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60 bani (6.000 lei vechi)
Vremea se menține frumoasă, dar 
răcoroasă dimineața. Traficant cu dare de mită
dimineața la prânz seara

• Vălișoara. Azi, va fi inaugurată la Vălișoa- ra, o lucrare realizată din fonduri SAPARD. Este vorba de drumul comunal din localitate. La manifestare va participa Liviu Picior, șeful Agenției Regionale SAPARD. (A.S.)

■ După ce a fost prins 
cu o mie de cartușe de 
țigări netimbrate, a vrut 
să scape dând mită.

Leșnic (M.T.) - Un bărbat de 26 de ani, din Slatina, județul Olt, a fost prins de un echipaj al Politiei Rutiere, pe DN7, în

localitatea Leșnic, în timp ce transporta o mie de cartușe de țigări marca Ronson, pe care nu erau aplicate timbre fiscale.„Odată oprit în trafic de oamenii legii, Daniel D., care conducea autoturismul VW Passat, în interiorul căruia se aflau cele o mie de cartușe de

țigări (în portbagaj și pe bancheta din spate), a încercat să scape „basma curată” și le- a oferit polițiștilor hunedoreni 1533 de lei, sumă pe care aceștia au refuzat-o”, declară purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, subinspector Bogdan Nițu. Cele o

mie de cartușe de țigări urmau să fie valorificate de tânărul Daniel D., în municipiul Slatina, iar marfa a fost procurată, conform afirmațiilor acestuia, fără documente de proveniență, din piața centrală a municipiului Arad, de la o persoană pe care susține că nu o cunoștea, /p.3

de zile până la aderare

riNXj otjuiui & a. tievis, ieri, uAuiuueiea umpartid a fostului președinte PNL Theodor Stolojan. Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi „pentru” și unul „împotrivă”. (Foto: cu
Dacă știi, scrie-ne!

Deva (C.L.) - Ai trecut printr-o întâmplare deosebită? Ai vreun hobby sau deții vreun record aparte? Ai fost protagonistul unei povești deosebite cu happy-end, .. sau din contră un episod dra- > matic fi-a marcat întreaga viată? Scrie-ne pe adresacuiwtiredacției, Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A (Clădirea Cepromin), sau trimite-ne un mail pe adresa adrian.salagean@informmedia.ro.
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Concedieri
Aproximativ 10.400 de salariați din 18 societăți 
subordonate Ministerului Economiei și Comerțului 
(MEC) vor fi concediați în.acest an, cele mai multe 
posturi urmând să fie reduse în unitățile miniere.

CNH Petroșani

SNC Ploiești

Minvest Deva

Hemin Baia Mare

SNL oltenia
Târgu.Jiu•
Mbldomin 
Moldova Nouă

Clubul Jiul Petroșani a decis să reducă prețul biletelor pentru partida de duminică cu Pandurii Tg. Jiu, de la 100.000 - 150.000 lei vechi cât a fost la precedentele etape la 60.000 lei vechi (50.000 tichetul + 10.000 programul de meci), din cauza numărului mic de suporteri prezenti în tribune la meciurile de până acum, /p.7

Grevă sau 70% plus la salar?
■ 100 de sindicaliști din 
județ au participat ieri la 
mitingul organizat de 
Federația „Sanitas".

București (I.J.) - Ei s-au alăturat celorlalți sindicaliști din sistemul sanitar din toată tarâ care au manifestat în Piața Constituției pentru o majorare salarială de 70%. „Mitingul nostru de astăzi își

propune rezolvarea mai multor puncte, majorarea salarială este doar unul dintre acestea. în sistemul sanitar nu sunt asigurate resursele financiare pentru cheltuieli materiale și salariale. Nu ne putem baza doar pe rectificări bugetare pentru a avea un sistem sanitar de calitate”, declară Lucia Vintilă, lider sindical „Sanitas” Hunedoara.

Sindicaliștii din sistemul sanitar mai doresc acordarea tichetelor de masă, elaborarea de noi normative de personal pentru creșterea calității actului medical și majorarea bugetului alocat Sănătății pentru anul 2007. 
/p.3

Ignatul europeanDeva (C.P.) - Acesta este ultimul an când hunedorenii vor putea sacrifica porcul, în gospodăriile proprii, după metoda tradițională. După intrarea în UE, vom fi obligati să respectăm norme de igienă, siguranță alimentară și să fim blânzi cu animalele, /p.5

Căldură mai scumpă la Deva?
■ Prețul local de refe
rință propus de AN RE e 
mai mare decât cel 
anunțat de autorități.

Deva (C.P.) - ANRE a aprobat preturile locale de referință la energia termică pentru încă 12 localități. Valorile propuse de ANRE vor fi analizate de către administrațiile locale, care vor decide, în această lună, prețul final. Pentru Deva prețul anunțat de 
pătrp ANRF. pstp 11R7R

lei/Gcal. Recent autoritățile locale anunțaseră că în municipiu căldura se va furniza la prețul de anul trecut, de 107,5 lei/Gcal. Acest lucru va fi posibil în situația în care CL va mări gradul de subvenționare. „în ședința din 19 octombrie, pe ordinea de zi se va afla propunerea de a reduce prețul cu câteva procente astfel încât devenii să nu fie împovărați cu costuri suplimentare fată de cele din iama precedentă”, a declarat vicepri- manii Rlnrin Clanrpa /n fi

Spune-ți părerea la forum!

„Forma” din Deva o expoziție personală de pictură pe care a intitulat-o „Arheologica”, în care dezvăluie tema- 1 tica abordată în culoarea sa preferată, albastruL /p.S ■
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• Recompensă Publicația la care lucra jurnalista rusă Anna Politkovskaia, ucisă sâmbătă seara, a oferit o recompensă de aproape un milion de dolari în schimbul informațiilor despre asasinii ei, iar președintele Vladimir Putin a precizat că instituțiile vor investiga obiectiv moartea acesteia. Femeia avea 48 de ani și era mamă a doi copii.

Vin noi dosare la CNSAS

Expulzat 
din nou

Bagdad (MF) - Fostul președinte irakian Saddam Hussein a fost dat afară, ieridimineață, din sala de tribunal în care este judecat pentru genocid împotriva populațiilor kurde. O dispută între Saddam Hussein și judecătorul Mohammed al-Oreibi al-Khalifa s-a declanșat în momentul în care acesta din urmă a cerut ca microfonul fostului președinte să fie scos din funcțiune. Judecătorul a ordonat, a- tunci, scoaterea din sală a lui Saddam Hussein și a decis încheierea ședinței. Procesul lui Saddam Hussein a fost reluat luni la Bagdad, după o pauză de două săptămâni destinată calmării tensiunilor care au dus deja la expulzarea de trei ori într-o săptămână a fostului președinte, din sala de tribunal.

Saddam Hussein (Foto era)

Olli Rehn (Foto: EPA)

Text 
denunțat 
Bruxelles (MF) - Co
misarul european 
pentru Extindere, Olli 
Rehn, a denunțat 
luni proiectul de lege 
francez privind geno
cidul armean, pe ca
re îl consideră „con- 
traproductiv", și a 
avertizat că acesta ar 
putea antrena conse
cințe grave pentru 
relațiile dintre UE și 
Turcia. „Este vorba în 
mod evident de o le
ge franceză și este 
bineînțeles problema 
deputaților francezi, 
dar acest lucru are 
consecințe potențial 
grave pentru UE și 
relațiile ei cu Turcia", 
a declarat Olli Rehn. 
Textul francez preve
de impunerea de 
sancțiuni oricărei țări 
care refuză să recu
noască genocidul ar
mean din 1915.

■ La întâlnirea Băsescu- 
CNSAS-servicii s-a stabilit 
predarea întregii arhive 
în acest an.

București (MF) - Toate dosarele fostei Securități aflate în arhivele SRI și SIE vor fi predate CNSAS până la sfârșitul acestui an, s-a stabilit, ieri, în întâlnirea dintre președintele Traian Băsescu, noii directori ai serviciilor de informații și membrii Colegiului CNSAS.„Faptul că președintele a adus serviciile aici rupe atmosfera care a domnit până acum: aceea de subordonare. CNSAS era un fel de Cenușăreasă, de portavoce a serviciilor. Prin prezența președintelui aici, însoțit de servicii, s-a trecut la un echilibru real, la egalitate. Suntem instituții e- gale, nu ne deosebește nimic”, a declarat Ticu Dumitrescu, membru al Colegiului CNSAS.

Potrivit lui Ticu Dumitrescu, la ședință au participat directorul SRI George Maior, directorul SIE Claudiu Săfto- iu și generalul maior Constantin Croitoru, directorul Direcției Generale de Informații a Apărării.
Până la finalul anuluiTicu Dumitrescu a precizat că dosarele ce vor veni la CNSAS vor fi însoțite și de arhivele microfilmate și de cele aflate în așa-numitele jachete, aflate cu precădere la Direcția de Informații a Armatei.Președintele Colegiului CNSAS, Claudiu Secașiu, a declarat că speră ca termenul avansat de Băsescu pentru predarea tuturor dosarelor - 31 decembrie 2006 - să nu fie depășit și ca, la acel moment, toate dosarele, de orice natură, aflate în arhivele serviciilor de informații să fie preluate de instituția pe care o conduce.

Ticu Dumitrescu (Foto: fan)Președintele Băsescu a sosit, ieri dimineață, în jurul orei 10.00, la sediul CNSAS, fiind însoțit de noii directori ai SRI și SIE, George Maior, respectiv Claudiu Săftoiu. Principalul subiect al întâlnirii, care a durat o oră, l-a constituit procedura de preluare a dosarelor din arhivele serviciilor.Șeful statului nu a făcut nici o declarație nici la sosire și nici la plecarea de la CNSAS.

Ratificat 
la timpSofia (MF) - Bundesta- gul va dezbate la timp Tratatul de aderare la Uniunea Europeană a României și Bulgariei, a afirmat un ministru german, aflat în vizită la , Sofia. ț :Ministrul de stat pentru Afaceri Europene, Gunter Gloser, s-a întâlnit luni cu omologul său bulgar, Meglena Kune- va, pentru a discuta ultimele detalii ale procedurii de ratificare.Germania este unul dintre puținele state ale Uniunii Europene care nu au încheiat procesul de ratificare a Tratatului. După confirmarea a- derării la 1 ianuarie 2007, acesta este ultimul obstacol în calea intrării celor două state balcanice în blocul comunitar.

Proiecte între România 
și Republica Moldova

București (MF) - Proiectele de infrastructura energetică și de transport pregătite împreună cu Republica Moldova vor trebui elaborate astfel încât să faciliteze apropierea statului vecin de spațiul UE și să permită României să beneficieze de poziția sa strategică în regiune, a afirmat premierul Tăriceanu.El i-a propus omologului său din Republica Moldova, Vasile Tarlev, să analizeze posibilitatea organizării în 2007 a unei reuniuni interguvernamentale, în care să fie discutate proiectele de interes comun ale celor două țări.Premierul Republicii Moldova, Vasile Tarlev, se află la București, pentru a semna Carta Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP).SEECP reprezintă, pentru regiunea Sud- Estului Europei, principalul forum de dialog politic și consultare, inclusiv la cel mai înalt nivel, constituind un instrument important pentru promovarea intereselor statelor participante privind integrarea în structurile politice, de securitate și economice europene și euro-atlantice.

Votul privind 
aderarea, amânat

Sofia (MF) ■ Parlamentul European va amâna dezbaterea și votarea recomandărilor făcute de Comisia Europeană cu privire la aderarea României și Bulgariei la blocul comunitar, a anunțat postul public de radio bulgar (BNR), citat de Sofia Echo în pagina electronică de luni.Dezbaterile erau programate inițial pentru mini-sesiu- nea Legislativului european de săptămâna aceasta.Parlamentul European va dezbate și va vota raportul Comisiei la sfârșitul lui noiembrie sau la începutul lui decembrie 2006, a precizat BNR.Amânarea nu înseamnă „absolut nimic”, iar Bulgaria nu are de ce să se îngrijoreze, au afirmat surse din cadrul Parlamentului European, citate de BNR. Perioada dintre recomandarea Comisiei Europene și vot era prea scurtă, au adăugat sursele.Recomandarea Comisiei a fost salutată de principalele grupuri politice din Parlamentul European și nu se preconizează nici o surpriză pentru Bulgaria, a precizat BNR. Morțl Și răniți 0 mașină-capcană a explodat ieri, într-o piață din Bagdad, deflagrația ucigând 13 irakieni și rănind alți 46. (Foto: epa)
CS al ONU condamnă testul nuclear

România este depozitarul Cartei SEECP, documentul fiind adoptat în anul 2000, la București.

Călin Popescu Tăriceanu (Foto: epa)

■ Membrii permanenți 
ai CS continuă discuțiile 
privind reacția față de 
testul nord-coreean.

New York (MF) - Consiliul de Securitate condamnă ferm testul nuclear nord-coreean, a declarat luni ambasadorul Japoniei la ONU, Kenzo Oshi- ma, a cărui țară deține președinția instituției în octombrie.Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit luni, în sesiune extraordinară pentru a discuta despre primul test nuclear efectuat de Coreea de Nord.Membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, alături de Japonia, s-au reunit, ieri dimineață, pentru a

continua discuțiile privind reacția față de testul nuclear nord-coreean, pe baza propunerilor de sancțiuni americane și japoneze.
Propuneri de conciliatCele șase state depun eforturi pentru a concilia propunerile SUA și sugestiile Japoniei, care cer o reacție mai fermă din partea comunității internaționale.Un proiect de rezoluție, înaintat de Statele Unite, „condamnă testul nuclear”, „cere întoarcerea imediată și fără condiții prealabile a Coreei de Nord la masa tratativelor multilaterale” și „aderarea din nou la Tratatul de nepro- liferare nucleară (TNP) și la garanțiile Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA)”.

în ceea ce privește sancțiunile, proiectul prevede impunerea unui embargo împotriva Coreei de Nord asupra „armelor și materialelor conexe” și „materialelor necesare tehnologiei nucleare sau producției de rachete”.Textul prevede și „înghețarea conturilor sau a resurselor financiare din străinătate legate de aceste activități”, dar și „inspecția internațională a încărcăturilor cu destinația sau provenind din Coreea de Nord pentru a se asigura de aplicarea măsurilor enumerate”.Proiectul stipulează că forul decizional al ONU, Consiliul de Securitate, va face o evaluare în termen de 30 de zile a modului în care statul nord-coreean își respectă obligațiile.

Amenință 
Rusia cu CEDOTbilisi (MF) - Președintele Georgiei, Mihail Saakașvili, a amenințat luni că va reclama Rusia Curții Europene pentru Drepturile Omului (CEDO) de la Strasbourg, pentru că a expulzat cetățeni georgieni în „vagoane pentru vite”.„Examinăm posibilitatea de a ne prezenta în fața Curții Internaționale de la Strasbourg pentru a protesta față de în-,^> călcarea drepturilor o-y- mului, care are loc în Rusia, față de georgieni”, a declarat Saakașvili, în timp ce relațiile țării sale cu Moscova rămân tensionate.
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• Se joacă Moliere. Teatrul de Artă Dramatică din Deva va susține un spectacol cu piesa „Sicilianul" de Moliere, pe scena teatrului, în data de 14 octombrie, ora 19.00. Piesa a fost prezentată în deschiderea stagiunii actuale la Deva și la Festivalul de la Sighișoara, derulat în vară. (S.B.)
•.Concert. Prof.univ.dr. Tatiana Moroșanu - - și solistul formațiilor muzicale Radio România, Alexandru Moroșanu - violoncel - vor concerta la Deva. Concertul extraordinar este oferit melomanilor de Clubul Rotary Deva, duminică, 15 octombrie, de la ora 11,00, la Sala Festivă a Prefecturii Hunedoara. (I.J.)

