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Vremea se menține frumoasă. Cerul va 
fi variabil. Cu colegii la donat sânge
dimineața la prânz seara
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• Glicemie. Locuitorii municipiului Deva care doresc să-și testeze gratuit glicemia pot face acest lucru astăzi, în zona Casei de Cultură, în cadrul unei acțiuni de prevenire a îmbolnăvirilor de diabet organizată de Partidul Conservator, între orele 8-16. (M.S.)

■ Numărul donatorilor 
de sânge a scăzut odată 
cu intrarea în vigoare a 
Legii donatorului.

Deva (I.J.) - Județul Hunedoara se confruntă cu o criză fără precedent de sânge pentru spitale. Dacă în urmă cu

două zile la Centrul de Transfuzie Sanguină Hunedoara existau pe stoc doar 5 pungi de sânge, ieri situația s-a mai ameliorat. Dar chiar și așa, cu 15 pungi de sânge, județul abia face față soli-citărilor din partea spitalelor. „Numărul donatorilor este în scădere continuă. Avem la nivel de

județ cca 20-25 de donări în cursul unei zile, în condițiile în care numărul accidentelor de circulație crește constant. Ieri, Direcția Agricolă s-a mobilizat și am avut din partea lor 10 donatori. Sâmbătă și duminică, la Petroșani se desfășoară o campanie de recoltare cu sindicatul miner

ilor. Luni ni s-a promis sprijin din partea Pompierilor, iar marți vicepreședintele CJ, Petru Mărginean, ne-a promis o susținere împreună cu colegii săi”, declară dr. Victoria Hălmagi, director CTS Hunedoara. Dacă orice unitate ar avea 8-10 donatori, criza sângelui nu ar exista.

prinderi Mici și Mijlocii-TIMM 2006 și a Salonului „Fabricat in județul Hunedoara” au fost deschise ieri, ia Deva. In prezența ministrului delegat pentru comerț, Iuliu Winkler, /p.3 (Foto: Clara Râs)

Proteste în lanț
Deva (I.J.) - Avocații vor suspenda activitățile în toate cauzele, inclusiv consultanță juridică, în perioada 9-15 octombrie. Procurorii și judecătorii au fost anunțați ieri dimineață de intenția avocaților, care protestează astfel față de neeliminarea apărătorilor clandestini, constituiți în barouri paralele. Sindicatul funcționarilor publici amenință și cu declanșarea unor acțiuni greviste, începând cu 15 noiembrie.

Miercuri, în județ exfs^-* ftau doar cinci pungi de L sânge la Centrul de trans- fuzie sanguină. Pentru a . ™ preîntâmpina o criză acu- tă de sânge, mai multe instituții publice și-au trimis angajații să doneze t sânge. (Foto: Traian Mânu) ' -

Șansa județului: exportul
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■ Județul Hunedoara 
ocupă locul 13 în țară 
într-un clasament al 
volumului de export.

Deva (C P.) - Valoarea produselor livrate la export ar putea crește, în viitor, pentru că județul Hunedoara este unul industrializat, are suficient „spirit inovativ” și companii puternice care se pot

impune pe piața externă. Integrarea în UE va aduce firmelor românești o deschidere spre o piață formată din 450 de milioane de consumatori, a declarat ministrul delegat pentru comerț, Iuliu Winkler, cu ocazia seminarului „Export 2006 - județul Hunedoara”. Intrarea pe această piață depinde de capacitatea agenților economici din România de a răspunde tuturor normelor și

standardelor europene. Ministrul a precizat însă că anul 2006 nu va fi anul de vârf al investițiilor străine, dar acest lucru se va schimba de la data de 1 ianuarie 2007. în ceea ce privește capacitatea de export a României, deși are potențial, acesta nu este valorificat la maximum. Firmele din Capitală și din alte câteva județe dețin ponderea cea mai mare în volumul exporturilor.

Fierar eliberat
Deva (M.T.) - în urma procesului care s-a derulat joi, instanța a decis ca Augustin Iacab, unul din cei 45 de inculpați în dosarul „Hidra”, să fie cercetat în stare de libertate, cu interdicția de a părăsi țara. Pentru cele 44 de persoane, instanța a prelungit mandatele de arestare preventivă.

Cea mai scăzută rată a șomajului4,565 rMtoane wtartat»

■ Pentru prima dată în 
ultimii zece ani, rata 
șomajului în județ a 
coborât la 6,77%.

Deva (I.J.) - Numărul persoanelor aflate în șomaj și implicit rata șomajului în județ au scăzut constant de la începutul anului 2006, cu peste 2,5 puncte procentuale. Dacă în februarie numărul șomerilor depășea 20.000, iar rata șomajului trecea de 9 procente, la sfârșitul lunii septembrie, nu

mărul șomerilor era de 14.556, cu o rată a șomajului de 6,77%. în evidențele AJOFM erau înregistrate 14.556 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 7.883 beneficiau de indemnizație de șomaj. Din totalul șomerilor înregistrați, femeile reprezintă 6.814. „Acest trend descrescător al ratei șomajului se va menține în perioada următoare pe fondul creșterii economice înregistrate în județul nostru”, declară V. Iorgovan, director AJOFM Hunedoara.

mailto:cuvantul@informmedia.ro
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• Expulzați. Expulzarea din Italia a 70 de imigranți români clandestini, la bordul unui zbor charter cu destinația București, a fost îngreunată, joi, de protestatari reuniți în fața centrului din Roma în care aceștia așteptau să fie transferați la aeroport. Operațiunea face parte dintr-o serie de expulzări efectuate în trei zile consecutive.

NUR în cazul 
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Ar câștiga 
prezidențialele

New York (MF) - Fostul primar republican al orașului New York, Rudolph Giuliani, ar câștiga alegerile prezidențiale americane din noiembrie 2008, în fața democratei Hillary Clinton, soția fostului președinte Bill Clinton. 49% dintre alegători ar vota pentru Giuliani, fost democrat, supranumit „primarul Americii” pentru reacția și dinamismul său, după atentatele de la 11 septembrie 2001 din New York. Senatoarea Clinton, care reprezintă statul New York, ar fi votată de 42% dintre alegători. Dintre electorii republicani și cei independenți favorabili republicanilor, 23% ar dori ca Giuliani să fie candidatul partidului pentru președinție, în timp ce numai 20% ar desemna-o pe Condoleezza Rice, actualul secretar de Stat.

Rudolph Giuliani (Foto: epa)

Kim Jong-ll
(Foto: EPA)

Și-a lău
dat co
mandanții 
Phenian (MF) - Lide
rul de la Phenian, 
Kim Jong-ll, le-a fă
cut o vizită coman
danților militari nord- 
coreeni, pe care i-a 
lăudat pentru că au 
reușit să formeze 
„batalioane capabile 
să facă față unor for
țe" imense, a indicat, 
ieri, agenția oficială 
nord-coreeană 
KCNA. Liderul regi
mului de la Phenian 
a lăudat comandanții 
și instructorii politici 
aflați în fruntea ar
matei sale, formate 
din 1,2 milioane de 
militari, dedarân- 
du-se mulțumit de ei. 
Coreea de Nord a 
anunțat marți, că va 
efectua un nou test 
nuclear pentru a 
contracara ceea ce 
apreciază a fi ame
nințarea în creștere 
reprezentată de Sta
tele Unite. Kim Jong- 
il a fost primit de 
mulțime cu urale.

M Ministrul suspendat al 
Apărării a primit soluția 
de neîncepere a 
urmăririi penale.

București (MF) - Procurorul de caz Dan Voinea a dat, ieri, soluția de neîncepere a urmăririi penale în cazul plângerilor consilierului prezidențial Adriana Săftoiu și deputatului PSD Eugen Beji- nariu împotriva ministrului suspendat al Apărării, Teodor Atanasiu, decizia fiindu-i comunicată acestuia.Soluția în cazul Atanasiu ar putea fi infirmată ulterior doar de procurorul ierarhic superior lui Voinea, dacă va exista o plângere împotriva hotărârii sau dacă pe parcurs se vor descoperi elemente care să conducă la redeschiderea cazului.
PlângeriLa jumătatea lunii iulie, Teodor Atanasiu declara că știe de la Direcția de Informații Militare că Adriana Săftoiu dă presei, pe surse, informații care să-l discrediteze. A- ceasta l-a dat în judecată pe Atanasiu pentru abuz în ser

viciu contra intereselor persoanei.Tot împotriva lui Atanasiu a mai depus o plângere la Parchet deputatul Eugen Beji- nariu, care l-a acuzat de abuz în serviciu în chestiunea lob- by-ului pe care serviciul secret al Armatei trebuia să-l desfășoare pe lângă parlamentari.în 12 septembrie, președintele Băsescu l-a suspendat din funcție pe Atanasiu pentru a îndepărta orice suspiciune de influențare a anchetei, având în vedere declanșarea procedurii de urmărire penală.La sfârșitul lunii septembrie, Atanasiu aprecia că au fost întrunite condițiile necesare pentru ca procurorii să se poată pronunța și că, dată fiind situația, chiar le-a solicitat să se pronunțe cât mai repede. El a adăugat că a văzut toate probele din dosar și a depus actele pe care le considera necesare.Curtea de Apel București a respins, în 27 septembrie, cererea lui Teodor Atanasiu de suspendare a decretului prezidențial prin care a fost suspendat din funcția de ministru al Apărării.

Uf ONLY 9/11 
^ITRUTH

|ylâl*Ș pdCITIST Sub titulatura „Dniți pentru Bace și Dreptate , această coaliție ce cuprinde peste 9.30Q de or- ganisme locale și naționale de pe teritoriul Statelor Unite rie Americii - animate toate de sentimente anti-răzM - a organizat ieri, la New York, un marș pacifist la aueau participat mii de persoane.

Gyurcsany a câștigat 
votul de încredere

Budapesta (MF) - Premierul ungar, Ferenc Gyurcsariy, a declarat, ieri, înaintea unui miting de proporții organizat de principalul partid de opoziție, că Parlamentul nu trebuie să cedeze în fața amenințărilor și șantajului străzii.„Această dezbatere se referă la mult mai mult decât o persoană, un program sau o minciună. Problema este dacă permitem minorității parlamentare să lanseze un atac împotriva ordinii constituționale”, a spus el.„Cer Parlamentului să nu cedeze amenințărilor și șantajului străzii organizat de opoziție”, a declarat Gyurcsany, într-un discurs susținut înaintea votului de încredere din Parlament.Preriiierul ungar, care după discurs a câștigat votul de încredere al Parlamentului, a precizat că el nu va ceda șantajului și s-a angajat să respecte programul economic dur al guvernului său.

Traian Băsescu (Foto: epa)

SRI fără securi ști
București (MF) - Președintele Traian Băsescu a declarat, ieri, că deține o informație „neverificată”, care s-ar putea verifica în zilele următoare, conform căreia în SRI nu mai există nici un ofițer al Direcției I a fostei Securități. „O informație neverificată, dar care în următoarele zile s-ar putea verifica: azi în SRI nu mai există nici un fost ofițer al Direcției I și mai există un singur ofițer al Direcției a Vl-a”, a spus Băsescu. El a precizat că SRI, sub noua

conducere, trebuie să continue reforma începută sub directoratul lui Radu Timof- te și trebuie să se desprindă de imaginea că ar fi continuatorul fostei Securități. Băsescu a făcut toate aceste declarații la ceremonia de învestire a lui George Maior în funcția de director al SRI.Președintele a mai declarat, ieri, că SIE va fi primul serviciu de informații demilitarizat și că până la sfârșitul anului va preda CNSAS toate dosarele de securitate pe care le are în custodie.

Nu se negociază 
cu răpitoriiPloiești (MF) - Conducerea Petroconsult, prin intermediul căreia a plecat în Nigeria românul răpit în această țară, a fost informată că marile companii petroliere din această’ țară vor „să dea o ripostă mai dură”, refuzând tratativele cu răpitorii celor șapte muncitori.Conducerea Petroconsult, firma prin intermediul căreia inginerul Emil Neagu, răpit în Nigeria, a ajuns să lucreze în această țară, susține că nu are, deocamdată, nici o informație legată de pretențiile materiale ale răpitorilor.

Ferenc Gyurcsany (Foto: era)

Numit premierStockholm (MF) - Parlamentul de la Stockholm (Riksdag) l-a ales pe conservatorul Fredrik Reinfeldt, în vârstă de 41 de ani, în funcția de premier al Suediei, decizie care pune capăt celor 12 ani de guvernare social-democrată.Reinfeldt a câștigat alegerile legislative de la 17 septembrie, învingân- du-1 pe premierul socialdemocrat Goran Persson.Reinfeldt este cel mai tânăr premier suedez din ultimii 80 de ani.

Acord între Europa și SUA
■ Europa și SUA au 
ajuns la un acord în ce
ea ce privește transferul 
de date ale pasagerilor.

Luxemburg (MF) - Europa și SUA au ajuns la lin acord, ieri dimineață, în ceea ce privește transferul de date ale pasagerilor. La finalul unei nopți de dezbateri aprinse, președinția finlandeză a Uniunii Europene și Statele Unite au ajuns la un acord.Ambasadorii statelor membre UE au aprobat acordul dintre UE și Statele Unite privind transferul datelor perso

nale ale pasagerilor curselor transatlantice către autoritățile americane în cadrul luptei antiteroriste.Diferendul dintre cele două părți vizează 34 de tipuri de date personale ale pasagerilor, printre care ruta de deplasare, numărul de telefon sau cel al cărții de credit și serviciile cerute la bordul aeronavei, toate figurând în baza de date a rezervărilor companiilor aeriene, și care ar trebui transmise autorităților americane înainte de decolarea avionului pentru a preveni un eventual atac terorist.începând din anul 2003,

companiile aeriene sunt obligate să permită Biroului american al vămilor și protecției frontierelor să analizeze aceste date în sistemul de rezervări al companiilor, în numele luptei împotriva terorismului, riscând în caz contrar, a- menzi dure. în 2004, UE și SUA au ajuns cu dificultate la un acord privind legalizarea acestor transferuri dar documentul a fost anulat la 30 mai de Curtea Europeană de Justiție, sesizată de Parlamentul European. Curtea le-a acordat termen până la 30 septembrie celor două părți în vederea ajungerii la un acord.
Ratificarea Tratatului se încheie în noiembrie

București (MF) - Procesul de ratificare a Tratatului de aderare a României la UE de către statele membre se va încheia în luna noiembrie, potrivit calendarelor comunicate de cele trei țări care încă nu au încheiat procedurile, a informat MAE.

Potrivit purtătorului de cuvânt al MAE, Corina Vințan, în Belgia, Danemarca și Germania ratificarea Tratatului de aderare se va finaliza în noiembrie.Astfel, în Belgia, avizul Consiliului Comunităților Francofone este prevăzut pen

tru luna octombrie, cu încheierea procedurilor la 20 octombrie.în Germania, Tratatul de a- derare intră în discuția Bun- destagului, urmând ca apoi să fie votat de Bundesrat, la 24 noiembrie.Danemarca va finaliza pro

cesul de ratificare în a doua jumătate a lunii noiembrie.După ce aceste trei țări var. ratifica Tratatul de aderai / intrarea României în UE la 1 ianuarie 2007 mai trebuie consfințită doar de șefii de state și de Guverne, reuniți în Consiliul European.
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• Vize pentru SUA. începând cu 1 noiembrie, cei interesați să obțină viză temporară de lucru în SUA 'o pot face cu ajutorul Inter- netului. Astfel sunt eliminate birocrația și drumurile la Ambasada SUA din București. Tot ce aveți de făcut este să completați formularul electronic de solicitare a vizei de pe pagina http://evisaforms.state.gov. (T.S.)

