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Vremea se menține frumoasă, dar 
răcoroasă dimineața.

dimineața la prânz seara

• Lucrări finalizate. La clădirea Magna Curia a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, care a fost în renovare o perioadă îndelungată de timp, au fost finalizate lucrările. Mâine, la ora 10.00, va avea loc recepția lucrărilor la această importantă clădire de patrimoniu a județului Hunedoara. (S.B.)
★ * ★

de zile până la aderare

*★*

persoane au fost transportate la Spi- Deva, cu leziuni ușoare, suferite în urma unui accident ce a avut Ioc aseară îimuș. Bin primele cercetări reiese că acordat prioritate, ilitare. (Foto: cd

Tarife la jumătateDeva (C.P.) - Tarifele pentru obținerea online a datelor înregistrate în registrul comerțului se reduc la jumătate față de tarifele practicate pentru informațiile furnizate pe suport de hârtie. Guvernul a aprobat ieri o hotărâre care mai prevede eliminarea taxelor suplimentare de 30% pentru eliberarea în termen de maximum 6 zile a certificatului de înregistrare și a certificatului de înscriere de mențiuni.
CUVÂNTUL LIBER
I8 Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
© (0254) 211275 
jgț-0801 03 03 03

âuqelui pentru 4nul 7007
.wtanlAbtor (iHrnMh vAțutfft-

4 twrwjțiihit 4» iu- «rtol

Grafica: Cuvântul liber. Sur»; Mediatax

Liceeni adunați din baruri
■ Aproximativ 60 de 
elevi deveni au fost „ri
dicați" din baruri, de po
lițiști, și trimiși la cursuri.Deva (M.T.) - Polițiștii de proximitate deveni au organizat, ieri, o razie în barurile, restaurantele și cluburile de

Internet aflate în apropierea liceelor din localitate. Acțiunea, căreia i-au fost dedicate aproximativ două ore, a venit ca urmare a numeroaselor reclamații cu privire la numărul mare de elevi care își petrec timpul prin baruri, în loc să fie la cursuri. Cu această ocazie, au fost legiti-

mațiBO de tineri. „Acțiunea a avut drept scop prevenirea și combaterea absenteismului școlar, a consumului de băuturi alcoolice de către minori, precum și a vagabondajului. Polițiștii vor continua acest gen de acțiuni și în perioada următoare, nu doar în municipiul Deva, ci și în cele

lalte localități ale județului, atât în mediul urban, cât și în cel rural, pentru că astfel de fapte nu sunt compatibile cu calitatea de elev”, a declarat subinspector Bogdan Nițu, purtător de cuvânt în cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara. /p.3

(Foto: T. Mânu)

Razia Poliției a demonstrat că elevii deveni încep să schimbe tot mai des cursurile cu “orele suplimentare” de la bar. Deși mulți dintre elevi au invocat motive medicale pentru absența de la ore, unica boală care se făcea simțită se numea... chiul.

Drepturile copilului la nivel UE
■ Toate instituțiile care 
lucrează cu copii au 
fost implicate de 
UNICEF într-un proiect.Deva (I.J.) - Județul Hunedoara a fost ales județ pilot în implementarea proiectului inițiat de UNICEF - Observatorul Județean pentru Drepturile Copilului. Obiectivul principal al Observatorului

este promovarea și monitorizarea drepturilor copiilor conform Convenției Națiunilor Unite. Azi, la Deva, a avut loc constituirea Grupului Consultativ din care fac parte reprezentanți ai instituțiilor deconcentrate. „în județ s-au făcut progrese mari privind activitatea de monitorizare a drepturilor copilului. Prin proiect sunt vizați toți copiii care au probleme de sănătate,

de educație, sociale sau de abandon. Ei vor participa activ în deciziile care se vor lua în ceea ce îi privește. Observatorul asamblează problemele copiilor din toate sursele: poliție, protecția copilului, medic de familie, școală etc. și va prezenta CJ anual un raport. Cazurile grave vor fi tratate prioritar”, declară Viorica Popescu, director DJPC Hunedoara.