Capacitatea 
în pericol

Deva (C.B.) - Ministerul Educației și Cercetării intenționează ca pe viitor să elimine examenul de capacitate. MEdC lucrează la un proiect legislativ ce va fi terminat în 30 de zile, prin care se urmărește introducerea tezelor unice pentru elevii de clasa a VH-a, cu începere din acest semestru. Aceste teze vor avea un subiect unic pe țară, realizându-se astfel o e 'iare unitară a tuturor elevilor. Metodologia pentru Testele Naționale din acest an și pentru admiterea elevilor în învățământul liceal și profesional vor rămâne neschimbate. „Acest plan al MEdC este deocamdată doar la nivel de discuții, încă nu s-a sta- bl.Q| ceva concret. Pe anul școlar 2006-2007 se vor susține atât Testele Naționale cât și examenul de Bacalaureat la fel ca până acum”, a declarat ofițerul de presă al ISJ, Dumitru Rus.

Lansare 
de film
Deva (S.B.) - Perso
najul Păcală, îndrăgit 
de români; a dus în 
sălile de cinema, în 
1974, 20 de mili
oane de spectatori. 
Acum, Geo Saizescu 
a pregătit un nou 
film cu Păcală, 
„Păcală se întoarce". 
Producătorul filmului, 
Cătălin Saizescu, și 
actorii Denis Ștefan, 
Anemona Niculescu, 
Sebastian Papaiani și 
Alexandra Velniciuc 
vor încerca să 
doboare succesul 
înregistrat în 1974. 
Filmul ajunge în 
Deva în data de 13 
octombrie, la cine
matograful „Patria", 
fiind prezentat pu
blicului la ora 19.00. 
Filmul reflectă o fru
moasă satiră care are 
la bază adevăruri și 
pilde populare 
desprinse din 
poveștile lui Anton 
Pann, în care se 
regăsesc motive 
adânc ancorate în 
tumultul vieții secolu
lui XXI.

^Anumite cabinete și birouri individuale vă pun la dispoziție | 
Cuvântul Liber, zilnic. Acestea sunt locațiile unde puteți 1 

să citiți GRATUIT Cuvântul Liber: K

- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara I;
- Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara |

- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din I 

Hunedoara
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara |
- Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., Hune- I

doara |

- S.C. Star Ice S.R.L, din Deva B
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva |

- Cabinet medical Promosan, din Deva
- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria B
- Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decebal, bloc |

M, parter j

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 
de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 
cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 
Rezultatul votului va fi publicat la. sfârșitul săptămânii, 
alături de cele mai interesante comentarii.

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

w* ’“Sj;
în^Ț^area săptămânii: Are UDMR- 
ul>^/> șansă să obțină autonomie 
teritorială în Covasna și Harghita?

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

Au vândut drog unui polițist
■ Doi tineri sunt cerc
etați după ce au vrut 
să vândă droguri unui 
polițist sub acoperire.

Tiberiu Stroia________________
tiheriu.strcla@informmedia.ro

Orăștie - Titi C. împreună cu prietenul său Vasile B. au fost prinși într-un bar din Simeria unde încercau să vândă 2,4 grame de cocaină pentru 120 de euro. Potrivit șefului Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara, subcomisar Laurențiu Blăjan, cei doi au negociat cu un polițist sub acoperire, prețul final de vânzare fiind stabilit la 2,5 milioane de lei vechi. „Tinerii au fost arestați, asupra lor găsindu-se încă o pungă care conținea un praf alb ce urmează a fi analizat.De asemenea, la percheziția locuinței lui Vasile, polițiștii au descoperit, în spatele casei, o cultură de canabis care

a fost distrusă în întregime. Cultura a fost distrusă, rezultând aproximativ 1,8 kilograme de masă vegetală. După uscare, tinerii ar fi putut obține aproximativ 400 de grame de marijuana. Suficientă pentru confecționarea

a circa 800 de țigări. Pe piața neagră, o țigară de acest tip se vinde cu 200.000 de lei vechi”, a declarat Blăjan.La această dată, Tribunalul Hunedoara a emis un mandat de arestare de 29 de zile pe numele lui Titi C., colegul său

fiind cercetat în stare de libertate”, a declarat șeful SCCO Hunedoara.în privința provenienței dorgurilor, Titi a declarat că acestea i-au parvenit printr- un colet trimis de o persoană din Spania.
Captură de țigăriLeșnic (M.T.) - Tânărul Daniel D., de 26 de ani, din Slatina, a fost prins de polițiștii hunedoreni, în noaptea de luni spre marți, în jurul orei 1:30, în localitatea Leșnic. Acesta a fost condus de oamenii legii la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, iar cercetările sunt continuate de

ofițeri ai Serviciului de Investigare a Fraudelor care au luat măsura sancționării contravenționale.De asemenea, au fost sesizați procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, în favoarea cărora s-a declinat competența soluționării infracțiunii de dare de mită.

Au fost confiscate 1000 de cartușe de țigări (Foto: cl)

La furat de mașini
Simeria (T.S.) - Polițiștii din Simeria îl cercetează pe Ioan G., de 52 de ani, cu antecedente penale, care, ieri, a furat autoturismul marca DACIA 1300 aparținând lui Cosmin B., de 30 de ani, din Simeria. în urma investigațiilor efectuate, polițiștii au stabilit că autoturismul se afla parcat în fața blocului 102, de pe Strada 1 Decembrie, din localitate. Făptuitorul, eliberat în luna aprilie din penitenciar, unde și-a ispășit o pedeapsă pentru furt, a folosit mai multe chei potrivite cu care a pătruns în autoturism,

după care a pornit mașina cu ajutorul unei șurubelnițe. Ioan G. a fost nevoit să abandoneze autoturismul, după ce l-a avariat ușor, lovindu-1 de un gard, loan este cercetat pentru furt calificat.

Tot mai mulți Spărgători de 
mașini în județ

Sănătate cu conturi goale
■ Mitingul sindicatelor 
din sistemul sanitar a 
durat 2 ore și ar putea 
urma grevă generală.

Ina Jurcone__________________
ina.jurcone0informmedia.ro

București - Următoarea discuție între conducerea Federației Sanitas și Eugen

Nicolăescu, ministrul Sănătății, va avea loc cel mai probabil vineri, declară Lucia Vintilă, lider sindical Sanitas Hunedoara.Nesoluționarea doleanțelor sindicaliștilor și eșuarea negocierilor dintre cei doi va fi urmată de stabilirea datei la care se va declanșa grevă generală în toate spitalele și unitățile de asistență sani

tară. Ministrul spune însă că bugetul Sănătății este cel mai
N..................
Vom declanșa grevă generală 
dacă negocierile 
de vineri nu vor 
aduce salarii mai 
mari.

Majorarea vine pe fondul unei creșteri a PIB cu 7% în 2006, față de 2005, și cu 6% în 2007, față de 2006.

SALARII IN SAMATATE
Asistent medical debutant: 383,40 lei;
Asistent medical principal, studii PL: între 419,40 și 734,10 lei;
Asistent medical principal, studii SSD: între 427,20 și 744,90 lei;
Biolog, chimist, biochimist, fizician: între 556,80 și 987,50 lei;
Infirmieră: între 390,40 și 405,70 lei;
Ambulanțier: între 401,50 și 562,80 lei.

Lucia Vintilă, 
lider „Sanitas"mare din ultimii 16 ani și va fi de peste 4% din PIB.

Asinul e salvat
Deva (S.B.) - Datorită intervenției CL, măgarul abandonat luni la stadionul din Deva a fost salvat. Salvatorul este un medic veterinar, Constantin Mihăilă. El spune că, la anunțul nostru, a acționat imediat. Animalul a fost pierdut, de patru zile, de Florian Pâs, care are o stână pe Str. Primăverii. Măgarul este microcipat și astfel a fost identificat stăpânul. Asinul, suferă de o intoxicație cu o colică gravă. Sub tratament, se află acum într-o stare bună, fiind în afara pericolului.

Nu prea. E cam mult 70%. O majorare de 10% sau 20% ar trebui să-i mulțumească.
Florica Dobrean, 
Deva

Da. Cerem atât ca punct de plecare al negocierilor. Cu siguranță, nu vom primi nici jumătate.
Nicoleta Colea,
Deva

yn principiu sunt lîndreptățiți. Comparativ cu salariile altor bugetari, ale lor sunt destul de mici.
Vasile GAm, 
Deva

Ar trebui să aibă cele mai mari salarii, pentru că e vorba de sănătatea și de viața omului.
Daniel Corman, 
Deva

Nu, deoarece majoritatea sunt privatizați, ca să nu mai vorbim de plo- coanele pe care le iau. lOAN DaNCIU,
Deva

mailto:tiheriu.strcla@informmedia.ro
ina.jurcone0informmedia.ro
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1875 - S-a născut poetul Șt O. Iosif (m. 1913),
1885 - S-a născut Franțois Mauriac, romancier și poet 
francez, laureat al Premiului Nobel pentru literatură în anul 

1952. (m. 1970).__________________
1914- Ferdinand I, nepotul și suc
cesorul lui Carol I de Hohenzollern, 
a depus jurământul ca suveran al 
României_________________________
1938 - S-a născut regizorul Dan

Pița._________ 2___ _____ __
1939 - Albert .Einstein, împreună

cu alți oameni de știință americani l-au informat pe 
președintele Roosevelt în legătură cu posibilitatea creării: 
unei bombe atomice. Laureat al Premiului Nobel în 1921, 
Einstein a militat împotriva proliferării armelor nucleare. 
1971 - S-a născut actorul american Luke Perry (foto) («Bev
erly Hills 90210»).

Prognoza pentru astăziCer mai mult senin. Maxima va fi de21°C, iar minima de 8°C.
Prognoza pentru două zileJoi. Cer predominant senin. Maxima va fi de 22°C, iar minima de 7°C.
Vineri. Cer mai mult senin. Temperatura maximă 20°C. Minima va fi de circa 6°C.

Calendar Creștin-Ortodox___  _________________
Sf. Ap. Filip, diaconul; Sf. Teofan mărt., episcopul Niceei.

Calendar Romano-Catolic ____ ____________
Sf. Gerard Maiella, călug.

Calendar Greco-Catolic _________
Ss. Filip, ap. S Teofan Mărturisitorul, ep., c., imnograf.

Energie electrică
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 
orele:
9.00-14.00 în Sântuhalm;
10.00-14.00 în localitățile Dobra, Abucea, Grind, Lăsău, 
Lăpugiu, Teiu, Ohaba, Cosești, Holdea și RTV Coșevița.

i Gaz metan_____ ________________ _________________
I Astăzi, furnizarea gazului metan nu vă fi întreruptă.

Apă______ ' ______________ ____ __  ______________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
8:00 - 15.00 pe str. Dorobanți și la PT3 pe str. D. Zam- 
firescu care afectează Cartierul Gojdu (parțial) la bl. K1, 
K2, K3, K4 și K5 până la str. M. Kogăiniceanu.

REȚETA ZILEI

Salată de ton
Ingrediente: 1 cutie ton în ulei, 1 legătură ceapă verde (după gust, nu neapărat toată), 1 ou fiert tare, maioneză, sare și piper după gust.
Mod de preparare: Se scurge tonul de ulei, se amestecă cu oul fărâmițat, se adaugă maioneză și condimente și ceapa tocată cât mai mărunt. Se ornează cu fire de ceapă verde (frunzele verzi) și cu câteva rondele de măsline.
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Soluția Integramel din numărul precedent: C-P-C-6 - DAMIGEANA - RACI -
ROL - CÂNI - HARB - FE - TIGAI - CARAS - ATE - O - EL - AZI - Dl - ATEU - T - 
NUME - RAU - COLA - DISC - PC - CA - Al - PIEȚE - NAOS - ZA - RT - TATI

Berbec
Vi se propune să vă asociați într-o afacere. Vă sfătuim să nu vă 
pripiți în luarea unei hotărâri. Seara o veți petrece în compania 
persoanei dragi.

Rac
Sunteți în formă și bine dispus, iar relațiile cu anturajul sunt exce
lente. Puteți avea succes în tranzacții comerciale și investiții finan
ciare.

Leu
Se pare că sunteți irascibil și vă nemulțumește tot ce se petrece 
în jurul dumneavoastră. N-ar strica să fiți mai conciliant cu 
partenerul de viața.

Fecioară
Astăzi nu este indicat să vă ocupați de afaceri, deoarece șansele 
de reușită sunt reduse. De asemenea, vă sfătuim să evitați orice 

fel de speculații.

Balanță
Insuccesul într-o afacere vă dezamăgește și vă determină să vă 
întrebați dacă merită să riscați în continuare. Nu este cazul să vă 
pierdeți încrederea.

Scorpion
începeți ziua cu un sentiment de frustrare, din cauză că șeful vă 

anunță anularea unei călătorii în care urma să plecați peste câte

va zile.

Taur
Munca din ultima perioadă își arată rezultatele azi. Acordați mai 
multă atenție relațiilor sentimentale! Partenerul de viață se simte 
neglijat.

Gemem
Astăzi sunt favorizate relațiile cu rudele și cu prietenii. în prima 

parte a zilei vă întâlniți cu o femeie tânără pe care nu ați văzut- 
o de mai mult timp.

Săgetător ,
O zi foarte bună pe plan profesional. Este posibil să fiți prei. . 

sau avansat în funcție. Activitatea intelectuală vă aduce mari sa
tisfacții.

Capricorn
Sunteți indispus din cauza dificultăților financiare pe care le întâmp
inați șl aveți tendința să vă izolați. Nu vă puneți mari speranțe în 
succesul unei afaceri.

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
1n perioada 3-26 octombrie, Cuvântul liber vrea să ' 
continui să-i demonstrezi cât de ușor te poți juca cu ’ 
cuvintele. Dezleagă corect integrama apăruta în i 
fiecare ediție a ziarului și trimite-o alături de talonul ’ 
completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 Decern- J 
U.I_ ->-»* l. r>n< i-rs -> r>„._ —,

t
1 
I
I

I 
1
I

brie, nr. 37A, sau ia 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 prezența unei comisii.
DE DATA ACEASTA Ifl DĂM CHIAR BANI!
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajații Inform 
Media $i nici rudele acestora de gradele I și II.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

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

9:00 Dinastia (r) 
9:30 Desene animate: 

Sabrina
10:35 Elefantul cu bulină (r) 
11:05 Lumea citește (r) 
12:00 Misterele din Sankt

□Petersburg (r) (ep. 71, 
dramă, Rusia/SUA 
2006). Cu: Nikita Pan
filov, Andrei Kuzicev

13:00 Corry și restul lumii , 
□(ep. 64, comedie, SUA)

13:30 Desene animate: Club
Disney (SUA)

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
15:30 Oameni ca noi 
16:00 Conviețuiri. Magazin 

pentru alte naționalități
17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Pe cedăm banii? 
18:00 Misterele din Sankt

SPetersburg (ep. 72, 
dramă, Rusia/SUA) 

19:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

20:15 La Urgentă
0(ep. 3, România, 

2006). Cu: Florin Pier
sic Jr.

