează câtuși de puțin bănii eăre-i vin din fotbal. El joacă doar din plăcere. Adrian Drida se numește și are o avere frumoasă care nu este legată deloc de fotbal. Avuția a fost agonisită din afacerile pe care le derulează împreună cu soția sa. O fermă de ani-

Adrian Drida de la Jiul Petroșani joacă fotbal doar din plăcere (Foto: Traian Mânu)

EA.,
1 J

male la Sîntana, trei magazine de haine, două la Arad și altul la Lipova, un magazin de piese auto la Zimand, o fabrică de echipamente de protecție la Arad. Deține
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acțiuni la o fabrică de instalații de iluminat la Timișoara - iată averea care-1 face independent de fotbal. Are toate motivele să spună că „joc fotbal din plăcere, nicidecum să-
din Vale la karate

S-au luptat pentru laurii de campioni (Foto: Traian Mânu)

Valentin Neagu 
vateatin.aeagueiiifomMncdia.ro

■ Karatiștii din Vale au 
obținut 15 medalii la 
cea mai puternică 
întrecere de profil.

Petroșani - Recent s-au încheiat Campionatele Naționale de Karate Shito Ryu, de kumite, pentru cădeți și juniori. Aproximativ 100 de karatiști de la 15 cluburi din țară s-au bătut pentru laurii de campioni. „Cu toate că de la competiție au lipsit reprezentanții de la cluburile Steaua și Italo, au participat cei de la Dinamo, care și-au luat partea leului. Și noi am avut o prestație bună, iar la juniori

cred că se putea și mai bine”, a declarat antrenorul de la Masibo Petroșani, Radu Polifronie. Medaliile de aur ale echipei din Petroșani au fost obținute de: Ioana Bosneag, cadete, cat. +60 kg; Alina Ținea, junioare, cat. -55 kg; Anca Vladislav, Ioana Bos-

neag, Mihaela Rus, echipa de cadete. Medalii de argint au fost cucerite de M. Rusu, cadete, -60kg; D. Suru, juniori, - 75 kg; A. Tencariu, juniori, - 80 kg; Andrada Suciu, D. Ne- grutiu, echipa de cadete și Alina Ținea, Mihaela Rusu, Ioana Bosneag, echipa de junioare.

mi câștig existența. Am mulți angajați care lucrează pentru mine. Drida mai deține apoi un parc auto pentru câre a cheltuit în ultimii doi ani aproape 200.000 de euro.
Totul pe terenBucurești (MF) - Steaua București a plecat la Genova, pentru partida de joi cu Sampdoria din cadrul Cupei UEFA. Antrenorul Oleg Protasov a fost întrebat dacă era necesar pentru Steaua un șoc precum cel cu Gloria Bistrița înainte de confruntarea cu Sampdoria. „Nu trebuia, dar s-a întâmplat. Nu știu cât o să ne ajute că am pierdut acest meci, dar noi mergem să jucăm joi fotbal, știm că mergem la o echipă din Italia, însă o să luptăm până la capăt. O să fie o partidă grea, dar cred că o să reușim”, a precizat Protasov.
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• Jocurile Francofone. Federația Română de Baschet a anunțat că reprezentativa feminină va participa, în perioada 2-17 decembrie, la Jocurile Francofone, care se vor desfășura la Niamey (Niger). Antrenorul Valerian loan a anunțat un lot de 12 jucătoare pentru această competiție. (MF)
• Lecția chineză. Ken Livingstone, primarul Londrei, a declarat că dorește să se inspire din realizările orașului chinez Shanghai pentru a transforma cartierul londonez Stratford, în vederea Jocurilor Olimpice din anul 2012. Londra urmează să găzduiască un parc olimpic de 200 de hectare și 9 baze sportive. (MF)

Pele irită
Sao Paulo (MF) • Legendarul fotbalist brazilian Pele a răsucit Încă o dată cuțitul in inimile argentinienilor, afirmând că este cel maibun jucător al tuturor timpurilor, valoarea sa depășind-o pe cea a lui Diego Maradona, Alfredo di Stefano sau Omar Primul meci după 

taifun (Foto: EPA)

Lampard de la Chelsea și Joachim Sanchez de la Betis Sevilla au fost de multe u ori în luptă directă în parti- J da de fotbal £câștigată de ■'spanioli cu scorul de 1-0, meci disputat în cadrul Ligii Campionilor. A fost una dintre marile surprize ale etapei.
(Foto EPA)

Sivori. „Argentinienii ar trebui să țină cont de faptul că eu sunt mai valoros decât aceștia luați împreună”.„Perla neagră” s-a declarat iritat de nesfârșitele comparații cu Diego Maradona, fostul căpitan al reprezentativei Argentinei: „Eu am fost mult mai complet decât

Start în 
NBA
New York (MF) - 
Marți seară s-a dat 
startul în noua ediție 
a Campionatului pro
fesionist nord-ameri- : 
can de baschet 
(NBA). Intr-o partidă 

ce a avut loc la Okla
homa City, formația 

New Orleans Hornets 
a învins cu scorul de i 

93-67 formația Sa
cramento Kings. A- Ș 
ceasta a fost primul 
din cele 35 de me
ciuri pe care Hornets 
le va disputa în Okla
homa, după ce arena 
sa din New Orleans i 

a fost afectată de u- 
raganul Katrina. Alte 
rezultate: Philadel- :
phia 76ers - Milwau- i
kee Bucks 108-117 i

după prelungiri, San i

Antonio Spurs - Den
ver Nuggets 102-91, 
Phoenix Suns - Dallas 
Mavericks 108-111 i

după prelungiri. i

Victorie „alb-rosie" la Sofia?
• x x,_» ... _______-_,x x- x._, . X

■ loan Andone a 
declarat că fotbaliștii 
săi și-au revenit și că ar 
putea obține o victorie.

el. Știți câte goluri cu capul a înscris Diego?Vă răspund eu:nici unul, in schimb, eu am marcat 100 și 1.281 de goluri în total. Asta nu vă spune nimic?”

București (MF) ■ Echipa de fotbal Dinamo București a plecat miercuri la Sofia, pentru partida de joi cu Levski din cadrul Cupei UEFA. înainte de a decola spre Bulgaria, antrenorul principal loan Andone a declarat la aeroportul „Henri Coandă” că speră să obțină o victorie la Sofia.Andone a precizat că este conștient că va fi un meci dificil, dar cu un joc bun, echipa poate să obțină un rezultat pozitiv: „Pentru noi

Lotul Sampdoriei pentru 
meciul cu Steaua

București (MF) - Antrenorul echipei Sampdoria Genova, Walter Novellino, a a- nunțat lotul pentru partida cu Steaua București, programat joi, de la ora 21.45, pe stadionul Luigi Ferraris, în etapa a Il-a a grupei C a Cupei UEFA, informează agenția Calciomercato.Cei 20 de jucători convocați pentru meciul cu Steaua sunt următorii: Antonioli, Castellazzi - portari; Castellini, Falcone, Pavan, Pisano, Sala, C. Zenoni - fundași; Dalia Bona, Diana, Gasbarroni, Palombo, Tonetto, Volpi, Zauli - mijlocași; Bonazzoli, Borriello, Flachi, Foti, Kutuzov - atacanți.Partida Sampdoria Genova ■ Steaua București va fi arbitrată de o brigadă din Polonia, avându-1 la centru pe Grzegorz Gilews- ki, ajutat la cele două linii de Maciej Wierzbowski și Slawomir Stepniewski. Rezervă va fi Miroslaw Ryszka. Observator pentru arbitri va fi englezul Keith Stuart Hackett, iar delegat UEFA vâ fi grecul Sofoklis Pilavios.

In Liga nord-americană de hochei a fost stabilit un maxim de 16.820 de spectatori pe meci

Număr record de spectatoriLightning, în creștere cu 26 la

Ivan Ljubici returnând o minge în meciul disputat cu americanul James Blake, în primul tur al Turneului Masters de la
(Foto EPA)

■ în liga profesionistă 
de hochei americană s- 
a stabilit un record de 
spectatori.

Washington (MF) - Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheață (NHL) a anunțat stabilirea unui nou record de spectatori pentru prima lună a sezonului, cu o medie de 16.820 de persoane pe meci în octombrie.

Paris.

Primele echipe din optimi
București (MF) - Olympi- que Lyon și Real Madrid sunt primele echipe care s-au calificat în optimile de finală ale Ligii Campionilor europeni la fotbal, ediția 2005-2006, după victoriile obținute marți seară, în deplasare, in cadrul Grupei F. Lyon, condusă din min. 3 de Olympiakos Pireu, a întors rezultatul și a zdrobit formația elenă cu 4-1, în timp ce Real Madrid s-a impus cu 2-0, mai ușor decât a făcut-o pe 

ar fi ideal să câștigăm”, întrebat dacă fotbaliștii și-au revenit după ultimele rezultate, Andone a spus: „Fotbaliștii și-au revenit și au avut un tonus bun la antrenamente. Am analizat jocul cu Jiul, din campionat, precum și partidele pe care le-am mai avut cu Levski Sofia.
Bulgarii au echipă bunăConcluzia este că au o „e- chipă bună, care nu întâmplător joacă în grupele Cupei UEFA. Dar și noi avem șansele noastre. Cred că putem veni cu o victorie de la Sofia. Va fi greu, trebuie să dăm dovadă de dăruire și determinare”.Una din întrebările ziariș-

x •

Aceste cifre sunt mai mult decât îmbucurătoare pentru conducătorii ligii, care se temeau de o posibilă scădere a numărului fanilor, după anularea întregului sezon trecut, ca urmare a neînțelegerilor salariale dintre jucători și patronat.Dintre cele 30 de echipe din NHL, cea mâi mare afluență a fost înregistrată de grupările situate în sudul Statelor Unite, cum ar fi Tampa Bay 
teren propriu, în fața norvegienilor de la Rosenborg. Surpriza zilei s-a produs la Sevilla, unde Betis, fără 6 titulari și cu alți doi jucători accidentați în prima jumătate de oră, a reușit să învingă puternica echipă engleză Chelsea Londra, prin golul rezervei Dani /28/, la trei minute de la intrarea pe teren. Betis și-a luat astfel revanșa după înfrângerea categorică de acum 2 săptămâni, 0-4 la Londra. 

tilor s-a referit la faptul dacă există presiune din partea conducerii Dinamo. Andone a spus că există presiune din partea tuturor, inclusiv a jurnaliștilor: „în fotbal există presiune permanent”.Antrenorul loan Andone a fost nevoit să-i lase acasă pe Lucian Goian și pe Octavian Chihaia, în schimb face parte din lot Claudiu Niculescu, care va fi inclus pe foaia de joc. Andone a spus că nu se pune problema ca să joace ca titular, dar speră ca să fie utilizat spre finalul partidei.Nicolae Badea, președintele clubului Dinamo București, a declarat că speră ca fotbaliștii să revină la eficacitatea și 

sută, Carolina Hurricanes /plus 21 la sută/, Florida Panthers /plus 19 la sută/ sau Atlanta Thrashers /plus 15 la sută/.Printre posibilele explicații ale acestei creșteri se numără și modificările aduse regulamentului de către conducerea ligii, care permit o creștere semnificativă a numărului de goluri și, deci, a spectacolului.