TV la sateDeva (C.P.) - Vizionarea mai multor programe de televiziune la sate. poate fi rezolvată apelând la televiziunea prin satelit. în România, patru firme prestează aceste servicii, care includ în ofertă echipa- ’ mentele de recepție și pachetele de programe TV. /p.5

Taberele, în topul preferințelor
■ Lăpușnic și Căprioara 
sunt taberele școlare 
puse la dispoziția tine
rilor de DJT.Deva (C.B.) - DJT pune la dispoziția elevilor și studenților 110 locuri în taberele de la Căprioara și Lăpușnic. în condițiile în care tabăra Bră- dățel nu mai există, tabăra de la Sântămărie Orlea a fost retrocedată, iar cea de la Vața a fost demolată, Căprioara și Lăpușnic au rămas singurele

tabere școlare funcționale din județ. La Căprioara, pentru 5 zile, de Crăciun, doritorii vor plăti 220 lei, pentru 4 zile de Revelion 216 lei, iar pentru perioada 2-7 ianuarie 220 lei. La Lăpușnic, pentru aceleași perioade tariful unic este de 200 lei. „Pentru acest an oferta noastră s-a îmbunătățit și sperăm că se vor ocupa toate locurile disponibile. Tabăra Căprioara este renovată și se ridică la standarde europene”, a spus directorul DJT, Lorincz Szell.

(.lipa UEFA la futsal la Deva.Campioana României, FC CIP, și campioanele din Olanda, Serbia și Slovenia participă, de azi până duminică, la turneul grupei a Vl-a a UEFA Futsal Cup. Primele meciuri au loc azi, de Ia orele 17 și 20. /p.7 
(Foto: CL)
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• Aprobat. Parlamentarii danezi au aprobat marți în primă lectură legea de ratificare a Tratatului de aderare a României și Bulgariei la UE, deschizând calea către un vot favorabil la a doua lectură, demers necesar pentru integrarea celor două țări în UE la 1 ianuarie 2007.
Spion in Nigeria

Audiere 
amânatăBucurești (MF) - Audierea lui Teodor Atana- siu la Parchetul instanței supreme, unde trebuia să dea explicații în legătură cu acuzațiile pe care i le-a adus fostul șef ; al Statului Major General, Eugen Bădălan, a fost amânată, ieri, din cauza absenței avocatului demnitarului, care protestează alături de colegii săi. Avocatul a a- dăugat că audierea lui Atanasiu va fi reproga- i mată săptămâna viitoare. După audiere, Par- i chetul înaltei Curți va decide dacă va transmite dosarul Comisiei spe- i ciale de la Palatul Cotro- ceni, pentru a da avizul j de urmărire penală în cazul Teodor Atanasiu. i Ministrul Atanasiu este acuzat de generalul Eu- I gen Bădălan de abuz în serviciu, în legătură cu i activitatea la Ministerul Apărării Naționale.

Heinz Fischer
(Foto: EPA)

Teodor Atanasiu (Foto fan;

Cere for
marea Gu
vernului
Vlena (MF) - Preșe
dintele austriac, 
Heinz Fischer, a ce
rut, ieri, liderului opo
ziției de centru-stân- 
ga, Alfred Gusenba
uer, sâ formeze noul 
Guvern, deschizând 
astfel calea negocieri
lor pentru alcătuirea 
unei coaliții în jurul 
conservatorilor, care 
au câștigat alegerile. 
„Am avut o discuție 
fructuoasă cu Gusen
bauer și la încheierea 
ei l-am mandatat să 
formeze un Guvern 
federal", a declarat 
Fischer. Singura op
țiune viabilă pentru 
câștigătorul alegeri
lor, Alfred Gusenba
uer, este de a forma 
o coaliție de guver
nare cu Partidul Po
pular condus de can
celarul în exerqțiu 
Wolfang Schuessel, 
formațiune care a 
pierdut un sfert din 
voturile susținătorilor 
săi la alegerile de la 
1 octombrie.

■ Un român și alți patru 
cetățeni străini sunt 
judecați pentru spionaj 
în Nigeria.Abuja (MF) - Cinci cetățeni străini - un român, doi irlandezi, un rus și un israelian - precum și trei nigerieni au fost inculpați, marți, pentru spionaj de înalta Curte Federală din Abuja, capitala Nigeriei.Suspecții, acuzați de acte de spionaj în favoarea țărilor de origine, în perioada ianuarie 2004 - iunie 2006, au pledat nevinovat la toate cele 12 capete de acuzare formulate împotriva lor. Cetățeanul român Bogdan Dumitrescu, în vârstă de 50 de ani, alături de un israelian și unul dintre cei doi irlandezi au fost prezenți în sala de judecată. Cel de-al doilea cetățean irlandez precum și rusul au fugit și sunt în prezent urmăriți.
AsistențăCei trei nigerieni, angajați ai Ministerului Apărării, sunt acuzați că ar fi obținut în mod ilicit, ar fi reprodus și transmis informații clasificate celor cinci străini, al căror statut în Nigeria este ne

cunoscut.Ambasada României la A- buja îi acordă asistență de specialitate lui Bogdan Dumitrescu.Potrivit unui comunicat al MAE, Bogdan Dumitrescu a fost reținut luni de autoritățile nigeriene sub acuzația de deținere, preluare și copiere de documente clasificate, iar marți dosarul cetățeanului român a fost înaintat Tribunalului Federal din Abuja unde i s-au prezentat acuzațiile menționate.Acuzațiile au fost respinse de Dumitrescu, prin urmare Tribunalul a stabilit un nou termen pentru discutarea cazului, respectiv 21 noiembrie.Conform responsabilității ce îi revine în privința protejării cetățenilor români aflați pe teritoriul altor state, Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada de la Abuja, a acordat asistență de specialitate cetățeanului român și va continua să-l sprijine pe acesta pe tot parcursul procesului intentat de autoritățile nigeriene.Românul se află în Nigeria în calitate particulară, în baza unui contract individual cu o firmă nigeriană cu sediul îp Lagos, informează MAE.
Punct iovit Casa parlamentarului Hamas Mariam Franat, mamă a șase copii, a fost distrusă în urma atacului israelian eu rachetă ce a avut Ioc ieri în orașul Gaza. Armata israeliană susține, in schimb, că ținta atacului a fost un depozit de armament. (Foto: EPA)

Irakul va deveni stat federal

Trei cocteiluri Molotov au fost lansate spre 
ambasada daneză din Teheran (Foto: epa)

■ Parlamentul irakian a 
adoptat legea de for
mare a unui stat federal 
în pofida nemulțumirilor... 

f ti »•Bagdad (MF) - Parlamentul irakian a adoptat definitiv, ieri, legea de creare a unui stat federal, în pofida nemulțumirilor comunității sunnite privind reorganizarea statului, relatează AFP.Legea a fost aprobată exact prin majoritatea simplă cerută de Parlament, de 138 din cele 275 de voturi. Toți cei 138 de deputați prezenți au votat pentru. Federalismul nu va putea fi aplicat mai devreme de 18 luni, pentru a avea timpul necesar revizuirii în paralel a Constituției, cu scopul de a-i liniști pe sunniți.Deputății au votat ieri, în cursul unei ședințe publice a Parlamentului, transmisă de televiziune, legea care va permite modificarea limitelor și atribuțiilor celor 18 provincii actuale.Modificarea structurilor administrative și politice ale

Sute de cetățeni irakieni au protestat ieri la Kirkuk, împotriva fe
deralismului (Foto: EPA)teritoriului irakian îi îngrijorează pe sunniți, care se plâng că sunt izolați din cauză că regiunile lor, situate în special în vestul țării, simt în mare parte deșertice și lipsite de petrol.în schimb, cele nouă pro

vincii șiite din sudul țării sunt foarte bogate în petrol, în ceea ce privește kurzii, a- ceștia și-au organizat trei regiuni autonome începând din 1991. dispun de resurse petroliere și sunt în favoarea proiectului de federalizare.