21:15 Ochiul magic
22:15 Un european ca mine 
□ (ep. 1)

22:45 Jurnalul TVR
23:05 Prim plan
23:45 Cultura libre
030 Viața ca-n filme (ep. 
g 2, comedie, SUA, 

1990). Cu: Brian Ben- 
ben, Denny Dillon. R.: 
David Crane, Marta 
Kauffman

1:10 Ce gândește un ud- 1 
Eă gaș? (dramă, Franța, 

2004). Cu: Bernard 
Giraudeau, Thierry Fre
mont Pierre LaPlace. 
R.: Claude-Michel 
Rome

3:00 Jurnalul TVR (r) 
Meteo, Sport

4:00 Tezaur folcloric (r) 
5:15 Viața ca-n filme (s, r)

I

Nume....
Prenume
Adresa ...

Localitatea
i 
i 
i 
i
i 
i
• 
i 
i

Vărsător
Relațiile dumneavoastră cu persoana iubită sunt excelente. Nu tra
tați cu superficialitate activitatea profesională! Aveți tendința»^ 
faceți greșeli. *r

Sunteți abonat la Cuvântul liber?DA □ NU □
Pești
în prima parte a zilei, cumpărați un obiect de valoare pentru cămin. 
Partenerul de viață se bucură. Vă veți schimba programul în ulti
ma clipă.

5 ■*

7:00 Știrile ProTv.
Ce se întâmplă 
doctore? i

Te uiți și câștigi 
9:10 Omul care aduce

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 

10:15 Icstrim tivi (r) 
10:45 Stilul Oana Cuzino (r) 
11:15 Prietenie pe muchie 

□de cuțit (s, r) 
12:15 La Bloc (r) 
13:00 Știrile ProTv 
Te uiți și câștigi 
14:00 Pentru patrie
▼ 13 (partea I)

(film artistic, aventuri, 
România, 1977). 
Cu: Amza Pellea, 
George Constantin, i 
Mircea Albulescu, 
llarion Ciobanu. R.: 
Sergiu Nicolaescu 

16:00 Tânăr și neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv. Vremea

Te uiți și câștigi 
17:45 Familia Bundy (s) 

STe uiți și câștigi 
18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport

Vremea

20:30 Evadare perfectă
a(thriller, SUA, 1998).

Cu: Adrian Pasdar, Kel
ly Rutherford, Alicia 
Coppola, Antonio 
Sabato Jr.. R.: Armand 
Mastroianni 

22:15 La Bloc (divertisment) 
23:00 Știrile ProTv. Sport 
23:45 Miss Playboy România 

2006 
23:50 Renegatul (s, SUA, 

01992). Cu: Lorenzo
Lamas, L.Q. Jones, 
Geoffrey Blake, Mike 
White, Kent McCord. 
R.: Stephen J. Cannell 

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

cartea (r) 
2:00 Știrile Pro Tv 
3:0° Evadare perfectă

12 (film, r) 
5:00 Stilul Oana Cuzino (r) 
530 ProMotor (r) 
6:00 Apropo Tv

(reluare)

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

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

9:00 în gura presei (r) 
10:00 Concurs interactiv 
11:00 Anastasia (s, dramă, 

□Rusia, 2003). Cu: Elena 
Korikova, Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov 

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

Gherghe 
13:45 Fast Food (s, r) 
14:15 Din dragoste (r) 

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

fed
18:00 Vocea inimii (serial, 

□dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu 

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

20:30 Ziua judecății
(divertisment) 

22:30 Fast Food (serial
□ comedie, România, 

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

23:00 Observator cu Letiția 
Zaharia. Sport 

24:00 Pollock (dramă
0 biografică, SUA, 2001). 

Cu: Ed Harris, Marcia 
Gay Harden, Jennifer 
Connelly, Vai Kilmer 
Filmul prezintă viața și 
cariera pictorului Jack- 
son Pollock, care a 
trăit între anii 1912 - 
1956, lăsând în urmă 
numeroase capodopere 
ale curentului expre
sionist.

230 Concurs interactiv
330 Observator (r) 
4:15 Anastasia (r)

7:00 ABC... de ce? (r) 730 
Mary-Kate și Ashley în acțiune 
(s, SUA 2001 )&00 Lecția de... 
geografie (r) La plimbare prin 
Europa 9XX) Micuța Zoito (s, 
r)10X)0 Tonomatul DP2. Trans- 

s misiune directă 1130 Cara
catița (s) 12:30 Școala părin
ților (doc. r) 13:00 Omul intre 
soft și moft (r) 14:00 ABC.. de 
ce? 1430 Cutia fantastică (s) 

* 15:00 împreună în Europa 

16:00 Jurnalul TVR (r) 1630 E 
Forum 17:00 Micuța Zorro (s) 
18:00 Lecția de... istorie. Po
vești de la Palat (doc.) 1835 
Caracatița (s) 1925 Cum să nu 
ne îmbrăcăm (doc.) 20:00 Bu
getul meu 2030 Bazar 21:00 
Ora de știri 22:10 Barton Fink 
(comedie neagră) 0:15 Trans
fer 0:45 Futurama (d. a.) 1:15 
Jurnalul Euronews

900 Dimineața 1130 Căsăto
riți pe viață (s). Cu: Donai 

■ Logue, Megyn Price, Kevin 
! Corrigan 12:00 Quizzit 13:00

Țara Iu' Papură Vouă (diver
tisment 2004) 13:20 Look 

’ who is winning 1430 Miezul 
( problemei (r) 16:00 Naționala 
i de bere 1700 Bărbatul din vis

(s) 18:00 Poză la minut (s, r) 
1830 Știri Național TV 19:45 

i Jara Iu' Papură Vouă (diver
tisment 2004) 20:15 Sărut 
mâna, mamă! 22:00 Poză la 
minut (s) 2230 Miezul prob
lemei 2400 Știri

10:10 Verdict: Crimă! (r) 11:45 
j Terapie intensivă (r) 12:45

Verdict: Crimăl (r) 13:45 Kryp- 
to, câinele erou (s) 14:15 Liga 

; juniorilor (s) 14:45 Cinema
15:00 Joan din Arcadia (r) 
16:15 Cinema 1630 Bună di
mineața, Miamil (r) 17:00’ 

; Verdict: Crimăl (s) 1900 Te
rapie intensivă (s) 20:00 Cin- 

: ema - Entertainment News
20:20 Joan din Arcadia (s)’ 
21:30 Bună dimineața, Mia
mil (s) 22:00 Identitatea

; lui Bourne (thriller)

6:00 Celebritate (s) 7:00 Re- 
belde (r) 8:00 Visuri fără preț 
(r) 900 De 3x femeie (r) 10:00 
Ciocolată cu piper (s) 11:00 
Bărbatul visurilor mele (r) 
12:00 Minciuna (s) 14:00 Ju
rământul (s) 15:15 Rețeta de 
acasă 1530 Visuri fără preț (s) 
1630 Poveștiri adevărate 
1730 De 3x femeie 18:30 
Rebelde (s) 1930 SOS, viața 
mea! (s) 2030 Iubire ca in 
filme (s) 2130 Daria, iubirea 
mea (s) 2230 Tărâmul pășu 
nii (s) 2330 Bărbatul visurilor 
mele (s) 0:30 Poveștiri ade
vărate (r) 130 Iubire ca în fil
me (s, r)

7:30 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 835 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
9:35 Ed (s) 1035 Sporturi 
trăsnite (r) 11:00 Tele RON 
12:50 Garito 14:30 Dragoste 
și putere (s) 15:00 Prichindeii 
(dramă, SUA 2000). Cu: Scott 
Bakula, Cynthia Nixon, Lach
lan Murdoch. R.: Dwight H. 
Little 1730 Trăsniți în N.A.T.0. 
(r) 18:00 Focus 19.00 Spor
turi trăsnite 1930 Camera de 
râs 20:00 Cronica Cârcotașilor 
22:00 Trăsniți în N.A.T.0. 
22:30 Focus Plus. Prezintă: 
Cristina Jopescu 2330 Săptă
mâna nebună 030 Focus (r)

655 Viața dimineața. Cu Sorin 
Ganciu și Oana Frigescu 9:00 
Verissimo. Cu Gina Tănase 
10:00 Euromaxx (r) (docu
mentar) 1030 Destinații la 
cheie (reluare) 11:00 Ne 
privește. Cu Alina Stancu 
12:00 Știri 13:05 Briefing (relu
are) 1435 Lumea cărților 
1535 Euromaxx (documentar) 
16:00 Nașul. Talk-show cu ’ 
Radu Moraru (r) 18:00 6I Vine 
presa! 20X10 Căruța cu mere 
(comedie, România, 1983) 
22:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru 24:00 Știri. Emi
siune informativă 0:15 6! Vine 
presai (reluare)

0630-07.00 Observata.
16.30-16.45 Știri locale

11:15 într-un suflet (aventuri, 
SUA 2004). 12:45 Pizza, sufle
tul meul (aventuri, SUA 2005). 
14:15 Pieniut și găsit (romantic, 
S1JA, 1999) 1 >5 Scoobv-Duc 
2: Monștrii dezlănțuiți (come
die, SUA, 2004) 17:25 Duran 
Duran - Live at Wembley 
(Marea Britanie, 2005) 18:25 
Aranjamentul (romantic, SUA 
2004). 2000 DI $i <ha Smith (ro

mantic, SUA, 2005). 22:00 
Războinicii cerului și pământu
lui (acțiune, China, 2003). 23:55 
Alma, mireasa vântului (dramă, 
Marea Britanie, 2001).

■

11:15 Fabrica 1200 Realitatea 
de la 12:0013:15 EU, Români- 
a 14:00 Realitatea de la 14:00 
1450 Realitatea bursieră 15:15 
Fabrica 16:00 Realitatea de la 
16:00 16:50 Marfa cu Dragoș 
Bucur 17:10 Tu fad Realitatea! 
17:45 Editorii Realității 19:05 
Realitatea zilei 2000 Realitatea 
de la 20:00 20:50 Marfa 21:00 
Realitatea de la 2T.00 21:50 
Prima ediție 2205 100% 2300 
Realitatea de la 23:00 23:15 
Politică, frate! 2400 Realitatea 
de la 24:00

800 Pompierii ameftcâni 9:00 
Motociclete americane 10:00 
Ray Mears - tehnici de su
praviețuire 11.00 Motociclete 
americane 12:00 Construcții 
colosale 13:00 Pompierii 
americani 14:00 Ray Mears și 
tehnicile indigenilor 15:00 
Cum se fabrică diverse lucruri? 
1600 Curse 1700 Automobile 
americane recondiționate 
18:00 Motociclete americane 
19:00 Vânătorii de mituri 
20:00 Regii construcțiilor 
21:00 In culisele producției 
22:00 Dosarele FBI 23:00 
Mașini pe alese 2400 Avionul 
care a ripostat
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www.edu.ro .
Deva (G.PJ - Site-ul prezintă o serie de programe desti
nate rromilor programe europene și educaționale desti
nate acestei etnii.

Noi ți Uniunea Europeană!
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Adio porc tăiat pe viu de Ignat
a

RADARE
r •“ - - - > " j - -' ■*
I Amplasarea aparatelor radar in data de 11,10.2006:

DN 7: Simeria - Orăștie - limită jud. Alba;
"“i DN 7: Vețel -Ilia - limită jud. Arad
T DN 68A: Dobra - limită jud. Timiș;

Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, Str. Horea și Str. 
Mihai Eminescu.

■ Sacrificarea animale
lor se va face, din 
2007, numai după ce 
vor fi „adormite".

Prefectura Iudeului Hunedoara:
Aurel Dan Pricăjan, subprefect începând cu ora 10 00

Consiliul Județean Hunedoara
Mircea Moloț. președinte

Teodor Iordan. secretar

Primăria Municipiului Orăștic:

Primăria Municipiului Deva
Mircia Muntean, primar

09.00-12.00

08.00-11.00

începând eu ora 09.00

Deva (C.P.) - Integrarea europeană nu-i va împiedica pe oameni să-și continue obiceiurile privind tăierea animalelor, dar ni se cere să folosim tranchilizante înainte de a tăia animalele și să respectăm normele de igienă. A- cestea din urmă sunt obligatorii pentru a evita îmbolnăvirile. Carnea trebuie dusă la controlul veterinar pentru a se verifica dacă este bună de consum. Sunt deja de notorietate cazurile de îmbolnăvire cu trichinella spiralis a zeci de oameni din județ
Anul acesta hunedorenii vor avea ultimul Ignat tradițional care au consumat carne de porc infestată.
Se vor da amenziAnimalele domestice pot fi omorâte, dar nu trebuie su

puse la un stres inutil și mult prea îndelungat. Astfel, animalele trebuie ori să aibă parte de o moarte instantanee sau să fie eutanasiate cu ajutorul unor injecții letale.

Unele orătănii nu necesită o tranchilizare anterioară, cum ar fi de exemplu găinile, gâștele sau rațele. în schimb, animalele de talie mai mare, cum ar fi mieii, vacile, porcii sau caii, vor trebui asomate. Numai măcelarii profesioniști vor putea să taie animalele, deoarece ei cunosc cel mai bine cum poate fi porționat rapid și eficient un animal. în UE nu e interzisă creșterea animalelor, după cum nici omorârea lor nu este prohibită.Trebuie doar să se țină cont de trei lucruri: respectarea normelor de igienă, măcelarul profesionist și aso- marea (tranchilizarea). în caz contrar, oamenii vor fi amendați.
Magna Curia, birou de nevoiePrimăria Municipiului Hunedoana:

Aurel Bugnariu, secretar

SNP
SIF1 -1.12

J

Societatea Preț Variație
închidere (lei/acț) (%) 

0.5900 
__________________________ 2.6500   

TLV ____________ 1.1100 -0.89
BRD__________________18.6000 -1,06
BCC_______________ 0.5500_________0
IMPACT 0,5100____________ 0
BIGFARM_______________0.5850_________ -0.85
ANTIBIOTICE 1.4500____________ 0
AZOMUREȘ 0,1730____________ 0
ROMPETROL___________ 0.0963_________ 2.99
SIF3  2.4500____ -0.41
SIF5 3.0200 -1.63

Rubrică realizata de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter {lângă QUASAR), tel.: 221277.

Deva (I.J.) - Cele șapte încăperi din Magna Curia, aparținând Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva sunt folosite pe post de birouri. Situația este însă temporară, declară directorul instituției, Marcel Morar. „Magna Curia nu poate fi transformată definitiv în birouri. Este adevărat, acum în câteva din sălile gata renovate există birouri. O parte dintre angajații muzeului au fost mutați acolo din lipsă de alt spațiu. Este vorba de personalul de la secția de artă a muzeului care funcționa în Prefectură. Ei sunt mutați temporar în cele șapte săli card au fost finalizate în 2004. Folosirea clădirii ca birouri ar

distruge Magna Curia, ceea ce, noi, ca istorici, nu ne putem permite. în 2007 ne vor fi alocate fonduri suplimentare pentru Secția de științele naturii aflată în vecinătate și vom transforma o parte din aceasta în centru administrativ. Sălile Magna Curia vor putea fi folosite atunci pentru expoziții temporare sau de bază”, declară Marcel Moraru.