loan Andoneorganizarea de joc demffitr a strate la începutul sezonului.
Singuraticul x 
Mitică

București (MF) - Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, care însoțește delegația echipei Dinamo la Sofia, la meciul cu Levski, a declarat, miercuri, că nu are, deocamdată, nici un contracandidat la șefia LPF și a glumit spunând că speră, în aceste condiții, să nu iasă pe locul al doilea. „Aștept și eu peste două săptămâni să vedem ce va fi la alegeri. Văd că nu s- a înscris nimeni. M-au lăsat să concurez singur. Sper să nu ies pe locul doi”, a afirmat Dragomir.El a subliniat că îl susține în continuare pe Mircea Sandu la președinția FRF. „Eu sunt în echipă cu Mircea Sandu și, bineînțeles, că îl susțin pe Mircea Sandu, dar fără să-i stric imaginea lui Gică Popescu”. ws • ______________________________ Dpb w
JOSC Maria Guti și David Beckham sunt extrem de bucuroși de victoria obținută de Real Madrid în fața celor de la Rosenborg în Liga Campionilor. Scorul a fOSt 2-0. (Foto EPA)
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Felicitări (67)
• Pzntni domnul Sav Remus, cu ocazia 
aniversării zilei de naștere îi dorim multă 
sănătate, fericire, împlinirea tuturor dorințelor 
si tradiționalul .la mulți ani”. Familia Cîrstoiu

Vând ap. 1 cameră (01)
• 40 mp, zona Master, Deva, posibilități de 
mansardare, preț 22.000 euro. Tel. 225622, 
0720/303467.
• cameră cămin, amenajată ca spațiu, 125 mp. 
Tel.072Q/303467.
• vând ornai de cămin, zona Dacia, Deva, preț 
19.000 ron, negociabil.Tel. 0722/819278 după ora

Xzona ptatt, baie hol, instalații noi, parchet. 
<eț 150 mii, neg. Tel.718833, 0745/695473. 

(Partener-Hunedoara)

• am L Creangă Preț 75 mii., neg. Tel. 718833, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)

Vând ap. 2 camere (03)
• decomandate, centrală termică calorifere și 
instalații sanitare noi, termopan, gresie, faianța, 
tavan cu spoturi, ușă stejar, lavabil, parchet, 400 
milioane lei. Tel. 0724/695860.

• decomandate, Deva, zonă ultracentrală 
(ACR), etaj 1, centrală termică gresie, 
faianță preț 150.000 ron, negociabil. Tel. 
0745/602989.

• Deva, L Maniu, etaj intermediar, 60 mp, deco
mandate, parchet, gresie, faianță modificări 
interioare, ocupabil imediat, preț 980 milioane 
lei. Tel. 0721/815781.
• foarte irgent, etaj 1, Al. Moților, bloc 
cărămidă gresie, faianță, parchet, modificări, 
contorizări, geam la baie, instalații sanitare noi, 
preț 600 milioane lei, negociabil. Tel. 227698, 
0742/564654.

• Slmeria, zonă centrală etaj 4, camere 
decomandate, centrală termică gresie, 
faianță parchet, balcon închis, contorizări, 
bloc izolat, preț 27.000 euro, negociabil. Tel. 
0724/763736.

• (agent, decomandate, Deva, zona luliu Maniu, 
55 mp, centrală termică termopane, parchet 
balcon închis, etaj 2, preț 1,1 mid. lei. Tel. 
0726/710903.
• iagentetaj3din4,bloc decent, ușă metalică 

, contorizări, parchet gresie, faianța modeme,
zona Banca Transilvania, preț 650 milioane lei, 
negociabil, ocupabil imediat 0721/815781.
• urgent semldecomandate, etaj 1, balcon, 
contorizări, gaz 2 focuri, bloc de cărămidă zona 
piață preț 26.000 euro. Tel. 0745/888619,227661. 

•nona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat Jtilai, mobilă la comandă modernă Oca- 
zlel 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985256 (Rocan 
3000)
•zona Dacfa, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mii, heg. TelL 235208,0721/985256 (Rocan 
3000)
•zonă cenHă Împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208,0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28000 euro, 
neg. Tel, 235208,0724/620358. (Rocan 3000) 
•zppa Wcra 15, etaj intermediar, parchet baie, 

\ gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
■' 480 mii., neg, Tel. 235208,0721/985256 (Rocan 

3000)
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256 (Rocan 
3000)
•zonă centrală l. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000)
• zona Micro, semidec., modificat faianță 

' gresie, centrală termică, rolete exterioare, bine 
' întreținut hidroizolație.italiană preț 520 mii. tel.

235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., gaz contorizat apo- 
metre, 2 balcoane, bine întreținut fără îmbu
nătățiri, et 1, preț 1,050 mid., tel. 235208; 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• grade + faianță în baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizări, lavabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906; 
0723/829060.(Agenția imobiliară Iris)

• tării bnbunătăliri, Contorizări, preț 550 mii. 
neg, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)

• dec, parchet bucătărie modificată totul 
contorizat zona Minerului, preț 820 mii. neg., tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
• zona Gojdu, decomandate, parchet gresie, 
faianță apometre, repartitoare, gaz 2 focuri, preț 
negociabil sauschimbcuaparlăment3camere 
în zona Liliacului, Decebal, piață se oferă 
diferență tel. 0723/251498,232808 (Fiesta Nora)
• zona L Maniu, parțer, vedere în 2 părți, ideal 
pț birouri - sediu firmă cu centrală termică 
bine întreținut preț negociabil sau schimb cu ap. 
2 camere, zona centru vechi, preț 120.000 RON, 
tel. 0723/251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Decebal etaj 2, decomandate, 60 mp, 2 
balcoane, parchet faianță apometre, reparti
toare, gaz 2 focuri, tel. 0723/251498 232808. 
(Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, decomandate, 2 balcoane, 
60 mp, vedere în 2 părți, etaj intermediar, modi
ficat la bucătărie cu living, preț 123.000 RON, tel. 
0723/251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Decebal decomandate, 60 mp, 2 
balcoane, 1 închis, amenajat deosebit vedere la 
bulevard, sau schimb cu apartament 3 camere, 
în zonă bună fără amenajări, ofer diferență tel. 
0723/251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Micro, decomandate, centrală termică 
modificări, parchet laminat, gresie, faianță 
rigips, spoturi, balcon închis, preț 43.000 RON, tel. 
0745/302200,232809. (Fiesta Nora)

• zona bnp. Traian, etaj 2, semidec, vedere în 2 
părți, 2 balcoane, parchet apometre, gaz 2 
focuri, preț 31.000 euro, tel. 0723/251498 232808 
(Fiesta Nora)
• zona b-dul Dacia, etaj 2, vedere în față 
parchet gresie, faianță amenajat recent, preț 
77.000 RON, tel. 0745/302200, 232808. (Fiesta 
Nora)
• zona Caragiale, zonă liniștită etaj 1, vedere în 
spate, interfon la scară balcon mare, apometre, 
gaz 2 focuri, apartament tip standard, tel. 
0788/165702,232808 (Fiesta Nora)
• zona Bălcescu, etaj intermediar, decoman
date, amenajat modificat balcon mare, preț 
89.000 RON, tel. 0745/302200, 232808 (Fiesta 
Nora)
• zona Liliacului, dec, contorizări, ocupabil 
imediat preț 990 mii, neg, tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Bălcescu Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, 
contorizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc, 
preț 1,2 mid, neg, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Progresul et. intermediar, dec, multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat ocupabil imediat preț 1 mid, neg, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• urgent zona Al. Streiului. centrală termică et 
intermediar, dec, îmbunătățiri, preț 510 mii, 
neg, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• oferim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Gojdu, et 2, din cărămidă bine întreținut 
preț 850 mii, neg, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• dec, 2 balcoane, parchet gresie, faianță et 1, 
preț 1 mid, neg, tel. 0742/019418. (Prima-lnveșt)
• dec, et 2, parchet balcon mare închis, 
complet contorizat preț 840 mii, tel. 
0726/710903. (Prima-Invest)
• urgent L Maniu, et 3, dec, 54 mp, termopane, 
centrală mobilă bucătărie, preț 1,15 mid, tel. 
0722/564004. (Prima-Invest)
• dec, contorizări, et intermediar, central, 
ocupabil imediat preț 1,2 mid, tel. 0740/126029. 
(Prima-Invest)
• etaj 8 decomandate, st 60 mp, gresie, faianță 
contorizări, balcon, modificări interioare, 
Dorobanți, preț 30.000 euro, tel. 223400, 
0742/005228 0724/169303. (Casa Betania)
• etaj 2, decomandate, repartitoare, contorizări, 
boxă balcon, luliu Maniu, preț 110.000 ron, tel. 
223400,0741/120722,0721/436384. (Casa Betania)
• bd. Decebal decomandate, parchet faianță 
gresie, instalații sanitare noi, termopan parțial, 
contorizări, balcon. Preț 103.000 RON. Tel. 221712, 
0724-305661. (Garant Consulting)
• bd. L Maniu, etaj 3, decomandate, centrală 
termică termopan, parchet. Preț 120.000 RON. 
Tel. 221712,0724-305661. (Garant Consulting)
• Gojdu, etaj 2, circuit faianță, gresie, centrală 
termică balcon, parchet laminat. Preț 115.000 
RON. Tel. 221712, 0724-305661. (Garant 
Consulting)
• ap. 2 camere, circuit parchet balcon, et inter
mediar, Dacia preț 77.000RON. Tel. 0743-549654. 
(Garant Consulting)
• vând urgent ap. 2 camere, zona Al. Crișului, 
balcon, centrală termică amenajări. Preț 57.000 
RON. Tel. 0740-013971. (Garant Consulting)

• vând ap. 2 camere, Bejan, et 1, semidec., 
contorizări, fără îmbunătățiri. Preț 57.000 RON. 
Tel. 224296,0788361782. (Garant Consulting)

• zona Avram lancu, amenajat occidental. Preț 
90.000 RON, neg. Tel. 718833, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• zona Mfcro 6, semidec, parchet laminat, 
instalații electrice + sanitare noi, pereți izolați. 
Preț 200 mit, neg. Tel. 718833, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)

• zona Dada, etaj 3, bloc de cărămidă amenajat 
și modificat recent, contorizări, tel. 0723/25498 
232808 (Fiesta Nora)
• zona Carpațl decomandate, 107 mp, boxă 
balcon mare, parchet, contorizări, preț 150.000 
RON, tel. 0788/165703,232809. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, balcon mare închis, centrală 
termică parchet bine întreținut în camere și 
holuri, gresie, faianță bucătărie modificata 
ocupabil imediat, preț 135.000 RON, tel. 
0745/302200,232808 (Fiesta Nora)
• foarte urgent et 3, zona Minerului, cu centrală 
termică în garanție, parchet laminat, gresie, 
faianță ocupabil în timp scurt, preț 830 mii., tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Micul Dallas, de lux, et. 2, cu garaj și 
boxă suprafață mare, baie superamenajată (cu 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg., tel. 0745/253662. (Evrika)

