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Cel mai puternic bărbat. Franz Muellner 
a ținut pe umeri un elicopter care cântărea 
800 de kilograme, timp de jumătate de mi
nut. Astfel, a reușit să doboare recordul 
mondial, /p.12 (Foto: EPA)

■ Numărul de cazuri 
de astm bronșic la 
copii de vârstă școlară 
a crescut îngrijorător.

Deva (I.J.) - Unul din 20 de 
copii de vârstă școlară are 
astm bronșic și boli ale apara
tului respirator. Prevalenta

bolii a crescut de la 5,03% m 
anii 90 la 7% după 2000. 
„Numărul cazurilor a crescut 
în ultimii ani. Asta se dato
rează și faptului că părinții 
sunt mai bine informați des
pre boală și a crescut astfel 
diagnosticarea corectă a ei. în 
urmă cu doi ani incidența 
bolii la copii era de 8%. Acum

avem un procentaj corect pen
tru că părinții au libertate în 
alegerea clinicii unde-și duc 
copiii. Au crescut însă cazu
rile de îmbolnăviri la copii 
sub 5 ani. Ele sunt rezultatul 
hiperprotecției părinților și 
vina industrializării”, declară 
dr. Alexandrina Ghergan, me
dic primar alergolog în cadrul

Spitalului Județean Deva. Boa
la este dificil de diagnosticat, 
chiar și pentru medici, deoa
rece în 30% dintre cazuri, 
boala apare la copii de sub un 
an, iar la restul de 70 %, la 
vârsta de sub cinci ani. Există 
cca 60.000 de substanțe aler- 
genice care pot determina 
apariția astmului.

Găsit mort de nuntași
Bejan (M.T.) - Un bărbat, a cărui identi

tate nu este deocamdată cunoscută, a fost 
găsit mort, lângă Căminul Cultural din 
localitatea Bejan. Acesta a fost găsit de câte
va persoane care se aflau la o nuntă în acel 
imobil. Oamenii legii nu au găsit nici un 
act asupra bărbatului. Cadavrul a fost trans
portat la morgă. S-a constatat că bărbatul, 
de aproximativ 55 de ani, a decedat din 
cauza unei pancreatite hemoragice.

Codul rutier: la loc comanda!
București (D.I.) - MAI a anunțat că va 

propune Guvernului amânarea, până la 1 
decembrie, a intrării în vigoare a noului Cod 
Rutier, pentru introducera procedurii de con
statare amiabilă, în cazul tamponărilor 
ușoare. Astfel, șoferii nu vor mai fi obligați 
să se prezinte la poliție în urma unui acci
dent, dacă acesta nu s-a soldat cu victime, 
iar șoferii implicați au convenit în ceea ce 
privește condițiile și responsabilitatea pro
ducerii accidentului.

"Blocul groazei” evacuat. 
Aproximativ 120 de rromi au 
fost mutați ieri, dintr-un bloc 
dezafectat din municipiul Hune
doara, într-un imobil pregătit 
de Primărie. Mutarea a făcut 
fericiți vecinii din zonă care 
trăiau cu frică având alături 
acest focar de infecție, /p.5

(Foto: Mihaela Tămaș)

_____________

Locuri ibere în cămine studentesti
■ Dacă la Hunedoara e 
ușoară aglomerație, la
Petroșani sunt peste 
300 de locuri libere.

Deva (C.B.) - Principala 
problemă cu care se confruntă 
un student înaintea începerii 
anului universitar este găsirea 
unui loc de cazare. De obicei, 
în marile centre universitare 
doar “pila” sau “șpaga” re

zolvă problema. Excepție, 
Petroșani. La Universitatea 
din municipiu există chiar un 
surplus de locuri în cămine, 
pentru cele 1200 disponibile 
fiind înregistrate până acum 
doar 900 de cereri.

„Deocamdată, la Petroșani 
s-a făcut o prerepartizare a lo
curilor, dar la fel ca anul tre
cut acestea sunt mai multe 
decât cererea. Oricum noi 
oferim condiții în așa fel încât

5

studenții să nu mai fie nevoiți 
să-și caute gazdă, iar prețurile 
simt avantajoase pentru cei cu 
bani puțini”, afirmă rectorul 
Universității din municipiul 
Petroșani, Nicolae Dima.

Taxele de cazare sunt cu
prinse între 60 și 100 de lei în 
funcție de numărul de stu- 
denți dintr-o cameră.

înscrieri pentru un loc în 
cămin se mai fac până pe 25 
septembrie, /p.6

Caii rromilor
Deva (C.P.) - în târ

gurile de animale orga
nizate în județul Hune
doara,*  rromii sunt 
aproape singurii intere
sați de vânzarea sau 
cumpărarea cailor. Pre
țul acestora se stabilește 
după cât sunt de frumoși 
și poate depăși 5000 de 
lei noi. /p.6

Aruncată din Centrul Social
■ Agresată de prieten, 
a fost dată afară și din 
centrul social unde se 
ascundea de el.

Petroșani (I.J.) - Silvia Rî- 
panu spune că de câțiva ani 
trăiește un adevărat coșmar. 
A cunoscut un bărbat care i- 
a transformat la început viața 
într-o adevărată poveste de 
dragoste, după care totul a de
venit un coșmar. „Am fost de 
nenumărate ori bătută cu bes
tialitate de el. Abia atunci am

aflat că el face parte din lumea 
interlopă din Petroșani și a 
fost chiar bodyguardul unui 
potentat al Văii. L-am iertat de 
fiecare dată, însă deja mi-a 
ajuns cuțitul la os”, spune 
femeia. Coșmarul însă nu s-a 
oprit aici. Ea a luat legătura 
cu Organizația OPT Phoenix 
Petroșani căreia i-a cerut spri
jin pentru internarea într-un 
centru social pentru femeile 
abuzate. Ea susține că șase 
zile totul a fost în regulă, dar 
apoi a fost invitată să-și ia ca
trafusele și să dispară, /p.3

Grupul Școlar „Teglas Gabor” din Deva, a cărui con
strucție a costat 2 milioane de euro și-a deschis, ieri, ofi
cial porțile pentru noul an școlar, /p.3 (Foto: s. Bocaniciu)
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•Ajutor chinezesc. China va trimite un 
contingent de 1.000 de militari în Liban 
pentru a consolida noua misiune ONU de 
menținere a păcii în regiune, a anunțat pre
mierul chinez, Wen Jiabao.

Au votat pentru independență

Recunoaște 
că a mințit

Budapesta (MF) - Pre
mierul ungar Ferenc i 
Gyurcsany a recunoscut | 
la o reuniune a Partidu- i 
lui Socialist din mai că j 
Guvernul său a mințit i 
in privința activității i 
din timpul mandatului ; 
precedent pentru a căști- i 
ga alegerile din aprilie i 
și a recunoscut că nu a î 
făcut altceva decât să se | 
agațe de putere. Declara
țiile au fost făcute publi
ce duminică. Gyurcsany ș 
a declarat atunci că Gu- I 
vernul nu va avea altă i 
alternativă decât refor- i 
marea sa în cursul celui î 
de al doilea mandat du
pă minciunile care au ; 
caracterizat primul său : 
mandat de 18 luni în | 
fruntea cabinetului de la I 
Budapesta și guvernarea i 
socialistă din perioada ; 
2002-2006. „Am mințit di- i 
mineața, am mințit și j 
seara”, a declarat el în- 
tr-un discurs de 25 de i 
minute, presărat cu vul
garități.

Câștigător j 

Stockholm (MF) - 
forțele de stânga din 
Suâlia, aflate la pu

tere de 12 ani, au 
fost învinse, dumini
că, la alegerile legisla
tive de către opoziția 
de centru dreapta. 
Premierul sodaFde- 
mocrat Goran Pers
son, care a condus j
Guvernul ih ultimii i
zece ani, a recunos
cut îhfrângerea ih fa- j 
ța membrilor forma- ș 
țtunii sale. Liderul 
opoziției de centru- 
dreapta, Fredrik Rein
feldt, un politician in i 
vârstă de 41 de ani 
care se află la prima 
sa campanie electo
rală, va fi însărcinat' 
cu formarea noului 
Cabinet de la Stock
holm. înfrângerea 
forțelor de stânga re
prezintă un cutremur j 
pentru scena politică 
din Suedia unde de
mocrații au dominat 
65 din ultimii 74 de 
ani. iFerenc Gyurcsany (Foto: epa»

Ismail Haniyeh (Foto: epa)

Atacat de mulțime
Gaza (MF) - O ședință a Parlamentului 

palestinian a fost amânată până la o dată 
neprecizată în urma unei altercații izbucni
te între o serie de funcționari și gărzile de 
corp ale premierului Ismail Haniyeh, care 
urma să se adreseze Legislativului.

„Ședința Parlamentului a fost amânată 
sine die din cauza unui incident”, a anun
țat serviciul de presă al Consiliului legis
lativ palestinian (Parlamentul).

Sute de funcționari, care protestau față 
de neplata salariilor din luna martie l-au 
împiedicat, pentru scurt timp, pe premierul 
Haniyeh să pătrundă în incinta Parlamen
tului, unde urma să fie interpelat de depu
tății grupării Fatah, partidul liderului Au
torității Palestiniene, Mahmoud Abbas. -

Protestatarii s-au așezat în fața intrării 
principale a clădirii pentru a îpipiedica ac
cesul mașinii în care se afla șeful Guvernu
lui.

Protestatarii au încercuit apoi mașina, 
lovind-o și strigând: „Haniyeh, unde ne 
sunt salariile?”. Poliția a deschis focul în 
aer pentru a încerca să împrăștie mulți
mea, în timp ce între gărzile de corp ale 
premierului palestinian și manifestanți au 
avut loc ciocniri.

Fredrik Reinfeldt ;
(Foto: EPA) Ș

■ Uniunea Europeană 
nu recunoaște „sub nici 
o formă" referendumul 
din Transnistria.

Tfraspol/Bruxelles (MF) - 
Peste 97 la sută dintre cetățe
nii din regiunea separatistă 
Transnistria au votat în fa
voarea independenței la refe
rendumul pe această temă or
ganizat duminică, potrivit da
telor publicate, ieri, de ofici
ali de la Tiraspol.

Independența Transnistriei, 
centrul unuia dintre conflicte
le înghețate din fostul bloc so
vietic, nu este însă recunoscu
tă de comunitatea internațio

Irakienii au incendiat imagini reprezentându-l pe Papă (Foto: epa>

Proteste violente contra Papei
Basra (MF) - Aproximativ 

500 de manifestanți au incen
diat, ieri, la Basra, în sudul 
Irakului, imagini reprezen
tându-l pe Papă precum și 
drapelele Statelor Unite ale 
Americii și Germaniei, în 
semn de protest față de afir
mațiile Suveranului pontif de-.

Extremiști în 
Parlament

Schwerin (MF) - O for
mațiune politică de ex
tremă dreapta a câștigat 
mai multe mandate în 
Parlamentul regional 
din landul federal Meck
lenburg-Pomerania de 
Vest, în nord-estul Ger
maniei, ajutată de per
formanțele economice 
reduse din zonă și de 
nemulțumirile la adresa 
coaliției cancelarului 
Angela Merkel. Potrivit 
rezultatelor preliminare, 
Partidul Național Demo
crat (NPD), care militea
ză pentru închiderea 
granițelor față de imi
granți, ar fi câștigat 7,2 
la sută din voturi.

Dacă rezultatele se 
confirmă, Mecklenburg- 
Pomerania de Vest va 
deveni cel de al treilea 
land din estul Germa-, 
niei care va avea repre
zentanți ai forțelor de 
extremă dreapta în Par
lament. 15 la sută din 
persoanele între 18-24 de 
ani din acest land au 
votat pentru NPD. 

nală, și nici un stat occiden
tal nu va recunoaște rezulta
tul referendumului de dumi
nică.

Doar Rusia, care a mobili
zat 1.200 de militari în regiu
ne, a cerut statelor occidenta
le să recunoască rezultatul a- 
cestui referendum.
Scrutin nerecunoscut

Președintele Comisiei Elec
torale Centrale a declarat pre
sei că participant!! la referen
dum au votat în favoarea pri- 
meia dintre cele două între
bări: „Susțineți independența 
republicii transnistrene și ali
pirea liberă, ulteior, la Fede
rația Rusă?” 

spre islam.
Manifestanții, care au răs

puns unui apel lansat de un 
lider religios șiit, Mahmoud 
al-Hassani, s-au reunit în fața 
sediului guvemoratului de la 
basra, localitate situată la 550 
de kilometri sud de Bagdad.

Mulțimea a cerut Papei

Adrian Năstase din nou la DNA
M Fostul premier speră 
la scoaterea de sub 
urmărire, dar nu crede 
în această variantă.

București (MF) - Adrian 
Năstase a petrecut, ieri, puțin 
peste o oră într-o întâlnire cu 
procurorii DNA care i-au pre
zentat acestuia acuzațiile în- 
tr-un dosar de corupție, la ie
șire afirmând că, deși anche
tatorii ar trebui să dispună 
scoaterea sa de sub urmărire 
penală, cazul său va ajunge în 
instanță.

„Teoretic, s-ar putea, vă
zând și procurorii toate aces
te lucruri, să dea o scoatere 
de sub urmărire penală. Teo
retic. Dar bănuiesc că știți la 
fel ca și mine că ar fi o palmă 
rușinoasă pentru DNA, și a- 
tunci îmi închipui că vor face 
un rechizitoriu de trimitere 
în judecată. Pentru ce fapte 
vom vedea la momentul res
pectiv”, a spus Năstase.

în bășcălie
Năstase a povestit că procu

rorii au împotriva sa „o mul
țime de dosare cu tot felul de 
depoziții de la motostivuitori,

Uniunea Europeană nu re
cunoaște „sub nici o formă” 
referendumul din Transnis
tria, a declarat, ieri, un purtă
tor de cuvânt al Comisiei Eu
ropene.

„Uniunea Europeană nu 
poate recunoaște sub nici o 
formă referendumul, nici re
zultatele acestuia”, a declarat 
Pietro Petrucci, unul dintre 
purtătorii de cuvânt ai Comi
siei Europene.
în acord cu UE

Acest referendum, ca și re
publica Transnistria, autopro- 
clamată independentă în 1990, 
nu este recunoscută de comu
nitatea internațională și prin 

să-și prezinte scuze.
Papa Benedict al XVI-lea 

s-a declarat, duminică, pro
fund întristat de valul de cri
tici stârnit în lumea musul
mană de comentariile sale 
privind islamul, precizând că 
acestea nu reflectă opiniile sa
le personale.

Fostul premier, Adrian Năstase (Foto: EPA)

de la cei care au dus în țară 
afișe electorale, pixuri”.

„Singura problemă este că 
în această poveste nici nu am 
semnat vreun contract, nici 
nu am primit afișe sau pixuri, 
nici nu le-am distribuit, deci 
ideea că le-aș avea acasă este 
absolut aberantă. 70 la sută 
din dosare conțin această în
cercare absolut incalificabilă 
de a lega o poveste din cam
pania electorală de dosarul 
Zambaccian”, a povestit Năs

urmare nu are nici o valoare 
juridică.

Guvernul României consi
deră că referendumul organi
zat de regimul separatist de 
la Tiraspol s-a desfășurat cu 
ignorarea dreptului interna
țional și a dreptului constitui 
țional al republicii și în ab*-*  
sența condițiilor pentru admi
terea legitimității.

„Guvernul României nure- 
cunoaște așa-zisul referendum 
și nici rezultatele acestuia. 
Este evident că regimul sepa
ratist creează în mod artifi
cial obstacole care Împiedică 
soluționarea acestei situații”, 
a declarat, ieri, premierul Tă
riceanu.

Posibil plan 
pentru Iran

Washington (MF) - Depar
tamentul american al Apără
rii pregătește un plan de ata
care a Iranului, menit să în
târzie cu doi sau trei ani pro
gramul nuclear al regimului 
conservator de la Teheran, 
relatează revista Time.

O sursă de la Washington a 
declarat că SUA sunt intere
sate de găsirea unei soluții 
diplomatice la criza iraniană, 
însă Pentagonul se pregătește 
pentru eventuala situație in 
care președintele George W. 
Bush ar recurge la o inter
venție militară.

Potrivit publicației Time, 
strategii americani nu au în 
vedere o intervenție terestră 
împotriva Iranului, scopul fi
ind întârzierea programului 
nuclear iranian prin raiduri 
aeriene.

Potrivit planului, raidurile 
aviației militare vor viza în
tre 18 și 30 de instalații care 
au legătură cu programul ato
mic al Teheranului, despre 
care puterile occidentale cred 
că are rolul fabricării unor 
bombe nucleare.

Surse din Departamentul 
Apărării au explicat că sunt 
vizate 1.500 de ținte din în
treaga țară.

tase.
Și la ieșire, la fel ca la in

trarea în sediul DNA, Năstase 
a ținut să critice modul în ca
re procurorii au întocmit 
dosarul, calificându-1 drept ihp- 
produs al unei „vânători dk 
vrăjitoare”.

Năstase a mai declarat că 
va veni și zilele următoare la 
DNA pentru a i fi prezentat 
materialul de urmărire pena
lă, acuzând chiar faptul că an
cheta nu ar fi încă încheiată.

CWÂtfflU-
Cotidian editat de SC Inform Media SRL,

Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
Nr. ISSN 1220-9570

Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

TELEFOANE REDACȚIE: 0254-211275, 212157, fax 218061
ADMINISTRAȚIA: 211275
MARKETING $l PUBLICITATE: Magdalena Șerban - int.8806
DISTRIBUȚIE: Camelia Gîga - int8804
MICA PUBLICITATE: 212157 r
E-mail: cuvantul@informmedia.ro

Redactor șef' Adrian Sâlăgean
Redactori: Valentin Neagu, Ina Jurcone, Giprian Marinuț, Clara Pâs, 
Daniel I. lancu, Sanda Bocaniciu, Mihaela Tămaș, Tiberiu Stroia 
Fotoreporter: Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Adriana Gârnițaru
Corectori: Alice Negru, Luiza Marinul

Abonamentul ia Cuvântul liber eesiă 8,9 lei pentru o lună, 2S,90 lei pen
tru trei luni, 48,90 lei pentru șase luni și 89,90 lei pentru un an la sediu!

redacției și la propriii distribuitori de presă, și 7,60 lei plus ta-xele poștale la
factorii poștali, și la oficiile poștale din tentoriu.

Dacă vrei sâ testezi gratuit Cuvântul liber, timp de o lună, sună la 0801
030303 (netaxabil), devenind astfel cititor de probă

Reclamași
-pri-Vtod '
difuzarea-
ziarului

ia telefonul
0801 030303

mailto:cuvantul@informmedia.ro


marți, 19 septembrie 2006 uuvTO. auiuaMiaia ;a

• Lansare de carte. „Vrăjitoarea și omul 
fără suflet" este intitulat cel mai recent 
roman al lui Eugen Ovidiu Chirovici. El va fi 
lansat la Deva, miercuri - 20 septembrie, ora 
18.00, la Galeria de Artă „Forma". (S.B.)

De ce a fost Silvia dată afară?
-------------------------------------------- i--------------------

Tiberiu Stroia
tiheriu.stroia@informmedia.ro

Elevi cu statut de 
emigrant

Intr-o țară în care „viitorul de mâine al 
țării" își vede părinții „muncind la patron" 
pentru o leafă mizerabilă, iar seara târziu, 

când ajung acasă, se dau cu capul de pereți 
copleșiți de datoriile la întreținere, nu este de 
mirare că 90 la sută dintre tinerii de astăzi se 
gândesc să emigreze. într-o țară în care pro
tecția generației tinere înseamnă un corn și 
un pahar cu lapte cu termenul de garanție 
expirat sau în care programele viabile de spri
jinire a viitorilor absolvenți se rezumă la 
vorbe-n vânt, nu este de mirare că tânăra 
generație a ajuns să viseze cu ochii deschiși 
la euroii occidentalilor. Fără a avea clară 
noțiunea despre ce înseamnă să muncești pe 
plantațiile vesticilor, tinerii din România sunt 
dispuși șă se arunce orbește în necunoscut. 
Este, dacă vreți, o formă subtilă de sinucidere, 
un mod greșit de a învăța umilința, dar pe 
care guvernanții noștri se fac că nu o văd. Și 
asta pentru că această cloacă ce ne 
guvernează cuantifică acest fenomen de masă 
doar în miliardele de euro care intră în țară.

■ Internată doar 6 zile 
într-un centru social, 
Silvia a fost nevoită 
apoi să se ascundă.

Ina Jurcone
ina.juicone@informmedia.ro

Petroșani - Femeia a ajuns 
la limita suportabilității când 
s-a adresat Asociației OPT 
Phoenix. „I-am găsit un loc în 
Centrul maternal Lupeni. Sil
via s-a mai ascuns la prietene 
sau la cunoștințe, însă fostul 
prieten spărgea ușile locu
ințelor acestora și o agresa 
din nou. La un moment dat n- 
a mai vrut să o primească 
nimeni”, declară Gabriela 
Oprea, președinta Asociației

Centrul Social din Lupeni (Foto: Traian Mânu)

Alexandru Coman, cu toate că 
primarul orașului Lupeni, 
Cornel Resmeriță a interven
it pentru ea însă i s-a răspuns 
că nu poate fi ținută pentru că 
nu are copii, iar aici stau 
femei abuzate cu copii.

m rămas șocat să citesc o statistică în
✓ %care se arăta că numărul euroilor aduși 

anul trecut de căpșunari a depășit valoarea 
investițiilor'străine făcute, în același an, în 
România! Aceasta este crunta realitate. Din 
nefericire pentru România, căpșunarul a 
devenit o meserie de vis. E vorba de visul 
celor sătui de promisiuni electorale.

Concedieri
Deva (C.P.) - Societatea 

ApaProd SA Deva va concedia 
până la finele anului 100 de 
angajați, din cei 892 de sa-lar- 
iați. Programul de restruc
turare a fost aprobat de Con
siliul Județean, a declarat 
Victor Arion, directorul ge
neral al ApaProd. Măsura 
vizează reducerea de la 48% 
la 37% a ponderii cheltuielilor 
cu munca vie în totalul tari
fului practicat pentru servici
ile pe care le prestează. Socie
tatea asigură servicii de .dis
tribuție a apei, canalizare și 
epurare a apelor uzate în mai 
multe localități.

Phoenix. Silvia Rîpaș spune 
că, după doar șase zile de stat 
în centru a fost nevoită să-și 
strângă bagajele și să plece: 
„Nu înțeleg de ce, pentru că 
aș fi avut dreptul să stau până 
îmi rezolv situația. Acolo stau

femei de peste un an jumătate, 
cum este Maria Jiga, care stă 
acolo de doi ani. O caută soțul, 
îi aduce mâncare, ceea ce nu 
este permis”.

Afirmațiile ei sunt infir
mate de directorul Centrului,

Este ceva firesc, în Vale întâlnim 
tut timpul femei victime ale ■ 

violenței domestice. 
Cazul ei este vechi’’.

Gabriela Oprea, OPT Pheonix

.................................V
„Femeile stau în centru 

până își rezolvă problema, dar 
nu mai mult de un an. Nu 
există internate femei cu o 
vechime mai mare de un an”, 
declară Alexandru Coman.

Furt de mobilier
Petroșani (M.T.) - Un 

bărbat din Petroșani, a 
furat, în martie 2006, din 
uscătoria unui bloc de pe 
strada Saturn, mobilier de 
1000 euro. Polițiștii au sta
bilit că bunurile sustrase 
aparțin lui Adrian C., de 36 
de ani, din Petroșani. Băr
batul îi împrumutase o mie 
de euro „prietenului” său 
Gabriel R. Acesta nu a 
reușit să îi restituie datoria, 
dar i-a oferit lui Adrian, în 
schimb, mobilierul. Pentru

că nu avea unde să depo
ziteze temporar mobilierul, 
Gabriel l-a depus în uscă
toria de la parterul unui 
bloc și a păstrat o copie a 
cheii de la ușa de acces. în 
lipsa proprietarului mobilie
rului, Gabriel a găsit un 
client căruia i-a vândut 
mobila contra sumei de 1000 
euro. Polițiștii au reușit să 
recupereze integral prejudi
ciul, iar făptuitorul este 
cercetat în stare de libertate 
pentru furt calificat.

Bani pentru 
infrastructură

Deva (D.I.) - Guvernul a alo
cat Ministerului Transpor
turilor, Construcțiilor și Tu
rismului, din Fondul de re
zervă aflat la dispoziția sa, 
suma de 150,7 milioane lei noi 
pentru continuarea unor 
investiții în infrastructură. 
Fondurile sunt destinate Com
paniei Naționale de Autostrăzi 
și Drumuri Naționale din 
România. Printre lucrări se 
numără și DN 66 între Pe
troșani - Baru - Hațeg - Sime- 
ria, și DN 76, între Deva și 
Oradea.

O școală de 2 milioane de euro
■ Un protocol bilateral 
româno-magbiar a dus •••• 
la înf nțarea unei școli 
model.

ministrului Iuliu Winkler și 
autorităților locale și județene. 
Școala in lîmba maghiară

Pentru protecția copilului
Deva (S.B.) - Autoritatea Națională pen

tru Protecția Drepturilor Copilului (ANPDC) 
a încheiat contracte cu mai multe ONG-uri 
pentru derularea a patru programe 
naționale în domeniul protecției copilului, 
valoarea totală a fondurilor alocate fiind de 
3,7 milioane de euro. Unul din programe are 
ca scop înființarea de centre de plasament 
de tip familial și apartamente pentru co
piii din instituțiile cu o capacitate mai mare 
de 100 de locuri. Astfel de centre vor fi înfi
ințate și în județul nostru. Fundația SERA 
a fost desemnată câștigătoarea unui proiect 
pentru pregătirea a 47 de profesioniști în 
domeniu din județul Hunedoara. Bugetul 
alocat acestuia este de 13 miliarde de lei 
vechi.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva - Deschiderea oficială 
a anului școlar 2006-2007 la 
Grupul Școlar „Tegals Gabor” 
din Deva a avut loc ieri în 
prezența ambasadorului Unga
riei la București, Ianos Te- 
renyi, ministrului Lucrărilor 
Publice și Amenajării Terito
riului, Laszlo Borbely, a omo
logului său Monika Lampert,

„Teglas Gabor”, considerată 
cel mai mare proiect edu
cațional al Guvernului ma
ghiar în Ardeal, a cărei con
strucție a început în 2003, se 
află în cel de-al doilea an de 
funcționare. înființarea aces
tei unități de învățământ în 
limba maghiară este inițiativa 
fostului consilier local Erich 
Hauer, profesor de fizică și 
fost director adjunct -al 
unității, în memoria căruia, 
ieri, a fost dezvelită o placă 
comemorativă. Pentru reali
zarea acestui proiect educa-

Kacso Ianos

țional s-a implicat, în pro
porție de 80%, Guvernul Un
gariei cu sprijinul fundației 
„Ferenc Tarsasag” și al altor 
fundații maghiare. Grupul 
Școlar „Teglas Gabor” este for
mat dintr-o grădiniță și 20 de 
clase de învățământ gimnazial 
și liceal, în care sunt cuprinși

Kasso Istvan Zsolt

450 de copii. Kasso Istvan 
Zsolt și Kacso Ianos, elevi în 
clasa a X-a SAM (Școală de 
Artă și Meserii), sunt de 
părere că au cea mai fru
moasă școală din Deva, fiind 
foarte mulțumiți de modul de 
predare și mai ales de faptul 
că pot studia în maghiară.

Doi arestați eliberați
Alba Iulia (I.J.) - încă doi arestați din 

clanul Bebe Ilie au fost eliberați. Este vor
ba de Pal Imre și Cenușe Pavel despre care 
inițial Tribunalul Hunedoara a considerat 
că reprezintă pericol social. Reamintim că 
în decembrie 2005 Tribunalul Hunedoara a 
admis recursurile declarate de inculpații Ilie 
Marcel Mihai, Ceață Samuel Ianaș, Zoltan 
Emil, Iovan Olivia Alina și Goghie Gabriel 
(din Petroșani), eliberându-i pe aceștia din 
arest. Conform hotărârii, măsura arestării 
preventive a inculpaților a fost înlocuită cu 
cea a obligării de a nu părăsi localitatea de 
domiciliu, declară Cosmin Muntean, expert

cadrul Biroului de Informare și Relații 
Tfublice a Curții de Apel Alba Iulia, instanță 
care a admis recursul ultimilor doi eliberați.

Momentul arestării (Foto: ci)

Ministrul delegat Laszlo Borbely

Zonă cargo la Deva

: ’ IM nou concurs lansat Ha .CwSntal liber ’ se aBifflm ilfteille» wni. 
p^^lmV^e $coala*e$fe  care vâ prern’ia cate mai

reușite fotografii ce vor reprezenta elevi în prima zi de școală. Cei ce vor 
trimite pe adresa redacției: Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A - parter sau 
e-mail sanda.bocaniciu@informmedia.ro, cele mai reușite fotografii per
sonale făcute în prima lor zi de școală vor participa la o tragere la sorți. în 

urma tragerii vor fi desemnați trei câștigători care vor fi premiați cu câte
un set de rechizite complet, necesar pentru începerea noului an școlar. Pen

■ CFR și MAV ar putea 
încheia un memoran
dum pentru construirea 
unei zone cargo.

Daniel I. Iancu
daniei.iancu@informmedia.ro

Deva - Ministrul delegat 
pentru lucrări publice și ame
najarea teritoriului, Laszlo 
Borbely, a declarat ieri, la 
Deva, că în prezent se lu
crează la pregătirea docu
mentelor pentru desfășurarea 
ședinței comune a Guvernelor 
României și Ungariei, ședință 
ce se va desfășura în cursul 
lunii noiembrie.

Borbely s-a întâlnit la Deva 
cu Monika Lamperth, mi
nistrul administrației publice 
și dezvoltării regionale a 
Guvernului ungar, pentru a 
discuta unele chestiuni con
crete legate de strategiile de

dezvoltare în viitor. „Avem în 
vedere unele proiecte trans- 
frontaliere comune, unul din
tre acestea vizând construirea 
unei zone cargo pentru CFR la 
Deva. Aceasta presupune 
transportul feroviar al tutur
or camioanelor care tranzi
tează Ungaria și România 
până la Deva. Acest lucru ar 
decongestiona traficul auto, 
care la ora actuală este îngre
unat ■ de mașinile mari. 
Intenția este mai veche, în 
urmă cu doi ani fiind necesară 
suma de 1,6 milioane de euro 
pentru realizarea proiectului, 
care nu a obținut finanțare 
atunci din cauza tergiversării 
întocmirii documentației nece
sare. Acum sperăm să reușim 
încheierea unui memorandum 
până la ședința comună de 
Guvern, pentru a putea de
mara acțiunea de obținere de 
fonduri europene”, a spus Las
zlo Borbely.

tru participare la concurs fotografia trebuie însoțită de numele, adresa și 
numărul de telefon la care poate fi contactat cel fotografiat. Fotografiile 
trebuie trimise în perioada 6 - 30 septembrie 2006 Persoană de contact: 
Sanda Bocaniciu - redactor. Informații la telefon 0254/211275 sau 
0720/400437.

FT Ml
CONCURS

mailto:tiheriu.stroia@informmedia.ro
mailto:ina.juicone@informmedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
mailto:daniei.iancu@informmedia.ro
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1802 - S-a născut Kossuth Lajos, conducătorul revoluției 
de la 1848 din Ungaria (m. 1894).

t scriitorul Alexandru Vlanuță (m. 1919).

1883 - S-a născut scriitorul Ion Agâr- 
biceanu.
Î911 - S a născut scriitorul britanic 

William Golding («împăratul muștelor»), 
laureat al premiului Nobel pentru li
teratură pe anul 1983 (m. 1993).

1948 - S-a născut actorul britanic Jere-
my Irons (foto» («Logodnica locotenentului 'francez», «toii-

ta»), _________________________________
1961 - A murit actrița lucia Sturdza Bulandra (n. 1873). 
1992 - A murit scriitoarea Cella Serghi (n. 1907).
1996- Actorul Ștefan Mihăilescu-Brăila aîncetat din viață 
la vârsta de 71 de ani (Premiul ACIN pentru rolul din 
.Secretul lui Bachus").

11°
minim

24°
maxim

Cer mai mult noros. Maxima va fi de 
24°C, iar minima de 11°C.

Prognoza pentru două zile
Miercuri. Cer temporar noros. Maxima 

va fi de 24°C, iar minima de 10°C.
Joi. Cer temporar noros. Temperatura 

maximă 22°C. Minima va fi de circa 10°C.

Soluția integrantei din numărul prootdtnt: t - SEA - l - NOTE - FETE - DASCAL - 
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Rl - BANCA - LE - PICTAT - MIA - TEMA - MINGI - ASIN - IN - NE - TRAC
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Calendar Creștin-Ortodox
Sf. Mc, Trofim, Savatie și Dorimedont.

Calendar Romano-Catolic
Sf. lanuariu, ep.m.

Calendar Greco-Catolic________
Ss. Trofim, Sabațiu și Dorimedon, m.

ImoraMBi aK «ax,count
Energie electrică____ . * - ■'/________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă Intre 

orele:
9.00-17.00 în localitatea Sîntuhalm (zona PETROM, spre

Deva);
8,00-14.00 în orașul Hațeg, str. Mihai Viteazul;
8.00 - 14.00 în localitatea Covragi.

Gaz metan__________ ________i_______  _______
Astăzi furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă ______________ ..___________________ • „
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 

între orele:
8.00 -12.00 pe B-dul Decebal bl. R, T, S; pe B-dul I. Maniu 
bl. A, B, C, D, I și pe Calea Zarandului (parțial).

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
în partoada 1-26 s«ptembrte, Cuvlntul liter vrea 
sfri temomlral din nou cit te upr t» poți juca cu 
euvintelo. Ooztagl corect Integram*  aplniU ta 
fiecare ediție a darului p Blmtted allturl da talonul 
completat, p« adresa redacției: Pava, «tr. 22 Dtcam- 
bria, nr. 37A sau la OP1, CP3, Dava, sau depuna-o 
In cutiile speciala Cuvtetul Uter, ptnl ta 30 saptem- 
brie. Extragerea w ama loc ta 2 octombrie, ora 16.30, 
la sediul redacției, ta prerența unei comisii.
PUMIVL Btl iXPMMAT IN ăONVM VALORICI. 
Informați suplimentare la rir. 0254-211275, Int, M06. 
Persoana de contact Magdalena Șerten.
La acest concurs nu pot participa angajațll Inform 
Media jl nici rudele acestora de gradele I jl II.

50 RON Al CÂȘTIGAT!
Nume.....

Prenume 

Adresa

Localitatea
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □

Mere coapte
Ingrediente: 6 mere de mărime medie (sau 

mai multe în funcție de dimensiunea tăvii), 
zahăr, margarină sau unt, zahăr vanilat.

Mod de preparare: Se spală merele și se 
încearcă scoaterea cotorului fără a tăia 
mărul (pe la partea superioară). Merele nu 
se cojesc de coajă. în locul gol din mijlocul 
mărului se pune o linguriță de zahăr, un 
cub de margarină/unt și zahărul vanilat, 
împreună cu alte fructe. Se pun într-o tavă 
și se dau la cuptor pentru aproximativ 30 
minute. Se servesc reci.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

• Is 
. . ■ ■ . ■ ■

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
8:10 Din toată inimal 
TU (partea I) (dramă,

India, 1999)
9:50 Integrante despre 

integrare (2 episoade) 
1035 Mic da*  voinic (r) 
11X75 Efectul MG (r) 
1130 Reflector (r) 
1200 Misterele cin Sankt 

□Petersburg (r) (s) 
1300 Cony și restul lumii 

□(ep. 52, comedie, SUA 
2003). Cu: Ben Savage 

1330 Desene animate. Club 1 
Disney

1400 Jurnalul TVR 
1530 Oglinda retrovizoare.

Magazin de informare : 
și educație rutieră 

16.-00 Kronika, Emisiune h 
limba maghiarii 

1700 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

17:10 Impas. Moderator 
luliana Marciuc 

18X30 Misterele din Sankt
□ Petersburg (ep. 57, 

dramă, Rusia/SUA))
19X30 Jurnalul TVR. Spoit 

Meteo

20:15 Apolto 13 (dramă, 
4JȘSUA 1995). Cu: Tom 

Hanks
22:40 Celebritățile timpului

El tău (s) 
22:45 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo 
23X30 Prim plan 
23:45 Desdiide-ti inimal

□ Intolerantă (ep. 2) 
0:20 Celebritălile timpului
□ tău (s)
030 Crime perfecte (ep. 6,
□ thriller, SUA 1993).

Cu: Dan Hedaya, Peter 
Holland, Barbara 
Howard

1:10 Destine pierdute
1 (partea a ll-a) (thriller, 

SUA 2004). Cu: Cliff 
Curtis, Martin Dono
van

2:45 Jurnalul TVR (r). 
Sport Meteo

350 Garantat 100% (r) 
4:40 Oglinda retrovizoare 

(reluare)

700 Știrile ProTv. 
Ca se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr șl neliniștit 
□(film serial, 

reluare)
10X30 Parte de carte 

(reluare)
11:00 Te vezi la Știrile 

ProTv (r)
1130 ProMotor (r) 
1200 Dispărufl fără urmă

□ (film serial, 
reluare)

13X30 Știrile ProTv 
1330 La Bloc

□(reluare) 
14.00 Soarele udga;

(reluare) 
16X30 Tânăr și neliniștit

□ (film serial) 
17X30 Știrile ProTv.

Vremea 
18X30 Familia Bundy 

□(film serial). 
18:55 Știrile sportive 
19XX) Știrile ProTv.

Sport 
Vremea

2030 Jaful
»GI(f8m artistic, acțiune, 

Canada/Franța/Marea 
Britanie, 2002). 
Cu: Stephen Dorff, 
Natasha Henstridge, 
Bruce Payne, 
Steven Berkoff. 
Regia: 
Gerard Pircs

22:15 La Bloc
□ (film serial) 

23XX3 Știrile ProTv. Sport 
23:45 Walker, polițist Texan

□ (s). Cu: Chuck Norris, 
Clarence Gityard Jr., 
Sheree J. Wilson, Jud
son Mills

0:45 Familia Bundy (s) 
1:55 Omul care aduce 

cartea (reluare) 
2:00 Știrile Pro Tv 
3:00 Jaful (film, r) 
500 Icstrim tivi (r) 
530 ProMotor (r) 
600 Parte de carte 

(reluare)

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

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

9:00 în gura presei (r).

Revista presei 
cu Mircea Badea 

10:00 Concurs Interactiv 
; 11XX) Anastasia (film serial, 

□dramă, Rusia, 2003).
Cu: Elena Konkova

, 12:00 Secretul Măriei 
□(film serial) 

13:00 Observator 
cu Simona Gherghe 

13:45 Revanșa starurilor 

(reluare) (divertisment)
’ 1600 Observator

16:45 9595, te învață ce să 
fad

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

2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă

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

; 20*45  Din dragoste
(divertisment) 

23:00 Observator
cu Andreea Berecleanu 
și Andrei Zaharescu. 
Sport

2400 Alias (serial) 
2:00 Concurs interactiv 
3XX) întâmplări hazlii
□ (serial)

4X30 Anastasia 
q (film serial, 

reluare)
5XX3 Vocea inimii
g (reluare) 

(film serial, dramă, 
România, 2006) 
Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, 
Olga Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, 
Ion Dichiseanu, 
Marius Bodochi, 
Maria Dinulescu, 
Andreea Măcelaru 
Șofron

■■rbw
Aveți șansa si ichlmbațl ceva în rotațiile sentimentale, Dupâ- ( 
anlBZi vâ simțiți ta largul dumneavoastră la a întâlnire cu" 
prietenii, Cal mal Indicat ar II si nu monopolizați discuțiile.

Taur
Sunteți hotărât si razi tal mal multe problema legate de 
clmin. Partanarul d viațâ vi acceptâ Inițiativele. Relațiile 
cu colaboratorii sunt excelente.

Qemenl j
«cum este momentul si tăceți schlmbirlle plănuite ta casi^ 
Este o zl buni pentru mutat mobili, zugrăvit, «amenajări 
sau alto activități casnica. Nu ezitați si țerițjl ajutor

Rac
Aveți succes ta afaceri șl ta activitățile casnice. încercați si 
nu începeți prea multe treburi ft dată, pentru ci rlscațl 
si nu duceți nici una pini la capăt,

Iau
Este o zl tocmai buni pentru a îmbunătăți relațiile senti
mentale sl pentru plenuri referitoare le cimln. Nu este reco
mandabil sl semnați astăzi documente oficiale.

Fecioară
Dimineață vi întâlniți cu o veche cunoștință, care vi Inviți 
la o petrecere. Cel mal Indicat ar fl si vi ocupați de pro
blemei*  sentimentale pe care le-ațl tot amânat,

ialanți
Astăzi e de preferat si evitați activitățile Importante. Daci 
aveți ocazia si plecați tatr-o excursie cu partenerul de vieți, 
nu ezltațll 0 Ieșire vi poete apropie mal mult.

Scorpion
Puteți avea succes ta relațiile sentimentale șl în afaceri. 
Relațiile cu persoana Iubiți sunt foarte bune. împreună, 
puteți si duceți la bun sfârșit tot ce v>ațl oropus.

Săgetător
Aveți foarte multe probleme, dar aveți destulă energie pen
tru a le rezolva pe toate. Singurele dificultăți de care vă 
puteți lovi sunt de natura financiara.

Capricorn
Se pare că nu reușiți să vă respectați programul, din cauza 
evenimentelor neprevăzute. Dimineață aveți de făcut mai 
multe drumuri scurte oentru casă.

Vărsător
Aveți multe Idei pe care țineți neapărat să le împărtășiți pri
etenilor aproplați. VI puteți îndeplini o dorință mai veche, 
cu ajutor financiar șf moral.

Pești

Aveți tendința să vă dedicați exclusiv activității profesio
nale. încercați să nu neglijați problemele sentimentalei 
Nu este momentul să vă ocupați de afaceri.

900 Micuța Zorro (s, r) 1000 
Treptele iubirii (ultimul episod) 
11:45 Caracatița (s, r) 1230 
Tribul (doc., r) 1300 Zestrea ’ 
românilor (doc., r) 1400 ABC... 
de ce? 1430 Aventuri din 
Kytera (s) 15:00 împreună în 
Europa 1600 Jurnalul TVR (r) 

I 1630 Tribuna partidelor parla
mentare 17X30 Micuța Zorro 
(ep. 2, aventuri, SpJMarea Bri- 
tanie/SUA 2000) 1800 Lecția • 
de... geografie i plimbare prin 
Europa (doc.) 1830 Caracatița 

’ (s) 1930 Școala părinților (doc.,
Marea Britanie, 2004) 20:00 
Jobbing. Descoperă o meserie 
nouăl 2030 Arta supraviețuirii 
2100 Ora de știri 2200 Sângele 
templierilor (p. I) (aventuri, Ger- 

' mania, 2004). 0:15 Futurama
(d. a.) 0X5 Jurnalul Euronews 
pentru România

9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 930 The New Action 
Man Series (s) 10XX) That '70s 
Show (s) 1030 Căsătoriți pe 
viată (s) 130 That '70s Show 
(s) 12XJ0 Quizzit 13XX) Țara lu' 
Papură Vouă 13:15 Look who 
is winning 1430 Miezul prob
lemei (r) 16:00 Naționala de 
bere 1700 Bărbatul din vis (s) 
18:00 Poză la minut (serial) 
1830 Știri 19:45 Țara Iu' 
Papură Vouă (divertisment 
2004) 20:15 Trei ceasuri... 
22:00 Poză la minut (serial) 
2230 Miezul problemei

1020 Lumea PRO CINEMA (r) 
11:15 Echipa de elită (r) 12:15 
Cheers (s) 13:15 Chuck Norris 
- profesorul de karate (s) 13:45 

< Liga juniorilor (s) 14:15 Doctorul 
de suflete (r) 1530 Echipa de 
elită (r) 163b Bună dimineața, 

Miami! (r) 17XX) Echipa de elită 
(s) 19X30 Doctorul de suflete (s) 
2000 Români de succes 202b 

Joan din Arcadia (s) 2130 Bună 
dimineața, Miami! (s) 22:00 
Puși pe treabă (comedie, SUA 
2000) 0:15 Twin Peaks (s) 
1:15 Beat (dramă)

9:00 Ciocolată cu piper (s) 
1000 Al șaptelea cer (s) 11OO 
Bărbatul visurilor mele (r) 
1200 Iubirea mea, păcatul (s) 
13OO Minciuna (serial, Mexic, 
1998) 14:00 Jurământul (s) 
15:15 Rețeta de acasă 1530 
Visuri fără preț (s) 1630 Po- 
veștiri adevărate 17:30 De 3x 
femeie 1830 Rebelde (s) 930 
SOS, viața meal (s) 2030 
Iubire ca tn filme (s) 2130 ‘ 
Daria, iubirea mea (ep. 1) > 
22:30 Tărâmul pasiunii (s) 
2330 Bărbatul visurilor mele 
(s) 030 Poveștiri adevărate (r) 
130 Iubire ca în filme (s, r) 
230 Daria, iubirea mea (s, r)

800 Sport cu Florentina 835 
Mariana - Prețul inocentei (r) 
9:35 Sunset Beach (s) 10:35 
Super recorduri (r) 110O Tele 
RON 12:50 Garito 1430 Dra
goste și putere (s) 15X30 Dra
goste și datorie (dramă roman
tică, SUA 2001)1730 Trăsniți 
în N.A.T.O. (r) 18:00 Focus ; 
1900 Super recorduri (s) 1930 
Camera de râs 2000 Ciao TV. 
Gazda emisiunii: Cătălin. 
Dezbrăcata' 2030 Mondenii \ 
(serial parodie, ep. 3) 2100 
Gogo Mania 2130 Farsele lui 
Jugaru 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. 22:30 Focus Plus 
2330 Trădați în dragoste (r)

6:55 Viata dimineața. Cu Sorin 
Ganciu 9:00 Fan X. Video- 
clipuri 10:00 Euromaxx (r) 
(documentar) 1030 Euroblitz 
(r) (documentar) 11:00 Ne 
privește. Cu Alina Stancu 
12:00 Emisiune religioasă (r) 
1230 Teleshopping 13:05 Un 
nou început (r) (documentar) 
14:00 Teleshopping 1435 
Lumea cărților 15X30 Teleshop
ping 1535 Euroblitz: Oamenii; 
și politica (r) (documentar) 
16:00 Nașul. Talk-show cu ; 
Radu Moraru (r) 1&00 6! Vine 
presa! 20dX) Nașul. Talk-show , 
cu Radu Morara 22:00 No 
Comment 24X30 Știri.

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

10X0 Jocul pofta (thriller, Da
nemarca, 2004). 1225 Adevânl 
(thriller, Canada, 2005). 14fl0 
Cel trei mușchetari (aventuri, 
SUA 1993). 15:50 Ritmul stră
zii (dramă, SUA 2004). 1725 
Mkiil kreantator (acțiune, Japo
nia 2004) 1930 frrtr-un suflet 
(alinturi, SUA,,nnd)- 21D0R> 
ma-Laporte Romi (Ep. 3, dr» 

mă, Marea Britanie, 2005). 
2150 Sub PămirtS.R.L-Toa
tă lumea așteaptă (Ep. 63, dra
mă, SUA 2005). 23:00 Anturaj 
- Talk-show (Ep. 3, comedie, 
SUA 2004).

*

REALI
10X30 Realitatea de la 10:00 
1130 Realitatea bursieră 
12:00 Realitatea de la 12:00 
1320 Deschide lumea! 14,*00  
Realitatea de la 14:00 14:50 
Realitatea bursieră 15:15 
Deschide lumea! 17X5 Editorii 
Realității 18:00 Realitatea de 
la 18:0018:50 Realitatea zilei. 
Cu Răzvan Dumitrescu 2OX3Q 
Realitatea de la 20:00 20:15 
100% 22:00 Ediție specială 
23:00 Realitatea de la 23:00 
23:15 Realitatea all-inclusive 
24:00 Realitatea de la 24:00

6:00 Motociclete americrț: 
7:00 Curse asurzitoare 85W 
Drumul spre Berlin alături de Al 
Murray 900 Confruntări și fiare 
vechi 10X30 Ray Mears 11X30 
Superstructari 12X30 Motoci
clete americane 13X30 Curse 
asurzitoare 14X30 Drumul spre 
Berlin alături de Al Murray 
15X30 Megarăzboaie cu fiare 
vpchi 16:00 Cum se fabrică 
17X30 Curse 18X30 Automobile 
americane recorrfponate 1900 
Superstructari 20c00 Vânătorii 
de mituri 21X30 Motociclete 
americane 2200 O pradă mor
tală 2300 Fugare 2400 Con
structori de motoddete
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111 sile au mai rămas

http://hd.politiaromana.ro
Deva (C.P.) - Acesta este site-ul Inspectoratului de Poliție 
al Județului Hunedoara. Aici puteți găsi informații legate 
4e programul de audiențe, actele necesare pentru eli

berarea diverselor documente și alte informații cu carac

ter general.

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

Consiliul. Județean Hunedoara: _ __ ___
bana Dan, secretar general 09.00-12,00

Primăria Municipiului Deva
Florin Oancea, viceprimar 09.00-12.0Q

Primăria Municipiului wațtle ____ ____.. .___
Alexandru Munteanu, viceprimar 09.00-11.00

în județ____ ________ __ ______
- DN 7: Zam - Ilia - limita jud. ARAD;
- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și Mihai 
Eminescu. •
\______________________ -__ /

nuHMnvnu
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091

^Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
OJ.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235QJI0
Direcția Sanitar-Veter. 221145

>GURS VALUTAR BNR - 19.09.2006
, 1 euro 3,512-2 lei

1 dolar american 2,7752 lei
1 gram aur 51,8787 lei

<—

TRANZACȚII BURSIERE
Societatea Preț Variație

închidere (lei/acț) (%)
SNP 0.5350 0
SIF1 2.2800 0.88
TLV OPERARE - MAJORARE - CAPITAL SOCIAL
BRD 18.100 -7.18
BCC 0.5050 1.61
IMPACT 0.4750 -1.45
BIOFARM 0.5700 -2.56
ANTIBIOTICE 1.3500 0.0
AZOMUREȘ 0.1750 -1.13
ROMPETROL 0.0843 2.06
SIF3 2.1600 0.47

9 SIF5 2.7200 1.12
lubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277. 

{< ’.
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RegUlI: în fiecare bloc sunt Soluția jocului din 
câteva cifre între 1 și 9, sta- numărul precedent

8 6 2 7
7 3 5

h 2 9 7 4 3
; 1 5 9 7

2 7 4 9
4 3

9 8 7
5 2 7 4 8
*6 2

bilite dinainte. Acestea tre- 4 8’9
5 6 3 2 1 7

buie completate cu cifrele 7 q F
1 8 2 4 9 6

lipsă, în așa fel încât fiecare 1 7
9 7 4 8 3 5

nOmăr să figureze o singură 3 
dată. De asemenea, cifrele de b 2 5 8 9 7 4

la 1 la 9 trebuie să figureze o 257 4 1 9 6 8 3
singură dată, atât pe rândurile 894 6 3 7 1' 5 2

orizontale cât și pe coloanele 9 4 3 8 2 5 7 6 1
verticale ale celor nouă 5 1 2 7 9 6 3 4 8
blocuri luate împreună. 6 7 8 3 4 1 5 2 9

Rromii,
■ Peste 100 de rromi 
au fost mutați, ieri, 
dintr-un bloc dezafec
tat din Hunedoara.

Tiberiu Stroia_________________
tlb<rlu.itral«elnformm«dl<.ro

Deva - După mai bine de 
șapte ani, 40 de familii de 
rromi care locuiau intr-un 
bloc dezafectat din municipiul 
Hunedoara au fost mutați 
într-un alt bloc pregătit de 
Primăria orașului. Imobilul 
cunoscut sub numele de 
„Blocul Groazei” a fost trans
format de țiganii pripășiți 
aici într-un veritabil focar de 
infecție. Oamenii care locuiau 
în zonă nu mai puteau supor
ta mirosurile pestilențiale 
emanate din camerele fără

transferați „la lux"
din zonă să răsufle ușurați. Și 
țiganii evacuați erau mul
țumiți de faptul că Primăria 
le oferă o locuință unde să 
poată trăi în condiții cât de 
cât decente.

Mutarea țiganilor l-a făcut pe vecini să răsufle ușurați

ferestre unde pe timp de 
iarnă se făcea focul sau de 
gunoiul aruncat la întâm
plare. De altfel, in blocul res

pectiv erau „cazați” și caii pe 
care rromii îi foloseau la că
ruțe. De aceea transferul 
rromilor i-a făcut pe vecinii

Chirie modică
Codru Rostaș, președintele 

organizației județene a Par
tidei Romilor susține gestul 
Primăriei de a-i ajuta pe cei 
120 de rromi. „Au fost inves
tite aproximativ trei miliarde 
de lei vechi în noile locuințe. 
Blocul în care aceștia stăteau 
a fost cumpărat de un om de 
afaceri. Soluția este foarte 
bună, mai ales că chiria 
lunară pe care noii locatari 
o vor plăti este de 70.000 de 
lei. Deci nu cred că vor fi 
probleme cu plata acesteia”, 
a spus Rostaș.

Discursurile nu prea ajută 
țăranul hunedorean
■ MEI și Prefectura 
Hunedoara au demarat 
o campanie de infor
mare la sate.

Ina Jurcone___________________
ina.jurconegilnforfnmedla.ro

General Berthelot - Campa
nia se va derula pe parcursul 
a două zile în centrele de co
mună General Berthelot, Să- 
lașu de Sus și Șoimuș sub titu
latura „Dimensiunea socială a 
integrării în UE” - promo
varea egalității de șanse între 
femei și bărbați. în timpul a- 
cestei campanii sunt prezenta
te tematici de interes în acest 
domeniu de către reprezen

tanți din cadrul AJOFM, ITM, 
Direcția Muncii, DADR și CJP 
Hunedoara. Tema principală 
discutată, egalitatea de șanse 
între femei și bărbați și cadrul 
legislativ căruia trebuie să se 
conformeze cetățenii odată cu 
aderarea. Oamenii s-au dove
dit a fi mai degrabă interesați 
de cum va afecta viața lor in
tegrarea din punct de vedere 
social și au ridicat probleme 
în special care vizau agricul
tura și pensionarea.
Egalitate de când lumea

în ceea ce privește egali
tatea de șanse, cetățenii comu
nei General Berthelot spun că 
aceasta este făcută de când 
lumea și că nu au nevoie să

SAMTID-ul hunedorean
Deva (C.P.) - Programul 

SAMTID asigură doar 40% din 
necesarul de bani pentru in
vestiții în infrastructura de 
alimentare cu apă a orașelor 
mici și mijlocii, a declarat, la 
Deva, Iuliu Păcurariu, preșe
dintele programului național 
SAMTID. „Scopul este de a 
reabilita rețeaua pentru redu
cerea pierderilor, care pot a- 
junge și până la 60%. Ori aces
te pierderi de pe rețea, omul 
le plătește”, susține Iuliu Pă
curariu. în județ se derulează 
investiții în sumă de 5 milioa
ne de euro, prin programul 
SAMTID, destinat orașelor

Brad, Orăștie, Călan, Geoagiu, 
Hațeg și Simeria. „Aproxima
tiv 52% din volumul de lucrări 
prevăzute în proiect a fost re
alizat. Dar pentru reabilitarea 
întregii rețele din aceste loca
lități He se vor aloca bani din 
bugetele locale, fie se vor acce
sa fondurile structurale puse 
la dispoziție de UE după inte
grare”, a declarat Victor Ari
on, directorul ApaProd Deva, 
operatorul regional de apă. Ro
mânia trebuie să investească, 
în următorii 15 ani, 20 de mili
arde de euro pentru reabilita
rea infrastructurii de apă-ca- 
nal.

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

Dănuț StanamirescuDoina Barboni
vină cineva să le spună ce să 
facă. „Știu că integrarea îmi 
va pune restricții în ceea ce 
privește creșterea animalelor 
și că trebuie să cultivăm su
prafețe mai mari ca să fim le
gali. Egalitatea între noi am 
învățat-o de la părinți”, sus
ține Margareta Oltean. „Nu 
știu cum poate să ne ajute UE 
în ceea ce privește egalitatea

Margareta Oltean 
de șanse. Cred că fiecare în 
familia sa știe să facă sepa
rarea problemelor care ne 
privesc”, declară Doina Bar
boni. „Eu sper o viață mai bu
nă, cu bani mai mulți. Egali
tatea? Depinde de firea fie
căruia. Lumea poate să învețe 
ce i se spune, dar nu știu dacă 
discursurile ajută”, conchide 
Dănuț Stanamirescu.

Cursuri de management
Deva (C.P.) - Institutul El

vețian de Management va 
începe luna viitoare un nou 
curs gratuit de „Manage
mentul Afacerilor”. „Cursu
rile se vor desfășura în 
municipiul Deva. Vor fi 200 
de ore de cursuri, prezen
tări și studii de caz pe par
cursul unui an. Cursul va 
fi predat în limba română, 
în fiecare sâmbătă, timp de 
8 ore, începând cu data de 
7 octombrie. Domeniile a- 
bordate sunt: leadership și

comunicare, managementul 
proiectelor, marketing, ma
nagementul calității și me
diului, etica afacerilor, ma
nagementul resurselor u- 
mane și planul de afaceri. 
Absolvenții vor primi la fi
nalul cursurilor o diplomă”, 
a declarat Dimitri Dequand, 
directorul executiv al Insti
tutului. înscrierile se fac 
până în data de 4 octombrie 
la www.managementElveti- 
an.com sau telefonic la 
0744-625352.

Cy ■; îți face viața și mai ușoară, în continuare!
Te-ai gândit cum ar fi să îți 

facem noi iar cumpărăturile?
Ce trebuie să faci?
în perioada 1-26 septembrie cumpără 

Cuvântul Liber, decupează talonul par
ticipant, completează-1 și depune-1 la 
O.P.l C.P. 3 Deva, în cutiile speciale 
Cuvântul Liber, sau trimite-1 la sediul 
redacției din Deva, Strada 22 Decembrie, 
nr. 37A, până în 30 septembrie. Mai 
multe taloane, mai multe șanse de câștig! 
Iar dacă vrei să nu ratezi nici un talon 
și să economisești 4,1 lei față de cum
părarea zilnică a ziarului, fă-ți un abona
ment pe o lună cu numai 8,9 lei.

Noi continuăm să îți dăm BANI! Tu 
faci ce vrei cu ei!

• 3 premii x 100 
RON

(1 milion lei vechi fiecare)

Extragerea va avea loc la sediul re
dacției, în 2 octombrie, ora 16, în 
prezența unei comisii.

Numele câștigătorilor vor fi publicate 
în ediția din 4 octombrie.

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

Mult succes!

Talon pentru concurs - 19 septembrie 2006
Nume_____________________Prenume______________________
Adresă__________________________________________________
Telefon__________________ Sunteți abonat?________________

—

1
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CONCURS

http://hd.politiaromana.ro
ina.jurconegilnforfnmedla.ro
http://www.managementElveti-an.com
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• Secretară cercetată. Secretara unei 
unități de învățământ din Lupeni a modificat 
discheta cu statele de plată, a semnat în fals 
statele și și-a însușit suma de 2,159 lei noi. 
Prejudiciul a fost recuperat, iar femeia este 
cercetată pentru comiterea infracțiunilor de 
fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de 
fals și delapidare. (M.T.)

• Prostituție. O tânără de 20 de ani, din 
Alba lulia, Livia C., a fost prinsă de polițiști, 
pe D.N. 7, în localitatea Simeria Veche, atră
gând persoane de sex masculin, în vederea 
practicării prostituției. Este cercetată pentru 
comiterea infracțiunii de prostituție. (M.T.)

Condiții mai bune in cămine
A

■ Pregătirea căminelor 
studențești din județ 
pentru noul an univer
sitar este în toi.
CĂLIN BlCĂZAN

Bani pentru CNH
Petroșani (D.I.) - Mi

nisterul Economiei și Co
merțului (MEC) a decis 
să majoreze bugetul de 
venituri și cheltuieli al 
Companiei Naționale a 
Huilei (CNH) Petroșani 
cu 3,5%, respectiv opt 
milioane lei noi, opera
țiunea vizând, printre al
tele, suplimentarea fon
dului de salarii al anga- 
jaților CNH, în trimes
trul al patrulea, cu 2,4%. 
Ministrul Economiei, Co
druț Șereș, a discutat, 
ieri, la București, cu con
ducerea Companiei Na
ționale a Huilei și repre
zentanți ai sindicatelor 
din Valea Jiului, și a sta
bilit suplimentarea fon
dului de salarii cu 2,4%, 
se arată într-un comuni
cat al instituției. în ace
lași timp, Ministerul E- 
conomiei și Comerțului 
va iniția un proiect de 
Hotărâre de Guvern pri
vind creșterea bugetului 
de investiții al Compa
niei Naționale a Huilei 
cu 15 mii. lei noi, pentru 
achiziția unor utilaje și 
instalații de extracție și 
prelucrare a cărbunelui.

Miniștri la 
raport
București (MF) - Co
legiul Director al PD 
se va întruni, în 30 
septembrie, la Cluj 

Napoca, pentru a 
dezbate rapoartele 
miniștrilor democrați 
și a analiza priorită
țile acestei formați
uni în actul de gu
vernare, a anunțat, 
ieri, liderul partidului, 
Emil Boc. Acesta a 
spus, că, urmare a 
deciziei grupului de 
lucru al Partidului 
Popular European de 
a recomanda condu
cerii PPE să acorde 
PD statutul de mem
bru asociat, toți par
lamentarii democrați 
și liderii partidului se 
vor întâlni, la Cluj, în 
perioada 29-30.09., 
cu reprezentanți ai 
grupului PPE din Par
lamentul European. 
Grupul de lucru nu
mărul trei al Partidu
lui Popular European 
a hotărât să reco
mande Biroului Poli
tic, care se va întruni 
în noiembrie, acor
darea calității de 
membru asociat Par
tidului Democrat în
cepând cu 1 ianuarie 
2007.

Deva - La Petroșani cămi
nele sunt în plin proces de i- 
gienizare și modernizare în 
urma fondului de 12 miliarde 
de lei vechi acordat de Minis
terul Educației și Cercetării 
(MEC). „Banii nu vin decât în 
urma unor proiecte bine defi
nite pe care noi le-am creat la

Pentru o cameră de 4 persoane - 60 lei/student
Pentru o cameră de 2 persoane - 80 lei/student
Pentru o garsonieră - 100 lei/student
Hunedoara - Facultatea de Inginerie____ ,___ ______________
Pentru o cameră de 3 persoane - 80 lei/student la „fără taxă" 
- 140 lei/student la „cu taxă"

Caii, pasiunea rromilor
■ Rromii sunt printre 
puținii hunedoreni care 
mai sunt interesați de 
creșterea cailor.

Deva - în târgurile organi
zate pentru vânzarea ani
malelor există locuri special 
amenajate pentru comerciali
zarea cailor. Cele mai multe 
persoane care se ocupă de a-

Laioș Cvec loan Chinciu

ULfl MfflUWL LA iNTREBâll!

Domn' primar, când ne pui băncile?

Unde sunt băncile?
Vasile Crișan, Deva
Revenim din nou cu o întrebare la 

Primăria Municipiului Deva, dacă totuși nu 
se repară odată băncile din oraș, mai ales 
cele de pe Bulevardul Decebal, din fața 
pieței. Deși viceprimarul Florin Oancea a 
promis că va trimite, imediat după sesizarea 
noastră, făcută tot în cadrul acestei rubrici, 
o echipă care să schimbe băncile, ba chiar 
s-a lăudat că are 300 deja făcute și că mon
tează bănci în plus în unele zone ale 
orașului, nu s-a ținut de cuvânt deși de 
atunci au trecut patru săptămâni. Dorim 
să știm când se va rezolva.

Răspunsul viceprimarului Florin Oancea
Apreciez interesul cetățenilor vizavi de 

acest aspect, dar după cum am mai afirmat 
noi am achiziționat de mai mult timp 300 
de bănci. în urmă cu câteva zile chiar am 
luat legătura cu directorul Drăgulescu de la 
SPIGM Deva, care mi-a comunicat că în 
anumite zone din oraș a început amplasarea 
noilor bănci. Nu am participat efectiv la 
montarea lor, dar mi s-a spus că 200 din cele 
300 de bănci sunt deja montate. Acțiunea 
este în desfășurare și va continua pe toată 
raza municipiului Deva.

Curățenie în 
Parâng

Petroșani (MF) - Construc
țiile ilegale și cotețele aflate 
în stațiunea turistică a mun
ților Parâng au fost demolate 
de către autoritățile locale în 
urma sesizărilor investito
rilor, dar și pentru a curăța 
și ecologiza stațiunea înaintea 
începerii sezonului de iarnă. 
Primarul municipiului Petro
șani, Carol Schreter, a decla
rat că, în decurs de o săptă
mână, echipele de intervenții 
au demolat trei stâne de ani
male și două construcții ile
gale, iar până la sfârșitul 
acestei săptămâni și ultimele 
două stâne și o construcție 
vor fi demolate. „Pregătim 
stațiunea pentru iarnă. Fa
cem o curățenie amănunțită, 
înainte de căderea primei ză
pezi, iar acest lucru a impli
cat și demolarea construcții
lor făcute de localnici în zona 
turistică. în stațiune nu vom 
mai da voie să se ridice am
plasamente ilegale, fără avize
le de specialitate”, a declarat 
Schreter. Proprietarii de ca
bane au reclamat, în repetate 
rânduri, că aspectul de zonă 
turistică are de suferit din 
acest motiv, așa încât auto
ritățile locale au luat decizia 
demolării construcțiilor ile
gale. 

Carol Schreter

timp pentru ca începutul anu
lui universitar să nu ne 
prindă nepregătiți. 70% din 
suma primită de la MEC a 
fost consumată, iar până la 1 
octombrie lucrările de la că
mine vor fi terminate”, spune 
rectorul Universității din 
Petroșani, Nicolae Dima.

El a mai afirmat că restul 
de 30% din banii trimiși de 
MEC îi va folosi pentru fina
lizarea unui cămin de trei ste
le care îi va atrage pe majori
tatea studenților, datorită ra
portului preț-calitate. „încer
căm să oferim studenților cele 

cest gen de negoț sunt de et
nie rromă. Le vezi venind la 
târg în căruțe trase de cai. U- 
nele animale sunt exemplare 
frumoase, altele sunt vai de 
capul lor. Proprietarii cailor 
frumoși își prezintă marfa 
plimbând-o la trap, de colo-co- 
lo, prin iarmaroc.

„Am venit cu calul la vân
zare, dar târgul nu merge 
prea bine. Pe cel pe care 
vreau să-l dau cer 6000 de lei. 
Folosesc caii la transport, car 
tot felul de materiale cu ei. 
Străinii se interesează de 
marfa faină. îi duc în Italia, 
Spania sau Anglia în herghe
lii, dar italienii mai cer și 
pentru tăiat”, spune Laioș

u doar citește

CUVÂNTUL
LIBER 

■Ne înnoiește

ca vechile tale ferestre să fie

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

Unde țe poți abona?
- la sediul redacției Cuvântul Liber din Deva, 
Strada 22 Decembrie, numărul 37A,
- la poșta;

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

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

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

La Hunedoara camerele de cămin sunt de „3 stele" (Foto: cl)

mai bune condiții așa încât 
problema cazării să nu mai fie 
ridicată. în acest cămin came
rele sunt pentru două persoa
ne”, spune Nicolae Dima, care 
a mai ținut să precizeze că în 
taxa de cămin nu este inclusă 
și masa, dar că studenții vor 
putea să servească feluri de 
mâncare de la cantina care a 
devenit de curând funcțională. 
La Facultatea de Inginerie din 
Hunedoara situația este puțin

Târgul de animale de la Băcia

Cvec din Hunedoara: „Sunt în 
târg cu caii, pe care îi folos
esc pe post de tractor, în gos
podărie. Sper să-i dau! Prețul 
unui cal depinde de vârstă și 
frumusețe. Pe cei frumoși îi 

diferită față de Petroșani. Pen
tru cele 94 de locuri disponibi
le în cămine se înregistrează 
deja 115 cereri, 65 venite de 
la studenții care vor să-și păs
treze locul de anul trecut,, iar 
50 de la cei din anul I. Depar
tajarea acestora șe va face du
pă medie și după distanță. Că
minele cuprind aici camere de 
3 persoane, iar studenții vor 
beneficia printre altele de In
ternet gratuit și apă caldă.

(Foto: C.P.) 

iau rromii și îi dau la italieni. 
Pe cei slabi primești cel mult 
200 de lei și ajung mâncare la< 
pești, în crescătorii”, susțin,'' 
loan Chinciu din satui 
Petreni.

CONCURS



Fotbal de
SPORT

iwsowr...
• Restanță. Mâine, de la ora 17, la Mediaș 
se va desfășura partida restanță din Liga ll-a 

**4de Fotbal, dintre Gaz Metan și Minerul 
”*Lupeni.  Arbitri vor fi Teodora Albon, la cen

tru, ajutată de Emil Cristea și Gabriel Stroe. 
Observator: Atila Kannyaro. (V.N.)

I • Tir cu arcul. La Atena se desfășoară în 
, aceste zile Campionatul European de tir cu 

arcul, seniori și senioare. Andreea Urițescu și 
Luminița Sîrbu, de la Minerul Aninoasa au 
reprezentat România în proba pe echipe. 
Aceasta a ocupat un onorabil loc 9. (V.N.)

■ Foști și actuali 
jucători de la Corvinul și 
CS Deva fac spectacol în 
campionatul municipal.
ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Partida derby a e- 
tapei a IV-a a Campionatului 
Municipal de minifotbal Deva 
.dintre Castelo (locul 3 înain
tea etapei) și Avantaje (locul 
1, înainte de joc) a oferit un 
spectacol mai mult decât 
agreabil. Goluri multe, faze 
frumoase, tensiune generată 
de evoluția palpitantă a 
scorului. Și, peste toate, 
dueluri aprige între foștii și 
actualii jucători profesioniști 
de la Castelo, precum Raho

Ceaușu (Mureșul Deva), cel mai bun jucător de la Castelo

veanu, Ceaușu, E. Popa, Gigi 
Ștefan, Doarvoaș sau Kovacs, 
și fotbaliști amatori sau foști 
profesioniști (Macingo fost la 
FC CIP) de la Avantaje. „îm
potriva noastră toți se mobili
zează la maximum și încearcă 
să ne pună probleme, pentru

Lanțul... slăbiciunilor
Deva (C.M.) - Mureșul Deva riscă să piardă 

meciul cu Maris Tg. Mureș din etapa a 7-a 
a Ligii a IlI-a, seria V, pe motiv că nu s-a 
prezentat la joc. Gică Barbu, antrenorul deve- 
nilor, afirma, vineri seara, după derularea 
etapei, că echipa nu a făcut deplasarea, în
trucât AJF Hunedoara a informat clubul că 
meciul a fost reprogramat pentru sâmbătă. 
16 septembrie. în replică, Doru Toma secre
tarul AJF Hunedoara, susține că faxul pe 
care l-a primit AJF-ul de la FRF și care a 
fost retransmis clubului Mureșul indica doar 
schimbarea locului de desfășurare nu și a da- 

! tei. „Eroarea aparține celor de la Mureșul ca- 
i’ re nu au citit corect faxul. E drept că infor

marea era scrisă de mână și că 5-ul putea fi 
interpretat ca un 6, dar ei aveau obligația 
să se informeze la FRF. în plus, oficialii de 

E la Mureșul trebuiau să știe că data de dispu
tare a unui joc nu poate fi modificată decât 
cu 10 zile înainte de joc și cu acordul clubu
rilor”, comenta Doru Toma. Dincolo de cali- 

, tatea îndoielnică a FRF-ului care trimite fax- 
uri scrise de mână în epoca calculatoarelor, 

” de automatismul AJF-ului care nu s-a impli
cat și de uluitoarea neatenție a oficialilor Mu
reșului, e păcat că echipa care avusese un 
start bun riscă să piardă puncte în acest mod 
hilar. Cazul va fi judecat mâine la Comisia 
de competiții a FRF.

CASTELO - AVANTAJE - 7-S
Au marcat: 0-1 Ungureanu (min. 2); 1-1 Ceaușu (6); 1-2 Ungureanu (10); 
2-2 E. Popa (19); 3-2 E. Popa (23); 3-3 Cl. Popa’(24); 4-3 Ceaușu (26); 5- 

3 Doarvoaș (29); 6-3 Edy Kovacs (34); 6-4 Ungureanu (38); 6-5 Cl. Popa 
(40); 7-5 Gigi Ștefan (41); 7-6 Balșa (41).
Castelo: Rahoveanu - Ceaușu, Doarvoaș, lusco, E. Popa, Drăgoi, Costăches- 
cu, Cîrstoiu, Edy Kovacs, Costea, Gigi Ștefan, Pascu, Florea.
Avantaje: Vașarhelean - D. Ardelean, Apostol, Cl. Popa, Ungureanu, Pop, 
Macingo, Balșa, Negru, V. Bogdan, Cristea, Matieș.

Vicecampioană națională
• Deva (V.N.) - în perioada 
15-17 septembrie, la Onești, s- 
a desfășurat Finala Campi
onatului Național de Cultu
rism. Organizat de Federația 
Națională de specialitate, con
cursul a reunit cele mai pu
ternice cluburi din țară.

De la CS Bady Gym Deva, 
la acest nivel, au participat 
Felicia și Petrișor Popa.

De remarcat faptul că, la 
senioare, Felicia Popa a ocu
pat locul II și a câștigat titlul 
de vicecampioană națională. 
La aceeași categorie, locul I a 
fost ocupat de Oana Hrepcă, 
de la Unirea Alba Iulia.

O altă probă la care devenii 
au concurat a fost cea de

perechi, unde Felicia și Pe
trișor Popa au intrat în 
finală, la sfârșit ei clasându- 
se pe locul VI.

La seniori, locul I a fost 
câștigat de Florin Roman, de 
la CS Onești.

Antrenorul devenilor, Va
lentin Guță, a ținut să pre
cizeze că această ediție a 
finalei a fost cea mai puter
nică din ultimii ani, la ea 
participând sportivi care se 
antrenează în străinătate, 
după care vin și concurează 
pentru diferite cluburi din 
România. Ei beneficiază de 
fonduri incomparabile mai 
mari, decât cele cu care se 
pregătesc sportivii deveni.

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a ll-a, din 17 septembrie: 
Victoria Călan - Metalul Crișcior 1-0; Minerul Aninoasa -. 
Gloria Geoagiu 3-0; Aurul Brad - Constructorul Hunedoara 
0-3; Colegiul Matei Corvin - Inter Petrila 2-1; CFR Mar- 

mosim Simeria - Universitatea Petroșani 4-1; Agrocom- 
pany Băcia - Retezatul Hațeg 0-0.

ClasamentuJ_______
1. Minerul Aninoasa 2 2 0 0 5 0 6
2. CFR Marmosim 2 2 0 0 5 1 6
3. Aqrocompany 2 1 1 0 3 0 4
4. Victoria Călan 2 1 1 0 2 1 4
5. Constructorul 2 1 0 1 3 2 3
6. Universitatea 2 . 1 0 1 4 4 3
7. Aurul Brad 2 1 0 1 • 3 3 3
8: Coleqiul Matei C. 2 1 0 1 2 4 3
9. Retezatul Hațeg 2 0 1 1 0 1 1
10. Gloria Geoaqiu 2 0 1 1 1 4 1
11. Inter Petrila 2 0 0 2 1- 5 0
12. Metalul Crișcior 2 0 0 2 0 4 0

' Divizia A
Deva (C.M.) Rezultatele etapei a IV-a, duminică, 17 sep
tembrie: Stemil - DHS Eurosport 1-5; Alfa Team Cristur - 
Jolie Cafe 2-6, Under Gold '84 - Parma 0-2; Quasar Old 
Boys - Anonimii 3-4; Gamrat - Venus Melkart 2-2; Guler 
- Pariuri Sportive Ozana 3-0; Castelo - Avantaje 7-6; Co
lor Copy - Rodostar 7-4.

Programul etapei a 5-a, 24 septembrie:________
Stemil - Color Copy; DHS Eurosport - Alfa Cristur; Jolie 
Cafe - Under Gold '84; Parma - Quasar Old Boys, Ano
nimii - Gamrat Venus; Melkart - Guler; Pariuri Sportive 
Ozana - Castelo, Avantaje - Rodostar.

1. Jolie Cafe 4 3 1 0 16-9 10
2. DHS Europsort 4 3- 1 0 15-8 10
3. Castelo 4 3 1 0 17-11 10

:4. Avantaje 4 3 0 1 19-11 9
St. Anonimii 4 3 0 1 11-10 9

-W5. Rodostar 4 2 1 1 19-13 7
7. Parma 4 2 0 2 10-9 6
8. Pariuri Sportive 4 2 0 2 10-10 6
9. Under Gold 84 4 2 0 2 11-12 6
10. Melkart 4 1 2 1 11-10 5
11. Stemil 4 1 0 3 8-11 3
12. Color Copy 4 1 0 3 12-17 3
13. Alfa Team 4 1 0 3 7-13 3
14. Guler 4 1 0 3 7 18 3
15. Quasar Old Boys 4 0 1 3 9-12 1
16 Gamrat Venus 4 0 1 3 5-13 1

Etapă județeană
Deva (V.N.) - Astăzi, înce

pând cu ora 9, la Arena 
„Siderurgica” Hunedoara se 
desfășoară etapa județeană a 
Campionatului Național de 
Popice. întrecerile se des
fășoară la probele individual
- seniori și juniori și perechi
- seniori și juniori. Organi
zatori sunt Direcția pentru 
sport a județului și Clubul 
Sportiv „Siderurgica” Hune
doara. La această etapă jude
țeană participă concurenți de 
la Clubul Sportiv Inter Petri
la și Clubul Sportiv „Siderur
gica”. în urma întrecerilor de 
astăzi vor fi desemnați cam
pionii județeni la cele patru 
probe.

Prime blocate la 
Jiul

Petroșani (C.M.) - înfrân
gerea de pe teren propriu cu 
Oțelul (scor 1-2) l-a enervat pe 
Alin Simota, finanțatorul Jiu
lui, astfel că patronul a decis 
să blocheze primele jucători
lor până în momentul în care 
echipa se va clasa pe un loc 
neretrogradabil. „Până nu vor 
ajunge pe un loc neretrogra
dabil jucătorii nu vor mai pri
mi prime, iar dacă atitudinea 
lor nu se schimbă voi umbla 
și la contracte”, a amenințat 
Simota. Cu obiectivul de a 
drege busuiocul, directorul 
tehnic al Jiului, Gheorghe Bo- 
rugă, a anunțat că formația 
din Petroșani își propune ob
ținerea a cel puțin patru punc
te în partidele cu Unirea Urzi- 
ceni (deplasare, etapa 8) și 
Ceahlăul Piatra Neamț (acasă,

că avem jucători cunoscuți”, 
afirmau cei de la Castelo care 
au câștigat după mari eforturi 
meciul. „Au jucat bine, dar 
uneori i-a ajutat și arbitrul 
(Mihai Nacu n.r.)”, comentau 
cei de la Avantaje. Dincolo de 
scor și comentarii, rămâne 
frumusețea fazelor și plăcerea 
deosebită de a juca fotbal a 
tuturor celor care au intrat în 
teren. în plus, trebuie 
remarcate bucuria specta
colului și oportunitatea de a 
discuta despre meciuri derby 
a celor de pe margine, spec
tatori sau componenți ai 
celorlalte echipe din Campi
onatul Municipal.

Cetate vrea 
mai mult

Deva (C.M. / N.G.) - 
Rezultatele obținute de 
Cetate Deva în primele 
trei etape ale Ligii Nați
onale de handbal feminin 
l-au determinat pe Mari
an Munteanu, președin
tele clubului, să schimbe 
obiectivul echipei într- 
unul mai ambițios. „în
frângerea din jocul cu 
Oltchim Râmnicu Vâlcea 
nu m-a descurajat, iar 
jocul bun etalat de 
echipă în meciurile cu 
Oțelul și HCM Roman m- 
a determinat să cred că 
se poate mai mult. Așa 
că, în contextul în care 
voi transfera în această 
săptămână două jucătoa
re valoroase din Serbia 
și Ucraina, obiectivul e- 
chipei nu va mai fi 
locurile 6-8, ci un loc de 
cupele europene”, afirma 
Munteanu. Rămâne de 
văzut dacă handbalistele 
din echipa pregătită de 
Marcel Șerban vor în
deplini acest obiectiv.

Felicia și Petrișor Popa (Foto: cl)

Il BYBB Ml JOCI BNMII
In perioada 29 august-29 seirtembrle. caut A-ți velilpfl pentru ci 

LIBER SĂ JOCI FOIHaj ...

Ești talentat ca fotbalist și vrei să te șl distrezi alături de prietenii tăi 
( L VÂNT11. LIBER îțldferă șansa de a-țl petrece împreună

cu gașca Ogjyek-end bestial ia hotel ALEXANDRE dta Geoagiu-Băl. 
TOT CEt^CKTMBUIK SĂ MCh

1. Aboneazfi-te pe minim 3 luni la ci VĂMI i l.iBER, sau pre*  
lungeșteȚl vechiul abonament cu încă 3 luni;

2. Trimite copia chitanței șl datele itersonale tntr*ui  oliv. cu mențiunea 
“EȘTI LIBER SĂ JOCI FOT BAL!” la adresa redacției din Deva, 
B-dul 22 Decembrie Nr. 37A, cor; 3.10166, depune*o  In cutilWpoș-
taie ( ( Vântî l. liber sau vino cu ea chiar la noi:

3. Găsește încă 5 prieteni, fă-țU^pă șl ...AS I A E TOT 

partida vieții tale!
4. Echinete vor fl anunț ițe

LIBER.

DE A-ȚI PETRlOBUN WEEK-

REQULAMKNTt
1. l’HrtldsMWții trebuie să albă IN ani împliniți«I să nu ti
fotbal: >
2. Trimiterea plicului cu chitanța tntâg&nfiaccept an com
la concurs: 1
3. La concurs nu pot |jartlci||
șl nid nuiele acestora de grad

Relații suplimentare la tel. QV40/4(X)

rinmbrie vei Juca

septembrie^ctmdjțnulul (’U VÂNT t i

< OCAZIA
U IO li |R|MtENII LATWgQAGIIl-BĂI!

I

de contact Magda Scrj>H>

n club de

rtlciparc

nulul I uviului Liber
“K

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro


marți, 19 septembrie 2006

• Dezertare. Jucătorii Marius Croitoru, Cristi 
Hăisan și Petar Jovanovici au fugit de la FC 
Vaslui, imediat după înfrângerea suferită du
minică, pe teren propriu, scor L2, în fața 
formației Dinamo. Cei trei nu o au prezentat 
la autocarul echipei, deși după meciul cu Di
namo FC Vaslui avea programată plecarea în 
cantonamentul de la Gura Humorului. (MF)

Lucescu acid, Olăroiu împăcat

FOTBAL / LIGA I/ J » 1 l » t • • J » t > 1 J • 1 ! ' > t > > i J j > i ; > 1 > > > ; > j J ii » ■ t t t rm,

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a VB-a: UTA Arad - 
Gloria 0-1; U. Craiova - Poli lași 3-3; Pandurii - Unirea 
Urziceni 1-0; Jiul Petroșani - Oțelul 1-2; FC Argeș - Farul 
0-1; Poli Timișoara - CFR Cluj 3-1; FC Vaslui - Dinamo 1-

»

Unirea Urziceni - Jiul (netelevizat); CFR Cluj - U Craiova 
(Național ®r, ora 17.00); Ceahlăul ~ Pandurii (lielesport, 
ora 18.30); Qtaria Bistrița - SE Vaslui (neteletfzaft Dinamo 
- Steaua (WR1, 20.30);
joi, 21.09.: Farul - FC Național (Național TV, ora .17.00); 
Rapid - FC Argeș ftalena 1, ara 20.30).

Programul etapei a 9-a:_________ ____________
sâmbătă, 23.09.: Jiul - Ceahlăul (nselevizat); Pandurii - 
FC Național (Telesport, ora 17.00); UTA - CFR Cluj (TVR2,

2; FC Național - Ceahlăul 2-0;
Clasament

Steaua - Rapid 1-1.

1. Dinamo 7 0 0 21
2, Steaua 7 5 2 0 14-2 17
3. CFR Cluj 7 5 r J 16-7 16
4. Poli fim. 7 3 3 1 7-4 1?
5. ©țelul 7 4 0 3 12-10 12
6: Poli lăți 7 3 2 2 10-9 11
7. Gloria 7 3 1 3 7-4 10
8. Rapid 7 2 4 1 6-4 10
9. Farul 7 3 C 3 M 10
10. UTA 7 3 1 3 8-9 10
11. Ceahlău: 7 3 0 4 6-10 9
12. U. Urziceni 7 3 4 5-9 9
13. Pandurii 7 2 14 K9 7
14. FC Național 7 2 0 5 6-11 6
15. U. Craloaa 7 1 3 3 8-16 6
16. Jiul 7 1 2 4 5-7 5
17. FC Vaslui 7 1 1 5 6-15 4
17. FC Argeș

Programul etapei ■
7 1

8-a:
0 6 2-9 3

marți, 19.09.: Poli lași 
miercuri, 20.09.: Oțelul

- UTA (Telesport, ora 17.00),
- Poli Timișoara ȘBHt 2, ora 17.00);

ora 17 00); Poli Timișoara - Unirea Urziceni (Național TV, 
ora 18.00); U Craiova - Oțelul (Telesport, ora 20.00); 
Steaua - Gtaria BlaM|a (Antena 1, ora 21.00);
duminică, 24.09.: FC Vaslui - Poli lași (Telesport, ora
17.00); K Dinamo (Na^onal ©/, ara 17.00); Rapid
- Farul (TVR1, ora 20.30).

lacov acuza arbitrajele 
din Liga I

București (MF) - Președintele clubului FC 
Național, Constantin lacov, a declarat la 
finalul partidei cu Ceahlăul Piatra Neamț, 
scor 2-0, că se gândește să se retragă din fot
bal din cauza arbitrajelor potrivnice. „Eu 
chiar mă gândesc serios dacă mai merită să 
investesc în fotbal sau nu. Pentru că în 
cazul ăsta nu are rost să vin să-mi fac nervi 
și să discut de arbitraje. Oamenii nu mai 
vin să vadă un meci de fotbal, ci o brigadă 
de arbitri care fac meciul cum vor”, a afir
mat lacov. Oficialul grupării bancare 
susține că echipa sa nu a fost lăsată să joace 
de arbitri și că a câștigat cu noroc partida 
cu Ceahlăul. „E greu să joci când arbitrii 
stau cu fanioanele sus. în primele 80 de 
minute am jucat împotriva fanionului ridi
cat. Orice fază la noi era ofsaid. Dacă 
ajungem să jucăm mereu împotriva arbi
trajelor, mai bine ne lăsăm de fotbal”, a 
adăugat președintele CA al FC Național. 
Constantin lacov consideră că o mare parte 
din vină îi aparține președintelui ‘LPF, 
Dumitru Dragomir, care nu dorește să dis
cute problema arbitrajelor.

Atacantul Eto'o, victima 
scandărilor rasiste

Madrid (MF) - Atacantul câmerunez Sa
muel Eto’o a fost, duminică, victima scandă
rilor rasiste, după ce a deschis scorul pen
tru FC Barcelona în meciul din deplasare 
cu Racing Santander, din etapa a IlI-a a cam
pionatului Spaniei. Eto'o a marcat în minu
tul 18 al jocului de pe stadionul Sardinero, 
înainte de a fi ținta scandărilor rasiste din 
partea mai multor suporteri locali, care, po
trivit jurnalistului postului de radio spaniol, 
erau niște copii. Internaționalul câmerunez 
s-a confruntat cu manifestări rasiste Similare 
și în sezonul trecut, pe același stadion. Sa
muel Eto’o, adeseori victima scandărilor ra
siste pe mai multe arene din Spania, a încer
cat să părăsească terenul la meciul cu Real 
Zaragoza, din 25 februarie. Clubul din Zara
goza a fost amendat cu 9.000 de euro, deși ju
cătorul a solicitat „sancțiuni exemplare”.

■ Derby-ul Steaua - 
Rapid a oferit un fotbal 
european, dar arbitrajul 
a dezamăgit.

București (MF) - Antreno
rul Răzvan Lucescu a decla
rat că Rapid ar fi meritat trei 
puncte în meciul cu Steaua, 
încheiat la egalitate, scor 1-1, 
în etapa a Vll-a a Ligii I, con
siderând că rezultatul acestei 
partide nu este echitabil. 
„Prima repriză a fost total 
controlată de noi, am marcat, 
am mai fi putut înscrie. în 
repriza a doua am ratat des
prinderea, și apoi am făcut 
pasul înapoi și am permis 
Stelei să vină peste noi. Am 
fi putut câștiga în final. După 
desfășurarea jocului, Rapid ar 
fi meritat trei puncte. în su
perioritate numerică nu am 
avut prospețime, nu am reu
șit să ținem de minge. Am ra
tat și apoi ne-a fost teamă să

nu fim egalați”, a spus Luces
cu.

Tehnicianul echipei Rapid a 
lăudat evoluția adversarei din 
meciul de duminică; „Steaua 
și-a făcut jocul, s-a mobilizat 
extraordinar, a avut o reacție 
bună și a jucat mai bine în 10 
oameni decât în 11”. Răzvan 
Lucescu a apreciat însă că e- 
chipa Rapid trebuia să pri
mească un penalti în prima 
repriză și că jucătorul Florin 
Lovin (Steaua) trebuia să pri
mească al doilea cartonaș gal
ben.
Meritam egalarea

Antrenorul Cosmin Olăroiu 
a declarat că Steaua a meri
tat să egaleze, chiar dacă a 
prestat un joc bun doar în 60 
din cele 90 de minute ale par
tidei. „Am avut un început 
prost, am fost lipsiți de con
centrare, am făcut multe gre
șeli, dar eliminarea lui Neșu 
ne-a trezit. Jucând în zece oa

Incidente după derby
■ Pe tunel au avut loc 
altercații, iar toți cei 
implicați s-au declarat 
nemulțumiți de arbitraj.

București (MF) - Tehni
cianul Cosmin Olăroiu a fost 
implicat într-un incident cu 
fundașul formației Rapid, 
Cristian Săpunaru, la finalul 
meciului Steaua - Rapid. 
După terminarea meciului, în 
tunelul ce duce spre vestiare, 
jucătorul rapidist nu i-a per
mis antrenorului Cosmin 
Olăroiu să treacă. Tehnicia
nul Stelei i-a reproșat acest 
lucru jucătorului, Urmând o 
dispută verbală. înainte ca 
acest conflict să degenereze, 
cei doi au fost despărțiti de 
directorul executiv al FC

Steaua, Valeriu Argăseală, și 
de alțî jucători aflați în preaj
mă.
Acuză arbitrajul

Mihai Stoica a criticat arbi
trajul lui Marian Salomir. 
„Arbitrajul m-a dezamăgit 
crunt. Nu spun că am fost 
dezavantajați. îi reproșez 
foarte multe lui Salomir, în 
primul rând atitudinea față 
de atacurile rapidiștilor la 
Carlos, când jucătorii nu au 
fost sancționați. De asemenea, 
putea fi penalti pentru Rapid 
la hențul lui Goian, poate că 
Rapid are mai multe motive 
să se plângă”, a spus oficialul 
stelist. Oficialii clubului 
Rapid susțin că brigada de 
arbitri condusă de Marian 
Salomir a viciat rezultatul

meni o oră, am avut mai mul
tă consistență în joc. Jucătorii 
au făcut față și fizic, au fost 
formidabili și au compensat 
lipsa unui coechipier. Am a- 
vut și șansă, poate și ei au a- 
vut, a fost un meci peste me
dia campionatului, extrem de 
spectaculos”, a declarat Olăro
iu. Tehnicianul Stelei a men
ționat că Rapid nu a știut să 
profite de faptul că a fost în 
superioritate numerică. „Nu

au știut să profite de avantaj 
jul omului în plus și cred căjw 
am meritat să egalăm, având 
în vedere maniera de joc și dă
ruirea noastră. Jucătorii mei 
au alergat de două ori mai • 
piuit în 10 oameni. Sunt su- ■i,i. 
părat pe toată echipa pentru 
primele 30 de minute. Sunt 
mulțumit că am revenit, și am 
înscris, consider că noi am 
jucat numai 60 de minute din 
cele 90”, a spus Olăroiu.

Reprezentanții echipelor au criticat deciziile arbitrilor

derbiului cu Steaua. „Deși 
mulți au refuzat să creadă, 
varianta ajutorului «popular» 
de care beneficiază Steaua a 
fost confirmată de prestația 
brigăzii conduse de Marian 
Salomir. în doar 37 de 
minute, primele ale derbiului,

Reacții ciudate ale patronilor
■ Copos laudă jocul 
celor de la Steaua, 
Becali acuză arbitrajul și 
vrea să învingă Dinamo.

București (MF) - Principalul 
finanțator al FC Rapid, Geor
ge Copos, a declarat că for
mația pregătită de Cosmin O- 
lăroiu a evoluat mai bine în 
zece oameni decât a făcut-o 
Rapid în unsprezece jucători. 
„Trebuie să recunosc că Stea
ua a jucat mai bine în zece oa
meni decât Rapidul în unspre
zece”, a spus Copos. La rândul 
său, președintele CA al FC 
Steaua, Gigi Becali, a precizat 
că este foarte mulțumit că 
echipa sa a reușit să egaleze, 
deși avea un jucător mai puțin 
pe teren. „Am crezut până în 
ultimul moment că vom egala. 
Am avut mai multe ocazii în 
zece oameni, și asta spune

Gigi Becali George Copos (Foto: epa)

(Foto. EPA)

trei mari greșeli de arbitraj ,, 
au ajutat echipa lui Olăroiu^ 
să depășească o perioadă maițg" 
mult decât critică, în care 
încasase un gol și pierduse . 
deja un om”, se arată într-un 
articol publicat pe site-ul ofi
cial al grupării giuleștene.

multe. Important este că sun
tem la aceeași distanță de 
puncte de Rapid. Pentru noi 
sunt importante primele două 
locuri. Mie nu-mi place locul 
doi, dar nu puteam risca să se 
apropie Rapid. Avem meci 
direct cu Dinamo, poate învin
gem. Pentru Dinamo era mai 
bine să bată Rapid”, a spus

Gigi Becali. Finanțatorul ste
list a apreciat că Mihai Neșu 
ar fi meritat doar cartonașul 
galben, și nu pe cel roșu, de
oarece nu a dorit să-l faulteze 
pe Valentin Bădoi: „Probabil 
că trebuia să-i dea galben lui 
Neșu, pentru că nu a avut in
tenție, a intrat doar cu picio
rul în față”.

Statistică
București (MF) - Ata

cantul echipei Dinamo, 
Ionel Dănciulescu, a mar
cat golul cu numărul 141 
în primul eșalon, egalân- 
du-1 în clasamentul gol
gheterilor all-time pe Ha- 
gi. în meciul de dumi
nică, Ionel Ganea a mar
cat golul 60 în primul e- . 
șalon, în minutul 52 al 
meciului FC Vaslui - Di
namo, scor 1-2. FC Vaslui 
și Dinamo s-au întâlnit de 
trei ori și de fiecare dată 
scorul a fost același, 2-1, 
de două ori pentru dina- » 
moviști și o dată pentru 
vasluieni, în Șoseaua Ște
fan cel Mare. Jucătorul 
echipei Steaua, Gigei 
Coman, a jucat în meciul 
cu Rapid, pentru a 200-a 
oară în primul eșalon.

Mutu: Trebuie să ne trezim
București (MF) - Atacantul 

Adrian Mutu a declarat, 
duminică, după înfrângerea 
în fața formației Livorno, 
scor 0-1, că jucătorii echipei 
AC Fiorentina trebuie să se 
trezească.

„Trebuie să ne trezim, pen
tru că altfel riscăm ca totul 
să devină extrem de dificil, 
înfrângerea de la Livorno ne 
arată că nu este de ajuns să 
joci bine. Trebuie să facem 
mai mult. Situația este și așa 
dificilă, iar dacă nu ne 
revenim va fi misiune imposi
bilă”, a spus Mutu. Interna
ționalul român consideră că 
Fiorentina nu merita să piar

dă meciul de la Livorno. 
„Este adevărat că nu meritam 
să pierdem. Trebuie să nu ne 
mai uităm la clasament și să 
strângem din dinți la fiecare 
partidă”, a precizat Mutu. A- 
drian Mutu a fost considerat 
de presa italiană cel mai bun 
jucător al Florentinei în par
tida cu Livorno. „Cel mai 
bun. A pasat, a driblat, a șu
tat, dar a avut ghinionul că 
în poarta celor de la Livorno 
să fie Amelia, un goal-keeper 
în zi mare. Dacă toți ar juca 
la fel cum o face Mutu...”, a 
scris fiorentinanews.com, ca
re i-a acordat nota 7, la fel ca 
și site-ul goal.com.

Atletul Ma
rian Oprea s-a 
clasat, dumini
că, pe locul trei 
la Cupa Mondi
ală de la Ate
na, unde a re
prezentat echi
pa Europei. O- 
prea, care a să
rit 17,05 m, a 
fost devansat 
de americanul 
Walter Davis 
(17,54 m) și de 
brazilianul Gre
gorio Jadel 
(17,41 m).

(Foto: EPA)

fiorentinanews.com
goal.com
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LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 

A1 - Prima Invest 
A2 - Garant Consulting 
A4 - Fiesta Nora 
AS - Casa Betania
A6 - Rocan 3000 SRL
A7 - Mimason
AS - Morellia
A9 - Elite

Cumpăr ap. 1 cameră (02)

• cameră de cămin sau o cameră cu baie, 
kt Deva, nu sunt agent imobiliar. Relaț» la 
telefoanele 0721/880910, 0723/455575. (nr. 
5/14082006)

Vând ap. 2 camere (03)

• contort 1, Deva, zona Miorița, contotizări, preț 
1,250 mid. lei. Tel. 223336.0
• decomandate, 2 balcoane, etaj 3, zonă ultra
centrală Deva, Bdul Decebal. Tel. 214178. (T)
• decomandate, Deva, Str. Streiului, Micro 15, 
etaj 7, super amenajat, lift funcționabil, centrală 
nouă gresie, faianță termopane. ușă metalică 
negociabil. Tel. 0723/779477. (T)

• decomandate, faianță gresie, bucătărie, 
baie, contorizări, zona Liliacului, bl. 17, sc. 
B, ap. 10, preț 1.150 mid., fără intermediari. 
Telefon 0721/926898. (nr. 3/14.09.2006)

1

• urgent, decomandate, contorizări, parchet, 
balcon închis, ST 54 mp, et. 2, zona Astoria, preț 
970 mii. negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, zona luliu Maniu, et. 2, parchet, 
complet contorizat, balcon, st 56 mp, preț 
118000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• circuit, centrală termică balcon, et. 3, zona 
Bălcescu, preț 98000 ron, negociabil, tel. 
0740/210780. (Al)
• decomandate, ocupabil imediat, contorizări, 
etaj 2, zona Bălcescu, preț 97000 ron negociabil, 
tel. 0740/210780. (Al)
• b-duL Decebal decomandate, modificat, 
centrală termică balcon închis, gresie, faianță 
instalații sanitare noi, preț 135.000 RON, tel.

>1712,0724/305661. (A2)
zona AL Streiului, et. 6 dec., contorizări, preț 

50.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• zona Min ilui, et. 3, semidec., balcon închis, 
instalații sanitare noi, parchet, gresie, faianță 
contorizări, preț 84.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2>

• Gojdu, el 3, decomandate, balcon, 40 mp, 
neamenajat, contorizări, preț 84.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• AL Crițukri, et. 3, contorizări, balcon închis, 
gresie, fainanță parchet, preț 72.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)

zona M. Viteazul, bucătărie modifcată 
gresie, faianță, ușă metalica, apometre, 

găî 2 focuri, zonă liniștita, preț 98000 ron nego-gâ£ 2 focuri, zonă liniștita, preț 98000 ron nego
ciabil, tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• intrări separate, zona Bălcescu, etaj interme
diar, centrală termică termopan pe ramă de 
lemn, parchet, gresie, faianță balcon închis, preț 
95000 ron negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (A4)
• intrări separate, termopan, parchet, gresie, 
faianță balcon mare, apometre, gaz 2 focuri, 
zonazamfirescu, preț 112000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• zona Decebal, vedere la stradă etaj 3, centrală 
termică parchet, gresie, faianță bine întreținut, 
preț 130000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• etaj 1, zona Gojdu. bucătărie modificată, 
termopan, ușă metalică parchet, gresie, faianță 
' 'are foare bună contorizări totale, preț 110000 
-On negociabil, tel. 0723/251498, 0788/165702. 
(A4)
• decomandate, suprafața mare, super 
amenajat, zona BCR, centrala termică bucătărie 
modificată termopan, parchet nou, gresie și 
faianță bloc de 4 nivele, preț 145000 ron nego
ciabil, tel. 0788/165703,232808. (A4)
• etajă bloc de cărămidă 2 holuri, parchet de 
stejar, gresie și faianță bine întreținut, ocupabil 
pe loc, zona Dacia, preț 69000 ron negociabil, tel. 
0788/165702,232808. (A4)
• etaj 1, intrări separate, balcon închis, zona 
Decebal - Kogălniceanu, centrală termică 
parchet, gresie, faianță ocupabil azi, preț 125000 
ron negociabil, tel. 0788/165702, 0723/251498. 
(A4)
• zona Gojdu, decomandate, parchet, gresie 
faianță vedere în față balcon, bloc de cărămidă, 
preț 82000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• zona Trident - ANL, ocupabil azi, contorizări, 
fără modificări, preț 64000 ron negociabil, tel. 
0788/165702,232808. (A4)
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Hunedoara, Arad și Satu Mare caută pentru colaborare
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Cerințe:
• aspect fizic plăcut
• seriozitate
• abilități de comunicare

• decomandate zona Decebal - piață etaj inter
mediar, superamenajat, termopan, centrală 
termică se dă mobilat și utilat la cheie, preț 
160000 ron negociabil, tel. 0788/165703, 232808 
(A4)
• centrală termică proprie, balcon închis, 
contorizări. Zona lizo Balcan. Preț 66.000 ron 
neg. Telefon 223400, 0724-169303,0742-005228. 
(A5)
• etaj 2, decomandate, contorizări, repartitoare, 
parchet, balcon, Progresului. Preț 115.000 ron, 
telefon 223400,0724-169303,0742-005228. (A5)
• 2 camere cu balcon închis, contorizări. Aleea 
Moților. Preț 75.000 lei, telefon 223400, 0724- 
169303,0742-005228 (A5)
• etaj 3, decomandate, vedere în 2 părți, balcon, 
contorizări. Aleea Neptun. Preț 115.000 ron 
telefon 223400,0724-169303,0742-005228. (A5)
• decomandate, baie, superamenajată CT, et. 2, 
zonă ultracentrală, ocupabil imediat, preț 
135.000 Ron, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• superamenajat, CT, termopane, complet 
mobilat și utilat, ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg., tel. 235208,0729/018866. 
(A6)
• st 70 mp, superamenajat și dotat, CT, la cheie, 
ocupabil imediat, et. 2, zonă bună Pret neg, tel. 
235208,0724/620358. (A6)
• dec, bloc cărămidă, contorizări integrale, 
balcon închis, zona Bălcescu. preț 100.000 RON 
neg. Tel. 231800; 0745/511776. (A9)
• In arcuit camere cu parchet balcon închis, 
contorizări integrale, etaj 3, zona Gojdu, preț 
93.000 RON, tel. 231800; 0745/511776. (A9)
• dec, amenajat stil occidental, balcon închis, 
zona CEC, beci, etaj 2, preț 130.000 RON neg, tel. 
231800; 0723/619177. (A9)'

Cumpăr ap.2 camere (04)

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

Vând ap. 3 camere (05)

• urgent decomandate, super amenajat, 2 băi, 3 
balcoane, et. 1, parchet, termopane, hol camere, 
ST 152 mp, boxă zona 22 Decembrie, preț 63000 
euro negociabil, tel. 0742/019418 (Al)
• Deva, zona Gojdu, etaj 1, pachet, centrală 
termică balcon mare, preț 132000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)
• urgent decomandate, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 2, zona Eminescu, Deva, preț 113000 
RON negociabil, tel. 0745/639022. (Al)
• urgent, zona Gojdu, et. intermediar, balcon, 
amenajări moderne, preț 130.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona Dorobanți, st=95 mp, amenajări 
moderne, centrală termică, 2 băi, 2 balcoane, 
preț 140.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Dacia, amenajări moderne, preț 
70.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Liliacului, etaj intermediar, 
centrală tremică preț 153.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zonă centrală. 2 balcoane, 2 băi, 
amenajări, centrală termică, preț 160.000 RON, 
tel. 0740/013971. (A2)
• zona Eminescu, bloc de cărămidă decoman
date, 2 balcoane, modificări, contorizări totale, 
ocupabil repede, preț 115000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• etaj L cu balcon, centrală termică gresie,
faianță accept credit ipotecar, zona Astoria, 
preț 95000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4) IU
• zona piață, decomandate, 2 balcoane, 
bucătărie modificată centrală termică 
termopan, gresie, faianță parchet, super 
amenajat, boxă acces uscătorie, preț 140000 
RON negociabil, tel. 232808 (A4)
■ zona împărații Traian, bloc nou, etaj 1, deco
mandate, fără modificări, balcon mare închis, 
centrală termică, parchet, faianță, boxă bine 
întreținut, preț 62000 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• zona Kogălniceanu, bloc de cărămidă, deco
mandate, modificări, balcon mare închis, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță 
termopan, bine întreținut, ocupabil repede, preț 
37000 euro negociabil, tel. 0723/251498’, 
0788/165702. (A4)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă etaj 1, 
modificări la bucătărie, balcon mare, parchet 
gresie, faianță, termopan, bine întreținut, 
ocupabil pe loc, preț 42000 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• decomandate, balcon închis, beci, reparti
toare, apometre. Liliacului. Preț 140.000 ron 
telefon 223400,0724-169303,0742-005228. (A5)
• decomandate, etaj 1, contorizări, gresie, 
faianță multiple îmbunătățiri. Aleea Streiului. 
Preț 87.000 RON telefon 223400, 0720-387896, 
0740-914688. (A5)
• decomandat, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci. Dorobanți. 
Preț 200.000 ron. Telefon 223400, 0724-169303, 
0742-005228 (A5)
• decomandate, centrală termică, 2 băi, boxă, 
st. 98 mp. Carpati. Preț 145.000 ron. Telefon 
223400.0724-169303,0742-005228. (A5)
• decomandate, zonă ultracentrală et 7, 
superamenajat, complet mobilat și utilat, preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
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• două terenuri extravilan de 6.000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești, Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. CT)
• intravilan, 3500 mp, în localitatea Geoagiu- 
oraș, Str. Râului, cu toate facilitățile (gaz, apă 
electricitate). Informații la telefon 248578 (T)

• intravilan, pentru loc de casă, 1100 mp, 
Deva, str. Elena Vâcărescu, persoană fizică 
preț 30 euro mp, negociabil Tel 
0254/226907,0742/219756. (4/18,09)

• intravian, zonă foarte bună în Simeria, toate 
utilitățile, 959 mp, fc 14 m, preț 30.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0729/015069,0722/582097. (T)
• loc de casă în Leșnic, pe DN 7, gaz la poartă 
pomi fructiferi și viță de vie. Tel. 0729/033121. (T)
• loc de casă, 3500 mp, apă, gaz, curent, loc 
drept, zonă liniștită, parcelabil, Hășdat ■ Hune
doara, preț negociabil, telefon 0723/005657; 
0747/191372. (T)
• loc de casă în Leșnic, pe DN7, gaz la poartă 
pomi fructiferi, vită-ae-vie informații la tel. 0729- 
128-429. (T)
• zonă rezidențială 6 parcele, 740 mp/parcelă 
fs 22m, facilități, 20.000 euro parcela, telefon 
0722/564004. (Al)
• intravilan, ST 7700 mp, FS 15 M, zona Restau
rantul Pacific, preț 15 euro/mp, tel. 0745/639022. 
(Al)
• intravilan, la DN 7, st. 3650 mp, front stradal 19 
metri, toate utilitățile vis-a-vis de fabrica de bici
clete , Preț 45 euro/mp. Telefon 223400,0724- 
169303,0742-005228. (A5)
• parcele cu suprafețe între 400-500 mp, într-o 
noua zonă de locuințe a municipiului Deva. Preț 
12 euro/mp. Telefon 223400,0724-169303,0742- 
005228 (A5)
• intravilan st 370 mp în zonă ultracentrală 
toate utilitățile. Deva. Preț 280 euro/mp neg. 
Telefon 223400,0720-387896,0740-914688. (A5)
• intravilan la DN 7, Vețel, st 2300 mp, front 
stradal 13 metri, curent electric, gaz metan. Preț 
7 euro/mp neg. Telefon 223400, 0720-387896, 
0742-005228. (A5)
• intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• intravilan, la 8 km de Deva, la șosea, ST 2000 
mp, toate utilitățile, apă, energie electrică gaz, 
preț 3 euro/mp, tel. 235208, 0729/018866, 
0724/620358. (A6)
• DN 7, intravilan, st 37000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
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• dec, CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6j

• zona Piață parter, ideal spațiu comercial, 
birouri, cabinet, cu toate aprobările la zi, merită 
văzut, preț neg., tel. 235208, 0724/620358, 
0729/018866. (A6)
• dec, camere cu parchet, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, bd. Decebal, preț 160.000 RON neg., 
tel. 231800,0740/317313. (A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• urgent, Deva, Gojdu, et. 1,100 mp, occidental, 
centrală termică, termopane, ușă metalică totul 
nou, tel. 215212. (Al)
• urgent, termopane, 2 băi, balcon, centrală 
termică parchet, gresie, faianță st 102 mp, et. 3, 
bloc de cărămidă zonă ultracentrală preț 47000 
euro negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, suprafața totală 100 mp, 
contorizări. Dorobanți. Preț 46.000 euro. Telefon 
223400,0720-3878986,0740-914688. (A5)
• in zona Banca Transi Ivania, dec., et.2, parchet, 
gresie, faianță CT, st 90 mp, preț 54.000 euro, 
neg., tel. 206,003,230324. (A7)
bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 euro, 
neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• în Dorobanți, parter înalt, dec., bucătărie 
modificată 2 bai, CT, fără îmbunătățiri, S100 mp. 
Preț 48.000 euro. neg., tel. 206.003.0749/268.830. 
(A7) .
• pe Bd. Decebal, et. 2, S 100 mp, amenajat 
modern, CT, termopane, bucătărie tip bar, 2 
balcoane, 2 băi, ușă metalică 2 boxe mari. Preț 
73.000 euro, neg., tel. 0740/173.103. (A7)
• dec, zona Hotel Deva, etaj 2,2 băi, balcon, 
vedere în 2 părți, amenajat, modificat modern, 
mobilat, preț neg., tel. 231800.0745/511776. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară, 
centrală termică, 130 mp, preț 240000 ron, tel. 
0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

• casă tip vilă, m comuna Cârfiți-ce+rtra 
asfalt și pământ aferent Relații la telefonul 
0269/561771. (nrA 044)92006)

• nouă Deva, Pietroasa, P+E+M, sc 240 mp. 2 
intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, 
centrală termică 400 mp, teren, tel. 0722/564004. 
(Al)
• central, Deva, 2 intrări, totul nou, 3 camere, 2 
băi, 2 bucătării, pivniță 600 mp teren, centrală 
termică canalizare, apă, gaz metan, livadă 
350000 ron, tel. 215212. (Al)
• 3 camere, bucătărie, baie, SC 110 MP, teren 300 
mp, Deva, preț 90.000 euro, neg. tel. 0740/210780. 
(Al)
• 3 camere, 2 băi, 2 bucătării, totul decomandat, 
centrală termică proprie, termopane, teren 
aferent în suprafață totală 500 mp. Deva zona 
semicentrală Preț 360.000 ron, neg. Telefon 
223400,0724-169303,0742005228. (A5).
• nouă netencuită D+P+M, 4+2 camere, 2 băi, 
termopane, garaj, teren aferent în suprafață 
totală de 1.000 mp. Zona Rezidențială Deva. Preț 
157.000 euro neg. Telefon 223400, 0720-387896, 
0740-914688. (A5)
• 2 camere, bucătărie, hol, apă curentă, gaz 
metan, canalizare, st 400 mp. Zona Calugăreni. 
Preț 230.000 ron. Telefon 223400, 0720-387896, 
0740-914688. (A5)
• Deva, str. Horea, 2 camere, baie, bucătărie, 
preț 95.000 Ron, neg., tel. 235208, 0729/018866. 
(A6)
• Deva, zonă ultracentrală suprafață construită 
150 mp, grădină suprafață 850 mp, ieșire la două 
străzi, preț 110.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• pe Eminescu, construcție modestă curte, 
grădină și teren total 825 mp, fs 18 m. Preț 
115.000 euro. neg., tel. 0745/640.725. (A7)
• Dobra, 3 camere, bucătărie, anexe, teren 2000 
mp, preț 70000 lei, tel. 0745/786578. (A8)
• în Deva, constr. 2006, P+M, living, bucătărie, 2 
băi, 3 dormitoare, teren 600 mp. preț 105.000 
euro, tel. 0745/786578. (A8)
• zona A. Vlaicu, 5 camere, bucătărie, 2 băi, 
garaj, centrală termică teren drept 1000 mp, 
preț 150000 euro negociabil, tel. 0745/786578. 
(A8)
• zona Ceangăi, 3 camere, bucătărie, teren 600 
mp, preț 250000 lei, negociabil, tel. 0745/786578. 
(A8)
• la 25 km de Deva, 2 dormitoare, living, 
bucătărie, baie, hol, termopane. anexe, grădină 
centrală termică, ocupabilă imediat, preț 57.000 
euro negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• 40 km de Deva, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 650 mp + 3700 mp, preț 9000 euro nego
ciabil, tel. 0746/779288. (A8)

• Deva, zona M. Eminescu, 4 camere, bucătărie, 
2 băi, centrală termică, termopane, teren 600 
mp, preț 360000 lei, tel. 0746/779288. (A8)
• zona 22 Decembrie, living, bucătărie, 2 băi, 4 
dormitoare, garaj, centrală termică, preț 135000 
euro negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• Deva, zona Liceul Pedagogic, P+l+M, 6 
camere, 2 băi, garaj, terase, centrală termică, 
teren 1300 mp, preț 150000 euro negociabil, tel. 
0745/786578. (A8)
• zona licee, 30 parcele cu st 600 mp, facilități în 
zonă, preț 21000 euro/parcelă negociabil, tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, P+l, zonă centrală, 4 camere, bucătărie, 
2 băi, centrală termică, living, balcon, garaj, 
teren 1000 mp, piscină, preț 150000 euro nego
ciabil, tel. 0746/779288. (A8)
• la 15 km de Deva, P+l, 3 camere, bucătărie, 2 
băi, 2 balcoane, teren 600 mp, gaz, apă curent, 
preț 55000 euro negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• Deva, P+l+M, zona 22 Decembrie, 5 camere, 
bucătărie mare, 2 băi, centrală termică, 
termopane, beci, constr. 1993, preț 150000 euro 
negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• 22 km de Deva, P+E, living, bucătărie, baie, 3 
dormitoare, centrală termică, ideal casă de 
vacanță, teren 3000 mp, preț 85000 dolari, tel. 
0746/779288. (A8)
• urgent, in Deva, 5 camere, bucătărie, 2 băi, 
amenajate cu gresie, faianță, curte ST-850 mp, 
zona centrală. Deva, preț 180.000 euro neg., tel. 
231800,0740/317313. (A9)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

• casă 2 camere, grădină 800 mp și teren 2700 
mp în Sarmizegetusa. Tel. 0722/461536. (T)
• casă bătrânească locuibilă in Leșnic, pe DN 7, 
gaz la poartă pomi fructiferi și vița de vie. Tel. 
0729/033121. (T)

• casă tip vili, in comuna Câijți-ceiîtru, 
asfalt și pământ aferent Reiată la telefonul 

I 0269/561771. (nr.5/04092006)

• casă bătrânească 2 camere, grajd, șură curte 
și grădină 11 ari, poziție bună Chimindia, nr. 122, 
omuna Hărău. Tel. 226041. (2/1809)

• casă bătrânească Băița, 2 camere, hol, 
cămară fântână curent electric, grădină exce
lent, ca și casă de vacantă preț 4.000 euro, tel. 
0720/670305,0720/462263.'(T)
• in Bretea Mureșană loc central, tel. 
0254/215795. (T)

Case de vacanță (15)

• in stațiunea Geoagiu-Băi, P+l, cu terasă și 
poartă metalică 31/2m. Informații la telefonul 
241044, după ora 17.00. (T)

Vând garsoniere (19)

• Deva, zona Gării, etaj 1, ușă metalică ST 32 
mp, parchet, contorizări, preț 82000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)
• dublă, superamenajată, zona Dacia, preț 
62000 ron. negociabil, telefon. 0745/639022. (Al)
• confort 1, dec, suprafață mare, etaj interme
diar, zona Ulpia, preț 24.500 euro, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• decomandate, bucătărie, baie, balcon, et. 
intermediar, zona Mărăști, preț 75.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• 2 camere, etaj intermediar, zona Dacia, preț 
62.000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2) 
zona Dorobanți, zugrăvită, parter, preț 68.000 
RON, tel. 0741/Î54401,227542 seara. (A2)
• decomandate, bucătărie, faianță + gresie, 
contorizări, Dacia, preț 60.000 RON, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• zona Decebal - I. Maniu, etaj intermediar, 
decomandată, 40 mp, parchet, contorizări, stare 
bună preț 88000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
232808. (Ă4)

• zona Progresul, vedere la stradă, parchet, 
faianță, apometre, gaz 2 focuri, stare foarte 
bună, accept credit ipotecar, preț 67000 ron 
negociabil, tel. 0723/251498,232808. (A4)
• zona Gojdu, decomandată contorizări, 
parchet, gresie, faianță ocupabilă pe loc, preț, 
74000 ron negociabil, tel. 0788/165703. 232809. 
(A4)
• decomandată contorizări la apă și gaz, gresie, 
faianță, parchet. Aleea Saturn, lângă noul sediu 
al Politiei Județene. Preț 70.000 ton. Telefon 
223400,0724-169303,0742-005228. (A5)
• etaj 1, contorizări, repartitoare, balcon, 
parchet. Zona Gării. Preț 75.000 ron. Telefon 
223400,0724-169303.0742-005228. (A5)
• etaj 3 decomandată contorizări, jaluzele, 
Aleea Romanilor. Preț 60.000 ron neg. Telefon 
223400,0720-387896,0742-005228. (A5)

• dea, zona M. Eminescu. et. 3, ocupabilă 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
• zona Progresul, bloc cărămidă parchet, 
vedere la stradă, contorizări, preț 68.000 RON, 
neg., tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208 0729/018866. (A6)
• zona Piață et. 2, contorizări, balcon, parchet, 
preț 235208,0724/620358. (A6)
• In zona Dacia, parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă Preț 550 mii. lei, neg., tel. 
206.003,230.324. (A7)
• in zonă centrală pe Bd. I. Maniu, dec., parchet 
faianță repartitoare, balcon cu vedere spre 
cetate. Preț 870 mii., neg., tel. 206.003,230.324. 
(A7)
• pe Zamfirescu, dec., balcon închis, parchet, 
contorizări apă gaz, et.4. Preț 750 mii., neg., tel. 
206.003,230.324. (A7)
• dea, suprafață mare (41,5 mp), cameră cu 
parchet, contorizări, balcon, amenajată (gresie, 
faianță), boxă preț 95.000 RON neg., tel. 231800; 
0740/317314. (A9)

Cumpăr garsoniere (20)

• zonă bună, Deva, exclus Micro 15, Dacia, 
parter și ultimul etaj; nu sunt agent. Tel. 
0722/435749. (T)

Vând terenuri (21)

• 2 terenuri, de 6 000 și 24700 mp, localitatea 
Totești-Hațeg lângă Canton, acte în regulă titlu 
și CF, negociabil, tel. 212272,0723/732560. (T)
• 2300 mp teren intravilan în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement, case vacanță Tel. 227242. (T)

• extravilan, 1 ha și jumătate, In zona 
Archiei, la 2 km de Deva, preț 4 euro mp, 
negociabil, telefon 0729/668797. (nr. 
2/1X082006)

• DN 7, intravilan, st 3041 mp, fs 90 m, apă gaz, 
curent, certificat urbanism, avize, preț 35 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578 (A8)
• intravilan, peste linii, st 22000 mp, fs 110 m. 
curent, apă preț 15 euro/mp, tel. 0746/779288 
(A8)
• lângă cadastru, st 1460, preț 60 euro/mp, tel. 
0746/779288. (A8)
• zona Vulcan, st 5400 mp, fs 50 m, curent, apă 
preț 20 euro/mp negociabil, tel. 0746/779288. 
(A8)
• DN 7, intravilan, st 37000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• zona licee, 30 parcele cu st 600 mp, facilități în 
zonă preț 21000 euro/parcelă negociabil, tel. 
0745/786578 (A8)
• intravilan in Deva, zona Zăvoi, S-800 mp, FS- 
18, utilități în zonă preț neg., tel. 231800, 
0745/511776. (A9)
• S 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

Cumpăr teren (22)

• 5 hectare, intravilan, la șosea Deva sau împre
jurimi, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

• 32 mp. zona Liceului Auto, Deva preț nego
ciabil. Tel. 0745/599166,0723/505460. (T)
'• Deva, 150 mp, P+l+teren 50 mp, 2 garaje, 
centrală termică canalizare, apă gaz, curent, 
82000 euro, tel. 215212. (Al)
• amenajat ca fast food, utilat, la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256 (A6)
• închiriez restaurant de lux, zonă retrasă vad 
format, cu toate dotările necesare, se închiriază 
la cheie. Preț 15 euro/mp, neg., tel. 0745/640.725. 
(A7)
• vând spațiu comercial transformat din apart 
2 camere, grup sanitar, S 48 mp, zona 
Zamfirescu. Preț 36.000 euro, neg., tel. 206.003, 
230,324. (A7)
• vând ki zona Crucea Roșie spațiu comercial, S 
30 mp, și spațiu de locuit 20 mp, pretabil orice 
activitate. Preț 29.000 euro. Tel. 206.003, 
0745/253.413. (A7)

Imobile chirii (29)

• închiriez pe termen lung apartament 2 
camere, ultracentral, renovat contorizări, 
mobilat, utilat, mașină de spălat, chirie plus 
garanție în avans. Tel. 0722/779379,212580. CD
• primesc în gazdă 1 elevă lângă Liceul Peda
gogic Deva, telefon 212865. (T)
• zona I >cal â P+l, 4 camere, living 45 mp, 
scară interioară centrală termică garaj încălzit 
sub clădire, bucătărie, pivniță 2 băi, curte, 
grădină ideal sediu firmă sau locuință Tel. 
249047,0721/192684. (T)
• garsonieră, Deva, complet mobilată 80 
euro/iună tel. 215212. (Al)
• Deva, 36 mp, amenajat, termopane, CT, 300 
euro/lună telefon 215212. (Al)
• apartament 2 camere semidec., Aleea Patriei, 
parter, C.T., mobilat frumos, s=50 mp, preț 170 
euro/lună și garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• luliu Maniu, et. 9,3 camere dec., CT, mobilă 
nouă, amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• Progresul 3 camere, nemobilat CT nouă chel
tuieli mici iama, et. 2, zugrăvit, pe termen lung, 
preț 130 euro/lună, avans pe 3 luni, tel. 
0745/367893. (A2)
• ultracentral s=77 mp, chirie 20 euro/mp, tel. 
0745/367893. (A2)
• Procesul s=38 mp, neamenajat vânzare, preț 
10.000 euro, tel. 0745/367893. (A2)
• casă Deva, 2 camere, living, baie, bucătărie, 
gresie, faianță CT, grădină st 500 mp, garaj, 
mobilată sau nemobilată preț 400 euro/lună tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• garsonieră zona D. Zamfirescu, et 1, balcon, 
contorizări, preț 100 euro/lună tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• caut de închiriat garsonieră sau ap. 2 camere 
(ne)mobilat, zona Gojdu, Decebal, Piață 
Dorobanți, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 0729/018866. (A6)
• spațiu comercial st 33 mp, zonă foarte bună 
cu vad pietonal, la bulevard, preț 10 euro/mp, 
tel. 235208 0729/018866. (A6)
• garaj, zona Magazinul Tineretului (Baroul de 
avocați), preț 50 euro/lună tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• închiriez apartament cu 3 camere, dec., 
mobilat și utilat integral, CT, zona centrală Deva, 
200 euro/lună tel. 231800,0745/511776. (A9)

Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, sunați la 
0720/400455, persoană de contact Magda Șerban 
sau căutați-ne la sediul redacției din Deva, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, parter (Clădirea Cepromin). CONTEAZĂ CE VEZI!

RECLAME
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Fax. 0254/22.81 în' i

Bep. Simeria,
Sir. Avram lam u, Bl 7. Parter.

Tel. 0254 26 H.Ol: Fax:
0254/26.11.02

Dobânzile practicate pentru depozitele la termen în lei și valută - % pe ah

SUPER OFERTA! 
Usi de interior PORTA DOORS 

A

• tămplArie PVC ;i ALUMINIU PROFILE REHAU
■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

• vând Dada 1300, alb 13, al 1986, stare de 
funcționare, preț 12 milioane lei, negociabil. Tel. 
0745/892923. (T)
• vând Dada 1310, an fabricație 1985, RAR 2007. 
rovinietă 2007, stare de funcționare, necesită 
unele reparații, preț convenabil, relații la tel. 
0254/748743, 0720/729463. 0729/911056, Hune
doara. CT)

Auto străine (37)

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

FLORIDA 
IMPEX

DEVA, str. Ion Creangă, bl. 25, ap. 2 
HUNEDOARA, B-dul Dacia, bl. E 3, parter

Camioane, remorci (39)
(62582)

SC. DEPOALM SRL. Deva
• vând un portbagaj pentru Dacia, stare 
ireproșabilă, negociabil, tel. 212272 sau 
0723/732560. a)

Monedă 1 săpt. 1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni

RON 6,00 7.65 7,75 7,95 7,95 8,10
i USD MMI 3,60 4,10 4,35 4,60 4,75

EUR - 4,00 4,10 4 35 4,60 4,75
LEI Termen Dobânda/an
Depozitul VIVAT
Depozitul PENSIA PLUS
Depozitul EUROPA

Depozitul PROSPER EUR/USD

6 luni .
12 luni
12 luni
24 luni
24 luni

Situat pe DN 7 la intrarea dinspre Arad 5
Vinde materiale de construcții |

z Ofertă specială
Parchet laminat începând de la 18,99 ron / mp

TVA inclus J
Relații la tel. 0254 / 219.127 sau 0749 / 079.121

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând abrlcM cu circular și mandrină, preț 
negociabil. Tel. 263-598.
• vând tractor U650, plug nemțesc, stare foarte 
bună. tel. 0722/642648,0254/232380. (T)

Piese, accesorii (42)

Depozit pe termen de: 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni
Depozitul
CRESCENDO LEI 7,40% 7,50% 7,60% 7,70%

EUR/USD 3,75% 4,10% 4,20% 4.50% .
Tranșe în LEi Dobârtda/an Tranșe în EUR/USD Dobânda/an

CONT 
CURENT 
BONIFICAT

500- 10.000 7.15% 100-5.000 2,50%
10.001 -20.000 7.65% 5.000,01 - 10.000 3.00% I
Peste 20.000 7,85% Peste 10.000 3,50% *

Certificat de deoozit Termen Suma minimă EUR/USD Dobănda/an .
. VALUTA FORTE 360 zile 1.000 4,75%

Vă oferă cazare, masă și

transport pe o perioada de 

12 zile la numai 550 ron / 

persoană, doar în perioada 

01.09 -30.11.2006

irrf latei./ fas. A154/249.11 ig 
telefon. 75 Ș

SC 3F Graal SRL
Deva. Hunedoara
Aleea Plopilor bl. G1 ap 6 
tel/fax.0254/234 125

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

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(61825)

TEAM CONSULTING
leMFait: D?54 2W717, fttobti; JttJSM mul. 

r<>, s«r.,*9‘wf/o 
Ueve. Aleea P»cA, bLA/, «p. 62 parter. CU î.

Training
Evaluare 
.ksutei’a
Management

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

Trimite-ți CV-ul și o Scrisoare de 
motivație la e-mail:anazsok@smart.ro 
sau fax: 0254/230.717 (6i832>

S.C miTEFIER LKMS SRL DEVA
Tel. 0765-243768 0788.189.103

©
• înființează societăți comerciale în numai zece zile 

asigurând toate serviciile necesare (inclusiv stampila).

. modifică prin acte adiționale societăți existente

• asigură asistența juridică la redactarea contractelor

• reprezintă în instanță interesele persoanelorjuridice. 
(59807)c<>WI 

ANGAJ 
CQNIABIL- 
CONTABILITATE PRIMARĂ 
CERINȚE:
■cunoștințe minime de

Rmlaurant
Construcții civile al Industriala 
Olatrlbutis malarial, construcții 

Comerț alactrocasnlca

CONTABIL- ȘEF

contabilitate;
- cunoștințe IT; 
•virata maximi 40 ani. 
AVANTAJE:

-salariu motlvant.

In domeniu min.S ani; 
-cunoștințe IT;
■vârsta maximi 45 ani.
AVANTAJE: 

-salariu motlvant; 
-condiții de lucru tntr-o 

echipa dinamici
Ral. la Tel.: 0723/400 036 sau 0254/772 221 (59656)

• cumpăr termoașjie de temperatură. TeL 0740- 
963-904
e vând2 bucăți pompe injecție pentru tractor și 
mașină Aro, preț negociabil. Tel. 0721/384304, 
zilnic. (T)

• vând frigider Zill, stare foarte bună de 
funcționare. Preț 260 ron. Tel. 0720/400422. (T)
• vând vitrină frigorifică, lungime 1,5 m, stare 
foarte bună de funcționare. Relații la tel. 
0720/368510,0723/370452. (T)

Mobilier și interioare (47)

• vând fereastră în 2 canate, nouă, dimensiuni 
1,20/1,30 m, telefon 0254/215795. (T)
• vând ferestre și uși tâmplărie PVC și aluminiu, 
uși metalice și uși de interior din lemn. Relații: 
Hunedoara, tel. 0740/252149. (T)
e vând cottar de pluș, stare foarte bună Tel. 
0254/217465 (după ora 19), 0723/262441. (T)
• vând moHă suspendată bucătărie + mască 
chiuvetă lemn masiv, 350 ron, masă + 4 scaune 
bucătărie, 100 ron, servantă mahon, 250 ron, 
birou furnir cireș, 100 ron, mobilier hol, 250 ron, 
mochetă 1,20/3 m, 100 ron, tel. 218084. 
0743/211074 sau 0724/643045. (T)
e vând sobă teracotă cu ușă. Tel. 0722/386576. 
CT)

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vâna vena pentru ocazii speciale, măsuri 40-
42-44, fiecare cu accesorii (nu închiriez). Tel. 
218084,0743/211074 sau 0722/586808. (T)

Electrocasnice (56)

• vând frigider Arctic 2401. stare foarte bună, 
preț 230 ron, negociabil. Tel. 213355. (T)
• vând ladă frigorifică 7 sertare, tip Arctic. Tel. 
224643. (T)
• vând mațiiâ automată fabricată în Franța, 500 
ron, combină frigorifică cu 4 sertare fabricată în 
Suedia, 500 ron, tel. 218084 sau 0743/211074 sau 
0724/643045. (T)

Plante și animale, agroalî 
mentar’e (57)

• vând mascul Foxterier 9 luni; ofer pentru 
montă mascul Ciobănesc mioritic talie foarte 
mare, 73 cm în greabăn și un mascul Ciobănesc 
caucazian, prețuri rezonabile. Tel. 0720/575832. 
CT)
• vând prune pentru țuică, preț avantajos. 
Relații la telefon 227610. (T)
■ vând vacă Holstein. Relații la telefonul 
0745/427416. (T)

Altele (61)

• vând bazin pentru combustibil, 5000 litri, și 
parbriz lunetă de BMW 520. Tel. 0721/667087, 
0722/738488. (T)

• colecționar german cumpăr mașini de 
cusut Singer, Kaiser Naumann, Pfaff, ofer 
154)00 ■ 454)00 euro. Telefon 0751/987293. 
(6/154)94)6)

• vând im trunchi de cireș uscat 1,80 m lungime 
și 0,75 m grosime, și 3 trunchiuri de 1,50 m 
lungime și 035 m grosime, preț foarte avantajos, 
tel. 212272 sau 0723/732560, (T)
• vând un portbagaj pentru Dacia, stare 
ireproșabilă și un cântar platformă, deosebit, 
cântărește până la 110 kg, fabricat de Balanța 
Sibiu, preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560. 
(T)

Pierderi (62)

- Personal calificat și necalificat

pentru confecție și montaj tâmplărie 
aluminiu și pereți cortină.
Condiții salariale avantajoase. 
C.V.-urile se pot trimite prin 
tel./fax 0254/214040, informații 
suplimentare la tel. 0726/334.399 
sau puteți să le depuneți la sediul S 
societății din g
Deva, str. Andrei Șaguna, nr. 1A.

IMPRIMERIE TEXTILE
TRANSFER TERMIC DIGITAL 
POZE - IMAGINI 
GRAFICA * SIGLE

I-jd-d 
StamdVd

3 3 0 0 2 5 - 0 e va|

Str, 1 Decembrie 2 7S 
Tel./Fax ; 0254/213510” 

e-maît : stamprod@rdslink.ro

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI!

■ CONTAIIUTATI INFORMATIZATA £ 
■AUTOCAD 2D fl (0
• ADMINISTRATOR REȚELE

TEL: 0254.206.Ziu
MOB: 0723.130.463 
e-mail: offlceaillm.ro 
site smtdto.®

lv(AUCnMEDIA ROMANO.. SOCIETATE COMERCIALĂ
, . W _ _ _ _ _ ___ r

5C

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

(56970)

•ANGAJEAZĂ in regim de colaborare 
manflur. mas cină șl cr»m«tlcaanâ 
calificați, cu MxpGfiflnță in masajul 
■nticclulitfc. de relaxare ți do între- 
țlrtora.

SE OFERĂ: - penibil Ițiți de cAțtifl 
atractive

- program flexibil
- mediu do lucru plăcut^ 

â
Tel: 0254/ 220018 8

Fi tigru meii id-ie la 0254/229.019 pentru programul iâ«i |ters<>-
nuliral «I brmik'Htti I55> rethKrr». lulJU MANIU bl. L3 PARTER

■ pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Dobrea Gheorghe. Se declară nul. (3/18.08)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Rădulescu loan. Se declară nul. (5/1&09)
• pierdut pisică in Baia de Criș, albă cu pată 
galbenă pe corp și cap, sub tratament la ochi. 
Tel. 216438,682342. (T)

Solicitări servicii (71)

• caut femeie serioasă pentru a locul cu o 
doamnă de 75 ani, in gospodăria acesteia, 
In localitatea TâtârâstL comuna lurjuc. 
ReiaHsupfcnentarela'teL 218194, după ora 
18; 0724/045904. (7/18419)

Prestări servicii (72)

• fotograf profesionist fotografiez și filmez 
nunți, pe sistem digital și DVD, telefon 
0726/715670. (D
• persoană fizică efectuează lucrări de derati
zare, dezinsecție la prețuri avantajoase (și 
anume: dezinsecție 1 leu mp, deratizare 030 lei 
mp), la orice firme. Relații la telefonul 
0740/163011 (T)
• transport mobSer cu auto de 1,2 tone și 14 mc 
volum. Asigur demontare și manevrare rapidă 
pentru mutări. Tel. 0254/225578 0744/934462 sau 
0726/551701. (T)

Oferte locuri de muncă (74)

• bucătar, Brad, 2 posturi, data limită 30.09. Tel. 
213244,9-16.
• bucătar, Hațeg, 1 post, data limită 31.12. Tel.
213244.9- 16.
• bucătar, Hațeg, 2 posturi, data limită 31.10. Tel.
213244.9- 18
- confectk rticote din piele și înlocuitori, 
Brad, 2 posturi, data limită 31.10. Tel. 213244,9-16

• confectioner articole din piele și înlocuitori, 
Orăștie, 7 posturi, data limită 30.10 Tel. 213244, 
9-16
v cor dk ie samblor articole din textile, 
Hunedoara, 8 posturi, data limită 30.09. Tel.
213244.9- 16.
• confectioner asamblor articole din textile,
Petroșani, 4 posturi, data limită 25.09. Tel. 213244, 
9-16.

• Tineri absolvenți In vederea calificării la locul de muncă.

* Croitori, cusătorl, salariu foarte atractiv, tlchete masă, 

schimb transport gratuit.

Tel. 0254/221.749 0722/519.009 I

TRANSPORT PERSOANE 
România ■ Italia ■R ‘ * Vis a vii de McDonald's 

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

euro dus |

IS euro duj-mtors • 15 zile'' 
eurodus-îhtors-90»le

• confectioner cablaje auto. Orăștie. 8 posturi, 
data limita 22.09. Tel. 213244,9-16.
• confectioner bicotaje după comandă, Hune
doara, 9 posturi, data limită 20.10. Tel. 213244,9- 
16.
• consilier expert, inspector, referent, econo
mist Petri la, 1 post, data limită 2809. Tel. 213244, 
9-16.
• consilier juridic, Orăștie, 1 post, data limită
25.10. Tel. 213244,9-16.
• contabil set Hațeg, I post data limită 31.10.
Tel. 213244,9-16. *
• contabil, Hațeg, 2 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244,9-16.
• cosmetician, Himedoara, 1 post, data limită 
30.09. Tel. 213244,9-18
• croitor ș taior piese incălțăminte, Brad, 1 
post data limită 30.09. Tel. 213244,9-16
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 14, 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 3 
posturi, data limită 31.10. Tel. 213244,9-16.
• aaâtor pteN din piele și înlocuitori, Petroșani,
10 posturi, data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• debitotor ebosator, Petrila, 1 post, data limită 
29.09. Tel. 213244,9-16.
• dbector adjunct societate comercială Hațeg,
1 post, data limită 31.10. Tel. 213244,9-16.
• dbector societate comercială Hațeg, 1 post, 
data limită 31.10. Tel. 213244,9-16.
• dbector tehnic, Hunedoara, 1 post, data limită
30.09. Tel. 213244,9-16. £
• dspecer.Brad, 9 posturi, data limită 30.09. Tis
213244,9-16. -
• distribuitor presă Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
■ dndblst, Hațeg, 2 posturi, data limită 22.09. Tel. 
213244,9-16.
• didglier exdushr restaurator, Hațeg, 2 posturi, 
data limită 30.11. Tel. 213244,9-16.
• dulgher restaurator. Lupeni, 1 post, data limită
1.10. Tel. 213244,9-16.
• ibdgher, exclusiv restaurator, Hațeg, 6 posturi, 
data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
■ didgher, exdushr restaurator, Hunedoara 2 
posturi, data limită 24.09. Tel. 213244,9-16.
• dulgher, exclusiv restaurator, Simeria 15 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• dulgher, exclusiv restaurator, simeria 5 . 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Hațeg, 2 
posturi, data limită 29.09. Tel. 213244,9-16.

electrocenter
ANGAJEAZĂ PENTRU LOCAȚIA HUNEDOARA

VÂNZĂTOR - cod VZT - H
Cerințe:
■ studii medii
- bune abilități de comunicare șl 
negociere
- orientare spre client
- rezistență la stres și presiuni
- disponibilitate la program prelungit
- bune abilități de memorare
- stare de sănătate optimă

Vă rugim trimiteți CV-ul șl scrisoarea de 
Intenție, menționând codul poziției, la adresa 
de e-mall: zass.hunedoara®zassproteus.ro, 
sau la nr. de fax: 0254.719.403
Doar candldațll selectați vor fl contactațiI

(62^89)

mailto:anazsok@smart.ro
mailto:stamprod@rdslink.ro
offlceaillm.ro
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SAMBATA

INFORMAȚII latei:
Deva -0254/23.15.19
Hunedoara - 0254/74.87.84^

• electrician de întreținere și reparații, Hațeg, 2 
posturi, data limită 31.10. Tel. 213244,9-16.
• electrician in construcții, Deva, 1 post, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• electromecanic auto Deva 1 post, data limită 
30.09. Tel. 213244,9-16.
• taianțar, Hațeg, 3 posturi, data limită30.11. Tel.
213244,9-16.

Grupul 
Industrial

Ast, DAGA angajează
în condițiile legale și acordurilor 
bilaterale cu contract de muncă 
personal pentru a lucra în 
Spania în următoarele meserii:

- Montaj instalații pentru 
mediul ambiant;

- Lăcătuș confecții metalice;

- Presonal auxiliar.

Condiții;

-■ - Fără antecedente penale;

®_________________

• florar decorator, Deva, 2 posturi, data limită 
21.09. Tel. 213244,9-16.
• fochist pentru cazane de abur și de apă 
fierbinte, Hunedoara, 1 post, data limită 30.09. 
Tel. 213244,9-16.
• galvanizator, Orăștie, 3 posturi, data limită 
1010. Tel. 213244,9-16.

- Fără expulzări din Comuni
tatea Europeană (C.E.)

- Experiență minimă 5 (cinci) 
ani;

- Studii (școală profesională, 
liceu sau facultate);

- Vârsta maximă este de 45 

ani.
Persoană de contact: Ing. 

Hațegan Viorel, nr. tel. 
0728/495.962.

Programarea în vederea 
selecționării se va face zilnic 
între orele 16.00-19.00. (63675)

---- V*—

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

7

Ești elev, student sau pensionar?
Ai dori să câștigi un ban in plus, 

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 

distribuitor de presă 
pentru Deva și Hunedoara

Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Disponibilitate la program matinal;
• Seriozitate.

Oferim:

• program de lucru flexibil;
• venituri în funcție de realizări;
• mediu de lucru atractiv și competitiv.

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, int. 8808.
Persoană de contact: Camelia Giga,

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

(32135)

'( ■

PENTRU TINE

AGEKțiA IMOBILIARA MIMASOM
vă așteaptă fn Deva pe Aleea Salcâmilor,

bl. 31, parter (lângă Lie. Auto) igf
Tel. 230324, 206003. '^Vi

(55592)

Decese (75)

Pentru
MUNTEAN ION

din Lăsău, un ultim omagiu din partea familiei Popa 
Gheorghe și Violeta, din Deva.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate.

I • gaterist la tăiat bușteni, Hațeg, 1 post, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• gestionar depozit, Deva, 1 post, data limită 
25.09. Tel. 213244,9-16.
• gestionar depozit, Hațeg, 2 posturi, data limită
31.10. Tel. 213244,9-16.
• inginer automatist, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• inginer constructor instalații, Deva, 1 post 
data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• inginer geolog, Brad, 2 posturi, data limită
31.10. Tel. 213244,9-16.
• inginer industria alimentară, Hațeg, 1 post, 
data limită 31.10. Tel. 213244.9-16.
• inginer instalații pentru construcții, Orăștie, 2 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• inginer mecanic, Deva, 1 post, data limită 
30.09. Tel. 213244,9-16.
• inspector de specialitate administrația 
publică, Lupeni, 2 posturi, data limită 1.10. Tel.
213244,9-16.
• inspector taxe și impozite, Orăștie, 1 post, 
data limită 25.09. Tel. 213244,9-16.
• inspector, referent resurse umane, Hațeg, 1 
post data limită 31.10. Tel. 213244,9-16.
• instalator apă canal, Deva, 1 post, data limită 
30.09. Tel. 213244,9-16.
• instalator apă, canal, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 30,09. Tel. 213244,9-16.
• instalator apă canal, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244,9-16.
• instalator Încălzire centrală și de gaze, Deva,l 
post, data limită 25.09. Tel. 213244,9-16.,
• ingrijrtor clădiri, Brad, 9 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244,9-16.
• îngrijitor clădiri, Hațeg, 4 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244,9-16.
• jurisconsult, Hațeg, 1 post, data limită 31.10. 
Tel. 213244,9-16..
• laborant chimist, Hațeg, 2 posturi, data limită
31.10. Tel. 213244,9-16.
< icătuș mecanic și de întreținere și reparații 
universale, Hațeg, 2 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244,9-16.
• lăcătuș mecanic și de întreținere și reparații 
universale, Hunedoara 1 post data limită 30.09. 
Tel. 213244,9-16.
• lăcătuș mecanic, Brad, 5 posturi, data limită
1.10. Tel. 213244,9-16.
• lăcătuș mecanic. Hațeg, 6 posturi, data limită 
29.09. Tel. 213244,9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 24.09. Tel. 213244,9-16.
• lăcătuș mecanic, Simeria, 10 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• lucrător comercial, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• lucrător comercial, Lupeni, 3 posturi, data 
limită 25.09. Tel. 213244,9-16.
• lucrător comercial, Lupeni, 4 posturi, data 
limită 1.10. Tel. 213244,9-16.
• lucrător comercial, Lupeni, 5 posturi, data 
limită 25.10. Tel. 213244,9-16.
• macaragiu. Brad, 1 post data limită 1.10. Tel.
213244,9-16.
• macaragiu. Hațeg, 3 posturi, data limită 29.09. 
Tel. 213244,9-16.
• măcelar, Hațeg, 30 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244,9-16.

(10/18.09)
e maistru constnicți civile, industriale și agri
cole, Deva, 1 post, data limită 25.09. Tel. 213244, 
9-16.
e maistru mecanic auto, Hațeg, 1 post, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
o maistru, industria alimentară, Hațeg, 3 
posturi, data limită 31.10. Tel. 213244,9-16.
e manipiăani măritai, Brad,4 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244,9-16.
e manfpuiant mărfuri. Hunedoara, 1 post data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
e mecanic agricol, Hațeg, 1 post, data limită 
29.09. Tel. 213244,9-16.
o mecanic auto, Hunedoara, 1 post data limită 
24.09. Tel. 213244,9-16.
• mecanic auto, Orăștie, 1 post, data limită 
31.12. Tel. 213244,9-16.
e medic veterinar, Hațeg, 1 post data limită 
31.10. Tel. 213244,9-16.
• montator subansamble, Hunedoara, 49 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• muncitor In activitatea de gospodărire a 
șpanului, Simeria, 3 posturi, data limită 31.10. Tel. 
213244,9-16.
• muncitor necaMcat in silvicultură Brad, 5 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• muncitor necaMcat în silvicultură. Hațeg, 1 
post data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• muncitor necallflcat în silvicultură Hațeg. 6 
posturi, data limită 22.09. Tel. 213244,9-16.
• muncitor necaBflcat în silvicultură Hune
doara, 10 posturi, data limită 30.09. Tel. 213244,9- 
16.
• muncitor necaMcat în silvicultură Simeria. 3 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
■ muncitor necaBflcat la ambalarea produselor 
solide șl semisolide, Simeria, 5 posturi, data 
limită Tel. 213244,9-16.
• muncitor necaBflcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Orăștie, 23 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244,9-16.
• muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Brad, 2 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244,9-16.
• muncitor necaBflcat la demolări clădiri,
zidărie, mozaic, faianță Deva, 1 post data limită 
30.09. Teî. 213244.9-16. -
• muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hațeg, 10 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• muKitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hațeg, 3 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 10 posturi, 
data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.

S.C. GAZ HAȚEG S.A.
cu sediul în localitatea Hațeg, str.

■ Victor Babeș, nr. 101, jud. 
Hunedoara, anunță depunerea 

solicitării pentru eliberarea 
autorizafiei de mediu pentru 

obiectivul Activitatea transport 
mărfuri periculoase situat în 
localitatea Hațeg str. Victor 

Babe?, nr. 101. 
Informafii se pot obține la sediul 
A.P.M. Hunedoara, zilnic între 

orele 8-16.

Eventualele sesizări și reclamați! 
pot fi depuse in termen de 10 

zile lucrătoare de la data 
anunțului.

(63650)

SC FAVIOR VIDRA SA, cu sediul în Orăștie, str. 
Gh. Lazăr, nr. 2, jud. Hunedoara ■ societate în reorga
nizare judiciară - organizează vânzarea prin LICITAȚIE 
PUBLICA, în data de 22.09.2006, ora 12.OO, la sediul 
societății a următoarelor bunuri mobile:

1. Bunuri mobile reprezentând stocul de produse 
finita constând în articole de blană, textile și încălțăminte 
(42.714 buc.) în valoare totală de 2.394.384 lei RON, 
prețul de pornire pentru fiecare bun prevăzut în caietul 
de sarcini.

2. Bunuri mobile reprezentând utilaje specifice indus
triei de blănărie:

- mașină de spălat decamat, 2 bucăți = 3224 lei/buc.

- mașină de ras întins, 5 bucăți = 222 lei/buc.

- mașină de stoluit, 5 bucăți = 2639 lei/buc.

- mașină de călcat, 5 bucăți = 2600 lei/buc.

- mașină de polizat piei, 4 bucăți = 249 lei/buc.

- mașină tuns, 2 bucăți = 2701 lei/buc.

- mașină tuns umed, 2 bucăți = 1352 lei/buc.

• hașpel 7500 L, 5 bucăți = 1312 lei/buc.

- hașpel 4500 L, 2 bucăți =1157 lei/buc.

- centrifugă 1 buc. = 772 lei

3. Bunuri mobile reprezentând utilaje diverse:

DIRECȚIA SILVICA DEVA
Organizează 

„□CITAȚIE DE MASĂ LEMNOASĂ"
Producția anului 2006-09-18 Forma de licitație: .Licitație publică deschisă cu 

preselecție"; oferta se prezintă în scris, tn plic închis și sigilat.

- Locul de desfășurare: Sediul Direcției Silvice Deva, din Deva, sir. Mihai Viteazul, 
nr. 10, jud. Hunedoara.

- Data licitației: 28 septembrie 2006, ora 10.00.

- Se licitează: - masă lemnoasă fasonată in volum total de 1728,168 m.c., 
aparținând următoarelor specii:

* Cireș: 288,843 mc; * Fag: 730,0 mc;
* Paltin: 10,3 mc; * Frasin: 2,50 mc;

* Molid: 560,825 mc; * Pin: 15,0 mc;

* Plop: 5,7 mc;

- masă lemnoasă pe picior în volum total de 17.224 mc, aparținând următoarelor 
grupe de specii:

* Rășinoase: 4.642 mc; * Fag: 11.634 mc;

* Gorun: 10,1 mc;

* Carpen: 40,0 mc;

* Tei: 65,0 mc;

Comemorări (76)

Azi, 19 septembrie se împlinesc 8 ani de când 
inima dragului nostru a încetat să mai bată

DR. CĂLUGĂREANU MIRCEA
Vei rămâne veșnic în inimile noastre.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Familia

(12/.09-2006)

Oferte locuri de muncă (74)

• Companie austriacă angajează operatori pariuri 
sportive. Școlarizare gratuită în cadrul firmei, 
salarizare atractivă plus bonuri, bacalaureat 
Așteptăm CV-uri cu poză în Bdul 22 Decembrie, bl. 
Dl + D2. Informații latei. 0254/232747.

(6/18.09)

• Societate comercială importatoare produse de 
tutun caută reprezentant zonal pentru județul Hune
doara cu domiciliul stabil în Deva. CV-urile la fax nr. 
0259/447152.

(1/30.08)

• Societate comercială angajează personal pentru 
spălătorie auto. Relații latei. 0722/301943.

(9/18.09)

• Societate franceză din Mintia angajează opera
tori montaj cu studii medii. CV-urile se primesc pe 
fax 0254/236610.

(1/18.09)

- freză universală, 1 bucală = 2554 lei/buc.

- strung losif Ranghet = 2052 lei/buc.

- strung SN 401 = 2200 lei/buc.

- polizor dublu = 320 lei/buc.

- mașină de rabotat = 1177 lei/buc.

- mașină de găurit =1153 lei/buc.

- mașină roluit tablă = 382 lei/buc.

- mașină de bordurat = 682 lei/buc

- mașină de ascuțit scule = 2071 lei/buc.

- banc de lucru = 314 lei

- dulap metallic, 5 buc. = 57 lei/buc.

- presă =512 lei /buc.

- rezervor inox = 682 lei

- răcitor final = 1592 lei

- rezervor POLISTIF 4 mc = 569 lei

- rezervor POLISTIF 40 mc = 1754 lei

- menghină 2 buc. = 57 lei/buc.

Prețurile de pornire a licitației menționate mai sus nu 
conțin TVA. Garanția de participare la licitație este de 
10% din prețul de pornire a bunului pentru care se 

licitează.

Caietul de sarcini și orice informații sunt la dispoziția 
eventualilor cumpărători la sediul societății din Orăștie, 
str. Gh. Lazăr, nr. 2, jud. Hunedoara și la tel. 0742- 

256676. (63689)

* Cvercinee: - mc; * Diverse tari: 948 mc;

De asemenea se licitează masă lemnoasă pe picior în volum de 438 mc (specia 
Fag) din proprietatea Primăriei Comunei Bătrâna.

,- prestări servicii de exploatare pentru un volum de masă lemnoasă de 4.428 mc. 

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

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

Nu vor fi acceptați la licitație agenți economici care au datorii față de D.S. Deva, 
în data de 25 septembrie 2006, ora 10.00.

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

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

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

(63725)

RECLAME

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
http://www.silvahd.ra
http://www.rosilva.ro
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• Pe primul loc. Drama „Gridiron Gang", 
în regia lui Phil Joanou, un film despre o 
bandă de delincvenți din Los Angeles care 
vor cunoaște gloria datorită fotbalului, s-a 
situat pe primul loc în box office-ul nord- 
american la sfârșitul săptămânii trecute.

Turistă, zece zile-n spațiu

Botox crează dependență
Londra (MF) - Tratamentele cu Botox, uti

lizate pentru eliminarea ridurilor pielii, pot 
crea dependentă, este concluzia unui studiu 
care va fi prezentat la o conferință a British 
Association of Aesthetic Plastic Surgeons.

Cercetătorii au colectat date de la 81 de 
clinici, și au comparat modul de gândire al 
utilizatorilor de Botox cu cel al persoanelor 
care .utilizau alte metode de „întinerire”, mai 
puțin jnvazive. Acest tip de tratament de 
întinerire este foarte popular printre 
celebrități. Injecțiile cu botox provoacă o pa
ralizie a mușchilor fetei, eliminând ridurile. 
Efectele acestui tratament durează între 
patru și șase luni. Studiul a scos la iveală 
faptul că 40% dintre cei care utilizează Botox 
au manifestat o dorință compulsivă de a 
repeta acest tip de tratament.

Miros ciudat
Washington (MF) - NA

SA a anunțat că un miros 
ciudat care s-a făcut 
simfit pe Stafia Spațială 
Internațională, în
secțiunea rusă, a dus la 
decretarea unei situații 
de urgentă temporară ieri 
dimineața, dar problema 
a fost repede rezolvată. 
„Nu există fum, doar un 
miros ciudat, iar situația 
este stabilă”, a indicat 
astronautul american Jeff 
Williams. Colegul rus 
Pavel Vinogradov, actu
alul comandant al misiu
nii de pe ISS, a indicat că 
„nivelul de oxid de car
bon nu crește și că totul 
merge bine”. „Situafia 
este stabilă. Echipei i s-a 
cerut să poarte echipa
ment de protecfie”, a 
indicat Kelly Humphries, 
purtător de cuvânt din 
partea NASA. ”într-un 
raport initial s-a spus că 
este vorba despre fum, 
dar s-a dovedit că erau 
vapori”, a adăugat acesta.

La cuțit
Copenhaga (MF) - 
Regina Margrethe a 
ll-a a Danemarcei a 
fost internată la spi
talul universitar din 
Copenhaga unde a 
suferit o operație 
chirurgicală minoră 
din cauza unei hernii, 
a anunțat Palatul 
regal danez.Operația 
s-a desfășurat con
form programului, 
iar suverana daneză 
urma să fie externată 
în cursul zilei de ieri, 
se arată în comuni
catul emis de Palat, 
fără a se da detalii 
despre natura acestei 
hernii. Regina își va 
relua îndatoririle 
după două-trei zile 
de odihnă. Regina 
Danemarcei, în 
vârstă de 66 de ani, 
suferă de mai mulți 
ani de o artroză la 
genunchi. în iunie a 
suferit o altă operație 
pentru a i se monta 
o proteză la 
genunchiul stâng.

■ Prima turistă spațială 
din lume a decolat ieri, 
spre Stația Spațială 
Internațională.

Baikonur (MF) - American
ca de origine iraniană 
Anousheh Ansari, prima tu
ristă spațială din lume, și 
astronaufii Mihail Tiurin și 
Michael Lopez-Alegria s-au 
aflat la bordul navetei rusești 
Soyuz care a decolat, ieri, de 
la cosmodromul din Bai
konur, Kazahstan, spre Stafia 
Spațială Internațională (ISS).

Ansari și echipajul celei 
de-a 14-a misiuni de lungă 
durată pe ISS vor lucra în 
spațiu cu astronautul german 
Thomas Reiter, aflat pe Stafia 
Spațială de la începutul lunii 
iulie. Racheta a fost plasată 
pe orbită cu succes câteva 
minute mai târziu. Arimarea 
la ISS este prevăzută pentru 
mâine, la ora 05.24 GMT.
Două experimente

Anousheh Ansari, o femeie 
de afaceri în vârstă de 40 de 
ani, este specializată în sec
torul telecomunicațiilor. An- 

Ploi torențiale
Tokyo (MF) - Taifunul 

Shanshan, care a provocat 
moartea a nouă persoane și 
rănirea a peste 280 de 
oameni, în Japonia, s-a trans
format în furtună tropicală și 
se îndreaptă către mare. 
Rafalele de vânt au continu
at să afecteze transporturile 
în sud-vestul și vestul tării, 
provocând anularea a 
aproape 80 de curse aeriene 
și întârzieri ale trenurilor de 
mare viteză. Ploile torențiale

Ziua tuturor recordurilor

un festin cu banane la Guwahati zoo, cu 
ocazia festivalului Bishwakarma Puja.

(Foto: EPA)

M La Viena s-au adunat 
mii de curajoși care au 
sperat să intre în Guin
ness Book.

Viena (MF) - Mii de per
soane au încercat, duminică, 
să bată recordurile celui mai 
mare număr de săruturi din 
lume, a celui mai mare con
cert de claxoane sau a celui 
mai rapid SMS, în celebrul 
parc Prater din Viena.
Monitorizați

în timpul acestei „zile a 
recordurilor mondiale”, au 
fost programate peste 20 de 
probe în fata reprezentanților 
Guinness Book, eveniment 
care „constituie în sine un 
record”, a explicat Alexander

Munca în ture e riscantă
Londra (MF) - Munca în ture mărește 

riscul de apariție a cancerului de prostată, 
este concluzia unui studiu realizat de o 
echipă de cercetători japonezi.

Cercetătorii au descoperit că lucrul în 
ture afectează tiparul de somn. Din acest 
motiv, oamenii care lucrează în ture 
prezintă de patru ori mai multe riscuri de 
a fi diagnosticați cu cancer de prostată. Cei 
mai afectafi sunt angajafii care lucrează în 
turele de noapte. La acest studiu au par
ticipat 14.000 de persoane. Munca în ture 
a fost asociată și cu un risc crescut de 
aparifie a cancerului la sân și a celui de 
colon. Explicația apariției acestor probleme 
medicale este reducerea secreției de mela- 
tonină pe care o produce organismul pen
tru inducerea somnului. Acest hormon 
previne apariția cancerului.

David și Victoria (Foto epa)

sari trebuie să efectueze două 
experimente, unul medical și 
altul biologic pentru Agenția 
Spațială Europeană (ESA). Ea 
va face și un număr mare de 
fotografii. Americanca își va 
comunica impresiile despre 
această călătorie pe un blog.

Ansari se va întoarce pe 
Pământ după zece zile, împre
ună cu echipajul celei de-a 
13-a misiuni, rusul Pavel 
Vinogradov și americanul Jef
frey Williams.

Zborurile turistice în spațiu 
sunt organizate de compania 
ruso-americană Space Adven
tures și costă aproximativ 25 
de milioane de dolari.

în Japonia
care au însofit taifunului au 
provocat, la sfârșitul săp
tămânii trecute, inundații și 
alunecări de teren pe princi
pala insulă din sud-vestul 
Japoniei, Kyushu. Rafalele 
puternice au răsturnat auto
turisme, au determinat dera
ierea unui tren expres și 
întreruperea furnizării elec
tricității în mii de case, în 
timp ce mii de persoane și-au 
părăsit locuințele, refugiin- 
du-se în adăposturi.

Marco Hort (Foto: EPA) Bao XiShun (Foto: EPA)

Strohmeier, șeful societății 
Zoom Entertainment, organi-

Cei mai arătoși părinți
Los Angeles (MF) - Victoria 

Beckham și soțul acesteia, fot
balistul David Beckham, au 
fost aleși „cea mai arătoasă 
mămică” și, respectiv, „cel mai 
arătos tătic”, în topurile reali
zate de compania de produse 
alimentare pentru bebeluși 
Avent. Fosta membră a trupei 
Spice Girls a câștigat primul 
loc în topul celor mai arătoase 
mămici pentru aspectul său 
perfect, în ciuda faptului că

zatorul evenimentului. Marco
Hort, un elvețian de 22 de ani, 

este mamă a trei băieți: Brook
lyn (7 ani), Romeo (4 ani) și 
Cruz (18 luni). Pe locul al doilea 
în acest top s-a clasat prezen
tatoarea de televiziune Nigella 
Lawson, celebră pentru formele 
sale. Actrffa Angelina Jolie s-a 
situat pe locul al treilea.

Fotbalistul David Beckham a 
fost ales „cel mai arătos tătic” 
și este urmat în top de actorul 
Brad Pitt și „bucătarul șef' 
Jamie Oliver. 

și-a bătut propriul record 
mondial, reușind să tină în 
gură 264 de paie cu un 
diametru de 6,4 milimetri.

Cele 3.800 de cupluri care 
s-au sărutat timp de 30 de 
secunde pe marea alee a par
cului Prater au fost, în 
schimb, foarte departe de 
recordul mondial care a 
adunat 5.879 de cupluri.

Omul cel mai înalt din 
lume, chinezul Bao XiShun, 
care măsoară 2,36 metri, invi
tat cu această ocazie în capi
tala austriacă, a fost una din
tre atracțiile evenimentului. •

Strohmeier a indicat că își 
dorește ca și anul viitor să 
organizeze o astfel de zi. Pen
tru acest eveniment, pregăti
rile au început în urmă cu 
patru ani.

Ecologic Organizația 
sud-africană SANCCOB, 
care salvează în medie 
1.000 de pinguini pe an, 
victime ale poluării cu 
petrol, organizează anual 
în Cape Town o regată 
pentru strângere de fon
duri. (Foto: EPA)