Armonie româno 
maghiaro - romă

Deva (I.J.) - Buna conviețuire dintre minoritățile județene și societatea românească în ansamblu, dar și bunele relații dintre organismele societății civile și instituțiile locale constituie scopul proiectului „Educație și cultură în sprijinul națiunii”. Aplicantul acestuia, AIPDR Deva în parte- neriat cu Asociația Portului Tradițional al Maghiarilor din Cristur apreciază că proiectul demonstrează că relațiile intercul turale și in-

teretnice, în Hunedoara, se desfășoară civilizat. „Proiectul a debutat zilele trecute cu o demonstrație a elevilor Colegiului Național Decebal Deva și a artiștilor din Cristur de dansuri populare tradiționale rome și maghiare. Demonstrația lor contribuie în mod interactiv la accelerarea procesului de integrare a României în rândul țărilor civilizate ale UE”, declară Gheorghe Iordache, președintele AIP- DR Deva.
»"S-:i s »' il t » » > » » » m n ift»' » i
Bani după indexare

Marcel Moraru

SUDOKU

Reguli;

Soluția jocurilor din numărul precedent

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 
^“Vlocuri luate 

"’’împreună.

ÎNCEPĂTORI

7 6
2 1

8 9 7 4
4 2 5 3 6

1 9
5 3 6 8 7

6 1 5 2
3 8

9 6
AVANSAȚI

6 5 3 1
4 6 9

7 3 2
9

3 7 5

1
7

6
8 5

7

4 2 8
2 9 6 5

9 7 ■ 8

începători

6 5 4 9 8 3 !7 2 1

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

Avansați

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

Deva (C.P.) - Astăzi prezentăm răspunsul autorităților la scrisorile sosite pe a- dresa redacției.Ion Onescu, din orașul Hațeg, dorește să afle de ce nu a primit bani după indexarea din septembrie.
Răspunsul Casei Județene 

de Pensii Hunedoara: „începând cu septembrie 2006 s-a indexat valoarea punctului de pensie și nu cuantumul pensiei. în cazul domnului Onescu Ion punctajul evaluat de 0,75344 înmulțit cu noua valoare a punctului de pensie

CitttoiUor!/ 4**4 i » "»■'#- f S- si"» i'S's'ir t'ii- rr * ra’r > ji-r jr a'rrr â rezultă 256 lei, în vreme ce pensia în plată este de 314 lei. Conform legilor în vigoare rămâne cu pensia în plată”.
De unde iau formulare?

Deva (I.J.) - Rozalia Bikra, din Deva, spune că nu face parte din nici o asociație de proprietari de unde poate obține formularele prin care poate cere ajutorul pentru încălzire pe timpul iernii. „Ajutoare pentru încălzirea locuinței și facilități la plata energiei termice vor fi acordate în acest an prin Direcția de Muncă, Solidaritate Socială și Familie Hunedoara

pentru persoanele și familiile care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 500 lei. Ajutorul se acordă pe perioada sezonului rece, cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent și data de 31 martie a anului următor. Cererea însoțită de declarația pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia se distribuie prin intermediul furnizorului de gaze naturale. Cererea va fi apoi depusă la Primăria Deva, iar Direcția vă va plăti banii”, declară Octavian Băgescu, director al DMSSF

Hunedoara.NOTĂ: Cuvântul Liber vă răspunde. Scrisorile cititorilor noștri sunt binevenite, cu condiția să fie semnate și să aibă specificate adresa și numărul de telefon ale semnatarului (acestea din urmă nu vor fi publicate, fiind necesare doar pentru redacție). Nu se iau în considerare scrisorile anonime! Adresa noastră este: Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A (clădirea Cepromin), specificați pe plic: „Cuvântul cititorului”. Scrisorile pot fi trimise și prin e- mail, la adresa adrian. salagean@informmedia.ro.

Regulament:Trimiterea talonului completat înseamnă acceptarea condițiilor de participare la concurs. Premiile nu sunt transmisibile. La acest concurs nu pot participa angajat» 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 

noiembrie cumpără fiecare ediție 
Cuvântul Liber, decupează talonul 
participant, completează-1, răspun
de la întrebarea zilei prin Da sau 
Nu și apoi depune-1 la O.P.l C.P. 
3 Deva, în cutiile speciale Cuvân
tul Liber, sau trimite-1 la sediul re
dacției din Deva, Strada 22 Decem
brie, 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 ziaru
lui, fă-ți un abonament pe o lună 
cu numai 8,9 lei.

Câștigi:
• 3 premii 

substanțiale 
(1 x espressor cafea sau 

1 x fier de călcat sau 
1 x sandwich maker)

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

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

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

Mult succes!
Svg

Talon pentru concurs < 11 octombrie 2006
Nume_________________________ Prenume_______________
Adresă________________________________________________
Telefon_______________________ Sunteți abonat?_________
Întrebarea zilei: Va reuși gimnastica românească să repete 
performanțele din trecut? DA □ NU □

W CWÂffli.
COHCURS

http://www.edu.ro
mailto:salagean@informmedia.ro
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Brădenii riscă o iama în frig• Alcoolul la volan. Dorin C., de 33 de ani, din Deva, fără ocupație, fără antecedente penale, a fost depistat ieri de polițiștii Biroului Poliției Rutiere Deva conducând, pe strada Carpați din localitate, un autoturism Dacia, având o concentrație alcoolică în aerul expirat de 0,53 mg/l. (I.H.)
• Accident. Conducătorul unui autoturism Dacia, Alexandru C., de 20 de ani, din Hunedoara, deplasându-se pe D.J. 687, în zona Dealului Nădăștie, a lovit din spate o căruță care circula în aceeași direcție de mers, fără a fi iluminată corespunzător. în urma impactului a rezultat rănirea ușoară a conducătorului căruței, A.B., din Nădăștie. (I.H.)

■ Peste 10.000 de per
soane din Brad ar putea 
fi afectate de lipsa agen
tului termic la iarnă.

Brad (M.S.) - Autoritățile locale din municipiul Brad sunt îngrijorate de sosirea iernii pentru că stocul de

Minerii amenință cu proteste
Petroșani (M.S.) - Sindicatele minerilor din Valea Jiului amenință cu declanșarea conflictului de muncă, din cauză că Guvernul nu respectă promisiunile făcute în acordul semnat cu Liga Sindicatelor Miniere Valea Jiului (LSMVJ) prin care, începând cu luna august, se prevedea o majorare a salariilor și fonduri suplimentare pentru investiții. Președintele LSMVJ, Zoltan Lacataș, a declarat că sindicatele sunt nemulțumite de faptul că rectificarea bugetară promisă nu a fost materializată, în condițiile în care minerii din Valea Jiului sunt solicitați să lucreze și în zilele sfârșitului de săptămână. „Nu ne opunem ca minerii să lucreze, dar ni se părea corect ca înainte să fie efectuată rectificarea bugetară și apoi să semnăm un acord cu administrația pentru programul de sâmbătă și duminică. Rectificarea bugetului Companiei Naționale a Huilei este tărăgănată din luna august. Eu cred că este rea-voință. O masă de oameni este mințită și acest lucru este foarte urât”, a declarat liderul sindical.

Vernisaj albastru

Anghel Mitroi Anca Stoica Miron Olariu

IA-TI PRIMARDL LA ÎNTREBĂRI!
Câinii comunitari

Deva (I.H.) - Delicata problemă a câinilor comunitari este pusă din nou în peisajul citadin al Devei, de această dată având drept “teatru de operațiuni” zona Astoria. “Sâmbătă veneam de la piață cu bagaje și la un moment dat, din curtea unui punct termic, o haită de câini s-a năpustit asupra mea, din toate părțile. M-am apărat cât am putut cu plasele. Până la urmă, cineva din curte i-a mai potolit, că altfel nu scăpăm nemușcată”, susține Otilia Mecea.Problema câinilor vagabonzi din orașul Deva este una foarte veche. Deși au promis de nenumărate ori, primăria nu reușește să 

păcură necesar producerii agentului termic în oraș este inexistent. „Avem deja datorii în valoare de 19 miliarde lei pentru 1600 de tone de păcură primite în iarna anului trecut. Datoria a fost mult mai mare, dar s-a reușit achitarea unei părți din factură din încasările de la populație și 

găsească formula unui ecarisaj eficient. Echipă cu ineficienta primăriei face atitudinea unor locatari, care afirmă că au câinii “în întreținere”, atunci când autoritățile declanșează acțiuni de ecarisaj.Se așteaptă ca acum, în prag de aderare la Uniunea Europeană, să se pună mai mult accent pe rezolvarea acestei probleme.
Terenul de fotbal

Deva (I.H.) - Un teren de fotbal situat în cartierul Goj- du, lângă blocul A3, o nemulțumește pe Anișoara L, care este deranjată de gălăgia din timpul meciurilor. Ne-am interesat și am aflat că “terenul de fotbal este construit pe locația vechiului 

din subvențiile alocate de la bugetul local. Practic, în acest an aproape toate veniturile proprii din taxe și impozite ale Consiliului Local Brad au avut ca destinație plata subvenției pentru energia termică”, a declarat primarul Bradului, Florin Cazacu.Primarul susține că a semnalat autorităților județene, încă din luna martie, că vor fi probleme cu încălzirea în oraș și că pentru lunile noiembrie și decembrie soluția ar fi alocarea unei sume de 35 miliarde lei din fondul de rezervă al guvernului. Banii ar permite plata restanțelor și cumpărarea unui stoc minim de păcură pentru pornirea instalațiilor de termoficare.Oamenii din Brad sunt îngrijorați de perspectiva 

Terenul de fotbal este în legalitate. Problema este cum aducem 
liniștea în locuințele din blocul A3?spațiu, cu aceeași destinație, și respectă normele privind distanța față de blocurile din jur, având autorizație de funcționare permanentă eli

unei ierni fără căldură, dar speră ca autoritățile să rezolve problema. „Anul trecut a fost bine. Am auzit că acum nu ar fi păcură. O să fac oricum cerere pentru subvenționarea căldurii pentru că în familie suntem trei p( A soane, iar veniturile sunt de numai 7 milioane de lei, lunar”, declara Anghel Mitroi. „Deja este frig și cu copiii mici ne este greu. Nu știm ce va fi. Probabil vom fi nevoiți să ne montăm sobe pe lemne sau cărbuni ori calorifere electrice”, afirma, îngrijorată, Anca Stoica. „Eu stau la casă și mă încălzesc cu lemne, dar cred că primarul se va descurca cu stocul de păcură și cu căldura. Era mai bine dacă aveam gaz în oraș”, aprecia, Ia rândul său, Miron Olariu.

berată de Primărie”, a declarat Elisabeta Bădoi. • administratorul firmei în cărei concesionare se află terenul în cauză.Deva (S.B.) - Expoziția artistului plastic Ion Cârjoi, ce pune pe simezele devene culoarea, deja recunoscută ca fiind „albastrul de Cârjoi”, are o tematică ce aduce în prim-plan piatra și lumea plină de liniște impusă de artist. Președintele Uniunii Artiștilor Plastici - Filiala Deva Hunedoara, prof. Ioan Tengheru, în cuvântul său de deschidere a expoziției, spunea că „lucrările sale (ale pictorului I. Cârjoi n.r.), ce au o patină de aură muzeistică, pun în prim-plan piatra, ca vestigiu, pentru a deveni centru de interes pentru privitor. Totodată este etalat și sentimentul de liniște, din acesta transpărând imaginea omului Ion Cârjoi”. Despre noua expoziție de la „Forma” trebuie precizat că este o selecție a acelor lucrări față de care autorul își manifestă atașamentul, a unor lucrări care-1 reprezintă pe omul care afirmă că nu știe urî și nu are dușmani și care-și trage seva pasiunii sale pentru arheologie de undeva de pe bătrânul mal al Dunării severinene.

Prețuri
Ghelari (M.S.) - Prețul unei case în comuna Ghelari a crescut, în numai doi ani, de aproape zece ori, după ce în localitate imobilele au început să fie cumpărate de oameni nevoiași sau ieșiți la pensie din Hunedoara. „Au venit mulți pensionari. Aici au găsit o bucată de pământ pe care o lucrează și își mai ajută și copiii de la oraș cu câte un săculeț de cartofi sau cu ceea ce mai au aceștia nevoie”, afirma primarul loan Bulbucan. De remarcat este faptul că din cele 720 de apartamente care aparțin comunității locale, aproape 85 la sută s-au ocupat în timp de persoane venite din municipiul Hunedoara.

J Ai visat ca vechile tale ferestre să fie 
înlocuite cu unele noi, din termopan? Nu- 
ți permiți această schimbare?

I* Nu e nimic, ne-am gândii noi la toate!
I Toamna aceasta, Cuvântul Liber îți pune 
j termopane pentru numai 8,9 lei!

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

1 Cum poți participa?

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

Profită de acest concurs și abonează-te acum! JURNAL

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

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

sau dacă vrei ca organizatorii noștri de || 

presa să vină chiar la tine acasă, sună la 
numărul de telefon 0254/211275.
Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajații 
S C. Inform Media S.R.L. și mei rudele aces
tora de gradele I și II.
Extragerea va avea loc, la sediul redacției, 
în data de 30 octombrie.
Numele câștigătorului va fi publicat în 
paginile ziarului din data de 31 octombrie. 
Informații suplimentare, la telefonul 
0254/211275, interior 8806. Persoană de 
contact: Magdalena Șerban. Succes!

CONCURS



„Verde" pentru turneul UEFA
SPORT

f

• Naidin vrea la Jiul. Leonard Naidin, unul dintre cei doi jucători de la Poli Timișoara doriți de Jiul, a admis că este aproape de un divorț de clubul de pe Bega și că este interesat de oferta venită de la Petroșani. „Dacă antrenorul de la Poli consideră că nu mai am loc în echipă, e posibil ca din iarnă să semnez cu Jiul", a spus Naidin. (C.M.)
• Cupa Speranțelor. Comisia Centrală de Copii și Juniori a FRF în colaborare cu Asociația Județeană de Fotbal organizează, în perioada 21.10 - 5.11, competiția Cupa Speranțelor „Memorialul Gheorghe Ola". Echipele formate din jucători născuți în 1995 și 1996 care doresc să se înscrie sunt așteptate la AJF Hunedoara între 17-19.10. (C.M.)

■ Inspectorul forului 
european e mulțumit 
de organizarea asigu
rată de FC CIP Deva.
ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Desfășurarea la Deva a turneului grupei a VI- a a UEFA Futsal Cup la care participă campioanelenaționale din România, Serbia, Olanda și Slovenia a primit, ieri, și ultimul aviz din partea UEFA. Italianul Fabrizio di Felice, administratorul turneului delegat de forul european, a sosit la Deva și s-a declarat mulțumit după ce a inspectat condițiile de joc de la Sala Sporturilor și spațiile de cazare. „Nu a avut nimic de obiectat în privința cazării. Ne-a solicitat însă să remediem două mici inconveniente de la Sala

Campioana României are nevoie de sprijinul publiculuiSporturilor legate de băncile de rezeve și luminozitate. Astfel va trebui ca jucătorii de rezervă să stea pe primul rând al tribunei, în vreme ce rândul al doilea va fi ocupat de forțele de ordine și abia de pe rândul trei vor putea sta spectatorii. în plus, trebuie să acoperim câteva geamuri

pentru ca soarele să nu-i deranjeze pe jucători”, afirma Paul Grecu, vicepreședintele FC CIP Deva, club care organizează turneul în colaborare cu UEFA și FRF.
Antrenamentele oficialeFabrizio di Felice a stabilit și orele de la care se vor

desfășura antrenamentele oficiale ale celor patru campioane participante la turneul UEFA Futsal Cup de la Deva. Primii dintre adversarii FC CIP Deva care vor intra pe parchetul Sălii Sporturilor vor fi cei de la KMF Marbo Belgrad, campioana Serbiei, care au antrenamentul oficial, azi de la ora 18.00. Apoi de la ora 19.00 se vor acomoda cu sala cei de la GIP Beton MTO Zagorje, campioana Sloveniei, iar de la ora 20.00 efectuează ultimul antrenament jucătorii de la FC CIP Deva. Ultimul antrenament oficial va fi al celor de la FC Marlene Kras Ster, campioana Olandei, care vor intra în sală de la ora 22.00. Primele meciuri vor avea loc joi, iar biletele care costă 30.000 lei pentru ambele partide ale zilei se pot cumpăra de la casa Sălii Sporturilor, între orele 16.00-20.00.