• zona L Creangă, et 3, superamenajat și finisat, 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră 
preț 64.000 euro, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona G. Enescu, et 1,98 mp, bine împărțit, 
dec, hol mare central, gaz 2 focuri, parchet fără 
amenajări de ultimă oră preț 1,29 mid, neg, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• urgent zonă bună et 3, balcon, centrală 
termică preț 790 mii, neg, tel. 215212. (Prima- 
Invest)
• dec, 2 băi, balcon de 22 mp, vedere în 3 părți, 
zenă ultracentrală parchet peste tot, bine 
întreținut, preț 42.000 euro, neg, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• etaj 3, decomandate, centrală termică proprie, 
geamuri termopan, gresie, faianță finisaje 
moderne, Minerului, preț 30.000 euro, neg, tel. 
223400,0742/005228 0721/577366. (Casa Betania)
• str. Bejan, etaj 1, gresie, faianță 2 focuri de 
gaz, sau schimb cu 2 camere ori casă în Brănișca 
sau Șoimuș. Preț 820.000.000 ROL, negociabil. Tel. 
0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• T. Maiorescu, etaj 2, contorizări, repartitoare, 
parchet, balcon. Preț 87.000 RON. Tel. 221712, 
0724-305661. (Garant Consulting)

• vând apj camere semidec, Gojdu, preț 
115.000 RON. Tel. 0743-549654. (Garant 
Consulting)
• vând ap. 3 camere semidec. Al. Armatei, preț 
85.000 RON. Tel. 0743-549654. (Garant Consulting)
• vând ap. 3 camere decomandate, bucătărie 
faianțată gresie, 2 băi faianță + gresie, C.T, 
boxă zona împăratul Traian, preț negociabil. Tel. 
0741-154401,227542 seara (Garant Consulting)
• zona Micro 6, decomandate, ușă metalică 
balcon, zugrăvit, instalații noi, 1 foc, parțial 
mobilat. Preț 400 mii. Tel. 718833,0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• zona Micro 4, decomandate, balcon, 2 băi, 
modificări interioare, boiler, preț 650 mii, neg. 
Tel. 718833,0745/695473. (Partener-Hunedoara)

• zona Eminescu (pol. jud.), et. 1, dec, 112 mp, 
hol mare, 2 băi, 2 balcoane, ct preț 48000 euro, 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• urgent L Maniu, et. 2, dec, centrală 3 
balcoane, parchet 105 mp, preț 2,5 mid, neg, tel. 
0726/710903. (Prima-Invest)
• urgent dec, 2 băi. 2 balcoane. 127 mp, 
parchet, gresie, faianță zona Quasar, preț 
216.000 RON, neg, tel. 0742/019418 (Prima- 
Invest)

Vând case, vile (13)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• zonă bună nu contează starea, de preferat et. 
intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662 (Evrika)

• urgent M camere, în zona licee, str. Titu 
Maiorescu, blocurile L, P, se oferă preț bun, cu 
plata imediat, tel. 0745/302200, 232808. (Fiesta 
Nora)
• urgent zonă bună plata imediat tel. 215212. 
(Prima-Invest)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, contorizări, 2 balcoane, 2 focuri 
gaz. 98 mp, etaj 1, zonă centrală preț 1/320 mid. 
lei, negociabil. Tel. 228615.
• decomandate, & Enescu, Deva, 100 mp, 
vedere în 3 părți, etaj 1, preț 135 mid. lei. Tel. 
0742/290024.

• Deva, str. L Creangă transformat din 4 
camere, centrală termică geamuri pe lemn 
stratificat gresie, faianță mobilier 
bucătărie la comandă baie 3/4 m, mobilier 
baie, etaj 3, garaj, toate facilitățile, fără 
totermedtari. Tel 0723/284005.M:-------

• urgent decomandate, zonă ultracentrală 
Deva, etaj 2, balcon închis, 2 băi. centrală 
termică interfon, preț 13 mid. lei. Tel. 
0726/710903.
• urgent semldecomandate, 56 mp, amenajat 
recent, parchet gresie, faianță moderne, ușă 
metalică contorizări apă gaz, ocupabil imediat 
preț 980 milioane lei. Tel. 0721/815781.
•zona Progresul dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et. 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
•zona G. Enescu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet 1 baie, apometre, gaz contorizat, 
suportă multe modificări, et. 1, preț 1,350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală I. Creangă amenajat, centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358 
(Rocan 3000)
• zona A. lancu, etaj 1, decomandate, 110 mp, 
vedere în 2 părți, 2 balcoane, parchet preț 61500 
euro, negociabil, tel. 0788/165702,232808 (Fiesta 
Nora)
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Cumpăr ap. 3 camere (06)
• în Deva, zonă bună dec, cu sau fără 
amenajări, se oferă prețul pieței, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• Deva, Viile Noi, la 50 m de Horea, 2 camere, 
bucătărie, baie, posibilități etajare, 1300 mp, 2 
fațade, 29 m și 47 m, sobe teracotă pe gaz, preț 
70.000 euro. Tel. 0741/507012.
• Deva, zonă centrală casă curte și grădină, 500 
mp, ideală pentru Ipcuit și afaceri, preț nego
ciabil. Tel. 0721/978548.
• zona Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii, telefoane 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• zona Ceangăi necesită investiții, 770 mp, cu 
toate facilitățile, gaz, apă canalizare, 
construcție modestă preț 1,7 mid., tel. 
0745/164633. (Mimason)
• vilă construcție 2000, pe 2 nivele, p+ 
bucătărie, baie, 2 dormitoare, sală biliard, hol, et 
cu baie, bucătărie, 3 dormitoare, hol, ct curte, 
garaj, grădină zona Vulcan, merită văzută preț 
230.000 euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
• in Simeria, DN7, 2 dormitoare, sufragerie, 
living, bucătărie, baie, curte pavată cu dale, 
piscină sc 127 mp, st 1200 mp, termopane, ct, 
amenajări actuale și modeme. Se vinde 
mobilată la cheie, preț 95.000 euro, neg, tel. 
0745/253413. (Mimason)
• zona Mărăști, construcție renovată 2005, 2 
camere, hol, baie, bucătărie, curte, grădină 
ocupabilă imediat st 480 mp sau schimb cu ap. 
2 camere+ diferență, preț 73.000 euro, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona peste linie, construcție nouă parter, et., 
mansardă parter cu cameră hol, baie, 
bucătărie, garaj, etaj ■ 3 dormitoare, 3 balcoane, 
baie, mansardă necompartimentată sc 100 
mp/nivel, st 770 mp, ct, termopane, preț 115.000 
euro, neg, tel. 0745/159573. (Mimason)
• 4 camere, bucătărie, baie, curte, zonă exce
lentă Deva, preț 85.000 euro, tel. 0740/126029. 
(Prima-Invest)
• zona Câkigărenl 3 camere, bucătărie, centrală 
termică beci, curte betonată (fără grădină), an 
construcție 1983, s 100 mp. Preț 200.000 RON, 
negociabil. Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• vând casă 4 camere, bucătărie, baie, C.T., 
teren 650 mp, zonă bună preț 130.000 euro. Tel. 
0741-154401,227542, seara. (Garant Consulting)
• Hd, zona piață 2 corpuri, bucătărie, pivniță 
baie, posibilitate mansardă garaj, grădină gaz, 
apă canalizare. Preț 1300 mid., neg. Tel.718833, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)

• urgent, Bâreău, 3 camere, bucătărie, baie, 
anexe, curte+grădină 1800 mp, preț 850 mii., 
neg., tel. 0740/210780. (Prima-Invest)
• casă 2 corpuri, la 18 km de Deva, teren st 
10.900 mp, 3 camere + hol, în primul corp, garaj, 
corpul 2 cu living, bucătărie, 2 băi, centrală 
termică pe lemne, anexe, totul superb, zonă 
pitorească, preț 170.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/577366. (Casa Betania)
• casă 2 camere, garaj, curte, grădină, st 2100 
mp, gaz 2 focuri, apă, canalizare, Băcia, preț 
110.000 ron, neg. tel. 223400, 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)
• zona Măgua Certejului, construcție modestă, 
cărămidă, 2 camere, hol, bucătărie, curte, 
fântână, curent, curte, grădină, 3600 mp, gard 
nou, bucătărie cu gresie, faianță, camere podite, 
preț 500 mii., neg., tel. 0745/159573. (Mimason)
• Certej, casă bătrânească, 2 camere, grajd, 
șură, fântână, curte, grădină 2000 mp și o 
grădină-teren agricol 1000 mp, preț 500 mii., neg, 
tel. 0745/164633. (Mimason)
• Bohott, construcție 1996 din BCA, living 32 mp. 
hol, baie, bucătărie, dormitor, fosă septică, 
curte, grădină, garaj, 5000 mp, preț 1,05 mid., tel. 
0745/253413. (Mimason)
• la 7 km de Deva, recomandat pensiune, 
construcție 1995, p+e+m, 5 camere, bucătărie, 2 
băi, încălzire centrală, fosă septică, hidrofor, 

fântână, teren cu pomi fructiferi, 9.000 mp, 2 
garaje, peisaj superb, preț 250.000 euro, neg, tel. 
0745/253413. (Mimason)

Vând garsoniere (19)
• urgent Deva, zonă liniștită, etaj 2, balcon 
închis, contorizări complete, preț 450 milioane 
lei. Tel. 0726/710903.
• vând sau schimb cu Timișoara, Deva, 
Kogălniceanu, 56/8, etaj 1. Tel. 220997,232905.

