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Vremea se menține călduroasă. Cerul Un avort la cinci sarcini
dimineața

• Fonduri. Guvernul a aprobat ieri repartizarea a 1,4 milioane lei noi pentru municipiul Deva. Banii vor fi folosiți pentru retehno- logizarea sistemului de termoficare și modernizarea sistemului de distribuție a energiei termice. (C.P.)

■ Numărul mare de 
avorturi face ca natali
tatea în județ să fie în 
scădere.Deva (I.J.) ■ Una din cinci femei gravide recurge la întrerupere de sarcină, dintre cele care păstrează copilul, 30%

nici măcar nu apelează la un medic specialist pe toată perioada sarcinii. Afirmația a fost făcută de dr. Crăciun Clepce, șeful Secției obstetrică- ginecologie din cadrul Spitalului Județean Deva, cu ocazia debutului Campaniei de promovare a îngrijirilor prenatale. „Lipsa de suprave

ghere a mamei și a fătului pe tot parcursul sarcinii a făcut ca numai în 2005 să se soldeze cu 50 de cazuri de mortalitate în rândul copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 și un an. Indicele de mortalitate infantilă se cifrează la 12,24%. Numărul de nou-născuți se menține constant în ultima perioadă, ast

fel că in semestrul al II-lea al anului 2005 s-au născut 2165 de copii, iar în primul semestru 2006, 1851. Campania, organizată de DSP Hunedoara, se va derula până în decembrie și se dorește creșterea gradului de responsabilitate a mamei față de sarcină și copilul care se va naște.
★ * *

*88 * de zile până la aderare
* * *

Concursul de taloane al cotidianului nostru, desfășurat In septembrie, s-a încheiat. Fericiții câștigători a câte 100 ron fiecare sunt: Knope Magdalena (Hunedoara), Tomulescu Râul și Nicolescu Ion, ambii din Deva. Tomulescu Râul este așteptat să-și ridice premiul. Felicitări!
Dacă știi, scrie-ne!Deva (C.L.) - Ai trecut printr-o întâmplare deosebită? Ai vreun hobby sau deții vreun record aparte? Ai fost protagonistul unei povești deosebite cu happy-end, 
MIVÂMTIII sau din contrâ un episod dra- matic ți-a marcat întreaga viață? Scrie-ne pe adresa redacției, Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A (Clădirea Cepromin), sau trimite-ne un mail pe adresa adrian.salagean@informmedia.ro.

Castru roman la Chitici
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următoare", arata că tinerii români sunt 
emigreze decât cei din Etiopia (80%), 
sbnglâdesh (78%). irak (76%) 
,3u Maiaezia (57%).

22%
bărbați dornici să 

plece definitiv din țară

Raportul anual al Băncii Mondiale privind dezvoltarea
economiei mondiale, denumit "Dezvoltarea geneiaț.a

Tinerii români vor să emigreze

Grafica: Cuvântul liber, Sur»: Institutul Național de Statistică

■ Au trecut 56 de ani 
de când nu a mai fost 
descoperit un alt castru 
în Munții Orăștiei.Chitid (C.B.) - Castrul roman cu o lungime de 350 m și o lățime de 90 m a fost descoperit în apropierea satului Chitid de Dan Oltean, coordonatorul CJAPP Deva. Situat la aproximativ 1 km depărtare de sat, castrul respectă toate caracteristicile unui castru roman prin dimensiunea și forma sa rectangulară. Adâncimea șanțu

lui ce înconjoară castrul este de 70 cm adâncime, iar profilul valului de pământ are 3,5 m lățime. în urma analizelor și măsurătorilor de la fața locului s-a ajuns la concluzia că așezarea reprezintă un „castrum mestiva” (castru de vară) ce a fost construit în perioada 101-102. Astfel de castre se construiau la fiecare 20 de km în funcție de obiectivele militare pe care le aveau romanii. Așezarea lui e una strategică. De aici romanii aveau o largă perspectivă asupra Munților Orăștiei.

Profesorii vor fi premiațiDeva (C.B.) - în acest an școlar, peste 1.300 de cadre didactice care își desfășoară activitatea în școlile din județul Hunedoara beneficiază de salarii de merit sau gradații de merit ca urmare a rezultatelor excelente înregistrate de elevii pe care îi pregătesc la olimpiadele școlare naționale sau la concursurile internaționale.Astfel, 166 de profesori au obținut gradații de merit,

iar 1.143 salarii de merit. Gradațiile reprezintă o recunoaștere a meritelor constând într-un spor de 20% din salariu pe o perioadă de 4 ani și vor intra în vigoare de la 1 iulie 2007. Salariile de merit vor fi acordate de la 1 ianuarie 2007 având un coeficient de 15% din salariu, oferite pe o perioadă de un an. Un cadru didactic nu poate primi și gradație împreună cu salariu de merit, /p.3

A murit la intrarea în șut
■ Un miner de 48 de 
ani a murit, ieri, în 
timp ce se pregătea să 
coboare în subteran.Petrila (T.S.) - Un miner de la EM Petrila a murit, ieri, în timp ce se pregătea să intre în subteran, decesul fiind provocat, cel mai probabil, de un

stop cardio-respirator. Directorul general al CNH, Daniel Surulescu, a declarat că minerul Tibor Tătar, în vârstă de 48 de ani, a decedat în urma unui stop cardio-respirator, în jurul orei 7.30, în timp ce se pregătea să intre în subteran. „Muncitorului i s-a acordat primul-ajutor de către personalul medical din cadrul

dispensarului E.M. Petrila și de către echipa SMURD Petroșani, însă nu a putut fi salvat”, a spus Surulescu. O echipă din cadrul ITM Petroșani și din Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani a declanșat o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele care au dus la decesul bărbatului.

Deschiderea noului 
an de învățământ 
la Universitatea 
Spiru Haret din 
București
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• împușcat mortal. Trei persoane mascate au împușcat mortal, ieri, un lider al mișcării Hamas la ieșirea dintr-o moschee din Cisiordania, la o zi după ce o facțiune palestiniană rivală a amenințat că va ucide membri ai conducerii grupării ce conduce Guvernul. Militanții au coborât dintr-un vehicul și l-au împușcat pe Mohammed Odeh (37 ani).

Maior si Săftoiu, șefii serviciilor
A 1 5

Dispus 
la dialog

Londra (MF) - Preșe- I dintele georgian Mihail i Saakașvili s-a declarat I dispus să „deschisă dialogul” cu Moscova, cu condiția respectării independenței țării sale, „Nu puteți pretinde că aveți acces la civilizația modernă, la democrație, la piața economică, și in același timp să vă intimidați vecinii. Avem propriul domeniu de vânătoare”, a declarat Saakașvili pentru BBC. A- restarea de către autoritățile georgiene a patru ofițeri ruși acuzați de spionaj a provocat, săptămâna trecută, o criză Intre Moscova și Tbilisi. Georgia a predat, luni, prizonierii ruși Moscovei. Rusia a decis insă i menținerea blocada aeriană, maritimă, poștală | și rutieră impusă micii republici caucaziene.

Mihail Saakașvili (Foto: epa)

Avion deturnatAnkara (MF) - Doi cetățeni turci au deturnat un avion de pasageri marți pentru a protesta față de vizita Papei Benedict al XVI-lea în Turcia, programată să se desfășoare în noiembrie.Avionul care se deplasa pe ruta Tirana- Istanbul a fost deturnat în spațiul aerian elen și a aterizat în Italia.Cei doi turci care au deturnat avionul companiei Turkish Airlines, forțat să aterizeze pe aeroportul Brindisi din Italia, s-au predat și vor cere azil politic.

Gheorghl Părva-
nov (Foto: EPA)

Favorit la 
preziden
țiale
Sofia (MF) - Președin
tele bulgar Gheorghl 
Părvanov are un a- 
vans uriaș față de 
contracandldațll săi la 
alegerile prezidențiale 
de la 22 octombrie, 
potrivit unul sondaj 
de opinie, care sub
liniază necesitatea or
ganizării unul al doi
lea tur de scrutin din 
cauza ratei scăzute 
de participare la vot. 
Părvanov ar câștiga 
47,5 la sută din vo
turi, sltuându-se cu 
mult înaintea Iul Vo- 
len Siderov, plasat pe 
locul al doilea, cu 8,5 
la sută din voturi. 
Candidatul opoziției 
de centru-dreapta, 
Nedelcio Beronov, se 
situează pe locul al 
treilea, cu 7,5 la sută 
din voturi. Șapte can
didați vor participa la 
prezidențialele din 
Bulgaria.

■ George Maior și 
Claudiu Săftoiu au fost 
votați de Parlament noii 
directori ai SRI și SIE.București (MF) - George Maior a obținut, ieri, 285 de voturi „pentru” și 123 „împotrivă” în Parlament pentru numirea la șefia SRI, iar Claudiu Săftoiu a întrunit 294 voturi „pentru” și 114 „împotrivă” pentru funcția de director al SIE.La ședința Camerelor reunite ale Parlamentului au fost prezenți 408 parlamentari din totalul de 468. Votul a fost secret pe buletine.După vot, George Maior și Claudiu Săftoiu au depus jurământul în fața Parlamentului ca directori ai SRI și, res-

Senatul Franței i 
ratificat Tratatul

Paris (MF) - Senatul Franței a adoptat, marți, în unanimitate, legea de ratificare a Tratatului de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană.Dezbaterile în Senatul francez au început în jurul orei locale 17.00 și au durat aproximativ două ore și jumătate, timp în care reprezentanți ai Guvernului, lideri ai grupurilor politice și raportori parlamentari pentru România și Bulgaria au lăudat în repetate rânduri progresele celor două

George Maior (Foto, fan)pectiv, SIE.George Maior a declarat, după jurământ, că este pentru ideea imul control parlamentar asupra serviciilor de informații și că adaptarea acestuia la standardele UE se poate face numai cu sprijinul Parlamentului.

țări, au subliniat necesitatea continuării eforturilor pentru a nu se activa clauzele de salvgardare și au subliniat că UE câștigă, astfel, două noi țări francofone, toți vorbitorii referindu-se cu entuziasm la „succesul Sommet-ului Fran- cofoniei”.După adoptarea de către Senat a legii de ratificare a Tratatului de aderare, procesul legislativ urmează să se încheie odată cu promulgarea actului de către președintele Jacques Chirac.

Claudiu SăftoiuLa rândul său, Claudiu Săftoiu a mulțumit parlamentarilor pentru încrederea acordată și a spus că va face tot ce îi stă în putere pentru a nu dezamăgi. „Vă asigur că voi fi un credincios român”, a încheiat Săftoiu.Noul director al SRI, Geor
Comisarul european 
va proveni din Alianță
■ Traian Băsescu a de
clarat că postul de comi
sar european va reveni 
cuiva din Alianța PNL-PD.

București (MF) - Președintele Traian Băsescu a declarat, ieri, că niciun partid din afara celor guvernamentale nu poate spera că va obține postul de comisar european, apreciind că acesta va fi un om politic din cadrul Alianței PNL-PD.Șeful statului a spus că el este de părere că pentru postul de comisar european va fi nominalizat un om politic din PD sau din PNL.Băsescu a adăugat că este posibil, de asemenea, să fie propuse două persoane - una din partea democraților, cealaltă din partea liberalilor - urmând ca decizia să aparțină președintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso.Băsescu a făcut această declarație la Aeroportul Henri Coandă, înaintea plecării în- tr-o vizită oficială în Armenia.Miercurea trecută, a doua zi după prezentarea Raportului Comisiei Europene, premierul Călin Popescu Tăriceanu a primit de la președintele 

ge Maior, a declarat, ieri, că își va da demisia din Parlament și din PSD, pentru că funcția pe care o deține „impune echilibru”, „neutralitate și imparțialitate”.
Nu mai e membru PSD„îmi voi da demisia Parlament, din Senat, în mod formal. Calitate mea de membru al PSD încetează din a- cest moment”, a spus Maior, după ce Parlamentul l-a validat în funcția de director al SRI.întrebat dacă se aștepta să nu primească votul Parlamentului, George Maior a precizat că nu și-a pus această problemă. „Dacă Parlamentul nu m-ar fi votat, înseamnă că nu eram pregătit pentru asemenea post”, a opinat Maior.

Comisiei Europene, Josâ Manuel Barroso, o scrisoare prin care îl anunța că poate demara procedurile privind desemnarea unui comisar european.Numele vehiculate până a- cum pentru desemnarea corn' sarului european din partea României sunt Monica Maco- vei, Anca Boagiu, Leonard Orban, Sorin Frunzăverde.Conform Tratatului de Aderare, Parlamentul European va fi consultat în privința noilor comisari. Cea mai probabilă dată pentru audierea noilor comisari, potrivit comunicatului citat, este 27-28 noienf* \ brie, iar pentru organizarea- votului sunt luate în calcul perioada de dinainte de 25 decembrie, 4 ianuarie sau 9 ianuarie.

Băsescu și Barroso (Foto: fan)

Rasiști fără voie
Miron Beteg________________________________
mironbeteg@yahoo.com

a

In urmă cu oarece vreme, un 

român naturalizat francez îmi 
vorbea cu o ură pe care nu i-aș 
fi putut-o bănui niciodată despre 
afluența foarte mare, catastrofală 
- susținea el - a populației de 
culoare, dublată de lejeritatea cu 
care autoritățile franceze acor
dau drept de ședere și cetățenie 
franceză. Atunci am aflat pentru 
prima oară (iar mai apoi de la 
Neagu Djuvara) că, în Paris, albii 
nu mai circulă cu metroul de fri- 
că, am aflat că arondismentele 
din proximitatea orașului vechi 
se golesc treptat, treptat, că mul
te zone liniștite, „burgheze", s-au 
transformat în zgomotoase bouti- 
quri pentru droguri și sex ieftin. 
Sub afluența imigranților, france-

zii (chiar cei proveniți din țările 
Estului torționar) se simțeau în- 
tr-un soi de perpetuu contratimp 
cu propriile deprinderi, cu pro
pria viață, cu propriile valori. La 
început de secol XXI nu imigran
ții sunt cei care se mulează după 
comunitățile cărora li se alipesc, 
ci aceste comunități sunt obliga
te să-și modifice existența în 
funcție de comportamentul imi
granților. în timp, această presiu
ne devine obositoare. Enervantă.
Născând, vorba unui gazetar 
occidental, „rasiști fără voie".

Lumea a luat foc după carac

terizările din „II Tempo" de 
acum câteva zile, uitând că încă 
de acum un an alte două ziare 

serioase, „La Repubblica" și „La 
Stampa", ca să ne limităm doar 
la Italia, unde românii constituie 
cea mai mare comunitate străină, 
peste un milion de oameni, no
tau că „nu se mai poate trăi cu 
acești imigranți. Nu suntem ra
siști, dar nu-i mai vrem. Cu ei 
devii rasist fără voie". Dincolo 
de Canal, „Sunday Times", într-o 
Anglie tot mai obsedată de pro
blema musulmană și de terorism, 
nota că un val masiv de români 
ar putea aduce cu el crima orga
nizată. „Rasismul fără voie" nu e 
o caracteristică doar a Vestului 
european. Am citit la începutul 
acestei săptămâni, ca să nu mer
gem prea departe nici ca timp, 
nici ca loc, un reportaj despre 
școala din Ineu. Mai mulți pă
rinți - altfel „oameni de bine" - 
cât și câțiva dascăli și-au ieșit 
din țâțâni după ce unii elevi rro- 
mi din sat au ajuns nu doar să 
vină și să plece când vor, dar și 
să-și facă nevoile direct în sala 
de clasă în timpul orelor. Discur

surile lor nu sunt cu nimic mai 
prejos decât cele din „II Tempo" 
sau din „Sunday Times". Câțiva 
și-au luat copiii și i-au mutat la 
alte școli.

Francezul de care pomeneam 

la început s-a hotărât să pără
sească definitiv Parisul în ziua în 
care în apartamentul vecin din 
blocul în care locuia s-a mutat o 
actriță porno de culoare. Circul 
care a urmat a fost infernal: ge
mete, icnete, uși trântite, chefuri 
peste chefuri, cupluri care făceau 
dragoste pe coridor, țipete, râsete 
isterice, prezervative în lift. într-o 
zi diva le-a sunat la ușă, râzând. 
Și-a cerut scuze pentru scandalul 
făcut în noaptea respectivă și, ca 
să o ierte, le-a dăruit o casetă cu 
ultimul ei film XXX. Oamenii 
și-au făcut bagajele și s-au mutat 
urgent.

Cam asta fac și autoritățile ro
mânești de 15 ani încoace. Pe 
vremea PSD, oficialitățile ne asi
gurau că toate textele negative 

cu privire la români sunt scrise 
în țară și apoi publicate în străi
nătate pe bani grei, doar pentru 
a-i discredita pe Iliescu și pe 
Năstase. Acum, ori de câte ori 
presa semnalează „viața ascun
să" a unei mari părți a comuni
tăților românești de peste hotare, 
sună delicat la ușa guvernelor și 
dăruiesc câte o casetă, crezând 
că rezolvă ceva. Numai că - ia
tă! - nici francezii, nici spaniolii, 
nici englezii nu mai par dispuși 
să-și facă bagajele și să se mute 
în altă parte, devenind „rasiști 
fără voie". O Europă fără granițe 
a fost gândită numai pentru oa
menii onești. Nici SIDA, nici vio
lurile, nici jafurile, nici cerșetoria 
nu intră între valorile cărora 
europenii (oricât de deschiși sA' 
arăta) le-au dat drept la libera*' 
circulație pe bătrânul continent.

***
Punctele de vedere exprimate de 
colaboratorii ziarului nostru în 
rubricile de opinii nu coincid 
neapărat cu cele ale redacției.
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• Reglementări. Cărțile de imobi| vor trebui reactualizate în termen de un an. înscrierea persoanelor în cartea de imobil sunt efectuate pe baza actului de identitate, respectiv a certificatului de naștere, pentru copiii de până la 14 ani. Cartea de imobil se eliberează gratuit, responsabilului de imobil. (C.P.)
• Prețuri. Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gos- J)adărie Comunală a stabilit prețuri locale de referință pentru 68 de localități pentru această iarnă. La Brad prețul va fi de 148,21 lei/Gcal, inclusiv TVA, la Uricani - 110,58 lei/Gcal, iar la Petrila-107,5 lei/Gcal. (C.P.)

Termopanele sunt mai ieftine

Cercetați 
pentru furt

Lupeni (M.T.) - Doi bărbați, din Lupeni, au fost prinși de polițiștii din localitate după ce la sfârșitul lunii trecute au furat din incinta Exploatării Miniere Lupeni cablu din cupru, în valoare de 2.208 lei. Din cercetările și verificările efectuate, polițiștii au stabilit că cei doi au pătruns în incinta unității industriale prin escaladarea gardului din apropierea râului Jiu, după care au secționat, cu ajutorul unui ferăs-Tu, cablul din cupru cate nu se afla sub tensiune. Bucățile de cablu le-au transportat pe celălalt mal, trecând pe o conductă care traversează râul și le-au abandonat în zonă, cu intenția de a le transporta ulterior la un centru de colectare a fieru- 
T U vechi. Cauza figura în* evidența celor cu autori necunoscuți, iar prejudiciul a fost recuperat în totalitate. Cos- tel L., de 38 de ani, și Nicolae Ș., de 25 de ani, sunt cercetați în libertate pentru fiirt calificat.

Foc de 
armă în 
noapte
Deva (M.T.) - Un 
agent de pază al 
unei firme din Deva, 
a fost nevoit să tragă 
un foc de armă pen
tru a aplana un scan
dal izbucnit în stradă. 
Marți spre miercuri 
noaptea, în jurul orei 
23:30, Poliția Deva a 
fost sesizată de către 
M.B., de 35 de ani, 
din Deva, agent de 
pază la o societate 
de profil din locali
tate, despre faptul că 
a folosit armamentul 
din dotare. Agentul 
de pază se afla în 
timpul serviciului, 
fiind solicitat să inter
vină în fața Comple
xului „Dacia" din lo
calitate, pentru apla
narea unui scandal 
provocat de Cristian 
B., de 23 de ani, din 
Deva. După somația 
legală, agentul de 
pază a tras un foc în 
plan vertical cu pis
tolul cu gaze din do
tare. Cercetările con
tinuă pentru identifi
carea celor care au 
mai fost implicați în 
scandal și luarea 
măsurilor legale.

■ Odată cui apropierea 
iernii, unele firme au 
redus prețurile cu până 
la 25%.

Clara Păs____________________
clara.paselnfcrmmedla.ro

Deva ■ Deși în ultimii ani tot mai multe firme instalează geamuri termopan, puține dintre locuințele din blocurile construite înainte de 1990 beneficiază de această tehnologie. Geamurile termopan au mai multe avantaje: în primul rând, izolează termic (nelă- sând căldura să se piardă din apartament), apoi izolează fonic. De asemenea, geamurile termopan au o durată de viață ridicată (unii producători le garantează o funcționare de până la 40 de ani). Atunci când se decide achiziționarea de geamuri ter

mopan, este bine să se lucreze cu personal autorizat. Au fost cazuri în care geamurile termopan nu și-au arătat eficiența, vina fiind a „meseriașilor” de mâna a doua care le-au montat.
Prețuri practicatePentru un geam termopan din PVC cu un ochi fix plus un ochi cu deschidere oscilo- batantă, la o dimensiune de 1.400 mm pe 1.500 mm, se va plăti cam 200 de euro. La o dimensiune de 1.600 mm (baza) pe 1.500 mm (înălțime) prețul poate depăși 220 de euro.Pentru un geam cu trei ochiuri (2 ochiuri fixe plus un ochi cu deschidere oscilo- batantă), prețul este de aproximativ 260 euro, iar prețul unei uși de balcon (jumătate sticlă, jumătate panel PVC) oscilează între 185 și 210 euro.

Firmele includ în preț geamul, transportul și montajul acestuia la 
domiciliul clientului (Foto: cl)Dacă nu dispui de suficienți bani, se poate plăti un avans între 25 și 40% din valoarea facturii. Apoi, restul de plată se face la montajul termopa- nelor sau în rate egale pe o anumită perioadă. Sistemul de

plată prin rate va fi ușor de accesat până la data de 22 octombrie, apoi normele de creditare se înnăspresc. Unele firme, dacă li se achită toată sumă, acordă o reducere de 30% din valoarea geamurilor.

Anumite cabinete ;l birouri individuale vă pun la dispoziție 
Cuvântul Liber, zilnic. Acestea sunt locațiile unde puteți 
s& citiți GRATUIT Cuvântul Liber:
- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Chlriac Vasile, din Hunedoara
- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

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

doara
- S.C. Star Ice S.R.L, din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva
- Cabinet medical Promosan, din Deva
- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria
- Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decebal, bloc 

M, parter

• ’A   ■ ■: »r »-■” '■

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.

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

CUVÂm Vot P™
întrebarea săptămânii: V-ar de
ranja să lucrați în țară pentru un 
'■r.Wron străin?

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume.
Votul prin SMS poate fi trimis până în data de 6 octombrie, 
ora 24.

Elevii hunedoreni, talentați
■ De Ziua Mondială a 
Educatorului, ISJ Hune
doara și-a prezentat 
talentele.

CĂLIN Bicăzan

Deva - Elevii din școlile hunedorene au obținut 66 de premii, mențiuni și mențiuni speciale la olimpiadele școlare naționale, dar și la concursuri europene sau mondiale pe diferite domenii de activitate. Elevii de la Liceul de Artă „Sigismund Toduță” “din Deva au reușit să câștige două premii doi și patru premii trei la concursul internațional de pian de la Brescia, alte 40 de premii și mențiuni au fost obținute de colegii lor la concursuri inter
naționale de desen desfășurate în India, China, Germania și Italia. La faza națională a olimpiadelor de la limba și literatura română, limba latină, cultură și civi

lizație românească și minorități, la noi în județ au fost câștigate 4 premii întâi. Patru elevi s-au clasat pe locurile secunde la psihologie, limba română, artă plastică și protecția mediului.„Cu această ocazie, 35 de cadre didactice din județul Hunedoara vor fi decorate cu medalia „Meritul pentru învățământ” cu ocazia Zilei Mondiale a Educatorului ce este sărbătorită astăzi. Cadrele vor fi avansate în gradele de ofițer, cavaler sau comandor, în funcție de rezultatele obținute în activitatea școlară în ansamblu pe parcursul mai multor ani. Aceste medalii au un caracter onorific”, declară Anișor Pârvu, inspector general ISJ Hunedoara.

Bătut pe 
stradăDeva (M.T.) - Un bărbat, de 28 de ani, a fost găsit de o persoană, marți noaptea, plin de sânge, pe strada M. Eminescu, din localitate. Din verificările efectuate s-a stabilit că bărbatul se numește Las- zlo N. care, în cursul zilei, a consumat băuturi alcoolice cu mai multe persoane necunoscute, iar în drum spre casă a avut o altercație cu una dintre acestea, care i-a provocat leziuni la nivelul feței. Cercetările continuă pentru identificarea autorului, urmând să se facă încadrarea juridică a faptei.

Ajutoare pentru încălzire
Deva (I.J.) - Ajutoare pentru încălzirea locuinței și facilități la plata energiei termice vor fi acordate în acest an prin DMSSF Hunedoara pentru persoanele și familiile singure care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 500 lei. „Ajutorul se acordă pentru încălzirea locuinței, pe perioada sezonului rece, cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent și data de 31 martie a anului următor”, declară Octavian Băgescu, director DMSSF. La stabilirea venitului net mediu lunar pe mem-

Negocieri eșuate
Deva (C.P.) - Negocierile dintre sindicatele din educație și reprezentanții Guvernului României privind majorările salariale ale cadrelor didactice au eșuat, oferta guvernamentală fiind doar cu două procente mai mare decât cea anterioară, respectiv 6 la sută de la 1 aprilie și 10 la sută de la 1 octombrie. Liderii federațiilor din învățământ au declarat că se vor întâlni din nou, astăzi, pentru a propune o con- traofertă privind o „majorare reală, care să fie introdusă de la 1 ianuarie, nu de la 1 aprilie”. Sindicaliștii din învățământ au anunțat că vor aștepta un răspuns până în data de 9 octombrie, iar în cazul în care nu primesc o ofertă reală, vor decide formele de protest.

bru de familie și, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii. Pentru stabilirea dreptului, primarul poate solicita prezentarea de documente doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia sau de persoana singură. Cererea însoțită de declarația pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile ei se distribuie asociațiilor de proprietari/ chiriași și/sau prin intermediul primăriilor.

Avocații intră-n grevă
Deva (T.S.) - Avocații din Arad, Timiș și Hunedoara au decis declanșarea unor măsuri de protest față de neeliminarea avocaților clandestini, constituiți în barouri paralele, avocații din celelalte județe din Transilvania urmând să ia o decizie în această săptămână. La nivelul județului Hunedoara, avocații au anunțat că nu vor mai acorda asistență juridică din oficiu în cazurile penale. Decanul Baroului

de Avocați Hunedoara, avocatul Ștefan Eremia, susține că nici unul dintre cei 345 de avocați înscriși în Barou nu vor mai lua cazuri din oficiu începând de luni. „Va fi un haos. Și asta pentru că nu se vor mai putea face rețineri și nici arestări. Am apelat la această măsură deoarece ni s-a promis că nu se vor mai tolera barourile paralele și nici avocații clandestini înscrise în ele”, a declarat Ștefan Eremia.
Redactorul-șef vă spune azi "Alo!”
Deva (A.S.) - Doriți să vă spuneți părerile despre ziarul „Cuvântul liber”? Aveți idei sau propuneri pentru anumite subiecte? în flecare zi de joi, între orele 10 și 11, redic- torul-șef Adrian Sălăgean este la dispoziția dumneavoastră, a cititorilor, la numărul de telefon 0254-211275. Vă invităm să profitați de această ocazie. Pe noi ne poate ajuta să îmbunătățim conținutul ziarului. Pe dumneavoastră vă poate face cititori din ce în ce mai mulțumiți. Nu în ultimul rând, informațiile primite de la dumneavoastră pot fi baza unor articole de presă menite să rezolve problemele oamenilor acestui județ.

K-. kj
Redactor-șef 

Adrian Sălăgean

poate singurul, al cititorilor și la și la bine. Sunați mă deci, credere, in zi de joi,10 și II. Eu

Credem cu adevărat că ziarul „Cuvântul liber" trebuie să rămână un camarad,

clara.paselnfcrmmedla.ro
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Ziua Internațională a Profesorilor (UNESCO)_____________
1713 - S-a născut Denis Diderot, filosof francez, unul

- A încetat din viață cărturarul 
și memorialistul Dinicu (Constantin) 
Golescu (n. 1777)._______ _ __________
1864 - S-a născut Louis Lumiere, om 
de știință, inventator și producător 
francez de filme. împreună cu fratele 

său, Auguste, a brevetat «Cine-
matoqraful Lumiere» (m. 1948).___ , ____
1880 - A încetat din viață Jacques Offenbach, Compozi
tor francez de origine germană, întemeietor al operetei
clasice franceze (n.J819h______ ____________ ___________
1897 / A apărut, la București, revista enciclopedică po
pulară «Albina», al cărei director fondator a fost Spiru 
Haret. _________ , _ __ 7.. 7,„,'7 ,
1908 - Bulgaria se proclamă independentă! Cneazul Boris 
adoptă titlul de „țar al buIgariIor7____________ / _____
1936-S-a născut Vaci iv Havel (foto), președintele Repu-
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Soare. Maxima va fi de 29°C, iar minima de 15°C.
Prognoza pentru două zile
Vineri. Furtună. Maxima va fi de 21°C, iar minima de 8°C.
Sâmbătă. Soare. Temperatura maximă 22°C. Minima va fi de circa 8°C.
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Dispecerat apă rece 227087
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Cântat 
laurmâ!
Vas la

Berbec

Dimineață este posibil să survină evenimente neașteptate, 
care vă împiedică să vă respectați programul. Primiți 
musafiri din altă localitate.

Taur

S-ar putea să vă certați cu persoana iubită, pentru că vă 
înțelege greșit. încercați să lămuriți lucrurile cu calm! Aveți 
probleme de afaceri.

Reunesc 
vocile 

Expun 
cântece

Cintată, 
la operă

Soluția Integramel din numărul 

precedent: C - C - BUT - NOMA
DA - AU - CAMERA - S - NISA - 

ALTA - OARA - OE - SA - ARC - 
SC - BC - IURTA - NAUT - IFOS
- E - STAB - AT - SAC - FALSE
- CAZ - REAL - FA - IM - RUDE
- SERAL - ȚARC

Cântec 
german

Gemeni (

Dacă plecați într-o călătorie, puteți să fiți optimist: totul 
se va derula conform planurilor. Relațiile cu prietenii sunt 
foarte bune. •

&

Dispecerat apă caldă 217808 
Dispecerat Electrica 929 
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR_________212725
Urgențe____________________ 112
Pompieri___________________ 981
Jandarmerie_____________ 956
Poliție 955

214971

Rac
Este posibil să aveți probleme la serviciu, dacă nu respec
tați indicațiile șefilor. Amânați tranzacțiile financiare și 
deciziile importante în afaceri!

Leu

(Jn prieten vă ajută să clarificați o neînțelegere cu persoana 
iuBîlă, apărută lin caua? ‘inor bârfe. Aveți răbdatei iotul 
va reveni la normai.

Fecioară

Irațl malta Ba făcut, atât acasă, cât |l la serviciu, dar se 
pare că nu sunteți în formă. Sunteți Irascibil și riscap să vă 
luațl la ceartă cu cei din jur.

Balanță

Sunteți plin de energie șl reușiți să duceți la bun sfârșit o 
lucrare mal veche Nu vă grăbiți să rpf^zați o propunere 
de colăborarel

Scorpion

Sunteți foarte optimist și aveți o Imaginație de Invidiat. Vă 
nemulțumește faptul că nu aveți fonduri suficiente pentru 
a începe o afacere.

Săgetător
Sunteți nemulțumit de atitudinea celor din jur și rlscațl să 
devenlți impulsiv. După-amlază. primiți o suma importanta 
de la o rudă apropiată.

Capricorn ..... _

Vă enervaț1 Ia serviciu, pentru că nu reușiți să vă terminați 
treaba la timp. Apelați la ajutorul colegilor! Arătat per
soanei iubite mai multă afectivitate.

Întreruperi apă, gaz, curent
Energie electrică -Jj________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, pen
tru lucrări programate, între orele:
9.00-16.00 în Sântuhaim (zona centrală, spre SC AGRO- 
COMPANY).

Gaz metan __ ■_____ ................... ........ .
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
9.00 - 15.00 pe Str. M. Emineseu, bl, 105, sc, 2 și pe 
Str. 22 Decembrie, bl. E, sc. A.

Apă
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
8.00 - 15.00 pe B-dul Decebal pentru efectuarea de lucrări 
la PT6 (zona înaltă).

O.J.P.C. hd_________________
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Vărsător..... _ ................ ... .

Mi fl bine să va rezolvați dimineață problemele Importante, 
când aveți mai multă energie. Acordați mal multă atenție 
relațiilor sentimentalei >

r

Pești............................. _ ■ ...

fcejl ocazia să faceți scRinnbări importante pe plan senti
mental. Dimineață, faceți cunoștință cu o persoană care 
vă atrage atenția din prima clipă.

REȚETA ZILEI

Lapte de pasăreIngrediente: 1/2 1 lapte, 2 ouă, 100 g zahăr, 1 praf vanilie.Mod de preparare: Se pune laptele împreună cu o linguriță de zahăr la fiert. Gălbenușurile se freacă separat cu zahărul rămas și vanilia. Albușurile se bat spumă. Când laptele dă în clocot se iau cu o lingură de metal bulgări de albuș care se pun în lapte să fiarbă câte un minut. Se scot cu lingura cu găuri și se așază pe o sită ca să se scurgă. Se ia laptele de pe foc și se lasă să se răcească puțin, după care se amestecă gălbenușurile și se pune pe foc la bain- marie până se îngroașă. Se toarnă crema

Poftă bună! (Foto: arhivă)

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:00 Reporterii dimineții. 
Prezintă: Eda Marcus, 
Eduard Cucu, Dan 
Cristea

9:00 Reflector (r)
9:30 Desene animate. 

Sabrina
10:35 Supertrupa (r) 
11:05 Cultura libre (r) 
11:50 Integrame despre inte

grare (2 episoade). 
Prezintă R. Petrișor

12:00 Misterele din Sankt
B Petersburg (r) (ep. 68, 

dramă, Rusia/SUA) 
13:00 Corry și restul lumii 

(ep. 61, comedie, SUA) 
1330 Desene animate. Club 

Disney (SlIA) 
14:00 Jurnalul TVR 
1530 Akzente. Emisiune în 

limba germană
17:00 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
17:15 Povești întunecate 
18:00 Misterele din Sankt 

0 Petersburg (ep. 69, 
dramă, Rusia/SUA)

19:00 Jurnalul TVR

20:15 Mari Români:
Richard Wrumbrand vs 
Mihai Emineseu; 
Stejărel Olaru vs 
Andrei Gheorghe 

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:05 Prim plan
23:45 Top Super Hit Maga

zin muzical. Transmisi
une directă

1:10 Chouchou (comedie,
B Franța, 2003). Cu: Gad 

Elmaleh, Alan Chabat, 
Claude Brasseur, 
Roschdy Zem. R.: 
Merzak Allouache. 
Chouchou, un tânăr 
magrebian, sosește la 
Paris și găsește 
găzduire la preotul 
Leon.

3:00 Jurnalul TVR (r) Sport 
Meteo

3:55 Mari Români (r) 
6:15 Povești întunecate 

(reluare)

■■ : • -4,

7:00 Știrile ProTv.
Ce se întâmplă 
doctore? 
Te uiți și câștigi 

9:10 Omul care aduce 
cartea 

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:00 Nu privi în urmă

(film, r) 
12:00 Renegatul (s, r) 
13:00 Știrile ProTv 
Te uiți și câștigi 
1330 La Bloc (r) 
14:00 Asul așilor (dramă, 
THFranța/Germania,

1982). Cu: Jean-Paul 
Belmondo, Marie- 
France Pisier. R.: Ger
ard Oury 

16:00 Tânăr și neliniștit (s). 
BC u: Eric Braeden,

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

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
Te uiți și câștigi 
17:45 Familia Bundy (s) 
18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport

2030 Blonda de la drept 2
S (comedie, SUA, 2002).

Cu: Reese Whiter- 
spoon, Sally Field, 
Regina King, Bruce Mc 
Gill

22:15 La Bloc (s) 
23:00 Știrile ProTv. Sport 
23:45 CSI: Miami (s). Cu: 

QI David Caruso, Emily
Procter, Rory 
Cochrane, Adam 
Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim De
laney, Jonathan Togo, 
Sofia Milos. R.: Daniel 
Attias, Norberto Barba, 
Scott Brazil, Danny 
Cannon, Joe Cappelle, 
David Grossman 

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

cartea (r) 
2:00 Știrile ProTv 
3:00 CSI: Miami (r) 
4:00 Blonda de la drept 2

(film, reluare)

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- 

Bna Korikova, Petr 
Krasilov

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

Gherghe
13:45 Fast Food (s, r) 
14:15 Ziua judecății (r) 

(divertisment)
16:00 Observator
16:45 9595, te învață ce să 

fad
18:00 Vocea inimii (serial,

B dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, Ale
xandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 
Bodochi

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

2030 Ecks contra Sever
•I n (acțiune, SUA 2002). 

Cu: Antonio Banderas, 
Lucy Liu. R.: Kaos

2230 Fast Food (serial 
0 comedie, România, 

2006). Cu: Alina 
Crișan, Sorana 
Mohamad, Beatrice 
Peter, Alin Roșu, Adri
an Nartea, Edgar Nis- 
tor

23:00 Observator cu Letiția 
Zaharia. Sport

23:50 Extragerea Joker ți 
Super Loto 5/40

24:00 Huff (ep. 1, dramă, 
g SUA, 2001). Cu: Hank 

Azaria, Paget Brew
ster, Blythe Danner, 
Anton Yelchin, Andy 
Corneau. R.: Bob 
Lowry

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Observator (r) 
4:00 Anastasia
B (reluare)

8:00 Lecția de... istorie. Po
vești de la Palat (doc., r) 91)0 
Micuța Zorro (r) 10:00 Tono-1 
matul DP2. Transmisiune direc
tă 1130 Caracatița (s) 1230 l 
Cum să nu ne îmbrăcăm (r) 
13:00 Bugetul meu (r) 14:00 
ABC... de ce? 1430 Cutia fan
tastică (ep. 1) 151)0 împreună 

f în Europa! Emisiune în limba 
maghiară 16:00 Jurnalul TVR 
(reluare) 1630 Tribuna par
tidelor parlamentare 17:00 
Micuța Zorro (s) 18:00 Lecția 
de... sănătate. Puterea con
sumatorului 1830 Caracatița 
(serial) 19:25 Câțiva pași spre 
un management mai bun 
20D0 Scandalul Enron (docu
mentar Franța, 2005) 21:00 
Ora de știri 22:10 Secretul din 

! Sahara 23:55 Marcă înregis
trată 0:25 Futurama (d. a.)

11:00 Teleshopping 1130 
Căsătoriți pe viață (serial, 
SUA, 2001) 12:00 Quizzit 
13:00 Jara Iu’ Papură Vouă * 
(divertisment 2004) 13:20 
Look who is winning 1430 
Miezul problemei (reluare) 

. 16D0 Naționala de bere 17 DO
Bărbatul din vis (serial) 18:00 
Poză la minut (serial, reluare) 
1830 Știri Național TV 19:45 
Jara Iu' Papură Vouă (diver
tisment 2004) 20:00 Film 
artistic 22:00 Poză la minut 
(serial) 2230 Miezul proble-

8D0 Visuri fără preț (r) 9D0 Cio
colată cu piper (s) 10:00 Al 
șaptelea cer (s) 11:00 Bărbatul 
visurilor mele (r) 121» Minciu-; 
na (serial, Mexic, 1998) 14:00 
Jurământul (s) 15:15 Rețeta de > 
acasă 1530 Visuri fără preț (s) 
1630 Poveștiri adevărate [ 
1730 De 3x femeie 1830 Re-! 
belde (s) 1930 SOS, viața mea! ; 
(s, Argentina, 2006) 2030 Iubi- ■ 
re ca în filme (s, România, ; 
2006) 2130 Daria, iubirea mea s 
(s, dramă, România, 2006) ll 
2230 Tărâmul pasiunii (s) 2330 ! 
Bărbatul visurilor mele (s) 030 
Poveștiri adevărate (r) 130 Iu
bire ca în filme (s, r)

■ mei 24:00 Știri Național TV

730 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 835 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
935 Sunset Beach (s) 10:35 
Sporturi trăsnite (r) 11:00 Tele 
RON 12:50 Garito 1430 Dra
goste ți putere (s) 15:00 Vis
colul (dramă, SUA 1998). Cu: 
JoBeth Williams, Michael 
Ontkean, Dina Merrill. R.: Tony 
Bill 1730 Trăsniți în N.A.T.O. 
(r) 18:00 Focus 19:00 Sporturi 
trăsnite 1930 Camera de râs 
20:00 Alege filmul! 22.-00 
Trăsniți în N.A.T.O. 2230 
Focus Plus. Prezintă: Cristina 
Jopescu 2330 Poliția în 
acțiune (r) 030 Focuș(r)

6:55 Viața dimineața. Matinal 
cu Sorin Gandu ți Oana Friges- 
cu 9D0 Verissimo. Cu Gina

063007.00 Observator (r)
1630-16.45 Știri locale ♦

9:40 Pune-ți mâinile pe șol
durile mele (comedie, Franța, 
2003). C1130 Meciul vieții 
(dramă, SUA, 2005). 13:10 
Chariy (dramă, SUA, 2002). 
14:45 într-un suflet (aventuri, 
SUA, 2004). 16:20 Invidie 
(comedie, SUA, 2004). 18.00 
Ocolul Pământului 1h 80 de zile 
(aventuri, SUA, 2004). 20:00 
Hoții de diamante (thriller, 
SUA 2004). 21:40 Justițiarul 
(acțiune, SUA 2004). 23:40 Un 
râzboi murdar (thriller, Marea 
Britanie, 2004). 1:15 Constan
tin (acțiune, SUA, 2005).

11:15 Fabrica 1200 Realitatea 
de la 12:00 13:15 EU, Româ
nia 14:00 Realitatea de la 
14:00 14:50 Realitatea bursi
eră 15:15 Deschide lumea! 
1700 Realitatea de la 17:00 
1720 Tu faci Realitatea! 17:45 
Editorii Realității 18:00 Reali
tatea de la 18:00 18:50 Mar
fa 19:00 Realitatea zilei 21:00 
Realitatea de la 21:00 21:50 
Prima ediție 22:05 Cap și 
pajură. Cu C. T. Popescu și 
Emil Hurezeanu 24:00 Reali
tatea de la 24:00

6:00 Apropo TV 9:15 Liga 
juniorilor (s, r) 10:10 Doctorul 
de suflete (r) 11:45 Verdict: 
Crimă! (r) 13:45 Krypto, câinele 
erou (s) 14:15 Liga juniorilor - 
Looney Toons (s) 15:00 Bună 
dimineața, Miami! (r) 1530 
Marea evadare (aventuri, SUA 

! 1963) 19:00 Doctorul de su
flete (s) 20:00 Cinema - En- 

> tertainment News 2020 Calea
misterelor (s) 2130 Bună dimi
neața, Miami! (s) 22:00 în casa 

s vulturilor (acțiune/dramă, SUA
1984) 0:15 Cartelul crimelor (s)

Tănase 101» Euromaxx (r) 
(doc.) 1030 Euroblitz (r) (doc.) 
111» Ne privește. Talk-show 
pe teme sociale 12:00 Știri 
13:05 Marș forțat 1435 Lu
mea cărților 1535 Euroblitz: 
Jurnal european (r) 161» Na
șul (r) 18:00 61 Vine presa! 
20:00 Roșcovanul (aventuri, 
România, 1977) 22:00 Nașul 
24:00 Știri. Emisiune informa
tivă 0:15 6! Vine presa! (r) 
2:15 Nașul. Talk-show cu Radu 
Moraru (r) 4:15 Roșcovanul (r) 
(aventuri, România, 1977)

7:00 Curse asurzitoarei 00 
Regii construcțiilor 9DC. um
plerii americani 10:00 Super- 
structuri 11:00 Confruntări și 
fiare vechi 12:00 Regii con
strucțiilor 13:00 Pompierii 
americani 14:00 Ray Mears și 
tehnicile indigenilor 15:00 
Cum se fabrică diverse lu
cruri? 16:00 Curse 171» Au
tomobile americane recon
diționate 18:00 Motociclete 
americane 19:00 Vânătorii de 
mituri 20:00 Regii cons
trucțiilor 21:00 Lucruri care 
mi-au schimbat viața 22:00 
Dosarele FBI 23:00 Mașini pe 
alese
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www.literacyproject.org
Deva (C.P.) - Motorul de căutare Google a lansat un por
tal care permite organizațiilor din lumea întreagă să lupte 
împotriva analfabetismului. Utilizatorii pot căuta informații 
în cărți și articole academice în format digital și pot face 
schimb de informații prin intermediul blogurilor și al înre
gistrărilor video.

Consiliul luoefean Hunedoara:____________ ___
Dorin Păran, vicepreședinte 09.00-12.00

loan Inișconl, viceprlmar
Primăria Municipiului Deva:

10.00-11.00
Primăria Municipiului Gristles
Iosif Biaga, primat

Primăria Municipiului Hunedoara:
Stmion Jitlan, vicepfimar încef

........................... ...........
Amplasarea aparatelor radar în data de 05.10.2006:
DN 7: Ilia - Zam - limita jud. Arad;
DN 66: Băcia - Călan - Bretea Română;
Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, Str. Horea și Str. 
Mihai Eminescu.

HUNEDOARA

I

Aderarea vine
■ Alimentele și întreți
nerea locuinței ne vor 
costa mai scump cu 
5%, din ianuarie.

Clara PAs
clara.pas@lnformmedla.roDeva - Integrarea în Uniunea Europeană nu va însemna „lapte și miere”, pentru că aduce majorări substanțiale ale tarifelor, mai ales în cazul utilităților. Un studiu recent al Comisiei Naționale de Prognoză arată că România s- ar putea confrunta, odată cu integrarea în UE, cu un fenomen de creștere a prețurilor similar cu cel înregistrat de țările care au aderat în 2004, în condițiile existenței unor factori de risc care pot acționa în direcția frânării dezinflației.
Utilități scumpe

Farmada .Energofarm*. non-stop, str. George Enescu. 
nr, 14. (h- 717659. __________
Farmada*GreehUne*,nonSop> KDad< nr. 33,®-» 

74S080. ■ £
DEWT ~ ‘ .'V '
Farmida JMa Farm*, ațin stop, Oul Deceoai, ol. 5. 
®-« 233515.
Fatmada nr.1 „Rerne&a*. non-stop, Pian Victoriei, nr.
29. ®-» 211616, 224488.

Cele 10 state care au aderat la UE în 2004 au resimțitAstfel, în perioada următoare vor avea loc noi ajustări

Prețul alimentelor va evolua diferit, de la produs la produs.YBAMMTB BOU
' 4 J J 4 4 4 4 J ^41^4^4

Societatea
ftH

SNP

444444444444

Preț 
:hldi (lel/< 

0.6100

i J 4 4 44 444444

Variație 
icț) (%) 

3.39
SIE1 2.6300 233
TLV 1.1600 2.65 ':
BRD 19.1000 0.53
BCC 0.5550 0.91
îrâW f CJ250 0.96

BIOFARM 0.5950 4.39
ANTIBIOTICE 1.4900 3.47
AZOMUREȘ 0.1730 0
ROMPETROL 0.0915 2.01
SIF3 2.4900 1.63
SIF5

Rubrică realizată de SV
3.070O

M IFB FINW
3.72

EST SA DEVA,
b-dul DecEbal, bl. R. parter (I8nga QQHHR), tel.: 221277.

............. ........................................ ✓

Reguli: în fiecare bloc sunt 

câteva cifre între 1 și 9, sta
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 atât pe rândurile 
orizontale cât și pe coloanele 
verticale ale celor nouă 
blocuri luate împreună.

3 4 2
8 2 5

6
■

4 7
...—

2 7 9
6 7 4 8

1 5 7
1 2 3

3 7 4
3 8 9

Controale
București (C.P.) - Ministerul Agriculturii va iniția controale, luna viitoare, pentru a verifica dacă producătorii și com- ercianții respectă normele europene. Inspectorii vor verifica respectarea standardelor de comercializare a legumelor și fructelor proaspete pe întreaga filieră de produs, documentele și vor elabora o bază de date a firmelor. Inspectorii vor elibera certificate de conformitate, iar pentru produsele importate sau destinate exportului, un atestat de destinație industrială.

Expoziție de animale

Soluția jocului din 
numărul precedent
9 3 1 2 5 4 7 6 8
4 7 8 9 6 1 5 3 2
2 6 5 8 7 3 1 9 4
3 5 9 6 4 2 8 7 1
7 1 6 5 9 8 2 4 3
8 4 2 3 V 7 9 5 6
1 8 7 4 3 9 6 2 5
5 2 4 7 8 6 3 1 9
6 9 3 1 2 5 4 8 7

Deva (C.P.) - în comuna hunedoreană Orăștioara de Sus se va desfășura la finele acestei săptămâni a doua ediție a Târgului-expoziție de ovine din rasa țurcană.La târg vor participa producători individuali și de grup precum și societăți comerciale care vor prezenta, pentru vânzare, produse agroali- mentare.Deschiderea târgului va avea loc duminică, 8 octombrie, la ora 11. Organizatorii, DADR Hunedoara, Asociația Zonală a Crescătorilor de Ovine „Dacia” și Consiliul Local al comunei, au inclus în programul târgului, după festivitatea de premiere a celor 

ale prețurilor reglementate, în special la energie electrică, termică și gaze, care se vor regăsi în cheltuielile cu întreținerea locuinței și, implicit, în indicele prețului de consum. Se discută deja de o creștere de 20% a prețului gazului și de 4,5% a electricității, de la data de 1 ianuarie 2007. Un alt factor care va afecta buzunarul cetățenilor îl reprezintă majorarea accizelor de la 1 ianuarie 2007. Vor crește prețurile la benzina cu plumb, păcură și electricitate. în același timp, accizarea va fi extinsă și pentru alte produse (gazul natural utilizat drept combustibil pentru încălzire în scop comercial și necomercial). CNP estimează că majorarea tarifelor la utilități va duce la creșterea prețurilor la alimente și servicii cu peste 5%.
Prețuri mari

Caii seropozitivi sunt sacrificați
■ Câteva sute de cai 
bolnavi din județul 
Hunedoara vor fi scoși 
din gospodării.

Clara PAs____________________
cUra^>M«lnfonnm*dl<zo

Deva ■ Medicii Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara elimină din efectivele de a- nimale din județ caii bolnavi de anemie infecțioasă (boală cunoscută și sub denumirea de SIDA cailor).Animalele bolnave vor fi duse la sacrificare, sperându- se că în acest fel se va eradica maladia în rândul cailor. Proprietarii vor primi des-
mai buni crescători de ovine, un program artistic.

Peste 190.000 de oi din rasa 
Țurcană sunt crescute în județ

cu scumpiri

Noul nivel al accizelor va majora de la 1 ianuarie prețul carbu
ranților șl implicit cheltuielile cu transportul.șocul creșterii prețurilor. S- au scumpit alimentele, băuturile alcoolice, au crescut cheltuielile de întreținere și s-au majorat cheltuielile de sănătate. în țări precum Cehia, Ungaria și Polonia integrarea a bulversat prețurile alimentelor. Cele mai sensibile au fost lactatele, carnea și cerealele. în Ungaria, după integrare, s-au scumpit carnea de vită și cerealele. Producătorii n-au mai vândut procesatorilor interni, mai zgârciți la preț, ci statului, care a cumpărat o bună parte din producție la un preț de intervenție, apropiat de cel european. în scurt timp, însă a apărut un efect neașteptat: stocuri de cereale de peste 6 milioane de tone. Pe piața laptelui, situația a fost cu totul alta. Laszlo Vajda, director în cadrul Ministerului 

Proprietarii primesc despăgubiri pentru caii bolnavipăgubiri lâ valoarea de pe piață a animalului. Banii vor fi plătiți de către Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, a declarat Marius Lă- zărescu, directorul DSVSA Hunedoara. „în baza de date a Direcției se află 300 de cai
Investiții în avicultura

Deva (C.P.) - Uniunea Crescătorilor de Păsări din România a anunțat, pentru perioada 2006-2007, un program de investiții de 170 milioane euro. în județul Hunedoara investițiile vizează o fermă de pui cu o capacitate de 30000 de capete pe serie, un abator de păsări și o fabrică de nutrețuri combinate. Aceste investiții se derulează pe baza unor proiecte SAP ARD, valoarea ultimelor două fiind de peste 8 milioane de euro”, a declarat Artur Kovaci, directorul Oficiului Județean de Plăți 

Agriculturii din Ungaria: „în cazul Ungariei,înainte de aderare, pentriț lapte și brânzeturi aveam prețuri mai mari decât în Uniunea Europeană. Deci aici, prețurile au scăzut după aderare, fapt ce a provocat unele probleme producătorilor”.
Situații contradictoriiîn Cehia, s-a ieftinit carnea de porc și de pasăre. Nu același lucru s-a întâmplat în Polonia. Dr. Jerzy Plewa, negociator șef al Poloniei în procesul de aderare: „Cel mai mult au crescut prețurile cărnii de porc, de vită și lactatelor. De asemenea, s-au scumpit unele produse din import, orezul și bananele, pentru care Uniunea Europeană practică taxe vamale mai mari decât avea Polonia înainte de integrare”.

seropozitivi, 200 dintre aceștia fiind deja sacrificați din cauza bolii. Acțiunea, care se deș- fășoară de altfel la nivel național, va continua astăzi în județ în gospodăriile din zona Hațeg”, a mai spus directorul » instituției.
pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Hunedoara. Sectorul avicol asigură peste 30000 de locuri de muncă directe și alte 100000 de slujbe în activități conexe. „Creșterea industrială a puilor de carne situează România pe locul patru în lume, fiind devansată doar de Olanda, Australia și Germania”, a declarat Ilie Van, președintele Uniunii. Sectorul a fost însă afectat din cauza gripei aviare, motiv pentru care Miimsterul A- griculturii a mAt temporar valoarea suownțiilor a- cordate crescătorilor.

http://www.literacyproject.org
mailto:clara.pas@lnformmedla.ro


Luni, 2 octombrie, zi de început a noului an de învățământ,

Universitatea Spiru Haret
din București

și-a deschis larg porțile pentru cei peste 150.000 de studenți ai săi,dintre care peste 50.000 în anul 1

CUVÂNTUL
rostit Ia deschiderea anului
de învățământ 2006-2007
de prof. univ. dr. 
Aurelian Gh. Bondrea, 

rectorul

Universității 

Spiru Haret. 

președintele Fundației 

România de Mâine 

și al Televiziunii 

România de Mâine
Drugi stttdenți.
Stimuli colegi.
Distinși invitați.
Deschiderea anului de învățământ 2006 8007 are, pentru

eConomico-sociale ale României, asigurarea accesului la pregătire 
superioară pentru categoriile sociale eu resurse materiale modeste,

problemă iricitantă: Abordări politice cu privire la identitateu 
universitară.

S-a Încercat a se da răspuns la câteva întrebări tulburătoare:
Care este identitatea 1Jniversitățiii în contextul schimbărilor 

accelerate din lumea de azi și al globalistării? Cum își poate ea 
păstra autonomia și libertatea? Ce înseamnă o adevărată 
Universitate? Cum poate fi ea definită?

Participanțiî la Conferință au subliniat necesitatea ca, fii 
acest context complex, marcat de provocări neașteptate și de o 
dinamică ffiră precedent. universitățile să fie solidare și, In 
calitate de semnatare ale Magna Charta Universitatum, 
veritabilă Constituție a instituțiilor de învățământ superior, să 
acționeze pentru a-și impune vocea in dialogul cu politicul și 
socialul. Rolul Magna Charta Universitatwn este de a apăra și 
promova valorile academice, de a veghea. împreună cu 
organismele europene, la respectarea autonomiei și libertății 
academice.

După curo sublinia raportorul Comitetului pentru Culturii, 
Știință și Educație al Adunării Parlamentare n Consiliului Europei, 
,, Misiunea academică de a satisface necesitățile lumii modeme și 
ale societății contemporane poate ft îndeplinită numai in s itnafia 
In care universitâțile sunt independente, sub raport moral și 
intelectual, de autoritatea politică sau religioasă și de. puterea 
economică*:

împărtășind principiile și valorile cuprinse în Magna Charta, 
prin puterea Adunării Parlamentare și a comitetelor 
responsabile, ca și prin Comitetul de Miniștri și activitățile 
Comitetului de Organizare Interguvemamental pe problemele 
învățământului Superior și Cercetării, Consiliu! Europei 

reafirmă dreptul la libertate academică și autonomie universitară 
completă.

Câteva principii doresc să le subliniez:
1. Libertatea academică în cercetare și în pregătire trebuie 

să garanteze libertatea de expresie și de acțiune, libertatea 
diseminării informațiilor, ea și libertatea investigației nelimitate 
în urmărirea și distribuirea cunoașterii și adevărului;

2. Autonomia instituțională a universităților trebuie să fie o 
manifestare a unui angajament independent față de misiunea 
culturală și socială tradițională și, încă, una esențială. în termenii 
unei politici proprii, benefice din punct de vedere intelectual și 
al managementului eficient;

3. încălcarea libertății academice și a autonomiei 
universitare a avut întotdeauna ca rezultat un regres intelectual 
și, ca urmare, și o stagnare socială și economică;

ten neri lung și să contribuie la rezolvarea probleme lor fundamentale 
ale societății, ca și la găsirea soluțiilor pentru problemele imediate. 
Numai pe baza unui astfel de porteneriat între societate și universități 
ne putem aștepta ca universitățile să servească bine societățile, să 
fie proactive. adică nu numai să răspundă schimbărilor, ci să fie 
chiar agenții de frunte în inițierea și realizarea îmbunătățirilor dorite;

5. Xtația tradițională și potențialul universitățilorpenlru secolul 
XXI includ, pe lângă investigarea independentă și libera flexibilitate 
practică și gândire critic* în predare, contribuții constante ta 
dezvoltarea ordinii sociale, tai sens al valorilor de bază ale societății, 
cultivarea identității naționale, ca și prețuirea valorilor universale, 
promovarea cetățeniei democratice și sensibilitate ta mediul uman 
și natural, atât pe plan local, cât și global.

Pentru cei care caută răspunsuri la provocările comune cu 
care se confruntă comunitatea academică, soluția constă în a-și 
împărtăși experiența, a face schimb de idei, a învăța din succesele 
și eșecurile celorlalți, comunitatea Magna Charta Universitatum 
fiind cadrul perfect pentru aceste schimburi.

în acest context, menționez și câteva dintre mijloacele care 

pot asigura autonomia universitară, fără amestecul politicului, 
al instituțiilor guvernamentale birocratice din sfera educației:

1. armonizarea autonomiei procesului de învățământ și 
necesitățile cercetării cu răspunderea managerială;

2. angajamentul ferm țață de principiile guvernării democratice;
3. respect pentru egalitate și nediscrirninare;
4. disponibilitate față de cerințele tuturor membrilor 

comunității academice;
5. răspundere personală pentru exercitarea actului de conducere:
6. performanță managerială bazată pe activitatea directă;
7. audit independent.
Universitățile au supraviețuit aproape un mileniu, întrucât 

au fost în stare să se adapteze schimbărilor sociale, dar și pentru 
cȘ au fost lăsate, aproape întotdeauna, să-și vadă de treaba lor, 
lără a fi obligate să-și justifice constant deciziile sau să lupte cu 
asprimea autorităților. Un exemplu remarcabil, în acest sens, îi 
reprezintă Universitatea din Bologna, cea mai veche universitate 
europeană, care, nu peste mult timp, va aniversa 1000 de ani de 
existență.

înțelepciunea colectivă a comunității Magna Charta 

Universitatum este în măsură să își sprijine membrii săi să se 
adapteze noilor provocări și să dăinuie pentru încă multe secole 

de-acum înainte.
lată doar câteva dintre ideile forță desprinse din documentele

Fundația România de Mâine., Universitatea Spiru Haret și 
Televiziunea România de Mâine, o semnificație aparte.

Se împlinesc 15 ani de când Universitatea Spiru Haret, 
înființată de către și în cadrul Fundației România de Mâine 
instituție social-umanistă de cultură, știință și învățământ, 
autonomă, fără scopuri politice sau patrimoniale (non-profit), 
și-a deschis porțile.

Aniversăm, astăzi, și 5 ani de când și-a început activitatea 
Televiziunea România de Mâine, singurul post național eu profil 
universitar și cultural diti România.

Ne aflăm la un moment de bilanț. Nu intenționez să prezint 
realizările, neîmplinirile. satisfacțiile șt clipele de cumpănă pe care 
le-am trăit în toți acești ani. Filmul, pe care l-am vizionat împreună 
- o producție a Televiziunii România de Mâine - reflectă, prin 
imagini, date și fapte, cele mai importante momente eare au marcat 
istoria devenirii noastre.

Toate aceste înfăptuiri sunt rezultatul muncii pline de dăruire 
și pasiune a comunității noastre academice; cadre didactice, 
cercetători, oameni de culturii, întreg personalul Fundației și al 
Universității.

Se cuv ine, la acest ceas aniversar, să adresăm tuturor acestora 
cele mai calde și sincere mulțumiri și felicitări, precum și alese 
urări de noi și noi împliniri in activitatea viitoare.

Stimat auditoriu.
Festivitatea la care participăm astăzumi oferă fericitul prilej 

pentru a exprima profunde mul țumiri distinșilor noștri oaspeți, 
care ne-mi onorat invitația de a fi împreună cu noi la acest 
moment aniversar, și să. te adresăm cele mei alese și calde urări.

Distinsă asistență.
Pentru mine, este o mare bucurie și satisfacție să va informez 

că. în anul de învățământ care începe astăzi, în cele 30 de facultăți 
ale Universității Spiru Iku-et vor studia peste 150.000 de studenți, 
dintre care peste 50,000 de ..boboci". Este o cifra impresionantă, 
care exprimă evoluția înregistrată de Universitatea noastră în cei 
15 ani de existență. Numărul studenții»!; în prezent, este de 130 de 
ori mai mare decât în anul de debut al Universității.

Permițcți-mi ca, în numele Senatului universitar și al meu 
personal, să transmit ut) cald Bun venii. studenților din anul I. 
„bobocilor", urări de sănătate și succes depl in tuturor studenților 
haretiști.

Desigur, mulți«întreabă și nu întotdeauna cu sentimente 
de prietenie și admirație: De ce vin studenții la Universitatea 
Spiru Haret într-un număr atât de mare? Ce oferă această 
instituție în plus față de celelalte universități? Cum a reușit să 
sc impună în fața opiniei publice? De ce, pc plan internațional, 
se bucurii de un mare prestigiu?

Surit doarcâtevaîntrebări al CăroHBspuns a fost parțial oferit 
de filmul vizionat împreună.

Universitara Spiru Haret a reușii să-și sporească, an de 
an. atractivitatca și să sc impună în conștiința publică datorită 
concepției clare cu privire la rolul și rostul învățământului, 
științei și culturii la sfârșit de veac XX și început de nou secol 
și mileniu. Ea continuă valoroasele tradiții, ale învățământului 
românesc, inițiate de chiar mentorul spiritual al Universității 
noastre, marele om de ști in|â, patriot și reformator social Spiru 
Ilarei

împletirea organică, armonioasă dintre dimensiunea științifică, 

instructiv-educativâ și cea sodaW. răspunsul adecvat la necesități le

z

X.

,, La acest ceas de bilanț, care ne oferă binemeritate satisfacții, este firesc să 
ne îndreptăm. cu încredere, gândurile spre viitor. Avem multe și ambițioase proiecte 
și dorim să le realizăm.

Ceea ce am înfăptuit până acum trebuie consolidat cu grijă, trebuie să creștem, 
în continuare, calitatea  procesului de învățământ, să stimulăm procesul de creație, 
să amplificăm și di versificăm activitatea de cercetare științifică, trebuie să facem 
în așa fel încât să intrăm în elita învățământului superior mondial, trebuie să 
extindem cooperarea în plan internațional. ”

un corp profesoral de valoare, o bază materială de excepție, un 
management performant sunt câteva din atributele care au făcut 
din Universitatea Spiru Horei un justificat pol de atracție.

Cei 50.0FM) de absolvenți și cei (ieste 150.000 de studenți ai 
Universității Spiru Haret sunt adciârapi purtători de cuvânt ai 
valorilor promovate de comunitatea noastră academică. Ei sunt 
noii haretiști, Care, se străduiesc, peste decenii, să reînnoade 
vechea tradiție a haretismului, mișcare socfo-culturală de largă 
reprezentare națională, cu rol major în dezvoltarea modernă a 
României.

Este tulburător Să constatăm că, în copleșitoarea lor 
majoritate, ideile haretiste sunt extrem de actuale. Pentru 
marele sociolog Spiru Haret, analiza epocii, marile și gravele 
probleme de ordin economic, social și cultural, care cereau 
soluții urgente erau preocupări concrete. în esența for, cu multe 

din acele probleme se confruntă România tranziției. La vremea 
sa, Spiru Haret a configurat o hartă dc priorități care avea în 
centru educația, școala, pregătirea unui popor pentru a-și putea 
asuma, conștient și competent, propriul destin.

La problemele de azi, soluțiile trebuie căutate în același mod 
constructiv:, prin adecvare continuă la condițiile lumii noastre, 
prin asumarea progresului științific și tehnic, dar și prin 
reconsiderarea tradiției, prin apelul constant la ceea ce s-a definit 
ca o „școală națională” în acest domeniu

Este rolul actualilor haretiști de a urma și duce mai departe 
modelul oferit de marele înaintaș, contribuind cu toții la împlinirea 
binelui social.

Stimați colegi.
Dragi studenți.
La acdșt eess de bilanț, care ne oferă binemeritate satisfacții, 

este firesc să ne îndreptăm, cu încredere, gândurile spre viitor. Avan 
multe și ambițioase proiecte și dorim să le realizăm. Ceea ce am 
înfăptuit până acum trebuie consolidat cu grijă, trebuie să creștem, 
în continuare, calitatea procesului de învățământ, să stimulăm 
procesul de creație, să amplificăm și diveisificăm activitatea de 
cercetare științifică, trebuie să facem în așa fei încât șă intrăm în 
elita învățământului superior mondial, trebuie să extindem 
cooperarea în plan internațional.

După cum cunoașteți. Universitatea noastră este semnatară 
a Magna Charta Universitatum, este membră a Asociației 

Universitare Europene și a Agenției Universitare a Francofoniei. 
Am participai, recent, la Conferința anuală a rectorilor 
desfășurată la Bologna, care a avut ca temă de dezbatere o

7
4. Responsabilitatea socială și culturală a universităților necesită 

un parteueriat iu definirea cunoașterii pentru societate șt implică 
faptul că universitățile trebuie să continue să aibă o concepție pc

prezentate și dezbaterile desfășurate la Bologna, la recenta 
Conferință anuală a rectorilor, semnatari âi Magna Charta 
Universitatum. A fost un nou prilej de a sublinia oportunitățile pentru 
dezvoltarea europeană aduse de universități, ca „centre de cultură, 
cunoaștere și cercetare”, îtrtr-un moment în care „viitorul omenirii 
depinde In mare parte de dezvoltarea științifică. culturală șt tehnică”. 
A fost o nouă ocazie de a susține că libertatea academică - la nivel 
individual și autonomia instituțională la nivel colectiv sunt 
condiția sine qua non a unui răspuns complet la nevoile 
fundamentale ale societății de a supraviețui și a prospera, de a se 
adapta și reînnoi. Astăzi. universitățile sunt deja „sângele comun al 
Europei”. Ele pot atâta europenilor calea spre identitatea lor comună.

Dragi studenți. 
Stimați, colegi, 
în încheierea cuvântului meu, pennnețt-mi să vă adresez 

tuturor multă sănătate și succese depline în noul an universitar.

Vă mulțumesc.

Ceremonia inaugurală a anului universitar
Ceremonia consacrată deschiderii noului an universitar a avut loc în modemul amfiteatru Aula Magnet, în ziua de 2 

octombrie 2006.

Festivitatea s-a desfășurat sub semnul aniversării celor Î5 ani de activitate ai Fundației România de Mâine și 

Universității Spin Haret. Prin întreaga sa desfășurare, inaugurarea festivă a noului an de învățământ a oferit o imagine 

impresionantă a amploarei dobândite de Universitatea Spin Haret, atât în plan academic, cât și în cel ai dezvoltării 

bazei materiale, al prestigiului de care se bucură ca instituție universitară de primă mărime.

Au participat membri ai Senatului universitar, numeroase cadre didactice și peste 700 de studenți și rnasteranzi. Au 
fost prezenți, răspunzând invitației ce le-a fost adresată, membri ai corpului diplomatic, reprezentanți ai Bisericii

Prin reprezentantul său la recenta Conferință anuală de la Bologna a 

rectorilor semnatari ai Magnet Charta Universitatum. la care am participat,

Ortodoxe Române, precum și ai unor instituții centrale de învățământ și cultură.

După intonarea Imnului României și a Imnului (ruudeamus, participanții au fost invitați să urmărească filmul documentar 4 

consacrat împlinirii a 15 ani de la înființarea celor două prestigioase instituții, producție a Televiziunii România de Mâine, , 

post național, universitar și cultural care a împlinit 5 ani de la înființare, un relevant bilanț al activității desfășurate.

Cuvântul rostit de prof. univ. dr. Aurelian Bondrea, rectorul Universității Spiru Horea i fost urmărit cu atenție și 

marcat de repetate aplauze ale studenților și profesorilor participant la festivitate.

CphsîTM Europei a reafirmat dreptul ins UfLlL or
f

de învățământ superior la libertate academică 

autonomie universitară completă

CENTRUL TERITORIAL DEVA AL UNIVERSITĂȚII SPIRU HOST 
PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ

Str. 22 Decembrie nr.37/A; Telefon și fax: 0254/214.433; 
e-mail: ushct hd@spiruharet.ro
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Fii o mamă 
bună!

Vaccinul - dureros, dar sănătos

A • Drepturile copiilor. Un site ce are ca o- 
y biectiv informarea opiniei publice în ceea ce privește drepturile copilului este www.drep- turilecopiilor.ro. Acesta a fost dezvoltat în cadrul campaniei „Drepturile copiilor sunt lege", derulată de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și finanțată printr-un program PHARE. (S.B.)

Somnul celui mic
Deva (S.B.) - In jurul vârstei de 2 ani este 

nevoie de multă grijă pentru somnul copilu
lui. în această perioadă durata de somn se 
va mai micșora puțin și va ajunge la 13-14 
ore pe zi, din care 10-11 in timpul nopții și 
restul in reprize de somn de după-amiază. 
Acum este timpul să-l antrenați pe micuț 
să adoarmă de unul singur. Deja i se poate 
explica, cu puține cuvinte, de ce este mai 
bine să doarmă noaptea decât ziua. De 
asemenea, li pot fi arătate și câteva poziții 
de somn dintre care el să o aleagă pe cea 
mai confortabilă.

■ Nimic nu protejează 
mai mult organismul 
copiilor noștri decât vac
cinurile făcute la timp.

Sanpa Bocaniciu_______________
sanda.bocanlclu@informmedla.ro

Deva - Chiar dacă toți copiii fug de înțepătura acului și când ajung în faza efectuării vaccinurilor plâng de înmoaie inima oricui, aruncând priviri amenințătoare părinților, nu înseamnă că vaccinurile nu trebuie făcute atunci când trebuie. Vaccinul este arma modernă cu care sunt ținute departe bolile transmisibile! La naștere, sistemul imunitar al copilului este așa de slab și de neștiutor, încât poate deveni o pradă ușoară pentru milioanele de germeni diferiți pre- zenți în jurul nostru - germeni care în marea lor majoritate sunt inofensivi pentru adulți. Prin lapte (colostru), mama își ajută copilul, transmițându-i legiuni întregi de anticorpi care-1 vor proteja pe parcursul
VACCINURI OBLIGATORII ȘI OPȚIONALE

Bebelușii au nevoie de odihnă (Foto: cu

k Vaccinuri obligatorii _............................................................ ........................
0-7 zlte Pn maternitate): Vaccin anti-ttibercdes (BGG - Bacii Calmette Guerin), 
vaccin anti-virus hepatitic B (Hep B)
2 luni (administrate simultan): Vaccin anti-dlftero-tetano-pertussis (DTP), Vac
cin antl-polio oral trlvalent (VPOT), Hep B
4 luni (administrate simultan): DTP, VPOT
6 luni (administrate simultan): DPT. VPOT; Hep B
9-11 luni: Vaccin anti-rajeolic (Ruj)
12 luni (administrate simultan): DTP, VPOT
30-35 luni: DTP
7 ani țdasa I ■ campanii școlare): DT, Ruj
9 ani (clasa a IIl-a - campanii școlare): VPOT, Hep B
14 ani (clasa a Vlll-a - campanii școlare): DT, BCG
24 ani și la fiecare 10 ani, ulterior: DT

2. Vaccinuri „opționale" _______ ____________ _________ __

Pe piața produselor farmaceutice există o mulțime de vaccinuri care pot pro

teja copilul împotriva unor boli ca: hepatita cu virus Ș, oreionul, «twla, 

gripa, infecțiile cu Hemophilus influenzae, Streptococus Pneumoniae (pneu- 

mococul). Aceste vaccinuri nu sunt incluse în programul național de imunizare 

și de aceea nu sunt gratuite.

Medicul pediatru este cel mai în măsură să sugereze care ar fi cele mai indi

cate vaccinuri în funcție de vârsta copilului, istoricul său medical (ce boli a mai 

avut) și zona geografică în care locuiește familia. Un lucru este sigur - vacci

nurile nu îi dăunează copilului oricât de multe ar fi - ele stimulează „orientat* 

sistemul imunitar împotriva unei anumite boli și de aceea nu există riscul unei 

suprasolicitări.

OIM va monitoriza România
Deva (S.B.) - Ca urmare a plângerii formulate în luna iunie de Federația Sindicatelor Libere din învățământ (FSLI) referitoare la violarea sistematică de Guvern a Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind protecția salariatului, conducerea organizației a hotărât să trimită o misiune in țara noastră. Aceasta este așteptată în ianuarie 2007 și va verifica modul în care Executivul a respectat drepturile salariale ale personalului din învățământ. Potrivit AM Press, comisia va stabili dacă legislația privind salarizarea prejudiciază drepturile salariale ale profesorilor și dacă creează discriminare în salarizarea diferitelor categorii de bugetari. De asemenea, Organizația Internațională a Muncii a decis introducerea României pe lista cazurilor speciale discutate de către Comisia de Norme OIM cu prilejul Adunării Generale din luna iunie 2007.

Salariații cer respectarea convenției

Hunedorean despăgubit 
de Ministerul Culturii?
■ Săpăturile arheologice 
de la Costești-Blidaru au 
fost întrerupte din cauza 
unei plângeri.

Orăștioara de Sus (S.B.) - Hunedoreanul Savu Stoicoiu a depus o plângere la poliție împotriva arheologilor care efectuau săpături pe un teren din apropierea Cetății Costești-Blidaru, aflată pe lista UNESCO, pentru că i-a fost încălcat dreptul de proprietate. El susține că are acte de proprietate pentru pășunea pe care s-au făcut săpături fără aprobarea sa. Reprezentanții Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva susțin că problema trebuie soluționată prin despăgubirea proprietarului. Directorul, 
Un nou volum semnat de 
scriitorul Radu Ciobanu

* Program de burse
Deva (S.B.) - Institutul Cultural Român a prelungit până pe 15 octombrie termenul de depunere a dosarelor pentru bursele „Constantin Brâncuși” și „George Enescu” destinate muzicienilor și plasticienilor interesați să se perfecționeze în 2007, la Paris. Programul constă în acordarea a patru burse, anual, pentru perioade de trei luni. Bursele includ găzduirea și suma lunară de 1.800 de euro.

Deva (S.B.) - „O carte pe care am scris-o cu multă plăcere”. Așa a spus ieri, la lansarea volumului „Dialog peste timp”, coautorul său, apre-

Radu Ciobanu

primelor luni de viață. Treptat, sistemul imunitar al copilului se dezvoltă și începe să lupte din ce în ce mai eficient cu „invadatorii”. Vaccinurile au tocmai rolul de a arăta sistemului imunitar cum arată dușmanul, dându-i astfel posibilitatea să pregătească strategiile de apărare împotriva u- nei posibile invazii!Ca orice medicament, vaccinurile au câteva reacții adverse modeste și tranzitorii, care nu trebuie să oprească administrarea lor: la locul injecției poate apărea o roșeață trecătoare sau chiar un mic nodul (dispare în 2-3 săptămâni). Un procent foarte mic de copii prezintă simpto- me ce simulează răceala (febra ușoară - peste 37,5 grade Celsius etc.) pentru care medicul pediatru va recomanda paracetamol pentru copii.
Când se amână vaccinul?Există situații în care vaccinarea trebuie amânată: infecții, medicație ce afectează sistemul imunitar (antibiotice

Marcel Morar, motivează acțiunea arheologilor prin faptul că pe acel teren se fac săpături de mai mulți ani, neștiindu-se că există un proprietar. în urma acestei plângeri, Primăria comunei Orăștioara de Sus, Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva și autoritățile județene au fost puse în situația de a opri săpăturile.Acestea vor continua numai dacă, până la soluționarea cazului, proprietarul va fi de acord ca arheologii să pătrundă pe proprietatea lui pentru a-și continua munca. Marcel Morar susține că: „Noi avem două variante. Una ar fi cea de expropriere, pentru că Cetatea Costești-Blidaru se află pe listele Unesco, iar cea de-a doua este asemănătoare 
ciatul scriitor Radu Ciobanu. A vorbit despre noua sa apariție cu drag, în fața unui public caracterizat ca fiind o prezență compactă și solidară de care nu s-a îndoit nici o clipă. Noul volum, semnat de Radu Ciobanu și de prietenul său de peste Atlantic, fizicianul Peter Freund, prezintă cititorului un dialog sincer ce a luat naștere în 2005, bazat pe confidențele celor doi foști colegi făcute prin intermediul e-mail-ului. Discuțiile celor doi, uneori grave, diverse ca problematică, publicate în „Dialog peste Atlantic” au dus la apariția unui volum pe cât de important sub aspect memorialistic și educativ, îndeosebi pentru tinerele generații, pe atât de agreabil la lectoră.

Vaccinul asigură un plus de sănătate (Foto: cu- în infecții; chimioterapie - în cancer; antiinflamatoare ste- roidiene etc.), boli ale diverselor celule implicate în apărarea organismului (leucemii), reacții alergice la ouă (o parte importantă din vaccinuri sunt preparate folosindu- se culturi de ouă), tulburări de coagulare a sângelui. Me

Cetatea Costești - Blidaru (Foto: cusituației pe care a rezolvat-o Ministerul Culturii și Cultelor, la Ulpia Traiana Sarmi- zegetusa, unde a aprobat sume 

I IM FOR IVI AȚII la tel:
Deva -0254/23.15.19
Hunedoara - 0254/74.87.84^

dicului trebuie să i se reamintească toate aceste detalii legate de istoricul medical al copilului înainte de a se lua decizia de vaccinare. în România există un Program Național de Imunizare care include obligatoriu și gratuit vaccinuri pentru copii și adolescenți.

importante pentru achiziționarea terenurilor de la săteni, în vederea efectuării de săpături arheologice”.

http://www.drep-turilecopiilor.ro
mailto:sanda.bocanlclu@informmedla.ro


joi, 5 octombrie 2006 ■ LIBER ACTUALITATE /8

• Cetățenie. Un număr de 38 de hune- doreni au renunțat la cetățenia română în primele nouă luni ale acestui an, conform datelor serviciului public de pașapoarte al județului nostru. (M.S.)
• Amenzi. Polițiștii hunedoreni au aplicat 136 de amenzi participanților la traficul rutier care au încălcat diferite norme aflate în vigoare, dintre care 49 pentru depășirea vitezei legale. Două permise au fost suspendate pentru consum de alcool. (M.S.)

Codul Rutier, aproape de UE

Lider sindical în PSD
Petroșani (M.S.) - Președintele executiv al Ligii Sindicatelor Miniere Valea Jiului (LSMVJ), Marian Holban, s-a înscris în Partidul Social Democrat (PSD), unde va activa ca membru în organizația locală Petroșani. „Eu provin dintr-o familie de muncitori. Ca lider de sindicat mă confrunt cu probleme sociale. Cred că doctrina PSD este mult mai aproape de muncitori”, a declarat ieri Marian Holban. Președintele executiv al LSMVJ a adăugat că înscrierea sa într- un partid politic nu va influența activitatea sindicală pe care o desfășoară în Valea Jiului. El a menționat că a mai fost înscris în PSDR până la fuziunea acestuia cu PSD, după care s-a retras, pentru o perioadă, din viața politică.

■ Normele de aplicare a 
noului Cod Rutier au 
fost aprobate și introduc 
prevederi speciale.

Deva (M.F) - Polițiștii români s-au inspirat de la colegii lor din străinătate și au introdus în normele de aplicare a noului Cod Rutier prevederea ca șoferii trași pe dreapta de poliție să rămână în mașină, fără să deschidă portiera, și cu mâinile la vedere. Ceilalți pasageri care se află în mașină nu au voie să deschidă portierele și trebuie să respecte, și ei, indicațiile polițistului rutier sau ale celui de frontieră.în situația în care conducătorul de autovehicul, o- prit în trafic pentru încălcarea unei norme rutiere, nu are asupra sa nici un act de Șoferii sunt obligați să rămână în mașinăidentitate și nici permisul de trebuie să îl conducă la cea conducere, polițistul rutier mai apropiată unitate de po

liție pentru stabilirea identității acestuia și pentru verificarea în evidență a situației permisului de conducere, atunci când nu există posibilitatea realizării acestor verificări pe loc.
Alte responsabilitățiDirectorul Direcției Poliției Rutiere, comisarul-șef Dumitru Jianu, a precizat că normele metodologice stabilesc obligații mult mai stricte pentru administratorii drumurilor publice.Mai mult, dacă un accident se produce din cauza stării drumului, administratorul acestuia poate fi tras la răspundere, chiar și penală. în plus, administratorul drumului public trebuie să asigure descongestionarea rapidă a carosabilului, în cazul producerii de accidente.

FAREREA TA CONTEAZĂ; Mai există poluare în orașul Călan, după închiderea combinatului?
4 4 4' 4 4 4 4 4 4 44 4 4f 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4'4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 4 4 J J 4 4-i444444 444^44^44 44^4444 4J4J 4444 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 i 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 .

Eu vin aici doar la părinți, dar nu mai este poluat ca altă dată. Aș putea spune că nu mai e deloc poluat.
Adina Damaschin,
CAlan

Un incendiu puternic s-a produs, ieri după- amiază, la Palatul Finanțelor Alba, fără victime. Angajații au fost evacuați. Cauza probabilă este un scurtcircuit electric produs la un autoturism parcat în garajul instituției. Palatul Finanțelor din Alba Iulia este o construcție recentă dată în folosință anul trecut. (Foto: ci)
........ .........................    y

Furt de fier la combinat
Deva (M.T.) - Cinci persoane au fost prinse de jandarmi, marți, după ce au furat peste două tone de fier din zona industrială din Hunedoara. Jandarmii i-au surprins pe Daniel V., de 15 ani, Răzvan M., de 16 ani, Gheorghe P., de 40 ani, O. Attila, 38 ani, și Andrei N., de 17 ani, în timp ce furau fier pe care voiau să-l comercializeze la centrele de colectare din apropiere. „Cantitatea a fost recuperată și predată părții vătămate, iar celor în cauză li s-au întocmit acte de constatare”, declară purtătorul de cuvânt al IJJ Hunedoara, sublocotenentul Nicolae Răducu.

Peste 28.000 de pașapoarte
Deva (M.S.) - în primele nouă luni ale acestui an, în județul Hunedoara au fost eliberate 28.043 pașapoarte, dintre care 16.444 au fost înmânate titularilor la ghișeele Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple, iar diferența a ajuns la titulari prin formațiunile locale. în aceeași perioadă s-a constatat comiterea a două infracțiuni, actele premergătoare și procesele-verbale de sesizare din oficiu fiind înaintate pentru continuarea cercetărilor la organele competente. în activitatea pe linie de pașapoarte au fost sancționate 1.152 de persoane ca urmare a încălcării regimului pașapoartelor, fiind întocmite 1.109 procese-verbale, valoarea sancțiunilor fiind de 34.855 lei noi (348,55 milioane lei vechi).

Nu mai este poluare în zonă. înainte de anii ’90, când acele coșuri fumegânde poluau zona, era cu totul altceva. Acum e atmosfera curată.
Cristian Dan, 
CAlan

Când mergea combinatul, cocseria polua destul de mult zona. Acum nu mai e nimic, doar șomeri și pensionari.
Nu mai e deloc poluare. Poți să îți lași liniștit hainele albe la uscat, că nu le mai găsești cenușii, ca altă dată.
MArioara Ștefan,
CAlan

Cred că mai e un fel de poluare. Din cauza asta apar tot felul de intoxicații, mai ales la copii. Ar trebui făcut ceva ca să se reducă poluarea. 
Victoria Funișiu,
CAlan

Stoc la limită
Deva (M.S.) - Stocul de cărbune de la SC Electrocen- trale SA Deva poate asigura funcționarea Termocentralei Mintia doar pentru câteva zile, din cauză că livrările din Valea Jiului sunt scăzute, a declarat directorul tehnic al termocentralei, Victor Vaida. El a menționat că pentru completarea stocurilor necesare perioadei de iarnă, termocentrala va importa 200.000 de tone de cărbune, primele cantități urmând să fie recepționate începând cu luna octombrie. „Compania Națională a Huilei Petroșani trebuie să ia măsuri pentru creșterea cantităților de cărbune livrate SC Electrocentrale SA Deva, mai ales că practica anilor trecuți a arătat că minerii intră într-o miniva- canță cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun”, a afirmat directorul tehnic al Termocentralei Mintia. Conform acestuia, minele din Valea Jiului ar trebui să livreze Termocentralei Mintia aproximativ 7000 de tone de cărbune pe zi cu scopul constituirii unui stoc de rezervă ce ar permite funcționarea grupurilor energetice pentru o perioadă de 20-25 de zile.
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Cum poți participa?
Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber pen
tru minim O LUNA, ru numai 8,9 lei (da,

Ai visat ca vechile tale ferestre să fie 
înlocuite cu unele noi, din termopan? Nu- 
ți permiți această schimbare?
Nu e nimic, ne am gândit noi la toate’ 
Toamna aceasta, Cuvântul I iber iti pune 
termopane pentru numai 8,9 lei!
Te întrebi de ce îți oferim aceasta sansa? 
Pentru ca ești sau i u siguranța vei dori sa 
devii unul dintre abonațn noslii
Un nou concurs iti va răsplăti fidelitatea'

Victor Vaida

Constantina Borcan, 
Calan

ai (itit bine), sau prelunqește-țt actualul 
abonament ru încă cel puțin o luna, pana 
in 28 octombrie 2006! Trimite-ne o copie 
după (Inlanta, la OP. 1, C.P 3, Deva, 
depune o in cutiile speciale Cuvântul Liber, 
sau vino i u ea chiar la redacție. Toate < hi 
tanțole vor participa la concurs.
Abonamentul pe mai multe luni iti adu- e 
mai multe1 șanse de câșlig!

Unde te poți abona?
la sediul redac ției Cuvântul Liber din Deva,

Strada 22 Decembrie, num.eul 3 7A,
- la poșta;

sau da<a vrei ca organizatorii noștri cLdfl 
P’psa c; vina chiar la tine acasa, suna Ij.^ 
runia'iil de telefon 0254/21 1275.
Regulament:
La a< est concurs nu pot participa angajații
S C. Inform Media S.R.L. și nici rudele aces
tora de gradele I și II.
Extragerea va avea loc, la sediul n.'dacției. 
in data de 30 octombrie.
Numele câștigătorului va li puplic at in 
paginile ziarului din data de 31 estombrie. 
Informații suplimentare, la telefonul 
0254/211275, interior 8806 ^--soana de 
contact: Magdalena Serbări Succes!

Profită de acest concurs și abonează-te acum! JUBUMglMI
CO*K?JRS



Campioana în rol de profesor

• Fără prime. Alin Simota, patronul Jiului este foarte nemulțumit că echipa sa a ajuns în zona retrogradării. Din această cauză, el adeclarat că, deși nu se va atinge de contractele jucătorilor, nu va mai acorda nici o primă până când Jiul nu va părăsi acest „teren" periculos. (V.N)
• Cea mai importantă. Secretarul Federației Române de Popice, Costin Novac, a declarat recent că, Cupa Europei la Popice, care se desfășoară în aceste zile, este cea mai mare competiție organizată de județul Hunedoara în acest an. Reamintim că la întreceri participă 21 de echipe din 13 țări. (V.N.)
FwtsalJ Ufa I

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a IV-a, 4 octombrie: Clu- 
jana Cluj - Futsal Municipal Constanța 7-7; Cosmos Pitești 
- Moldocor Piatra Neamț 3-3; United Galați - Athletic Club 
București 1-1; Metropolis București - Energoconstrucția 
Craiova 3-6; FC CIP Deva - ACS Odorheiu Secuiesc 6-2; 
Energia Vulturu Focșani - Informatica Timișoara 4-3; Poli 
Timișoara - Quasar Deva 7-2.

■ FC CIP a predat o 
lecție de futsal princi
palei contracandidate 
la titlul național.

ClPRIAN MâRINUȚ 
cipnan.marinut@informmedia.ro

Deva - Campioana României la futsal a demonstrat că e intr-adevăr o echipă de calibru care merită să reprezinte futsalul românesc UEFA Futsal Cup. FC CIP și-a onorat blazonul de deținătoare a titlului, câștigând derby-ul cu AS Odorheiu, deși meciul a picat într-un moment delicat, generat de dezertarea antrenorului portughez Artur Melo care a părăsit echipa fără explicații cu o seară înainte de joc.
Psihic de campioniTensiunea partidei cu principala rivală, amplificată de fuga portughezului, și-a pus amprenta pe jocul devenilor în primele minute. Marcați parcă de trac și neinspirați, devenii n-au fost deloc periculoși la

Clasamentul
1. FC CIP Deva 4 4 0 0 27-6 12
2. Enerqo Craiova 4 4 0 0 26-9 12
3. Athletic Buc. 4 3 1 0 11-6 10
4. ACS Odorheiu 4 3 0 1 27-9 9
5. FM Constanta 4 2 1 1 24-19 7
6. Poli Timișoara 4 2 1 1 13-10 7
7. Energia Vulturu 4 2 0 2 10-16 6
8. Informatica Tm. 4 1 1 2 21-20 4
9. Clujana Cluj 4 1 1 2 17-17 4
10. Quasar Deva 4 1 0 3 7-20 '3 .
11. Moldocor 4 0 2 2 9-17 2
12. Metropolis Buc. 4 0 1 3 13-29 1
13. Cosmos 4 0 1 3 7-18 1
14. United Galați 4 0 1 3 5-21 1
Etapa a v-a, 8 octombrie: Clujana Cluj - Poli Timișoara; 
Futsal Municipal Constanța - Cosmos Pitești; Moldocor 
Piatra Neamț - United Galați; Athletic Club București - 
Metropolis București; Energoconstrucția Craiova - FC CIP 

„ Deva (se amână); ACS Odorheiu Secuiesc - Energia Vul- 
T turu Focșani; Informatica Timișoara - Quasar Deva. 

I_______________________________________________________________ .

Memorialul „Aurel Vlaicu"
■ Timp de patru zile, în 
municipiile Deva și Brad 
se desfășoară două 
importante competiții.

Valentin Neagu_______________
valentin.neagu@informniedia.ro

Deva - în perioada 5-8 octombrie a.c., la Deva și Brad se desfășoară concursul de aeromodele Memorialul „Aurel Vlaicu” și Finala Cupei României la Aeromod- elism. Organizatori simt nu mai puțin de 10 instituții, între care Consiliul Județean,

Șotârcă n-a marcat dar a jucat bine ca și întreaga echipăpoarta Odorheiului, ba mai mult le-au permis adversarilor să își creeze ocazii clare de a marca. Talismanul norocos al FC CIP în acest interval a fost portarul Juverdean care a intervenit salvator la toate acțiunile rivalilor. Totul părea să se năruie pentru FC CIP în minutul 6 când Matei a fost eliminat, pentru o lovire, văzută doar de observatori, nu și de arbitri, a brazilianului Davi Costa. Eliminarea a avut efect de bumerang și i-a trezit pe jucătorii campioanei care au strâns rândurile și au început
Inspectoratul Școlar Județean, Direcția Județeană pentru Sport etc. Scopul primei acțiuni este educarea copiilor în spiritul valorilor științei și tehnicii contemporane, stimularea creativității științifice și tehnice și comemorarea omului și aviatorului Aurel Vlaicu. Finala Cupei României are ca obiective realizarea unui schimb de experiență tehnică și culturală între membrii echipajelor participante pentru ridicarea ștachetei valorice la nivel național în domeniul sportului tehnico-aplicativ și selec

să joace cu seriozitate și concentrare maximă. Astfel, după ce a scăpat cu bine de cele două minute în care a fost în inferioritate, FC CIP a preluat controlul jocului. Inevitabil a venit și primul gol, Tomes- cu marcând după un un-doi cu Gherman. După doar un minut, Molomfălean a făcut 2-0, transformând cu calm o lovitură de penalitate de la 10 metri. Odorheiu a replicat imediat după golul doi, Gal reușind să reducă din diferență, în urma unei greșeli a lui Măgureanu. Finalul re
ționarea elevilor talentați în lotul național în vederea participării la competiții internaționale. De remarcat faptul că la cele două competiții participă echipaje din 33 de localități din toate zonele țării, de la Cărei, la Călărași, ori de la Bistrița, la Galați. Probele la care concurenții se întrec sunt viteză și acrobație (aeromodele cu motor mecanic); zbor liber (planor F2 și Al, Propulsor Bl, moto- planor RC, rachete, planoare FIA). Probele de aeromodele se desfășoară la Grupul * Școlar „Crișan” Gura Barza, 

prizei l-a scos la rampă pe Gherman care a marcat de două ori, întâi după o fază superbă lucrată de Lupu și apoi din penalty, după ce a fost faultat în careu.
Spectacol și aplauzeLa trei minute de la reluare Tomescu a dus scorul la 5-1, iar golul i-a blocat pe cei de la Odorheiu în bloc-starturi. FC CIP a profitat, a jucat dezinvolt și a creat multe faze spectaculoase care au ridicat sala în picioare și au fost răsplătite cu aplauze. Devenii au mai marcat doar o dată prin Stăncuța, dar schemele, combinațiile și artificiile tehnice au echivalat cu o lecție de futsal care i-a umilit mai mult pe adversari decât o căruță de goluri.

FC CIP - AS Odorheiu 6-2Au marcat: Tomescu (14), Molomfălean (15, din lovitură de penalitate); Gherman 18), Gherman (19 din penalty), Tomescu (23), Stăncuța (35) / Gal (16), Szocs (40).

» TWa*
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Aerodromul de la Săulești va 
fi gazda competițieiIar cele de zbor liber la Aerodromul Săulești Deva.

Cu CREDINSTANT poți să visezi cât vrei!
Visezi mobilă pentru toată casa, TV cu plasmă în fiecare cameră, să renovezi 
casa sau o vacanță de 5 stele în Tenerife?
CREDINSTANT, creditul pentru nevoi 
personale de la UniCredit România, este 
soluția, pentru că se poate adapta perfect, 
oferind soluția de creditare potrivită 
fiecăruia:
• până la 10.000 EUR fără ipotecă;
• dobândă 9,9% atât la EUR, cât și la RON 
pentru creditul de nevoi personale fără 
ipotecă, iar DAE este doar 16,21%;
• până la 110.000 RON pe o perioadă de 
până la 15 ani;
• pe lângă salariul din activitatea de bază 
se iau în considerare și alte venituri ce pot 
fi dovedite (ex: chirii, drepturi de autor);
• asigurarea de viață este plătită de 

UniCredit România.

Pentru informații suplimentare referitoare 
la CREDINSTANT

• apelează linia de telefon gratuită
0800 110 101
• accesează site-ul www.unicredit.ro unde, 
prin intermediul aplicației “întreabă-ți 
Personal banker-ul", poți opta pentru modul 
în care vrei să fii contactat pentru a obține 
informațiile de care ai nevoie;
• vizitează una din cele 50 de sucursale 

■■‘Ve UniCredit România din București și din 
Tară.

Astfel, visele se pot îndeplini mai repede 
decât te aștepți.

zile magice, nopți albe
400 de minute Orange zi și noapte, cu 4 USD/lună 
tarif Orange în orice rețea 
400 de minute gratuite în rețea 
25 de minute naționale lunar, pe via$ 
20% reducere ia apelurile în orice rețea 
abonament gratuit 3 luni

Dobânda 9,9% atât pentru RON, cât și 
pentru EUR, DAE 16,21% (calculata pentru 
suma maximă de 10.000 EUR sau 35.000 
RON. pentru perioada maximă de creditare 
60 luni).

’"ron 12 501 1 21.000 28.000 35.000 'l

IAN K| 1«45 2460 3075
3 ANI 403 07 902 1128
SÂNI 265 M5 594 742

^ur""""î
€3.501 €6000 €8.000 j €10 000^1

IAN C308 €527 €703 €879
3 ANI €113 €193 €258 €322 |

SÂNIk._____ €74 €127 C170 €212 J

<5» UniCredit Romania
Banca adaptabilă
www.umcredil.ro

share 1
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15 USD

Notta2610
49 USD
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89 USD If ir.;,!

Sony Ericsson W300I 
139USO

Sagem my101X 
1 USD
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12 USD
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PE SCURT
> J . 7. ....... . î îlÎT’. J>.'7.• Fără medalie. Halterofilul Sebastian Do- garu s-a clasat pe poziția a șasea, la categoria 77 de kg, la CM de haltere de la Santo Domingo. La stilul smuls, Dogaru a fost pe locul șase cu 154 kg, iar la stilul aruncat s-a clasat pe locul opt, cu 189 kg. Campion mondial la total la categoria 77 kg a devenit turcul Taner Sagir (361 kg). (MF)• Arestare. Fostul președinte al Federației Japoneze de Patinaj, Katsuichiro Hisanaga, a fost arestat, marți, pentru deturnare de fonduri, a anunțat forul de la Tokyo. Hisanaga (75 de ani), care a ocupat funcția de președinte în perioada 1998-2004, este acuzat că a deturnat aproximativ 39.000 de euro. (MF)

Obiectiv modest la Mondiale

Rapid, pe 7 în topul IFFHS
București (MF) - Echipa Rapid a urcat cinci locuri în clasamentul pe luna septembrie al Federației Internaționale de Istorie și Statistică a Fotbalului (IFFHS), ocupând în prezent poziția a șaptea, cu 250 puncte, deși în Liga I se află pe locul 8. Rapid ocupă cea mai bună poziție din istoria fotbalului românesc în această ierarhie, după ce tot ea s-a clasat pe locul 9 în luna mai. Steaua a căzut șase poziții și ocupă locul 21, cu 201 puncte, la egalitate cu englezii de la Middlesbrough. Adversarele Stelei în grupa E a Ligii Campionilor ocupă mănătoarele poziții: Olympique Lyon (locul 9), Real Madrid (locul 24) și Dinamo Kiev (locul 48). Dinamo, a treia reprezentantă a României în clasamentul IFFHS, ocupă locul 57, cu 144 puncte, în urcare de pe locul 84, și se află la egalitate cu echipa italiană Udinșse.

■ Oficialii FR Gimnastică 
nu vor medalii, ci califi
carea directă la urmă
toarea ediție a CM.București (MF) - Președintele Federației Române de Gimnastică, Adrian Stoica, a declarat, ieri, că principalul obiectiv al delegației României la Campionatele Mondiale din Danemarca (13-21 octombrie) este obținerea calificării directe la următoarea ediție a competiției. Pentru a se califica direct la CM din 2007 echipele României trebuie să se claseze în primele 24 de locuri.
Schimb de generațiiVorbind despre schimbul de generații din cadrul loturilor „tricolore”, Stoica a făcut o comparație cu echipa de fotbal Dinamo București. „De această dată nu trebuie să ne gândim la o grămadă de medalii. Mergem cu două echipe, la feminin și masculin, iar dacă din lotul băieților absentează trei me-

1. Kj Sevina gpania) 287 p.
2. It Barcelona (Spania)__________________ 281

3. AC Milan (Italia) 271

1. Kj Sevina gpania) 287 p.
2. It Barcelona (Spania)__________________ 281

3. A€ Mllan (Italia) 271
4. Liverpool (Anglia) __________________269
5. Arsenal Lon&a (Anglia)________________ 262

CMympique Marseille (Franța)_________ 262

1. Rapid București (România)_____________ 250
8. AS Roma (Italia)________________________245
8, Olympique Lyon (Franța)_________ 244

InSernazlonaîe Milano (Italia) MK

Eliminate în sferturi
Torino (MF) - Sportivele Ana Brânză și Iuliana Măceșeanu au fost învinse, marți, în sferturile de finală ale probei de spadă feminin din cadrul CM de scrimă de la Torino. Brânză a fost învinsă, cu scorul de 15-11, de Timea Nagy (Ungaria), după ce în optimi trecuse, cu scorul de 15-5, de Anna Sivkova (Rusia). Măceșeanu a fost întrecută, cu scorul de 15-10, de Irina Embrich (Estonia), după ce în optimi a învins-o, cu scorul de 15-10, pe Hajnalka Toth (Ungaria). Concursul a fost câștigat de Timea Nagy, care a înVins-o, în finală, cu 15-11, pe Irina Embrich.

Avertismentele lui Pițurcă
■ Selecționerul națio
nalei le cere tricolorilor 
să facă marcaj la vede
tele Belarusului.

București (MF) - Antrenorul echipei naționale a României, Victor Pițurcă, a declarat, ieri, că în partida cu Belarus, din preliminariile Campionatului European, va trebui făcut un marcaj „foarte atent” la jucătorii de valoare ai formației oaspete.
Atacanți periculoșiîn opinia selecționerului, atacul este compartimentul forte al echipei Belarusului. „Belarus este o echipă imprevizibilă, care dispune de trei- patru jucători valoroși și de aici poate veni pericolul. Aceștia sunt în atenția noastră și trebuie făcut marcajul
Scandal în finala CM Șah

Probleme de lot la națio
nala de rugbyBucurești (MF) - Componenții echipei naționale de rugby a României Marius Tin- cu și Petrișor Toderașc sunt indisponibili din cauza unor accidentări, iar Ovidiu Tonița este incert pentru meciul de sâmbătă, cu Georgia, din preliminariile Cupei Mondiale din Franța. Managerul echipei României, Robert Antonin, a declarat, ieri, că problemele de sănătate din lot „reprezintă un handicap pentru echipa României”. Antonin consideră că formația Georgiei este un adversar care trebuie respectat. „Georgia este un adversar care trebuie respectat, pentru că a avut rezultate foarte bune în Cupa Europeană a Națiunilor, are jucători care evoluează la cluburi puternice din Franța și în acest moment se află în cantonament la Paris. Am avut mereu meciuri dificile cu georgienii. Trebuie să fim foarte vigilenți, pentru că ei își doresc foarte mult să se califice și mai ales să intre într-o grupă care ne atrage pe toți, cea a Noii Zeelande”, a declarat Antonin.

■ Bulgarul Topalov îl 
acuză pe rusul Kramnik 
că analizează partidele 
pe calculator la toaletă.

București (MF) - Meciul de șah pentru titlul mondial dintre actualul campion, bulgarul Veselin Topalov și rusul Vladimir Kramnik a fost întrerupt la scorul de 3-1 pentru Kramnik, deoarece bulgarul și-a suspectat adversarul că analizează partida pe computer, când merge la toaletă, informează cotidianul Le Monde.
Prea des la toaletăînaintea partidei a cincea a meciului, când era condus cu 3-1, bulgarul Topalov a făcut o contestație privind faptul că adversarul său folosește prea des toaleta. Echipa bulgarului a reclamat că, după fiecare mutare, Kramnik se duce imediat în sala de relaxare și de acolo direct la toaletă. în timpul fiecărei partide, rusul se duce în medie de 25 de ori în sala de relaxare și de peste 50 de ori la toaletă. Topalov a cerut ca jucătorii să utilizeze toalete publice, unde să fie însoțiți de câte un arbitru și a amenințat că nu va mai rînni -mii ca 

daliați mondiali, la fete echipa este debutantă la o competiție de asemenea anvergură. Mă întreb: Ce s-ar întâmpla dacă, de mâine, echipa de fotbal Dinamo ar juca cu juniorii? Ce rezultate ar mai avea? Așa trebuie văzute lucrurile și în cazul nostru. Este un schimb de generații și, tocmai de aceea, obiectivul principal la CM din Danemarca este ca ambele echipe să obțină calificarea directă la următoarea ediție, cea din 2007”, a afirmat Adrian Stoica.
Calificări la JOPreședintele FR Gimnastică a mai afirmat că România va putea participa la Jocurile Olimpice de la Beijing doar în urma unor calificări individuale, în cazul în care nu va obține accederea directă la competiția olimpică. „La JO se vor califica direct doar primele 12 echipe clasate la Campionatele Mondiale din 2007. Dacă nu vom reuși să ne formăm echipele și să avem evoluții bune în 2007, califi- 

Hleb, jucătorul lui Arsenal este pericolul nr. 1 de la Belarusfoarte atent”, a spus Pițurcă. Pițurcă a precizat că, din ultimele informații pe care le- a primit, antrenorul reprezen
schimbă regulile. Comisia de apel a meciului a răspuns că cererea bulgarului este exagerată, chiar dacă a recunoscut că rusul „face un număr neobișnuit de mare de vizite la toaletă”. Comisia a decis că jucătorii vor utiliza amândoi aceeași toaletă, hotărâre care a stârnit însă mânia lui Kramnik, care, la rândul lui, a amenințat că nu va mai continua meciul, dacă nu simt respectate condițiile din contract. Managerul rusului a explicat că Vladimir Kramnik bea foarte multă apă în timpul partidelor și că îi place să se plimbe după fiecare mutare, de aceea folosește baia ca o prelungire a sălii de relaxare, care i se pare prea mică. Presiunea a atins cote maxime vineri, la începutul celei de-a cincea partide.în timp ce se afla la mutare, Kramnik s-a simțit insultat de scandalul legat de toaletă și, decis să nu cedeze în războiul psihologic, a rămas în sala de relaxare, așteptând ca toaleta lui personală să fie deschisă, ceea ce nu s-a Întâmplat, astfel încât rusul a fost declarat forfait de arbitri. După cinci partide, scorul meciului care se 
rlnaftScnară la Elista. în reOU-

Drăgulescu, unul dintre românii care poate lua medalie la CMcarea la Jocurile Olimpice de la Beijing va putea fi obținută apoi doar individual, nu ca echipe”, a explicat Stoica.El a mai precizat că speră totuși la obținerea unor meda

tativei Belarusului, luri Puntus, va începe partida de la București cu portarul Vladimir Gaev de la Dinamo.

Meciul pentru titlul mondial are loc și în plan psihologic (Foto: epa)blica rusă Kalmikia, devenise astfel 3-2.
Salvați de președinteMeciul, programat să se desfășoare în 12 partide, risca să fie anulat, dacă cei doi șahiști nu ajungeau la un acord. Președintele FIDE, Kir- san niyuminov, a mediat conflictul, încercând să-i convingă pe cei doi jucători de importanța continuării meciului. în cele din urmă, Kramnik a avut câștig de cauză, iar toaletele personale au fost redeschise, , cu mențiunea că fiecare echipă va putea inspecta, înainte și după fiecare partidă, toaleta adversarului. Meciul s-a reluat, luni, de la scorul de 3-1, Kramnik acceptând ca partida a cincea să o piardă prin forfait. Cea de-a șasea partidă s-a încheiat remiză. scorul în acest moment 

lii de către gimnaștii titrați din loturile României. Adrian Stoica va pleca joi spre Danemarca, în timp ce loturile României vor face deplasarea la Aarhus duminică.
Mutu, nr. 1 în 
Serie A

București (MF) - Atacantul echipei Fiorentina, Adi Mutu, este cel mai bun stranier din Serie A, având o medie a notelor de 6,70 în principalele publicații din Italia. Cu aceeași medie a notelor, internaționalul român ocupă locul patru în to- / pul celor mai buni jucători din campionatul italian. Mutu a fost inclus în echipa etapei a V-a din Serie A, dar și în cea mai bună formație din acest sezon. Atacantul român ocupă locul doi în topul stranierilor și poziția a patra în ierarhia generală a jucătorilor din Serie A în etapa a V-a, cu o medie a notelor de 7,06.

fiind de 2,5 la 3,5 în favoarea rusului. Veselin Topalov a câștigat titlul mondial în Argentina, în 2005.începând din acest an, FIDE a introdus un nou regulament, potrivit căruia, orice jucător care are cel puțin 2700 ELO și pune pe masă un milion de dolari poate lupta pentru titlul mondial cu campionul en- titre. Kramnik, care este șif I campion mondial, dar lSr o versiune nerecunoscută de federația internațională, a făcut excepție de la această regulă.Președintele FIDE, care a dorit să pună capăt discuțiilor privind cine este adevăratul campion mondial, a decis să pună el milionul de dolari în locul lui Kramnik și să se organizeze astfel meciul care va desemna noul campion mondial la șah.
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CUM SĂ NE 
GĂSIM UN JOB

4*
f Șomeri. La finele lunii trecute, în evidențele AJOFM Hunedoara existau în plată 15.217 șomeri. Dintre aceștia, 8.118 erau șomeri indemnizați, iar restul de 7.099 erau șomeri neindemnizați. Astfel, rata șomajului s-a cifrat la 7,8%, mai mică față de cea din iulie, când era de 7,36%. (I.J.)
• Top. Numărul șomerilor înregistrați la nivelul agențiilor locale ridică pe locul I în top municipiul Deva, cu 1595 șomeri, urmat de Hațeg, cu 1587 șomeri. Pe ultimele locuri în top se află orașele Simeria, cu 415 șomeri, și Aninoasa, cu doi șomeri. (I.J.)

De neînlocuît
Deva (I.J.) - Persoanele care sunt mereu sub influența stresului intelectual ajung, în timp, să aibă rateuri profesionale, iar pentru a le acoperi vor apela la medicamente sau la orice alt fel de stimulente. „De multe ori, cei care lucrează non-stop ajung să Jeadă că fără ei nu se poate face nimic și că simt de neînlocuit la locul de muncă. Din acest motiv apar consecințe nefavorabile cum ar fi clacarea psihică, scăderea randamentului sau incapacitatea de a termina ceea ce au început”, Stelară loan Popovici, Y-Tihiatru. Persoanele dependente de muncă au de multe ori tulburări de panică și anxietate, insomnii și consumă somnifere.

Lege
Deva (I.J.) - O lege 
prevede amendarea 
firmelor care folosesc 
programe-pirat de 
calculator cu până la 
două milioane de lei 
și poate impune 
dizolvarea acestora. 
Noul act normativ 
introduce conceptul 
de răspundere 
penală pentru per
soane juridice și 
împarte pedepsele 
pe categorii - princi
pale și comple
mentare. Pedeapsa 
principală este amen
da de la 2.500 la 
două milioane de lei, 
iar cea complemen
tară poate fi 
dizolvarea agentului 
economic, sus
pendarea activității 
între un an și trei ani 
sau interzicerea de a 
mai participa la lici
tațiile pentru achiziții 
publice pe o durată 
cuprinsă între un an 
și cinci ani.

Vârsta,
N Găsirea unui loc de 
muncă pentru cei peste 
40 de ani poate fi une
ori extrem de dificilă.

Ina Jurcone
ina. jurcane@infarmniedia.ro

Deva - Ioana Petruț a fost întotdeauna o fire activă, spune ea, căreia statul acasă îi pare mai degrabă un impediment decât un confort. După ce a terminat arte plastice, femeia a lucrat 20 de ani ca decorator de vitrine, însă, imediat după 1999, conjuncturile i-au devenit nefavorabile și a intrat în șomaj. De atunci a urmat o perioadă nefastă.„Am făcut trei cursuri de calificare: de asistent social, de calculatoare și de educator specializat pentru îngrijirea persoanelor cu handicap. Este frustrant să ajungi la o asemenea vârstă, să vrei să muncești și să nu ai unde. Cursurile nu mi-au prea folosit. Abia în 2002, firma japoneză „Sews” mi-a întins o mână și am reușit pentru pri-

condiție la angajare

ma dată după trei ani să am un loc de muncă”, spune Ioana Petruț.
Slujbe temporarePână la angajare, femeia a fost nevoită să-și găsească fel de fel de slujbe sezoniere. Singurul dezavantaj pe care l-a considerat ea, a fost naveta, pentru că locuiește cu fami

CV-ul pentru compania străină

CELE NAI BUNE LOCUAI BE MONCA.

1. Energl-co Holding - activează pe piața construcțiilor și 

pe piața instalațiilor;

2. TotalSoft - furnizor local de software și servicii IT;

3. Romcar - importatorul general al autovehiculelor Ford;

4. La Mama - unul dintre cele mai importante lanțuri de 

restaurante din țară;

5. Dumagas Transport - servicii;

6. KPMG România - una dintre cele mal importante com

panii de consultanță și audit de pe piața locală, membră 

a corporației elvețiene KPMG International;

7. Atlasslb - companie de transport;

8. Dedeman - operează una dintre cele mai puternice 

rețele de distribuție a materialelor de construcții;

9. Ogilvy Group Romania - publicitate;

10. Martelll Europe - industria ușoară.

N Cei care vor să lu
creze în străinătate sau 
pentru companii străine 
au nevoie de CV special.

Clara Păs
dara.pas@irrformmedia.ro

Deva - Hunedorenii care visează la o carieră în străinătate ar trebui să știe că fiecare țară are reguli bine stabilite despre ceea ce înseamnă CV-ul potrivit. Majoritatea angajatorilor străini doresc, pe lângă CV, și o scrisoare de intenție. în SUA se numesc „cover letters”, iar în țările europene „motivation letters”.Companiile multinaționale se așteaptă să vorbiți atât limba oficială a țării în care

a fost înființată, cât și engleza. Specialiștii recomandă redactarea CV-ului în ambele limbi. Dacă totuși alegeți să scrieți CV-ul numai în engleză, optați fie pentru engleza britanică, fie pentru engleza americană, pentru că există destule diferențe între acestea. în plus, folosiți opțiunea de corectare disponibilă pentru programul în care scrieți documentul (un CV cu greșeli vă va cataloga drept neglijent sau nu foarte bine pregătit).
CV-ul pentru SpaniaPersoanele care caută un loc de muncă în Spania ar trebui să aibă pregătit atât un CV, cât și o scrisoare de intenție. La acestea se poate adăuga o poză de calitate.

Ioana Petruț (Foto: i.h.) Training cu tineri la firma unde lucrează Ioana (Foto: i.h.)lia în Hunedoara. Și iată că, din nou, a renunțat la serviciul din Deva pentru un alt post în Hunedoara.N-a făcut mulți “purici” aici pentru că nu-i plăcea deloc colectivul. Astăzi lucrează fără să mai aibă grija zilei de mâine. Ba mai mult, femeia și-a angajat tot la aceeași firmă și fiul, de 21 de

ani, care în prezent face un curs de pregătire teoretică și practică.în urma lui, doar cei care iau note de trecere vor fi angajați alături de celelalte 1600 de persoane care lucrează aici. însă mama sa este sigură că Andrei, fiul său, va putea face față oricăror încercări.

Un CV bine întocmit te ajută să obții locul de muncă doritUlterior, li se vor cere și copii după diverse certificate și diplome. în ceea ce privește conținutul CV-ului, angajatorul preferă ordinea invers cronologică (să înceapă cu poziția ocupată în prezent) deoarece acest format începe cu detaliile celui mai recent loc de muncă. Trebuie, de

asemenea, menționate premiile obținute, nivelurile limbilor străine cunoscute, aptitudinile PC, bursele sau studiile din străinătate. Se includ și detalii despre joburi part- time și stagiile de practică, încheie CV-ul cu propoziția: „Referințe disponibile la cerere”.
Tinerii se pot angaja mai ușor

Exces de muncă
Deva (I.J.) - Persoanele care lucrează foarte multe ore pe zi sunt predispuse problemelor cardiovasculare din cauză că au mai puțin timp la dispoziție pentru a-și reveni. Stresul este foarte puternic, iar psihicul are de suferit. Orele suplimentare duc la tendințe care fac rău organismului cum ar fi: tendința de a fuma, de a mânca alimente de tip fast-food și la sedentarism. Corelate cu creșterea tensiunii arteriale există acut riscul de a suferi de boli de inimă. Comparativ cu persoanele care Acrează între 11 și 39 de ore pe săptămână, ' l^i care lucrează 40 ore sunt expuși riscului de creștere a tensiunii arteriale. Cei care muncesc între 41 și 50 de ore pe săptămână sunt expuși la un risc de 17% de a avea probleme cu inima, iar cei care lucrează peste 50 de ore sunt predispuși acestor probleme în proporție de 29%. Doar 23% dintre preoți sunt expuși problemelor cardiovasculare în comparație cu 50% dintre muncitorii neca- lificați. „O treime dintre oamenii care au probleme cu tensiunea arterială nu sunt conștienți de acest lucru”, declară dr. Dan Magheru, director DSP Hunedoara.

N Marile companii ve
nite în România oferă 
avantaje nebănuite 
pentru tineri.

Ina Jurcone
ina.jurcane@informmedia.ro

Deva - Pentru a găsi un loc de muncă mult mai bine plătit ca în alte părți, condiția de bază a tânărului - aflat încă pe băncile facultății - este să se implice în diverse activități extrașcolare, să fie

comunicativ, să aibă spirit de echipă și câteva cunoștințe tehnice. Sumele pe care le pot câștiga se cifrează între 250 și 350 de euro. Strategiile de resurse umane a făcut să crească numărul posturilor destinate studenților sau proaspeților absolvenți.
RecrutareFirmele care recrutează tinerii sunt băncile multinaționale prin programe de training, call-center-urile, asigurătorii, firmele de tele

fonie mobilă și firmele de IT. Trebuie doar să fii decis să- ți găsești un loc de muncă, pentru că el poate fi accesat foarte ușor. Există site-uri specializate, târgurile de joburi, agenții de recrutare, dar și anunțuri în ziare sau chiar plasate anunțuri la sediile facultăților. „Mi se pare mai degrabă că ofertele vin de la studenți către firmă și nu invers, însă studentul trebuie să se afirme prin activități efectuate în afara programei universitare, cum
Tinerii mobili la angajaresunt activitățile organizate de ONG-urile studențești”, declară Dacian Ciudaru, liderul studenților de la Universitatea Petroșani.

Companiile multinaționale sunt cele care oferă job-urile cel mai 
bine plătite (Foto: cu

Femei pentru agriculturăBucurești (I.J.) - OMFM face înscrieri în baza de date pe tot parcursul lunii octombrie, în București, pentru femei cu vârsta cuprinsă între 20 și 40 de ani care doresc să lucreze în domeniul agricol. Documentele necesare sunt următoarele: copie B.I.; copie pașaport; fișă personală (tipizat OMFM); C.V. în limba română; documente care să ateste experiența în agricultură; copie legalizată a certificatului de absolvire; calificare sau dovada din care să rezulte experiența în domeniul agricol; copie legalizată a cărții de muncă (toate paginile scrise); certificat de

sănătate; cazierul judiciar în original care să ateste că nu are antecedente penale; declarație pe proprie răspundere legalizată notarial din care Să rezulte că solicitantul nu beneficiază de pensie de invaliditate; declarație pe proprie răspundere din care să rezulte numărul de copii minori aflați în întreținerea acestuia, autentificată la notariat; dovada emisă de Serviciul Public pentru Asistență Specială/primar, din care să rezulte că solicitantul a notificat acestora intenția de a lucra în străinătate și 2 fotografii tip pașaport.

mailto:jurcane@infarmniedia.ro
mailto:dara.pas@irrformmedia.ro
mailto:ina.jurcane@informmedia.ro
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Vând ap. 2 camere (03)

INSCRIE TE ACUM LA CURSURI! ^lHMEDIA

WEBMASTER 
-WEBDESIGNER 
- PROGRAMATOR WEB

TEL: 0254,206.210
MOB: 0723.130.403

Sire: wwwJiffl.ro Deva, Aleea Viitorului, Nr.2 
(iângă Crucea Roșie)

(56973)

eORAITJ
Haieg

ANGAJEAZĂ
CONTABIL
CERINȚE:
•experiență în domeniu mln.S ani; 
cunoștința IT;
-vârsta maximă 45 ani.
AVANTAJE:

-salariu motivant; 
condiții de lucru între 

echipă dinamică

Rftl» la Tel 0723/400 636 sau 0254/772 221 (59664)

S.C. PARTENER UKMS fi
Tel. 0765-243768 0788.189.103

• înființează societăți comerciale în numai zece zile 
asigurând toate serviciile necesare (inclusiv stampila).

• modifică prin acte adiționale societăți existente

• asigură asistența juridică ia redactarea contractelor 

reprezintă în instanță interesele persoanelor juridice.
(59810)

t Bvd
■ULIU MANIU
jL3 PARTER
IProgramează-te la 
Î9254/220.190 pentru 
■programul tău per
sonalizat si benefi-* 
jciezi de 15% 
■reducere. 8

• mobilat, contorizări, zona Liceului Auto, Deva, 
preț 69.000 ron, negociabil. Tel. 0743/204069, 
0745/599166. (T)
• Orăștie.Str. Pricazului, preț negociabil. Relații 
tel. 211779, după ora 18. (1/4.10)
• sau schimb, zona Kogălniceanu cu aparta
ment 3 camere, aceeași zonă Tel. 0724/748418. 
CD
• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizâri 
apă gaz, preț 1,250 mid. lei. Tel. 223336. (T)
• Zamfirescu, în circuit, et 4, izolat preț 110.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Kogălniceanu, et 1, în circuit, CT. amenajat, 
balcon, parchet, preț 120.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• zona pieței, semidec., et 1, amenajat 
contorizâri, balcon, preț 103.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• zona piață, semidec., et. 4, acoperit cu tablă, 
amenajat f. frumos, CT, balcon mare, preț 
103.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Dada, parter, cu balcon, în circuit, contorizâri, 
parchet, preț 96.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• urgent sdec, CT, parchet balcon închis, ST 54 
mp, gresie, faianță zona Kogălniceanu, preț 980 
mii. negociabil, tel. 0742/019418 (Al)
• sdec, zona Piață et. 1, parchet contorizâri, 
balcon închis, st 56 mp, preț 105000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• circuit balcon închis, et. intermediar, zona 
Zamfirescu, st 51 mp, contorizâri, preț 30000 
euro, negociabil, tel. 0726/710903. (Al)
• decomandate, parchet gresie, faianță balcon 
închis, ocupabil imediat, preț 97000 ron nego
ciabil, tel. 0740/210780. (Al)
• zona Zamfirescu, circuit, parchet, gresie, 
faianță ușă metalică balcon închis, preț 110.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona AL Saturn, dec., gresie, faianță parchet, 
termopan, CT, etaj 1, amenajat complet, preț 
140.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• dec, CT, termopan, living, faianță gresie, ușă 
metalică balcon închis, st=70 mp, preț 140.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona AL Păcii, etaj 1, bloc de cărămidă, 
termopan, parchet, gresie, faianță ușă metalică, 
bucătărie modificată contorizâri totale, balcon 
mare, preț 110.000 ron neg., accept credit 
ipotecar, tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• zona M. Viteazul, bucătărie modifeată, 
parchet, gresie, faianță ușă metalică apometre, 
gaz 2 focuri, zonă liniștita, preț 98.000 ron neg., 
tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• zona Astoria, contorizâri totale, vedere în față, 
ocupabil imediat, accept credit ipotecar, preț 
76.000 ron neg., tel. 0788/165703,232808. (A4)
• intrări separate, termopan, parchet, gresie, 
faianță balcon mare, apometre, gaz 2 focuri, 
zona Zamfirescu, preț 102.000 ron neg., tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4) ‘
• zona DecebaL vedere la stradă etaj 3, centrală 
termică parchet, gresie, faianță bine întreținut, 
preț 130.000 ron neg., tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• dec, 60 mp, parchet, stare foare bună, 
contorizâri totale, zona Romsilva, preț 120.000 
ron neg., tel. 0723/251498,0788/165702.  (A4)
• dec, suprafață mare, super-amenajat, zona 
BCR, centrală termică, bucătărie modificată 
termopan, parchet nou, gresie și faianță bloc de
4 nivele, preț 145.000 ron neg., tel 0788/165703, 
232808. (A4)

• etaj intermediar, bloc de cărămidă 2 holuri, 
parchet de stejar, ocupabil imediat, zona Dacia, 
preț 67.000 ron neg., tel. 0788/165702,232808. (A4) 
■ etaj 2, balcon mare, parchet, centrală termică 
foarte bine întreținut, accept credit ipotecar, 
liber, zona Gojdu, preț 118.000 ron neg., tel. 
0788/165702,0723/251498. (A4)
• zona Trident - ANL, ocupabil azi, contorizâri, 
fără modificări, preț 65.000 ron neg, tel. 
0788/165702,232808. (A4)
• etaj 2, dec, centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță, ușă metalică Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță, parchet, balcon, Eminescu, preț 110.000 
RON, neg, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• circuit, parchet, bloc de cărămidă balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98.000 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)
• superamenajaț, CT, termopane, complet 
mobilat și utilat, ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg, tel. 235208,0729/018866. 
(A6)
• st 70 mp, superamenajaț și dotat, CT, la cheie, 
ocupabil imediat, et 2, zonă bună preț neg, tel. 
235208,0724/620358. (A6)
• în circuit pe Bălcescu, 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 97.500 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Banca Transilvania, dec, 2 balcoane, etaj 
4, acoperit cu tablă s=50 mp, neamenajat, preț 
36.000 euro, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Piață 2 camere decomandate, modificat, 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc, 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578. (A8)
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță, termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet, gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zonă centrală, 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg, tel. 0746/779288. (A8)
• in arcuit, bloc de cărămidă CT, balcon închis, 
zona Bălcescu, preț 98.000RON,neg.Tel.231800; 
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)

• in Deva, etaj intermediar, ofer maxim 23.000 
euro. Tel. 0722/387457. (T)
• urgeit Dt.u. plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, ultracentral, de lux, modificări, 
instalații noi, toate utilitățile, preț 55.000 euro, 
negociabil. Tel. 0723/041241. (T)
• Deva, Gojdu, semidecomandate, etaj 1, preț 
1,250 mid. lei. Tel. 0745/253413. (T)
• Deva, împăratul Traian, 2 balcoane, centrală 
termică, etaj intermediar, preț 160.000 ron, nego
ciabil. Tel. 0722/387457. (T)
• Gojdu, centrală termică, et. 1, amenajări, preț 
135.00O RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dacia, et 2, centrală termică, modificat preț 
83.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, etaj intermediar, dec., 2 băi, 2 
balcoane, faianță, gresie, centrală termică, 
termopane, preț 48.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• urgent zonă centrală centrală termica, dec., 2 
balcoane, 2 băi, preț 155.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• urgent zona Bălcescu, dec., balcon, hol 
central, contorizat integral, preț 120.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• urgent decomandate, 2 balcoane, et. 3, 
parchet, gresie, faianță garaj, boxă zona I. 
Maniu, preț 56000 euro negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• Deva, zona N. Bălcescu, etaj 2, balcon închis, 
termopane, gresie, faianță centrală termică ușă 
metalică preț 115000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• urgent decomandate, CT, parchet, gresie, 
faianță tavane false cu spoturi, mobilat 
complet, occidental, zona B-dul Decebal, Deva, 
preț 150000 RON negociabil, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• balcon închis, CT, parchet, gresie, faianță 
ocupabil imediat, st 70 mp, preț 1,250 mid., tel 
0742/019418 (Al)
• Progresiă et 3, dec., contorizări, balcon închis, 
preț 155.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• zona L Creangă dec., CT, AC, gresie, faianță 2 
băi, balcon, st=85 mp, preț 44.000 euro, neg., tel. 
0742/290024. (A3)
• zona AL Neptun, dec., CT, gresie, faianță 
parchet laminat balcon închis, 2 băi, beci, preț 
145.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• bloc de cărămidă etaj 1 din 4 nivele, ușă de 
siguranță termopan interior - exterior, parchet 
gresie, faianță bucătărie modificată opțional se 
dă mobilat, utilat, la cheie, ocupabil azi, zona 
Zamfirescu, preț 42.500 euro neg., tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• zona Șc. Gen. Nr. 5, etaj 1, centrală termică 
balcon, vedere în față preț 95.000 ron neg., 
accept credit ipotecar, tel. 0723/251498, 
0788/165702. (A4)

• etaj L dec., zona Decebal, 2 băi, balcon, 
parchet, gresie, faianță contorizări totale, 
accept credit ipotecar, preț 50.000 euro neg., tel. 
0745/302200,0788/165703. (A4)
• zona Dorobanți, etaj 3, dec., 2 balcoane, 
centrală termică parchet bucătărie modificată 
preț 155.000 RON neg., tel. 232808 (A4)
• zona împăratul Traian, bloc nou, etaj 1, dec., 
fără modificări, balcon mare închis, centrală 
termică parchet faianță boxă bine întreținut 
preț 62.000 euro neg., tel. 0723/251498, 
0788/165702. (A4)
• dea, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• dea, centrală termică 2 băi, boxă st 98 mp, 
Carpați, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• etaj 2, balcon, parchet, -epartSaare, 
contorizări la apă și gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38000 euro, tel. 223400,0724/169303,0740/914688. 
(A5)
• decomandate, zonă ultracentrală et 7, 
superamenajaț complet mobilat și utilat preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• dea 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)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat 2 băi, 2 
balcoane, parchet gresie, faianță termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona L Creangă parchet contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• dec, camere cu parchet, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, preț 160.000 RON, neg, tel. 231.800, 
0740/317313. (A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• Dorobanți, et 3, dec, termopane, amenajări, 2 
băi, garaj lângă bloc, preț 60.000 euro, tel. 2217" 
0724/305661. (A2)
• urgent zona Dorobanți, dec, 2 balcoane, 2 băi, 
amenajat, modern, CT, garaj, st=100 mp, preț 
58.000 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)

SC 3F Graal SRL
Deva, Hunedoara
Aleea Plopilor bl. Gl.ap 6 
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DISTRIBUITOR AUTORIZAT SKY A I C:
-PAPETĂRIE
-ELECTROZI. SCULE. UNELTE. CUIE ELECTRICE 
-ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
-BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(65051)

S.C. DITEL NET S.R.L.
Deva, Str. B.Șt. Delavrancea 
Nr.9A
Tel: 0254 217402
Tel/Fax: 0254 243000
Mobil: 0744118773
E-mail: cdinis@smart.ro

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

(64978)
REALIZAI®, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

WAM CONSULTING ' II Training
liI : > .. I s • ' i<. I: tsa 152. f wl- I
li Aastmta

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

Trimite-ți CV-ui și o Scrisoare de 
motivație la e-mail:anazsok@smart.ro 
sau fax: 0254/230.717 (65054)

Daca va plac copiii, daca sunteți 

o persoană de încredere 

dacă doriți să vă supUnietați veniturile

Societatea

recrutează persanul pentru intermediere 

baby -sitting și menaj. 3
I 

Detalii la tel. 23&M5, 0724/593142,0747/404143, 
clădirea Minvest, cam. 72, Deva, orele 10-14.

^VACANTA Oferă spre închiriere:

Vă oferă cazare, masă și 

transport pe o perioada de 

12 zile la numai 550 ron / 
persoană, doar în perioada 

1)1.09 30.11.2006
înl iald / fax. 0254/W.l f î§

Idefon. 0254/249.175 §

(TYTh OffH & în salonul de înfrumusețare

xL' vJJ/■jT'J •-T *®*’ifâK^^ațiu pentru cosmetică - acesta

fiind utilat în totalitate.

Persoană de contact AGNES ȘTEFĂNIȚĂ
Tel. 0721/245.696

Consultanții noștri 
de vânzări, 
la dispoziția ta!
Mihaela Stroia 0720 - 400 438 
Anca Bobora 0721- 513 871 
Sorin Flori 0720 - 487 389

IMPRIMERIE TEXTILE
TRANSFER TERMIC DIGITAL 
POZE - IMAGINI 
GRAFICA - SIGLE

.. ...L . ’ . 1

* J Marf * J Jf ' Vk

Stamprod

uL'2/V SB SMJKW
330025 - Deva
Str. 1 Decembrie 27
Tel./Fax. : 0254/213510 
e-mail : stamprod@rdslink.ro

(62392)

Pentru că suntem numărul 1 in județ, te 
ajutăm să fii și tu numărul 1!

SUPER OFERTĂ! 
Usi de interior PORTA DOORS
• TĂMPLÂRIE PVC țl ALUMINIU PROFILE REHAU
• GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10%REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.7Î5, 0254-230.553

FLORIDA DEVA. str. Ion Creanga, bl 25, ap 2 
hum£DCiaoa_o jtl| Dana H £ 3 parter I (65109)

TRANSPORT PERSOANE
România - Italia - Franța ^Spania yls a m de McDonaid'i

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

euro dus
130 euro dus-întors • 15 zile 

euro dus-întors ■ 90 zile 5

nUrăji Ui CaSIMaMBU
,—— — -raaEHîTI

I

SANATORIU DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD 
cu sediul în municipiul Brad, sir. Măgura, nr. 25, jud. Hunedoab», 
titular al proiectului Reparații capitale și stafie de epurare a 
apelor reziduale la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, 
împreună cu Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, 
anunță publicul interesat că în cadrul ședinței Colectivului de 
Analiză Tehnică ce a avut loc la sediul APM Hunedoara s-a decis 
necesitatea elaborării Studiului de evaluare a impactului pe care 
acest proiect îl poate avea asupra factorilor de mediu. Proiectul 
poate fi consultat ți observațiile publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Hunedoara timp de IO zile lucrătoare de la publicare.

(65581)

wwwJiffl.ro
mailto:cdinis@smart.ro
mailto:anazsok@smart.ro
mailto:stamprod@rdslink.ro
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BANCA COMERCIALA Sacarxala Deva.
A r* MW A ■ ARh A . B-dulUlcalae Bălc&eu, Bl. 12 A. 

vAKr A I I wM Tel. 0254Q2.81.22. 2281.23: 

Forța Șl Inteligenta capitalului românesc! Fax: 025432.81.26

Rep. Simeria,
Str. Avram tancu, Bf, 1, Parter.

Tel 0254/26.11.01; Fax:
0254/26,11.02

Dobânzile practicate pentru depozitele la termen în lei și valută • % pe an
Monedă 1 săpt. 1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni
RON 6,00 7,65 7,75 8,10 8,10 8,10

USD - 4.00 4,10 4,35 4,60 4,75

EUR — 4,00 4,10 4,35 4,60 4.75

LEI Termen Dobânda/an
Denozitul VIVAT 6 luni 8.00%
Depozitul PENSIA PLUS 12 luni 8,40%
Depozitul EUROPA 12 luni 8 20%

Depozitul PROSPER
LEI 24 luni 8,50%

EUR/USD 24 luni 5,00%

Depozitul
CRESCENDO

Depozit pe termen de;
LEI
EUR/USD

12 luni
7,70%
4,50%

CONT
Dobânda/an

7,15%
Tranșe in EUR/USD

100-5.000
Dobânda/an

2,50%

BONIFICAT 10.001 -20.000 7,65% | 5.000.01 -10.000 3,00% g
Peste 20.000 7.85% Peste 10.000 3.50% ®j

Certificat de depozit Termen Suma minimă EUR/USD Dobânda/an i
VALUTĂ FORTE 360 zile 1.000 4,75% j

• urgent, cu grădini, Deva sau Simeria plata 
imediat tel. 215212. CAI)

Cumpăr casă (14)

Vând case la tară (17)

• urgent, In Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină curte, ST=580 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro, neg., tel. 
231 “10.0740/3!7 313. (A9)

MICĂ PUBLICITATE / 135

Anunța scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

un post bucătar școlar
un post pedagog
un post de îngrijitor curățenie

Dosarele se depun la sediul școlii, din Deva, Str. 
Anemonelor, nr. 57A, până la data de 8.10.2006, ora 

10.00. (65617)

• 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, cameră cu parchet, contorizări 
integrale, etaj intermediar, zona Ulpia, Deva, preț 
80.000 RON. go-iabil.tel.231X^ (A9)

Vând terenuri (21)

(65346>*

(65584)

Dada Nova
8 hidraulică
sare pentru fabricat dale din beton 

iv pentru scoaterea dalelor din matrițe 
din plastic penbu confecția™.. dai

Societate comerciala

angajează facturistă-vânzătoare în 

magazin (experiența minim 1 an). 
Salariu atractiv, bonuri de masă , transport. 
Informații: 0254/210923 sau 0744/620427. 

Fax: 0254/210924.

ANUNȚ
PRIMĂRIA COMUNEI CĂRJIȚI

Scoate la licitație publică cu strigare 348 mc masă lemnoasă din 
pădurea comunală.
Licitația publică se va desfășura la sediul Primăriei Comunei Cârjiți, 
la data de 20 octombrie 2006, ora 9.00.
Detalii la sediul primăriei și la telefon 0254/228648.

• urgent, Deva, Gojdu, et 1,100 mp, occidental, 
centrală termică termopane, ușă metalică totul 
nou, tel. 215212. (Al)
• dec, st 100 mp, contorizări, Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688. (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, parchet 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• zona M. Eminescu, dec, 2 balcoane, 2 băi, etl, 
neamenajat preț 160.000 RON, tel. 0742/290024 
(A3)
• zonă L Traian, dec, gresie, faianță parchet 
CT, garaj, boxă et intermediar, preț 70.000 euro, 
neg, tel. 0742/290024 (A3)
• zona L Traian, dec, gresie, faianță parchet 
CT, termopane, garaj, boxă super-amenajat 
preț 85.000 euro, tel. 0742/290024. (A3)
• bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg, tel. 235208,0729/018866. (A6)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi, parchet termopane, ușă metalică, preț 
207,000 ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et bun, CT. 2 balcoane, parchet 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
• zona Uacufaă dec., Deva, etaj 1,2 băi, (gresie, 
faianță), 2 balcoane închise cu termopan, CT, 
camere cu parchet preț 52.000 euro, neg., tel 
231X00.074U/317313. (A91

2 camere, baie, bucătărie, centrală 
termică pe lemne, renovată recent livezi, teren 
arabil, pădure la 10 km de Geoagiu, preț 40.000 
euro sau schimb cu apartament Tel. 
0745/112798. (T)
• casă 3 camere, bucătărie, hol, șură anexe, 
grădină 5 ha arabil, 1 ha pădure, apă curentă 
Dâncu Mare, 167, sau schimb cu apartament 
Tel. 246421. (D

• casă 4 camere in Băcia nr. 130, gaz, apă 
curte mare, grădină, posibilități extindere. 
Tel. 245866. (7/410)

• casă, 3 camere mari, bucătărie, beci, 
parter, etaj, Săntuhalm, nr. 44. Tel. 
0745/698217,0742/904617. (1/3.10)

• irgent, casă In Leșnlc, nr. 67, pe DN7, gaz la 
poartă și 1100 mp: pomi fructiferi, viță de vie, 
preț 450 milioane lei, negociabil. Tel. 
0729/128429,0729/033121.  (T)

Vând garsoniere (19)

(65531)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară 
centrală termică su 130 mp, 240000 ron, tel. 
0722/564004. (Al)
• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat f. 
frumos amenajat preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)

Vând case, vile (13)

1. Supervizor - Agent vânzări
Cerințe:

- respectarea procedurii procesului de vânzare;

- prezentarea și promovarea produselor pe piață;

- identificarea cerințelor clienfilcr actuali sau viitori 

prin stabilirea de legături cu aceștia

- disponibilitate pentru program prelungit;

- experiență în domeniu;

- permis de conducere categoria B;

- domiciliul stabil în Deva.

2. Agent livrări - Ajutor gestionar 

Cerinfe:
- experienjă in domeniu;

- organizat, comunicativ,
dinamic;

- permis de conducere categ. 
B, experiența minim 5 ani;

- domiciliul stabil în Deva.

Daca vrei sâ faci parte din echipa Zagros, trimite CV-ul tău împreună cu o scrisoare de 
intenfie la mail-ul: office©zagros.ro sau fax: 0256/286.005 cu specificarea postului 
pentru care aplici. Toate aplicațiile vor fi tratate cu confidențialitate. Persoanele selec
tate vor fi contactate telefonic.

(65606)

• nouă, Deva, Pietroasa, P+E+M, sc 240 mp, 2 
intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, 
centrală termică 400 mp, teren, tel. 0722/564004. 
(Al)
• central, Deva, 2 intrări, totul nou, 3 camere, 2 
băi, 2 bucătării, pivniță 600 mp teren, centrală 
termică canalizare, apă gaz metan, livadă 
350000 ren, tel. 215212. (Al)
• 5 camere, garaj, CT, gresie, faianță parchet 
grădină zona Săntuhalm, preț370.000 RON, neg., 
tel. 0742/290024. (A3)
• construcție nouă, 7 camere, nefinisată curte 
și grădină 1200 mp, ideală pentru sediu firmă 
sau locuit Deva, preț 120.000 euro, tel. 
0742/290024. (A3)
• Deva, str. Horea, 2 camere, baie, bucătărie, 
preț 95.000 Ron, neg., tel. 235208,0729/018866. 
(A6)
• Deva, zonă ultracentrală suprafață construită 
150 mp, grădină suprafață 850 mp, ieșire la două 
străzi, preț 110.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• zona Pietroasa, P+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)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi,
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)

• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124. (T)
• 2600 mp teren intravilan, Mintia, preț 8 euro 
mp, negociabil. Tel. 0746/164081. (T)
• 3500 mp, intravilan, livadă și grădină cu 
cabană 2 camere, în Deva, zona Căprioara, 
facilități apă curent, drum asfaltat, preț 25 euro 
mp, negociabil. Tel. 214866, 0740/984602, 
0729/902794. (T)
• 3800 mp teren intravilan, în Băcia, toate 
facilitățile, preț 4 euro mp, și 1000 mp teren, în 
Deva, prelungirea Vulcan, preț 28 euro mp. Tel. 
0722/161644. (T)
• 440 mp teren în Deva, Str. Spitalului, nr. 19, 
pentru construcție. Tel. 0254/216036. (T)

• intravilan, st 1100 mp, front stradal 33 m, toat —
utilitățile, împrejmuit, în apropierea bisericii d(N 
pe Eminescu, loc drept, stradă asfaltată, preț 9f| 
euro/mp, neg., tel,< 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5) i
• st 5538 mp, fron stradal 15 m, utilități în 
apropiere, între Sânthalm și Macon, preț 15 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• intravilan, st= 4800 mp, fs=30 m, acces din 
drum, apă curent, zona Bârsău, preț 2,5 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• intravilan, st= 2750 mp, fs=20 m, facilități: apă 
gaz, curent, zona Sâiifandrei, preț 15 euro/mp, 
tel. 0742/290024. (A3)’
• intravilan, st= 5700 mp, fs= 30 m, facilități: 
apă gaz, curent, zona Săntuhalm, preț 20 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• intravilan, Devă Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euffiânp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6) »
• intravilan, la 8 krfroe Deva la șosea, ST 2000 
mp, toate utilitățile, apă energie electrică gaz, 
preț 3 euro/mp, tel. 235208, 0729/018866,' 
0724/620358. (A6)
■ teren intravilan, s=1100 mp, F.S.= 26 m, 
deasupra la bazinele.de apă Dealul 700, drum 
asfaltat, preț 20 eun®P, tel- 0745/640725. (A7)
• intravilan, la DN7;JFjt)41 mp, fs 90 m,cunr.de . 
casă certificat de urbanism, gaz, apă, curent, i 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel.;a 
0745/786578 (A8)
• Deva intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, j 
toate facilitățile, + ^clădiri pe teren, ideale l 
pentru birouri și dedBt, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8^

• intravilan 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)

i 
i

Cumpăr teren (22) i

• 5 hectare, intravilan, la șosea Deva sau impre- . 
jurimi, plata imediat tel. 215212. (Al) 1

Vând spații comerciale (25)

• intravilan, zona Dealu Mare, comuna 
Vălișoara, 2400 mp, peisaj încântător, 
pentru construcție, drum asfaltat, acces la 
curent și apă preț 5 euro mp, negociabil. 
Tel. 0721/528232,0357/415733.  (3/2.10)

Când viața îți este grea, durerea te apasă, când sufletul 
ți-e trist, dușmanii nu te lasă, când plouă cu necaz și 

totul este închis, atunci gândește-te și sun-o pe Măicuța 
Paraschiva, o carte deschide și speranțele se arată, 
lumina o găsești, viața îți pare altfel și Iu gândești altfel. 
Numai pe baza numelui și data nașterii, vă poate ajutai 

0748-946177,0236-497394.
Sunt Ion și n-am cuvinte sâ-i mulțumesc Măicuței 
Paraschiva, care numai prin telefon mi-a alungat 
blestemele din familie.
Sunt Camelia și Dumnezeu s-o binecuvânteze pe 

Măicuța Paraschiva, care prin rugăciunile ei m-a 

vindecat de o boală fără speranță.
(65658)

• Deva, zona Mărăști, parter, multiple 
îmbunătățiri, obiecte sanitare noi, mobilată 
contorizăn, ocupabilă imediat preț670 milioane 
lei, negociabil. Tel. 222313,0747/692330. (T)
• semidec, bucătărie, baie, contorizări, zona 
Lido, preț 70.000 RON, tel. 0741/154401, 227542 
seara (A2)
• confort t dec, amenajat modem, bucătărie: 
faianță + gresie, baie: faianță + gresie, laminat 
C.T, zona Banca Transilvania, preț 95X00 RON, 
tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, zona Al. 
Crișului, preț 47.000 RON, tel. 0741/154401,227542 
seara. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, 
zona gării, preț 76.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542 seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, zona 
Micro 15, preț 51000 RON, tel. 0741/154401, 
227542 seara. (A2)
• Deva, zona Miorița, etaj 1, parchet balcon 
închis, st 32 mp, complet centorizat preț 82000 
ron, tel. 0726/710903. (Al)
• sdec, contorizări, parchet faianță ușă 
metalică zona Dacia, preț 57000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• dec, contorizări, amenajată et. 4, Aleea 
Saturn, preț 75.000 Ron, negociabil, tel. 
0740/210780. (Al)
• zona Mărăști, semidec, etaj intermediar, preț 
65.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona Dorobanți, dec, gresie, faianță parchet 
CT, bucătărie mcdificată st=40 mp, tel. 
0742/290024. (A3)
• etal 2 din bloc de 4 nivele, parchet vedere în 
față balcon mare, ocupabilă imediat accept 
credit ipotecar, zonă foarte bună - ultracentrală 
preț 26500 euro neg, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• parchet faianță apometre, gaz 2 focuri, zona 
Progresul, (blocurile mai noi), stare foarte bună 
sau la schimb cu apartament 2 camere + 
diferență în zonă centrală accept credit 
ipotecar, preț 67.000 ron, tel. 0745/302200.232808. 
(A4)
• zona Dacebal -1. Maniu, etaj intermediar, dec, 
parchet contorizări, stare bună, ocupabilă 
imediat preț 85.000 ron neg, accept credit 
ipotecar, tel. 0723/251498, 0788/165702,232808. 
(A4)
• zona Gojdu, dec, contorizări, parchet gresie, 
faianță bucătărie mare, ocupabilă pe loc, preț 
74.000 ron neg, tel. 0788/165703,232809. (A4)
• etaj 1, dec, gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228. (A5)
• ota| 3, dec, contorizări, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78.000 RON, neg, 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dac, neamenajată, st=40 mp, contorizări, 
balcon, Dorbanți, preț 80.000 RON, neg, tel. 
223400,0720/38796,0742/005228. (A5)
• zona U 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. 235.208,0724/620358. (A6)
• zona Mtorita, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat preț 75.000 RON, neg, tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață et 2, contorizări, balcon, parchet 
preț 2352010724/620358. (A6)
• Don, zona gării, etaj 1, balcon închis, 
termopan, ușă metalică parchet gresie, faianță 
contorizări complete, preț 80.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)
• AL Sation, decomandate, balcon închis, etaj 4, 
preț 75X100 ron, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• urgent, zona Dacic dec., et bun, bale, 
bucătărie, parchet apometre, preț 54.000 Ron, 
neg, tel. 0745/786578. (A8)
• zone Dada, 1 cameră baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48X00 Ron, neg, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Docta, 2 camere, parchet gaz contorizat 
gresie, preț 60X00 Ron, neg, tel. 0746/779288. 
(A8)
o zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță inst sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 25X00 euro, tel. 
0746779288. (AS)

• două terenuri de 6000 și 24.700 mp în locali
tatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și cf, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
• zoi ntt parcele, 740 mp/parcelă 
ts 22m, facilități, 20.000 euro parcelă telefon 
0722/564004. (Al)
• 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)
• Wravfian, st 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități în zonă Zăvoi-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/0X228. 
(A5)

• 32 mp, Deva, zona Liceului Auto, preț nego
ciabil. Tel. 0723/505460,0745/599166. (T)
• 50 mp, zona Gojdu, vad, parțial amenajat, preț 
950 milioane lei. Tel. 0745/253413. (T)
• Deva, 150 mp, P+l+teren, 2 garaje, centrală 
termică canalizare, apă gaz, curent, 82000 euro, 
tel. 215212. (Al)
• zona Mărăsti, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)

imobile chirii (29)

• ofer pentru închiriere apartament 2 camere,., 
Deva, preț 80 euro/lună Tel. 0728/346620 
(3/4.10)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
decomandate, utilate, Deva, luliu Maniu, etaj 2, 
preț 130 euro/lună Tel. 0744/570044. (T)
• ofer spre închiriere apartament 3 camere, 
ultracentral, centrală termică, mobilat și 
complet utilat, preț 200 euro/lună. Tel. 
0745/253413. (T)
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată și 
utilată, zona Zamfirescu, preț 100 euro/lună Tel. 
0745/253413. (T)

Vinzi
Cumperi ț 
inchiriezi Jr

Schimbi

Cauți

Alege CL pentru anunțul

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CL!
Anunțurile de mică pu
blicitate pentru 
Cuvântul Liber pot fi 
depuse în cutiile 
speciale instalate în 
următoarele puncte - în Deva:

1. Comtim;
2. Stația de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă 
Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția 
Zamfirescu - B-dul 
Decebal;
6. Cepromin;Orăștie - chioșcul de 
ziare de lângă maga
zinul „Palia"Dobra - la Cooperativa 
de Consum;
□ia - Centrul de 
schimbare a buteliilor Geoagiu-Sat - Casa de 
culturăHunedoara:
1. SC Oscar Company 
(lângă stadion);
2. SC Răzvan Divers 
(zona Chizid);
3.SC Unison 
(Sc. Generală Nr.l)Stntuhalm nr. 25

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

bazinele.de
nr.de
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Radio Deva

100% local
(65626)

• primesc elevă salariată, în gazdă în condiții 
avantajoase, Deva, b-dul M. Kogălniceanu, bl. F5. 
Tel. 0254/215861. (T)
• primesc in gazdă o elevă aproape de Liceul 
Pedagogic. Tel. 216347.0)
• garsonieră Deva, complet mobilată 100 
euro/lună tel. 0726/679065 CD
• primesc in gazdă tân artă) nefumători sau alte 
vicii; ofer condiții ireproșabile; ofer și pretind 
seriozitate. Tel. 0723/851439, după ora 16 (T)
• 3 camera, bd. Decebal, et. 1, dec., amenajat, 
repartitoare, aragaz, frigider, preț 700 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• apartament 3 camere, zonă centrală mobilat, 
și utilat modern, preț 700 RON/lună tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• garsonieră zona Mărăști, mobilată și utilată 
preț 100 euro/lună tel. 221712,0724/305661. (A2)
• garsonieră, Deva, complet mobilată 80 
euro/lună tel. 215212 (Al)
• Deva, 68 mp, 2 birouri, mini sală conferințe, 
mobilată modern, preț 750 euro/lună cu cheltu
ieli incluse, telefon 210780. (Al)
• garsonieră mobilată CT, termopane, aragaz, 
frigider, totul nou, zona Kogălniceanu, preț 150 
euro, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere, mobilat, aragaz, 
frigider, zona Zamfirescu, preț 150 euro, tel. 
0742/290024. (A3)
• apartament 3 camere, mobilat complet, zona 
T. Maiorescu, preț 350 euro/lună tel. 
0742/290024. (A3)

• apartament 2 camere dec., mobilat complet, 
aragaz, frigider, zona piață preț 130 euro/lună 
tel. 0742/290024. (A3)
• solicit urgent chirie apartament 3 sau 4 
camere amenajat stil occidental, pe perioadă de 
minim 1 an, zonă ultracentrală persoană 
serioasă fără familie ■ salariat, ofer între 400 și 
600 euro la vedere, tel. 0723/251498,0788/165702. 
(A4)
• apartament 2 camere, circuit, et 3, contorizări 
la apă și gaz, nemobilat, zona Miorița, preț 120 
euro/lună tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• casă mare, 3 dormitoare, 3 băi, living, garaj, 
curte, zonă semicentrală liniștită preț 1000 
euro, tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• casă Deva, 2 camere, living, baie, bucătărie, 
gresie, faianță CT, grădină st 500 mp, garaj, 
mobilată sau nemobilată preț 400 euro/lună tel. 
235208,0729/018866. (A6)

Centrală și radiatoare Viessmann.
O colecție de calitate care aduce confort în casa ta.

• garsonieră zona D. Zamfirescu, et. 1; balei 
contorizări, preț 100 euro/lună tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• caut de închiriat garsonieră sau ap. 2 camere 
(ne)mobilat, zona Gojdu, Decebal, Piață 
Dorobanți, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 0729/018866. (A6)
• spațiu comercial, st 33 mp, zonă foarte bună 
cu vad pietonal, la bulevard, preț 10 euro/mp, 
tel. 235208,0729/018866. (A6)
• garaj, zona Magazinul Tineretului (Baroul de 
avocați), preț 50 euro/lună tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• ap. 3 camere dec., 2 băi, nemobilat, zona 
Creangă Deva, preț 150 euro/lună tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

Auto românești (36)

• vând urgent Dacia 1310, af 1990, stare foarte 
bună de funcționare, radio casetofon, închidere 
centralizată, 5 trepte, preț negociabil, la vedere. 
Tel. 0724/012735. (T)

Auto străine (37)

• vând Renault Laguna II, af 2003, motor 1,9 DC, 
120 CP, 6 trepte, extrase full, extra plus, sistem 
de navigație, preț 10.000 euro. Tel. 0744/125690. 
co
• vând ingent Nubira-vagon, an fabricație 2000, 
full-options, gri-metalizat, preț foarte avantajos, 
tel. 0254/221749,0722/519009.0)
• vând VW Pasat 1,9 TDI model 2002, tiptronic, 
extrase full, 133.000 km, albastru metalizat, orig
inal, ireproșabil, preț 10850 euro, negociabil. Tel. 
0723/270348. (T)

„Alo-alo, 
unde vă 

treziți, la j 
curse î” Â

Redacția nu-și asumă responsabili

tatea pentru conținutul anunțurilor 

de mică și mane publicitate.

Renunță
la Alo!

ASCULT
RADIO 21

I ’ RADIO

■ no,} *’
■ c www.radib2i.ro

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

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

Vrtopend 100 este un cazan murai 
pe combustibil gazos pentru 
încălzire și prepararea instantanee 
a apei calde menajere, cu tiraj forțat 
său atmosferic, cu putere nominală 
de la 10,5 până la 24 kW sau 
de la 13 până la 30 kW

■*’ "■n s -

Cele mal noi știri
din Județ fi din lume, 24 de ore

ou

VlEjȘMANN
* La cumpărarea unui cazan mural Vitopend 1CO primiți un 
cupon de reducere în valoare de 250 RON, pe care îl puteți 
valorifică achiziționând radiatoare Viessmann ?ri valoare de 
minim 700 RON. Promoția este valabiiă până la data de 
15 noiembrie 2006, în magazinele partenere.

Conform unei MaiMfci a Direcției 
de SănăUtv Publkâ Hunedoara, 
una din cinci femei imârdnale 
face avort. Pentru ci 3t% dintre 

imirtinaie nu suni 
parcursul

Produse în Germania, radiatoarele Viessmann sunt disponibile acum și în România. 
Datorită eficienței deosebite și formei elegante, radiatoarele Viessmann sunt ideale 
atât pentru birouri, cât și pentru spații de locuit.

(06160

yH/ch.ro
http://www.radib2i.ro
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” I
angajează gestionar depozit și vânzător 
cu experiență în domeniul instalațiilor și 
amenajărilor.

, Cerințe: studii medii, cunoașterea noțiunilor
generale de gestionare a bunurilor materiale, . 

cunoștințe operare calculator, seriozitate, abilități de ' 
comunicare. CV-urile se pot trimite la sediul firmei din Deva, str. N. 
Bălcescu, bl. 12A, sc.C, parter, sau la tel./fax: 0254/220313. Data • 
limită pentru trimitera CV-urilor: 06.11.2006.

__  ___ __________ ____ _____ ________ ____ __ _____ il

F' S.C
r Daiiane Ins

CBI
;tal

Angajez 
cu contract part-time personal pentru montat antene 

CurbftK 
-carnet tie conducere cat B.
«mașina proprie
-bra cazier judiciar;
-abilitați tehnice.

Se asigura.
-salar »: 
-bonus in iinctie de realizări

C V.-urlI» $e vor trimite la fax numărul 0257-296 030 
Informații suplimentare la telefon 0722-437 515.

(39190)

SC FAVIOR VIDRA SA Orăștie
- societate in reorganizare judiciara - orga

nizează vânzarea cu mari reduceri de prețuri prin 
LICITAȚIE PUBLICĂ, in data de 12.10.2006, ora 12.00, la 
sediul din Orăstie, str. Gh. Lazâr, nr. 2, jud. Hunedoara, a 
stocului de articole din blana, textile și de încălțăminte. 
Prețul de pornire pentru fiecare bun este prevăzut in 
caietul de sarcini.

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

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

Modele pentru ședințe foto 

& hostess (publicitate) 
^pentrupunctulaelucnTdtoDev^”

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 Șeroan 
sau căutați-ne la sediul redacției din Deva, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, parter (Clădirea Cepromin).

cwABB s
S

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

și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara

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

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

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

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

(32135)

Comemorări (76)

Se împlinesc la 7 octombrie, 6 ani de 
la plecarea în veșnicie a dragului meu 
soț

EMIL DUMITRU DOBREI 
(MITICĂ)

Parastasul de pomenire va avea loc 
duminică 8 octombrie, a.c., la Biserica 
ortodoxă din Dobra. Lacrimi și flori 
pe tristul său mormânt.

Soția îndurerată, Maria

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor U 650 cu remorcă și plug, preț 135 
milieane lei. negociabil. Tel. 0254/775243, 
0742/061565. (T)
• vând tocătoare tulei pe 2 rânduri și troliu tras 
lemne adaptat în tiranți la priza de putere cu 
cardan, toate import Germania Tel. 0745/149797. 
(T)

Piese, accesorii (42)

• vând portbagaj auto, stare foarte bună. Tel. 
211124. (T)

Mobilier și interioare (47)

• vând ferestre și uși tâmplărle 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 sau 0724/643045. (T)
• vând urgent 2 fotolii, măsuță; masă 4 
persoane, cuier cu ladă, masă masivă 12 
persoane, 6 scaune tapițate, negociabil. Tel. 
0729/930235. (T)
■ vând urgent 2fotolii, stare bună Tel. 219113, 
după ora 14. (T)

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)

Electrocasnice (56)

• frigider stare foarte bună 100 ron, și aragaz 
CU 4 ochiuri și cuptor, 200 ron. Tel. 0722/564004. 
CD
• vând frigider Arctic mare, stare foarte bună 
preț 230 ron, negociabil. Tel. 213355. (T)
• vând frigider Zill, stare foarte bună de 
funcționare. Preț 250 ron. Tel. 0720/400422. CD

Citește! 

Cuvântul 

Liber 

ți se 

potrivește!

(4/2.10)

• vând ladâ frigorifică verticală 1,5 m 
înălțime, mașină de măcinat cafea și cazan 
de țuică capacitate 80 litri, prețuri negocia
bile. Tel. 0720/368510,0723/370452. (8/2.10)

• vând ladâ frigorifică cu 5 sertare aproape 
nouă stare foarte bună de funcționare, nego
ciabil. Tel. 232414. (T)
• vând mașină automată fabricată în Franța, 
500 ron, combină frigorifică cu 4 sertare 
fabricată în Suedia, 500 ron, tel. 218084 sau 
0743/211074 sau 0724/643045. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând vacă Bălțata românească, preț nego
ciabil. Tel. 237760. (T)

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând medicamentul Tardyferon Fol, 2 cutii, 60 
drajeuri. Informații tel. 218174, după ora 18, sau 
0720/400457. (T)

Instrumente muzicale (60)

• vând acordeon Hohner clasic, 120 bași, 2 
registre, preț 800 ron, negociabil, accept vari
ante. Tel. 0726/621049. (T)

Altele (61)

• cumpăr sobă dki fontă, înălțimea 2 metri, 
diametrul 70 - 80 cm, pentru încălzirea 
bisericii. TeL 0258/875261. (2/3.10)

• vând 2 apometre apă caldă și 5 repartitoare 
căldură. TeL 0746/098225. (T)
• vând 4 repartitoare cu robineți termostatici, 
aproape noi și 2 apometre,apă caldă verificare 
recentă negociabil. Tel. 232414. (T)
• vând mașină de cusut Nauman germană 
seria 705, ceas Doxa, de damă extraplat, 
elvețian, ladă frigorifică 7 sertare, nouă și haină 
de piele pentru damă nr. 48, egipteană Tel. 
224643. CD
• vând mașină de cusut Singer, casă 4 camere, 
Baia de Criș. Tel. 0722/706952. (T)

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 n.

Cu durere în suflet anunțăm încetarea din viață 
a celui care a fost un om deosebit, minunat soț, 
tată și bunic,

dr. ing. MANUGHEVICIEMANOIL
Corpul neînsuflețit este depus la Capela cimiti
rului din Orăștie. înhumarea are loc astăzi 5 
octombrie, ora 14, la Cimitirul ortodox (vechi), 
Orăștie.

Familia
Dumnezeu să-l odihnească în pace

• vând prune pentru țuică (5 vozuri cu prune), 
asigur lemne la cazan și butoaie, Dâncu Mare, 
nr. 167. Tel. 246421. (T)
• vând țuică de prune, calitate excepțională 
ideală pentru orice tip de evenimente, preț avan- 
tajes în funcție de cantitate. Tel. 212242, 
0721/400563. CD
• vând un trunchi de cireș uscat 1,80 m L, 0,75 
m grosime și 3 trunchiuri de 1,50 m L și 035 m 
grosime, foarte avantajos. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Lăcătuș Arsinica. Se declară nul. (10/4.10)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Mărăcine Constanța. Se declară nul. (2/4.10)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Meteșan Maria Se declară nul. (6/4.10)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ștefănache Elena Se declară nul. (5/4.10)

Matrimoniale (69)

• tânăr 28 ani din Hunedoara doresc să cunosc 
o tânără înte 18 - 25 ani, pentru prietenie. 
Răspund la SMS; tel. 0728/638581. (T)

Prestări servicii (72)

• curs intensiv de medicină naturală Ayurveda 
începe luni 9.10.2006, ora 17, Deva Str. 22 Decem
brie, bl. D3, SC. 2, parter. Tel. 0721/154673, 
0254/221307, WWW.AMNRO.NET (11/4.10)
• fotograf profesionist fotografiez și filmez 
nunți, pe sistem digital și DVD, telefon 
0726/715670. CD
• Fundația Munc» Deva organizează cursuri de 
calificare: tâmplar, tapițer, brutar, lucrător 
social, operator calculator, radio tv, secretar 
stenodactilograf. înscrierile: 10.10.2006. Tel. Deva 
216138, 0722/358138; Petroșani 0724/559343; 
Lupeni 0721/886870. (12/4.10)
• mediez matematică orice nivel. Lucrez numai 
cu un singur elev. Tel. 0720/400456.
• transport persoane: Italia. Germania. Franța.** 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148,0749/037604. (65282)

Oferte locuri de muncă (74)

• angajăm personal pentru patiserie. Tel. 
0765/384853.(9/2.10)
• angajez femeie pentru menaj, zilnic, în casă 
mare, cu posibilitate de carte de muncă Tel. 
0765/262202.(8/4.10)
• angajez persoană sau familie pentru pază și 
îngrijire casă vacanță și livadă în zona Hațeg; se 
asigură cazare în clădire separată condiții 
foarte bune. Tel. 0765/262202. (8/4.10)
• firmă de construcții angajează muncitori cali
ficați pe perioadă nedeterminată cu salar 
atractiv. Tel. 0723/689594. (9/4.10)
• restaurant situat în centrul Devei, angajează 
bucătar cu experiență salarizare maximă Tel. 
0727/332442,0727/383878. (13/4.10)
• societate comercială angajează un gestionar 
magazie materiale și montatori aparataj elec
tric. Relații la tel: 230805, 0721/648666, 
0743/103536 sau CV la fax 230806. (13/28.09)
• administrator, Deva, 1 post, data limită 30.10. 
TeL 213244, orele 9-16.
• administrator, Orăștie. 1 post, data limită
15.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent comercial, Hațeg, 5 posturi, data limită,
31.10. Tel. 213244, orele 9-16.

(0446076/4.10)
• agent comercial, Orăștie, 1 post, data limită
19.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază în incinte, Călan, 4 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Călan, 8 posturi, data limită3U2.TeL 
213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Hațeg, 2 posturi, data limită5.10. TeL 
213244, orele 9-16.
• agent de pază contrai acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 9 posturi, data limită
30.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Lupeni, 1 post, data limită 7.10. Td. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Petrila, 1 post, data limită 15.10, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Petrila, 20 posturi, data limită 1.10, 
fără cazier. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent vânzări, Petroșani, 4 posturi, data limită
30.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Călan, 2 posturi, data 
limită 1.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 10.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Hunedoara, 33 posturi, 
data limită 30.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• arhitect clădiri, Deva, 1 post, data limită 15.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent manager, Orăștie, 1 post, data limită
10.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Brad. 1 post, data limită 15.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Călan, 2 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post, data limită 5.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Hațeg. I post data limită 31.12. TeL 
213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara. I post data.limită 30.10.
Tel. 213244, orele 946..
• barman, Lupeni, 1 post, data limita 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Lupeni. 2 posturi, data limită 1.12 Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Orăștie, 2 posturi, data limită 15.10.
Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Orăștie, 4 posturi, data limită 10.10.
Tel. 213244, orele 9-16.
• betonist, Petroșani, 5 posturi, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar, Brad, 2 posturi, data limită 15.10. TeL 
213244, orele 9-16.
• brutar, Călan, 7 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Petrila, 2 posturi, data limită 15.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Brad, 1 post, data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Brad, 1 post, data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Călan, 1 post, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Hațeg, 3 posturi, data limită 31.10. TeL 
213244, orele 9-16.
• cameristă hotel, Orăștie, 1 post, data limită
19.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• cameristă hotel. Petrila, 1 post, data limită
15.10. Tel. 213244, orele 9-16.

îți utilează casa!
Vrei să ai numai de 

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

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

Câștigi:

• 3 premii 
substanțiale 

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

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

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

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

Mult succes!
■

Talon pentru concurs - 5 octombrie 2006
Nume__________________________ Prenume________________
Adresă__________________________________________________
Telefon________________________ Sunteți abonat?__________
întrebarea zilei: Sunteți de acord cu intrarea României în UE? 

□ DA □ NU

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
http://WWW.AMNRO.NET
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• în anchetă. Echipele de intervenție au găsit marți zeci de cadavre la locul celui mai grav accident aviatic din istoria Braziliei și au început să le transporte în capitală, în timp ce anchetatorii încercau să stabilească modul în care s-au ciocnit cele două avioane. Nu s-a putut preciza numărul exact al cadavrelor.
• Furtună în Franța. Peste 300.000 de locuințe au fost afectate de întreruperi în alimentarea cu energie, iar traficul rutier și feroviar a fost perturbat grav de o furtună violentă produsă în sud-vestul Franței, în timp ce estul țării a fost afectat de inundații produse de precipitațiile abundente.
Poluare pe DunăreBelgrad (MF) - Autoritățile sârbe au recunoscut, marți, că s-a produs o scurgere a unei cantități „nedeterminate” de petrol în Dunăre, de la un depozit al Companiei petroliere sârbe (NIS) din Prahovo (sud-est), arată un comunicat al Ministerului sârb al Agriculturii, Pădurilor și Gospodăririi Apelor. Pata de petrol care s-a scurs din instalație „este lungă de 300 de metri și lată de 50 de metri”, precizează textul. Comunicatul adaugă că au fost efectuate „analize detaliate ale apelor Dunării” în amonte și în aval de locul incidentului,,,în colaborare cu experții comisiei hidrotehnice române”.Pata de petrol, lungă de circa 50 de kilometri și a cărei lățime variază între 60 și 200 de metri, ajunsese miercuri dimineață în zona orașelor Bechet și Corabia, au precizat autoritățile române.

Premiat Vicepremi- erul israelian Shimon Peres a primit, la Berlin, premiul „Die Quadriga”, care se acordă în fiecare an, de Ziua Unificării Germaniei, personalităților ce au demonstrat curaj, viziune și responsabilitate.
(Foto: EPA)

Premiul Nobel pentru chimie

Cu antecedenteQuarryville (MF) - Bărbatul care a ucis luni cinci fetițe într-o școală Amish din Pennsylvania, i-a spus soției sale că a molestat copii în vârstă de trei și patru ani, în urmă cu 20 de ani, când avea 12 ani. într-o convorbire telefonică, inițiată în timp ce îi ținea ostatici pe copiii din școală, Charles Roberts i- a spus soției sale că voia să reia agresiunile. „I-a spus: «Nu vin acasă» și a adăugat că a «abuzat sexual copii ale unor rude, în vârsă de trei și respectiv patru ani, în urmă cu 20 de ani»”, a precizat un purtător de cuvânt al poliției. Polițistul a menționat că bărbatul a fost traumatizat în urmă cu nouă ani de pierderea unui copil, născut prematur.

Lansează 
lumânări 
Los Angeles (MF) - 
Cântărețul Elton 
John a lansat în 
Statele Unite, în 
interes caritabil, o 
gamă de lumânări 
parfumate și odor
izante pentru interi
or, banii urmând să 
fie utilizați de 
fundația sa pentru 
ajutorarea bolnavilor 
de SIDA. Colecția 
este disponibilă pe 
internet și a fost 
inspirată de reședința 
de la țară a lui Elton 
John din Marea Bri- 
tanie. Starul se 
așteaptă ca această 
colecție să genereze 
vânzări de 10 mi
lioane de dolari în 
primul an, din care 
10% vor fi utilizați 
de Elton John AIDS 
Foundation.

■ Premiul a fost atribu
it, ieri, americanului Ro
ger Kornberg, fiul unui 
alt laureat Nobel.Stockholm (MF) - Premiul Nobel pentru chimie pe 2006 a fost atribuit, ieri, cercetătorului american Roger Kornberg pentru descoperirile sale fundamentale în privința celulelor, a anunțat comitetul Nobel.Cercetările lui Kornberg s-au axat pe „modalitatea în care informația genelor este copiată și apoi transferată spre părțile celulelor care produc proteine”, a indicat Academia de științe regală din Suedia. „Komberg este primul care a creat o adevărată schemă a acestui proces la nivel molecular”, a mai precizat comitetul Nobel într-un comunicat.
Cel mai mare târg de
■ Târgul de carte de la 
Frankfurt este un 
adevărat barometru al 
industriei editoriale.Frankfurt (MF) - Cel mai mare târg de afaceri în domeniul editorial a început, ieri, la Frankfurt, cu peste 7.200 de expozanți din 113 țări care prezintă cărți, audiobook-uri, DVD-uri, reviste, benzi desenate și produse new media.După cum a spus Juergen Boos, directorul evenimentului, „nici un alt târg nu oferă atâtea ocazii și oportunității de a stabili contacte, de a dezvolta idei de afaceri și de încheia înțelegeri”. Iar la cea de-a 58-a ediție, mai mulți expozanți decât oricând par
Revine pe scena muzicală

Cățelușii caută ceva de mâncare într-un adăpost improvizat din Johannesburg.
(Foto: EPA)

Un nou album BeatlesLondra (MF) - Un nou album al trupei Beatles va fi lansat pe piață de membrii supraviețuitori ai grupului muzical care făcea furori în anii '60 - 70, la 25 de ani de la ultimul. Albumul „Love” conține re- orchestrări ale câtorva dintre cele mai cunoscute cântece ale trupei Beatles. Aceste melodii au fost utilizate pe coloana sonoră a spectacolului de circ „Love”, care a debutat în iunie la Los Angeles. Sir Paul McCartney și Ringo Starr, cu Yoko Ono și Olivia Harrison, care îi reprezintă pe John Lennon și George Harrison, au confirmat că au fost de acord cu lansarea acestui nou album.

Los Angeles (MF) - Barbra Streisand (64 ani) s-a întors pe scenă, ieri, pentru a lansa primul turneu din ultimii zece ani și cel mai mare din cariera sa muzicală, la șase ani după ce a anunțat că nu va mai susține concerte live.Acesta va fi cel de-al doilea turneu național al lui Streisand din ultimii 40 de ani, de când a devenit vedetă pe Broadway, a fost recompen (Foto: EPA)

Nirvana pe DVDNew York (MF) - O emisiune de televiziune care i-a a- vut ca protagoniști pe membrii trupei Nirvana, „Live! Tonight! Sold Out!”, va fi lansată pe DVD la începutul lunii noiembrie, la 12 ani de la difuzarea acesteia.DVD-ul va fi lansat de casa de discuri Geffen Records pe 7 noiembrie și cuprinde emisiunea concepută și începută de Kurt Cobain pentru a prezenta ascensiunea rapidă a trupei Nirvana la rangul de simbol al muzicii rock, și finalizată după sinuciderea starului, în 1994.DVD-ul cuprinde înregistrări live ale grupului Nirvana din timpul turneului de promovare a albumului „Nevermind” (1991 - 1992). Imaginile au fost corectate digital.
Roger Kornberg este fiul unui alt laureat al acestei distincții, Arthur Kornberg care a fost recompensat cu premiul Nobel pentru medicină în 1959. în 2005, premiul Nobel pentru chimie a fost atribuit francezului Yves Chauvin și americanilor Robert H. Grubbs și Richard R. Schrock, pentru „dezvoltarea metatezei în sinteza organică”.Premiul Nobel pentru economie va fi decernat luni, 9 octombrie.

La târg sunt 113 țări participante care prezintă cărți (Foto epa)interesați să profite de aceste ocazii.Cei 7.270 de expozanți, un număr record, vor aduce cu 
ei circa 400.000 de titluri. Alte cifre sunt la fel de impresionante: 2.500 de evenimente programate și 19.000 de titluri

sată cu premiul Grammy și a câștigat primul ei Oscar cu musical-ul „Funny Girl” (1968). Streisand s-a hotărât să se întoarcă pe scenă pentru a colecta bani pentru acțiunile ei caritabile. Speră să doneze măcar 10 milioane de dolari din acest turneu cu 20 de concerte în 16 orașe. Banii vor fi utilizați în beneficiul cercetărilor asupra mediului, educației și sănătății. Barbra Streisand

muzica, dansul și alpinismul.
AlexandraNăscută in zodia

carteînscrise în Catalogul de Drepturi. Târgul așteaptă peste 280.000 de vizitatori, dintre care 180.000 sunt profesioniști din domeniul editorial sau " din media. Anul acesta, pentru prima dată, organizatorii lansează o temă centrală: „Educația - un scop în viitor”.Evenimentul de la Frankfurt este important pentru editorii români prin negocierile și achizițiile de drepturi de publicare pe care le pot face. România este prezentă cu un stand național organizat de Asociația Editorilor din România. Pe o suprafață de 96 mp sunt expuse 1.000 de titluri scoase de 46 de edituri. Tema generală a standului este „Memorie și viziune”.
Memorie de 
elefantTokyo (MF) - Un japonez în vârstă de 60 de ani a bătut, ieri, propriul record mondial de memorare a numărului pi, recitând în public, timp de 16 ore, 100.000 de zecimale, au anunțat organizatorii evenimentului. Akira Haraguchi deținea deja recordul mondial în materie, adică recitare^ a 83.431 de zecimale ale lui pi.Proba s-a desfășurat în sala de conferințe a primăriei din Kisarazu, în suburbiile orașului Tokyo, sub supravegherea funcționarilor municipali, și cu câte o pauză de zece minute la fiecare două ore.-Numărul pi, care are un număr infinit de zecimale (3,1415926535...), constituie raportul constant între aria unui cerc și diametrul său.