Profesorii au făcut sport de ziua lor

Jiul pragmatică, Corvinul idealistă

Ziua Sportului Academic
Deva (C.M.) - La inițiativa Asociației Sportive Școlare „Viitorul” din cadrul Liceului Pedagogic o parte a cadrelor didactice din Deva au sărbătorit Ziua Dascălului prin participarea la mai multe activități sportive, organizate sub genericul Ziua 1. Sportului Academic. Dascălii au efectuat ** exerciții de gimnastică aerobică sub comanda fostei campioane mondiale Mădălina Gogîțu - Susan, au jucat volei, fotbal și baschet și au fost inițiați în tainele dansului sportiv de elevi de la școlile generale 3 și 11 din Hunedoara. Concursul de volei femin a fost câștigat de echipa Liceului Pedagogic, urmată în clasament de echipa CT Transilvania și formația școlilor devene. în competiția de fotbal masculin, cea mai bună s-a dovedit formația CT Transilvania, iar pe 1 locurile doi și trei s-au situat echipa Inspectoratului Școlar Hunedoara și echipa școlilor și liceelor din Călan. Competiția de street-ball (baschet masculin) a fost câștigată de Liceul Pedagocic, pe locurile următoare fiind echipa CT Transilvania și selecționata școlilor devene.

■ Minerii vor un adver
sar modest, iar Corvin
ul unul de top în 16- 
imile Cupei României.

Deva (C.M.) - Echipele hune- dorene calificate în faza 16- imilor Cupei României, ediția 2006-2007, Jiul Petroșani și Corvinul 2005 Hunedoara, au dorințe radical diferite la tragerea la sorți care va avea loc azi, la ora 16.00, la Casa Fotbalului. Formația din Valea Jiului care intră în cursă direct din această fază a competiției pentru că evoluează în Liga I dorește să întâlnească un adversar cât mai accesibil. Acest pragmatism al

echipei antrenate de Florin Marin este motivat de dorința de a avea un parcurs cât mai lung în Cupă care să bage în visteria clubului o sumă cât mai mare din premiile promise de FRF. în schimb, Corvinul 2005, ajunsă în 16-imi după mai multe tururi de calificare, își dorește un adversar cât mai puternic, eventual Steaua, Dinamo sau Rapid. Fotbaliștii antrenați de Romulus Gabor sunt conștienți că au șanse minime de calificare și preferă să fie eliminați de o echipă de top, decât de una din subsolul Ligii I și, în plus, speră că un adversar de calibru va aduce public numeros în tribune. La această fază

participă cele 18 echipe din Liga I și 14 echipe calificate din fazele anterioare care sunt repartizate în trei urne.
Trei urne valoriceîn urna A sunt echipele din Liga I clasate pe locurile 1-6 în campionatul precedent, respectiv Steaua, Rapid, Dinamo, CFR Cluj, FC Național și Farul. în urna B au fost puse celelalte 12 echipe din Liga I participante în campionatul ediției în curs, respectiv Poli Timișoara, Oțelul, Poli Iași, Gloria, FC Argeș, Jiul, FC Vaslui, Pandurii Tg. Jiu, Ceahlăul, U. Craiova, UTA Arad și Unirea Urziceni. în urna C au fost repartizate cele

Corvinul vrea să pice cu Steaua14 echipe din categorii inferioare calificate în urma fazelor anterioare, La tragerea la sorți se împerechează echipe din urna A cu echipe din urna C și, în continuare, echipe din urna B cu echipe din urna C. Cele patru echipe rămase în urna B se împerechează între ele.

Seria 1
Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a IV-a: Casino Ilia -
Ponorul Vața 2-2; Victoria Dobra - Olimpia Ribița 0-3;
Aurul Certej - Zarandul Crișcior 2-4; Moții Buceș - Streiul
Simeria Veche 1-0. j
Clasamentul
1. Olimpia Ribița 4 3 1 0 8-3 10
2. Moții Buceș 3 3 0 0 7-1 9
3. Streiul Simeria V. 4 3 0 1 10-5 9
4. Zarandul Crișcior 4 2 1 1 11-4 7
5. Ponorul Vața 4 1 1 2 7-8 4
6. Casino Ilia 3 0 2 1 2-3 2
7. Aurul Certei 4 0 1 3 3-8 1
8. Victoria Dobra 4 0 0 4 2-18 0

FOTBAL / CAMPIONATUL JUBETEAN

Seria a II -a . ............
Deva (C.M ) - Rezultatele etapei a IV-a: Cerna Lunca Cernii 
- Sargeția Bretea Română 3-1; Sântămăria Orlea - Dacia 
Boșorod 3-0; Goanță Ghelari - Viitorul Păclișa 0-2; Streiul 
Baru Mare - Minerul Teliuc 0-1; Mureșul II Deva - Unirea 
Gl. Berthelot 9-1.
Clasamentul
1. Mureșul II Deva 4 4 0 0 26-3 12
2. Cerna Lunca Cernii 4 4 0 0 14-3 12
3. Viitorul Păclișa 4 3 0 1 7-6 9
4. Sântămăria Orlea 4 2 1 1 9-5 7
5. Minerul Teliuc 4 2 1 1 6-6 7
6 Sarqeția Bretea 4 2 0 2 10-12 6
7. Unirea Gl. Berthelot4 1 0 3 6-15 3
8. Streiul Baru Mare 3 0 0 3 0-6 0
9. Dacia Boșorod 4 0 0 4 5-16 0
10. Goanță Ghelari 3 0 0 3 1-12 0

Au ieftinit biletele
Petroșani (C.M.) - Recordurile negative înregistrate de Jiul la capitolul spectatori în primele etape ale turului, din cauza prețurilor mari la bilete, i-au obligat pe oficialii minerilor să caute soluții pentru a readuce publicul la stadion. Astfel conducerea clubului din Petroșani a decis să reducă prețul biletelor pentru partida de duminică cu Pandurii Tg. Jiu, de la 100.000 - 150.000 lei vechi cât a fost la precedentele etape la 60.000 lei vechi (50.000 tichetul + 10.000 programul de meci). în plus, copiii sub 14 ani au intrarea liberă la meci. Poate că decizia de a renunța la a specula financiar sentimentele suporterilor va fi de bun augur pentru Jiul și minerii nu doar că vor fi susținuți de un public mai numeros, ci vor avea și mai mult noroc decât până acum în meciul cu Pandurii.

Popicari de aur
Petrila (C.M.) - Popicarii de la Jiul Inter Petrila au câștigat, la finalul săptămânii, în Ungaria, Cupa NBC, competiție la care au participat echipele clasate pe locurile trei în campionatele Europei. Echipa antrenată de Marcel Dobrică care avea ca obiectiv obținerea unei medalii de bronz, după ce în ultimii doi ani a ocupat doar locul IV, a dat lovitura și după un parcurs excelent a câștigat trofeul. Popicarii de la Inter s-au declarat nemulțumiți de atitudinea Federației Române de Popice care nu i-a sprijinit financiar și au ținut să mulțumească autorităților locale din Petrila care au alocat 300 de milioane pentru participarea la competiție.

Pentru producția de desene animate
enistâ oare un credit special sau trebuie să strâng bani de ta prieteni? 
Nu trebuie fcn.’stă un credit, același credit care rți poate 
finanța >i lansarea primului album solo
Creditul pentru Orice de la HVB Jiriac Bank

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
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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

Vând ap. 2 camere (03)

• balcon indus, termopane, beci, ușă metalică, 
centrală, mobilat, preț 45.000 euro. Tel. 
0723/227569. (T)
• Deva, AL Armatei, 37 mp, și garsonieră, zona 
Erninescu, 30 mp. Tel. 0745/253413. (T)
• modificat, balcon închis, gresie, faianță, 
bucătărie mobilată, etaj 2, Dacia, Al. Romanilor, 
bl. 14, preț 1,1 mid. lei. Tel. 0749/182154, 
0254/219582. (T)
• semidecomandate, parter, balcon, proiect 
pentru al doilea balcon, beci, contorizări, faianță, 
parchet, Al. Pescarilor, vedere în față, preț 44.000 
dolari. Tel. 0726/705459.
• urgent, coafori 1, Deva, zona Miorița, 
contorizări apă, gaz, preț 1,250 mid. lei. Tel. 
223336. (T)
• iogent,ln Bârcea Mare, fără Intermediari, preț 
negociabil. Tel. 0254/231750. (T)
• decomandate, ultracentral, etaj intermediar, 
parchet, 56 mp, balcon închis, contorizări, preț 
125.000 ron. Tel. 0726710903. (Al)
• urgent, semidecomandate, centrală termică, 
parchet, gresie, faianță, îngrijit, Kogălniceanu, 
preț 1,050 mid. lei, negociabil. Tel. 0742/019418 
(Al)
• urgent, circuit, centrală termică, parchet, 
balcon închis, 54 mp, zona Miorița, preț 950 
milioane lei, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• drcuN, 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)
• Goțdu, Nocturn, circuit, centrală termică, preț 
95.000 RON. tel. 221712,0724/305661. (A2)
• zona gări, etaj intermediar, dec.,.gresie, 
faianță, parchet, contorizări, preț 135.000 RON, 
neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, câcuit, etaj 4, contorizări, preț 110.000 
RON, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Bălcescu, dec, bloc turn, amenajat, gresie, 
faianță, instalații sanitare noi, parchet laminat, 
preț 84.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Bd. Decebal, etaj intermediar, dec, centrală 
termică, termopane, gresie, faianță, parchet, 
balcon închis, preț 140.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• urgent, zona Gojdu, etaj 1, amenajări 
modeme, contorizări, preț 108000 RON, tel. 
0740/013971. (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 98.000 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 
termică, parchet, gresie, faianță, bine întreținut, 
preț 130.000 ron neg., tel. 0745/302200, 
0784765703. (A4)
• dec, 60 mp, parchet, stare foare bună, 
contorizări totale, zona Romsilva, preț 120.000 
ron neg., tel. 0723/251498 0788/165702. (A4)

Finance
S.C. EXPRESS FINANCE-INST11I TIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ S.A. 
având ca principal domeniu de activitate creditarea IMM-uriior 

angajează pe perioadă determinată pentru punctul de lucru Deva:

ASISTENT OFIȚER CREDITE
Responsabilități generale:
• analiza și întocmirea dosarelor de credite;
• vizite de lucru la solicitanți;
• evaluarea garanțiilor;
• susținerea dosarelor in cadrul comitetului de 
credit;
- promovarea programului de creditare, 
participând la întâlniri cu partenerii;
• activități de secretariat șl contabilitate primară 
a biroului.

Oferim:
• Mediu d< ucru intr-o echipă dinamică și de 
profesionHti;

• Pachet salariat motivam.

• dec, suprafață mare, super-amenajat, zona 
BCR, centrală termică, bucătărie modificată, 
termopan, parchet nou, gresie și faianță, bloc de 
4 nivele, preț 145.000 ron neg., tel 0788/165703, 
232808 (A4)
• etaj Intermediar, bloc de cărămidă, 2 holuri, 
parchet de stejar, ocupabil imediat, zona Dacia, 
preț 67.000 ron neg., tel. 0788/165702,232808 (A4)
• etaj 2, balcon mare, parchet, centrală termică, 
foarte bine întreținut, accept credit ipotecar, 
liber, zona Gojdu, preț 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, Erninescu, preț 110.000 
RON, neg, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)
• circuit, parchet, bloc de cărămidă, balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• dec, centrală termică proprie, parchet, balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj 3, uși schimbate, contorizări, parchet, 
zona gării, preț 120.000 lei, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• decomandate, baie, superamenajată, CT, et. 2, 
zonă ultracentrală, ocupabil imediat, preț 
135.000 Ron, neg, tel. 235208,0729/018866. (A6)
• superamenajat, CT, termopane, complet 
mobilat și utilat, ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg, tel. 235208 0729/018866. 
(A6)
• st 70 mp, superamenajat și dotat, CT, la cheie, 
ocupabil imediat, et 2, zonă bună, preț neg, tel. 
235208,0724/620358. (A6)
• in draft pe Bălcescu, parchet gresie, faianță, 
termopane peste tot, balcon închis cu 
termopane, complet contorizaț, exclus credit 
preț 98.000 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Dada, cu balcon, etaj 4, izolat liber, preț 
70.000 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Gojdu, parter, semidec, stare bună, 
contorizări, s=46 mp, preț 88000 RON, neg, tel. 
0745/640725. (A7)
• zona piețaL semidec, parchet, balcon, 
contorizări, neamenajat etaj 4, izolație italiană, 
preț 97500 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Banca Transilvania, dec, 2 balcoane, etaj 
4, acoperit cu tablă, s=50 mp, neamenajat preț 
36.000 euro, tel. 0745/640725. (A7)
• 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 inchis, 
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 drcult, bloc de cărămidă, balcon închis, 
zona Dacia, preț 98.000 RON neg. Tel. 231800; 
0745/511776. (A9)

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

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara

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

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

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

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

(32135)

Cerințe: studii economice superioare, utilizare 
PC (MS Office în special), bună cunoaștere a 
limbii engleze (scris și vorbit) constituie un avantaj, 
in tiat ă. capacitate de analiză și sinteză, excelente 
abilități de comunicare și organizare.