•zona Zamfirescu, dec, etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 mit.lei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
•zona M. Eminescu, dec, amenajată, et. 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et 1, dec, contori
zări, preț «5 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Mâiăsti, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)

• 2 camere, semidec, parchet baie cu gresie 
+faianță bloc de cărămidă totul contorizat, 
zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii, tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)

•zona MărăsH dec, mobilată balcon închis, et. 
1, 700 mii. Ipi. Telefoane 235208, 0721/744514. 
(Rocan 3000)
• zona Dorobanți dec, modificată (cameră 
♦living), repartitoare, parchet, gresie, faianță 
contorizări, etaj 1, preț 850 mii, tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec, modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet, 
contorizări, preț 680 mii, tel. 235208; 0724-620358. 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet, 
tavane false și spoturi, preț 820 mii, tel. 235208; 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec, et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită iară îmbunătățiri, preț 680 
mii, tel 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• stare bună, în Deva, preț 450.000 miL, tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)

• zona Zamfirescu, 40 mp, etaj 1, parchet, 
gresie, faianță, ușă metal nouă apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, bine întreținută preț 80.000 
RON, sau schimb cu apartament 2 camere, zona 
Gojdu (central), se oferă diferență tel. 0723- 
251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Dada, decomandată etaj 3, bloc de 
cărămidă parchet contorizări, uși și rame geam 
noi, modificată preț 43.000 RON, tel. 0788/165702, 
232809. (Fiesta Nora)
• zonă centrală, etaj 2, dec, 50 mp, centrală 
termică modificări, parchet gresie, faianță preț 
95.000 RON, tel. 0745/302200, 232808. (Fiesta 
Nora)

• zona Crițdul etaj 2, semidec, tip standard, cu 
balcon, parchet contorizări, preț 46.000 RON, tel. 
0745/302200,232808 (Fiesta Nora)

• zona Eminescu, (C-uri), poliția județ, bloc de 
cărămidă vedere la stradă confort 1, etaj 2, dec., 
balcon mare, parchet gresie, faianță renovată 
recent contorizări, preț 83.000 RON, tel. 
0745/302200,232808 (Fiesta Nora)
• zonă ultracentrală dec, balcon închis, 
termopan peste tot parchet, renovată recent, 
preț 82.000 RON, tel. 0745/302200,232808 (Fiesta 
Nora)
• 2 buc, zona 22 Decembrie, suprafață mare, et 
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupabile imediat 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)
• oferim pt vânzare, în Deva, în zone și la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• urgent sdec, zona Al. Crișului, ocupabilă 
imediat 27 mp, contorizări, balcon închis, preț 
440 mii., tel. 0745/159608 215113. (Mimason)

vând ap. 4 camere (07)
• foarte urgent Liliacului, 2 băi, 2 balcoane, etaj 
bun, bucătărie mare, hol central, 3 camere 
mochetate, una cameră parchet paluxat, preț 
160.000 ron. Tel. 224296,0720/747359.
• zona IBaadu, dec, modificat, living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat ușă 
metalică gresie, faianță, bine întreținut, et. 2, 
preț 5200<Jeuro, tel.’ 235208/0721:744514. (Rocan 
3000)
• zona Gojdu, dec., centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1580 
mid. lei, tel. 235208 0721-744514. (Rocan 3000)
• dec, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt. 
centrală termică preț 47.000 euro. neg, tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• 2 băl 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet, loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mid, neg, tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• zona Bălcescu, et 1, amenajat frumos, partial 
tdrmopan, semimobilat, bucătărie mobilată la 
comandă garaj, ocupabil în. 2 zile, nu necesită 
nici o investiție, preț 45.000 euro, tel. 
0745/173103. (Mimason)
• zona Banca Transilvania, et. 3, parchet 
laminat, gresie, faianță termopan, 2 băi, 2 
balcoane, amenajat modern recent preț 55.000 
euro, neg, tel. 0745/159608 (Mimason)

Cumpăr casă (14)
• în Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• urgent, casă cu grădină Deva sau Simeria, 
plata imediat tel. 215212. (Prima-Invest)

Vând case de vacanță (15)
• zonă pitorească la 14 km de Deva, fundație de 
piatră P-2 cam, M-2 cam, mobilată utilată totul 
nou, lamelar, teren st 5000 mp, curent, preț 
11.000 euro, neg, tel. 211075, 0747/779751, 
0726/130557. (Mondial Casa)

Vând case la țară (17)
• dependințe, grădină 1000 mp, 5000 mp teren 
agricol. 1000 mp pădure, cazan de țuică 130 litri, 
din cupru, preț negociabil. Tel. 227149.
• Dobra, str. M. Eminescu, nr. 19, preț 750 
milioane lei, negociabil. Tel. 283274,0745/515325.
• urgent casă în Băița, preț negociabil. Tel. 
0723/367110.
• la 22 km de Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte ■ 1000 
mp, grădină ■ 10800 mp, curent, teren arabil 
minim - 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
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Assistent Manager
care să implementeze politica, procedurile și strategia 

companiei în punctul de lucru Deva

Responsabilități:

• Să implementeze strategia de dezvoltare a companiei
• Să coordoneze echipa de conducere și să raporteze 

situația către directorul executiv (CEO)

• Să contribuie la realizarea obiectivelor economice ale 

companiei

Cerințe:

• Fluent scrisși vorbit engleză

• Studii / cursuri de management (recomandat)

• Raportează direct și muncește în strânsă legătură cu 

CEO
• Abilități deosebite de comunicare: încrezător în sine, cu 

gândire flexibilă
• Inițiativă și capacitate de a lucra în condiții de stres

• Orientat spre rezultate și spre performanța în afaceri

• Gândire strategică, abilități de conducere și aptitudini 
pentru lucrul în echipă

• Excelente aptitudini pentru PC (MS Office, Outlook)

• Dispoziție pentru călătorii: carnet de conducere cat. B

Ce oferim este o slujbă de mare provocare profesională în 
cadrul unei echipe tinere și energice, într-un ambient 
modern și deschis, cu un salariu motivant și posibilitatea 
unică a dezvoltării profesionale.
Dacă considerați oferta noastră atractivă, trimiteți-ne o 
fotografie, o scrisoare de intenție și un CV în engleză la 
următoarele coordonate; Sălăgean Adrian, e-mail: 
adrian.salagean@informmedia.ro, telefon: 0254/211275, 
sau 0720/400453.
Doar aplicanții aleși vor fi chemați la interviu.

2. Nume oraș, virgula1. Cod, două puncte

4. Preț, două puncte, 
suma (milioane = mii. 
iar mii = M)

01 - Vând ap. 1 cameră
02 - Cumpăr ap. 1 cameră
03 ■ Vând ap. 2 camere 
04 ■ Cumpăr ap. 2 camere
05 - Vând ap. 3 camere
06 ■ Cumpăr ap. 3 camere 
07 - Vând ap. 4 camere
08 - Cumpăr ap. 4 camere 
09 - Vând ap. 5,6 camere
10 - Cumpăr ap. 5,6

camere
11 - Vând ap. la casă
12 - Cumpăr ap. la casă
13 ■ Vând case, vile
14 ■ Cumpăr case
15 - Vând case de vacantă
16 - Cumpăr case de vacantă
17 - Vând case la tară
18 - Cumpăr case la tară
19 - Vând garsoniere
20 - Cumpăr garsoniere
21 - Vând terenuri
22 - Cumpăr terenuri
23 ■ Vând locuri de veci
24 ■ Cumpăr locuri de veci
25 - Vând spatii comerciale
26 - Cumpăr spatii comerciale

5. TeL, două puncte 6. Prefix și număr 
de telefon

27 ■ Vând alte Imobile
28 - Cumpăr alte imobile
29 ■ Imobile chirii
30 - Imobile schimb
31 - Vând finanțe
32 ■ Cumpăr finanțe
33-Asocieri
34 ■ Oferte Împrumuturi
35 - Solicitări împrumuturi
36 - Auto românești ■ 

Vânzări
37 - Auto străine ■ Vânzări
38 - Microbuze, dube
39 - Camioane, remorci
40 - Utilaje, unelte, industriale 

și agricole
41 - Moto-velo
42 - Piese, accesorii
43-Garaje
44 - Auto - Cumpărări
45 - Auto - Chirii
46 - Auto - Schimb
47 - Mobilier și interioare
48 - Televizoare
49 - Audio-video, antene și

instalații satelit
50 - Aparate foto și telefonice
51 - Calculatoare și accesorii

52 ■ Îmbrăcăminte, Încălță
minte, articole sport

53 - Materiale de 
construcții

54-Bijuterii
55 ■ Artă, antichități cărți 

reviste
56 ■ Electrocasnice
57 - Plante și animale, 

agroalimentare
58 - Medicamente, 

instrumente medicale
59 - Articole pentru copii
60 - Instrumente muzicale
61 - Altele
62- Pierderi
63- Citații
64- Licitații
65- Apeluri
66 - Umanitare
67 ■ Felicitări
68 - Mulțumiri
69 - Matrimoniale
70 - Absolviri
71 ■ Solicitări servicii
72 - Prestări servicii
73 - Solicitări locuri de

muncă
74 ■ Oferte locuri de muncă

Dtri ALA

mailto:adrian.salagean@informmedia.ro
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• zona Mărăștiuf Nou, et. 2, dec., liberă, 27 mp, 
balcon, preț 748 mii., neg., tel. 0745/163445. 
(Mimason)
• zonă centrală, et intermediar, 35 mp, parchet 
contorizări, balcon închis, ocupabilă imediat tel. 
0745/640725. (Mimason)
• dec, contorizări, balcon, et 2, zona Eminescu, 
preț 550 mii., neg., tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• etaj mtermediar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 1, dec, balcon închis, contorizări, vedere 
la stradă, Zamfirescu, preț 75.000 ron, tel. 223400, 
0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 2, dec, gresie, faianță, apometre, Dada, 
Deva, preț 58.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• b-<M Decebal etaj 7, dec, amenajată, 21.000 
euro, tel. 0745-367893. (Garant Consulting)
• vând garsonieră semidec., apometre, balcon, 
etaj intermediar, Gojdu, preț 65.000 RON. Tel. 
0743-549654. (Garant Consulting)
• MăiățlM Nou, decomandate, faianță, gresie, 
parchet contorizări, balcon, instalație italiană. 
Preț 63.000 RON. Tel. 221712,0724-305661. (Garant 
Consulting)
• Zanrieescu, etaj intermediar, decomandate, 
balcon, apometre, repartitoare. Preț 75.000 RON. 
Tel. 221712,0724-305661. (Garant Consulting)

• 22 Decembrie, etaj intermediar, decomandate, 
baie și bucătărie, apometre, 21500 euro, tel. 
0745-367893. (Garant Consulting)

• bd. Mu Maniu, etaj intermediar, semidec., s 
30 mp, baie și bucătărie, balcon, termopane, 
contorizări, 17.000 euro, tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• wgent, zona Decebal, etaj intermediar, 
balcon, contorizări (apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare), amenajări. Preț 79.000 lei RON. Tel. 
0740-013971. (Garant Consulting)
• confort 1, decomandate, suprafață de peste 
35 mp, contorizări, ocupabilă imediat, bl. 15, bd. 
Decebal. Tel. 0741-154401,227542, seara. (Garant 
Consulting)
• zonă centrală, semidec, contorizări, fără 
îmbunătățiri. Preț 64.000 RON, negociabil. Tel. 
224296,0788-361782. (Garant Consulting)
• zona Mfcro 6, bucătărie, baie, zugrăvit recent, 
ușă stejar, cabină duș, convector, boiler. Preț 250 
mii, neg. Tel. 718833, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• Hd, zona teatru, semidec, parchet, balcon 
închis, C.T, faianță. Preț 420 mii. Tel. 718833, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)

Cumpăr garsoniere (20)
• ta zonă liniștită, de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata imediat Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând terenuri (21)
• 10parceleterena500mp,zonaCăprioara.Tel.  
0254/211124.