Zicerile lui Năs
tase către popor
Tiberiu Stroia____________
tlberlu.stroia@infcrmmedia.ro

Scăpat de zgomotul produs de procurorii 
DNA, care se izbeau de geamurile ter- 
mopan ale casei din Zambaccian, fostul pre

mier Adrian, ăla care va rămâne în istorie 
drept „Năstase patru case și mătușa cu ouăle 
de aur", a lansat, de curând, o nouă cugetare. 
Astfel, după ce a ieșit pentru a nu știu câta 
oară de la DNA, Năstase a afirmat că „în țara 
noastră, ăia mari o au mică, iar ăștia mici o 
au mare!" Și, fără a preciza ce anume, a 
aruncat o țară-ntreagă-n ceață.

Sigur, plecând de la posibilele experiențe 
de care a fost acuzat, care de altfel i-au 
și atras porecla de Bombonel, aș putea crede 

că Năstase a dat poporului o cugetare venită 
din stră... fundul ființei sale. Apoi, mă gân
desc la ce se va întâmpla cu milioanele de 
jumătăți ale patriei care, având în minte vor
bele lui Năstase, vor da năvală peste masculii 
sub 1,5 metri, așteptând să vadă minunea cea 
mare! Și totuși, dacă mă uit la Irinel Colum- 
beanu, mă gândesc că Năstase se referea la... 
avere! Dar asupra acestui lucru, numai nevas
ta lui taica Irinel ne poate lămuri.

Magna Curia, făcută birou

v* Anumite cabinete și birouri individuale vă pun la dispoziție 

I Cuvântul liber, zilnic. Acestea sunt locațiile unde puteți

să citiți GRATUIT Cuvântul Liber:

- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Chiriac 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.C. 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

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.

cuvÂm Votp£ 
întrebarea săptămânii: Are UDMR- 

ul vreo șansă să obțină autonomie 
teritorială în Covasna și Harghita?

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

SMS conținând cuvântul NU la numărul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume. Votul prin SMS poate fi tri
mis până în data de 13 octombrie, ora 24.

a

Vot prin SMS, a înregistrat, 
întrebarea săptămânii 23 - 29 
septembrie: V-ar deranja să 
lucrați în țară pentru un 
patron străin?, un procent 
de 55% pentru răspunsul 
DA și 45% pentru răspun
sul NU.

■ Deputatul Gh. Fir
czak susține că Magna 
Curia Deva va deveni 
sediu administrativ.

Ina Jurcone_____________
ina.jurcone@informmedla.ro

Deva - Fostul muzeograf al Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, actual deputat UCR Hunedoara; Gheor- ghe Firczak, este indignat de faptul că Magna Curia va fi transformată în sediu administrativ, adică în birouri. „Regret enorm acest lucru. Ca fost muzeograf nu pot să nu consider spațiul decât ca ex- pozițional sau ca depozit. Magna Curia este un monument al Transilvaniei, reșe
Unde e Sabia de la Boiu?
■ La un an de la dis
pariție, Poliția nu a reu
șit să dea de urma unei 
piese de patrimoniu.

Tiberiu Stroia________________
tiberiu.straia@i nformmedia.ro

Deva - Scandalul iscat, în urmă cu aproape un an, pe marginea dispariției Săbiei de la Boiu s-a stins. Nimeni nu mai spune nimic despre cum a fost posibil ca din Muzeul Civilizației Dacice și Romane de la Deva să dispară mai multe piese de patrimoniu. E adevărat că, în urma scandalului mediatic, directoarea muzeului Adriana Pescaru a fost obligată să-și dea demisia. Și atât.1Pentru a afla noi amănunte despre cum a decurs ancheta în acest caz, Cuvântul Liber
Manifestări expoziționale la Deva
■ Standurile se pot 
vizita: azi între orele 
10-18, iar duminică 
între orele 10-15.

Clara Râs___________________
clara.pas@nformmedla.ro

Deva - La cele două târguri sunt prezenți peste 20 de expozanți care reprezintă firme din domeniile serviciilor, producției, consultanță în afaceri și financiară. „Prezența la târguri reprezintă o cale de promovare a produselor și serviciilor oferite de aceste firme”, a apreciat Iuliu Winkler, ministru delegat pentru comerț.La rândul său, directorul general al Camerei de Comerț și Industrie Hunedoara, Călin Pogăciaș, a declarat că TIMM 2006 și „Fabricat în județul Hunedoara”, aflate la cea de-

Tânărul a fost prins

Magna Curia se transformă prozaic in birouri (Foto: cl)dința principelui Gabriel Betleem. Președintele Moloț este un intelectual și consider de demnitatea dumnealui 
l-a contactat pe actualul director al muzeului, Marcel Morar.„Tot ce pot să vă spun este că polițiștii hunedoreni continuă ancheta. Mai știu că mai mulți angajați ai muzeului au fost duși la Cluj unde au fost supuși testului cu detectorul de minciuni. Și că nimeni nu a fost găsit vinovat. Ancheta este în desfășurare, dar până acum nu cunosc ca Sabia de la Boiu să fi fost găsită”, declară directorul muzeului.
Ancheta... continuăîn privința modului de operare, se pare că jaful de la muzeu a fost simplu de realizat. „Sabia era ținută într-un pod. Nici unul dintre gestionari nu a avut un pro- ces-verbal de predare-primire a obiectelor depozitate aici.

în județul Hunedoara sunt înregistrate 8.500 de firme activea patra ediție, își propun să arate exemple de succes ale unor firme din zonă, ca urmare a investițiilor rea
Are la activ 29 de spargeri
■ Un minor din Brad 
este cercetat de 
polițiști ca fiind autorul 
a 29 de spargeri.

Tiberiu Stroia________________
tiberiu.stroia0informmedla.ro

Brad - Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Brad îl cercetează în stare de reținere, pentru comiterea infracțiunii de furt calificat, pe P.O., de 16 ani, din localitate, elev, prins în urmă cu trei zile după ce a pătruns prin efracție, împreună cu 

să găsească o soluție pentru că ar fi nefirească transformarea”, susține Gh. Firczak în cadrul unei conferințe de

De aceea, ei nici nu răspund, practic, pentru dispariția acestor obiecte. Pe piața neagră, Sabia de la Boiu ar valora vreo 4.000 de euro”, afirmă Morar. Dincolo de 

lizate sau în curs de aplicare. Cele două manifestări expoziționale sunt găzduite de Casa de Cultură Deva.
minorul V.L., de 15 ani, din Brad, în magazinul unei societăți comerciale din localitate, de unde a sustras produse în valoare totală de 3.550 RON.
Forța termopanulModul de operare al celor doi minori consta în forțarea ușilor tip „termopan” ale magazinului. După care intrau în incinta magazinului de unde furau tot ce le „cădea” în mână: cafea, dulciuri, produse cosmetice, dar în special țigarete, pe care intenționau să le comercia

presă desfășurate ieri, la Deva.Contactat telefonic, președintele Consiliului Județean, Mircea Moloț, declară că „nu știu dacă Firczak merge prin Parlament să aducă vreun ban pentru județul Hunedoara, chiar și pentru muzeu. Da, acolo își vor muta biroul cei de la secția de artă a muzeului și conducerea acestuia care a stat până acum într-un spațiu total neadecvat. Dacă eu m-aș ocupa de muzeu, dacă aș face-o, aș demite atât directorul cât și consiliul de administrație. Am dat deja dovadă că sunt intelectual prin ceea ce am făcut cu biblioteca județeană care, la anul, va fi modernizată cu noi fonduri”.

aceste declarații mai rămâne o întrebare: Chiar așa de ușor se pot juca funcționarii unor instituții cu obiecte de patrimoniu? Sau chiar așa de ușor se poate fura în țara asta?
Au furat poar
ta spitalului

Uricani (M.T.) - Cinci tineri sunt cercetați după j ce au furat o poartă metalică din incinta Spitalului din Uricani. V. B., de 16 ani, aflat în abandon școlar, A.I., de 13 ani, elev, ambii din Uricani, au pătruns prin efracție, în noaptea de 27/28 septembrie, în anexa gospodăriei lui Avram H., din Uricani, de unde au furat un cărucior metalic. Polițiștii au mai stabilit că cei doi, împreună cu Dumitru A., de 20 ani, Petru A., de 19 ani și Florinei V., toți din Uri-! câni, au furat, în 29 septembrie, o poartă metalică din incinta Spitalului Orășenesc Uricani.

lizeze. Prejudiciul a fost recuperat integral de polițiști și restituit proprietarului magazinului. Din cercetările efectuate, oamenii legii au stabilit că, în perioada august 2005 - octombrie 2006, minorul de 16 ani a produs nu mai puțin de 29 de spargeri pe raza municipiului Brad. „P.O. urmează a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Brad cu propunerea de arestare preventivă sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat”, declară Bogdan Nițu, purtător de cuvânt IPJ Hunedoara.

http://evisaforms.state.gov
mailto:tlberlu.stroia@infcrmmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedla.ro
nformmedia.ro
mailto:clara.pas@nformmedla.ro
tiberiu.stroia0informmedla.ro
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1879 - S-a născut revoluționarul rus Leon Trotsky. 
1885 - S-a născut fizicianul danez Niels Bohr (Nobel 1922). 

1949 - A fost declarată Republica Democrată Germană, 
Pe teritoriul ocupat de armata

■. 1950 - Forțele armate ale SUA
~W. A ■ I invadează Coreea.__________________

L • 1952 - S-a născut Vladimir Putin

(foto), președintele Federației Ruse. 
1953 - S-a născut Tlco Torres, 
membru al formației Bon Jovi.

1959 - Fața nevăzută a Lunii este fotografiată pentru 
prima dată de nava sovietică Luna 3.______________________
2001 - Coaliția internațională condusă de Statele Unite
ale Americii începe trimiterea de trupe în Afganistan, în 

cadrul campaniei antiteroriste._______________________'
2002 - Astronomii americani Chad Trujillo și Michael 

Brown au făcut publică descoperirea unui quasar.

Prognoza pentru astăziCer mai mult senin. Maxima va fi de22°C, iar minima de 8°C.
Prognoza pentru două zile
Duminică. Averse de ploaie. Maxima va fi de 15°C, iar minima de 4°C.
Luni. Cer mai mult senin. Temperatura maximă 21°C. Minima va fi de circa 7°C.

Soluția integrantei din numărul precedent: S-M-N-C- MENESTREL - RELE - 
STA - TENORI - EU - NED - TORT - FA - 10 - CEA - DAIREA - R - AER - GURA - 
P - PIANINA - AVEA - UNIC - IG - SCENE - DOINA - AIOR - FR - TP - ALEE
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Calendar Creștin-Ortodox___ __________ _______
Sf. Mari Mc. Serghie și Vah; Sf. Mc. Iulian, preotul și 
Chesarie diaconul; Sf. Mc. Polihronie.

Calendar Romano-Catolic_______________________________
Sf. Fecioară Maria, Regina Rozariului.

Calendar Greco-Catolic___________________________________
Ss. Serghie și Vach, m.

bmunurau ap*. eu, eraser
v J - v - - v iVu yV-V, - - m -Lyy-J:'-; -’w w„L V - . '

Energie electrică___________________________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice nu va fi întreruptă. 
Duminică, 8.10.2006, energia electrică va fi întreruptă în 
vederea executării de lucrări programate în: 
9.00-13.00 în municipiul Orăștie, str. Dealul Mic, str. Câm
pulung, str.Titulescu și zona benzinăriei Mol
Luni, 9.10.2006, energia electrică va fi întreruptă între 
orele:
9.00-16.00 în Sântuhalm (zona benzinăria Petrom spre 
Deva);
9.00-15.00 în localitățile Chitid, Luncani, Cioclovina, Alunu, 
Tarsa, Prihodiște, Grădiște și Gerosu.

Gaz metan_____________________ ________ _
Astăzi și luni, furnizarea gazului metan nu va fi între

ruptă.

Apa __ __________________ __________.
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.
Luni, 9.10.2006, furnizarea apei potabile va fi întreruptă 
în Deva între orele:
8.00-15.00 pe str. împăratul Traian (afectează PT 16A), 

blocul 8 din Piața Victoriei și în Piața Centrală Deva.

Ciocolată de casă cu alune 
și stafide

Ingrediente: 250 g lapte praf, 500 g zahăr, 150 ml apă, 50 g cacao, 100 g unt, alune, stafide.
Mod de preparare: Se dizolvă zahărul în apă, se face un sirop gros (pe foc). Se încorporează laptele și cacao în siropul răcorit. Se adaugă untul topit și răcit și se amestecă foarte bine. Se toarnă în tavă un strat de ciocolată, un strat de alune și stafide și iar un strat de ciocolată.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

S-ar putea să aveți probleme cu banii, motiv pentru care 
nu vă simțiți în largul dumneavoastră. Păstrați-vă calmul și 
nu vă Jăsați atras într-o ceartă!

Taur

intenționați sâ preluați noi sarcini la serviciu, dar nu sunteți 
sigur că veți reuși. S-ar putea să aveți discuții aprinse cu 
colegii. Vă sfătuim să vă stabiliți clar prioritățile.

Gemeni
Dimineață survin evenimente neprevăzute, care vă împiedic/* 
să vă respectați programul. Nu este indicat să vă puneți 
mari speranțe în afaceri.

Rac

Sunteți foarte ambițios, dar conjunctura actuală nu vă ajută 
prea mult. Nu este momentul să vă asumați mai multe 
responsabilități. Seara o veți petrece cu persoana iubită.

Leu
Vă face{i griji degeaba. Norocul vă zâmbește atât pe plan
profesional, cât și pe plan financiar. S-ar putea să fiți puțin 
surmenat. Ar fi bine să vă odihniți mal mult.

Fecioară

Dimineață s-ar putea să nu vă simțiți în formă, ceea ce vă 
accentuează starea de nervozitate. Vă recomandăm să nu 
vă asumați nici un risc.

Balanță___ ._

Din cauza problemelor sentimentale, dimineață este posi
bil să fiți confuz. Acceptați ajutorul prietenilor apropiațl! 
Ascultați sfaturile unei rude mal în vârstă.

Scorpion

Din cauza amânării unei delegații, programul vă este dat
peste cap. S-ar putea să vă enervați pentru că sunteți nevoit 
să pierdeți timpul fără folos.

Săgetător
Dimineață s-ar putea să fiți bulversat din cauza unor 
nereușite care parcă se țin lanț. Nu este exclus să fiți Iras
cibil și să vă certați cu cel din jur.

Capricorn _
Sunteți confuz șl predispus să faceți greșeli. Vă sfătuim să 
vă concentrați asupra problemelor urgente. Dimineață este 
posibil să vă dezamăgiți un prieten bun.

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
în perioada 3-26 octombrie. Cuvântul liber vrea sâ 
continui să-l demonstrezi cât de ușor te poți juca cu 
cuvintele. Dezleagă corect integrama apărută în 
flecare ediție a ziarului și trlmlte-o alături de talonul 
completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 Qecem- 
brte, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o 
în cutiile speciale Cuvântul liber, până în 31 octombrie, 
Extragerea va avea loc în 1 noiembrie, ora 16.30, la 
sediul redacției, în prezenta unei comisii.
DE DATA ACEASTA Iți DAM CHIAR BANII 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajații Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I și II.

7:00 Puiul Panda (doc.,
SUA, 1995)

7:55 Formula 1. Calificări: l 

Marele premiu al Japo
niei. Transmisiune 
directă

920 Agenda Festivalului 
International de Teatru 
pentru Copii, ed. a ll-a

930 Desene animate. Club 
Disney

10X30 Joaca de-a poveștile 
1030 Elefantul cu bulină 
11XX) Cartea europeană 
12.-00 Meseria, brățară de

aur
1235 O vedetă... populară. 