CV-ul și scrisoarea de intenție se vor trimite Ia 
sediul nostru din Timișoara, B-dul Liviii Rebreanu 
nr.13, în limba engleza sau română, până la data 
de 16 Octombrie 2006 (lax 0256-204550 șau _ 
email hr@express-finance.ro). Doar candidați! 
selectați vor fi contactați.

cî
Relații suplimentare se pot obține Ia tel: 
0256/204.550 sau 0254/Z19.409 £

• dec, camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări integrale, etaj 1, zona Kogălniceanu, 
orei 125.000 RON., tel. 231800; 0745/511776. (A9)

cumpăr ap.2 camere (04)

• decomandate, etaj 1 - 2. central. Tel. 
0723/227569. (T)
• urgent Deva, plata imediat. Tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, 2 băi, bdul Decebal, balcon 10 
m, vedere la bulevard, preț 140.000 ron, nego
ciabil. Tel. 0729/018866. (T)
• urgent, In zona Progresul, dec., balcon, hol, 
central, preț negociabil, tel, 0740/013971. (A2)
• urgent In zona Scărișoara, etaj intermediar, 
balcon, amenajări moderne, centrală termică, 
preț 95.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, in zona Dorobanți, etaj intermediar, 2 
balcoane, modificări, centrală termică, preț 
165.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• Zamfirescu, dec, hol central, termopane, 
parchet, 1 baie, parter, balcon, 2 cămări, preț 
39.000 euro, gaz 2 focuri, tel. 0740/013971. (A2)
• B-dul Decebal, et. 3, dec., CT, 2 băi, 2 balcoane, 
vedere în două părți, parchet, gresie, faianță, 
preț 43.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• semidecomandate, balcon, parchet, 
contorizări 2 focuri, etaj 1, zona Zamfirescu, preț 
1,250 mid. lei, negociabil. Tel. 0742/0194W Al)
• decomandate, contorizări, balcon închis, bloc 
acoperit zona Progresul, preț 132.000 ron. Tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• 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 chele, 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 DorabanțL 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)
• dec, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• dec, centrală termică, 2 băi, boxă, st 98 mp, 
Carpați, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• etaj 2, balcon, parchet, repartitoare, 
contorizări la apă și gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38.000 euro, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (A5)
• decomandate, zonă ultracentrală, et 7, 
superamenajat, complet mobilat și utilat, preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
•decCT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
235208 0729/018866. (A6)
• zona Piață, parter, ideal spațiu comercial, 
birouri, cabinet, cu toate aprobările la zi, merită 
văzut, preț neg., tel. 235208, 0724/620358, 
0729/018866. (A6)
• semidec, aranjat, gresie, faianță, parchet 
lamelar, zona Dacia, etaj intermediar, preț 750 
mii., neg., tel. 0749/268830,206003. (A7)
• urgent, etaj intermediar, cu balcon, 
contorizări, zona Micro 15, Deva, preț 71.000 
RON, tel. 0749/268830,206003. (A7)
• semidec, contorizări, gresie, faianță, CT, 
balcon închis, zona Astoria, preț 95.000 RON, tel. 
0749/268830,206003. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță, termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona L Creangă, parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• dec, camere cu parchet, contorizări, 2 băi, 

"balcon, etaj 1, preț 160.000 RON neg., tel. 231.800, 
0740/317313. (A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, etaj 1,' 100 mp, occidental, centrală 
termică, termopane, ușă metalică, totul nou, 
preț 49.000 euro. Tel. 215212. (Al)
• urgent, Deva, Gojdu, et 1,100 mp, occidental, 
centrală termică, termopane, ușă metalică, totul 
nou, tel. 215212. (Al)
• lugent, In zona piața centrală, dec., balcon, hol 
central, centrală termică, preț 46.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)

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

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

Modele pentru ședințe foto 
& hostess (publicitate) 

pentru punctul de lucru din Deva

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

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

• Gojdu, et 2, semidec., parchet, gresie, faianță,
2 băi, balcon mare, CT, calorifere noi, preț 44.000 
euro. neg., tel. 0745/367893. (A2)
• împăratul Traian, et. 4. acoperit cu țiglă, cu 
pod. beci, boxă, garaj, amenajări deosebite șl de 
calitate, tel. 0740/013971. (A2)
• Horea, et 1, dec., vedere în două părți, 
amenajat preț 53.000 euro. tel. 0740/013971. (A2)
• dec, st 100 mp, contorizări, Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688. (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• zona M. Erninescu, dec, 2 balcoane, 2 băi, et. 1, 
neamenajat, preț 160.000 RON, tel. 0742/290024. 
(A3)
• zonă L Traian, dec., gresie, faianță, parchet, 
CT, garaj, boxă, et intermediar, preț 70.000 euro, 
neg., tel. 0742/290024. (A3)
• zona L Traian, dec., gresie, faianță, parchet, 
CT, termopane, garaj, boxă, super-amenajat, 
preț 85.000 euro, tel. 0742/290024. (A3)
• bloc cărămidă, zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• zona L Creangă, 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță, CT, 2 balcoane, inst. sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică, preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zona I. 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)
• dec, 2 băi (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, etaj 3, Bd. Decebal, preț neg., 
merită văzut! Tel 231.800.0740/317.313. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară, 
centrală termică, 130 mp, preț 240.000 ron. Tel. 
0722/564004. (Al)
• zona L Creangă, 6 camere decomandate, P+M, 
et. bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)

Vând case, vile (13)

• 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. 
(A®
• 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 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă, garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• urgent, in Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină, curte, ST=580 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro neg., tel. 
231.800,0740/317313. (A9)

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

Vând case la țară (17)

• casă In comuna Unirea, lângă Hațeg, preț 
negociabil. Tel. 0727/386660, (T)

Vând garsoniere (19)

• Deva, zona Mărăști, parter, multiple 
îmbunătățiri, obiecte sanitare noi, mobilată, 
contorizări, ocupabilă imediat preț670 milioane 
lei, negociabil. Tel. 222313,0747/692330. (T)
• 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)
• dec, neamenajată, contorizări, suprafață 
peste 35 mp, zona Poliția Județeană, preț 75.000 
RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, contorizări, etaj intermediar, zona Dacia, 
preț 54.000 RON, neg., tel. 0741/154401,227542 
seara. (A2)
• dec, neamenajată, vis-a-vis Contim, preț 
85.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, «amenajată, etaj 4, preț 46.000 RON, tel 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, faianță, gresie, suprafață peste 35 mp, 
Bd. Decebal, preț 82.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542 seara. (A2)
• zor ■*- ăst emidec, 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 ran neg., tel. 0788/165703,232809. (A4)
• etaj 1, dec., gresie, faianță, termopane, ușă 
schimbată, beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300.0720/38796,0742/005228. (A5)
• etaj 3, dec., contorizări, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78.000 RON, neg., 
tel. 223400,0724/169303,0742/00522& (A5)
• dec, neamenajată, st=40 mp, contorizări, 
balcon, Dorbanți, preț 80.000 RON, neg., tel.
223400,0720/38796 0742/005228. (A5)
• zona M. Erninescu, dec., et. 3. ocupabilă 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
• zona Progresul, bloc cărămidă, parchet, 
vedere la stradă, contorizări. preț 68.000 RON, 
neg., tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• zona 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)

LPJSRH te Cț
recrutează personal pentru două societăți franceze ce se vor inplanta în 
județul Hunedoara pentru posturile următoare:

* Economist - studii superioare, experiență minim 3 ani

* Economist - studii superioare pentru contabilitate primară

* Secretară

* Responsabil logistică și vamă

* Șef de atelier pentru un colectiv de 20-25 persoane

* Personal necalificat femei și bărbați ce vor fi calificați la locul de muncă

CV-urile se trimit la SC NODEs-INVEST SRL Deva, str. Victor Șuiaga, nr. 
1OA, jud. Hunedoara, fax: 0254/235822, e-mail:
seotuniu lascautaanorom.ro. Informații la telefon: 0742/775145.

(66135)

RECLAME

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
mailto:hr@express-finance.ro
seotuniu_lascautaanorom.ro
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• vând Aro camionetă, an fabricație 
1998, servodirecție, frână, prelată 
origr rU, cauciucuri noi, tel. 
072vmmh*5551. (T)

• vând Dada 1310 L, af 1997, toate 
actele la zi, unic proprietar, preț 
56.500.000 lei, negociabil. Tel. 
0726/814507. (T)

• vând Dada 1300, af 1982, taxe la zi, 
model CN3, mochetată, capitonată, 
radiocasetofon autorevers, preț 2700 
ron, neg. Tel. 0746/964294. (T)

• vând Dada 1310, an '95, capitonată, 
sonorizată, trapă, jante aluminiu, 
geamuri ionizate, informații Lugoj, 
tel. 0724/965020. 07

• vând Dada Super Nova 2002, alarme, 
eleron, scaune piele, tel. 
0745/881378 sau 0745/994063. (T)

• vând Dada 1310 L, af 1997, 
proprietar, acte la zi, culoare fabrică, 
preț 60 milioane lei, negociabil. Tel. 
0745/789029. O)

• vând Dada 1310 TLX Break, an 
fabricație 1993, 5 viteze, motor 
1400, toate taxele la zi, tel. 
0748/121758. 07

• vând Dada 1310, af 2004, unic 
proprietar, preț 125 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0745/397101. O)

• vând Dada 1310, af 2004, unic 
proprietar, preț 135 milioane lei. Tel. 
0745/397101. O)

• vând Dada 1310 L, af 1998, RAR
11.03.2008, gri-nikel, bord CN. Tel. 
0720/647297. CD

<■&

___________________ |
• vând Dada Super Nova Rapsodie, af
2002. Tel. 0746/630950. CD

• vând Dada Break, 2003 august, acte 
la zi, sau schimb cu microbuz, preț 
negociabil, tel. 0721/605693. O)

• vând Dada 1397 cmc, af 1997, 
albastru, cu turelă, alarmă, închidere 
centralizată. Tel. 0722/887626. (T)

• vând Dada 1310 I, af 1996, gri-metal, 
pf, taxe la zi, oglinzi reglabile din 
interior, trapă R casetofon, 5800 ron, 
neg., tel. 0744/318222. CD

• vând Dada 1410 L, af 1997, toate 
taxele la zi, culoare gri, preț 67 
milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/791114. (T)

• vând Dada 1310, culoare albastru- 
opac, oglinzi reglabile, taxe la zi, 
casetofon, 55.000.000 rol (5500 ron) 
negociabil, tel. 0740/156610 CD

• vând Dada 1310, an fabricație 1982, 
aspect impecabil, acte la zi, preț 18 
milioane - negociabil, tel. 
0746/225724. (T)

• vând Dada Super Nova, af 2002, 
proprietar, închidere centralizată, 
alarmă, volan reglabil, 33.000 km. 
Tel. 0745/581364. (D

• vând Dada papuc, 2 locuri, nerulat, 
af 2005, tn garanție, 4x4, vișiniu- 
metalizat, motorină. Tel. 
0741/699909, 0258/815945. 07

• vând Dada Super Nova, an fabricație 
2002, climă, închidere centralizată 
etc., preț 115.000.000 lei, nego
ciabil, tel. 0746/630950. (T)

• vând Renault Espace 2.0 Diesel, 7 
locuri, direct proprietar, full-option. 
Tel. 0746/525991. CD

• vând Seat Ibiza 1995, 1.400 i, Euro II, 
2+1 uși, huse piele, casetofon, preț 
3.400 euro, negociabil, variante. Tel. 
0740/246774. CD

• vând VW Passat TDI, af 1991, preț 
3900 euro, negociabil. Tel. 
0723/883323. 07

• vând Ford Focus Turnier, 2002, 1600 
cmc, BFP, 16 valve, 90.000 km, full
option, preț 8500 euro. Tel. 
0722/440111. CD

• vând Skoda Forman, an fabricație 
1994, motor 1300 benzină, 5 viteze, 
toate taxele la zi, jante aliaj, tel. 
0721/987544. CD

• vând Audi 80, af 1991, motor 1,6 CX, 
benzină. Tel. 0740/854662. CD

• vând Audi A4 1,9 TDI, an fabricație 
2000, preț 11.000 euro, negociabil, 
tel. 0740/150756. (D

• vând BMW 316i, an fabricație 1994, 
dotat cu ABS, centralizare, alarmă, 
preț 5900 euro, negociabil, tel. 
0724/970091. CD

• vând VW Golf 1, motor și cutie de 
VW Golf II, consum 4%, Diesel, acte 
la zi. Tel. 0724/474520, 
0720/341086. CD

• vând BMW, af 1984, 2500 cmc, 
geamuri, oglinzi electrice, alarmă, 
preț 3000 euro, negociabil; variante. 
Tel. 0746/454100. CD

• vând Opd Astra 1,6, af 1992, 4+1 
uși, servodirecție, abs, casetofon 
Pioneer, RAR 2008, acte la zi, stare

• vând Opel Astra 1,4, 1993, 
servofrână, trapă, benzină, preț 3550 
euro, tel. 0727/709178 CD

• vând Ford Escort, 1981, consum 8%, 
1500 euro, negociabil, tel. 
0254/245998, 0722/632872. (D

impecabilă. Tel. 0745/311903. 07

• vând Renault Master, 6 locuri, 2500 
cmc, acte la zi, transport marfă sau 
mixt, multe piese de schimb, preț 
negociabil, tel. 0747/087300 sau 
0749/016560. (T)

• vând VW Golf I, 1100 cmc, an 
fabricație 1976, consum 5%, acte la 
zi, preț 1100 euro, negociabil, tel. 
0721/693564. (D

• vând Hat Uno 45, af 1986, taxe la zi, 
900 cmc, consum 4,5 - 5%, preț 
1.100 euro, negociabil. Tel. 
0722/375230. CD

• vând Nissan Patrol Diesel 28Gr, an 
1990, servo total, radiocasetofon, 
jante Al, 4x4, închidere centralizată, 
alarmă, preț 8500 euro, neg. sau 
variante, tel. 0722/786828. (T)

• vând Cielo, af 1996, unic proprietar, 
preț 4200 euro. Tel. 0745/397101. 
(D

• vând Opel Ascona, af 1982, stare 
foarte bună, taxe la zi, preț 1450 
euro, negociabil. Tel. 0726/146120. 
CT)

• vând VW Golf IV 2001, 2 uși, culoare 
negru-metalizat, 1,9 TDI, 90 CP, 
singur proprietar, dotări multiple, 
carte service, km reali 154.000, tel. 
0723/568654. CD

• vând Renault 25 GTS, af 1995, full- 
electric, servodirecție, jante aluminiu 
originale, bine întreținută, preț 1900 
euro, negociabil, tel. 0729/855855. 
CD

• vând VW Passat combi 1,9 TDi, abs, 
esp, full-electric, automatic, comenzi 
pe volan, af 2002, carte service, 
175.000 km, preț 10.000 euro, 
negociabil. Tel. 0726/463526. 07

• vând Renault 25, an de fabricație 
1991, motor Diesel, stare impecabilă, 
nr. de Franța, acte la zi, tel. 
0254/237510. CD

• vândOpd Omega 20 i, af 1988, 
benzină, închidere centralizată, 
alarmă, acte la zi, preț 8000 ron. Tel. 
0722/425190. CD

• vând Opel Commodore Diesel, 2300 
cmc, an fabricație 1979, preț 950 
euro, neg., tel. 0720/215751. CD

Meg af 2000, 1586 
cmc, tîatzină, climă, full-electric, 
culoare gri, unic proprietar. Tel. 
0722/887626. 07

• vând Feed Focus TDDi, af 2003, cc • vând Renault Megane - af 2002, 115 
CP, 88000 km, computer de bord, 
aer condiționat + 4 cauciucuri de 
iamă - în garanție (Michelin), 7500 
euro, tel. 0722/717533. CD

• vând Ford Focus TDI 18. af 2001, • vând VW Passa t, af 1993, închidere

Vrei

să-ți

vinzi

mașina

Pentru numai 3 lei, Cuvântul 
liber te ajută să vinzi mașina ce 
nu ți se mai potrivește!
Persoană de contact Dragoș Mihai, tel. 0722/798070

1,8, 75 CP, Diesel, geamuri electrice, 
oglinzi electrice, 7.10.2006 Intrat in 
țâră, preț 9300 euro, negociabil. Tel. 
0721/987544, 226692. 07

40.000 km reali, climă, abs esp-4 
airbag, CAS, 5% consum, taxe achi
tate, 9550 euro, neg., garanție 1 an, 
tel. 0722/715919 firma Ford. CD

centralizată, gaz omologat, acte la 
zi, unic proprietar, preț avantajos 
4.300 euro, negociabil. Tel. 
0254/242756, 0741/139270. (T)

Alege CL pentru anunțul tău!
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Barul Tequila situat 
în Deva, te așteaptă 
în fiecare zi, între 
orele 20.00-06.00 la 
megadLstnicție!!!!!!