• 1719 mp teren, între Deva și Sântuhalm. Tel. 
210869,0721/430502.
• 2300 mp teren intravilan, în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement case vacanță. Tel. 227242.
• 24JB0 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură, ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă, titlu și CF, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• tatravian Bretea Mureșană 8700 mp, în sat, 
între case, preț 8500 ron, negociabil. Tel. 224296, 
0720/747359.
• teren, la intrarea în Almaș, 2000 mp. Tel. 
220366,

• intravilan ta Tâmpa, 1 km de Simeria, 3400 mp 
sau în 2 parcele, facilități gaz, curent apă, canal, 
preț 6 euro mp, negociabil. Tel. 0354/402235, 
0726/118427,0744/706272.
• tatravian pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poartă 
Tel. 220269sau 0746/029058
• tatravian, 1200 mp, preț 780 milioane lei, și 350 
mp cu 50 euro mp, urgent rog și ofer seriozitate. 
Tel. 0723/686162,0720/505771.
• Intravilan, pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poarta 
Relații zilnic la tel. 220269 sau 0746/029058 după 
ora 16.
• intravilan, zona Zăvoi, st 9000, parcelat apă 
curent, canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• intravian, zona Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• IntravHan, zona Zăvoi, st 1040 mp, fs 13 mp, 
apă gaz, curent, canalizare, ideal pentru 
construcție de casă preț 26000 euro, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
• intravian, zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă, curent, gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• Intravlan, st 20000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• ta Deva, mai multe parcele, zonă rezidențială 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• ocaziei pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662 (Evrika)

• tatravian, Intersecția Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)
• zona Simeria, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
• tatravian, Zăvoi, 3500 mp, 2 fronturi stradale, 
fs 70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg, tel. 0741/070106, 0726/195925. (Imob 
Eurobusiness)
• zona Dada, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• tatravian, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg, tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)

• tatravian, in zonă industrială st 7860 mp, front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trafo la 150 metri, apă curentă în spatele 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg, tel. 
223400,0740/914688 0721/577368 (Casa Betania)
• intravilan, ta Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228 0721/577368 (Casa Betania)
• intravlan, la DN7, în zonă industrială st 
150.000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces 
din 2 părți, zona Sîntandrei, preț 12 euro/mp. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• 140 parcele, din care vândute sunt 80, în zonă 
rezidențială cu suprafețe de 480680 mp, Deva, 
preț 16-19 euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (Casa Betania)
• intravlan, ta zona de locuințe Zăvoi, st 1.000 
mp, front stradal 18 m, toate facilitățile. Preț 32 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(Casa Betania)
• tatravian, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228 (Casa Betania)
• intravlan, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)

• 2 parcele cu st 646 mp fiecare, în zona M. 
Sadoveanu (Zăvoi), gaz metan și curent electric 
în zonă preț 37 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• intravilan, ta zonă industrială (zona Macon), 
st 4280 mp, front stradal 30 m, toate facilitățile, 
preț 11 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688 
0724/169303. (CasaBetania)
• Intravlan, la DN 7, Sîntandrei, st 3315 mp, front 
stradal 18 m, toate utilitățile, preț 31 euro/mp, 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. (Casa 
Betania)
• Intravlan la DN 7, în zonă industrială la ieșirea 
din Deva spre Simeria, st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)

• intravlan, la DN7, Deva, st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• intravilan st 605,9 mp, front stradal 22 m, PUZ 
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială 
preț 18 euro/mp, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• urgent, tatravian, 585 mp, zonă rezidențială 
preț 14 euro/mp, tel. 0740/173103. (Mimason)
• loc da casă la preț fără concurență 570 mp, 
preț 300 mii, tel. 0745/640725. (Mimason)
• Pe DN7, în Deva, 3600 mp, fs 30 m, facilități, 
preț 33 euro/mp, tel. 0740/173103. (Mimason)
• ta Tâmpa, 1450 mp, fs 30 m, intravilan, cu 6 
construcție veche pe teren, toate facilitățile, apă 
curent în curte, gaz la poartă, preț 9 euro/mp, 
tel. 0745/163445. (Mimason)
• toc de Casă 710 mp, fs 20 m, zona 700, Deva, 
preț 400 mii, tel. 0745/164633. (Mimașon)
• Intravilan, toc de casă în Deva, zonă bună 917 
mp, fs 18 m, toate utilitățile în apropiere, preț 
28000 euro, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• Intravilan, 5200 mp, fs 25 mp, posibilități apă 
gaz, curent, zona Sântuhalm, preț 12 euro/mp, 
tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• zona Macon, 4300 mp, fs 25 m, preț 12 
euro/mp, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• intravlan, zona vizavi de Petrom, st 2250 mp, 
fs 8 m, apă gaz, curent, 2 drumuri de acces, preț 
9 euro/mp, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• Intravilan, Zăvoi, M. Sadoveanu, st 3700 mp, 
acces din două părți, posibilitate parcelare, gaz, 
apă, curent, ideal construcție casă preț 25 
euro/mp, tel. 211075, 0740/232043,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• Intravilan, zona drumul spre Hunedoara, st 
1000 mp, fs 15 m, acces din 2 străzi, bun ptr. 
construcție casă sau activitate comercială preț 
15 euro/mp, tel. 211075, 0740/232043, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• intravilan, Simeria, st 2900 mp, utilități, gaz, 
curent, apă la 150 metri distanță Preț 4 euro mp. 
Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• tatravian, Deva, Str. Livezilor, st 850 mp, 
utilități, curent, gaz, apă potabilă poziție 
superbă pentru construit casă Se vinde și 
parcelat, 425 mp. Preț 15.000 euro/parcela, neg. 
Tel. 0746-225726; 0254-213005. (Casa Majestic)
• extravian, Deva, str. Prelungirea Depozitelor, 
S 3549 mp. Preț 6 euro/mp. Tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• vând teren Bretea Mureșană st 87 ari. Preț 
8700 RON. Tel.224296, 0788361782. (Garant 
Consulting)
• zona Deva 700 - Zăvoi, 1500 mp. Preț 29 
euro/mp. Tel. 718833, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)

Vând spații comerciale (25)
• vând spațiu comercial supr. 60 mp, OV Călan 
(lângă Combinat). Preț 50.000.000 ROL, 5.000 
RON. Inf. tel. 0743/021603.
• Deva, Romarta, etaj, 101 mp plus 100 mp 
terasă amenajat, baie etc, preț 105.000 euro. Tel. 
0742/882269.
• hală pe DN 7, Deva, 720 mp, construcție nouă 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 m, toate 
utilitățile, acces la DN7, preț neg, tel. 
0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusiness)
• zona L Creangă 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg, tel. 0741/070106,0726/195925.  
(Imob Eurobusiness)
• spațiu producție, 42 mp, Deva, apă, gaz, 
curent, preț 6.000, neg, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• zona piață etaj 1, st 75 mp, nu este amenajat, 
vad deosebii preț 47.000 euro, neg, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)

■ uttracentral st 50 mp, amenajat, grup sanitar, 
vad deosebit, încălzire, preț 46.000 euro, tel. 
211075, 0726/130557, 0747/779751. (Mondial 
Casa)
• chioșc de aluminiu, zona Bălcescu, st 4 mp, la 
stradă, acces auto, apă gaz, curent, preț 160 
mii, neg, tel. 211075,0726/130557,0745/666447. 
(Mondial Casa)

Cumpăr spatii comerciale 
(26)

• Deva, situat în zonă cu vad comercial. Tel. 
0723/518728.

Imobile chirii (29)

Cumpăr teren (22)

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

• Urai sau împrejurimi, zonă neinundabilă, cu 
acces la utilități și șosea. Tel. 0720/400446.
• extravilan, arabil oriunde în județul Hune
doara sau în România, cu suprafața minimă de 
10 ha. Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• extravian, situat între Deva și Hunedoara, st 
între 2000 și 4000 mp, ofer prețul pieței. Tel. 0746 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Vând locuri de veci (23)caută pentru dezvoltarea echipei în Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria
distribuitori de presă

Cerințe:

• Deva, ta cimitirul ortodox din str. M. Eminescu 
(Casa de cultură). Tel. 0721/985256.

• închiriez vilă P+1, zona cetate, 4 camere, scară 
interioară living 45 mp, 2 băi, bucătărie, pivniță 
garaj încălzit, curte, grădină bucătărie vară 
ideal locuință sau sediu firmă Tel. 249047, 
0721/192684.
• ofer pentru închiriere apartament 3 camere, 
complet mobilat, utilat, zona 22 Decembrie, preț 

' 100 euro/lună Tel. 0742/290024.

• ofer pentru închiriere garsonieră complet 
mobilată utilată zona hotel Deva, preț 100 
euro/lună negociabil. Tel. 0721/815781.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
semidecomandate, mobilat complet, Deva, zonă 
centrală preț 100 euro/lună Tel. 0726/710903.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
Deva, central, mobilat, aragaz, frigider, tv color, 
mașină de spălat, preț 100 euro/lună Tel. 
0722/564004.
• ofer spre închiriere garsonieră 30 mp, 
mobilată zona Mărăștiul Nou, preț 25 milioane 
lei. Tel. 0745/253413.
• ofer ap, 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună, tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
• ofer ap. 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră dec., mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă noua, tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer vHă mobilată garaj, piscină preț 1000 
euro/lună, tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată zonă centrală 
complet mobilată zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/luna, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer cameră în zonă bună, Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• zonă centrală st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioară termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică supera- 
menajat, preț 21 euro mp, TVA inclus, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 3000)

• ofer pentni închiriere spațiu comercial, ame
najat centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• garsonieră confort 1, mobilată complet, 
aragaz, frigider, mașină de spălat tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• ganonleri enwnobl ;ontorizări, zonă 
bună preț 100 euro, negociabil, tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap 2 cam., stil occidental complet mobilată și
utilată CT, termopane, 2 tv color, preț 300 euro, 
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. complet mobilat contorizări, 
amenajat modern, aragaz, frigider, zonă bună

, preț 150 euro, tel 0722/209906; 0723/829060.
(Agenția imobiliară Iris)
• ap. 2 cam., dec, complet mobilat mașină 
spălat, dormitor complet, preț 150 euro, nego
ciabil, tel. 0722/209906; 0723/829060.(Agenția 
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. semimobilat, contorizări, reparti
toare, preț 100 euro, tel 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap 3 camere, semidecomandate, nemobilat 
contorizări, preț 120 euro, negociabil, tel. 
0722/209906; 0723/829060.(Agenția imobiliară 
Iris)
• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)mobilat pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer vii supermobilată cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt. cetățeni străini, preț neg, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

■e se oferă garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva, 
(ne)mobilat prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)

• ofer spațiu comercial, zona Dacia, 55 mp, 
amenajat preț 500 euro, neg, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)

• ofer spațiu comercial, zonal. Creangă preț 15- 
20 euro/mp, neg, -tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)

• ofer spațiu comercial, zona I. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta, toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg, tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobusiness)
• ofer spațiu, zona' Astoria, amenajat cu 
termopane, 2 intrări din bulevard, 60 mp, 40 mp 
expunere, preț 7 euro/mp, neg, tel. 0742/019418. 
(Prima-lnvest)
■ ofer urgent în Deva, et. 3, cu balcon, 30 mp, 
preț 450 mii, tel. 215212. (Prima-lnvest)
• oier ap. 2 camere, complet mobilat și contor- 

izat, preț 100 euro/lună tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• ofer sp. corn, zonă ultracentrală etaj 1, 
amenajat pt. birouri, st 20 mp, preț 100 euro, tel. 
211075, 0745/666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• ofer ap. 3 cam, mobilat, contorizări, gresie, 
faianță lamelar, totul nou, zonă ultracentrală, 
vedere la bulevard, preț 250 euro, tel. 2110750, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
■ apartament 3 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat, mobilat 
modem și utilat cu aragaz, frigider, tv color nou, 
situat în spatele pieței centrale, preț 220 
euro/lună tel. 223400,0721/436384,0742/005228 
(Casa Betania)
• apartament, Str. Minerului, decomandate, 2 
camere, etaj 2, centrală termică mobilat. Preț 
100 euro/lună Tel. 0746-225726; 0254-213050. 
(Casa Majestic)
• garsonieră. Deva, Dorobanților, complet mo
bilată și utilată s 44 mp. Preț 100 euro/lună neg. 
Tel. 0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)

• vând Dada papuc, transport marfă preț nego
ciabil. Tel. 213360,0720/303043.

Auto străine (37)
• vând autoturism Seat Cordoba, af 1998, aer 
condiționat, închidere centralizată geamuri 
electrice, abs, airbag, stare perfectă de 
funcționare, consum 5% ■ motorină preț nego
ciabil. Tel. 0724/560870.

• vând Opal Agila, an 2001, unic proprietar, Euro 
4, carte service, vopsea originală extrase ful sau 
schimb cu Cielo, Matiz sau gama Dacia plus 
diferență Tel. 0723/270348
• vând Opel Astra Caravan, geamuri electrice, 
închidere centralizată climă, airbag, preț 3500 
euro, negociabil, acte la zi. Tel. 0723/400612, 
231740.
• vând Renault Safrane 2,1 TD, af 1994, conyL 
6%, central, geamuri și oglinzi electrice, jențfW 

cass, boxe, numere de Franța, preț 2400 euro. 
Tel. 0723/227569.
• vând Volvo 1,9 TDI, af 2001, full-electric, jenți 
Al 16 inch, climă MP3 player, pf, preț 11.500 euro. 
Tel. 0723/301857.
• vând Ford Sierra 1800, cu portbagaj, f metal
izat original, stare foarte bună Tel. 0740/436888.

Microbuze. Dube (38)
• vând miaobuz Mazda E 2200 Diesel, 11 locuri 
pe scaun, preț negociabil. Tel. 213360, 
0720/303043.
• vând sau închiriez microbuz Iveco Turbo Daily 
35.10, af 1988, motor 2500 cmc, TD, 14 locuri, pf, 
preț negociabil la vedere. Tel. 0726/705460.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând căruță nouă legată pe lemn, cu roți de 
cauciuc, 1 - 2 cai.Tel. 263598.
• vând combinator tractor 650, preț negociabil. 
Tel. 264257.
• vând tractor U 45, stare foarte bună, preț 
negociabil. Tel. 0720/508418

Piese, accesorii (42)
• vând jenți tablă 4 găuri 13 inch, 10 ron bucata 
și 2 cauciucuri aproape noi 185/70/14, preț 25 ron 
bucata. Tel. 0723/227569,214664.
• vând set plăcuțe frână Espero, preț 500.000 lei 
și 4 cauciucuri iarnă Brigestone 185/65/14 plus 
jantă oțel, preț 500.000 lei/ bucata. Tel. 
0720/000515.

Cumpăr garaje (44)
• garaj, Dom str. Carpați, zona Liliacului, împ.
Traian, ofer 420.000.000 ROL. Tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)

Mobilier și interioare (47)

imobile schimb (30)
■ schimb apartament 2 camere, Bejan, etaj 1 cu 
apartament 3 camere, Scărișoara, Al. Armatei 
sau 2 camere, Bălcescu, turnuri, et. 1 - 2, 
diferență Tel. 224296.0720/747359,0788/361782.

Auto românești (36)

• vând 2 fotolii, dulap 2 uși, dulap bufet 
bucătărie, cuier pom, noptieră oglindă dormeză 
2 persoane, prețuri foarte mici, toate în stare 
foarte bună Tel. 0741/507012.
• vând 2 paturi echipate cu lenjerie și 2 
plapume. Tel. 0254/213360, între orele 8 -18
• vând colțar neextensibil, imitație piele, 3 piese 
plus un fotoliu mare, adus din Germania, preț la 
jumătate față de magazin. Tel. 212242,213998.
• vând mobilă furnir nuc, recamier, masă 6 
scaune, bibliotecă mare, bibliotecă mică cuier
fier forjat, oglindă 1 milion bucata, bucătărie 6. *, 
milioane lei. Tel. 221328. '

• vând mobilă sufragerie Dacia, preț negociabil.
Tel. 0727/538326,0726/761556,214126.
• vând vitrină cu oglindă, 1 m/150 m, 4 scaune 
tapițate, mobilă bucătărie, mască chiuvetă 
noua, covoare persane 3,5/2,5 m, 3/2,5. m, 
bibliotecă cu birou atașabil, preț negociabil. Tel. 
0254/224891.

• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Prezintă avantaj:

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

• experiență în relații cu publicul;• persoană dinamică;• experiență în vânzări.
Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.
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: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

caută pentru dezvoltarea echipei în Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria 
vânzători ambulanți Vrei să câștigi în 4 ore cât ai câștiga în 8 ore?

Cerințe:• program de lucru între orele 6,00 - 10,00;• seriozitate;• dinamism;• abilități de comunicare.

EUROCLINICA
Email: eurodinica ro@yahoo.com 

Tel. 0256/30B.908

DR. FRANCOIS PINORI de la Spitalul Nisa (Franța) va fi prezent 
în clinica timișoreană EUROCLINICA, unde va efectua CONSULTAȚII Șl 
INTERVENȚII CU LASER, în intervalul 03.-07.11.2005, în domeniul orto
pedie! și neurochirurgiei pentru pacienții cu hernie de disc, menise, 
gonartroză, sd. de tunel carpian, pinten calcaneean, cefalee, 
spondiloză cervicală, periartrită scapulo-humerală, boala Dupuytren. 

Toate intervențiile efectuate pentru afecțiunile de mai sus au avan
tajul că sunt realizate cu anestezie locală, nu impun internare, iar 
aparatura folosită este conform normelor UE și avizată de Oficiul 
Tehnic de Dispozitive Medicale București.
Programările se fac la telefonul 0256/308.908 sau la sediul din str. 
loan Pavlosin, nr. 13, Timișoara. (33236)

• vând 2 autoturisme Dacia 1310, af 1983,1986, 
stare bună de fancționare, prețuri negociabile. 
Tel. 0727/374838, orele 8-15.
• vând Dada 1307 (papuc), an fabricație 17, km. 
78000. Preț 75.000.000 ROL, 7500 RON, negociabil. 
Tel. 0743/021603.
• vând Dada 1307, af 1998, suprastructură din 
fibră GPL, benzină preț 2000 euro. Tel. 
0740/063238.
• vând Dada 1310, af 1997, stare foarte bună, 
unic proprietar, preț negociabil. Tel. 223517, 
0722/328821.
■ vând Dada Berlină 2002, mașină de garaj, 
geamuri ionizate, alarmă, preț negociabil. Tel. 
0723/284005.
■ vând Dada break 1310, af 1996, stare foarte 
bună preț 90 milioane lei, negociabil, Ormindea, 
221, tel. 0726/412729.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49) ’

• vând cameră video Panasonic NV RZ15, stare 
foarte bună Zoom digital 700 x, optic 18 x, night 
shot, acumulator, încărcător, cabluri av, geantă, 
250 euro, negociabil. Tel. 0724/292943.
• vând 2 DVD-uri aduse din Ungaria, preț 230 
ron, negociabil. Tel. 0720/013998,0722/147015.

• vând antene de satelit digitale, începând 
cu 550 ron, 1 an garanție, recepționează 
programe românești și străine, cu abona
ment (Digi, Max tv, Focus) și fără abona
ment, montajul și deplasarea incluse în 
preț. Informații 0723/481776 sau 
0745/840474.

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

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai,
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

Informația te

SC EUROCONSULT SRL ARAD - FILIALA DEVA, 
în calitate de lichidator judiciar al SC Dezmembrări Construcții Metalice 
și Lemnoase Hephaistos SRL Hunedoara, din dispoziția judecătorului 
sindic, face public faptul că, prin încheierea nr.1006 din data de 
27.10.2005, pronunțată în dosarul de faliment nr.3749/2000, s-a 
dispus încuviințarea vânzării directe a imobilului situat în loc. Hășdat, 
jud. Hunedoara - înscris în cf. 1078 Hășdat, către cumpărătoarea 
Vlasie Camelia, potrivit clauzelor cuprinse în antecontractul de vânzare- 
cumpărare încheiat de părți. O3699>

WSNDtt WE 8JU?
angajează în vederea deschiderii 

unui HYPERMARKET în Deva:
■ DIRECTOR IT
■ ȘEFI RAION A
(BĂUTURI Șl DETERGENȚI - COSMETICE)

OFERIM: pachet salarial motivant. mediu de lucru 
dinamic și modern.

I
CV-urile se trimit la sediul firmei, pe str. Arad 
nr.42 Sibiu, prin fax la 0269/ 219338 sau e-mail 
ru@tridenttranstex.ro. Informații suplimentare la 
telefonul 0269/24 13 1 133711) j

k___________________________ Â
RECLAME

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
mailto:ro@yahoo.com
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
mailto:ru@tridenttranstex.ro
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Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând Pentium 111/500 și Pentium 111/1000,25 -
3,2 milioane lei, monitor 17 inch ■ 19 inch digital
15 ■ 2 milioane lei.Tel. 211798.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54 ■ 56, confecționat de fabrică, stare excelentă 
și fustă piele nouă, nr. 38 ■ 40, preț negociabil. 
Tel. 212272,0723/732560.

Materiale de construcții (53)

• cumpârțlgte și coame tip Jimbolia (nu sistem 
patent). Tel. 260651

• vând<r pentru fier-beton (pureci). Tel. 
0723/227559.214664.

Electrocasnice (56)
• vâr* angeiator 4 sertare, mașină de spălat 
mică din plastic, centrifugă pentru rufe. Tel. 
221894.
• vând frigider nou, garanție 2 ani, af 2005,220 
litri, preț negociabil. Tel. 0720/677686, după ora 
16.