Invitată: Irina Loghin 
14:00 Jurnalul TVR 
14:20 Minutul 0. Realizator j 

Vlad Enăchescu. Trans
misiune directă

15:10 Debutantul (dramă, 
vQSUA 2002). Cu: Dennis ( 

Quaid, Rachel Griffiths
1720 Celebritățile timpului 

0tău(s)
1730 Gnemaniadi 
18:00 Teleenodopedia 
19.-00 Jurnalul TVR. Sport 
19:50 Minutul 0

20:15 Fothai: România - 
Belarus. Meci din Pre
liminariile EURO 2008. 
Transmisiune directă

22:10 Minutul 91. Realizator 
Vlad Enăchescu. Trans
misiune directă

23:10 Casa Săbiilor
13 Zburătoare 

(fantastic/acțiune, 
China/Hong Kong, 
2004).
Cu: Takeshi Kaneshiro, 
Andy Lau,
Ziyi Zhang, 
Dandan Song. 
Regia: 
Yimou Zhang 

1:10 Top Si rr Hit (r) 
230 Celebritățile timpului 

EI tău (s)
240 Jurnalul TVR (r) 

Meteo. Sport
330 Fotbal (r): România - 

Belarus
5105 Puiul Panda (doc., r) 
6:05 Teleenodopedia (r)

Vărsător

Nume.....
Prenume 
Adresa ...

&
Localitatea

Tel.

Sunteți abonat la Cuvântul liber? 
DA □ NU □

Dimineață sunteți irascibil și riscați să stricați relațiile cu 
colaboratorii. Păstrați-vă Calmul și nu faceți caz din orice 
mărunțișl Evitați ieșirile în societate.

Pești |

Astăzi vă concentrați mai greu, așa că vă sfătuim să amâ- I 
nați deciziile importante. Ar fi bine să evitați activitățile ‘ 
care necesită efort intelectual și luciditate.

7XX) Meme Melodies

0 Show (s, animație, 
SUA, 1990). Voci: Mei 
Blanc, Arthur Q. Bryan, 
June Foray, Daws But
ler. R.: Ken Harris, 
Rudy Larriva

730 Taz-Mania (s, 

0 animație, SUA, 2003)
8:00 Știrile ProTv. 

Ce se întâmplă 
doctore?

10:00 Familia Bundy (r) 
11:00 La Bloc (r)
11:45 ProMotor 
1230 Magazin UCL
13:00 Știrile ProTv 
13:15 Febra curselor (come- 
v ISdie, Italia, 2002)
15:15 Spot (comedie, 
vjgSUA/Australia, 2001).

Cu: David Arquette, 
Leslie Bibb,

17:15 Mesaje de dincolo 
▼0(ep. 1, dramă, SUA, 

2005). Cu: Jennifer 
Love Hewitt, Aisha 
Tyler

18:15 Stilul Oana Cuzino 
18:55 Știri sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport

2030 Cabana blestemată
s O(acțiune, Canada/SUA 

2001).
Cu: Erika Eleniak, 
Monika Schnarre, 
Peter Dobson, 
Jann Arden, 
Bill Mondy, 
Ken Bolton, 
Mark Smith.
Regia:
Ruben Preuss

i 2245 Terminatorul 
P (acțiune, SUA, 1985).

Cu: Arnold 
Schwarzenegger, 

i Michael Biehn, 
Linda Hamilton.
Regia:
James Cameron

1:00 Cabana blestemată
i S (film, r)

3.00 Febra curselor (film, r) 
5.00 Stilul Oana Cuzino (r) 
530 Mesaje de dincolo (s, 

r)
630 ProMotor (reluare)

630 Războiul secret al lui
v IS Hany Frige 

(comedie/război, 
SUA, 1968). 
Cu: Paul Newman, Syl
va Koscina, 
Andrew Duggan, 
Tom Bosley. 
Regia: 
Jack Smight

830 în gura presei, 
cu Mircea Badea. 
Rev ista presei

9:30 Casa de piatră 
10:15 Roata de rezervă 

ș 10:30 întâmplări hazlii
O(serial)

11:30 Desene animate: 
Animax; 
Channel Umptee-3 

12:00 Desene animate: 
B-Daman

13:00 Știri
: 13:15 Felicia (magazin). 

Cu: Carmen Moise 
14:00 Noaptea erorilor 

(reluare) 
(divertisment)

1830 Săptămâna financiară 
19:00 Observator. Sport 

Meteo

2030 Tablou de nuntă
(divertisment)

2230 Serviciu de escortă
S (thriller, SUA, 2001). 

Cu: Shannon Tweed, 
John Enos III, Sam J. 
Jones. R.: Robert 
Angelo. 
Detectivul Kate 
McBain investighează 
moartea mai multor 
femei. Toate fuseseră 
omorâte după ce 
făcuseră sex, deci 
făceau parte dintr-un 
serviciu de escortă.

030 Observator (r) 
130 Concurs interactiv 
230 Navaho Blues 
■ (acțiune, SUA, 1996).

Cu: Steven Bauer, 
Irene Bedard, 
Charlotte Lewis, Barry 
Donaldson. R.: Joey 
Travolta

430 Animax: Aventurile lui 
Hyperman (d. a.)

7:00 Cutia fantastică (s, r) 
730 Lecția de... management 
(r). Secretele unei afaceri 830 
Megatehnicus 9:00 D'ale lu' 
Mitică (r) 10:00 Natură și a- 
ventură (r) 10:30 Ulița spre 
Europa 11:00 Proiect IT 1130 
Jobbing (r) 12:00 Lumea azi 
12:30 Atlas 13:00 Stargate g 
Atlantis (s) 14:00 Bazar (r) 
1430 De la carte la film (doc. 
Canada, 2005) 15:00 Via sa
cra 16:00 Miracole (serial) 
17:00 în genunchi mă întorc 

la tine (muzical/love story) 
19:45 Europa altfel 20:00 
Andromeda (s) 21XX) Ora de 
știri 22:10 Cândva pe-aici tre
cea un râu (dramă, SUA, 
1992) 0:25 Transfer (r) 0:55 
Planeta Moldeva (r) 1:25 
Muzică la Maxim 2:25 Ulița 
spre Europa (r)

8:00 Știri N24 9:00 Robbie (s) 
10X30 Dragul nostru Charly (s) 
11XX) Pariu 24 1130 Agenția 
de turism 12.-00 Jolie - Jolie 
13:00 Tibanu' 1330 Pet Zone 
14:00 Inimi frânte (serial,; 
Franța, 1992) 16XX) Rosamun- 
de Pilcher - Cântecul inimii (s) * 
18XX) Fresh Magazin. Cu Do
ria Ivan 1830 Știri Național TV: 
19:45 țara Iu' Papură Vouă 
20XX) Rob Roy (dramă roman
tică, SUA 1995) 22:45 Crimă 
din gelozie (suspans, Anglia, 
2004). Cu: David Suchet 0:45 
Emmanuelle (serial)

9:15 Liga juniorilor (r) 10:00 
Descoperă România (s) 1030 
Doctorul de suflete (r) 11:55 
Cinema (r) 12:15 0 lecție de 
viață (r) 1430 Bună diminea
ța, Miami! (r) 15.00 Calea mis
terelor (r) 15:15 Verdict: Cri
mă! (s) 17:00 Filip cel bun, 
(dramă, România, 1973) 19X30 
Povești extraordinare (s) 20X30 
Cinema - Entertainment News 
2020 Monk (s) 2130 Bună di

■ mineața, Miami! (s) 22:00! 
CineTePrinde 0:15 Profiler: psi
hologia crimei (s)

5:00 Poveștiri adevărate (r) 
6:00 Rebelde (r) 8:00 Visuri 
fără preț (r) 9:00 Rubi (s„ 
Mexic, 2004). Cu: Barbara 
Mori, Eduardo Santamarina, 
Jacqueline Bracamontes, Se
bastian Rulli 11:00 Bărbatul 
visurilor mele (r) 12:00 Cele
britate (s) 1430 Jurământul (s) 
1530 Visuri fără preț (s) 1630 
Poveștiri adevărate 17:30 
Rebelde (s) 1930 SOS, viața 
mea! (s, Argentina, 2006) 
030 O lume a fiarelor (s) 
22:30 Tărâmul pasiunii (s) 
2330 Bărbatul visurilor mele 
(s) 030 Al șaptelea cer (r) 130 
Extravaganta Anastasia (s)

730 Desene animate 830 Viața 
la pachet (ep, 1) 900 Hugo 
10X10 Autoforum 1030 Spoit 
dietă și o vedetă 11XX) Flavours 
- 3 bucătari (r) 11 >40 Tele RON 
1245 Chris Isaak Show (s) 
13:45 Săptămâna nebună (r) 
1445 Gogo Mania (r) 15:20 
Mondenii (r) 15:50 Schimb de 
mame (r) 17XX) S.O.S. Salvați- 
mi casa 18:00 Focus 19:00 
Sporturi trăsnite 1930 Camera 
de râs 20:00 Coyote Ugly 
(romantic, SUA, 2000) 2220 
Animal de pradă (acțiune, SUA 
2003) 24.00 Sex periculos (film 
erotic) 2XX) Spânzurătoarea 
(thriller, SUA 2000)

7:00 Calendar ecumenic 730 
Euroblitz 9:05 Marș forțat 
(reluare) 10.00 La limită. Emi
siune auto 1030 Vis de 
vacanță 11:00 Euroblitz - Cin
ema 11:30 Hobby Mix (r) 
12.00 Fan X 13.00 Economia 
în 60 de minute 14:00 Desti
nații la cheie 1430 Pasul For
tunei (reluare) 16:00 Esentze 
17X30 High Life (r) 18:15 Brief
ing 19:15 Cinema Bliz: Don 
Adams. Documentar FOX 
20:15 Occident 22:15 Prea 
mic pentru un război atât de 
mare (dramă, România, 1969) 
23:30 Trenul vieții (r). Cu: 
Liana Stanciu

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

840 Philip Marlowe (comedie, 
Cehia, 2003). 1020 Ursulețul 
Winnie (dramă. Canada, 2004). 
11:55 Pierdut și găsit (roman
tic, SUA 1999). 1335 Fantoma 
din adâncuri (dramă, SUA, 
2005). 15:10 Oameni și oameni 
(Franța, 2005). 17:10 Concert 
Seal (SUA 2005) 18:15 Simțuri 
(romantic, SUA 2005). 20:00 
Alexancku (aventuri, SUA 2004). 
23:00 Calvarul (horror, Belgia, 
2004). 035 Ultima secvență 
(comedie, SUA, 2004). 2:10 
Akna, mireasa vântului (dramă, 
Marea Britanie, 2001).

• ’

10:45 Ziarul realității 11:15 
Greșelile noastre 13:15 Capi
tal TV 15:15 Fabrica 16:00 
Realitatea de la 16:00 1630 
3 x 3 cu Stelian Tănase 17:20 
Capital TV 18:00 Realitatea de 
la 18:00 19:00 Realitatea de 
la 19:00 19:15 Părerea mea 
20:00 Realitatea de la 20:00 
2030 Secolul XXI 21XX) Reali
tatea de la 21:00 2220 Am 
o știre pentru tine! 23:00 Re
alitatea de la 23:00 23:15 Jur
nal de mare audiență 24X30 
Realitatea de la 24:00

9.00 Mașini pe alese. Pors«.' e 
10:00 Curse. Cei mai *4 
cheltuitori 11.00 Motoc/cfete 
americane. Văduva Neagră 
12:00 Atlas Discovery 14:00 
Tehnologie extremă. Sky City 
- Tokio 15:00 Vânătorii de 
mituri. Racheta confederată 
16:00 Brainiac: Maniaci ai 
științei 17:00 Cum se fabrică 
18:00 Marile misiuni ale SAS. 
Cum au apărut trupele SAS. 
Distrugerea aerodromurilor lui 
Hitler 19:00 Petrol, sudoare 
și platforme 20:00 Tu alegi 
azi! 23:00 Retușat cu bisturi
ul 24:00 Dezastru la Cemobîl 
1XX) Jafuri imposibile
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www.anrsc.ro
Deva (C.P.) - Acesta este site-ul Autorității Naționale de 
Reglementare Pentru Serviciile Publice de Gospodărie 
Comunală. Aici puteți găsi lista cu o serie de prețuri locale 
de referință, printre care și trei din județul Hunedoara.

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enescu, 
,nr. 14. ©-♦ 717659.

'ZamBdi ine", non-sto^ Bd. Dada, nr. 33.®-*

748080. _ _____________________ __________«

DEVA
Farmada .Bella Farm”, non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 
®- 231515.
Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop. Piața Victoriei, nr. 
29. ©-* 211616, 224488. '

Clara Pâs
dara.pas@infannmedia.rc

MMM

Amplasarea aparatelor radar în data de 07,10.2006:
- DN 7: Leșnic - ilia - Tătărăști;
- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.
Amplasarea aparatelor radar în data de 08.10.2006:
- DN 66: Băcia - Călan;
- DN 7: Vețel -Ilia - limita jud. Arad
- DN 68A: Dobra - limita jud. Timiș;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

£ Există prevederi res
trictive doar la clădirile 
ce vor fi construite de 
acum înainte.

Deva - Debranșarea individuală de la sistemul centralizat de energie termică va fi permisă și după luna martie a anului viitor, fără să fie condiționată de deconectarea tuturor apartamentelor unui bloc, declară reprezentanții MAI, contrazicând astfel declarațiile unui director al RADET, furnizorul de energie termică din București.Mircea Nicu Toader, secretar de stat MAI, a declarat că legea introduce principiul „un condominiu - un sistem de încălzire”, care se aplică
Start la Fondurile Structurale

1 dolar american

BÎOFARM

SIF5 3.0800 0.33
Rubrică realizată de SVM IEB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

ANTIBIOTICE 
AZOMUREȘ 
ROMPETROL 
SÎF3

■ Primii experți for
mați pe proiecte cu 
Fonduri Structurale au 
încheiat cursurile.

Ina Jurcone__________________
lna.Jurcone@infarmmedia.ro

Deva - Câteva zeci de reprezentanți ai autorităților publice locale, ai firmelor de consultanță, întreprinzători și ONG-uri au învățat pe parcursul a trei zile ce înseamnă Fondurile Structurale, cine le poate accesa și cum.Cursurile au fost organizate cu sprijinul Consiliului Ju

Proprietarii pot alege necondiționat ce sistem de încălzire preferă, 
cel centralizat sau cel pe gaz metan.însă în cazul construcțiilor noi.„O spun negru pe alb: nu există prevederi restrictive privind debranșările. însă, de acum încolo, tot ce se con
dețean Hunedoara în partene- riat cu „Centrul de Afaceri Master” și House of Europe. „Am încercat o abordare teh-....................„Cunsanții au 
obținut Certiii- 
cate de Absolvire 
recunoscute de
MEC."

Sever Avram, pre
ședinte House of 
Europe

............................... H nică globală și detaliată despre procesul de realizare a parteneriatelor, de consultare publică, aprobare, planificare, 

struiește trebuie să aibă un sistem unic de încălzire. Ori se proiectează clădirea cu o rețea de încălzire care se conectează la sistemul centralizat, ori se construiește

implementare, contractare/ subcontractare, co-finanțare, raportare, auditare și evaluare a proiectelor post-aderare”, explică Flavia Arșoi, Centrul de Afaceri Master. Originali

sistem propriu de încălzire și, automat, blocul iese din serviciul public. Orice modificare ulterioară, însă repet, numai pentru blocurile noi, trebuie să se facă cu acordul tuturor locatarilor”, a explicat Mircea Nicu Toader.Secretarul de stat este de părere că majoritatea construcțiilor vor fi concepute cu rețele de încălzire la sistemul centralizat, varianta centralelor fiind o opțiune „din ce în ce mai păguboasă”. Potrivit legii, debranșarea totală a instalațiilor de încălzire și/ sau pentru apă caldă ale unui utilizator va fi permisă cu acordul vecinilor de apartament, pe orizontală și pe verticală, al asociației de proprietari și cu condiția anunțării furnizorului și administrației locale cu 30 de zile înainte de debranșare.

tatea cursurilor a constat în combinația echilibrată între prezentările din surse autorizate și actualizate a structurii programelor și oportunităților de finanțare.
Credeți c& instituția bisericii este mai presus decât alte instituții?
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Reguli
în fiecare 

bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 

dinainte. 
Acestea tre
buie comple

tate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o 
singură dată. 
De aseme
nea, cifrele 
de la 1 la 9 
trebuie să 
figureze o 
singură dată 
atât pe rân
durile orizon
tale cât și pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.

ÎNCEPĂTORI

-Qiserica are mare Opriză la marea masă de oameni cu grad de cultură mai scăzut. Poate din această cauză are putere mai mare decât alte instituții! 
Cornel Spahiu,
Deva

Biserica este una din instituțiile statului cu foarte mare putere. Eu sunt convinsă că ea se situează mai presus decât multe alte instituții. 
CORINA MOGA, 

OrAștie

Eu sunt femeie bătrână și cred, cum am crezut o viață întreagă, în biserică. Ca instituție, cred că este mai presus decât toate instituțiile la un loc! 
Zoiția Giurgiu, 
Bulzeștii de Sus

Biserica este o instituție ce are putere în acest stat! După cum arată multe sondaje, românii o consideră mai presus decât alte instituții. 
Tudor Butaș,
Deva

Biserica este mai presus față de o parte a instituțiilor din acest stat, dar mai prejos decât altele! Cred că își are locul ei, bine stabilit! 
Eugenia Isac,
Deva

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

4 3 6 2 8 5 7 9 1

9 2 5 1 3 7 6 4 8

1 6 3 7 2 9 8 5 4

2 7 8 5 1 4 3 6 9

5 9 4 8 6 3 1 7 2

7 8 9 6 5 1 4 2 3

6 5 1 3 4 2 9 8 7

3 4 2 9 7 8 5 1 6

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

îți utilează casa!

Vrei să ai numai de câștigat? 
Ce și cum trebuie să faci?
în perioada 5 octombrie - 7 noiem

brie 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 sedi
ul re-dacției din Deva, Strada 22 
Decembrie, nr. 37A, până în 11 noiem
brie. Iar dacă vrei să nu ratezi nici 
un talon și să economisești 4,1 lei față 
de cumpărarea zilnică a 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 re
dacției, în 13 noiembrie, ora 16, în 
prezența unei comisii.

Numele câștigătorilor vor fi publi
cate în ediția din 14 noiembrie.

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

Mult succes!

Talon pentru concurs - 7 octombrie 2006
Nume_________________________Prenume_____________________
Adresă______________________________________________________
Telefon_______________________Sunteți abonat?_______________
întrebarea zilei; Sunteți de acord cu intrarea României în UE?

U DA □ NU

IS3 cwÂffli.

*

CONCURS

http://www.anrsc.ro
mailto:dara.pas@infannmedia.rc
mailto:lna.Jurcone@infarmmedia.ro
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• Marfă contrafăcută. Un administrator la o societate comercială din Petroșani a fost depistat, în data de 05.10.2006, de polițiștii Formațiunii de Investigare a Fraudelor, în timp ce comercializa produse Contrafăcute cu embleme „Adidas" și „Nike". Este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii, privind mărcile și indicațiile geografice. (I.H.)
• Amenzi. în urma acțiunilor și controalelor efectuate în ultimele 24 de ore pe trasee, s- au aplicat 146 amenzi îa legea circulației, din care 53 la regimul de viteză și s-au ridicat în vederea suspendării 4 permise de conducere, din care unul pentru consum de alcool și 3 certificate de înmatriculare. (I.H.)

Cârduri în loc de tichete
■ Valoarea alimentelor 
ce se vor cumpăra pe 
cârdurile de masă va 
rămâne neschimbată.

Deva (M.S., I.H.) - Actualele tichete de masă, pe suport de hârtie, ar putea fi înlocuite de cârduri ce vor fi folosite în

«Hi pmmjukh. m tarata

Nemulțumit de autorități
Teliucu Inferior (I.H.) - O conductă de apă creează probleme de aproximativ un an lui Traian Dănilă din comuna Teliucu Inferior. Conducta spartă trece pe sub curtea acestuia și îi inundă fosa septică, fiind nevoit să apeleze la vidanjă foarte des. „Am fost la primărie de câteva ori, însă acolo primarul și viceprimarul îmi spuneau de fiecare dată că se va rezolva problema. Nu știu cât mai au de gând să mă amâne, înainte se umplea fosa septică o dată la câțiva ani, acum sunt nevoit să chem vidanja în fiecare săptămână. Și toate acestea se întâmplă de aproape un an. Aș vrea să știu când se vor lua măsuri în acest sens?”, ne- a scris, disperat, pe adresa redacției, Traian Dănilă.
Răspunsul viceprimarului Mircea 

Modârcă: „Cunosc problema cetățeanului Traian Dănilă și am vorbit acum câteva zile în legătură cu această situație. I-am comunicat faptul că utilajul cu care efectuăm săpături este defect și că săptămâna viitoare, când îl vom repara, vom începe lucrările pentru anularea acelei conducte și redirectionarea acesteia pe alt tronson”.

Ionica Popescu

același scop, potrivit unei propuneri legislative elaborate de Partidul Conservator (PC). „Valoarea alimentelor ce vor putea fi cumpărate pe cârduri va fi neschimbată. Analizele efectuate de specialiștii noștri au arătat că introducerea cârdurilor va face ca prețul alimentelor să scadă cu 3-4 la sută”, a declarat ieri, la Deva, deputatul Ionica Popescu. Parlamentarul hunedorean a explicat că reducerea prețurilor la alimente prin introducerea cârdurilor va fi o consecință a eliminării comisioanelor percepute în cazul tichetelor de masă. Propunerea legislativă a conservatorilor a fost respinsă de Senat, unde,
Tichetele de masă versus cârduri (Foto: loan Hughiur)potrivit deputatului Ionica din partea unui ales care are Popescu, ar exista un interes o afacere cu tichete de masă.

„Vreau Pâine 
Curată"

București (I.H.) - Calitatea slabă a produselor, reclamată la Tel Verde, a făcut ca peste jumătate din sesizările primite în cadrul campaniei să vizeze calitatea produselor, iar restul au fost reclamații privind termenul de valabilitate expirat al produselor de panificație sau cereri de informații despre campania „Vreau Pâine Curată”. Consumatorii au reclamat calitatea produselor de panificație, condițiile igie- nico-sanitare de fabricare, condițiile de depozitare, manipularea și vânzarea produselor, termenele de valabilitate depășite. Consumatorii nemulțumiți pot apela gratuit numărul 08008-72463, TelVerde.
MODĂ SI

5
Reguli de bază în modă

Fii mereu la modă!
Deva (M.T.) - încercarea de a fi mereu la modă și de a purta cele mai moderne haine nu este întotdeauna alegerea potrivită pentru toată lumea și nu este o sarcină atât de ușoară precum pare. Cel mai adesea modelele noastre sunt vedetele de cinema sau muzică. Acestea sunt cele care ne inspiră cel mai mult și cele pe care vrem să le copiem mereu. Ele sunt cele care decid ce este și ce nu este la modă, iar noi ne dăm seama de aceste lucruri analizând ținutele pe care le poartă în diferite ipostaze. încercarea de a fi mereu la modă poate ne înfricoșează pe unele dintre noi și ne stabilim foarte multe reguli pentru a ajunge la acest obiectiv și în pas cu cei din jurul nostru. O regulă este să căutăm haine care să ne pună în valoare ce avem noi mai bun și să ascundă defectele pe care le avem și cu care nu ne simțim prea confortabil. Trebuie să purtăm haine apropiate vârstei noastre, în unele locuri a fi la modă înseamnă o garderobă total diferită. în fiecare loc în care vei merge progresul și rata de dezvoltare a țării respective fac moda să fie total diferită de cea din alte țări. Cel mai important sfat este să purtăm numai ceea ce ni potrivește cel mai bine și ceea ce ne face să ne simțim bine.

■ Indiferent de prefe
rințele în materie de 
îmbrăcăminte și 
accesorii, nu exagera!

Mihaela Tămaș_______________
mihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - Se poartă în continuare bijuterii XXL, dar a- ceasta nu înseamnă că trebuie să dăm iama în cutiuța de bijuterii atunci când ieșim în oraș. Bijuteriile trebuie să pună în evidență, nu să epateze. Alege un colier când vrei să îți pui în evidență decolteul, o brațară sau un inel când dorești să îți pui în valoare mâinile, cercei sau agrafe când dorești să pui accentul pe ochi. Cu cât mai puține cu atât mai bine. Când vine vorba de îmbrăcăminte trebuie să știi că, într-un fel te îmbraci
Elegant, confortabil și modern

Paradă de modă

■ Parafrazându-I pe 
Topârceanu, am spune: 
„Cri, cri, cri/ Toamna 
asta se poartă gri".

Mihaela Tămaș 
mihaela.tamas@infornimedia.roDeva - După cum cu siguranță știi deja, în acest sezon culoarea gri constituie una dintre cele mai moderne nuanțe. Nu putem spune că ne-ar părea rău: este elegant, ușor de asortat și cât se poate de potrivit atât pentru ținutele sobre de serviciu, cât și pentru ocaziile speciale - desigur, cu accesoriile alese în consecință. Pentru eventualitatea în care, într-o bună zi, nu ai chef să porți blugi (mai există și situații de acest gen, chiar 

pe stradă, altfel la birou, altfel în club, altfel în casă. Din dorința de a ieși în evidență, multe persoane cad în ispita de a purta haine potrivite vieții de noapte în timpul zilei. Alege hainele în conformitate cu măsurile tale. Dacă fusta se ridică enervant de mult când te așezi pe scaun, e prea scurtă sau prea strâmtă. Dacă ai slăbit recent, există și alte moduri prin care o poți arăta decât prin a purta ținute cu o mărime, două mai mari.
Lenjeria nepotrivităDacă lenjeria te strânge sau dacă este prea mare, scapă de ea! Nu te vei simți confortabil, iar imaginea este inestetică. Vara ne este dat să vedem adeseori sutiene albe ce scapă din strânsoarea unor bluze colorate, sutiene negre 
dacă uneori e neverosimil), poți alege clasicii și confortabilii pantaloni de stofă gri - croiala masculină, inspirată din stilul anilor '40, este foarte apreciată. Moda aceasta a fost introdusă de actrița Katherine Hepburn și a făcut adevărate furori. Iată că acum avem o- cazia să ne convingem, o dată în plus, de adevărul controversatei butade „istoria se repetă”. Pantalonii pot fi achiziționați separat, dacă nu îți dorești neapărat un costum în acest moment. Ai însă grijă cum îi asortezi. Este total greșită asocierea cu o piesă vestimentară în altă nuanță de gri.
Combinațiile griuluiCel mai bine ar fi să mergi pe mâna roșului, o altă vedetă a acestui sezon. în funcție de 

care îți fac cu ochiul de sub bluze deschise la culoare. Sfat: dacă apariția sutienului a fost un act premeditat, alege unul colorat. No comment în privința lenjeriei tanga și a pantalonilor cu talie joasă care se lasă în voia gravitației.
PantofiiDespre acest capitol s-ar putea scrie o carte întreagă. O pereche de pantofi neîngrijiți transmit semnale neplăcute despre persoana care îi poartă. Alegerea neinspirată a culorilor este iarăși o greșeală des întâlnită. Pantofii deschiși la culoare împreună cu haine în culori închise reprezintă o combinație fatală. Deși nu mai este obligatoriu ca pantofii să se asorteze cu poșeta, aceasta nu înseamnă că nu trebuie să fie complementari cu o piesă de 

Moda anilor 40 revine în actualitatepreferințe, o poți asorta și cu alte culori, cum ar fi roz, portocaliu, violet, albastru deschis, galben sau stofa atât de căutată în ultima vreme: tartanul. Teoretic, se potrivește și cu negrul, însă nu ar fi prea indicat: este o asociere cam prea sumbră. în principiu, culoarea gri este foarte potrivită zilelor mohorâte și, de multe

Asortați pantofii vestimentației!vestimentație sau un accesoriu. Regula de aur, în ceea ce privește imprimeurile: top imprimat - fusta/pantalon uni și viceversa. Anul acesta stiliștii au dat undă verde la combinarea creativă a impri- meurilor, dar - întotdeauna există și un dar - cele două tipuri de imprimeuri trebuie să fie complementare (ca tip, formă, culoare).

ori ploioase, caracteristice toamnei. Aceasta ca să nu mai spunem că este și foarte practică. în ceea ce privește bijuteriile, este de preferat să optezi pentru cele de argint, care se potrivesc ideal cu această culoare, însă, în funcție de restul nuanțelor care se regăsesc în ținută, poți alege și nobilul aur.

mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
mailto:mihaela.tamas@infornimedia.ro
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• Cupa Dacicus. Clubul Dacicus din Orăștie și DSJ Hunedoara organizează, duminică, la Orăștie, tradiționala competiție de karate eu- re-ka dotată cu Cupa Dacicus. Concursul beneficiază de participare internațională, la start fiind așteptați karateka din patru țări. (C.M.)
• Memorialul Aurel Vlaicu. Echipaje din33 de localități din toate zonele țării participă, în acest week-end, la Aerodromul Său- lești la concursul de aeromodele „Memorialul Aurel Valicu" și la Cupa României la Aeromodele. Printre principalii favoriți la medalii se află și aeromodeliștii de la Clubul Copiilor Brad și Clubul Copiilor Hunedoara. (C.M.)
Cupa Europei la Popice

Deva (V.N.) - După două zile de întreceri, Cupa Europei la Popice, care se desfășoară la Arena Siderurgica Hunedoara și la cea de la Cinciș, a ajuns la stadiul semifinalelor. Secretarul Federației Române de Popice, Costin Novac, ne-a declarat că în semifinale s-au calificat următoarele țări. La masculin - Croația, Slovenia, Germania și Ungaria, iar la feminin - Germania, Croația, Slovenia și România, prin Rapid București. La întreceri participă 21 de echipe (opt feminine și 13 masculine) din 13 țări. în total, la Hunedoara sunt în aceste zile peste 250 de sportivi. Astăzi se vor încheia semifinalele, urmând ca mâine să cunoaștem și pe câștigătorii celei de-a 18-a ediții a Cupei Europei la Popice. Sperăm ca una dintre câștigătoare să fie și o echipă românească.
Partidă dificilă

Deva (V.N.) - Astăzi, de la ora 15, Cor- vinul 2005 Hunedoara întâlnește pe teren propriu pe FCM Reșița, partida contând pentru etapa a X-a a Ligii a Il-a de fotbal. Meciul este considerat ca unul greu de Romulus Gabor, tehnicianul hunedorenilor. „Avem toți jucătorii valizi și dornici de a obține o nouă victorie pe teren propriu, dar nu ne va fi deloc ușor” - ne-a declarat antrenorul. Se referea probabil la faptul că Reșița se află pe locul 7 în clasament, față de locul 11 al Corvinului, deși diferența de puncte dintre cele două echipe este doar de un punct. Nu trebuie uitat însă faptul că oaspeții vin la Hunedoara după ce în etapa trecută au pierdut pe teren propriu cu 1-3, în fața studenților din Cluj Napoca. De asemenea, să nu uităm că, până în prezent, după nouă etape, Corvinul a marcat cel mai mare număr de goluri din această serie -16. Reșița are în schimb marcate cu cinci goluri mai puțin.
Ofertați de Jiul Petroșani

Petroșani (MF) - Patronul echipei Jiul Petroșani, Alin Simota, a făcut o ofertă clubului Poli Timișoara pentru achiziționarea jucătorilor Leonard Naidin și Cristian Silvășan. „Deocamdată nu s-a stabilit nimic concret. Din iarnă vom ști sigur dacă vom putea conta pe serviciile lor”, a declarat directorul executiv al clubului Jiul, Ilie Bălănescu. Pe de altă parte,
- «A. Simota suporterii Jiului vorcere conducerii clubului să lase intrarea liberă la meciul cu Pandurii Târgu Jiu. „Nu ne am gândit să lăsăm intrarea liberă, dar vom discuta și această problemă”, a spus Bălănescu. Jiul a înregistrat în actualul sezon un record negativ în ceea ce privește numărul de spectatori prezenți la partida cu Ceahlăul Piatra Neamț, de pe teren propriu, organizatorii reușind să vândă doar 320 de bilete.

orperformanță și-n UEFA
■ FC CIP are ca obiec
tiv calificarea în fazele 
superioare ale com
petiției continentale.
ClPRIAN MARINUȚ___________________
ciprian.niarinut@infomimedia.ro

Deva - Campioanele naționale din Serbia, Olanda, Slovenia și România vor da reci-
Joi, 12 octombrie
ora 17.B0: KMF Marbo Belgrad 

(Serbia) - GIP Beton MTO Zagor- 
je (Slovenia);
ora 20.00: FC CIP Deva - FC Mar
lene Kras Ster (Olanda);
Vineri, 13 octombrie
ora 17.00: FC Marlene Kras Ster 
(Olanda) - KMF Marbo Belgrad 
(Serbia)
ora 20.00: FC CIP Deva - GIP 
Beton MTO Zagorje (Slovenia); 
Duminică, 15 octombrie:
ora 11.00: GIP Beton MTO Zagor
je (Slovenia) - FC Marlene Kras 
Ster (Olanda)
ora 13.15: FC CIP Deva - KMF 
Marbo Belgrad (Serbia).

tal la Deva săptămâna viitoare când își vor disputa meciurile din cadrul grupei a VI- a a UEFA Futsal Cup. Spre marea mândrie a devenilor reprezentanta României în cadrul acestui adevărat festival al futsalului va fi FC CIP Deva, deținătoarea titlului național.
Super-motivațiOficialii FC CIP care s-au zbătut să obțină acordul UEFA și al FRF pentru a găzdui aceste meciuri la Deva nu se mulțumesc cu un simplu act de prezență în competiție, ci vor calificarea în faza superioară.“Adversarele noastre sunt mai bine cotate, ocupând locurile 10 (sârbii), 14 (olandezii) și 20 (slovenii) în topul coeficienților UEFA, în vreme ce noi suntem doar pe poziția a 24-a. Sperăm însă ca echipa noastră să schimbe aceste ierarhii cu ajutorul publicului și să ocupe unul dintre primele două locuri care asigură

FC CIP vrea să își onoreze blazonul de campioană și în UEFAcalificarea mai departe. Băieții vor fi super-motivați pentru a realiza această performanță, întrucât în caz de calificare vor încasa o primă substanțială”, afirma Paul Grecu, vicepreședintele FC CIP.
Organizare strictăMeciurile de la Deva se desfășoară sub patronajul și în organizarea UEFA, astfel că rigorile vor fi maxime. Totul de la sosirea delega

țiilor, până la antrenamentele oficiale ori conferințele de presă se va derula la ore dinainte foarte exact stabilite și cu protocoale riguroase.Vestea bună e că pentru intrarea la meciuri sunt valabile invitațiile și abonamentele din timpul campionatului, iar prețul unui bilet pentru cele două meciuri ale unei zile e numai de 30.000 lei. Vom reveni și cu alte amănunte.
Două reprize total diferite
■ Derby-ul hunedo- 
rean s-a încheiat cu 
victoria clară a deve
nilor și cu multe ratări.

Valentin Neagu
valentin, neagu@in1ormmedia.rc

Deva - Partida pe care CS Mureșul Deva a disputat-o ieri pe teren propriu cu Dacia Orăștie, contând pentru etapa a X-a a Ligii a IlI-a de fotbal a fost la discreția gazdelor, din primul și până în ultimul minut de joc. Scorul putea fi mult mai mare, dacă

devenii nu ratau cu seninătate ocazii uriașe, care au dus la exasperarea publicului. Cum la fel de mult putea fi și altul, dacă și oaspeții nu ratau cele două mari ocazii pe care le-au avut. Să mai remarcăm faptul că devenii au trimis și de trei ori mingea în bară. încă de la începutul partidei, pe teren s-a văzut hotărârea gazdelor de a tranșa cât mai repede în favoarea lor meciul, astfel că în minutul 12 avea să fie 1-0, printr-un gol marcat de Lintaru. Tot el va trimite peste doar câteva minute mingea în

bară. Primul șut pe poartă al oaspeților a venit abia în minutul 21. Cel de-al doilea gol al gazdelor a fost marcat în minutul 31, când Ciocania a reluat cu capul mingea în plasa porții la o centrare venită de pe partea stângă. Cu două minute înainte de sfârșitul primei reprize, Bitiș înscrie un gol foarte frumos, cu un șut imparabil din marginea careului de 16 m. Se p'are că scorul de 3-0 de la pauză i-a cam înmuiat pe deveni, altfel nu se explică jocul total opus pe care l-au făcut în partea a doua a jocului când,

Lintaru, golgheterul devenilorîn afară de a rata ocazie după ocazie, nu au mai realizat nimic. Nu trebuie trecută cu vederea prestația bună a unei echipe feminine de arbitri condusă la centru de Cristina Ionescu din Vulcan.

Marcel Șerban

Meci de evaluare
Deva (C.M.) - Meciul cu ocupanta locului secund, U. Joli- don Cluj, programat duminică, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor din Deva, ar trebui să radiografieze exact potențialul handbalistelor de la Cetate. După ce în primele șase etape echipa antrenată de Marcel Șerban a avut rezultate contradictorii sau victorii irelevante cu nou-promova- tele, rezultatul din acest joc va spune mai multe despre nivelul echipei devene. O victorie ar însemna că devencele au potențial să se bată pentru un loc în cupele europene cum își dorește finanțatorul Marian Muntean. Orice alt rezultat ar avertiza că și acest campionat va fi unul sub medie pentru Cetate.

Concurs de biliard
Deva (V.N.) - în aceste zile, la barul Black & White, din municipiul Deva, se desfășoară cea de-a IlI-a ediție a Cupei Clubului Senior la Biliard. La această ediție s-au înscris 32 de concurent i din Deva și alte localități ale județului. Competiția a ajuns astăzi la nivelul semifinalelor, urmând ca duminică să cunoaștem și câștigătorii. De remarcat că acest concurs este unul dintre puținele de profil care se desfășoară în județul Hunedoara.

Ai visat ca vechile tale terestre să fie 
înlocuite cu unele noi. din termopan? Nu- 
ți permiți această schimbare?
Nu e nimic ne am gândii noi la toate’ 
Toamna aceasta Cuvântul Liber iti pune 
termopane pentru numai 8,9 lei!
Te ințrebi de ce iți oferim aceasta șansă? 
Pentru ca ești sau cu siguranța vei dori sa 
devii unul dintre abonațn noștri.
Un nc,u concurs «t» va lăspiati fidelitatea*

Cum poți nartirina?
Fa ți un abonament la Cuvântul Liber pen 
tiu minim O LUNA, cu numai 8,9 le; (da

doar citește!

CUVÂNTUL 1
LIBER 1 

fitv înnoiește !

ai c»tit bine) sau prelungește ti actualul 
abonament cu incâ cel puțin o luna pana 
in 28 octombrie 2006’ Trimite-ne o copie 
după chitanță, la O P 1. C P 3, Deva, 
depune-o in cutiile speciale Cuvântul liber 
sau vino cu ea chiar la redacție. Toate chi 
lamele vor participa la concurs.
Abonamentul pe mai multe luni iti aduce 
mai multe sanse de câștigi

Unde te poți abona?
la sediul redact’d Cuvântul Liber din Deva. 

Strada 22 Decembrie numărul 37A, 
- la poșta.

Profită de acest concurs si abonează-te acum!

- sau dacă vrei ca organizatorii noștri de 
presă să vină chiar la tine acasă, suna la 
numaru de telefon 0254/211275
Regulament:
la atest concurs nu pot pariu pa angajat 
S C Inform Media S R L si nici rudele aces 
lora de gradele I și II.
Extragerea va avea loc, la sediul redacției 
hi data de 30 octombrie.
Numele câștigătorului va fi publicai in 
paginile ziarului din data de 31 octombrie 
informații suplimentare, la telefonul 
0254/211275, interior 8806 > ana de
contact Magdalena Șerban Succes*

CONCURS

mailto:ciprian.niarinut@infomimedia.ro
mailto:neagu@in1ormmedia.rc
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• „Luceștii". Mircea Lucescu a fost invitat, împreună cu fiul său Răzvan, la lansarea cărții „Luceștii", scrisă de Gheorghe Nicolaes- cu, dar tehnicianul Rapidului nu a răspuns invitației. Antrenorul formației Șahtior a precizat că nu s-ar fi gândit niciodată că va veni vremea să fie scrisă o carte despre el și fiul său. (MF)
• Retragere. Fostul portar al formației O- lympique Marseille și al reprezentativei Franței, Fabien Barthez, și-a anunțat, ieri, retragerea din activitatea competițională. „Mă retrag din fotbal, din echipa Franței. Voi continua să fac ce îmi place, așa cum am făcut-o de la 15 ani, dar fără fotbal", a declarat Barthez, în vârstă de 35 de ani. (MF)

Românii, părăsiți de suporteri

PA 8 ......... ...

Grupa G / Clasament
1. Olanda 2 2 0 0 4-0 6
2. Bulgaria 2 1 1 0 5-2 4
3. România 2 1 1 0 4-2 4
4. Albania 2 0 1 1 2-4 1
5. Belarus 2 0 i 1 2-5 1
6. Luxemburg 1 0 0 1 0-1 0
7. Slovenia 1 0 0 1 0-3 0

k------------------------------------- —

La un pas de medalie
București (MF) - Halterofilul Valeriu Calancea s-a clasat pe locul patru la procedeul aruncat al categoriei 85 de kilograme, din cadrul Campionatelor Mondiale de haltere de la Santo Domingo, informează site- ul oficial al Federației Internaționale de Haltere (IWF). Calancea a ridicat 200 kg la procedeul aruncat, aceeași performanță fiind reușită și de columbianul Hector Ballesteros, care însă a ocupat poziția a cincea, fiind mai greu cu 70 de grame la cântar decât românul. Valeriu Calancea s-a situat pe locul al șaptelea la smuls, cu 162 kg, aceeași poziție ocupând-o și la total, cu 362 kg ridicate. Bielorusul Andrei Rybakou a reușit să câștige toate medaliile de aur la categoria 85 kg, ridicând 180 kg la smuls, 203 kg la aruncat și 383 kg la total. Rybakou a fost urmat, la total, de rusul Aslambek Ediev (373 kg) și de armeanul Tigran Martirosyan (370 kg). Delegația României nu a câștigat nici o medalie la Campionatele Mondiale de haltere de la Santo Domingo.

■ Pițurcă spune că pre
sa e de vină pentru nu
mărul mic de bilete vân
dute la jocul cu Belarus.

București (MF) - Selecționerul Victor Pițurcă a declarat, ieri, că și presa este vinovată de numărul mic de bilete vândute la partida România - Belarus deoarece a indus publicului ideea că Belarus este un adversar slab. „Nu sunt îngrijorat de faptul că s-au vândut bilete puține. Și din cauza dvs. (n.r. - reprezentanților massmedia) s-a întâmplat acest lucru pentru că s-a scris despre Belarus că este un adversar slab. Dacă se juca meciul cu Olanda, interesul era foarte mare”, a spus Pițurcă. Pițurcă este de părere că reprezentativa Belarusului nu se compară cu Armenia, aluzie la rezultatul obținut de naționala României în preliminariile Cupei Mondiale din Germania, care era condusă pe acea vreme de Anghel Iordănescu. „Belarus nu face parte din ca

tegoria echipelor foarte slabe. Nu se compară cu Armenia (n.r. - România a remizat, în deplasare, cu Armenia, scor 1- 1, în preliminariile Cupei Mondiale). Este cam de aceeași valoare cu Albania, poate mai valoroasă decât Albania”, a precizat selecționerul.
Obligați să câștigeTehnicianul a menționat că singurul obiectiv în partida cu Belarus este obținerea celor trei puncte și a adăugat că pentru echipa sa este de preferat ca Olanda să câștige meciul pe care îl va susține, în deplasare, în fața Bulgariei, principala contracandidată la ocuparea celui de-al doilea loc în grupă. întrebat dacă nu este greu pentru jucătorii din campionatul României să joace din trei în trei zile, Pițurcă a spus.„E problemă de obișnuință. Dacă vom continua să jucăm în același ritm un an, doi nu va mai fi nici o problemă. Așa, poate, mai sunt probleme. Jucătorii nu se plâng.

Ghionea, sabotat de sciatică
București (MF) - Fundașul echipei naționale a României, Sorin Ghionea, nu va putea evolua în meciul cu reprezentativa Belarusului din cauza unor probleme sciatice apărute în timpul antrenamentului de joi.Ghionea a părăsit joi seară cantonamentul selecționatei României de la Mogoșoaia pentru a efectua un set de a- nalize suplimentare. „îmi pare rău pentru Ghionea. Era titular pentru meciul cu Bela

rus. Acum iarăși vor fi frământări în lot, cu privire la cine va juca în locul lui”, a declarat Victor Pițurcă.Antrenamentul de azi al naționalei a fost întrerupt de o rafală de ploaie, selecționerul Victor Pițurcă trimițându-i pe jucători la hotel pentru a nu răci. Surse FRF susțin că linia de fundași centrali pentru meciul cu Belarus ar putea fi alcătuită din Gabriel Tamaș și Dorel Goian.

București (MR - Programul partidelor care se vor dispu
ta, tanbM. In preliminariile Campionatului European din 

■ 2008: .

Snipe ik______________________________________
j Kazahstan g tarata, la Alma Ata, ora 17.00

fata - Hntalia, la Erevan, mb 39.001 
Serbia - Belgia, la Belgrad, ora 21.15 
tatugalia - Azerbaidjan, la Porto, ora 23.00

Ghiimi B______________________________
Insulele Feros - Lituania, la Torshavn, ora 17.00 
Scoția - Franța, la Glasgow, ora 19.00 
Ralia - Ucraina, la Roma, ora 21.50

GrupaC___ _ ______2__________ _______
MklfoV - Bosnia Herțegovina, la Chlșinău, ora IIN 

Ungaria - Barda, la Budapesta, ora 20.45
Grecia - Norvegia, la Atena, ora 21.30 

Grupa B_____________________________
Țara Galltar - Slovacia, la Cardiff, ora 13.00 
Ceiia - San Marino-, la Liberec, ora 18.15 
Cipru - Irlanda, la Nicosia, ora 19.30

Grupa E ____ _________________ _
Rusia - Israel, la Moscova, ora 18.00 
Anglia - Macedonia, la Manchester, ora 19.00
Croația - Andorra, la Zagreb, ora 21.15

Grupa F____ . __  ______________
Suedia - Spania, la srockuolm, ora 21.00
Danemarca - Irlanda de Nord, la Copenhaga, ora 21.00 
Letonia - Islanda, la Riga, ora 21.00

Grupa G________________________________
România - Belarus, la București, ora 20.15
Bulgaria - Olanda, la Sofia, ora 21.00
Slovenia - Luxemburg, la Celje, ora 21.45

Arbitru agresat
București (MF) - Arbitrul Hristo Ristoskov, care a condus la centru meciul Levski Sofia - ȚSKA Sofia, din etapa a Vl-a a campionatului bulgar, a fost bătut în fața casei sale și există suspiciuni că această agresiune are ca motiv prestația sa de la partida din 17 septembrie, informează novinite.com. Meciul dintre Levski și ȚSKA, echipă la care evoluează Eugen Trică și Florentin Petre, s-a încheiat cu victoria, cu scorul de 1-0, a formației gazdă, după ce Ristoskov a acordat un penalti pentru aceasta, înfuriindu-i pe fanii oaspeților. Conducerea clubului ȚSKA Sofia l-a acuzat atunci pe arbitru că a luat sistematic decizii împotriva echipei oaspete.

De la Adrian Mutu se așteaptă victorie în partida cu BelarusMai mult se plâng antrenorii și conducătorii”. Ultima ședință de pregătire înaintea partidei de sâmbătă a fost întreruptă cu aproximativ cincisprezece minute din cauza unei rafale de ploaie, Pițurcă trimițându-i pe jucători la hotel de teamă să

nu răcească. Meciul România - Belarus este programat sâmbătă, la ora 20.15, pe stadionul Steaua, în etapa a III-a a grupei G din preliminariile Euro-2008. întâlnirea va fi arbitrată de o brigadă din Spania, avându-1 la centru pe Alberto Undiano Mallenco.

Sorin Ghionea (dreapta) ratează partida cu Belarus (Foto epa<

Ronaldinho rămâne la Barca
■ Starul brazilian își va 
prelungi până în 2014 
contractul cu gruparea 
catalană.

București (MF) - Internaționalul brazilian Ronaldinho își va prelungi, cu patru sezoane, contractul cu FC Barcelona, noul său acord urmând să fie valabil până în 2014, susține cotidianul Sport. Potrivit sursei citate, fratele lui Ronaldinho, Roberto de Assis, care este și impresarul fotbalistului, se va deplasa la Barcelona pentru două săptămâni, perioadă în care începe negocierile cu conducerea clubului catalan. Roberto de Assis va asista, de asemenea, la meciurile cu Real Madrid (22 octombrie) și Chelsea (18 octombrie). FC Barcelona dorește, prin prelungirea contractului brazilianului, să pună capăt zvonurilor potrivit cărora Ronaldinho ar putea ajunge la AC Milan. Actualul contract al lui Ronaldinho cu FC

Brazilianul e cel mai bine plătit jucător al lumii (Foto: EPA)Barcelona este valabil până în 30 iunie 2010 și are o clauză de reziliere de 125 de milioane de euro.Ronaldinho s-a transferat la clubul spaniol în 2003 și până în prezent a semnat trei contracte. Achiziționarea sa de la Paris Saint Germain a costat gruparea din Barcelona 25 de milioane de euro, iar primul acord al brazilianului cu clubul catalan a fost pe o perioadă de cinci sezoane.

Primul sezon al lui Ronaldinho la FC Barcelona a fost foarte bun și mai multe cluburi, în special Chelsea, și-au manifestat dorința de a-1 a- chiziționa pe brazilian. FC Barcelona a decis atunci să mărească salariul lui Ronaldinho, de la 3 milioane de euro la 4,8 milioane de euro, precum și valoarea clauzei de reziliere, care era inițial de 100 de ihilioane de euro, la 120 de milioane de euro.

Schumi, nociv 
pentru F1Londra (MF) - Fostul pilot Damon Hill a declarat, ieri, că influența germanului Michael Schumacher asupra Formulei 1 nu a fost una bună, deoarece dominația sa a făcut ca interesul pentru Marele Circ să scadă. „Trebuie să spun că, deși el este un pilot extraordinar, nu a avut o influență bună. Este un competitor foarte puternic, dar spectacolul a dispărut puțin odată cu dominația lui Michael. Aștept cu nerăbdare Formula 1 fără Michael, care sper că va permite revenirea competiției”, a spus Hill. Michael Schumacher ar putea câștiga, în acest weekend, al optulea titlu de campion mondial, dacă se va impune la Marele Premiu al Japoniei.

Jose Antonio Reyes (Foto: epa)

Steaua ar putea scăpa de Reyes
■ Internaționalul de la 
Real a suferit o acciden
tare în cantonamentul 
naționalei Spaniei.

București (MF) - Mijlocașul echipei Real Madrid, Jose Antonio Reyes, ar putea rata meciul cu Steaua, programat în data de 17 octombrie, în grupa E a Ligii Campionilor, după microruptura fibrilară suferită, marți, în cantonamentul reprezentativei Spaniei, informează cotidianul Marca. Publicația spaniolă notează că în urma acestei accidentări

Reyes va fi indisponibil două săptămâni.„Deși el ar putea fi recuperat până la meciul cu Ge- tafe, staff-ul tehnic preferă să- 1 menajeze pentru derbiul cu FC Barcelona. Normal ar fi ca el să nu facă deplasarea la București pentru meciul cu Steaua”, a scris Marca.
Galactici obosițiLa meciul cu Getafe, programat în 15.10., în etapa a VI- a a campionatului Spaniei, ar putea reveni însă printre titulari Ronaldo, care în prezent este foarte aproape de greu

tatea ideală. Pe de altă parte, antrenorul Fabio Capello intenționează să menajeze câțiva jucători în partida cu Getafe, programată la 15 octombrie, după ce la unii dintre ei a aț?' servat că s-a instalat oboseala. Astfel, fundașul dreapta Michel Salgado, care va fi complet recuperat după o accidentare, își va relua locul în defensiva madrilenilor.în centrul apărării, alături de Fabio Cannavaro va fi folosit Râul Bravo, Sergio Ramos fiind suspendat după eliminarea din derbiul cu Atletico Madrid.

novinite.com
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Vând ap. 2 camere (03)

• contorizări complete, ideal mansardare, preț 
negociabil. Tel. 0724/381759. (T)
• Deva, Al. Armatei, preț 720 milioane lei, ți 
garsonieră, zona Eminescu, preț 520 milioane lei. 
Tel. 0745/253413. GD
• Deva, Bdte 22 Decembrie, bl. 12 A, sc. C, ap. 57, 
etaj 3,65 mp, decomandate, vedere la bulevard. 
Tel.229697.(T)
• modMcat, balcon închis, gresie, faianță, 
bucătărie mobilată, etaj 2, Dacia, Al. Romanilor, 
bl. 14. preț 1,1 mid. lei. Tel. 0749/182154, 
0254/219582. (D
• Oiăștie,Str. Pricazului, preț negociabil. Relații 
tel. '’11779, după ora 18 (1/4.10)
•>nent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
3 Tjaz, preț 1.250 mid. lei. Tel. 223336. (T)
• dl»omandate, ultracentral, etaj intermediar, 
parchet, 56 mp, balcon închis, contorizări, preț 
125.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• irgent, semidecomandate, centrală termică, 
parchet, gresie, faianță, îngrijit, Kogălniceanu, 
preț 1,050 mid. lei, negociabil. Tel. 0742/019418. 
(Al)
• urgent, croit, centrală termică, parchet, 
balcon închis, 54 mp, zona Miorița, preț 950 
milioane lei, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• circuit, centrală termică, zona Miorița, preț 
95.000 ron. Tel. 0740/210780. (Al)
• semidecomandate, contorizări, balcon închis, 
etaj 3, zona Uzo Balcan, preț 72.000 ron. Tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• Zamfirescu, In circuit, et 4, izolat, preț 110.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Kogălniceanungt 1, în circuit, CT, amenajat, 
balcon, parchet, preț 120.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• zona pieței, semidec., et 1, amenajat, 
contorizări, 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 contorizări, 
parchet preț 96.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• zona Zamfirescu, circuit parchet, gresie, 
faianță, ușă metalică, balcon închis, preț 110.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona AL Saturn, dec., gresie, faianță, parchet 
termopan, CT, etaj 1, amenajat complet preț 
140.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• dec, CT, termopan, living, faianță, gresie, ușă 
metalică, balcon închis, st=70 mp, preț 140.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona AL Păcii, etaj 1, bloc de cărămidă, 
termopan, parchet, gresie, faianță, ușă metalică, 
bucătărie modificată, contorizări totale, balcon 
mare, preț 110.000 ron neg., accept credit 
ipotecar, tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• zona M. Viteazul, bucătărie modifcată, 
parchet gresie, faianță, ușă metalică, apometre, 
gaz 2 focuri, zonă liniștita, preț 98000 ron neg., 
tel. 0745/302200,0723/251498 (A4)
• zona Astoria, contorizări 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

«'dec, «0 mp, parchet, stare foare bună, 
contorizări 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)
• etai intermedfar, 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 118000 ron neg, tel. 
0788/165702,0723/251498 (A4)
• zona Trident - ANL, ocupabil azi, contorizări, 
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 98000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228  (A5)
• dec, centrală termică proprie, parchet balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj 8 uși schimbate, contorizări, parchet 
zona gării, preț 120.000 lei, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• decomandate, baie, superamenajată CT, et 2, 
zonă ultracentrală ocupabil imediat, preț 
135.000 Ron, neg, tel. 235208 0729/018866. (A6)
• superamenajat, CT, termopane, complet 
mobilat și utilat ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg, tel. 235208,0729/018866. 
(A6)
• st 70 mp, superamenajat și dotat CT, la cheie, 
ocupabil imediat et 2, zonă bună preț neg, tel. 
2352080724/620358 (A6)
• to circuit pe Bălcescu, parchet gresie, faianță 
termopane peste tot, balcon închis cu 
termopane, complet contorizat exclus credit 
preț 98000 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 88000 RON, neg, tel. 
0745/640725. (A7)
• zona pieței, semidec, parchet balcon, 
contorizări, neamenajat etaj 4, izolație italiană 
preț 97S00 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 circuit bloc de cărămidă balcon închis, 
zona Dacia, preț 98000 RON neg. Tel. 231800; 
0745/511776. (A9)
• dec, camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări integrale, etaj 1, zona Kogălniceanu, 
preț 125.000 RON, tel. 231800; 0745/511776. (A9)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• uigent,eva, plata imediat Tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, to vilă centrală termică 
parchet gresie, faianță 2 balcoane, teren 
aferent 200 mp Deva, preț 45.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0747/490290. (T)
• semidecomandate, balcon, parchet, 
contorizări 2 focuri, etaj 1, zona Zamfirescu, preț
1,250 mid. lei, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• decomandate, contorizări, balcon închis, bloc 
acoperit zona Progresul, preț 132.000 ron. Tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• 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 termică 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)
• Progresul 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 1, 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, repartitoare, 
contorizări la apă și gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38000 euro, tel. 223400,0724/169303,0740/914688 
(A5)
• decomandate, zonă ultracentrală et 7, 
superamenajat, complet mobilat și utilat, preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208 
0729/018866. (A6)
• 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, aranjai gresie, faianță parchet 
lamelar, zona Dacia, etaj intermediar, preț 750 
mii., rieg., tel. 0749/268830,206003. (A7)
• urgerrt, etaj intermediar, cu balcon, 
contorizări, zona Micro 15, Deva, preț 71.000 
RON, tel. 0749/268830,206003. (A7)
• semidea, 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)
• dea, 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)

• Deva, etaj 1, 100 mp, occidental, centrală 
termică termopane, ușă metalică totul nou, 
preț 49.000 euro. Tel. 215212. (Al)
• Dorobanți, et 3, dec., termopane, amenajări, 2 
băi, garaj lângă bloc, preț 60.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• urgent zona Dorobanți, dec., 2 balcoane, 2 băi, 
amenajat, modem, CT, garaj, st=100 mp, preț 
58.000 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• urgent Deva, Gojdu, et 1,100 mp, occidental, 
centrală termică termopane, ușă metalică totul 
nou, tel. 215212. (Al)
• dea, 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, et 1, 
neamenajat preț 160.000 RON, tel. 0742/290024. 
(A3)
• zonă I 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)
• dea, 2 băi (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, etaj 3, Bd. Decebal, preț neg., 
merită văzut! Tel 231.800,0740/317313. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară 
centrală termică 130 mp, preț 240.000 ran. 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. 
n74A/78fK7R (A8)

vând case, vile (13)

• casă 3 camere, 2 băi, 2 bucătării, centrală 
termică termopane, curte, grădină 720 mp, 
Deva, preț 3,6 mid. lei, negociabil. Tel. 
0726/043788 (T)
• casă nouă Deva, zona Pietroasa, P+E+M, sc 
240 mp, 2 intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică 400 mp teren, preț 99.000 
euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• central Deva 2 intrări, 3 camere, 2 băi, 2 
bucătării, pivniță centrală termică canalizare, 
apă gaz, 600 mp teren, livadă preț 350.000 ron. 
Tel. 215212. (Al)
• 5 camere, garaj, CT, gresie, faianță parchet, 
grădină zona Sântuhalm, preț 370.000 RON, neg., 
tel. 0742/290024. (A3)
• construcție nouă 7 camere, nefinisată curte 
și grădină 1200 mp, ideală pentru sediu firmă 
sau locuit, Deva, preț 120.000 euro, tel. 
0742/290024. (A3)
• 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+l, construcție 2000, parter:
2 camere, hol, baie, bucătărie, garaj, la etaj: 3 
camere, hol, baie, bucătărie, pretabil 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi,
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
108000 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)
• irgerrt, in Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină curte, ST=580 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro neg., tel. 
231300,0740/317313. (A9)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

• casă 4 camere în Băcia, nr. 130, gaz, apă 
curte mare, grădină posibilități extindere. 
Tel. 245866. (7/4.10)

• casă 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 In comuna Unirea, lângă Hațeg, preț 
negociabil. Tel. 221257. (T)

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

Vând garsoniere (19)

• Deva, zona Mărăști, parter, multiple 
îmbunătățiri, obiecte sanitare noi, mobilată, 
contorizări, ocupabilă imediat, preț 670 milioane 
lei, negociabil. Tel. 222313,0747/692330. a)
• Deva, zona Gojdu, etaj 1,32 mp, contorizări 
complete, preț 71.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)

• semidecomandate, centrală termică, ușă 
metalică balcon închis cu termopan, mobilată 
și utilată preț 55.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)
• urgent semidecomandate, contorizări, 
parchet, balcon închis, etaj 3, zona Mărăști, preț 
67.000 ron. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• semidea, bucătărie, baie, contorizări, zona 
Lido, preț 70.000 RON, tel. 0741/154401, 227542 
seara. (A2)
• confort 1, dea, amenajat modern, bucătărie: 
faianță + gresie, baie: faianță + gresie, laminat, 
C.T., zona Banca Transilvania, preț 95.000 RON, 
tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)'
• semidea, bucătărie, baie, balcon, zona Ai. 
Crișului, preț 47.000 RON, tel. 0741/154401,227542 
seara. (A2)
• semidea, bucătărie, baie, balcon, contorizări, 
zona gării, preț 76.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542 seara. (A2)
• dea, bucătărie, baie, balcon, contorizări, zona 
Micro 15, preț 53.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542 seara. (A2)

AGENȚIA IMOBILIARA „ELITTE"

Deva, Cuza - Vodă, 
nr. 37, Cooperativa 
"Progresul", etaj. 1, 

în spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0729/018866.
(65426)

Firma noastră își propune să efectueze 
servicii profesioniste de vânzări, 
cumpărări, închirieri și consultanță 
imobiliară.

Clienții primesc gratuit informații 
despre oferta imobiliară, creditare 
bancară și evaluare imobiliară.

Misiunea noastră este să oferim cea 
mai simplă, convenabilă și eficientă 
metodă de a satisface cerințele dienților 
noștri.

Ne puteți contacta la nr. de telefon:
0254/231.800; O74O/178.252; 0723/619J77 

Fax: 0254/231.800
Sau la E-mail: ELinEIMOB@YAHOO.COM, WWW.ELinEIMOB.LX.RQ

ADMINISTRATOR.: 3LABU IOAN nr. tel. 0746/511.776

Folosindu-ne de talentul, experiența, 
pasiunea și cunoștințele noastre, noi dăm 
posibilitatea ca ceea ce căutați dumnea
voastră sâ poată deveni realizabil.

Și pentru câ noi știm ce înseamnă un 
client mulțumit, suntem siguri că putem 
face față oricărei provocări.

în cazul în care doriți să începeți cola
borarea cu agenția noastră, vă rugăm 
să ne contactați la sediul din Deva, Bid. 1 
Decembrie, bl. 3, parter.

Garant Consulting
ani de experiență

____________________________________ eww.gOTOTrt.coRsiiltiRg.de

Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. F5, 
parter (colț cu Bd. Decebal) 

Tel. 215800,215151, 
0722/297610,0745/630316

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scurt timp! ,55176!

AGENȚIA IMOBILIARA

PRIMA - INVEST
LIDER IMOBILIAR

ATESTAT 51 LICENȚIAT

I Agenția Imobiliară
Deva, I.L. Caragiale, nr.20 (In spate la U.M. Pompieri)

<4 223400 
0723/020207
0740/914688

etania■ 'vaSa 
www.casabetania.rdslink.ro 
“... aproape de tine.. 
e-mail: casabetania@rdslink.ro

FIESTA NORA
.........

AGENȚIA IMOBILIARĂ 
IMOBFRANC

DEVA, Sir. 22 Decembrie, nr. 
37 A, parter, camera 

12 (CEPROMIN)
FIȚI INFORMAȚI DE ULTIMELE OFERTE 

ÎN VÂNZĂRI Șl ÎNCHIRIERI IMOBILIARE! 
TEL: 0742/290024
E-mail: imobfranc@yahoo.com

(65906)

)
RECLAME
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Tel. 0765-243768 0788.189.103

«înființează societăți comerciale în numai zece zile 
asigurând toate serviciile necesare (inclusiv stampila), 

modifică prin acte adiționale societăți existente 

asigură asistența juridică la redactarea contractelor 

reprezintă în instanță interesele persoanelor Juridice. 
(59810)

• zona Miriști, semidec., etaj intermediar, preț 
65.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona Dorobanți, dec., gresie, faianță parchet, 
CT, bucătărie modificată st=40 mp, tel. 
0742/290024. (A3)
• etaj 2 din bloc de 4 nivele, parchet, vedere în 
față balcon mare, ocupabilă imediat, accept 
credit ipotecar, zonă foarte bună - ultracentrală 
preț 26.500 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 Decebal -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 ă dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228. (A5)
• etaj 3, dea, contorizări, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78.000 RON, neg., 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• dec, neamenajată st=40 mp, contorizări, 
balcon, Dorbanți, preț 80.000 RON, neg., tel. 
223400,0720/38796,0742/005228. (A5)
• zona M. Eminescu, dec., et. 3, ocupabilă 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
• zona Progresii, bloc cărămidă parchet, 
vedere la stradă contorizări, preț 68.000 RON, 
neg., tel. 235.208,0724/620358 (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață, et 2, contorizări, balcon, parchet, 
preț 235208 0724/620358. (A6)
• urgent, zona Dacia, dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578 (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)
• dec, cameră cu parchet contorizări integrale, 
etaj intermediar, zona Ulpia, Deva, preț 80.000 
RON negociabil, tel. 231.800. (A9)

• garsonieră dec, suprafață mare (41,5mp), 
cameră cu parchet, contorizări, balcon, 
amenajată (gresie, faianță), boxă zona 
Dorobanți, preț 95.000 RON neg, tel. 231800; 
0740/317314. (A9)

Vând terenuri (21)

• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124. m
• 13300 mp teren în Deva, lângă cabana Bejan.
Tel. 222002. (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, in Băcia, toate 
facilitățile, preț 4 euro mp, și 1000 mp teren, în 
Deva prelungirea Vulcan, preț 28 euro mp. Tel. 
0722/161644. (T)

• 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)

• Deva zonă rezidențială 6 parcele, 740 mp 
parcela fs 22 m, facilități, preț 20.000 euro 
parcela Tel. 0722/564004. (Al)
• intravilan la DN7, Deva Simeria 7300 mp, fs 50 
m, preț 50 euro mp. Tel. 0726/710903. (Al) 
intravilan Șoimuș, 4600 mp, fs 70 m, preț 20 euro 
mp, negociabil. Tel. 0740/210780. (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)
• intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități în zonă Zăvoi-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400, 0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• intravilan, st 1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit, în apropierea bisericii de 
pe Eminescu, loc drept stradă asfaltată preț 95 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• st 5538 mp, front stradal 15 m, utilități in 
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

I euro/mp, neg., tel. 0742/290024. (A3)

• infravian, st= 2750 mp, fs=20 m, facilități: apă 
gaz, curent zona Sântandrei, preț 15 euro/mp, 
tel. 0742/290024. (A3)
• intravilan, st- 5700 mp, fs= 30 m, facilități: 
apă, gaz, curent zona Sântuhalm, preț 20 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• intravilan, la 8 km de Deva, la șosea, ST 2000 
mp, toate utilitățile, apă energie electrică gaz. 
preț 3 euro/mp, tel. 235208, 0729/018866, 
0724/620358 (A6)
• teren intravilan, s=1100 mp. F.S.= 26 m, 
deasupra la bazinele de apă Dealul 700, drum 
asfaltat, preț 20 euro/mp, tel. 0745/640725. (A7)
• intravilan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
• intravilan, In Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, SF- 
18, utilități în zonă preț neg., tel. 231800, 
0745/511776. (A9)
• S-500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

Cumpăr teren (22)

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

Vând locuri de veci (23)

• vând cavou pentru 2 persoane în cimitirul 
Bejan, loc central, preț negociabil. Tel. 219314. (D
• vând cavou nou cu 2 locuri. în cimitirul vechi, 
Orăștie, zonă foarte bună uscată preț 30 
milioane lei. Tel. 232216.0")

Vând spații comerciale (25)

• Deva, P+l, 150 mp plus teren, 2 garaje, 
centrală termică canalizare, apă gaz, preț 
82.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)
■ zona Mărăști, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, nreț 15.000 euro, tel. 0745/786578 (A8)

Imobile chirii (29)

■ caut urgent pentru închiriere apartament 2 
camere, mobilat indiferent de zonă ofer 120 
euro/lună Tel. 0746/779288 0788/496558 (T)

• primesc In gazdă o elevă aproape de Liceul 
Pedagogic. Tel. 216347. (T)
• ofer pentru închiriere garsonieră în Deva, 
complet mobilată preț 80 euro/lună Tel. 215212. 
(Al)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, central 
Deva, 68 mp, preț 750 euro/lună cu cheltuieli 
incluse. Tel. 215212. (Al)
• 3 camere, 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 mobilată CT, termopane, aragaz, 
frigider, totul nou, zona Kogălniceanu, preț 150 
euro, neg, tel. 0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere, mobilat, araga- 
frigider, zona Zamfirescu, preț 150 eurtF'l 
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 
te|. 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, Măi, 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)
• garsonieră zona D. Zamfirescu, et 1, balcon, 
contorizări, preț 100 euro/lună tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• caut de închiriat garsonieră sau ap. 2 camere 
(ne)mobilat zona Gojdu, Decebal, Piață 
Dorobanți, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 0729/018866. (A6)
• spațiu comercial, st 33 mp, zonă foarte bună 
cu vad pietonal, la bulevard, preț 10 euro/mp, 
tel. 235208 0729/018866. (A6)
• garaj, zona Magazinul Tineretului (Baroul de 
avocați), preț 50 euro/lună tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• dec, 2 băi. nemobilat zona Creangă Deva, 
preț 150 euro/lună tel. 231800,0745/511776. (A9)
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Daci vă plac copiii, dacă sunteți 
o persoană de încredere 

dacă doriți să vă supli me tați veniturile

Societatea

recrutează personal pentru intermediere 
baby-sitting și menaj. g

§ 
Detalii la tel. 235045, 0724/593142,0747/40414Ă 

clădirea Minvest, cam. 72, Deva, orele 10-14.

Organizează licitație publică în Vederea atribuirii 
contractului de achiziție publică pentru extindere la 
Căminul Cultural Tăfârăști.

SC 3F Graal SRL
Deva, Hunedoara
Aleea Plopilor bl. (31,ap 6 
tel/fax.0254Z234.125

DISTRIBUITOR AUTORIZAT SKY ATC:
-PAPKI'ÂRIE
-ELECTROZI, SCULE. UNELTE, CUIE ELECTRICE 
-ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
-BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(65051)

El TEAM CONSULTING
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1raining
Evaluare 
.tauten ta
Management

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

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

*^**<v^« -"A 41

Vă oferă cazare, masă și 
transport pe o perioada de 
12 zile la numai 550 ron / 
persoană, doar în perioada 
01.09 -30.11.2006
înfiatei /fax. 0254/249.Hl§ 

telefon. 0254Z249.175 §

SOÎIIW®»»»
Vă pune la dispoziție:

Morocosrro», generatoare de curent, 
GRUPURI INDIVIDUALE DE MULS, TOCĂTOARE DE FURAJE,

Ofertele se depun până în data de 16.10.2006, ora 
16.00.

Ofertele se deschid în data de 17.10.2006, ora Ț" 
1O.OO.

Relații la telefon/fax: 280.674. ’’

niQ Vis a râde ^Donald’s
Tel. 0254/234717,

0742/030201,0749/551299
tyț euro dus
1$ «ro dus-întors • 15 zile „
IU euro dus-înfors-90 zile S

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS

9

■ TÂMPLARII PVC Șl ALUMINIU PROPIL1 RIHAU
> SIAM T1RMOPAN ■ JALUZILIVHTI1CAU ■ RULOURI 
»10%REDUCERE

GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230,553

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

(65902)
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ASTRE:

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)
REALIZARE, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

PRIMĂRIA COMUNEI BURJUC

Organizează licitație publică în vederea atribuirii 
contractului de achiziție publică pentru lucrare de 
Reabilitare drum pietruit DC 160 „ZAM-PETREȘTI- 
GODINEȘTI".

Ofertele se depun până în data de 16.10.2006, ora 
16.00.

Ofertele se deschid în data de 17.10.2006, ora 
1O.OO.

Relații la telefon/fax: 280.674.
(65902)

IMPRIMERIE TEXTILE
TRANSFER TERMIC DIGITAL 
POZE - IMAGINI 
GRAFICA - SIGLE

iTTăîl 
Sta moto

330025 - D e v a«5
Str. 1 Decembrie 2 7S 
Tel./Fax : 0254/213510'' 
e-mail : stamprod®rds(înk.ro

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI HUNEDOARA 
ORGANIZEAZĂ

Licitație publică deschisă pentru închirierea unor spații aflate 
temporar disponibile la următoarele unități școlare: 

Clubul Copiilor Petroșani, Colegiul Tehnic Agricol „Al. Borza" 
Geoagiu, Școala Primară Homorod Suseni, Școala Generală nr. 2 

Simeria, Colegiul Economic „Emanoil Gojdu" Hunedoara, Clubul 
Copiilor Vulcan, Grup Școlar de Arte și Meserii „Ion Mincu" Deva, 
Școala Generală „Eminescu Petofi" Deva, Școala Generală nr. 1 
Simeria, Școala Generală nr. 6 Petroșani, Școala Generală nr. 6 

Petrila. Licitația va avea loc în data de 13.10.2006, ora 10,00, la 
sediul Inspectoratului Școlar al Județului Hunedoara - Deva, str. Gh.

Barițiu, nr. 2. Relații suplimentare la sediul școlilor sus amintite,

Oferă spre închiriere: 

în salonul de înfrumusețare 
iu pentru cosmetici - acesta
fiind utilat în totalitate.
Peruani de contact

AGNES ȘTEFÂNIȚÂ
Tel. 0721/245.696

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI1

-WEBMASTER 
-WEBDESIGNER
- PROGRAMATOR WEB

TEL: 0254.206.210 
MOB: 0723.130.463 
E-mail: offlceQKm ro
Site: WMML.ilm.rfl

precum și la sediul ISJ Hunedoara, telefon 215755, 213315.

HUgnMSMA ROM voA

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

(56973)

ANUNȚ PUBLIC
S.C. DAVAR DEO SRL cu sediul în localitatea Sălașu de 
Sus, sat Sălașu de Sus, nr. 328, jud. Hunedoara, anunță 
depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivul Abator și fabrică de produse din 
carne „Retezat" situat în localitatea Sălașu de Sus, nr. 
328.
Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, 
zilnic între orele 8-16.
Eventualele sesizări și redamații pot fi depuse în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data anunțului.

(659091

kSOAME

mailto:anazsok@smart.ro
mailto:cdinis@smart.ro
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RoMarketing®

Coaching j Training i Evoluare | Recrutare | Team Building | CcmțtulUKițS

Companie specializată în recrutare, acreditată de MMSS și Agenția Națională 
pentru Ocuparea Forței de Muncă, certificată conform standardului
ISO 9001:2000, organizează selecție de personal pentru postul de:

REPREZENTANT VÂNZĂRI ■ HUNEDOARA

Clientul nostru este o companie multinațională care activează tn domeniul 
distribuției bunurilor de larg consum.
Cerințe:

studii superioare absolvite
- experiența relevantă in vânzările bunurilor de larg consum constituie avantaj
■ permis de conducere cat. B
- cunoștințe de operare PC - MS Office
- cunoștințe de limba engleză - nivel de conversație
■ excelente abilități de comunicare și negociere
■ atitudine proactivă, flexibilitate, implicare, organizare. 
Se oferă:
■ pachet salarial atractiv
- posibilități de dezvoltare profesională.

Cel Interesați sunt rugați să trimită CV-ul însoțit de o scrisoare de Intenție 
prin fax seu «-mail la:

fax 0259/411903, email: recnitaro*romarkettng.ro 
sau prin poștă la următoarea adresă: 

410078 - Oradea, atr. Sucevei, nr. 43
până la dau de 16.10.2006. 5

Numai candidați! selecționați vor fl contactați. Ș

Auto românești (36)

e vând Dada 1310, af 1997, acte la zi, stare bună 
de funcționare, preț negociabil. Tel. 0722/494910, 
0729/970473. (T)
o vând Dada Super Nova Rapsodie, af 2001, 
culoare negru abanos, motor și cutie de Renault 
Clio, închidere centralizată, interior pluș, preț 
12300 ron, negociabil. Tel. 0723/633095. (T>
o vând urgent Dacia 1310, af 1990, stare foarte 
bună de funcționare, radio casetofbn, închidere 
centralizată, 5 trepte, preț negociabil, la vedere. 
Tel. 0724/012735. (T)

Auto străine (37)

• vând Opel Kadet 13, af 1987, îmbunătățit și 
casă în Călan. Tel. 0254/241476. (T)
• 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. 
(T)
• vând Trabant 601, af 1990, preț negociabil. Ilia, 
Str. Libertății, nr.92. (T)
• vând irgent Nubira-vagon, an fabricație 2000, 
full-options, gri-metalizat, preț foarte avantajos, 
tel. 0254/221749,0722/519009. (T)

CONVOCATOR
Consiliul de Administrație al S.C> REVA S.A. SIMERIA 

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de
25.10.2006, ora 11.00, la sediul din Simeria, Str. Atelierelor, nr. 32, cu 

următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea noii Organigrame a S.C. REVA S.A. Simeria
2. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2006.
în cazul în care Adunarea Generală nu va fi statutară se va desfășura o nouă 
Adunare Generală în ziua de 26.10.2006, la aceeași oră și în același loc.

(65863)
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Societate comercială

angajează facturistâ-vânzâtoare în 
magazin (experiență minim 1 an). 
Salariu atractiv, bonuri de masă , transport. 
Informații: 0254/210923 sau 0744/620427. 
Fax: 0254/210924. <65S84>

A.P.M. Hunedoara ți S.C. GTS COMPANY SRL, titular al 
proiectului „Spălătorie Vulcan" din localitatea Vulcan, anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării pentru obținerea acordului de 

mediu.

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

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

(65894)

S.C. MARMOSIM S.A Simeria
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. MARMOSIM SA SIMERIA 

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
în data de 20.10.2006, ora 10.00, la sediul scxietâții din Simeria,.str CuzaVoda nr. 24, jud. Hunedoara, în confor
mitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, avand ca orame da zi:
1. Alegerea Consiliului de Administrație al MARMOSIM SA ca urmare a împlinirii mandatelor cdminislratorilor.
2. Aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe amortizate ți neamortizate propuse la casare în 2006.

3 Diverse
In cazul în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul conform prevederilor legale și statutare. Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor vo avea loc în data de 21.10.2006, ora 10.00, în același toc și va putea hotărî 
indiferent de reprezentarea ocțimariler prezenți.
Au dreptul să participe la Adunarea Generală Ordinară to|i acționarii S.C MARMOSIM S.A. înscriși în Registrul 
acționarilor „RtGIScO S.A.’ la sfârșitul zilei de 15.10.2006 considerată «dala da referință* - Acfionorii pot participa 
la adunare după cum urmează: persoanele fizice, în baza actului de identitate, persoanele juridice, prin reprezentanții 
legali.
Acționarii pot împuternici sa fie reprezentafi și da alte persoane printre procură specială, conform legii. Formulare 
de procură specială se pot obține la sediul societății - Direcția Resurse Umane începând cu data de 15.10.2006, între 
orele 800 - 1400, și vor trebui depuse 1° secretarul A.G.A. cel mai târziu la data adunării - ara 9.00
Accesul acționarilor în sala de ședințe se face numai pe baza actului de identitate și, după caz, a procurii speciale sau 
mandatului, între orele 9.00 - 9.45.
Abater alele informative asupra ordinii de zî vor putea fi consultate la sediul societății, începând cu data de 15 10.2006 
Persoana de contact pentru informații suplimentare: Opri ța Matei - Director Resurse Umane, telefon - 054/260 851; 
260852

Președinte Consiliu de Administrație , Miorița Vîckanu

Decese (75)

Colectivul de Cadre al Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Hunedoara aduce un ultim omagiu celui care a fost
BOBINĂ SILVIU ALEXANDRUși transmite sincere condoleanțe familiei greu încercate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

(5/6.10)

Colectivul Primăriei orașului Simeria este alături de colegul lor ing. Bobină Alexandru în greaua durere 
Cj pricinuită de decesul prematur și fulgerător al fiului
Ll său

SILVIU BOBINĂ
Sincere condoleanțe familiei îndoliate.

• vând VW Pasat 1.9 TDI model 2002, tiptronic, 
extrase Ml, 133.000 km, albastra metalizat, ori
ginal, ireproșabil, preț 10.850 euro, negociabil. 
Tel. 0723/270348. (T3

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând aparat de sudură confecționat, preț 400 
ron. Deva, Al. Brazilor, nr. 8. (T)

Piese, accesorii (42)

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

Garaje (43)

• vând garaj cu teren proprietate, pe str. Lăstun
(Ady Endre) Deva. Tel. 0722/331121. (T)

Mobilier și interioare (47)

• vând comodă nouă cu 4 sertare, preț 200 ron. 
Deva, Al. Brazilor, nr. 8 (T)
• vând terestre și uși tămplărie PVC și aluminiu, 
uși metalice și uși de interior din lemn. Relații: 
Hunedoara, tel. 0740/252149. CD
• vând mobilă sufragerie, stare bună, preț 
negociabil. Tel. 0723/742919,219182. (2/6.10)

Materiale de construcții (53)

• vând distanțieri pentru fier beton, Tel. 
0723/227569. (T)

Electrocasnice (56)

• vând frigider Arctic 2401, motor nou, 300 ron și 
bicicletă fete 10 -12 ani, 200 ron, negociabil. Tel. 
0788/940104. (T)
• vând mașină de cusut electrică rusească tip 
geamantan, 180 ron. Tel. 220956. (T)

• vând ladă 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 frigider Zill, stare de funcționare foarte 
bună. Preț 250 RON. Tel. 0720/400422. (T)

Altele (61)

■ cumpăr lăzi și paieți de plastic. Tel. 
0723/227569. (T)

• cumpăr sobă din fontă, înălțimea 2 metri, 
diametral 70 ■ 80 cm, pentru încălzirea 
biserică. TeL 0258/875261. (2/3J0)

(65943)

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Costăcnescu Margareta. Se declară nul. (1/6.10)

Umanitare (66)

• caut urgent donator sânge grupa A2 Negativ, 
contra-cost. Tel. 0748/205574. a)

Prestări servicii (72)

• curs intensiv de medicină naturistă Ayurveda, 
începe luni 9.10.2006, ora 17, Deva, Str. 22 Decem
brie, bl. D3, sc. 2, parter. Tel. 0721/154673, 
0254/221307, www.AMNR0.NET (11/4.10)
• fotograf profesionist fotografiez și filmez 
nunți, pe sistem digital și DVD, telefon 
0726/715670. (D
• Fundația Mundi 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)
• mertitez 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 munci 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 maximi Tel. 

0727/332442,0727/383878. (13/4.10)
• SC Agercom Impex SRL angajează responsabil 
resurse umane. Informații și CV la tel./fax 
0254/219300 sau la sediul firmei, str. G, Barițiu, 
nr. 13, Deva. (1/5.10)
• SC Danielle Company SRL, cu sediul in Deva, 
Str. Rândunidi, nr. 6, angajează confecționeri 
textile, tel. 0746/031026, și tricoteri manuali, tel. 
0720/400977.(2/5.10)

Redacția nu-și asumă responsabili

tatea pentru conținutul anunțurilor 

de mică șl mare publicitate.

EVIDENTIAZA-TE!

PRIMĂRIA COMUNEI

Organizează licitație publică în vederea atribuirii 
contractului de achiziție publică pentru reparații ți 
extindere la Școala primară Burjuc.

Ofertele se depun până în data de 16.10.2006, ora 
16.00.

Ofertele se deschid în data de 17.10.2006, ora 
10.00.

Relații la telefon/fax: 280.674.

(65902)

Cu durere în suflet finii Mirela și George Filip sunt alături de nașii lor, familia Bobină, în greaua încercare pricinuită de pierderea prematură a minunatului lor fiu
BOBINĂ SILVIU ALEXANDRU

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

(06.10.06)

Cu nemărginită durere în suflete suntem alături de doamna învățătoare Bobină Elena la trecerea în 
A neființă a fiului

SILVIU ALEXANDRUDumnezeu să-l odihnească. Colectivul clasei IA de la Școala Generală Simeria.
(3/6.10)

Familiile Filip și Korosy aduc un ultim omagiu celui care a plecat dintre noi
BOBINĂ SILVIU ALEXANDRUși transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate.Dumnezeu să-l aibă în pază!

Vecinii deplâng moartea prematură a celui care a avut un suflet blând
BOBINĂ SILVIU ALEXANDRUși sunt alături de familia greu încercată.

Sincere condoleanțe!

Casa de Ajutor Reci
proc a Pensionarilor,

Deva, str. împăratul 
Traian, nr. 33, roagă pe 
membrii săi cărora li s-au 

aprobat cererile de 
primire a ajutorului 
nerambursabil să se 

prezinte la sediul unității 
pentru ridicarea sumelor 

cuvenite.
(65904)

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

Schimbi
Vinzi

anunțul tau

Cumperi închiriezi
Cauți

TALON VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE!
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„Clone Wars", un serial animat
• Premiat. Filmul „A fost sau n-a fost", regizat de Corneliu Porumboiu, prezentat în Italia la prima ieșire în cinematografe, după România, a fost distins cu trofeul „Gobbo d'oro" al Festivalului de la Bobbio.
• La licitație. Pentru a marca 40 de ani de la debutul celebrei serii televizate „Star Trek", casa Christie's din New York a organizat o licitație în cadrul căreia fanii serialului pot cumpăra costumul căpitanului Kirk, precum și decoruri de pe nava Enterprise.

Premieră Actorii Ashton Kutcher și Kevin Costner au fost prezenți Ia Madrid, la prezentarea noului lor film, „The Guardian”. (Foto: epa)

■ Regizorul George 
Lucas pregătește „Clone 
Wars", un serial animat 
pentru televiziune.

Los Angeles (MF) - George Lucas, autorul celebrei serii „Star Wars”, pregătește un serial animat pentru televiziune intitulat „Clone Wars”, care ar putea fi difuzat începând cu anul viitor. Lucas, care încă nu a vândut serialul nici unui post de televiziune, a declarat că acțiunea acestuia se petrece în timpul războiului civil între Republică și contele Dooko.
Tot cu SkywalkerMitica perioadă nu a fost foarte exploatată foarte mult în populara serie „Războiul stelelor”, deci „este un loc amuzant unde poți merge", a spus Lucas. „Are toate personajele principale”, precum Anakin Skywalker și Obi- Wan Kenobi, a declarat regizorul, dar acestea nu vor beneficia de vocile actorilor

Film despre 
Rolling Stones

New York (MF) - Regizorul Martin Scorsese lucrează la un documentar despre Rolling Stones și, în acest sens, Va filma concertele de la New York ale celebrei trupe britanice. Nu se știe dacă documentarul va prezenta evoluția trupei Rolling Sones sau doar turneul mondial pe care veteranii rockului îl susțin în prezent, „A Bigger Bang”, scrie Washington Post. Este cert, însă, că Scorsese va filma cele două concerte, de pe 29 și 31 octombrie, care vor avea loc la Beacon Theatre din New York. Legendarul regizor are multe realizări în domeniul filmelor despre muzica rock. De altfel, Scorsese a fost unul dintre cameramanii principali la concertele de la Woodstock.

S-a rănit 
la filmări
Los Angeles (MF) - 
Eva Longoria, starul 
latino din „Neveste 
disperate", a fost 
transportată la spital 
după ce a fost rănită 
pe platourile de fil
mare ale celebrului 
serial american. 
Actrița, care joacă 
rolul fostului top mo
del Gabrielle Solis, a 
alunecat pe scările 
rulotei sale, a declarat 
purtătorul ei de 
cuvânt Liza Anderson. 
„Nu șFa rupt nimic, 
dar coastele ei sunt 
pline de vânătăi", a 
adăugat aceasta. 
Starul, în vârstă de 31 
de ani, nu va avea 
nevoie de spitalizare. 
Longoria a mai fost 
transportată o dată la 
spital anul acesta, 
după ce a fost lovită 
în cap de un stâlp 
care a căzut pe pla
tourile de filmare.

Literatura programată pe joiStockholm (MF) - Ceremonia decernării premiului Nobel pentru literatură a fost programată pentru joi, 12 octombrie, la ora 11.00 GMT, a anunțat, ieri, Academia regală de științe din Suedia. Academia care va alege câștigătorul nu a comentat nimic despre scriitorii aflați în competiție la ediția din acest an al premiilor Nobel pentru literatură.Printre numele care circulă se numără americanul Philip Roth, israelianul Amos Oz,
Ciocănitorile nu au migrene

Girafa se află în parcul zoologic Delhi din New Delhi, și este una din favoritele micilor vizitatori. (Foto: epa)

■ Un om care a cerce
tat migrenele ciocănito- 
rilor a fost „premiat" de 
Universitatea Harvard.

Cambridge (MF) - Universitatea Harvard a decernat, joi, premiile IgNobel, distincții acordate în mod tradițional celor mai trăznite, ciudate sau inutile studii și descoperiri științifice, o alternativă distractivă a premiilor Nobel adevărate.Printre câștigători se numără autorul unui studiu asupra picioarelor împuțite, cel al unui studiu asupra sunetelor scoase de unghii pe o tablă de clasă, o echipă de cercetători din Israel care a descoperit că sughițurile pot fi

„Mină" de fosile de reptile
Oslo (MF) - O „mină” de fosile de reptile marine a fost descoperită de cercetătorii norvegieni în arhipelagul Svalbard, în zona Arcticii. Cercetătorii au scos la lumina zilei 28 de schelete de reptile care populau apele planetei în urmă cu 150 de milioane de ani.Scheletele au fost descoperite în august. Cercetătorii au descoperit 21 de plesioza- uri, o reptilă cu gâtul lung asemănătoare cu un hibrid între broască țestoasă și șarpe, și șase ihtiozauri, reptile enorme care seamănă cu delfinii. Cercetătorii au mai descoperit o fosilă de pliozaur, „cel mai mare dintre prădătorii erei jurasice (146 - 200 milioane de ani în urmă), asemănător cu un rechin”, a explicat Joern Hurum. Botezat „monstrul”, pliozaurul cântărea „între 10 și 15 tone” , era dotat cu patru aripioare, iar capul avea o lungime de doi metri.

Fergie (Foto: fan)

George Lucas (Foto: epa)care le-au încarnat pentru marele ecran.Serialul este gândit ca o continuare a producției câștigătoare a unui premiu Emmy „Clone Wars”, care a numărat 25 de episoade, difuzate pe Cartoon Network în perioada 2003 - 2005. Prima serie a utilizat tehnici limitate de animație, în schimb cea de acum va fi realizată cu ajutorul animației 3D.Acesta este unul dintre marile proiecte ale lui George Lucas alături de cea de-a patra parte a aventurilor lui Indiana Jones.
sirianul Adonis (Aii Ahmed Sa'd Esber) și peruanul Mario Vargas Llosa.în 2005, acest premiu, în valoare de 10 milioane de coroane suedeze (aproximativ 1,1 milioane de euro) a fost atribuit dramaturgului Harold Pinter.Premiul Nobel pentru economie va fi decernat luni, 9 octombrie, iar Premiul Nobel pentru pace, cel mai prestigios, singurul atribuit de Norvegia, va fi anunțat pe 13 octombrie.

Lovesc de mii de ori, zilnic, ciocul de trunchi (Foto: fan)vindecate cu un deget introdus în rect și un cercetător care a descoperit de ce ciocănitorile nu au migrene, deși aceste păsări își lovesc
Cele mai frumoase picioare

Los Angeles (MF) - Fergie, solista trupei Black Eyed Peas, are cele mai frumoase picioare din showbiz, este concluzia unui sondaj online realizat de showbiz.skyb.Fergie (31 ani), care tocmai a lansat primul ei album solo intitulat „The Dutchess”, a surclasat o listă de staruri uimitoare, precum cântăreața Christina Aguilera și top modelul Petra Nemcova, care s-au

Flavia Născută în zodia Leu, îi plac sportul, muzica și ieșirile cu prietenii.
www.huon.ro 
(Foto: Traian ManuJ

zilnic ciocul de trunchiurile copacilor de aproximativ 12.000 de ori.Câștigătorii la IgNobel nu simt recompensați cu bani și 
plasat pe locul al doilea, respectiv, al treilea în acest top realizat de Sky.Printre alte celebrități clasate în „topul primelor 10” s-au mai numărat fosta membră a trupei Spice Girls Emma Bunton, pe locul al patrulea, Naomi Campbell pe locul al cincilea, actrița Sienna Miller, iubita lui Jude Law, pe locul al șaptelea, și Jennifer Aniston pe poziția a zecea. 

au parte de prea puțină celebritate, doar că toate studir ile au fost publicate în reviste de știință și de medicină prestigioase. în ultimii ani, premiile IgNobel au recompensat studii referitoare la impactul muzicii country asupra suicidului, cercetări privind utilizarea magneților pentru a face broaștele să leviteze, precum și studii referitoare la efectul berii, al usturoiului și al friștii asupra apetitului lipitorilor.Discursurile premianților la aceste premii simt limitate la un minut. Dacă aceștia depășesc timpul alocat, un maestru de ceremonii se apropie de invitat și-i șoptește: „Oprește-te, te rog, pentru că mă plictisesc”.

Fermierii thailadezis-au întrecut ieri în | cursele cu bivoli, la aproximativ 85 km de Ban | I gkok. Evenimentul mar- ichează începutul recoltei de orez. (Foto: EPA) i

http://www.huon.ro