Pentru rezervări 
■unați la:

0721/951.722 |

0720/323.366 »

CORALLI
Hațeg

ANGAJEAZĂ
CONTABIL
CERINȚE:
-experiență in domeniu min.5 ani; 
-cunoștințe IT;
-vârsta maximă 45 ani.
AVANTAJE:

-salariu motivant;
-condiții de lucra într-o 

echipă dinamică

Construcții chrito ai Industriale 
Distrrbuțio materiale construcții 

Comerț electrocasntce

(59664)ReJ. la T*l 0723/400 036 «au 0254/772 221

S,C. mRTEHER MEGIS SRL DEVA
Tel. 0765-243768 0788.189.103

• înființează societăți comerciale in numai zece zile 
asigurând toate serviciile necesare (inclusivstampila).

• modifică prin acte adiționale societăți existente

« asigură asistenta juridică la redactarea contractelor

• reprezintă în instanță interesele persoanelor juridice. 
(59810)

■ Bvd. ti LII MANHJ 
ț bl.

L3 PARTER
Prognunează-te la 
0254/220.190 pentru 
programul tău per- 
- nalizat si benefi-2 
ciezidel5% S
reducere. 8

SC 3F Graal SRL
Deva. Hunedoara
Aleea Plopilor bl. Gl.ap 6 - 

tel/fax.0254/234.125

DISTRIBUITOR AUTORIZAT SKY ATC:
-PAPETĂRIE
-ELECTROZI; SCULE, UNELTE. CUIE ELECTRICE 
-ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(65051)

TEAM CONSULTING
tews» vntMMW.frmil:

HHBfesuB£2ttivfeMMiMit4SL -wmn.rn
Orj», bl.A’ ,p l.l f a<l« CV J. UIMII

Training
EvaluareManagement

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 tcaoso

VACANTA

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 
iul late! / tas. 0254/249. Ul§ 

telefon. 0254/249.175 §

România -
TRANSPORT PERSOANE
2..._ ■ Italia * Franța • Spania v« a w <feMcDonald's 

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

euro dus 
euro dus-întors-15 zile ~ 
euro dus-wtors-90 aleg

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS>
• . AMPLA* ț PVC Șl ALUMINIU PROFILIHIHAL
■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ 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

• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră, gresie, faianță, inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)
• 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)
• dec, cameră cu parchet, contorizări integrale, 
etaj intermediar, zona Ulpia, Deva, preț 80.000 
RON neaociabil. tel. 231300. (A9)

Cumpăr garsoniere (20)

• garsonieră sau apartament 2 camere, 
indiferent de zonă Tel. 0746/859646,0741/154401, 
223542 seara.. (T)

Vând terenuri (21)

• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124. (T)
• două terenuri extravilan, de 6.000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
• loc de casă în Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, 
apă gaz, curent loc drept, zonă liniștită parce- 
Jabil, preț negociabil. Tel. 0723/005657, 
0747/191372.CT)
• 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, negociabi I. 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 in 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. 
(AS)
• 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 în 
apropiere, între Sânthalm și Macon, preț 15 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)

• intravilan, st= 4800 mp, fs=30 m, acces din 
drum, apă curent, zona Bârsău, preț 2,5 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• intravilan, st- 2750 mp, fs=20 m, facilitați: apă 
gaz, curent, zona Sântandrei, preț 15 euro/mp, 
tel. 0742/290024. (A3)
• intravian, 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, SE- 
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 șoseă Deva sau împre
jurimi, plata imediat. Tel. 215212. (Al)

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 Mătăsii, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/78657& (A8)

Imobile chirii (29)

• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
decomandate, mobilat complet, utilat, 
apometre, repartitoare, instalații sanitare noi, 
Bdul I. Maniu, etaj 2, preț 130 euro/lună Tel. 
0744/570044. (T)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
zonă ultracentrală, etaj 1, mobilat, centrală 
termică tv color, preț 150 euro/lună Tel. 
0729/018866. (T)

TEST 
FLAG

S.I.L

ÎNSCRIERI PÂNĂ ÎN 18 OCT. 2006!

• cursuri utilizare calculator și testări ECDL
• cursuri și testări de limba engleză TOEIC „
• cursuri și testări de limba franceză TEI

In urma testărilor obțineți DIPLOME RECUMOSCUg IMTMMApnwAL
Ih v.i < l uliri a 1 El.iț <.’amera 21 Ltij i i U
Tel. O2v i 2(2 070: I ax. 02 î i 2IX iii: I nutil (cMlbg « lvilrt.tu.ro

Dacă vâ plac copiii, dacă sunteți 
o persoană de încredere 

dacă doriți să vă suplimentați veniturile

Societatea TRIANAVAS S.R.L.
recrutează personal pentru intermediere 

baby-sitting și menaj. g

Oetalii la tel. 235045,0724/593142, 0747/404143, 
clădirea Minvest, cam. 72, Deva, orele 10-14.

Va pune la dispoziție: 
MOTOCOSITORf. GENERATOARE DE CURENT, 
GRUPURI INDIVIDUALE DE MULS, TOCĂTOARE DE FURAJE. 
TANCURI DE RĂCIRE I APTE ________

CONSULTANȚĂ Șl VÂNZĂRI IN MAGAZINELE NOASTRE:
I. Ip^iertel. aZre’W.îi* S MaaiittSTIIU.
lMWriaDm.M.LIMn.HiRM' MrfMMI «. 4fap*STIHI..»teI»t,J!r. HwwiaM «k WMB
3. Hmialwi. M. Urm nr.» M: KS47I» 7. «mk SI IHI. Haț* sir. T. VWtaMai H Hft OMflMIU
4. STtlIL tHjte Sir. WkKCI |Mr: «KKMB Ă Mwalii SDK Nr* Ătaa hipxiM w.2 tei: KW»

}CI ZISOCIETATE COMERCIALĂ
ANGAJEAZĂ URGENT producător Încălțăminte

- Tineri absolvenți în vederea calificării la locul de muncă.

- Croitori, cusători, salariu foarte atractiv, tichete masă, 

un schimb transport gratuit.

Tel. 0254/ 221.749 0722/ 519.009

Oferă spre închiriere:

.'ȚT A j H !ia’onu* de înfrumusețare*Xz tBSApațiu pentru cosmetică - acesta

fiind utilat în totalitate.

Persoană de contactÂGNES ȘTEFĂMȚĂ
Tel. 0721/245.696

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSUR1I 

-WEBMASTER 
-WEBDESIGNER
- PROGRAMATOR WEB

TEL: 0254.206.210
MOB: 0723.130,463
E-mail: offlce@iim.ro

multimedia RoavU

Site: wwvu.iim.ro Deva, Aleea Viitorului, Nr.2
(lângă Crucea Roșie)

(56973)

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• minimum studii medii
• capacitate pentru muncă în echipă
• cunoștințe temeinice de operare 

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

Daca anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție la:

Inform Media SRL.
Bajusz Andrâs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro
Informații: 0724-22-03-65.

ANUNȚ ANGAJARE PERSONAL
SC BERE MUREȘ S.A., proprietar și operator al 

Hotelului GERMISARA Resort&SPA, selectează personal pentru 
ocuparea următoarelor posturi:

1. bucătari
2. ospătari
3. aestionari

4. instalator
5. șef aer”rtament alimentație publică

Condiții generale: calificare conform postului, experiență rele
vantă, cazier fără antecedente penale.

Se oferă pachet salariat atractiv, posibilitatea dezvoltării unei 
cariere într-o companie la standardele internaționale.

CV-urile ți scrisorile de intenție se vor trimite prin fax la nr: 
0725.541.101 sau prin e-mail: razvan.mares@beremures.ro .

Persoană de contact - director Răzvan Măreț - 0725-541.000.
(65939)

J C J Al J J/Ă rJ organi<^ză

interviu pentru ocuparea unui post de inginer electrotehnic, 
electromecanic sau electronist, în data de 18.10.2006, ora 
10,00, la sediul societății din Str. Codrului, nr. 24, Orăștie. 
Condiții:
- studii superioare tehnice în domeniul electrotehnic, electro
mecanic sau electronic
Cererile se vor depune la Departamentul Personal al 
societății, până în data de 17.10.2006, ora 14,00. 
Informații suplimentare la telefonul 241671, int. 140, 137.

(65701)

RECLAM

mailto:anazsok@smart.ro
lvilrt.tu.ro
mailto:offlce@iim.ro
wwvu.iim.ro
mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
mailto:razvan.mares@beremures.ro
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• oferspreînchiriere garsonieră, decomandată, 
Deva, zona gării, preț 80 euro, și apartament 2 
camere, Gojdu, preț 100 euro. Tel. 0745/253413. 
CT)
• ofer spre închiriere garsonieră, zonă centrală, 
40 mp, decomandată, centrală termică, balcon, 
preț 100 euro/lună Tel. 0729/018866. (T)

• ofer spre închiriere spațiu comercial, 
Deva, str. Mărăști, 35 mp, 2 intrări separate, 
grup sanitar, vad comercial. Tel. 
0740/273734. (2/10.10)

• ofer pentru închiriere garsonieră, în Deva, 
complet mobilată, preț80 euro/lună Tel. 215212. 
(Al)
» ofer spre închiriere spațiu comercial, central 

< Jya, 68 mp, preț 750 euro/lună cu cheltuieli 
incluse. Tel. 215212. (Al)

Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță Bircea Mare, 
scoate la concurs următoarele funcții, după cum urmează:

- una funcție de locțiitor comandant penitenciar I (siguranța deținerii și regim 
penitenciar);

- una funcție de locțiitor comandant penitenciar I (economico-administrativ)
- una funcție de șef serviciu I (aplicarea regimurilor)

- una funcție de șef serviciu I (asistență psihologică și educație)

- una funcție de șef birou I (producție și venituri proprii).

Concursul pentru posturile mai sus menționate se va desfășura, începând cu data 
de 06 noiembrie 2006, la sediul Școlii de Formare și Perfecționare a Pregătirii 
Agenților din Administrația Națională a Penitenciarelor - Târgu Ocna, str. Tisești, 
nr. 137, județul Bacău.

Taxa de participare la concurs este de 100 RON și se va achita de către candidați 
la Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță Bîrcea Mare, cu ocazia înscrierii. 

Informații suplimentare se pot obține de la sediul Penitenciarului cu Regim de 
Maximă Siguranță Bîrcea Mare, str. Sîntuhalm, nr. 1 - Biroul Resurse Umane, 
zilnic între orele 08.00-14.00 și pagina de WEB a Administrației Naționale a Peni

tenciarelor: www.ann-iust.ro. (66169)

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. 
„GRAMPET BUITURI" S.A. SIMERIA

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționa
rilor pentru data de 25.10.2006, ora 13, la sediul din 
Simeria, Str. Atelierelor, nr. 32, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 302/2005.

2. Aprobarea modificării art. 6 alineatul 1 și 2 și a art. 7 
alineatul 1 și 3 din Capitolul II „CAPITALUL SOCIAL Șl 
ACȚIUNILE" al Actului Constitutiv al S.C. „GRAMPET 
BUITURI" S.A. Simeria.

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. (66172)

Anunțul
; tău e 

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

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

Anunțurile de mică 
A-^ublicitate sunt 
'.^gratuite pentru s

persoanele fizice. g

Societate comercială

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

• garsonieră mobilată, CT, termopane, aragaz, 
frigider, totul nou, zona Kogălniceanu, preț 150 
euro, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere, mobilat, aragaz, 
frigider, zona Zamfirescu, preț 150 euro, tel. 
0742/290024. (A3)
• apartament 3 camere, mobilat complet, zona 
T. Maiorescu, preț 350 euro/lună tel. 
0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere dec., mobilat complet, 
aragaz, frigider, zona piață preț 130 euro/lună 
tel. 0742/290024. (A3)
• solicit urgent chirie apartament 3 sau 4 
camere amenajat stil occidental, pe perioadă de 
minim 1 an, zonă ultracentrală persoană 
serioasă fără familie - salariat, ofer între 400 și 
600 euro la vedere, tel. 0723/251498, 
0788/165702. (A4)

• apartament 2 camere, circuit, et. 3, contorizări 
la apă și gaz, nemobilat, zona Miorița, preț 120 
euro/lună, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)
• casă mare, 3 dormitoare, 3 băi, living, garaj, 
curte, zonă semicentrală, liniștită, preț 1000 
euro, tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• casă, Deva, 2 camere, living, baie, bucătărie, 
gresie, faianță, CT, grădină, st 500 mp, garaj, 
mobilată sau nemobilată, preț 400 euro/lună. tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• 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)

Auto românești (36)
• vâna Dada 1310 combi, af 1987, stare bună de 
funcționare. Tel. 0741/740047, 216756,
0720/632545. (T)

• vând Solenza, culoare roșie, af 2004, 
servo, închidere centralizată, airbag, Deva. 
Tel. 0740/273734. (1/10.10)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor U 650 cu remorcă și plug, circular 
pentru tăiat lemne, preț 150 milioane lei. Tel. 
0742/061565, 775243, Hătăgel, comuna Densuș. 
(T)
• vând tractor II651 înmatriculat, remorcă auto, 
remorcă Dacia înmatriculată. Tel. 0254/749560. 
(T)

Piese, accesorii (42)

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

Mobilier și interioare (47)

• vând ferestre și uși tâmplari e PVC și aluminiu, 
uși metalice și uși de interior din lemn. Relații: 
Hunedoara, tel. 0740/252149. (T)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• cumpăr benzi și magnetofon bun sau defect 
Tel. 0728/725815. (T)
• cumpăr schemă radio stereo Bucur, ofer 
100.000 lei. Tel. 0728/725815. (T)

Bijuterii (54)

• vând k|nț plus cruce, dirf argint 925 Italia, 
model deosebit, preț 200 ron. Tel. 0724/884898. 
CT)

Electrocasnice (56)

• vând aragaz 4 ochiuri și cuptor, stare foarte 
bună preț 200 ron. Tel. 0722/564004. (T)
• vând frigider Arctic. 2401. stare foarte bună 
preț 230 ron, negociabil. Tel. 213355. (T)
• vând frigider Ziil, stare foarte bună de 
funcționare- Preț 250 ron. Tel 0720/400422. (T)

Plante și animale, agroali' 
mentare (57)

• Vând 50 oi. Tel. 265049, 0746/237379. 
(3/10.10)

• cumpăr 10 kg soia boabe. Tel. 0728/725815. (T)

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• cumoărbiddetămedicinalăTel. 0728/725815. 
CD

Altele (61)

• cumpăr lăzi și paleti din plastic, plata pe loc. 
Tel. 0723/301857. (T)
• vând cazan pentru făcut țuică preț conve
nabil, negociabil. Tel. 0254/218172, după ora 17. 
(T)
• vând fustă piele neagră lungă 80 ron; serviciu 
de rubin apă și lichior, 220 ron; meșă păr natural, 
35 ron, candelabru 2 brațe, 25 ron. Tel. 
0728/095029. (T)
• vând geam 4 canate cu sticlă 2,20/1,50 m; 
recamier cu ladă și covor persan 3,5/2,5 m, 
negociabil. Tel. 226818. (T)
• vând trunchi de cireș uscat 1,80 m L, 0,75 m 
grosime și 3 trunchiuri de 1,50 m L și 0,35 m 
grosime, preț avantajos. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
• vând urgent apometru apă caldă 20 ron, 
frigider Arctic cu congelator, 200 ron. Tel. 230297. 
(T)

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele
Tarcu Maria. Se declară nul. (4/10.10)

Calculatoare si accesorii 
(51)

P-ta Vkt&dri ti? ML'10, tel. 0354 4Q5003

BENE international

calculatoare
monitoare 

imprimante 
accesorii pc

ImpwtatardwKt ustwne noi si sand band

Promoție:
LAPTOP ASUS la 1899 ron (TVA inclus),

2 ani garanție

Matrimoniale (69)

• dacă dorești prietenia unui domn divorțat, 
fără obligații, 31 ani, aștept SMS la 0728/638581. 
Nu răspund la bip-uri. (T)

Prestări servicii (72)

• fotograf profesionist fotografiez și filmez 
nunți, pe sistem digital și DVD, telefon 
0726/715670. (T)
• transport mobilă electrocasnice, cu auto de 
1,2 tone acoperit, 14 mc volum, asigur 
demontare și manevrare profesională. Tel. 
225578,0744/934462,0726/551701. (T)
• transport persoane: Italia, Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148,0749/037604. (65282)

Oferte locuri de muncă (74)

• angajăm temporar doi muncitori necalificați. 
Tel. 0723/572276. (4/9.10)
• angajez femeie pentru menaj, zilnic, în casă 
mare, cu posibilitate de carte de muncă. Tel. 
0765/262202.(8/4.10)
• angajez persoană sau familie pentru pază și 
îngrijire casă vacanță și livadă în zona Hațeg; se 
asigură cazare în clădire separată condiții 
foarte bune. Tel. 0765/262202. (81/4.10)
• Englsh hotel chain seeks experienced recep
tionists, waiters, cooks, chambermaids. Tel.: 
+3693333522 email:LSI®chello.hu (66027)
• 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 maxima Tel. 
0727/332442,0727/383878. (13/4.10)
• SC Agercom Impex SRL angajează respon
sabil resurse umane. Informații și CV la tel./fax 
0254/219300 sau la sediul firmei, str. G. Barițiu, 
nr. 13, Deva (1/5.10)
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 4 
posturi, data limită 15.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• pregătitot piese încălțăminte, Brad, 6 posturi, 
data limită31.10. Tel. 213244, orele9 ■ 16.
• preparator de semifabricate și preparate 
culinare, Hațeg, 21 posturi, data limită31.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• primltoHlIstribuitor benzină și motorină 
Călan, 1 post, data limită 15.10.Tel. 213244, orele 
9-16.
• profesor In învățământ liceal, postliceal, 
profesional, Lupeni, 1 post, data limită 10.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• receptioner de hotel, Orăștie, 1 post, data 
limită 19.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• receptioner de hotel, Orăștie, 1 post, data 
limită 20.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• referent de pensii, asigurări sociale și 
asistență Călan, 1 post, data limită 15.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• restaurant situat în centrul Devei, angajează 
bucătar cu experiență; salarizare maximă. Tel. 
0727/332442,0727/383878. (13/4.10)
• salubrizor, Lupeni, 35 posturi, data limită 1.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• secretar-dactfioepaf laborator de expertize 
criminalistice, Călan, 1 post, data limită 15.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
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Creditul Flexi pentru IMM

Ef Credit flexibil, pentru nevoi nenominalizate 
Ef Creditul poate fi folosit pentru plata 

datoriilor la bugetul de stat
Ef Termen de aprobare - 24 de ore
Ef Valoare creait - până la 200.000 RON
Ef Perioadă de rambursare - 10 ani

«uS Raiffeisen 
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• spălător vehicule, Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 25.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• stivuitorist, Hunedoara, 3 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• strungar universal, Deva, 1 post, data limită
15.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• strungar universal. Simeria, 5 posturi, data 
limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• subinginer geodez, Orăștie, 1 post, data limită
15.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor cu arc electric acoperit cu strat de flux, 
Hunedoara, 1 post, data limită 30.10. Tel. 213244, 
orele 9-16.
■ sudor, Hunedoara 10 posturi, data limită 21.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor In mediu protector, Simeria, 16 posturi, 
data limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor manual cu arc electric, Brad, 3 posturi, 
data limită 15.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor manual cu arc electric, Hațeg, 10 
posturi, data limită 10.10. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Brad, 3 
posturi, data limită 15.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Călan, 20 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• Școala Generală Simeria anunță concurs 
pentru ocuparea posturilor de îngrijitoare 
curățenie, administrator de patrimoniu, 
muncitor necalificat bucătărie. Tel. 260313. 
(2/9.10)

șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Călan. 1 post, data limită 30.10. Tel. 213244, orele 
9-16.
• șofer de autoturisme și camionete, Orăștie, 2 
posturi, data limită 30,10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șofer de autoturisme și camionete, Orăștie, 5 
posturi, data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tâmplar universal, Călan, 2 posturi, data limită
15.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar universal, Călan, 2 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar universal, Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 -16.

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potri
vește!

Informația le privește!

• tâmplar universal, Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• tâmplar universal, Lupeni, 5 posturi, data 
limită 20.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• tehnician electromecanic. Hunedoara, 8 
posturi, data limită 30.10. Tel. 213244, orele9 -16
• tehnician In industria textilă, Brad, 2 posturi, 
data limită 15.10. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• termist - tratamentist de piese semifabricate, 
Orăștie, 4 posturi, data limita 10.10, persoane cu 
handicap. Tel. 213244, orele 9 -16.
• tinichigiu carosier, Orăștie, 1 post, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Brad, 1 post, data limită 30.10. TeL 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Călan, 2 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Deva, 1 post, absolvent 2006, data 
limită 15.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• vânzător. Deva, 2 posturi, data limită 30.1b Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Hațeg, 9 posturi, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 5 posturi, data limită
30.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Lupeni, 2 posturi, data limită 31.10.
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Lupeni, 3 posturi, data limită L12.
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Orăștie, 3 posturi, data limită 19.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Petroșani, 2 posturi, data limită
10.10. Tel. 213244, orele 9-16.
■ zidar-pietrar. Brad, 3 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• zldai-pletrar, Petroșani, 5 posturi, data limită
30.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar-restaurator. Brad. 2 posturi, data limită
15.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• zidanosar-tencuitor. Deva, 1 post, data limită
30.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar-rosar-tencuitor, Deva, 10 posturi, data 
limită 3.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• zidar-rosar-tencuitor, Deva, 2 posturi, data 
limită 15.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
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Accident aviatic în Norvegia
• Ziua Tom Cruise. O asociație japoneză a dat unei zile din calendar numele lui Tom Cruise, starul seriei „Misiune: Imposibilă", datorită iubirii acestuia pentru Japonia.
• Festival la Roma. Prima ediție a Festivalului de Film de la Roma debutează vineri, cu 16 filme aflate în competiție, câteva mari avanpremiere și cu participarea a numeroase staruri din lumea cinematografiei.

Reconstituire Membrii unui club de istorie din Kosice au participat la reconstituirea bătăliei din octombrie 1944, numită „operațiunea Dukla”, din satul slovac Kru- Zlova. (Foto: EPA)

■ Trei cadavre au fost 
descoperite în urma 
accidentului de pe aero
portul din Norvegia.Oslo (MF) - Trei cadavre au fost descoperite în carlinga avionului charter care a luat foc, ieri, în momentul aterizării pe aeroportul din Stord (vestul Norvegiei), au anunțat serviciile de salvare „Trei cadavre au fost văzute în interiorul aparatului de zbor”, a declarat Einar Knudsen, reprezentant al centrului pentru servicii de salvare din Sola, în sud-vestul Norvegiei.Cvadrimotorul BAE-146 al companiei Atlantic Airways, din Insulele Feroe, la bordul căruia se aflau 16 persoane, a luat foc ieri dimineață, după ce a ieșit de pe pistă în momentul aterizării pe aeroportul din Stord. Treisprezece persoane au putut fi salvate, unele dintre ele fiind rănite.Accidentul s-a produs în jurul orei locale 7:37 (8.37 ora României), la Stord, o insulă aflată la sud de Bergen, pe

Gelul minune
Washington (MF) - Gelul biodegradabil care oprește hemoragiile în câteva secunde, realizat dintr-o soluție de molecule proteice, a fost descoperit de o echipă de cercetători din Statele Unite, dar se află încă în stadiul de cercetări în laborator. Dacă acest gel va funcționa în cazul oamenilor la fel de bine cum a funcționat în timpul testelor pe cobai, mii de vieți ar putea fi salvate, iar chirurgia ar avea mult de câștigat, spun cercetătorii. Cercetătorii au declarat că sunt necesare mai multe teste pentru a înțelege pe deplin mecanismul după care funcționează acest gel. Multi chirurgi sunt de părere că ar putea fi cu succes utilizată în domeniile oftalmologie, gastro-intestinal și neurochirurgie, dar și în tratarea arsurilor.

Fosile
Damasc (MF) - Rămă
șițele fosilizate ale unei 
specii de cămilă gr 
gantică, necunoscută 
până acum de spe
cialiști, au fost desco
perite în Siria de o e- 
chipă de cercetători 
elvețieni și sirieni. Oa
sele cămilei au fost a- 
duse la suprafață lân
gă satul El Kowm din 
centrul Siriei. Se pare 
că este vorba de o că
milă de două ori mai 
mare decât cele din 
zilele noastre. Cerce
tătorii sunt de părere 
că s-ar putea ca acest 
animal să fi fost uds 
de oameni, care trăiau 
în zona odată bogată 
în ape. Profesorul 
Jean-Marie Le Tensor- 
er de la Universitatea 
din Basel a declarat: 
„Până acum se știa că 
dromaderul a apărut 
în Orientul Mijlociu". 
Au fost descoperite și 
rămășițe de schelete 
umane, datând din a- 
ceeași perioadă.

Scriitori favoriți la Nobel
Stockholm (MF) - Atribuirea premiului Nobel pentru literatură pe 2006, programată pentru mâine, este un prilej pentru cercurile literare de a face pronosticuri, printre favoriți numărându-se americanul Philip Roth, israelianul Amos Oz și sirianul Adonis.Fidelă tradiției, Academia suedeză, care decernează în fiecare an prestigioasa recompensă de la crearea acesteia în 1901, păstrează o tăcere absolută. Nici o listă cu
După 25 de ani de carieră

La odihnă Cei doi pui de tigru siberi- i an s-au născut în „Nuovo Safari Park”, în nordul Italiei. (Foto: epa)

■ Cântărețul George 
Michael „a mers pe 
apă", pentru a sărbători 
25 de ani de carieră.

Paris (MF) - George Michael „a mers pe apă” în timpul unui concert din cadrul turneului prin care sărbătorește 25 de ani de carieră, care a avut loc luni seara, la Paris, grație unei premiere mondiale, un imens ecran LCD pe care starul britanic a putut să pășească.Lenny Kravitz și Yannick Noah s-au numărat printre personalitățile care au asistat la acest prim concert din cele două programate la Paris. Biletele au fost de mult epuizate, la concertul de luni

Imagini șocante cu Diana
Londra (MF) - O expoziție de artă în cadrul căreia sunt expuse imagini șocante înfățișând-o pe prințesa Diana, inclusiv fotografii ale mașinii în care aceasta și-a pierdut viața la Paris, a stârnit furie la Londra. Expoziția include imagini ale prințesei stând în pat cu bărbați bolnavi de sindromul Down și epava unei mașini Mercedes mutilate. O altă fotografie o arată pe prințesa Diana ajutând o femeie care vomită. Artistul german Christoph Schlin- gensief este organizatorul expoziției „Diana: Ultima oră”, care poate fi găsită la o galerie de artă din vestul Londrei. Schlingensief pretinde că epava mașinii prezentată în expoziție este o parte din automobilul Mercedes în care și-au pierdut viața prințesa Diana și Dodi al Fayed, poliția a respins aceste afirmații.

Fumatul va fi interzis (Foto: epa)

Avionul a luat foc (Foto: EPA)țărmul vestic al Norvegiei. Avionul efectua o escală între Stavanger, capitala petrolieră offshore a Norvegiei, și localitatea Molde, pe coasta vestică a țării. El fusese închiriat pentru o cursă charter de compania petrolieră Aker Stord, parte a grupului offshore Aker Kvaerner.
nominalizări nu trebuie să părăsească Academia, iar membrii comitetului, aleși în secret, au fost rugați să utilizeze nume de cod în cazul în care folosesc în public numele vreunuia dintre posibilii câștigători.„Singurul lucru clar este că literatura de memorii/confe- siuni are vânt la pupa”, a estimat Jonas Axelsson, editor la Bonnier, una dintre cele mai mari edituri din Suedia.

George Michael este în primul turneu din ultimii 15 ani (Foto: epa)fiind prezenți aproximativ 15.000 de fani. Este primul turneu din ultimii 15 ani al simbolului muzicii pop, fost solist al trupei Wham!.
Franța, fără fumuri în 2007

A *

Paris (MF) - Un comitet parlamentar a cerut, ieri, guvernului francez să aprobe legea care interzice fumatul în locurile publice închise, proiect legislativ care, dacă va fi aprobat, se va aplica din luna septembrie a anului viitor, informează Le Figaro.Ministrul sănătății, Xavier Bertrand, a declarat că bolile provocate de tutun omoară 66.000 de oameni, în fiecare

lulia Născută in zodia Scorpion, îi plac fotbalul, înotul și călătoriile.Ll'i www,huon.ro
(Foto: Traian Mânu)

în cel mai nou hit, „Shoot the Dog”, vedeta satirizează Marea Britanie, „ținută în lesă de George W. Bush”. în timpul cântecului, o păpușă gonflabilă 
an, în Franța. Dintre aceștia, s-a estimat că 5.000 de oameni mor din cauza unor boli provocate de fumatul pasiv, a adăugat Bertrand.Se așteaptă ca, până la mijlocul lunii octombrie, guvernul să decidă dacă va interzice fumatul în cafenele, birouri, școli, restaurante, aeroporturi, gări și alte spații publice închise, lege care se va aplica din septembrie 2007. 

cu fața președintelui american se ridică din centrul scenei. La un moment dat Michael desface fermoarul pantalonilo"* păpușii și dinăuntru iese un buldog englezesc îmbrăcat în drapelul Marii Britanii.în timpul concertului, George Michael a făcut aluzie la angajamentele sale umanitare, în special la lupta purtată contra maladiei SIDA, dar și la ștergerea datoriilor țărilor sărace.în 25 de ani de activitate muzicală, cântărețul a vândut peste 85 de milioane de albume în lumea întreagă și are la activ 11 single-luri și 7 albume care au câștigat primul loc în topurile britanice și 6 single- luri care au câștigat primul loc în topurile americane.

Diamantul, numit j „Lesotho Promise”, cel mai mare descoperit în ultimii 13 ani și al 15-lea din lume ca dimensiuni, a fost vândut la Antwerp cu 12,36 milioane de dolari. (Foto: EPA)
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