• ofer goblenuri gratuit, cusute după desen de 
artă abstractă. Tel. 214202.
• vândcadă lemn 700 litri, cadă lemn stejar 260 
litri, 2 cărucioare de mână 2 bucăți Oleandru 
roz, aloe 2 ghivece, prețuri mici, mărfuri bune. 
Tel. 0741/507012.
• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 050 x 050 mp, stare ireproșabilă preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

• vând sobă teracotă model deosebit, de 
apartament, dimensiuni 120/50 cm, 4 plăci, 3 
etaje cu marmură fiecare, lemn sau gaz, 2 ani 
vechime, preț 450 ron, negociabil. Tel. 
0354/402736, Hunedoara.
• vând țuică de prune, veche de 10 ani, de 60 
grade, preț 150.000 lei litrul. Tel. 0723/843777.
• vând detectoare radar mărcile Cobra, 
Whisthler, performante, nedetectabile, prețuri 
minime, ofer garanție. Tel. 0722/806980.
• vând Ieftin apometre și ață Moullne mal multe 
culori, pentru goblenuri. Tel. 227063.
• vând cazan țuică 601, din cupru, preț nego
ciabil, 8 milioane lei. Tel. 215244.

• vând convactor capacitate mare, tiraj forțat, 
preț convenabil. Tel. 220894.
• vând craca marmură 90/50/8, preț 5 milioane 
lei, Deva, A. Vlalcu, nr. 112.
• vând mesa de masaj pliabile, din lemn, cu 
suport de cap șl înălțime reglabilă Tel. 
0740/315520,0720/818048.
• vând redptent plastic de 1 mc și covor persan 
de Orăștie 5/4, preț negociabil. Tel. 0720/038242.

Decese (75) Comemorări (76)

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

Pierderi (62)

• vând 12S oi. Tel. 0747/472900.
• vând t-- ști exotici, prețuri foarte mici, 
acvarii și diferiți ccesorii. Tel. 0727/592599, 
0743/855171.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Cioară Floare. Se declară nul.

• pierdut legWmațfe văduvă veteran de război 
pe numele Popa Viorica, nr. 512212/96. Se 
declară nulă

• vindem purcel, vârata 3 luni, «rofițu 
pentru reproducție, scroafe geetante, 
scroafe cu purcei, vieri, prețuri negodable 
T«L 0726/50462S.

Citații (63)

e vând o pereche papagali cântăreți, preț 100 
ron și papagali peruși, pui și adulți. Tel. 
0744/546801,712274.

• Judecătoria Hunedoara, prin sentința civilă nr. 
3312/2005, dosar 3514/2005, admite acțiunea 
formulată de reclamantul Matei Sorin Gheorghe 
împotriva pârâtei Matei Adriana și declară 
desfăcută căsătoria încheiată între părți. Cu apel 
în 30 zile de la comunicare.

Altele (61)
e cumpăr europaieți. Tel.0726/379220.
e cumpăr lăzi plastic (deșeu), paleți. Tel. 
0723/301857.
• vând cindelabni cristal de Boemia, stare 
perfectă, cu 3 brațe, și un ceas de mână Doxa, 
preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CL!Anunțurile de mică pu-S blicitate pentru 1 Cuvântul Liber pot fi depuse în cutiile speciale instalate in următoarele puncte - în Deva:1. Comtim;
2. Stația de autobuz Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția Zamfîrescu ■ B-dul Decebal;
6. Cepromin;7. Dobra - la Cooperativa de Consum;8. Ilia - Centrul de schimbare a buteliilor

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

Apeluri (65)

• CARP DEVA, sir. împăratul Traian, nr. 33, 
teL 025V213360, a redus dobânda la 
bnpnanut cu gk-antlsl fără gkantl cu 3%, 
începând cu data da 1 noiembrie 2005. Vă 
așteptăm să vă Înscrieți Iar cel înscriși să 
benefldați de reducerea dobânzi»

Curtea de Apel Alba lulia organizează CONCURS pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante de personal auxiliar de specialitate cu studii superioare și medii:
La Tribunalul Hunedoara
- 3 posturi de informaticieni gradul I - vechime minimă în funcții 

informatice - 7 ani; - vechime minimă în alte specialități asimilate 

prev. HG 92/2005 - 10 ani
-1 post de informatician gradul II - vechime minimă în funcții infor

matice - 4 ani; - vechime minimă în alte specialități asimilate prev. 

HG 92/2005 - 7 ani
-1 post grefier arhivar -condiții minime: studii liceale cu bacalaureat

La Judecătoria Hațeg
-1 post aprod - condiții minime: studii liceale cu bacalaureat

1. Concursul pentru posturile de informaticieni va avea loc în data de 

19.12.2005, ora 11, la sediul Curții de Apel Alba lulia. Dosarele 

candidaților se vor depune, până la data de 30.11.2005, la sediul
* Curții de Apel Alba lulia, camera 209. Informații suplimentare la tele- 

- /fonul 0258/810289. Taxa de înscriere 50 RON = (500.000 ROL).

2. Concursul pentru posturile de grefier arhivar și aprod va avea loc 

în data de 23.11.2005, ora 11,00.
3. Dosarele candidaților pentru postul de grefier arhivar de la

Tribunalul Hunedoara și postul de aprod la Judecătoria Hațeg vor fi 

depuse, până la data de 11.11.2005, la secretariatul Tribunalului 
Hunedoara, unde se va desfășura și concursul. Taxa de înscriere 50 

RON = (500.000 ROL). (33760)

Aducem un ultim omagiu celei care a fost
profesoara NICOLAE LILIANAde la Școala Generală Nr. 6 Vulcan. Sincere condoleanțe familiei îndoliate din partea Inspectoratului Școlar al , Județului Hunedoara și a Societății de Geografie, Filiala Județului Hunedoara.

Solicitări servicii (71)
• caut fentete pentru îngrijire copil un an și 
menaj. Informații latei. 0742/269063.
• doamnă, 50 ani, îngrijesc 1 ■ 2 copii sau 
persoană în vârstă. Tel. 0726/120166.

• caut «tectronist pentru reparat pick-up și 
radio cu lămpi. Tel. 21107&

Prestări servicii (72)
• •fectuâm lucrări de zidărie interioară, 
zugrăveli var, lavabil, gresie, faianță, prețuri 
avantajoase. Tel. 0723/724340.

• SC Reflaxo Vital Sibiu organizează cursuri 
de masai în Deva. Diplomele sunt acredi
tate de Ministerul Muncii. Tel. 0722/756092, 
0722/502763.

• efectuez transport rutier de marfă urban și 
Interurban, non stop, la prețuri excepționale, 
dimensiuni 5235/1975/2232; 18 tone. Tel. 
0726/864904,0747/430832.

orele8-15.

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

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:• minimum studii medii• capacitate pentru muncă în echipă• cunoștințe temeinice de operare Macintosh: QuarkXPress,Adobe Photoshop• rezistență la stres
Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție la:

Inform Media SRL.
Bajusz Andrâs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-ma i I: and ras. baj usz© i nformmed i a. ro 
Informații: 0724-22-03-65.

CMțlțft

Ai rămas în inimile noastre la fel de iubitor și vesel, chiar dacă glasul tău blând nu ne mai strigă. La împlinirea celor 2 ani de la trecerea în neființă a iubitului nostru
OCTAVIAN ALIC aducem un gând pios.Soția Minodora, fiul Ciprian, nora Dorina, nepotul Mihnea

Astăzi 3 noiembrie se împlinesc 9 ani de la trecerea în eternitate a dragului nostru soț, tată, socru și bunic
ȘTEFAN CHIRANu te vom uita niciodată. Soția Elena, copiii și nepoții

• atelierul de tapițerie din Micul Dalas, Str. 
Florilor nr. 1, confecționează husepentru Logan, 
Solenza, Peugeot 307, Opel Astra lTDTI.Rerault 
Clio, Scenic, Twingo, Megan, Golf 4, cblțare, 
canapele. Tel. 0727/756681.

• Cursuri Inspectori Resurse Umane ■ SC l 
Orema Management SRL (acreditată 
MMSSF și MECT), organizează cursuri de 
specializare pentru Inspectori resurse 
umane. Informații la teL 0722/534697, 
0742/340405,0788/207872.

• meditez matematică orice nivel, lucrez numai 
cu un singur elev. Tel. 0720/400456.

• SC Cydev Internațional SRL oferă 
consultanță pentru locuri de muncă In 
străinătate. Deva, bloc Casial etaj 3, ap. 7. 
Relații suplimentare la teL 0254/235211, 
0722/570219,0724/309805.

• studentă la Științe economice țin evidență 
primară contabilă pentru agenți economici, 
dețin program contabil, rog seriozitate. Tel. 
0766/779847,0254/229211.
• transport marfă, local și interurban, cu camion 
acoperit de 3,2 tone util, 36 mc, dimensiuni de 
încărcare 600/240/240. Tel. 229611,0740/953297.
• vopsit diferite culori cojoace, haine de piele, 
articole piele, canapele, fotolii, vopsea germană, 
calitate ireproșabilă Tel. 0745/300352.

• efectuez masaj reflexOterapeutic pentru mai 
multe afecțiuni:,reglarea diabetului, digestie, 
insomnii, stres, spondiloîă coxaftn ăreze, 
circulația sângelui, rinichi etc. Tel. 0723/503230.

• Școala Sanitară Postliceală „Carol 
Davila” Călan funcționează în cadrul 
Societății Doamnelor din Călan și are 
autorizația de funcționare nr. 842/2005 
emisă prin ordin M.E.C. nr. 5206/2005.

• ofer servicii de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut. Tel. 224182,0723/499284.

Oferte locuri de muncă (74)

• Sobis Consult recrutează GESTIONAR, 
PUNCT DE LUCRU DEVA. Condiții: expe
riență in activitatea de gestiune; carnet caL 
B; salarizare atractivă Aștept CV-urile la 
fax. 0269/243445; tel 0269/243396.

• societate comercială angajează vânză
toare al'experiență minim 2 ani RelațH la 
teL 0722/307874,230036.

• SC Infomin SA Deva, teL 0254/213915, 
0254/214433, angajează operatori calcu
lator pentru culegere date.

• angajez șofer cat Dl sau D, maxi-taxi ■ 
convenție, salariu avantajos. Relații la teL 
0720/191135.

• Companie austriacă angajează operatori 
pariuri sportive. Școlarizare gratuită In 
cadrul firmei salarizare atractivă plus 
bonuri. Bacalaureat Așteptăm CV-uri cu 
poză in Deva, Bdul 22 Decembrie, bl Dl + 
02. Informații la teL 0254/232747.

• In București, angajez pentru curățenie 
femeie singură fără obligație, internă; ofer 
cazare, masă salariu (numai pentru 
termen lung). Tel. 0722/332882.

INFORMAȚII DE UTILIZARE A TALONULUI
Anunțul dvs. la orice categorie va apărea în cotidianul 

nostru, iar în plus vă oferim trei variante pentru 

evidențiere^ Vă oferim variante cu chenar, 

chenar+bold și chenar+bold+foto. Pentru aceasta nu 

trebuie decât să veniți la sediul nostru. Vă așteptăm 

într-un ambient plăcut și veți avea parte de o deservire 

impecabilă. Așteptăm sugestiile, părerile dvs. la 

adresa de e-mail laura.contra@informmedia.ro.

ANUNȚURILE GRATUITE 
(varianta 1)

• sunt valabile numai pentru persoanele 
FIZICE
• conțin maximum 25 cuvinte
• se pot depune la sediul nostru sau la 
cutiile noastre de mică publicitate 
amplasate în tot județul Hunedoara

ANUNȚURILE SPECIALE 
(variantele 2,3,4)

• sunt valabile atât pentru persoanele 
FIZICE cât și JURIDICE

• se pot achita la sediul nostru din Deva, 
Str.22 Decembrie, nr.37A, parter, la 
Departamentul de mică publicitate.

Sperăm că 
produsul nostru vă 

este de folos și data 
viitoare ne veți 

alege din nou pe 
noi. Pentru orice 

informații vă rugăm 
să ne contactați la 

tel. 0254/211.275

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost.
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

’ ■■

SIMPLU

GRATUIT

text " 1

... ;

: - f.- «
Cvomks

O Preț 5 lei

VARIANTA ALEASA

1

Anunț Gratuit

; •• >■»"S
» *-* * ’

6 Preț IO lei

1 apariție -4 lei
5 apariții - 16 M

PRIMA1PĂRIȚIE

Y ; 4

iaparttie «Stei 1 apariție «10 tel
5apariții-20tel 5apariții-40lei

• chioșcul de ziare de lângă Comtim;
• chioșcul de ziare diti stația de autobuz 
Orizont-- Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă Galeriile de 
Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă Alimentara

I Dacia:
| • chioșcul de ziare intersecția
i Zamfîrescu B ciul Decebal:
i • Cepromin;
i • Cooperativa de consum Dobra;
1 • Centrul de schimbare a buteliilor Ilia

cuvânw
Anunțurile se preiau zilnic, intre orele 9 și 15 ia sediul redacției și se vor publica in pagina 
de mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru 
conținutul anunțurilor de mică publicitate.

mailto:laura.contra@informmedia.ro
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Recepție cu fast la New York
• A fost condamnat. Bărbatul care a intrat cu forța în casa din Malibu a actriței Jennifer Aniston, în luna august a acestui an, a fost condamnat, marți, la un an de închisoare de un tribunal din Van Nuys, din apropiere de Los Angeles, pentru violare de domiciliu.

■ înainte de recepție, 
prințul Charles și Camilla 
au inaugurat British 
Memorial Garden.

Inundații în Vietnam
Hanoi (MF) - Cel puțin 12 persoane au murit, iar un cetățean filipinez este dat dispărut, în urma inundațiilor provocate de taifunul Kai Tak, care se apropia, ieri, de coastele centrale ale Vietnamului, au anunțat autoritățile locale.Circa 18.000 de persoane au fost evacuate, majoritatea din provincia Quang Ngai, iar zeci de mii de hectare de culturi sunt compromise.

Washington (MF) - Prințul Charles și ducesa de Cornwall au ajuns marți în Statele Unite. Ei au vizitat Ground Zero din New York și, de asemenea, au participat la o recepție la Muzeul de Artă Modernă. Cei doi au fost văzuți stând de vorbă cu mai

Mariajul e 
plictisitor

Londra (MF) - Un sondaj realizat de canalul de televiziune BBC arată că majoritatea copiilor nu-și doresc să se căsătorească atunci când vor crește, pentru că mariajul duce la o viață plictisitoare. Sondajul a fost realizat cu ajutorul a 2.000 de copii, cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani. Mai mult de un sfert dintre copii, 27%, au declarat că nu vor să se căsătorească niciodată, considerând că mariajul este o uniune „fără scop”. 67% dintre ei, cred că mamele comandă într-o familie, fac și cea mai mare parte a treburilor casnice. Trei sferturi dintre copii au declarat că mamele lor fac toate treburile casnice, în timp ce tații lor se uită la fotbal.

I Află sexul 
I și vârsta

Tokyo (MF) - Fabri- 
I cantul nipon de
1 motociclete Yamaha
: Motor a scos pe
1 piață ieri o cameră
i de luat vederi care
i poate recunoaște
l automat sexul per-
i ioanei filmate și o
I poate plasa într-o
'■ categorie de vârstă.
| Reprezentanți firmei

f susțin că această
î camera oe leat ved-
I eri recunoaște sexul
î persoanei filmate în
i 88% dintre cazuri și
: categoria de vârstă în 
i care se încadrează
i aceasta în 77% din-
i tre cazuri.
i Compania niponă a
i construit acest dis-
: pozitiv pornind de la
i o bază de date care
i include portretele a
i 10.000 de femei și

bărbați.

Sting și Charles la recepție.
(Foto: EPA)

Violențe în suburbii
Paris (MF) - Președintele Franței, Jacques Chirac, a lansat ieri un apel la calmarea „spiritelor” după violențele din mai multe suburbii ale Parisului. Violențele au fost declanșate în noaptea de joi spre vineri, după ce s- â aflat de moartea prin electrocutare, în circumstanțe nedeterminate, a doi adolescenți, la Clichy-sous-Bois (departamentul Seine-Saint- Denis), o periferie defavorizată din nordul Parisului. Cei doi adolescenți au crezut că sunt urmăriți de poliție. Ulterior, incidentele s-au extins în trei departamente

Enoks sunt o specie de ratoni, originari din estul Asiei, China și Japonia. De obicei sunt o amenințare pentru culturi. (Foto: epa>
Dintele lui NapoleonLondra (MF) - Un dinte care i-a fost extras lui Napoleon în 1817 va fi scos la licitație la 10 noiembrie în Anglia, specialiștii estimând că ar putea obține suma de 12.000 de euro. Barry OMeara, care a fost medicul lui Napoleon pe vremea când acesta era deținut pe Insula Sfânta Elena, i-a extras acestuia caninul superior drept. Mulți ani mai târziu, i l-a dat generalului Maceroni. Proprietarul actual l-a achiziționat în 1956.

■ Armin Meiwes, „Cani
balul din Rotenburg" va 
fi rejudecat începând din 
12 ianuarie 2006.

Berlin (MF) - Armin Meiwes - numit „Canibalul din Rotenburg” și condamnat în 2004 pentru că a ucis și mâncat o persoană cu consimțământul acesteia - va fi din nou judecat, începând din 12 ianuarie, a anunțat un purtător de cuvânt al tribunalului din Frankfurt, relatează AFP. în aprilie 2005, Curtea federală de justiție din Karlsruhe a ordonat rejudecarea lui Meiwes, condamnat la opt ani și jumătate de închisoare, la finalul unui proces foarte mediatizat.Curtea a apreciat că tribunalul de înaltă in-
73.000 de morți în Pakistan

Vechi de 4100 de ani
Beijing (MF) - Arheologii din nordul Chinei se pare că au descoperit unul dintre cele mai vechi observatoare astronomice din lume în apropiere de orașul Lin- fen, relatează BBC. Ruinele se pare că sunt vechi de 4.100 de ani. Se știe că astronomii chinezi au făcut cele mai vechi observații în domeniul astronomiei. Observatorul e format dintr-o platformă semicirculară, cu un diametru de 40 de metri, înconjurată de 13 stâlpi care se pare că erau folosiți pentru a marca mișcările soarelui de-a lungul anotimpurilor.

Islamabad (MF) - Cutremurul produs la 8 octombrie în nordul Pakistanului s-a soldat cu 73.276 de morți și 69.000 de răniți, a anunțat ieri șeful operațiunilor de intervenție, generalul Farooq Ahmad Khan. Precedentul bilanț, a- nunțat marți, era de 57.000 de morți și 77.000 de răni- ți.„Prioritatea rămâne furnizarea de corturi și asigurarea 

multe celebrități, printre care și Donald Trump, Sting, Yoko Ono și actrița Joan Collins.în timpul recepției, moștenitorul coroanei britanice a vorbit despre legăturile speciale dintre America și Marea Britanie, care s-au consolidat în special după atacurile teroriste din ultimii ani. înainte de a merge la recepție, Charles și Camilla au inaugurat British Memorial Garden, un monument dedicat victimelor din Marea Britanie care au murit la 11 septembrie în Statele Unite. Suta de fani i-au întâmpinat pe cei doi la British Memorial Garden, unde s-au întâlnit cu familiile victimelor britanice.Prințul l-a întâlnit, \deasemenea, marți, pe secretarul general al ONU, Kofi Annan, la sediul din New York al organizației. Aseară, cei doi urmau să ia prânzul și cina cu președintele George W. Bush la Casa Albă.
din regiunea pariziană. Aceste incidentele ilustrează din nou tensiunile din localitățile sărace din jurul Parisului, unde locuiesc numeroase familii de imigranți.

Incidente la Clichy-sous-Bois.
(Foto: EPA)

„Canibalul din Rotenburg", Armin Meiwes. (Foto: EPA)stanță din Kassel a ignorat unele indicii care ar pleda în fravoarea unei pedepse mai severe, cerută de Parchet.
adăposturilor” pentru supraviețuitori, a declarat generalul. El a solicitat comunității internaționale să trimită mai multe medicamente, vaccinuri împotriva tetanosului și material medical. Națiunile Unite și-au exprimat dezamăgirea față de lipsa de fonduri acordate Pakistanului, avertizând că ajutorul internațional ar putea fi suspendat.

în timpul primului proces, Armin Meiwes a oferit o mărturie completă privitoare la circumstanțele crimei 

Se apropie iarna.

comise la 9 martie 20QL ■ care a înregistrat-o. ., 1’Victima, inginerul Bera» Brandes, în vârstă de 43 or ani, a mers de bunăvoie acas. la Meiwes, în apropiere de Kassel, în urma unui anunț dat de canibal pe Internet - „Caut om care dorește să fie mâncat”.Faptele au fost descoperite în decembrie 2002, când poliția a efectuat o percheziție la domiciliul lui Meiwes și a găsit carne de om în congelatorul acestuia. Canibalul era în căutarea unei noi victime. Folosind pseudonimul „Franky”, el insera pe Internet avertismente de genul: „Dacă ai 18- 25 de ani, ești băiatul meu, Franky din Germania” și „Vino la mine, îți voi consuma carnea delicioasă.”
Jurăminte

Los Angeles (MF) - Presa britanică susține că Angelina Jolie și Brad Pitt au participat la ffii ceremonie budistă prin;4 care și-au unit destinele, | relatează Sky News.Ei „și-au rostit jurămintele în cadrul unei ceremonii budiste, care nu reprezintă o căsătorie în adevăratul sens al cuvântului, însă ei se consideră căsătoriți”, ? declarat un apropiat ar celor doi, într-un interviu acordat ziarului Daily Star. Impresarul lui Pitt, Cindy Guagenti, a declarat că informațiile sunt complet false.