Contra opțiunii 
militareSeul (MF) - Coreea de Sud va fi de acord cu impunerea unor sancțiuni economice în cazul Phenianului ca răspuns la anunțul acestuia privind efectuarea unui test nuclear, însă va refuza orice represalii militare, a declarat, ieri, premierul sud-coreean.„Vom susține sancțiunile financiare, însă nu vom aproba acțiuni militare de nici un fel. Vom fi de acord cu o rezoluție ONU adoptată în urma cooperării internaționale”, a afirmat Han Myung-sook. Rezoluțiile ONU în baza Capitolului VII oferă Consiliului de Securitate competențe sporite, inclusiv militare, pentru^ a răspunde „amenințărilor la adresa păcii și actelor de agresiune”. Capitolul cuprinde însă și prevederi mai puțin dure.

Ambasadă daneză atacatăTeheran (MF) - Trei cocteiluri Molotov au fost lansate în incinta ambasadei Danemarcei de la Teheran, în cursul unei manifestații a islamiștilor care protestau față de difuzarea unei înregistrări video care îl ironiza pe profetul Mahomed.Manifestanții s-au adunat în apropierea clădirii situate în nordul capitalei, strigând mai ales „Moarte sioniștilor”. Ei au reușit să arunce cu pietre și cu câteva dispozitive incendiare. Trei cocteiluri Molotov au fost aruncate în curtea ambasadei.înregistrarea video care a declanșat scandalul a fost realizată de organizația de tineret a unui partid de extremă dreapta din Danemarca. Ea îl prezintă pe profetul Mahomed ca pe o cămilă care bea bere și ca pe un terorist beat care atacă Copenhaga.Șeful diplomației daneze, Per Stig Moeller, a dat asigurări omologului său iranian Manouchehr Mottaki că Danemarca se distanțează față de această înregistrare.

Opoziția ungară anunță un boicot

Explozie O mașină- capcană ce viza o patru- 18 de poliție irakiană a explodat ieri, la Bagdad, deflagrația ucigând și rănind mai mulți polițiști. 
(Foto: EPA) rr —T’’

■ Fidesz și aliații săi au 
decis să boicoteze cere
monia de 50 de ani de 
la revoluția din 1956.Budapesta (MF) - Principalul partid al opoziției ungare, Fidesz, și aliații săi au decis să boicoteze ceremonia oficială prilejuită de împlinirea a 50 de ani de la revoluția din 1956, la care va participa premierul Ferenc Gyurcsany, potrivit ediției de ieri a cotidianului Nepszabadsag.Fidesz și KDNP (creștin-de- mocrați) au anunțat că se vor retrage de la ceremoniile conduse de Gyurcsany, dar vor participa la cele unde va fi

prezent președintele ungar Laszlo Solyom, în cadrul evenimentelor care marchează revolta de la 23 octombrie și la care vor participa oficiali străini de rang înalt, potrivit Nepszabadsag.
Au creat neînțelegeriO serie de ambasade străine au interpretat declarațiile liderului Fidesz, Viktor Orban, în sensul că vor fi anumite evenimente la care va fi prezent doar premierul Guyr- csany, iar președintele va fi absent.Purtătorul de cuvânt al președinției, Ferenc Weber, a declarat că președintele nu va participa la toate evenimente

le care comemorează revoluția ungară din 1956.Poliția încearcă în prezent să ia o decizie în privința celor câtorva organizații care demonstrează în fața Parlamentului, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției capitalei, Peter Schon, citat de Nepszabadsag.Fidesz și KDNP au anunțat că vor boicota și principalul program de interviuri al telel viziunii naționale, Nap-Kelte, sub pretextul că prezentatorii săi manifestă o predilecție pentru partidele guvernamentale. în replică, opoziția va da interviuri postului privat de știri Hir-TV, au anunțat oficiali ai celor două partide.
CWÂfflB.
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ACTUALITATE /3joi, 12 octombrie 2006
• Accident. Conducătorul unei autoutilitare, Petrică R., de 19 ani, din localitatea Cisnădie, județul Sibiu, a adormit la volan și a părăsit partea carosabilă, izbindu-se de doi copaci șj de gardul Cantonului C. F. Zam, pe D.N. 7. în urma impactului a rezultat rănirea gravă a pasagerului Petru S., de 38 de ani,4 din Sibiu. (I.H.)

W
• Căruțaș neatent. