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Căldura tot mai scumpă
■ Prețul gigacaloriei 
crește cu 37,8% la 
Brad, iar la Deva majo
rarea va fi de 8%.

Deva (C.P.) - O delegație din cadrul Primăriei Deva s-a aflat ieri la București la ANRE pentru a discuta despre prețul
Protestul în Ungaria continuă. Mai multe mașini au blocat ieri autostrada care leagă Budapesta de Kisujszallas, în Estul Ungariei solicitând demisia Guvernului, după ce, duminică Premierul a recunoscut că a mintit în campania electorală, /p.2

Bursa pentru absâlvenți
Deva (I.J.) - Peste 2.800 de locuri de muncă sunt puse, astăzi, la dispoziția absolvenților și șomerilor care doresc să participe la cele două burse organizate de AJOFM Hunedoara: generală și pentru absolvenți. Bursa se va desfășura în toate agențiile județene între orele 9 și 13. Dintre locurile oferite de agenții economici, 1148 sunt strict pentru absolvenți. La finele anului școlar 2005-2006 s-au înregistrat un număr de 901 absolvenți, 276 dintre aceștia primesc deja ajutor de șomaj.

Rechizite gratuite pentru copii
Distrugeri de munițieDeva (D.I.) - Primăria Municipiului Deva aduce la cunoștință locuitorilor că astăzi/ 22.09.2006, între .orele 10.00 - 14.00, în poligonul de pe Dealul Paiului vor fi efectuate lucrări de distrugeri de muniție. Autoritățile locale previn astfel populația din zonă despre pericolul la care se expune dacă se pătrunde pe raza poligonului, pe timpul executării lucrărilor.
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■ MEdC precizează că 
și în acest an copiii vor 
beneficia de rechizite 
școlare gratuite.

Deva (C.B.) - în județul Hunedoara se așteaptă ca peste 12.000 de copii să intre în posesia acestor rechizite cu condiția ca venitul unei familii să fie sub 50 la sută din venitul minim brut ga
I

Prins, după ce a furat din 7 mașini
■ Un tânăr din Lupeni, 
este cercetat în stare 
de reținere pentru furt 
calificat.

Lupeni (M.T.) - Valentin M., de 23 de ani, a spart șapte autoturisme parcate pe raza localității, din care a furat mai multe bunuri, în perioada august - septembrie 2006. Tânărul acționa noaptea, în zone slab iluminate, orientân- du-se spre autoturismele Dacia, pe care le deschidea cu 

local de referință pentru energia termică. „La Deva, prețul local va fi de cel mult 116 lei/Gcal, dar poațe să rămână și la nivelul prețului national de referință, adică cel practicat în prezent și care este de 107,5 lei/Gcal. O decizie va fi luată de Consiliul Local, iar noul preț va intra în vigoare 

rantat pe fiecare membru. „Anul trecut am avut chiar un excedent de manuale, dar ele vor fi date anul acesta. Tot anul trecut. 28% dintre elevii județului au beneficiat de aceste rechizite gratuite și sperăm că anul acesta procentul nu va scădea”, a spus ofițerul de presă al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, loan Sterea.Graficul stabilit de organi
chei potrivite. Valoarea prejudiciului este de 420 lei noi, din care polițiștii au reușit să recupereze 80%. Valentin M. a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani cu propunerea de arestare preventivă. Polițiștii recomandă șoferilor montarea unui sistem eficient anti- efractie, precum și parcarea mașinii în locuri iluminate și cu o bună vizibilitate asupra acesteia, măsuri obligatorii pentru a nu deveni victimă a potențialilor infractori. 

cel mai probabil din luna noiembrie”, a declarat Ioan Cristea, directorul Calor Deva. Societatea de distribuție a agentului termic va începe însă de luna viitoare verificarea instalațiilor de încălzire, prin umplerea lor cu apă, iar căldura va fi furnizată, în funcție de temperatură, după 

zatori pentru distribuirea manualelor este 15 septembrie -15 octombrie.„în urma dosarelor primite, vom estima câți copii vor beneficia de manualele școlare în acest an. Nu avem probleme cu recepția materialelor așa încât in curând vom trimite școlilor manualele care li se cuvin”, a mai spus ofițerul de presă, loan Sterea. 

Campionatul Mondial de Ciclism 2006. care se desfășoară la Salzburg a debutat ieri cu proba de vitezăbărbați ia care a participat și ciclistul Kazak AlexandreVinokourov. (Foto: EPA) :
y

data de 15 octombrie. La Brad, persoanele ale căror locuințe sunt racordate la sistemul centralizat vor plăti facturi mai mari cu 37,8%. Noul preț local de referință va fi de 148,21 lei/Gcal, dar acest preț va intra în vigoare la 1 ianuarie 2007, a declarat Aurel Circo, viceprimarul Bradului.

Cozi mari
Deva (I.J.) - Sute de contabili au luat cu asalt cele trei ghișee ale Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara pentru depunerea declarațiilor. Cozile ar fi putut fi evitate dacă declarațiile ar fi fost transmise on-line. între 20-25 ale fiecărei luni peste 10.000 de agenți economici întârzie, /p.5
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•în rezervă. Traian Băsescu a semnat de
cretul de trecere în rezervă a generalului- 
maior Ovidiu Soare, din SRI. Ovidiu Soare și 
colonelul (r) Gheorghe Dumitrache au fost 
reținuți miercuri seara de procurorii DNA 
sub acuzațiile de luare și dare de mită.

Raportul CE va fi pozitiv

Este pentru 
transparență

București (MF) - Mir
cea Dinescu, membru al 
Colegiului CNSAS, a or
ganizat, ieri, in fața se
diului CNSAS, o confe
rință de presă in care a 
pledat pentru transpa- 
rentizarea instituției, a- 
nunțând că, deși legea 
nu îi permite acest lu
cru, până la rezolvarea 
problemelor de comuni
care ale CNSAS va pre
zenta detalii după fieca
re ședință. „Această in
stituție se ocupă cu de- 
secretizarea, nu cu se- 
cretizarea informațiilor 
legate de activitatea fos
tei Securități”, a tunat 
Dinescu. El a venit cu 
două propuneri. Cole
giul ar trebui fie să a- 
probe prezența presei la 
ședințe, fie să se dizolve, 
iar dosarele foștilor tur
nători să fie publicate 
pe internet.
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George W. Bush

Mircea Dinescu (Foto: fan)

(Foto: EPA) 

Fără milă
Washington (MF) - 
Președintele ameri
can George W. Bush 
a dat asigurări, mier
curi, că este gata să-i 
urmărească și să-i 
ucidă pe Osama ben 
Laden și pe alp tero
riști în Pakistan, per
spectivă care întâm
pină reticența preșe
dintelui pakistanez 
Pervez Musharraf. 
„Categoric", a răs
puns Bush îhtr-un in
terviu acordat postu
lui CNN, îh care a 
fost întrebat dacă 
„va da ordinul ucide
rii sau capturării" lui 
Osama ben Laden și 
a altor teroriști „în 
Pakistan, în cazul în 
care va primi infor
mații corecte". „Con
sider că președintele 
Musharraf este o 
persoană căreia i-ar 
plăcea să-i aducă pe 
membrii al-Qaida îh 
fața justiției", a adău
gat el.

■ El va recomanda ade
rarea la 1 ianuarie 2007, 
dar va include și o serie 
de clauze sectoriale.

Bruxelles (MF) - Raportul privind România pe care Comisia Europeană îl va prezenta săptămâna viitoare va fi u- nul pozitiv, care va recomanda aderarea țării la 1 ianuarie 2007, dar care va include și o serie de clauze sectoriale pentru anumite domenii precum agricultura, au declarat surse oficiale de la Bruxelles.„Este foarte probabil ca, până la jumătatea anului viitor, să fie redactat un alt raport al Comisiei Europene, de analiză a evoluției reformei în domeniile vizate”, au afirmat sursele citate.
Premierul e optimistPremierul Tăriceanu a afirmat, ieri, la Bruxelles, că se așteaptă ca raportul din a- ceastă lună aTComisiei Europene privind România să fie

Premierul Tăriceanu și președintele CE, Jose Manuel Barroso
(Foto: EPA)unul echitabil și obiectiv, preponderent pozitiv, în pofida unor probleme încă restante în special în sectorul agricol.El a apreciat că raportul CE se va baza pe evaluările din ultima perioadă ale oficialilor europeni și pe progresele înregistrate de România în procesul de aderare.

„Nu mă aștept la un număr mare de domenii care să fie considerate ca fiind preocu- pante. Mai sunt necesare progrese în reforma justiției și în sectorul agricol, cu agențiile de plăți și intervenție și sistemul de acreditare, și știm încă de acum că nu vom putea rezolva la timp problema pes

tei porcine, dar sper că nu vor fi aplicate clauze de salvgardare sectoriale decât acolo unde va fi considerat necesar", a spus Tăriceanu.
Va fi obiectivPreședintele Comisiei Ei* > pene, Jose Manuel Barroso, l-a asigurat, ieri, pe premierul Tăriceanu că raportul Comisiei Europene din 26 septembrie va evalua cu obiectivitate progresele înregistrate de România în procesul de integrare europeană.Tăriceanu i-a prezentat oficialului european cele mai recente măsuri adoptată pentru aplicarea planului de acțiune convenit cu Comisia Europeană în vederea aderării, elaborat în urma raportului de monitorizare din luna mai, și a arătat că este esențial ca viitorul raport să consacre 1 ianuarie 2007 ca dată de aderare a României la Uniune^ Europeană, ca rezultat al eforturilor făcute în îndeplinirea angajamentelor asumate.

Băsescu, premiat și lăudat

A comis crimeHe război
Londra (MF) - Caporalul Donald Payne este primul militar britanic care recunoaște că a comis crime de război prin aplicarea de tratamente inumane deținuților irakieni, realizând un adevărat „cor” de țipete de durere, a afirmat acuzarea în fața tribunalului, relatează Daily Telegraph.Julian Bevan, martor al acuzării, a explicat că Payne îi lovea sistematic pe deținuții irakieni, în urmă cu trei ani, țipetele și gemetele de durere ale acestora formând un „cor”.Bevan susține că lui Julian Payne i-a făcut plăcere să formeze ceea ce numește un „cor”, pentru amuzamentul celor care vizitau centrul de detenție. „Este semnificativ faptul că abuzul comis de caporalul Payne a avut loc nu numai în fața soldaților pe care îi cunoștea, ci și a unor persoane străine”, a precizat Bevan.Tribunalul a vizionat ulterior o înregistrare video de un minut, în care caporalul Payne putea fi văzut în timp ce îi forța pe deținuți să rămână în aceeași poziție.*

R La Koln, președintelui 
i s-a oferit premiul Ade
nauer și a fost lăudat 
pentru întreaga activitate.

Koln (MF) - Președintele Traian Băsescu a primit, ieri, premiul Konrad Adenauer o- ferit de municipalitatea orașului Koln, în timpul festivității de decernare fiind lăudat în repetate rânduri pentru întreaga sa activitate, începând de la cea de comandant de navă și terminând cu cea de președinte.La festivitatea de acordare a premiului Konrad Adenauer au participat, alături de șeful statului, primarul orașului, Fritz Schramma, și fostul președinte al RFG Richard von Weizsaecker.
Eforturi lăudabilePrimarul Kolnului a declarat că lui Traian Băsescu i se

Președintele Traian Băsescu 
(Foto: EPA) oferă acest premiu pentru contribuția sa la dezvoltarea Capitalei României și pentru orientarea României către Europa, precizând că eforturile actualului președinte în sensurile menționate se apropie foarte mult de orientarea europeană și către municipali

tate susținută de primul cancelar german Konrad Adenauer.Cei doi l-au lăudat pe Băsescu și pentru faptul că de când a devenit președinte a redirecționat eforturile Guvernului pentru primirea României în UE.„în doi ani de mandat, România a cunoscut o schimbare mai mare decât și-ar fi putut imagina; oricine. Președintele Băsescu afirmă că dezvol- 1 tarea României este strâns legată de statutul de membru UE. Ați reușit cu o mână sigură să cârmuiți țara dumneavoastră înapoi în barca Europei”, a spus Weizsaecker despre Traian Băsescu.La rândul său, președintele Traian Băsescu s-a arătat impresionat de onoarea făcută prin acordarea acestui premiu și a precizat că această onoare o dă „toată” poporului român.

De acord cu 
lovitura de stat

Bangkok (MF) - Mai mult de 80 de procente dintre thailandezi aprobă lovitura de stat prin care a fost înlăturat de la putere, marți, controversatul premier Thaksin Shinawatra, potrivit unui sondaj. Un total de 83,98 la sută dintre cei 2.019 participanți la studiu s-au declarat în fa-f voarea loviturii de stat, * apreciind că această va aplana situația politică tensionată din regat, conform sondajului realizat de institutul Rajb- hat Suan Dusit.Trei sferturi dintre respondent! consideră că lovitura de stat va deschide calea reformelor importante și va permite instituțiilor politice să funcționeze mai bine.

Atentat Un atentator sinucigaș a intrat 
ieri cu o mașină-capcană în casa unui lider 
tribal din Samarra, la nord de Bagdad. în

Tot mai multi 
civili ucișiBagdad (MF) - Cel puțin 6.599 de civili au fost uciși în Irak în iulie și august, conform . unui raport publicat de ONU.Peste 3.590 de persoane au fost ucise în iulie și 3.009 în august. „în iulie s-a înregistrat o creștere a incidentelor legate de securitate, având drept consecință un număr fără precedent de civili uciși în toată țara”, precizează raportul.Numărul răniților s-a ridicat la 3.793 în iulie și 4.309 în august. Printre morți figurează, în iulie, 183 de femei și 23 de copii, iar în august, 194 de femei și 72 de copii. Irakul este victima unei intensificări a violențelor interconfe- sionale, după bombardarea în februarie a unui mausoleu șiit din orașul sunnit Samarra.

Ziua calm, noaptea violențe

urma exploziei, au murit șase irakieni și 
au fost răniți! 37. Majoritatea victimelor 
atacului sunt copii. (Foto: epa)

■ Calmul a revenit pe 
străzile din Budapesta, 
după a treia noapte 
consecutivă de violențe.

Budapesta (MF) - Calmul a revenit pe străzile din Budapesta, ieri dimineață, după a treia noapte consecutivă de violențe, în cursul căreia poliția a efectuat numeroase arestări iar mai multe persoane au fost rănite.Miercuri seara, aproximativ 100 de skinheads au provocat incidente în alte locații din capitala ungară.Trupele de ordine, mult mai pregătite decât în cursul protestelor precedente, au blocat mai multe artere din capitală și au reținut numeroase persoane.Potrivit unui bilanț realizat de agenția MTI, confruntările din cursul nopții de miercuri spre joi s-au soldat cu aproximativ 17 răniți, trei dintre a- ceștia fiind în stare gravă.Poliția a reușit să disperse-

Manifestant reținut de polițiști (Foto: EPA)ze manifestanții în jurul orei 03:00. Protestatarii au folosit împotriva forțelor de ordine diferite proiectile, dar au fost menținuți la distanță de tiru- rile cu bombe lacrimogene.înainte de izbucnirea confruntărilor, peste 10.000 de persoane au manifestat pașnic în fața Parlamentului, cerând demisia premierului Gyrcsany.Atmosfera pacifistă de Ia

început, ilustrată de numeroase cântece, a fost apoi marcată de o serie de discursuri a- gresive la adresa șefului. Guvernului, fără a degenera însă în violențe. $ ■Poliția ungară a reținut 62 de manifestanți, dintre care șapte au fost imediat repuși în libertate. Spre deosebire de nopțile precedente, nici un polițist nu a fost rănit în cursul ultimelor violențe.
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• Formare. 500 de persoane provenite din rândul șomerilor vor putea învăța în mod gratuit numai în trimestrul IV al anului curent, declară Vasile Iorgovan, director AJOFM Hunedoara. Cele mai cerute cursuri sunt cele de drumar, constructor și fasonator mecanic. (I.H.)
• Atelier de lucru. „Future Creative Workshop" a fost intitulat Atelierul de lucru al -^Clubului IT&C organizat de Agenția pentruDezvoltare Regională Vest, desfășurat la Timișoara. Din partea județului au participat firme de specialitate, reprezentanți ai administrației publice locale și bănci. (I.H.)

112 luat în bătaie de ioc

„Placheta de 
Onoare"

Orăștie (DA.) - Alexandru Munteanu, vice- primarul municipiului Orăștie, ne-a declarat ieri că autoritățile locale pregătesc în aceste zile manifestările prilejuite de acordarea, pe 1 octombrie, a „Plachetei de Onoare” comunității orăștiene de către Consiliul Europei. La manifestări sunt așteptați să participe primarii celor cinci localități cu care municipiul Orăștie are stabilite relații de înfrățire (Helmstedt - Germania, Sliedrecht - Olanda, Fenouillet - b Franța, Crîuleni - Republica Moldova și Raat - Israel), precum și reprezentanți ai Consiliului Europei. „Cu acest prilej vor fi organizate o serie de acțiuni legate atât de înmânarea distincției, cât și de Ziua ■Recoltei și de Ziua Helm- stedt-ului: expoziții cu produse specifice, gustări și băuturi tradiționale din Germania, spectacole, proiecția unui film despre Helmstedt și altele”, ne-a spus Alexandru Munteanu.
Siguranța alimentelor

Deva ( C.P.) - Centrul zonal de Informare Hunedoara, înființat de CCI Hunedoara și ASRO, oferă firmelor materiale informative despre ecoetichetare și siguranța alimentelor. Pachetul „Ecoetichetarea” se adresează agenților economici și tratează în detaliu toate aspectele ecoetichetării. Pachetul „Siguranța alimentelor” cuprinde întreaga legislație din domeniul siguranței alimentelor, având inclusă lista celor 1500 de standarde cu prețurile aferente.
Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 
cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 
Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 
alături de cele mai interesante comentarii.

Vot prin 
SMS

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

întrebarea săptămânii: Sunteți 

mulțumit de subvențiile ce se vor 
acorda în această iarnă pentru 
energia termică?

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

v'ooji prin SMS poate fi tnnws până in data de 22 sep- 
temone, era 24

«W

Notificări
Dwa (C.P.) - Aproxi
mativ 1000 de per
soane fake care 
desfășoară activități 
economice în mod 
independent sau 
exercită profesii 
libere, din județul 
Hunedoara, vor fi 
înștiințați de la 1 
octombrie să se 
prezinte la fisc pentru 
atribuirea codului de 
înregistrare fiscală și 
eliberarea noului cer
tificat de înregistrare 
fiscală. în acest sens, 
contribuabilii depun 
la organul fiscal în a 
cărui rază teritorială 
își au sediul activității 
sau locul unde se 
desfășoară efectiv 
activitatea principală 
„Dedarație de înre
gistrare fiscală/ 
Dedarație de 
mențiuni pentru per
soanele fizice care 
desfășoară activități 
economice n mod 
independent sau 
exercită profesii 
libere" (070), însoțită 1 
de o copie de pe 
certificatul de hregjs- 
trare fiscală emrs 
anterior și de actele 
dovedtoare ale infor- 
mațlor cuprinse In 
aceasta.

■ 18% dintre apelanții 
numărului pentru ape
luri de urgență sună 
pentru cazuri reale.

Ina Jurcohe___________________
tna.jurcone@informmedia.ro

Deva - Până la sfârșitul lunii august, numărul 112 a fost apelat de peste 450.000 de persoane din județul Hunedoara. Puțin peste 25.000 au fost cazuri reale. „Peste 80% din apeluri sunt făcute în bătaie de joc, în nici un caz urgențe, între cazurile reale, 39% sunt urgențe majore, 31% urgențe
DA WPM CU CITITORII !■

Politică numai pentru bogați
■ loan Baciu și-a expri
mat punctul de vedere 
față de politica 
românească.

Deva (D.I.) - în ultimele săptămâni am inițiat un dialog direct cu cititorii ziarului „Cuvântul liber”, astfel încât
Trei pe loc, la 
pompieri

Deva (M.T.) - Pe cele 140 de posturi scoase la concurs de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara, s-au prezentat 436 de concurenți. Concursul s-a desfășurat pe parcursul a trei zile, iar astăzi vor fi afișate rezultatele finale. Din cei 436 de concurenți, în urma probelor psihologice și sportive, au mai rămas 264 de candidați, care s-au prezentat ieri la proba scrisă. „După aflarea rezultatelor finale, dacă nu se vor ocupa toate posturile vacante, vom organiza un nou concurs, până la sfârșitul acestui an. în caz contrar, doar anul viitor vor mai fi scoase noi posturi la concurs”, declară inspector-șef, colonel Petru Stăncoane, șeful ISU Hunedoara.
Astfel se intitulează o nouă rubrfcă lansată de „S&vâtfțClBjppsF'-la ear^pot- 

f' •părtfflpS'tftîeOsOți din MegjuaețSl HtirîMertIii vor'' 

fi publicate fotografiile celor mai recente cupluri, care vor trimite la redacție 
cea mai reușită fotografie în care sunt mire și mireasă. Acest moment unic 
al vieții fiecărui tânăr poate fi cu atât mai prețios cu cât va apărea și în pu
blicația noastră. Pentru ca fotografiile pe care le veți trimite la sediul redacției: 
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A - parter sau pe e-mail: sanda.bocani- 
ciu@informmedia.ro, să fie publicate este nevoie să fie însoțite de numele 
mirilor, adresa lor și un număr de telefon la care aceștia pot fi contactați. 
Persoană de contact: Sanda Bocaniciu - redactor. Informații la telefon nr 
0254/211 275, int. 8834 sau 0720/400437.

A

Oamenii invocă cele mai aberante urgențe (Foto: clide gradul II și 30% transporturi medicale. Am eliminat deja o parte din inconveniente. Unul ar fi faptul că medicii s-au plâns că apelurile către ei sunt redirecționate 

oricine dorește poate să ne viziteze la redacție pentru a-și exprima punctul de vedere. Unul dintre aceștia a fost Ioan Baciu, un pensionar din Deva, „în România există o discriminare a săracilor. Practic, pe listele de alegeri săracii nu au acces pe locuri eligibile, ci doar bogății. Pentru a
ARTICOL PUBLICITAR

Se apropie Toshiba Roadshow - cel mai important eveniment IT din Deva

Firma TopTech organizează 
marți, 26 septembrie, începând 
cu ora 12:00, la Camera de 
Comerț Hunedoara, Toshiba IT 
Trek - eveniment specializat IT&C 
ce își propune să prezinte 
firmelor și instituțiilor publice din 
județul Hunedoara ultimele 
tehnologii lansate de Toshiba.

Evenimentul va cuprinde dis
cuții și demonstrații practice, pe 
agendă fiind incluse subiecte ca: 
introducere Toshiba IT Trek, 
gama de produse și soluții Toshi
ba cu accent pe beneficiile pe 
care acestea le aduc utilizatorilor, 
soluții software pentru document 
management, echipamente mul
tifuncționale nou lansate pe 
piață, echipamente de prezentare 
și laptopuri, posibilități de 
finanțare, preț pe pagină și oferte 

prost”, declară col. Tatiana Frâncu, ofițer STS. între cele mai ciudate situații în care a fost apelat 112, se numără cazul unui bătrân care a rămas încuiat în casă de

prinde un asemenea loc, trebuie să contribui cu miliarde de lei. După mine, partidele politice ar putea fuziona pentru că nu au ideologii care să le deosebească. Singura ideologie e acea de a acapara cât mai multă avere. Singura opoziție la acest mare „partid al bogaților” ar putea fi doar

• fl* n-> «napmtnt urr •*«•.! • Mtiuțo pent tu dictribMi* *I*<ttoni<^ «
-I • so'uț'td* cont tul ți fnanaRcmext costurilor d« copier*, tipării*

tehnologi Toshîb» ev hipomento mi«lt)funcțion*le. vxleoprolectoor*. notobook uri

*ontru inlcwmcni «upomentoro conioctow ftrmo Tootoch. Wo*a vțctoow nr. 1,025* 234 437. ofWct^lootoch.ro

speciale. Pentru TopTech a 
devenit deja o tradiție să se 
implice în introducerea pe piață 
a celor mai noi tendințe din 
domeniul IT. TopTech, partener 
autorizat exclusiv Toshiba pen
tru județele Hunedoara și Sibiu, 
deține și statutul de Gold Offi

Sfatul specialistului

Fitoterapie pentru 
hipertensiunea arterială 
(nartea a ll-a)

Farmacist specialist SEPTIMIA ȘERBAN
Director al LABORATOARELOR FARES BI0 VITAL

Hipertensiunea arterială este cea 
mai răspândită boală cardio
vasculară. caracterizată de valori 
ale lensiunii arteriale de peste 
140 mmHg (sisiolică-maximâ) șt 
respectiv 90 mmHg (diastolică- 
minimă). Pentru a preveni 
apariția hipertensiunii arteriale 
este necesară reducerea 
consumului de sare sub 5 grame 
pe zi. evitarea stresului, 
combaterea obezității, controlul, 
periodic al tensiunii arteriale. în 
special pentru persoanele cu 
cazuri de hipertensiune arterială 
în familie. Tratamentul 
fitoterapeutic începe după 
consultarea medicului specialist 
care va indica preparatele și 
dozele optime.
Ceaiul HIPERTENSIUNE este 
indicat în 
hiper- 
(ensiunea 
arterială 
forme 

Se recomandă 20-40 de picături 
diluate în 100 ml apă sau ceai, de
3 ori pe zi.

ușoare și
ilicate). Produce 

nepot și a făcut infarct. Alții telefonează să solicite un schimb de butelie sau că au pierdut cheile de la apartament. „După '89 numărul telefoanelor la bătaie de joc primite a crescut, trebuia făcută o selecție a apelurilor. Ne solicitau mai ales tinerii care au crezut că asta înseamnă democrație. Am intervenit pentru anihilarea unui câine care a ajuns într-un post de radio, pentru scoaterea unui cal din fântână sau a unei șopârle dintr-o locuință, însă astea erau cazuri reale”, declară col. Petru Stăncoane, 
comandant ISU Hunedoara.

loan Baciuun partid al săracilor, spune Ioan Baciu.

cial Dealer Toshiba și Best Deal
er Toshiba 2005/2006 în Româ
nia, dovedind că excelează atât 
în ceea ce privește cifra de 
vânzări cât și în a aduce valoare 
suplimentară caracteristicilor 
tehnice ale echipamentelor și 
relației cu clienții.

scăderea tensiunii arteriale și 
optimizarea funcțiilor cardiace. 
Se beau 3 căni cu ceai pe zi.
Tinctura de PADl'CEL are 
acțiune hipotensivă.
?3Bsodilatatoare și 

seda ti vă. Reduce 
simptoraele anginei 
pectorale datorită 
llavonoidelor care 
destind și dilată 
arterele coronare. 
Reduce riscul de 
degenerare al 
vaselor de sânge 
datorită acțiunii 
antioxidante a llavonoidelor. 
Tinctura de păducel este indicată 
bolnavilor cu manifestări ale 
cardiopatiei hipertensive 
(tahicardie, extrasistole, edeme).

profesioniștii plantelor
CONCURS RECLAME

mailto:tna.jurcone@informmedia.ro
mailto:sanda.bocani-ciu@informmedia.ro
lootoch.ro


Vineri, 22 septembrie 2006 COTIDIAN /4

1768 - A murit, la Roma, episcopul loan Inochentie Mica 
Klein (Clain/ h^tător pentru cauza romanilor ardeleni.
1791 - S-a născut fizicianul și chimistul britanic, Michael

Faraday, descoperitorul inducției elec
tromagnetice; a formulat legile elec
trolizei, cunoscute sub denumirea de 
„legile lui Faraday" (m. 1867)._________

18B!» - S-a născut regizorul de film 
Erich eon Stroheim. __________ _

1938 - S-ă născut scriitorul Augustin 
Buzura, membru al Academiei Române, președinte al Fun
dației Culturale Române.____________________________________

1942 * Mareșalul Ion Antonescu a fost învestit cu puteri 
excepționale.____________________ _______ ________________ ,____

1949 - Primul experiment atomic în URSS.____________ :
1949 - S-a nâscut cântărețul rock David Coverdale (foto) 
(Whitesnake).__________________________ ,

1958 - S-a născut tenorul italian Andrea Bocelll._______ _
1992 - A încetat din viață Ion Băieșu (Ion Mihalache), 
prozator și dramaturg (n. 1933)

Cer mai mult senin. Maxima va fi de 25°C, iar minima de 12°C.
Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Cer partial senin. Maxima va fi de 24°C, iar minima de 11°C.
Duminică. Cer partial senin. Temperatura maximă 24°C. Minima va fi de 8°C.

Calendar Creștin-Ortodox_______________________
Sf. Mc. Teodosie de la Brazi, mitropolitul Moldovei; Sf.
Sfințit Mc. Foca; Sf. Mc. Isaac și Sf. Martin.

Calendar Romano-Catolic_______________________
Sf. Toma din Villanova, ep.; Mauriciu, ofițer, m.

Calendar Greco-Catolic - • ■___ ___ »__■ ■
S. Foca, ep., m.

imamii apa, gaz, cubent
Energie electrică____________ __________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 
orele:
8.00-15.00 în localitățile Ohaba Sibișel, Râușor și Nucșoara 
(zonele Compresor și Colonie).

Gaz metan___  _____
Astăzi furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
9.00 -15.00 pe Al. Crinilor, bl. FI 3, sc. A și pe Al. Viitoru

lui, bl. 04, sc.3.

Apă
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

Margarita
Ingrediente: o jumăte de lămâie, 20 ml tequila, 10 ml curacao, 20 ml suc de lămâie, un cub de gheată, sare.
Mod de preparare: Paharul de coktail se unge cu jumătatea de lămâie și apoi se presară sare pe marginea încă umedă a paharului. Se toarnă tequila, lichiorul .curacao și sucul de lămâie și se amestecă. La sfârșit se adaugă cubul de gheată. Se poate servi cu măsline.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Berbec

Dimineață reușiți să faceți rost de banii necesari pentru a 
începe o afacere. Ar fi bine să vă asociațl cu un prieten, 
de preferință unul care se pricepe.

&
Soluția Integrama! din numărul precedent: P - P - CAT - RAPANE - RC - RULA - 
HAR - MANATARCA - ZER - XI - I - CI - IP - BOT - TREIA - TE - SEA - SPOR - E 
- MUCEGAI - SP - DA - AVA - IMA - ARID - ACU - P - ILAR - LOTRI - RECI

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
tn perioada 1-26 septembrie, Cuvântul liber vrea 
sâ-i demonstrezi din nou cât de ujar te poți juca cu 
cuvintele. Dezleagă corect integrama apărută în 
fiecare ediție a ziarului șl trimite-o alături de talonul 
completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 Decem
brie, nr. 37A. sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o 
în cutiile speciale Cuvântul liber, până în 30 septem
brie Extragerea va avea loc în 2 octombrie, ora 16.30, 
la sediul redacției, în prezenta unei comisii.
PREMIUL ESTE EXPRIMAT IN RONURI VALORICE. 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajați! Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I și II.

F—

} Nume.....
Prenume 
Adresa ...
....................... Tel.......................
Localitatea.................................
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 
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7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:10 Provocarea (muzical, 
▼QFranța, 2002). Cu: 

Blanca Li, Amanda 
Lear, Benjamin 
Chaouat, Sofia Boute- 
lla. R.: Blanca Li

9:55 Integrame despre 
Integrare (1 episod). 
Prezintă Răzvan 
Petrișor 

1035 Meseria, brățară de 
aur (r) 

11:05 Garantat 100% (r) 
12:00 Tenis. Cupa Davis: 

România - Coreea (2 
meciuri de simplu): 
Transmisiune directă 

18:00 Misterele din Sankt
S Petersburg 

(film serial, ep. 60, 
dramă, Rusia/SUA, 
2006). Cu: Nikita Pan
filov, Andrei Kuzicev, 
Alexandr Ustiugov, * 
Natalia Ivanova Fenki
na, Karina Razu- 
movskaia 

19:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

20:15 Stele de... 5 stele
21:50 Lost Naufragiat» (eP-

O 2, SUA, 2004). Cu: 
Naveen Andrews, Emi
lie de Ravin, Matthew 
Fox, Jorge Garcia 

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo 

23:00 Parfum de glorie... cu 
Mihai Leu 

23:55 Celebritățile timpului

El tău (s)
0:10 Casa de nebuni

, (dramă, Rusia/Franța, ' 
2003). Cu: Yulia 
Vâsoțkaia, Evgheni 
Mironov, Bryan 
Adams. R.: Andrei 
Konchalovsky

2:10 Rrom European (r)
2:40 Jurnalul TVR (r) Sport 

Meteo
3:45 Stele de... 5 stele (r)
5:15 Parfum de glorie (r) 
6:05 Celebritățile timpului 
H tău (s)

6:10 Impas (reluare)

7XX) Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit
EKfilm serial, 

reluare) 
10:00 Polițist sau delincvent 

(film, r) 
12:00 Apropo Tv (r) 
13:00 Știrile ProTv 
1330 La bloc (r) 
1400 Mircea (partea I) 
▼ O(dramă, România, 

1989). Cu: Sergiu Nico- 
laescu, Șerban lonescu, 
Adrian Pintea, Colea 
Răutu 

16:00 Tânăr și neliniștit (s).
H Cu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
18:00 Familia Bundy (s) 
18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

20:30 Substituirea 
IE (film artistic, 

acțiune, SUA, 
2000). 
Cu: Jeff Goldblum, 
Anne Heche, 
Nancy Travis. 
Regia: 
Matthew Tabak

22:45 La servici
H (film serial) 

2330 Supraviețuitorul
(; (film artistic, acțiune, 

SUA, 1996). 
Cu: Bruce Willis, 
Christopher 
Walken, Bruce Dern. 
Regia: 
Walter Hill

130 Substituirea 

*3 (film, reluare) 
330 Supraviețuitorul 

D (film, reluare)
530 La servici

1’1 (reluare)
600 Familia Bundy

(reluare)

Taur;
Vă gândiți că ați putea șl dumneavoastră să începeți o mică 
afacere. Fiți realist șl luați în serios eforturile care vă 
așteaptă! Nu refuzați să mergeți în vizită la rude.

Gemeni
Aveți un program foarte încărcat. Sunteți nevoit să faceț» 
o mulțime de drumuri. Urmează să plecați într-o călătorie 
Importantă. Arătați partenerului de viață că îl aprecîați.

Rac

Este o zi foarte importantă pe plan sentimental. Fie vă 
îndrăgostiți, fie relațiile cu persoana iubită trec într-o nouă 
etapă. Vă sfătuim să vă păstrați calmul.

Leu

Puteți să începeți o afacere nouă sau să vă gândiți la 
Investiții pe termen lung. Dimineață sunteți în formă și 
plin de entuziasm, spre bucuria partenerului de viață.

Fecioară

S-ar putea să reîntâlniți un prieten vechi care vă propune 
să faceți afaceri împreună. Merită să încercați, însă ar fi 
bine să nu renunțați la prudență.

Balanță

Sunteți într-o formă deosebită, de care ar fi bine să pro
fitați. Este o zl bună pentru afaceri șl călătorii, dar puteți 
avea succes și pe plan sentimental.

Scorpion

Intuiția vă ajută să prindeți o afacere care vă va îmbunătăți 
simțitor situația financiară. Consultațl-vă cu partenerul de 
viață I Arătațl mal multă atenție.

Săgetător

Sunteți hotărât să începeți o viață nouă. Puteți să intrați 
în afaceri, pentru Că aveți șanse să începeți să lucrați pe 
cont propriu. Vă sfătuim să dormițl mai mult.

Capricorn

După-amiază aflați că urmează să primiți o sumă mare de 
bani, probabil o moștenire. Vă recomandăm să vă păstrați 
caoul pe umeri șl să vă abțineți de la speculații.

Vărsător

Traversați o perioada favorabilă pe toate planurile, în care 
aveți ocazia să rezolvați probleme importante. Nu este 
exclus să cumpărați o casă nouă.I 

I 
1

6:00 în gura presei cu 

Mircea Badea
7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos 

9:00 în gura presei (r) 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Anastasia (s). Cu: Ele- 

Sna Korikova, Petr 
Krasilov, Daniel , 
Strakhov

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

Gherghe
13:45 Secretul din Hamden
v g(dramă, SUA, 2000). 

Cu: Steven Eckholdt, . 
Charles Robinson. R.: 
lan Bany

16:00 Observator cu Simona 
Gherghe

16:45 9595, te învață ce să 
faci

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

2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă

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

20:45 Fără scrupule (thriller,
• 1 SUA, 2000). Cu: Bill 

Pullman, Gabrielle 
Anwar, Devon Sawa, 
Joanne Whalley. R.: 
Anthony Waller. 
Un tânăr află că tatăl 
său biologic este un 
avocat de succes și 
pleacă să îl cunoască. 
Numai că acesta, fără 
să știe despre cine e 
vorba, îl angajează să 
comită o crimă în locul 
său...

22:45 Italiencele
H (dramă/comedie, 

România). Cu: Ana 
Ularu, Mara Nicolescu 

1:00 Observator (r) 
2:00 Concurs interactiv 
3:00 Războinicul (acțiune, 

SUA, 2002) 
4:15 9595

(reluare)
530 Anastasia

(reluare)

Pești
Pe plan financiar începe să vă zâmbească norocul. Puteți 
câștiga o sumă frumoasă, dacă vă hotărâți să colaborați 
într-o afacere. Cei din jur cred în dumneavoastră.

700 ABC... de ce? (r) 730 
Maiy-Kate și Ashley în acțiune 
(s, SUA 2001) 8.00 Lecția de... 
sănătate (r) 900 Micuți Zorro 
(s, r) 1000 Tom Sawyer (aven
turi) 11:20 Salvatorul. Eseu ci
nematografic 11 >40 Caracatiței 
(r) 1230 Motocidiștii pofticioși 
(doc., r) 1300 Motomagia (r) 
1400 ABC... de re? 1430 Aven
turi din Kytera (s) 1500 împre
ună în Europal 1600 Jurnalul 
TVR (r) 1630 Hollywood repor
ter (s) 17:00 Micuța Zorro (s) 
18:00 Gimnastică 1930 Ray 
Mears (doc.) 2000 D'ale Iu' Mi
tică 21:00 Ora de știri 2200 
Campionatul de comedie 2230 
Planeta Moldova 23:00 PLA
CEBO LIVE in Bucharest 2400 
Mica Britanie (ep. 1) 030 Ray 
Mears (doc, r) 1O0 Tom Sawyer 
(film, reluare)

6:00 De 3x femeie (r) 7:00 Re- 
belde (r) 8:00 Visuri fără preț 
(r) 9:00 Ciocolată cu piper (s) 
1000 Al șaptelea cer (s) 11OO 
Bărbatul visurilor mele (r) 
12:00 Iubirea mea, păcatul (s) 
1300 Minciuna (s) 14:00 Ju
rământul (s) 5:15 Rețeta de 
acasă 1530 Visuri fără preț (s) 
16:30 Poveștiri adevărate 
1730 De 3x femeie 1830 Re- 
belde (s) 1930 SOS, viata 
meal (s) 2030 Iubire ca în fil
me (s, România, 2006) 2130 
0 lume a fiarelor (ep. 1, Me
xic, 2006) 23:30 Tărâmul pa
siunii (s) 0:30 Poveștiri adevă
rate (reluare)

06.304)7.00 Observator (r) 

1630-16.4S Știri locale

10:30 Căsă-toriți pe viață (s, 
SUA, 2001) 11:30 That 70s 
Show (s) 12:00 Quizzit 1300 
Jara Iu' Papură Vouă (divertis
ment 2004) 1320 Look who 
is winning 1430 Miezul pro
blemei (r) 1600 Naționala de 
bere 17:00 Bărbatul din vis (s) 
18:00 Poză la minut (s, r) 
1830 Știri Național TV 19:45 
Jara Iu' Papură Vouă (divertis
ment 2004) 20:00 Cecile ver
sus Brigitte (comedie roman
tică, SUA, 1998) 22:00 Colegi 
de cameră (comedie roman
tică, SUA 1983)

10:15 Icstrim Tivi (s) 10:45 Joe, 
barmanul din Tokyo (r) 12:30 
Krypto, câinele erou (s) 13:00 
Liga juniorilor (s) 13:30 Lumea 
PRO CINEMA (r) 14:00 Doc
torul de suflete (r) 15:15 Calea 
misterelor (r) 16:15 Bună dimi
neața, Miami! (r) 1645 Aven
turile Panterei Roz 19:00 Docto
rul de suflete (s) 20:00 Români 
de succes 20:20 Calea miste
relor (s) 2130 Bună dimineața, 
Miami! (s) 22:00 Pisicile uci
gașe (thriller, SUA 1991)2345 
Prietenie pe muchie de cuțit (s)

8:00 Sport cu Florentina 8:35 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
935 Sunset Beach (s) 10:35 
Super recorduri (r) 1100 Tele 
RON 12:50 Garito 1430 
Dragoste și putere (s) 15:00 
Câmpul sălbatic (dramă, SUA, 
2000) 1730 Farsele lui Jugaru 
(r) 18:00 Focus 19:00 Super 
recorduri (s) 1930 Camera de 
râs 20:00 Sabrina (comedie 
romantică, SUA, 1995) 22:00 
Mondenii (r) 2230 Focus Plus. 
Prezintă: Cristina Țopescu 
2330 Joc periculos (dramă, 
SUA, 1993) 130 Focus (r) 230 
Sunset Beach (s) 3:30 Ro
seanne (s)

6:55 Viața dimineața. Matinal 
cu Sorin Ganciu și Oana Friges- 
cu 9:00 Verissimo. Cu Gina 
Tănase 10:00 Euromaxx (r) 
(doc.) 1030 Euroblitz (r) (doc.) 
11:00 Ne privește. Talk-show 
pe teme sociale. Cu Alina 
Stancu 12:00 Știri 1230 
Teleshopping 13:05 Esentze (r) 
Cu llinca Vandici 14:35 Lumea 
cărților 1535 Euromaxx (doc
umentar) 16:00 Cuza, princi
pele Unirii 17:00 Vis de vacan
ță. Emisiune de turism 17:30 
Pasul Fortunei 19:00 Știri 
1920 Hobby Mix 2000 Trenul 
vieții 22:00 High Life 23:15 
Orizont olandez 2400 Știri

9:25 Dragoste de închiriat 
(romantic, SUA, 2005). 11:05 
Jack (comedie, SUA, 1996). 
12:55 Pe skateboard (come
die, SUA 2003). 1440 Micuții 
infractori (aventuri, SUA, 
2004). 16:10 Concert Seal 
(SUA, 2005) 17:15 Bătălia de 
la Alamo (acțiune, SUA, 
2004). 1930 Cinema, cinema, 
cinema (SUA, 2006) 20:00 

Hitch (comedie, SUA, 2005). 
22:00 Marea depravare 
(comedie, SUA, 2004). 2330 
Blade: Trinity (acțiune, SUA 
2004).

10:00 Realitatea de la 10:00 
12:00 Realitatea de la 12:00 
1320 Deschide lumea! 14:00 
Realitatea de la 14:00 15:15 
Deschide lumea! 17:00 Reali
tatea de la 17:00 17:45 Edi
torii Realității 18:00 Realitatea 
de la 18:00 18:50 Realitatea 
zilei 20:00 Realitatea de la 
2000 20'15 100% 21:00 Rea
litatea de la 21:00 22:00 Zece 
fix 23:00 Realitatea de la 
23:00 23:15 Realitatea all- 
inclusive 23:45 Ziarul Realității 
24:00 Realitatea de la 24:00

* 
8:00 Drumul spre Berlin alai *• 
de Al Murray 9:00 Confruntai 
și fiare vechi 10:00 Ray Mears 
- tehnici de supraviețuire 
11:00 SupeFstructuri 12:00 
Motociclete americane 13:00 
Curse asurzitoare 14:00 Dru
mul spre Berlin alături de Al 
Murray 15:00 Megarăzboaie 
și fiare vechi 16:00 Cum se 
fabrică 17:00 Curse 18:00 
Automobile americane recon
diționate 1900 Superstructuri 
20:00 Vânătorii de mituri 
2100 Motociclete americane 
2200 O pradă mortală 2300 
Fugarii 2400 Constructorii de 
motociclete
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sănătate I Cozi mari la CJAS Hunedoara
O Ketamină. Medicamentul, se spune, 
alungă depresia în câteva ore. El a fost tes
tat pe 18 pacienți cărora li s-a injectat o 
doză mică de ketamină. După primele 110 
minute, cinci dintre aceștia și-au revenit 

‘ * complet din depresie, efectul menținându-se
și după o săptămână. (I.J.)

o Alzheimer. Boala este extrem de costi
sitoare și afectează 5% din populația de 
peste 65 de ani, iar din cinci în cinci ani, 
frecvența se dublează: 10% la 70 de ani, 
20% la 75 de ani. în România, există cca 
200.000 de persoane afectate de Alzheimer. 
Boala este a patra cauză a morții în țările 
dezvoltate, (I.J.)

Mcnicl
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Operație de amigdale
Deva (I.J.) - Sorina Stanamirescu, Deva: „De peste 10 ani am o amigdalită pe care am tratat-o cu antibiotice și nu trece. La două- trei săptămâni fac amigdalită pultacee. Cum pot să mă tratez?”
Medic: „Probabil că diagnosticul corect ar fl amigdalită cronică infecțioasă. Amigdalele sunt un adevărat focar de infecție. Alegeți un medic ORL-ist care vă va opera”.

Celulită în adolescențăLăcrămioara Știrban, Hunedoara. „Am doar 14 ani și, cu toate că nu se regăsesc in alimentația mea grăsimile sau dulciurile, am totuși celulită. Să fie o problemă hormonală?”
Medic: „Medical, celulita este o inflamație consecutivă a țesutului cutanat. Dacă nu aveți probleme cu greutatea, celulita nu este cauzată de alimentație. Medicul pediatru este cel care vă face o trimitere pentru analize în care se va depista cauza celulitei dvs”.
\J

■ Sute de contabili se 
înghesuie între 20 și 25 
ale lunii pentru depu
nerea declarațiilor CAS.

Ina Jurcone___________________
lnajurconeflnformmedli.ro

Deva - Peste 10.000 din cele peste 15.000 de societăți comerciale existente întârzie cu depunerea celor două declarații lunare către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara. Astfel, între 20 și 25 ale fiecărei luni, se fac în holul Casei cozi infernale, unde nervozitatea plutește în aer. „Avem doar trei ghișee. Contabilii firmelor nu se folosesc de transmiterea declarațiilor în variantă on line, ceea
Servicii medicale cu platăDeva (I.J.) - Lucrările dentare și unele intervenții medicale de înaltă performanță sunt doar două dintre serviciile care nu sunt decontate din fondul asigurărilor de sănătate. Nu sunt plătite prin asigurări lucrările din porțelan, tratamentul cariilor sau aparatele dentare pentru adulți. Ultimele două servicii se decontează numai pentru minori. între serviciile decontate se numără urgențele, abcesul, tratamentul pentru paradon- toză sau plăcile dentare mobile. Alte servicii cu plată sunt investigațiile tip RMN și CT dacă s-au epuizat alte soluții de diagnostic, din cauza prețului foarte mare al acestor 

ce ar fi mai ușor și pentru ei și pentru noi in prelucrarea datelor. Cei mai conștiincioși vin și depun actele între 10 și 20 ale lunii, o mică parte accesează varianta on line,- iar actele a peste 10.000 de societăți sunt depuse în cele cinci zile, de unde și cozile infernale”, declară Ovidiu Bîndea, purtător de cuvânt al CJAS Hunedoara.
Termen de depunereContribuțiile sociale administrate de Ministerul Finanțelor Publice, după calcularea și reținerea acestora, trebuie virate până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata drepturilor salariale. Această precizare este menționată in or- 
servicii. Asistența medicală la cerere, cazarea de tip hotelier cu grad înalt de confort sau contravaloarea unor materiale necesare corectării văzului și auzului, precum bateriile pentru aparatele auditive și ochelarii de vedere nu sunt decontate. Pe lista neagră se mai adaugă unele medicamente, materiale sanitare sau tipuri de transport. Operațiile estetice pentru adulți, fertilizarea in vitro și transplantul de organe și țesuturi, cu excepția cazurilor prevăzute în Programul Național, aprobat de Agenția Națională de Transplant, completează lista serviciilor pentru care trebuie să plătiți.

La CJAS sunt doar trei ghișee pentru primirea declarațiilor CASdonanța de modificare a Codului de procedură fiscală care a intrat în vigoare săptămâna trecută. Modificările legate de termenul de plată a contribuțiilor sociale de sănătate au
Antidiabetice - în farmacii

Deva (I.J.) - Medicamentele antidiabetice orale în regim de gratuitate ar putea fi eliberate prin toate farmaciile cu circuit deschis, prevederea fiind inclusă în- tr-un proiect de hotărâre e- laborat de Ministerul Sănătății și CNAS. Ministerul a aprobat modificarea metodologiei de acordare a medicamentelor gratuite pentru bolnavii cu diabet zaharat, astfel încât medicația antidiabetică orală - asigurată până în prezent printr- un număr redus de spitale - ar putea fi eliberată prin toate farmaciile cu circuit 

fost realizate cu scopul de a asigura armonizarea termenelor de plată și de declarare a acestor contribuții cu cele aferente altor obligații de plată.
deschis. Ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, declara, în martie, că intenționează să reorganizeze programul național de diabet pentru a reduce disfuncțio- nalitățile privind prescrierea și eliberarea medicației pentru diabetici. în județ, în fiecare an sunt înregistrate aproximativ 200 de cazuri noi de diabet, iar o parte dintre bolnavi suferă ampu- tații din cauza complicațiilor provocate de maladie. Mai mult de 12.000 de hune- doreni suferă de diabet de diverse tipuri, ei fiind în evidențele spitalelor.

PĂREREA TA CONTEAZĂ: Cum considerați propunerea lui Dinescu de a desființa CNSAS?
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teul valutar RNR - 22.09.2006
1 euro 3,5318 lei

■ 1 dolar american 2,7752 lei

1 gram aur 51,8083 lei

mm.anofm.ro Nu mă interesează acest subiect. Pot să facă ce vor, pe mine nu mă afectează.
Deva (C.P.) - Acest site aparține Agenției Naționale pen
tru Ocuparea Forței de Muncă. Portalul permite 
vizualizarea locurilor de muncă vacante din România.

Ion Pele, 
Deva

în județ_____________________________ _______
DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat; 
DN 7: Zam - Ilia- Leșnic - Mintia - limita jud. Arad;

._______________________________________________________________ /

bilite dinainte. Acestea tre
buie completate cu cifrele 
lipsă, în așa fel încât fiecare 

număr să figureze o singură 
dată. De asemenea, cifrele de 
la 1 la 9 trebuie să figureze o 
singură dată âtât pe rândurile 
orizontale cât și pe coloanele 
verticale ale celor nouă 
blocuri luate împreună.

8 17 4 9 6;2 3 5

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

2 7 8 5 1 4 3 6 9

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

3 4 2 9 7 8 5 1 6

Nu știu. Nu mă prea interesează această temă. Nu cred că este bine. Nu știu dacă e bună propunerea. Ce pot să zic e că suntem departe de a cunoaște ceva concret în legătură cu asta.
Nu știu. Nu cunosc suficiente informații să afirm ceva despre acest subiect.

Dorin Popa, 
Deva

Rudolf Szlovensky, 
Deva

Radu G., 
Deva

Probabil că e bună propunerea, însă nu cred că e bine ca un singur om să decidă în acest sens.
PetricA s.,
Deva

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.

liber ! face yiata 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 > 22 septembrie 2006
Nume____________________Prenume____________________
Adresă_______________________ ____________ __________
Telefon_________________Sunteți abonat?_______________

fiWl CWÂ®
CONCURS

lnajurconeflnformmedli.ro
mm.anofm.ro
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Portavocile lui Băsescu?• Fără permis. Marius D., de 18 ani, din Petroșani, elev la un liceu din localitate, fără antecedente penale, a fost depistat ieri de polițiștii Biroului de Poliție Rutieră Valea Jiului - Petroșani conducând, pe raza localității, un autoturism Opel, fără permis de conducere. (I.H.)
• Alcoolul la volan. Ștefan P., de 37 de ani, din Vulcan, fără antecedente penale, a fost depistat ieri de polițiștii Biroului Poliției Rutiere Hațeg conducând, pe raza orașului, un autoturism Dacia, fără a poseda permis de conducere și având o concentrație alcoolică în aerul expirat de 1,09 mg/l. (I.H.)

Amânare
București (D.I.) - Codul Rutier va intra în vigoare la data de 01.12.2006. Guvernul a aprobat, prorogarea până la data menționată a termenului de intrare în vigoare a noilor reglementări rutiere. „Decizia a fost luată la propunerea MAI, care a arătat că este necesară o perioadă pentru asigurarea pregătirii profesionale și un exercițiu de comunicare pentru a aduce la cunoștința opiniei publice modificările legislației rutiere”. Actul normativ aprobat include și modificările aduse de Executiv, în urmă cu două săptămâni, și care vizau simplificarea unor proceduri în domeniu, a adăugat Oana Marinescu. Alte noutăți aduse de OU aprobată de Executiv vizează introducerea procedurii constatării amiabile a accidentului de circulație din care au rezultat numai pagube materiale.

Condiții
Cluj-Napoca (MF) - 
PPCD va vota în fa

voarea PD pentru 
obținerea statutului 
de membru asociat 
al Partidului Popular 
European (PPE) nu
mai dacă democrații 
acceptă anumite 
condiții, a declarat 
ieri vicepreședintele 
PPCD, Șerban Radu
lescu. „Este vorba de 

susținerea Legii Lus- 
trației, condamnarea 
comunismului, de 
deconspirarea Secu
rității și de liste co
mune proporționale 
pentru alegerile pen 
tru Parlamentul Euro
pean", a afirmat Ra
dulescu. El așteaptă 
din partea PD mai 
multă disponibilitate 
la dialog și la nego
cieri. „Negocierea în
seamnă o punere la 
punct a pretențiilor. 
Nu s-a fixat încă o 
întâlnire, dar aștep
tăm. Probabil liderii 
PD nu au avut timp", 
a spus Rădulescu. El 
este membru al co
misiei de negociere 
cu PD din partea 
PPCD, constituită în 
luna martie 2006.

■ Excluderea foștilor 
președinți liberali din 
PNL este considerată 
un act legitim.

Daniel I. Iancu________________
daniel.iancu@informmedia.ro

Deva - Decizia PNL București de a recomanda excluderea lui Theodor Stolojan, respectiv a lui Valeriu Stoica, din partid, a făcut valuri în lumea politică, chiar dacă ea a fost motivată ca fiind statutară.Astfel, potrivit articolului 17 din Statutul PNL, excluderea unui membru PNL din partid se aplică în una din următoarele situații: dacă a încălcat hotărârile organismelor de conducere ale partidului, dacă a săvârșit abateri grave de la disciplina partidului, inclusiv prin acțiuni sau declarații publice împotriva hotărârilor luate prin vot
Hunedorenii se pregătesc pentru turiști
■ Aproape toate comu
nele județului vor deține 
puncte muzeistice in
cluse în circuitul turistic.

Sanda Bocaniciu 
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva - Centrul Județean pentru Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara (CJPCT Hd.) este preocupat, în prezent, de depistarea unor puncte muzeistice etnofolclo- rice în localități rurale din județ, scop al unui proiect în derulare pe perioada anilor

Florin Oancea Dorin Părande organismele de conducere ale partidului. Am incercat să aflăm care este și opinia unora dintre liderii locali.Florin Oancea, președintele organizației municipale a PNL Deva: „Eu consider că organizația PNL București a luat o decizie corectă, din cauza gravelor prejudicii de i- magine pe care Stolojan și Stoica le-au adus partidului care i-a propulsat în viața
2005 - 2007. Conform afirmațiilor prof. Marcel Lapteș, „proiectul propune valorificarea prin metode muzeistice a patrimoniului material și imaterial al civilizației românești tradiționale.Echipa de cercetare de la CJPCT, coordonată de Ciprian Roman, a depistat 21 de astfel de puncte muzeistice, care au fost sprijinite metodologic și științific. Până la deschiderea lor primăriile comunelor avizate trebuie să aleagă casele tradiționale adaptate proiectului. Apoi, în luna octombrie se vor pune în funcțiune 

politică. Ei au criticat consecvent doar miniștrii liberali, fără a discuta in prealabil în interiorul partidului. Intenția lor era aceea de a denigra PNL-ul și nu de a-1 ajuta să crească în sondaje. Eu cred că, în ultima vreme, cei doi au devenit o portavoce a președintelui Băsescu, un fel de Elenă Udrea”.Dorin Păran, vicepreședinte PNL Hunedoara: „Este 
puncte muzeistice, ce vor fi deschise turismului - cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara - la Câinel (Băița), Ardeu (Balșa), Roșcani (Dobra), Cerișor (Lelese), Ribița, Vâlcele (Bretea Română), Cerbăl și Mihăileni (Blăjeni)”. Alte astfel de centre rurale reprezentative pentru județul Hunedoara vor intra în circuitul turistic până în primul semestru al anului 2007 la: Burjuc, Tomești, Vețel, Co- roiești (Sălașu de Sus), Vața, Bucureșci, Almaș Săliște (Zam). Toate eforturile depuse de specialiștii hunedoreni în

Sorin Radu (Foto cl)o chestiune internă a PNL-u- lui. Probabil că decizia e conformă cu statutul, deci este legală. Poate că din punct de vedere moral mai e ceva de discutat”.Sorin Radu, președinte executiv al PSD: „E o problemă internă de partid. Se pare că au intrat intr-un curent care a criticat actuala conducere, ceea ce a condus la excluderea lor”.

Exemplu de aspect interior al 
unui punct muzeisticacest sens sunt motivate de faptul că, în întreg județul, casele țărănești păstrează în .r proporție de 90% tradiționalul zonei din urmă chiar și cu 100 de ani.

Galerii de artă
Deva. Galeriile de Artă „Forma", 
din Deva, găzduiesc expoziția de 
grafică a artistului plastic Mircea 
Bâtcă.

Hunedoara. Galeria de Arte. 
Expoziție ce prezintă lucrările de 
licență ale secției de grafică, din 
cadrul Universității Naționale de 
Arte București - promoția 2006.

Teatru

Concerte
Deva.' Biserică'Greco-Catoîi'c'ă 

„Immaculata”. Duminică, ora 
12.00. Concert de vioară și orgă 
susținut de violonista Mirela 
Capătă de la Opera Română din 
Cluj-Napoca și prof. Ecaterina 
Botnar de la Academia de Mu
zică din Cluj-Napoca.
Hunedoara. Castelul Corvinilor. 
în cadrul Festivalului „Toamna 

Muzicală Hunedoreană" va avea 
loc astăzi, ora 18.00, specta
colul extraordinar de muzică și 
dansuri medievale cu Ansamblul 
istoric „Passamezzo” din Cluj- 
Napoca. Mâine, la aceeași oră, 
se va derula un recital de mu
zică medievală susținut de 
Cvartetul „Domnișoara Pogany" 
din București, iar duminică, la 
Biserica Romano-Catolică Hune
doara va avea loc un recital de 
vioară și orgă susținut de Mirela 
Capătă și Ecaterina Botnar din 
Cluj-Napoca. Intrarea liberă.

Cinema

Deva. Teatrul de Artă Dramatică. 
Astăzi și mâine, de la ora 
20.00, va avea loc spectacolul 
cu piesa „Sicilianul” de Moliere. 
Prețul unui bilet: 10 lei.

Deva. Cinema „Patria”. Rulează 
filmul „X-Men-Ultima înfruntare”. 
Program de la orele 17.00 și 
19.00. Preț bilet: 3,5 RON 
(primul spectacol) și 5 RON.
- „X-Men - Ultima înfruntare". 
Descoperirea unui leac capabil 
să „vindece” mutațiile genetice 
riscă să schimbe cursul istoriei 
și amenință însuși viitorul 
omenirii. Pentru prima dată, 
mutanții au de ales între a-și 

păstra puterile supranaturale, 
care îi izolează și îi alienează de 
restul omenirii, șl a renunța la 
ele pentru a se reîncadra în 
societate. Opiniile divergente ale 
celor doi leaderi - prof. Charles 
Xavier, adept al păcii și tole
ranței, și Magneto, care crede 
în supraviețuirea celui mai pu
ternic - declanșează bătălia 
finală între mutanți și omenire

Hunedoara. Cinema „Falcăra”. 
Rulează filmul „Virgin la 40 de 
ani". Program zilnic de la orele 
13.00, 16.00 și 19.00.

Sport

Hunedoara. Stadionul „M.
Klein". Sâmbătă, ora 11.00. Fot
bal: Corvinul - FC Bihor.
Lupeni. Stadionul „Minerul". 
Sâmbătă, ora 11.00. Fotbal Liga 
a ll-a: Minerul Lupeni - FC Târ- 

goviște.
Petroșani. Stadionul „Jiul”. Fot
bal: Jiul - Ceahlăul.

Ai visat ca vechile tale ferestre să fie 
înlocuite cu unele noi, din termopan? Nu- 
ți perm iți această schimbare?
Nu e nimic, ne-am gândit noi la toate: 
Toamna aceasta, Cuvântul Liber îți pune 
termopane pentru numai 8,9 lei!

Te întrebi de ce îți oferim această șansă? 
Pentru că ești sau cu siguranță vei dori să 
devii unu! dintre abonații noștri.
Un nou concurs îți va răsplăti fidelitatea!

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

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

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!

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

- sau dacă vrei ca organizatorii noștri de 
presă să vină chiar la tine acasă, sună la 
numărul de telefon 0254/211275.
Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajatii 
S.C. Inform Media S.R.L. și nici rudele aces
tora de gradele I și II.
Extragerea va avea loc, la sediul redacție • 
în data de 30 octombrie.
Numele câștigătorului va fi oue cat in 
paginile ziarului din data de 31 octombrie. 
Informații suplimentare a Telefonul 
0254/211275, interior 8806 Persoană de 
contact: Magdalena Șerban Succes!

CONCURS
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Nu-și mai permit pași
■ Oficialii Jiului caută 
soluții să scoată echipa 
din perioada de criză 
pe care o traversează.

PE SCURT

• Demisie. Dorin Nicșa a demisionat, marți, din funcția de președinte al FC Corvinul —05 Hunedoara, invocând motive persona- w Patronul clubului hunedorean, Florin Us- catu, nu numise până ieri un alt președinte, întrucât se pare că așteaptă ca Nicșa să renunțe la demisie și să revină la club. (C.M.)

Ciprian Marinuț
ciprian.marinut@iiiformmedia.ro

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 8 -a: Poli lași - UTA 
1-0; Oțelul - Poli Tim. 1-0; U. Urziceni - Jiul 3-0; CFR Cluj 
- U Craiova 5-1; Ceahlăul - Pandurii 1-0; Gloria - FC Vaslui 
3-0; Dinamo - Steaua 1-0; Farul - FC Național 1-1. Meci
ul Rapid - FC Argeș s-a terminat după închiderea ediției. 
Clasament

Programul etapei a 9-a: sâmbătă, 23.09: Jiul - Ceahlăul;

1. Dinamo 8 8 0 0 16-3 24
2. CFR Cluj 8 6 1 1 21-8 19
3. Steaua 8 5 2 1 14-3 17
4. Oțelul 8 5 0 3 13-10 15
5. Poli lași 8 4 2 2 11-9 14
6. Gloria 8 4 1 3 10-4 13
7. Poli Tim. 8 3 3 2 7-5 12
8. U. Urziceni 8 4 0 4 8-9 12
9. Ceahlăul 8 4 0 4 7-10 12
10. Farul 8 3 2 3 9-9 11
11. Rapid 7 2 4 • 1 6-4 10
12. UTA 8 3 1 4 8-10 10
13. Pandurii 8 2 1 5 5-10 7
14. FC Național 8 2 1 5 7-12 7
15. U. Craiova 8 1 3 4 9-21 6
16. Jiul 8 1 2 5 5-10 5
17. FC Vaslui 8 1 1 6 6-18 4
17. FC Argeș 7 1 0 6 2-9 3

Petroșani - Eșecul usturător suferit, miercuri, în fața nou-promovatei Unirea Urzi- ceni a generat instituirea stării de urgență în tabăra Jiului. Oficialii clubului din Petroșani au hotărât să se poarte mai cu mănuși cu jucătorii și... au ieftinit biletele de intrare la meci pentru a readuce suporterii la stadion ca să ofere sprijin moral echipei antrenate de Florin Marin. Totuși, nu s-a renunțat la decizia de blocare a primelor de joc, până la ocuparea unui loc neretrogradabil.
Victorie cu orice prețGheorghe Borugă, directorul tehnic al Jiului, susține că meciul, de sâmbătă, din

Jiul n-a avut prea mulți suporteri în tribune la primele etapeetapa a lX-a, cu echipa lui Pinalty trebuie câștigat cu orice preț, întrucât minerii nu-și mai pot permite pași greșiți. “Jiul va trebui să câștige prin orice mijloace partida cu Ceahlăul Piatra Neamț. Dacă va fi nevoie voi intra și eu în teren împreună cu antrenorul Florin Marin și cu patronul Alin Simota,

numai să câștigăm”, afirma oficialul Jiului. Siguranța lui Borugă ne duce cu gândul la unicul meci câștigat de Jiul în acest sezon, cel cu Poli Iași, în care trupa antrenată de lonuț Popa, arădean ca și Borugă, n-a pus la fel de mult suflet ca în celelalte partide din acest sezon. Borugă a adăugat că jucătorii Jiului

greșiți trebuie să se concentreze mai mult și să nu se teamă de retrogradare. „Nu este un capăt de țară că am pierdut la Urziceni. Campionatul este abia la început și nu se pune problema ca Jiul să retrogradeze”, a mai spus Gigi Borugă.
De la 15 la 10 RONNumărul mic de spectatori prezenți în tribune la meciurile de până acum și situația grea a echipei i-au obligat pe oficialii Jiului să ieftinească biletele de intrare la meci. Astfel, de la 15 RON cât a fost biletul la meciurile cu Dinamo, Poli Iași și Oțelul, la partida Jiul - Ceahlăul, de sâmbătă, de la ora 17.00, spectatorii vor plăti numai 10 RON pentru a putea fi prezenți în tribune. La meciurile din actualul sezon jucate de Jiul pe teren propriu, organizatorii nu au vândut mai mult de 800 de bilete pe meci, cele mai mici încasări fiind la Jiul - Oțelul când s-au vândut doar 646 de bilete.

) Pandurii - FC Național; UTA - CFR Cluj (TVR2, 17.00); Poli
Tim. - U.Urziceni (Național TV, 18.00); U Craiova - Oțelul;
Steaua - Gloria (Antena 1, 21.00); duminică, 24.09: FC 
Vaslui - Poli lași (Telesport, 17.00); FC Argeș - Dinamo 
(Național TV, ora 17.00); Rapid - Farul (TVR1, 20.30).

k (DIVIZIA D)
/'Deva (C.M.) - Arbitrii și observatorii, etapei a lll-a, duminică, 

'v4 septembrie, ora 11.00

Inter Petrila - CFR Marmosim:___________________
Daniel Thirt - centru, Alexandru Belgun (ambii Călan) și 
Florin Buigaru (Lupeni) - asistenți. Observator - Pavel Mar- 
incău (Deva). Partida se dispută sâmbătă, 23 septembrie.

Constructorul Hunedoara - Col. Matei Corvin Hd:
Sergiu Perța - centru, Marius Konicika și Ionel Cârstea (toți 
Petroșani) - asistenți. Observator - Zoltan Gergely (Hune
doara).

Gloria Geoagiu - Aurul Brad:_______________ ,
Florin Anca - centru, Cristian Măluțan (ambii Deva) și 
Claudiu Vașarhelian (Orăștie) - asistenți. Observator - 
Vasile Capotescu (Hunedoara).

Metalul Crișcior - Minerul Aninoasa:_____________
Daniel Marinescu - centru, Florin Velea și Cristinel Pascal 

1 (toți Hunedoara) - asistenți. Observator - Petru Sperios 

(Hunedoara).

Agrocompany Băcia - Victoria Călan:_____________
Emilian Petrișor - centru, Nicolae Albulescu și Stelian Chi
riță (toți Brad) - asistenți. Observator - Grigore Macavei 
(Deva).

Univ. Petroșani - Retezatul Hațeg:_____________
Claudiu Kremer - centru, Remus Azamfirei și Sorin Corpadi 
(toți Lupeni) - asistenți. Observator - Lazăr Kelemen (Deva).

Mureșul și Dacia - optimiste
Deva (C.M.) - Cele două echipe hunedorene din Liga a IlI-a, seria a V-a, Mureșul Deva și Dacia Orăștie, vor aborda cu încredere partidele pe care le susțin, azi, în cadrul e- tapei a VlII-a, deși adversarii pe care-i vor întâlni sunt destul de dificili. “Băieții sunt dornicii de victorie și sperăm să ne menținem pe primele locuri ale clasamentului. Nu a- vem însă un meci ușor, întrucât Oltchim e o echipă solidă și arțăgoasă care ne va oferi o replică consistentă, pentru a demonstra că nu întâmplător -rtia jucat, sezonul trecut, în Divizia B și ocupă, acum, locul trei”, comenta Gică Barbu, antrenorul Mureșului Deva. “Ne-am obișnuit deja cu rigorile Ligii a IlI-a, iar băieții au

tot mai multă încredere în propriile forțe. Nu mai au e- moții, nu le e teamă de adversar, astfel că sunt convins că vom face un meci bun în deplasarea de la Tg. Mureș”, a- firma Constantin Nenu, antrenorul Daciei Orăștie.
Mureșul Deva - Oltchim 

Rm. VâlceaArbitri: Daniel Dumuță (Stăncești) - centru, Mihai Jivan și Sorin Rotaru (ambii Arad) - asistenți. Rezervă: Vlad Biriș (Deva). Observator: Nicolae Ionescu (Craiova).
Trans Sil Tg. Mureș - Dacia 

OrăștieArbitri: Laurențiu Mosor - centru, Ion Iordache și Lucian Floarea (toți Rm. Vâlcea). Observator: Zoltan Karda (Od. Secuiesc).

■X-. 1

FOTBAL/CAMPIONATUL IUDETEAN
Seria Valea Mureșului__________________________
Deva (C.M.) - Arbitrii și observatorii etapei a ll-a, duminică, 

24 septembrie, ora 16.00

Casino Ilia - Olimpia Ribița:____________________
Vlad Biriș - centru,
Cristian Marius Necșulescu și Alin Mariș (toți Deva) - asis
tenți. Observator - Adrian Radu (Deva).

Ponoroul Vața - Zarandul Crișcior:_______ __
Daniel Thirt - centru,

Alexandru Belgun (ambii Călan) și Florin Văcaru (Hune
doara) - asistenți. Observator - Cristian Gîț (Orăștie). 

Victoria Dobra - Streiul Simeria Veche:
Alin Saraol - centru, Petru Voica și Claudiu Nicoară (toți 
Deva) - asistenți. Observator - Mirel Biriș (Deva).

Aurul Certej - Moții Buceș:_____________________
Claudiu Vașarhelean- centru, loan Hrițcu (ambii Orăștie) 
și Robert Pop (Deva) - asistenți. Observator - Sorin Popa 
(Deva).

Seria Valea Streiului___________ _______________
Deva (C.M.) - Arbitrii și observatorii etapei a Vlll-a, 
duminică, 13 noiembrie, ora 14 00

Ujărea G. Berthelot - Dacia Boșorod:________
fj^rgiu Perța - centru, Aurelina panaitescu și Claudiu 

Uhgureanu (toți Lupeni) - asistenți. Observator - Cornel 
Cărare (Petroșani).

Cerna Lunca Cernii - Viitorul Pădișa: ; .
Sorin Ciotlăuș (Deva) - centru, C-tin Iordache și Alexan
dru Bălan (ambii Simeria) - asistenți. Observator - Emil 
Munteanu (Deva).

AS Sântămăria Orlea - Minerul Teliuc:____ ____
Cristian Lazăr - centru, Gavril Tamaș și Emilia Lazea (toți 
Petroșani) - asistenți. Observator - Petru Zlate (Lupeni).

Goanță Ghelari - Streiul Baru Mare:_______ ____
Adrian Romonți - centru, Mihai Ormenișan și Marius Păvăl 
(toți Simeria) - asistenți. Observator - Marian Dima (Deva). 

Mureșul II Deva - Sargeția Bretea Română:_______
Emilian Petrișor - centru, Stelian Chiriță și Nicolae Ălbules- 

cu (toți Brad) - asistenți. Observator - Doru Toma (Deva).

Stranierii nat analei
București (C.M.) - Selecționerul Victor Pițurcă a anunțat, ieri, lista jucătorilor care evoluează în străinătate, con- vocați pentru meciul cu Belarus, din grupa G de calificare la Campionatul European din 2008. Față de primele meciuri cu Bulgaria și Belarus, acum Pițurcă a apelat și la serviciile fundașului dreapta de la Ajax Amsterdam, George Ogăraru. Meciul dintre România și Belarus va avea loc, în 7 octombrie, pe stadionul Steaua.
Portar: Bogdan Lobonț (AC 
Fiorentina);
Fundași: George Ogăraru (Ajax 
Amsterdam), Gabriel Tamaș 
(Celta Vigo), Cristian Chivu (AS 
Roma), Răzvan Raț (Șahtior 
Donețk), Pompiliu Stoica (FC 
Moscova);
Mijlocași: Paul Codrea (AC 
Siena), Florentin Petre (ȚSKA 
Sofia), Laurențiu Roșu (Recreati- 
vo Huelva), Răzvan Cociș (Șerif 
Tiraspol);
Atacanți: Adrian Mutu (AC 
Fiorentina), Ciprian Marica 
(Șahtior Donețk), Daniel Niculae 
(AJ Auxerre).

Deva (C.M.) - Programul etapei a Vlll-a, vineri, 22 septembrie, ora 17.00: 
Inter Blaj - Avântul Reghin; Trans Sil Tg. Mureș - Dacia Orăștie: Soda Ocna 
Mureș - Atletic Sibiu; Mureșul Deva - Oltchim Rm. Vâlcea; Sănătatea Cluj 

Gloria II Bistrița; CSM Sebeș - Mobila Sovata; Someș Gaz Beclean - U. 
1919 Cluj; Arieșul Turda - Sparta Mediaș; FC Sibiu - Maris Tg. Mureș. 
Clasamentul

y

1. Atletic Sibiu 7 5 2 0 14-6 17
2. Arieșul Turda 7 4 3 0 15-5 15
3. Oltchim 7 5 0 2 11-6 15
4. Mureșul Deva 6 4 1 1 7-3 13
5. Dacia Orăștie 7 4 0 3 13-9 12
6. Soda Ocna Mureș 7 4 0 3 8-6 12
7. „U" 1919 Cluj 7 3 3 1 7-5 12
8. Avântul Reghin 6 3 2 1 8-5 11
9. Gloria II Bistrița 7 3 2 2 8-6 11
10. Sparta Mediaș 7 2 4 1 6-3 10
11. Inter Blaj 7 2 1 4 7-5 7
12. Maris Tq. Mureș 6 1 4 1 6-9 7
13. Trans Sil Tq. M. 7 2 1 4 711 7
14. Mobila Sovata 7 2 1 4 11-18 7
15. CSM Sebeș 7 1 ■1 5 6-12 4
16. Sănătatea Cluj 6 1 0 5 5-12 3
17. FC Sibiu 7 2 1 4 7-9 2
17. Someșul Beclean 7 0 0 7 3-19 0
FC Sibiu a fost penalizată cu 5 puncte pentru neîndeplinirea baremului.
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vineri, 22 septembrie 2006
M «■■■
• Lyon-ul exultă. Site-ul oficial al grupării Olympique Lyon, viitoarea adversară a FC Steaua în grupa E a Ligii Campionilor, a scris că după „superba victorie" obținută la Kiev, Steaua a pierdut cinci puncte într-o săptămână în derbiurile cu Rapid, scor 1-1, și Dinamo, scor 0-1. (MF)

Război total la derby

Suporteri răniți la derby
București (MF) - Cinci persoane au ajuns în spital, miercuri noaptea, după confruntarea dintre suporteri și jandarmi, care a avut loc în urma meciului dintre Dinamo și Steaua. Zeci de persoane au ajuns la spitale în urma meciului, 14 dintre ele prezentând răni mai grave, din care cinci au fost internate peste noapte. Imagini cu jandarmi în plină acțiune au fost redate în edițiile de știri de joi dimineața. Un martor al conflictului a relatat că a văzut cum jandarmii se năpustesc asupra unui bărbat, iar când le-a zis „să-l lase în pace că-1 omoară”, a devenit el victimă. Un tânăr a ajuns la spital având dizlocat un umăr, altul a suferit un traumatist abdominat, alții au fost lăsați pur și simplu fără dinți, imaginile prezentate confirmând aceste agresiuni. La finalul partidei Dinamo - Steaua, suporterii echipei oaspete au rupt și au aruncat pe pista de atletism a stadionului zeci de scaune, supărați că formația favorită a pierdut întâlnirea. Oficialii dinamoviști au anunțat că vor face un memoriu la Liga Profesionistă de Fotbal în care vor anunța pagubele făcute de suporterii steliști și valoarea la care se ridică. Dinamoviștii vor cere ca aceste pagube să fie plătite de gruparea stelistă.

■ Antrenorul Stelei cre
de că maniera de arbi
traj a fost o rușine pen
tru fotbalul românesc.București (MF) - Antrenorul echipei Steaua, Cosmin Olă- roiu, a declarat că maniera de arbitraj din derbiul cu Dinamo, pierdut cu scorul de 0-1, a fost „o rușine” și a apreciat că „roș-albaștrii” au primit gol în ultimele minute de joc din cauză că și-au pierdut calmul pe final de meci. „S-a vrut un derbi, dar după această presiune care s-a pus pe arbitri și declarațiile că Steaua e favorizată de aceștia s-a văzut și reversul medaliei. Maniera de arbitraj a fost o rușine pentru fotbalul românesc. Ăsta e respectul pe care îl merită Steaua pentru ce a făcut în Europa din partea conducătorilor și a celor care sunt la putere în fotbalul românesc”, a afirmat Olăroiu.Tehnicianul stelist i-a reproșat „centralului” Sorin Corpodean neacordarea celui de-al doilea cartonaș galben, și implicit pe cel roșu, dinamo- vistului Tameș, eliminarea lui Thereau, și cartonașele galbene acordate lui Nicoliță.
Victorie nesperată

Abuzurile jandarmilor vor 
fi sancționateBucurești (MF) - Comandantul Direcției Generale de Jandarmi București, Daniel Georgescu, a declarat, joi, că există jandarmi care au folosit forța nejustificat, în timpul incidentelor de miercuri seară dintre suporterii steliști și forțele de ordine. Georgescu a precizat că s-a constatat că 2- 3 jandarmi au acționat ilegal și în urma analizării înregistrărilor video vor fi sesizate organele în drept pentru a lua măsurile care se impun. Jandarmii care vor fi găsiți vinovați vor fi sancționați. „Jandarmii au fost agresați și provocați însă aceasta nu este o scuză pentru cei care au acționat nelegal. Respectăm drepturile omului, însă în același timp așteptăm să ne fie respectate și nouă aceleași drepturi”, a spus Georgescu. Comandantul DGJMB a afirmat că în timpul incidentelor cu suporterii, șase jandarmi au fost răniți și necesită 35 de zile de concediu medical, fiind loviți cu sticle, răngi și alte obiecte. „Suntem scuipați, înjurați, agresați făcuți în toate felurile de «onorabilii huligani»”, a spus Georgescu, motivând acțiunile jandarmilor.

■ Rednic: „La un 
moment dat nici eu nu 
mai credeam că putem 
să câștigăm".

București (MF) - Antrenorul Mircea Rednic a declarat că, la un moment dat, nici el nu mai credea că Dinamo poale câștiga meciul cu Steaua, scor 1-0, disputat, miercuri, în etapa a VIII-a a Ligii I, unicul gol al partidei fiind înscris de Dennis Șerban în minutul 90+1.„Mă bucur că am reușit să demonstrăm că Dinamo are un lot valoros care poate să facă performanță. Și la 11 la 11 echipa a fost peste Steaua. La un moment dat nici eu nu
Retragere în semn de protest

Sandu cere dovada mitei
București (MF) - Președintele Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, i-a cerut, ieri, președintelui FC Steaua, Gigi Becali, să demonstreze că a încercat să 11 mituiască sau că a fost deja mituit, în caz contrar așteptând scuze de la oficialul stelist. „Vreau să facă dovada când, unde, a încercat să mă cumpere cu un leu sau un petic de pământ. Nu a făcut-o direct, ci voalat. Aștept scuzele dânsului”, a spus Sandu. Gigi Becali a declarat, miercuri seară, după partida Dinamo-Steaua, scor 1-0, din cadrul etapei a VIII-a a Ligii I, că putea să îl cumpere pe Mircea Sandu pentru 500.000 de euro, dar că probabil a fost cumpărat de altcineva cu doar 2-300.000 de euro. Președintele FRF a menționat că are de dat „un răspuns personal” manager-ului echipei Steaua, Mihai Stoica, care a afirmat că el a hotărât să nu fie aduse brigăzi străine. „Nu eu mă ocup de arbitraj. Să-mi pui în cârcă faptul că eu nu am vrut arbitri străini. Asta este instigare, domnule Stoica, ița* dacă nu- și va schimba atitudinea mi-o voi schimba eu, nu e o amenințare”, a adăugat Sandu.

■ Becali amenință că 
Steaua va folosi la 
următoarele meciuri 
juniorii.

București (MF) - Finanțatorul stelist Gigi Becali a afirmat că echipa sa va juca următoarele partide din Liga I cu rezervele și cu juniorii, în semn de protest față de arbitrajul brigăzii conduse de Sorin Corpodean la partida cu Dinamo.„Dacă echipa și antrenorul sunt de acord și toată conducerea, mâine mă duc la club de dimneață și le zic:

Arbitrul Sorin Corpodean

Absența căpitanului Paraschiv a contat mult pentru Steaua Cosmin Olăroiu„Sincer, nu știu ce putea să vadă tușierul de la 60 de metri la prima eliminare. Apoi a venit și a doua eliminare și probabil că venea și a treia dacă mai ținea meciul 10 minute. Din moment ce nu dai cartonaș roșu la Tameș, apoi dai un galben gratuit la Nicoliță, iar pe final îi spui acestuia că atunci când se repune mingea să intre și pe urmă îi dai al doilea cartonaș galben...”, a afirmat Olăroiu.Tehnicianul Stelei crede că 
mai credeam că putem să câștigăm. A fost inspirația de moment a lui Dennis Șerban care nici eu nu știu cum a trecut printre acei jucători. Mă bucur că am avut dreptate când am insistat ca el să vină la echipă”, a spus Rednic.Tehnicianul consideră că Dinamo este pe un drum bun. „Victoria asta nu înseamnă că acest campionat s-a terminat. Este o seară plăcută, pe care cred că am meritat-o, pentru toate eforturile și sacrificiile. Foarte puțină lume a avut încredere în noi, în jucători și chiar în mine. Dinamo a demonstrat că se poate bate de la egal la egal cu o echipă ce joacă în Liga Campionilor”, a afirmat Rednic, care a adăugat
Mă, băieți! Aveți primele întregi până la final ca și când ați învinge și intrăm cu copii pe teren ca să joace fotbal Mircea Sandu în România, cu Corpodean și cu Dinamo. Să vă săturați de ei până peste cap! Să se audă în toată Europa asta de hoțiile din arbitrajul din România. Eu sunt dispus să sacrific un an. Ca să tragem un semnal de alarmă la hoți. în Liga Campionilor o să jucăm cu echipa mare, iar în campionat o să jucăm cu rezerve, cu copii și cu ce o să mai avem. Eu sunt dispus să sacrific un an”, a spus Becali.
Becali acuză dur arbitrajul
■ Finanțatorul Stelei a 
lăsat să se înțeleagă 
că, în trecut, i-a dat 
bani lui Corpodean.București (MF) - Finanțatorul stelist Gigi Becali l-a făcut „șpagangiu” pe arbitrul Sorin Corpodean, după meciul pierdut, miercuri, de echipa sa, scor 0-1, în fața formației Dinamo, și a lăsat să se înțeleagă că i-a oferit cândva bani centralului din Alba Iulia. „Corpodean ăsta e un mare șpagangiu și dacă o să mă dea în judecată o să 

la meciul Dinamo - Steaua ar fi trebuit aduși arbitri străini și consideră că în cazul lui Sorin Corpodean nu se poate vorbi despre simple greșeli. „Puteau greși și arbitrii străini, dar azi nu cred că se mai pune problema de greșeală. Se știe istoria lui Corpodean”, a spus Oii.
Nu s-a decis titlulCosmin Olăroiu a menționat că diferența de șapte puncte ce desparte Steaua de 

Mircea Rednic, bucuros după prima victorie contra Steleică, în vestiar, după meci, jucătorii au scandat numele lui Cosmin Pașcovici, a cărui băiat, în vârstă de 2 ani, a fost operat, miercuri, pe creier. Mircea Rednic susține că Dinamo a creat presiunea asupra Stelei, așa cum au făcut și steliștii cu Dinamo Kiev, în Liga Campionilor.
Gigi Becali a precizat că nu-1 mai consideră pe directorul executiv al clubului FC Dinamo, Cristi Borcea, drept prieten, considerând-1 principalul vinovat de „hoția” arbitrilor. Oficialul stelist a mai afirmat că se gândește să se retragă din politică, dar nu definitiv. El a menționat că va ceda .partidul său „de 7 la sută”, dar că este posibil să candideze la președinție.„Vă las să vă conducă hoții. Ce să fac, să mă bat eu singur cu toți hoții?”, a pus Becali, care a adăugat că va pleca în concediu cu soția și copiii săi.

confirm eu, eu, personal, o să fac autodenunț”, a spus Becali într-o emisiune la TV Sport. în momentul în care moderatorul emisiunii l-a întrebat pe Becali dacă i-a dat bani, acesta a răspuns: „Să mă dea în judecată șpagangiul ăsta pe mine și o să vedeți dumneavoastră. Păi, nenorocitul ăsta crede că chiar așa se poate face, să- ți bați joc de un simbol național?”• Becali a mai spus că directorul executiv al FC Dinamo, Cristi Borcea, știa cu o lună jumătate înainte că 

Dinamo după opt etape, nu este una prea mare. „Pe final am greșit, m a pierdut calmul și am primit Campionatul se va juca până la sfârșit. Noi ițe wcaaate șansa până la capăt”, a punctat Olăroiu. Tehnicianul stelist a subliniat că în jocul elevilor săi s-a văzut și oboseala și a atacat din nou problema programului prea încărcat: „Programul e aglomerat, dar dacă pentru fotbalul românesc e bine, ce putem spune?”.

„Am creat presiune asupra lor, cum au făcut ei cu Dinamo Kiev. Steaua a arătat ca o echipă de LC atunci când se juca 11 la 11, dar și noi suntem aproape să intrăm în Liga Campionilor. Norocul ține și cu cel care muncește. Azi am fost și norocos și inspirat”, â comentat Rednic.

Gigi Becali

meciul o să fie arbitrat de Corpodean. Oficialul stelist 1- a atacat și pe asistentul Miklos Nagy, care a fost n^'iit de Becali „tușier unfe«zr”. Finanțatorul echipei Steaua consideră că asistentul i-a semnalizat lui Corpodean presupusa lovitură a lui Thereau asupra dinamovis- tului Moți pentru a o favoriza pe CFR Cluj.„Să câștige CFR Cluj campionatul, să ne facem de râsul lumii, ca să ne fure! ungurii la noi în țară, să fim de râs. Așa ne trebuie!”, a tunat Becali.
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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
A8 - Moreliia
A9 - Elite

4 r

Vând ap. 2 camere (03)
• contort 1, Deva, zona Miorița, contotizări, preț 
1.250 mid. lei. Tel. 223336. (T)
• decomandate, parter, vedere în 2 părți, 
centrală termică, îmbunătățiri, urgent, conve
nabil, bun pentru birouri, Deva, zona Mc 
Donald s. Tel. 220211,217888. (T)
• Deva, L Maniu, etaj 4 din 10, bl. B, ap. 64, preț 
1.300 mid. lei. negociabil, nu sunt agent. Tel. 
0788/610191. (T)
• Deva, Zamfirescu, etaj 3, în circuit, parchet, 52 
mp, balcon închis, contorizări, preț 29500 euro. 
Tel. 0726/710903. (Al)
• urgent, semidecomandate, centrală termică, 
parchet, gresie, faianță, 54 mp, zona 
Kogălniceanu, preț 980 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0742/019418. (Al)

I • cu garaj, zona Micro 15, semidecoman- i 
date, et 1. Reiată la telefoanele 0741/122764 
sau 0741/192043. (nr. 10'31M2006)

• zona Astoria, contorizări, etaj 2. ocupabil 
imediat, preț 97.000 ron, negociabil. Tel. 
0745/639022. (Al)
• b-duL Decebal, decomandate, modificat, 
centrală termică, balcon închis, gresie, faianță, 
instalații sanitare noi, preț 135.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)

• zona Bălcescu, decomandate, centrală 
termică, balcon închis, etaj 3, preț 98.000 ron, 
negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• zona AL Streiului, et 6 dec., contorizări, preț 
50.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• zona Minemlu, et. 3, semidec., balcon închis, 
instalații sanitare noi. parchet, gresie, faianță, 
contorizări, preț 84.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Gojdu, et 3. decomandate, balcon, 40 mp, 
neamenajat contorizări, preț 84.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
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Personal calificat - servire ireproșabilă

■■■■•?*• - produse și preparate din 

jaggR carne
- produse și preparate din 

lapte
I - o gama larga de produse 

alimentare
(56580)
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• Ford Maadw taana. Ambiente de to IS W'l earn
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SOCIETATEA DE MICROFINANȚARE

AURORA S.A.
oferă societăților comerciale mici și mijlocii și persoanelor fizice autorizate 

în desfășurarea de activități economice,

CREDITE ÎN CONDIȚII AVANTAJOASE !
Destinație:

- asigurarea capitalului de lucru;

- modernizarea tehnologiei;

- investiții în vederea dezvoltării afacerii.

Se asigură:
- operativitate în analiza și acordarea creditului;

- consultanță financiară gratuită;

- documentație simplificată;

- dobânzi convenabile și comisioane reduse. 

Informații: 0254/219112,219580, 0741/073215 

www.aurora.com.ro

(56608)

wwwjurora.com jo

1R}. PROCARIIO S.R.L Deva
I Ijjf h de fflc di»» tor. comercializează
mSK • pentru tâmp^

• PtrâteKMGșiMlartp^ ,
Fewne pento tampara dm abmmwșiPVC: 

owto uși și placări diverse;
G4afur< dm marmură Dampozâă, am și PVC.
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http://www.aurora.com.ro
wwwjurora.com
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-ANGAJEAZĂ în regim de colaborare maseur, maseuză șl cosmeticeană 

calificați, cu experiență in masajul antîcelulîtic, de relaxare și de între
ținere

-SE OFERĂ: - posibilități de câștig.atractive
- program flexibil
- mediu de lucru plăcut

Pt'MramuzS-lr la 0254/120.019 pentru programul rAu perse-
IMM «I JMmMM <l« IM reducere. Bvd. njulU MANIU bl. LJ PARTEA

SC- DEPOALM SRL- Deva
Situat pe DN 7 la intrarea dinspre Arad 
Vinde materiale de construcții

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

y TVA inclus /

Relații la tel. 0254 / 219.127 sau 0749 / 079.121

»

L

<-r r<|

’ r.r
k -nt-T

rr+l

'3FGZ® SC 3F Graal SRL
Deva. Hunedoara
Aleea Plopilor bl. Gl,ap 6 
teWax.0254/234.125

DISTRIBUITOR AUTORIZAT SKY ATC:
-PAPFTÂR1E
-ELECTROZI. SCULE. UNELTE. CUIE ELECTRICE 
-ECHIPAMENTE DE PROTECȚII
-BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(61825)

TEAM CONSULTING || Trening
MtffrK (ttek I] ^®âIuare

iwmfeoincomutlna.Migdjo, II Asistenta
s«n» Mo» >’•» ci. ma?,. 4p> £.2 c*tf xII 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 <6M32>

S.C. PARTEMR LEQI3 SRL DEVA
Tel. 0765-243768 0788.189.103

• înființează societăți comerciale in numai zece zile 
asigurând toate serviciile necesare (inclusiv stampl la).

• modifică prin acte adiționale societăți existente

• asigură asistența juridică la redactarea contractelor

• reprezintă în Instanță interesele persoanelor Juridice.
(59807)

eORATEI
Hațeg

ANGAJEAZĂ
fiomaau.
CERINȚE:
■•xperionță in domeniu min.5 ani; 
-cunoștința IT;
virata maximă 45 ani. 
AVANTAJE:

-salariu motivant; 
■condiții de lucru Intro 

•chlpă dinamică

Ral. la Tal0723/400 636 sau 0254/772 221

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI^^HucnM«>u rohq^^

-WEBMASTER
- WEBDESIGNER
- PROGRAMATOR WEB

TEL 02S4.206.2I0
MOB: 0723.130.463
E-mail: offieegfrilm.ro

Site MOMfitJlflUrQ

n'ACANTA

■' j

g

SC ,$R.
Z''+,^Ur -Be<

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
«trf tatei/Jta. «254/24931 !§ 

tetefon, 0254/24“). ITS §

1

Restaurant
Construcții civila si industriala 
Distribuție materiala construcții 

Comerț electrocasnlce

(59656)

«bl
Deva, Aleea Viitorului, Mr,2 
(lângă Crucea Roșie)

(56970)

TRANSPORT PERSOANE
- - - - ■ Italia ' Franța _• Spania Vîs a V» de McDonald’s

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

W euro dus |
IU eurodusîntors-15 zile 

euro dus-întors- 90 zile

România -

• AL Crrțului, et. 3, contorizări, balcon închis, 
gresie, fainanță, parchet, preț 72.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• zona M. Viteazul, bucătărie modifeată 
parchet, gresie, faianță, ușă metalică, apometre, 
gaz 2 focuri, zonă liniștita, preț 98000 ron nego
ciabil, tel. 0745/302200,0723/251498, (A4)
• intrări separate, zona Bâlcescu, 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, 
zona Zamfirescu, 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 
stare foare bună contorizări totale, preț 110000 
ron negociabil, tel. 0723/251498, 0788/165702. 
(A4)
• decomandate, suprafață 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)
• etaj 1, 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 L 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 in 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)
• 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)
• etaj 2, dec., centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță ușă metalică Bâlcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță parchet, balcon, Eminescu. preț 110.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)
• circuit, parchet bloc de cărămidă, balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică proprie, parchet balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400. 
0724/169303,0742/005228.  (A5)
• etaj 3, uși schimbate, contorizări, parchet, 
zona gării, preț 120.000 lei, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• decomandate, 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 preț neg., tel. 
235208 0724/620358 (A6)
• In dram, pe Bâlcescu, parchet gresie, faianță 
termopane peste tot, balcon închis cu 
termopane, complet contorizat, exclus credit, 
preț 98.000 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Dada, cu balcon, etaj 4, izolat liber, preț 
70.000 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Gojdu, parter, semidec., stare bună 
contorizări, s=46 mp, preț 88.000 RON, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• zona pieței, semidec., parchet, balcon, 
contorizări, neamenajat etaj 4, izolație italiană 
preț 97500 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Banca Transilvania, dec., 2 balcoane, etaj
4, acoperit cu tablă s=50 mp, neamenajat preț 
36.000 euro, tel. 0745/640725. (A7)
• In drctel bloc de cărămidă CT, balcon închis, 
zona Bâlcescu, preț 98.000 RON, neg. Tel.23!800; 
0745/511776. (A9)
• zona Kogălniceanu, dec., camere cu parchet, 
balcon închis, contorizări, etaj 1, preț 125.000 
RON, tel.231800; 0745/511776. (A9)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, Avram lancu, bl. HI, 3 camere, etaj
4, toate dotările, și un apartament cu 2 
camere, zona 1 Decembrie, bl. 5, moder
nizat recent prețuri negociabile. Tel. 
0741/556314. (8/20.09)

• zona L Maniu, decomandate, garaj, boxă, 
balcon, centrală termică parchet, 90 mp, etaj 3, 
preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 0742/019418. 
(Al)

Calculatoare si accesorii 
(51)
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• zona Eminescu, decomandate, preț 113.000 
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)
• 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 împăratul 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)
• dec, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică 2 băi, boxă st 98 mp, 
Carpați, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• etaj 2, balcon, parchet, repartitoare, 
contorizări la apă și gaz, AL Păcii, Gojdu, preț 
38.000 euro, tel. 223400,0724/169303,0740/914688. 
(A5)
• decomandate, zonă ultracentrală, et 7, 
superamenajat, complet mobilat și utilat, preț 
150.000 Ron, neg, merită văzut, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• dec, CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg, tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață parter, ideal spațiu comercial, 
birouri, cabinet, cu toate aprobările la zi, merită 
văzut, preț neg, tel. 235208, 0724/620358, 
0729/018866. (A6)
• semidec, aranjat, gresie, faianță parchet 
lamelar, zona Dacia, etaj intermediar, preț 750 
mii, neg, tel. 0749/268830,206003. (A7)
• urgent, etaj intermediar, cu balcon, 
contorizări, zona Micro 15, Deva, preț 71.000 
RON, tel. 0749/268830,206003. (A7)
• semidec, contorizări, gresie, faianță, CT, 
balcon închis, zona Astoria, preț 95.000 RON, tel. 
0749/268830.206003. (A7)
• dec, camere cu parchet, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, preț 160.000 RON, neg, tel. 231300, 
0740/317313. (A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, 3 balcoane, 2 băi, centrală 
proprie, modernizat, etaj 4 din 8, zonă ultra
centrală preț 190.000 ron, negociabil; 
exclus intermediari. Tel. 0745/628364. 
(7/20.09)

• dec, st 100 mp, contorizări, Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986. 
0740/914688. (A5)
■ etaj 2, centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• Deva, Gojdu, etaj 1,100 mp, amenajat occi
dental, centrală termică termopane, ușă 
metalică totul nou. Tel. 215212. (Al)
• Deva, ultracentral, decomandate, etaj 3,2 băi,
2 balcoane, centrală termică bine întreținut, 97 
mp, preț 56.000 euro. Tel. 0726/710903. (Al)
• zona Banca Românească urgent, 2 băi, balcon 
mare, centrală termică parchet, gresie, faianță 
etaj 3, bloc de cărămidă 90 mp, preț 45.000 euro. 
negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• zona Liliacului, dec., Deva, etaj 1,2 băi, (gresie, 
faianță), 2 balcoane închise cu termopan, CT, 
camere cu parchet, preț 52.000 euro, neg., tel 
231.800,0740/317.313. (A9)

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

Vând case, vile (13)
• casă modestă Deva, I. Vulcan, nr. 40, dormitor, 
bucătărie, cămară, hol, st 720 mp, 18/40 m. Tel. 
216966. (T)
• casă nouă Deva, zona Pietroasa, P+E+M, sc 
240 mp, 2 intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică 400 mp teren, preț 99.000 
euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• central Devă totul nou, 2 intrări, 3 camere, 2 
bucătării, 2 băi, pivniță, centrală termică, 
canalizare, apă gaz, 600 mp teren plus livadă 
preț 350.000 ron. Tel. 0722/564004. (Al)
• Devă str. Horea, 2 camere, baie, bucătărie, 
preț 95.000 Ron, neg., tel. 235208, 0729/018866. 
(A6)
• Devă zonă ultracentrală suprafață construită 
150 mp, grădină suprafață 850 mp, ieșire la două 
străzi, preț 110.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• Dobra, 3 camere, bucătărie, anexe, teren 2000 
mp, preț 70000 lei, tel. 0745/786578. (A8)

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-esțul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Arad și Satu Mare caută pentru colaborare

Modele pentru ședințe foto
& hostess (publicitate) 

pentru punctul de lucru din Deva

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

Cerințe:
• aspect fizic plăcut

• seriozitate
• abilități de comunicare

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

• zona Pietroasa, P+1, construcție 2000, parter: 
2 camere, hol, baie, bucătărie, garaj, la etaj: 3 
camere, hol, baie, bucătărie, pretabil 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• In 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, 
oreț 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, zojtentralâ 4 camere, bucătărie,
2 băi, centralflSnnică 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, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină curte, ST-580 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro, neg., tel. 
231.800,0740/317313. (A9)

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

Vând case la țară (17)

• casă bătrânească 2 camere, grajd, șură 
curte și grădină 11 ari, poziție bună 
Chimindia, nr. 122, comuna Harău. Tel. 
226041. (2/18.09)

• casă cu toate dependințele, grădină 1000 mp, 
cu pomi fructiferi; cazan pentru țuică de 1301, 
din cupru, preț negociabil. Tel. 227149. (T)
• P+l, living, bucătărie, 2 băi, 3 dormitoare, 2 
terase, centrală termică gaz lichefiat, mobilat 
3000 mp, peisaj deosebit în Săliște ■ Baița. Tel. 
0741/740047,0720/632545. (T)
• casă laTâmpa, teren 4400 mp, preț negociabil. 
Tel. 0740/210780. (Al)

Case de vacanță (15)
• in stațiunea Geoagiu-Bâi, P+l, cu terasă și 
poartă metalică 31/2m. Informații la telefonul 
241044, după ora 17.00. (T)

Vând garsoniere (19)
• 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 68000 
RON, tel. 0741/154401, 227542 seara. (A2)
• deconunctate, bnrkHrie, terți + vese. 
contorizări. Dada, preț SUM BON. leL 
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. (A4)
• 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)
• etaj 1, dec., gresie, faianță termopane. ușă 
schimbată beci, balcon. Dorobanți, preț 96.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228 (A5)

■ etaj 3, dec., contorizări, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78.000 RON, neg., 
tel 223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, neamenajată, st=40 mp, contorizări, 
balcon, Dorbanți, preț 80.000 RON, neg., tel. 
223400,0720/38796,0742/005228 (A5)
• zona M. Eminescu, dec., et. 3, ocupabilă 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
• zona Progresul, bloc cărămidă parchet, 
vedere la stradă contorizări, preț 68.000 RON, 
neg., tel. 235208,0724/620358. (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)
• Devc zona gării, etaj 1, balcon închis, 
termopan, ușă metalică parchet, gresie, faianță 
contorizări complete, preț 80.000 ron. Tel, 
0726/710903. (Al)
• AL Satim, decomandate, balcon închis, etaj 4, 
preț 75.000 ron, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al) ■
• decomandate, suprafață mare (41,5 mp), 
cameră cu parchet, contorizări, balcon, 
amenajată (gresie, faianță), boxă preț 95.000 
RON, neg., tel. 231800; 0740/317314. (A9)
• decomandate, cânte cu parchet contorizări 
integrale, etaj intermediar, zona Ulpia, Deva, preț 
80.000 RON, negociabil, tel. 231.800. (A9) '

Cumpăr garsoniere (20)
• dkect de la proprietar, etaj intermediar, exclus
Dacia, Micro 15, ofer 85.000 ron. Tel. 0723/288282 
CD 1

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

Vând terenuri (21)
• 1X500 mp teren în Deva, lângă cabana Bejan. 
Tel. 222002. (T)
• 2300 mp teren intravilan în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement case vacanță Tel. 227242. CD
• 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. (T)

• Intravilan, pentru loc de casă 1100 mp, 
Devă str- Bena Văcărescu, persoană fizică, 
preț 30 euro mp, negodablL TeL 
0254/226907,0742/219756. (4/1809)

• loc de casă 3500 mp, apă, gaz, curent, loc 
drept, zonă liniștită, parcelabil, Hășdat ■ Hune
doara, preț negociabil, telefon 0723/005657; 
0747/191372. (T)
• Intravilan, la DN 7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, fiecare, utilități în 
zonă preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20X40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,07243/169303, 
0740/914688 (A5)
• Intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități în zonă. Zăvoi-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400, 0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• Intravilan, st 1100mp, front stradal 33m, toate 
utilitățile, împrejmuit în apropierea bisericii de 
pe Eminescu, loc drept, stradă asfaltată preț 95 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• st 5538 mp, front stradal 15 m, utilități în 
apropiere, între Sânthalm și Macon, preț 15 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 euro 
parcela. Tel. 0722/564004. (Al)
• Intravilan 700 mp, fs 25 m, intersecția 
localităților Almaș și Cozia, preț 16 euro mp, 
negociabil. Tel. 0745/639022. (Al)
• Intravilan, Devă 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)
• teren HravBan, s=1100 mp, F.S.= 26 m. 
deasupra la bazinele de apă Dealul 700. dte 
us-atat preț 20 ewn/mp. tei. O7CME7Z4M
• M ă rtravitan. st 37000 mp,ts9B m. -în 

art/mp, negociabil tel 07457788578 CA®
• IM T, intravilan, st 3041 mp, fs 90 m, apă gn 
curent, certificat urbanism, avize, preț 35 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578 (AU)
• Intravilan, peste linii, st 22000 mp, ts 110 m, 
curent, apă preț 15 euro/mp, teL O746/7T9288 
(A8)
• lăigă cadastru, st 1460. preț 60 euro/mp, teL 
0746/779288 (A8)
• zona Vidau st 5400 rrv, ts 50 m
preț 20 euro/mp negocteL tel 0746'779288 
(A8)
• DN 7, intravilan, st 37000 mo. !s 90 m. preț X 
euro/mp, negocabă tel 0745'786578 (AS
• MiogX ti etecustaBnxj.taca«ăC> r 
zonă preț 21000 eunyp-reeM negooatĂ. ts. 
074/78B78 (AS .
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Parte a cunoscutului grup franco-belgian 
Louis Delhaize, PROFI ROM FOOD, companie 

multinațională ce deține o importantă 
rețea de magazine de tip discount, 

ANGAJEAZĂ în REȘIȚA:

Casieri, recepționeri marfă, lucrători comerciali

Principale atribuții:
- scanează produsele cumpărate de clienți și încasează 
contravaloarea acestora
- aranjează marfa pe rafturi și în raioane
- răspund de aspectul și de curățenia magazinului
- urmăresc termenele de valabilitatea ale produselor
- oferă informații dienților cu privire la produse

Cerințe;
- experiență în comerț
- cunoștințe de utilizare a calculatorului
- dinamism
■ amabilitate

SE OFERĂ :
• salariu motivant, corelat cu performantele obținute
- perioadă de instruire
• șansa unei cariere într-o companie multinațională

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV și 
scrisoare de intenție (în care să ne menționat postul vizat) 
până la data de 30.09.2006 la adresa: magazin PROFI, Bd.

Republicii, nr. 2, Reșița, fa nr. de fax: 0256-244.108 
sau la următoarea adresa e-mail: dcoltan@profi.ro. 

Vor fi contactate doar persoanele care corespund cerințelor 
firmei. Documentele depuse nu se restituie.

63989b

• mtravSan Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, utilități 
în zonă preț neg., tel. 231800,0745/511776. (A9)
• zona Bejan, Deva, S 500-1000 mp, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

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

Vând locuri de veci (23)
• cavou 2 persoane, in cimitirul Bejan, loc 
central, preț negociabil. Tel. 219314. (8/21.09)

Vând spații comerciale (25)
• Deva, P+l, 150 mp plus teren, 2 garaje, 
centrală termică canalizare, apă gaz. preț 
82.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)

• Deva, zona 1 Decembrie, amenajat 
pentru birouri, cca 40 mp, preț negociabil și 
6 hectare pădure veche de peste 100 ani în 
comuna Bulzești. Relații la tel. 0741/556314. 
(9/20.09)

Imobile chirii (29)
• oter spre închiriere 200 mp teren, pentru 

ț-" garaje, depozit etc., Deva. Str. Cernei, nr. 10,
Deva. Tel. 0723/288282. (T)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
mobilat, zonă centrală centrală termică, preț 
150 euro/lună pentru 2 fete. Tel. 215365. (9/21.09)
• ofer spre închiriere în regim hotelier cameră 
cu baie, mobilată și utilată preț 700.000 
lei/noapte. Tel. 0721/055313. a)
• ofer spreînchiriere spațiu comercial - depozit, 
hale zidite, birouri amenajate, centrală termică 
curte împrejmuită și betonată 6000 mp, Deva, 
zonă bună preț negociabil. Tel. 0729/018866. (T)
• primesc elev» în gazdă la bloc, central, 
condiții foarte bune, Deva. Tel. 216550. (T)
o primesc In gazdă 1 elevă Lângă Liceul Peda
gogic Deva, telefon 212865. (T)
• primesc In gazdă o elevă, chirie 700.000 
lei/lunâ lângă Liceul Pedagogic, Deva. Tel. 
212865. (T)
• primesc ki gazdă tânăr(ă) nefumători sau alte 
vicii; ofer condiții ireproșabile; ofer și pretind 
seriozitate. Tel. 0723/851439, după ora 16. (T)
• zona tetecabWL P+1,4 camere, living 45 mp, 
scară interioară centrală termică garaj încălzit 
sub clădire, bucătărie, pivniță, 2 băi, curte, 
grădină, ideal seoiu firmă sau locuință Tel. 
249047,0721/192684. (T)
• apartament 2 camere semidec., Aleea Patriei, 
parter, C.T., mobilat frumos, s=5C mp, preț 170 
euro/lună și garanție, tel. 0745/367893. (A2)
o luBu Manlu, et. 9,3 camere dec.. CT, mobilă 
nouă amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)
e Progrefto, 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)
• uftrerentnd, i=77 mp, chirie 20 euro/mp, tel. 
0745/367893. (A2)
• Progremd, s=38 mp, neamenajat vânzare, preț 
10.000 euro, tel. 0745/367893. (A2)
• apartament 2 camere, circuit et. 3, contorizări 

râa apă și gaz, nemobilat, zona Miorița, preț 120 
■ -rtjro/lunâ, tel. 223400,0724/169303,0742/005228.

(A5)
• casă mare, 3 dormitoare, 3 băi, living, garai, 
curte, zonă semicentrală liniștită preț 1000 
euro. tel. 223400.0720/387896,0740/914688. (A5)
• ofer spre închiriere garsonieră, în Deva, 
mobilată complet preț 80 euro/lună Tel. 215212. 
(Al)
• ofer spre închiriere spațiu comercial. Deva, 
amenajat occidental, 36 mp, preț 300 euro/lună 
Tel. 0722/564004, (Al)
• casă, Don, 2 camere, living, baie, bucătărie, 
gresie, faianță CT, grădină st 500 mp, garaj, 
mobilată sau nemobllată preț 400 euro/lună tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• gi , zona D. Zamfirescu, et. 1, balcon, 
contorizări, preț 100 euro/lună tel. 235208, 
0729/018866. (A6)

Cu adâncă durere în suflet fiul și nepotul anunță împlinirea a 7 ani de la trecerea în neființă a celei care a fost
RĂDUȚ IULIANA MARGARETAParastasul și slujba de pomenire vor avea loc sâmbătă, 23 septembrie, la ora 12,30 la Biserica Bunavestire din Deva (cartier Bejan).

Cu adâncă durere în suflet soția Maria și fiica Raluca anunță încetarea din viață a celui care a fost un soț și

Piese, accesorii (42)
• cumpăr termocuple de temperatiziTeL 0740- 
963-904.

Mobilier și interioare (47)
• vând ferestre și uși tâmpiărie PVC și aluminiu, 
uși metalice și uși de interior din lemn. Relații: 
Hunedoara, tel. 0740/252149. (T)
• vând mobilă 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 Său 0724/643045. (T)
• vând ușă exterior de stejar, cu deschidere pe 
stânga în stare bună preț 100 ron. Tel. 214814. 
<T>

(4/20.09)

• vând cazan țuică 1401. Tel. 0727/781610. (T)
• vând un portbagaj pentru Dacia, stare 
ireproșabilă și un cântar platformă, deosebit, 
cântărește pană la 110 kg, fabricat de Balanța 
Sibiu, preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560. 
(T)
• vând un trunchi de cireș de 1,80 m lungime și 
0,75 m grosime și 3 trunchiuri de 1,50 m lungime 
și 0,35 m grosime, preț foarte avantajos. Tel. 
212272,0723/732560. (T)

Pierderi (62)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

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

• pierdut ateefat profesional eliberat de Autori
tatea Rutieră pe numele Crihană Mircea Ionel. 
Se declară nul. (4/21.09)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Draga Comeliu Vaier. Se declară nul. (3/21.09)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Joltvinschi Stelian. Se declară nul. (5/21.09)
■ pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Lazăr Maria. Se declară nul. (6/21.09)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Micoane David. Se declară nul. (2/21.09)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Șendrescu Ileana. Se declară nul. (1/21.09)

Electrocasnice (56)
Solicitări servicii (71)

ft

î

un tată iubitor
MOGA NICOLAEin vârstă de 29 de ani. Nu te vom uita niciodată.
Dumnezeu să-l odihnească in pace.

(12/21.09)

Mama Ileana și fratele Nelu zdrobiți de durere anunță încetarea fulgerătoare și prematură din viață a celui care a fost
MOGA NICOLAEîn vârstă de 29 ani, din Hărțăgani. A plecat pe drumul fără întoarcere fără a ne putea lua măcar un ultim rămas bun. înmormântarea va avea loc duminică 24septembrie, ora 13, în localitatea Hărțăgani.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(11/21.09)

• 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)
• ap, 3 camere dec., 2 băi, nemobilat, zona 
Creangă, Deva, preț 150 euro/lună. tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

• vând aragaz cu 4 ochiuri și cuptor, frigider, 
colțar de sufragerie, în Deva, prețuri negociabile. 
Tel. 0721/055313. (T)
• vând mașină automată fabricată in Franța, 
500 ron, combină frigorifică cu 4 sertare 
fabricată în Suedia, 500 ron, tel. 218084 sau 
0743/211074 sau 0724/643045. (T)
• vând vitrină frigorifică lungime 1,5 m, stare 
foarte bună de funcționare. Relații la tel. 
0720/368510,0723/370452. a)

• caut fanate pentru îngrijire copil. Relații latei. 
0742/269063,0743/630124. (T)

Familia Faur Dorin și Ana, cumnații Neluțu și Anca, bunica Măriți copleșiți de durere anunță încetarea din viață a celui care a fost
MOGA NICOLAEplecat prematur dintre noi, la numai 29 de ani. în inimile noastre va rămâne pentru totdeauna un gol imens.
Dumnezeu să te odihnească în pace.

Auto străine (37)
• vând urgent Nubira-vagon, an fabricație 2000, 
full-options, gri-metalizat, preț foarte avantajos, 
tel. 0254/221749,0722/519009. (T)

• vând Dacia 1310, af 1997, stare bună de 
funcționare, preț negociabil. Tel. 616531. 
(7/21.09)

Auto românești (36)
• 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. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor 11650, plug nemțesc, stare foarte 
bună, tel. 0722/642648,0254/232380. (T)
o vând urgent și negociabil tractor U 445 plus 
remorcă. Relații la tel. 0721/839999. (T)

• vând Aro camionetă, cu motor de Brașov, 
an ta Icatie 1989, ș u+i de
rezervă, preț 50 mffloane, negodabd. Relații 
la telefonul 0788/897058. (7/18D9l2006)

• vând tractor U 650, plug, disc, circular 
acționat de tractor, motor rezervă și 
remorcă basculabilă, preț la vedere, Lunca
■ Bălța, nr. 61. Tel. 0788/912339. (4/19.09)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

■vând masai Foxterier 9 luni; ofer pentru montă 
mascul Ciobănesc mioritic talie foarte mare, 73 
cm în greatsăn și un mascul Ciobănesc caucazian, 
prețuri rezonabile. Tel. 0720/575832. (T)

Instrumente muzicale (60)
•vând acordeon Hohner, stare perfectă, 120 bași, 2 
registre, preț negociabil. Tel. 0726/621049. CD

Altele (61)

• colecționar german cumpăr mașini de 
cusut Singer, Kaiser Naumann, Pfaff, ofer 
15X100 ■ 45.000 euro. Telefon 0751/987291 
(6/15J9J6)

• vând bazin pentru combustibil, 5000 litri, și 
parbriz lunetă de BMW 520. Tel. 0721/667087, 
0722/738488. (T)
• vând un portbagaj pentru Dacia, stare 
ireproșabilă, negociabil, tel. 212272 sau 
0723/732560. (T)
• vând țuică de prună, calitate excepțională 
ideală pentru orice eveniment preț avantajos în 
funcție de cantitate. Tel. 212242,0721/400563. (T)

Oferte locuri de muncă (74)

• etectuc masai reflexoterapeutic pentru mai 
multe afecțiuni: pareze, coxartroză, spondiloză, 
circulația sanguină, insomnii, rinichi, tiroidă, 
stres, reglarea metabolismului. Tel. 0722/262712. 
(T)
■ fotograf protesionișt fotografiez și filmez 
nunți, pe sistem digital și DVD, telefon 
0726/715670. (T)

(12/21.09)

Cititorii Cuvântul 
liber: 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul familiei tale!

Informația te privește! a

• 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)

ANUNȚ DE PARTICIPARE SELECȚIE OFERTE PRIN 
PROCEDURA DE CERERE DE OFERTE

1. Autoritate contractantă: SPITALUL JUDEȚEAN DEVA, cu sediul tn Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 58, jud. Hunedoara, 
cod fiscal: 4374385. cont R088TREZ3565041XXX000222, deschis la Trezoreria Deva, tal. 0254-214616 șl fax O2S4-212516 
secretariat, fax. 0254-228711 aprovizionare.

2. *) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare: cerere de oferta.
b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte: contract de furnizare lucrări da aman^ara sIR operații 

l șl II, secția UROLOGIE.
3. a) Locul de prestare a serviciilor: Spitalul Județean Deva, secția urologie.

b) Natura serviciului ce se va achiziționa: lucrări amenajare, cod CPSA 4543.12
4. Durata de prestare a lucrărilor de'amendare: 45 de zBe calendaristice da la data semnării contractului.
5. a) Documentația sa poate obține de la sediul Spitalului Județean Deva - Biroul tehnic:

bj Date-limit* pentru solicitarea clarificărilor: 04.10.2006,
6. a) Deta-limlti pentru depunerea ofertelor: 10.10.2006, ora 1O.OO.

b) Adresa la care trebuie transmlse/depuse ofertele: SEEKALUL JUDEȚEAN DEVA, cu sediul ta Deva, Str. 22 Decembrie, 
nr. 58, jud. Hunedoara - Registratură;

e) Limba sau limbile tn care trebuie redactate ofertele: limba română;
7. a) Persoanele admise să asiste la deschiderea ofertelor: membrii comisiei șl tmputemldțll partidpanțllor;

b) Data, ora șl locul deschiderii ofertelor: 10.10.2006, ora 12,00.
8. Garanția solicitată pentru participare: 1.000,00 RON.
9. Modalitățile principale de finanțare: fonduri de la CI AS. Plata se va face la minim 30 de rile de to emiterea facturii.
10. Informații privind condițiile de eligibilitate precum șl cerințele minime cu privire la capacitatea tehnică sl cea 

economleo-flnandară pe care trebuie să le IndepHneBcA ofertantul: In conformitate cu DUG nr. 34/2006, Legea nr. 337/2006 
șl HG. nr. 925/2006.

11. Perioada pentru care ofertantul trebuie să Ișl mențină oferta valabilă: 60 de zile de la data-Hmltă da depunere a ofer
telor.

12. Criteriul cant ua II utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: oferta cea mai evintejnert din punct da vedere 
tehnfco-economlc.

13. Nu se acceptă depunerea da oferta alternative.
14. Alta Informații: locul da dapunere/trarumitera a eventualelor contestații la adresa menționate to punctul 1 din anunț

șl Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. (63859)

ft

Un ultim omagiu pentru finul nostru
MOGA NICOLAEdin partea nașilor Rodica și Nicolae, din Deva. Condoleanțe familiei îndoliate.

Nu te vom uita niciodată.

ft Soția, copiii și nepoții cu durere anunță dispariția fulgerătoare a celui care a fost
PĂTRUȚIOANde 75 de ani, din Deva. Corpul neînsuflețit este depus la capela Cimitirului Catolic din str. M. Eminescu, Deva. înmormântarea va avea loc sâmbătă, 23 septembrie, ora 14.

Nu te vom uita niciodată.

Oferte locuri de muncă (74)

• Companie de distribuție la nivel național anga
jează:, șofer distribuție, operator PC, pprșoapele cu 
experiența, interesate ge job.și cu dQmiciTiui in Deva 
sunt rugate șa trimită un CV pana la data de 30 
septembrie la fax: 0254/231068, email: morn- 
camth@zappmobiie.ro.

(nr. 8/12.09.2006)

• societate comercială angajează personal - femei, 
pentru fabrica de confecții Călan. Relații la tel. 
0254/734011,0745/112419.

(3/20.09)

• grafician - designer (Photoshop, Fireworks), 
creativitate. Avantaj Flash, web design. Așteptăm 
CV însoțit de link-uri către lucărarile dvs la 
lark@lark.ro.

(8/1&D9)

RECLAME

mailto:dcoltan@profi.ro
mailto:morn-camth@zappmobiie.ro
mailto:lark@lark.ro
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•S-a întors. Naveta spațială Atlantis a învingătoare la premiile Moboaterizat la Centrul Spațial Kennedy, în Florida, la ora 10.25 GMT, marcând reușita primei misiuni de reluare a construcției Stației Spațiale Internaționale.
•Agresată. Actrița americană Cameron Diaz a declarat că a fost agresată de un paparazzo care a încercat să dea peste ea cu mașina, a anunțat un purtător de cuvânt al poliției orașului Los Angeles care a deschis o anchetă asupra incidentului.

Kecora Peter Kenyeres din Kecskemet a intrat în Cartea Recordurilor colecționând împreună cu fratele său, timp de 16 ani, 9.800 de numere de înmatriculare din 130 de țări. {Foto epa)

■ Cântărețele Beyonce 
și Corinne Bailey Rae 
sunt marile câștigătoare 
la premiile Mobo.

Londra (MF) - Beyonce și Corinne Bailey Rae sunt marile câștigătoare ale premiilor Music of Black Origin (Mobo), distincții decernate în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Londra, la Royal Albert Hall.Beyonce a câștigat premiile pentru cea mai bună artistă internațională, cel mai bun cântec și cel mai bun videoclip, pentru melodia „Deja Vu”, interpretată cu logodnicul ei Jay-Z. Beyonce și Jay-Z nu au fost prezenți la ceremonie. Cântăreața britanică Corinne

Erau prea 
slabeLondra (MF) - Keith Richards, celebrul chitarist al trupei britanice Rolling Stones, care a fost multă vreme dependent de heroină, a declarat că a renunțat la droguri pentru că nu mai aveau același efect ca la început,. Keith a declarat că nu ar consuma niciodată droguri moderne, precum ecstasy, pentru că acestea âfectează creierul. Richards a declarat într-un interviu pentru revista Q: „Cred că nu mai există calitate. Tot ceea ce încearcă să facă este să înlăture chestiile bune”. „Nu-mi place că drogurile moderne acționează asupra creierului în loc să aibă efect doar asupra fluxului sangvin. De aceea nu mă mai interesează”, a adăugat cântărețul.

Prima în 
top
Los Angeles (MF) -
Turneul Madonnei de 
promovare a albumu
lui „Confessions on a 
Dance Floor" repre
zintă seria de concerte 
cu cele mai mari înca
sări realizate vreodată 
de o cântăreață, con
form datelor publicate 
de revista americană 
Billboard. Managerul 
turneului, Arthur Fo
gel, a indicat că la ce
le 60 de spectacole 
au fost prezenți 1,2 
milioane de spectatori, 
ceea ce s-a tradus 
prin încasări de 193,7 
milioane de dolari. Re
cordul anterior a fost 
stabilit de Cher cu tur
neul său de adio care 
a durat trei ani, între 
2002 și 2005. Chera 
reușit încasări de 192,5 
milioane de dolari 
pentru cele 273 de 
concerte susținute în 
cadrul acestui turneu.

Lumânări Rude Și I prieteni au aprins mii de lumânări în amintirea i celor răpuși de cancer, miercuri în Washington, la inițiativa American i Cancer Society, pentru a cere fonduri mai mari în combaterea accestei boli.
(Foto: EPA) '

Isi dorește foarte mult copii
A A IA

M Actrița și cântăreața 
Jennifer Lopez a apelat 
la o clinică pentru fer
tilizarea in vitro.

La lecție Un pui de câine de preerie participă la primele lecții de cercetășie date de către mama lui. (Foto: fan)

Los Angeles (MF) - Actrița Jennifer Lopez a apelat la o clinică de fertilizare in vitro pentru că își dorește cu disperare doi copii, informează celebritywonder.com.Cântăreața și actrița Jennifer Lopez, căsătorită cu starul latino Marc Anthony, a apelat la Centrul medical Cedars-Sinai din Los Angeles în vederea fertilizării in vitro. „Jennifer a spus că-și dorește doi copii. A început recent un tratament pentru fertilizare in vitro și abia așteaptă să-și întemeieze o familie”, a
S-a înființat Jolie/Pitt Foundation

Vrea să-l vadă pe Karadzici
■ Sarajevo (MF) - Richard Gere, aflat în Bosnia pentru filmările la o producție în care va juca rolul unui jurnalist aflat pe urmele lui Radovan Karadzici, a cerut să-l întâlnească pe fostul lider al sârbilor bosniaci, căutat pentru genocid.„Imediat ce am ajuns aici, am întrebat oamenii dacă ei cred că ar fi posibil (să-l întâlnească pe Karadzici n.r.). Majoritatea mi-au spus că nu este posibil și că nu trebuie nici măcar să visez la acest lucru”, a declarat presei starul american. •Gere a spus că are sentimentul că nu este imposibil să-l întâlnească pe omul care este căutat de Tribunalul Penal Internațional pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității, comise în timpul războiului din 1992-1995.

A
■ Actorii americani 
Angelina Jolie și Brad 
Pitt au înființat o nouă 
fundație caritabilă.

Los Angeles (MF) - Actorii americani Angelina Jolie și Brad Pitt au creat o nouă fundație caritabilă în beneficiul mai multor cauze umanitare, a indicat un purtător de cuvânt al cuplului revistei People. 

Bailey Rae a câștigat premiile Mobo pentru cea mai bună artistă din Marea Britanie și cea mai bună artistă debutantă britanică.Printre ceilalți câștigători se numără trupa Black Eyed Peas, care a câștigat premiul pentru cel mai bun grup muzical, și Jay-Z, premiul pentru cel mai bun artist internațional. Veteranul muzicii soul Sam Moore a primit premiul pentru întreaga carieră. Premiul pentru cel mai bun interpret de hip hop a fost decernat lui Akala. Cântăreața americană Rihanna a primit premiul Mobo pentru cel mai bun artist, în timp ce Steve Sutherland a fost numit cel mai bun DJ.
Bun de sărutat

Londra (MF) - Prințul Harry, al treilea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, și Coleen McLoughlin, partenera fotbalistului britanic Wayne Rooney, au fost incluși într-un top al celebrităților „bune de sărutat”, realizat de YouGov. Cele două celebrități stau alături de mari vedete de la Hollywood, precum actorii Angelina Jolie și partenerul acesteia, Brad Pitt, în topul realizat de YouGov la cererea companiei Colgate pentru a marca Luna sănătății dinților.Sondajul, la care au partici
pat 2.320 de adulți, a scos la iveală faptul că bărbații britanici mai visează să le sărute pe Eva Longoria, Jessica Alba și pe Kelly Brook. Englezoaicele au fantezii legate de cântărețul Robbie Williams, fotbalistul Frank Lampard și actorul Daniel Craig.

să cădeclarat o sursă apropiată în vârstă de 37 de ani, a spus starului publicației The Sun. Vedeta filmului „Camerista”, recent că „ar face orice rămână însărcinată” și
Jennifer Lopez a fost prezentă la proiecția noului ei film, „El 
Cantante", la festivalul de film de la San Sebastian. (Foto:

Jolie/Pitt Foundation a făcut deja o donație de două milioane de dolari în beneficiul familiilor afectate de HIV/SIDA și de sărăcie: un milion de dolari pentru asociația Global Action for Children și un milion de dolari pentru organizația Medici Fără Frontiere.„Angelina și Brad s-au angajat să utilizeze resursele pe care le au pentru a ajuta cei mai vulnerabili oameni din lume”,

a indicat purtătorul de cuvânt al cuplului, Trevor Neilson. „Aceste două organizații se concentrează asupra situațiilor de criză care nu sunt tratate cu destulă atenție, iar Angelina și Brad simt fericiți să ajute”, a adăugat Neilson. Jolie și Pitt se implică de multă vreme în acțiuni umanitare. Cei doi au călătorit în mai multe țări sărace, Jolie fiind ambasador al bunăvoinței pentru ONU. 

urmează o cură de spanac pentru a-și mări șansele de concepție. Spanacul este cunoscut pentru faptul că mărește cantitatea de acid folie necesar unei femei însărcinate.„Chiar dacă spanacul nu mă va ajuta să concep un copil, voi sfârși prin a avea mușchii lui Popeye”, a explicat amuzată Jennifer Lopez.
Alarmă falsăLuna trecută, purtătorul de uvânt al actriței a dezmințit știrea că Jennifer Lopez ar fi însărcinată cu primul ei opîl, după ce cântărețului esse McCartney i-au scăpat” câteva declarații într-un interviu dat postului de radoi Atlanta.

La Mango Actrița și modelul Milla Jovovich este noul model al companiei de îmbrăcăminte Mango, pentru acest 
sezon. (Foto: EPA)

celebritywonder.com

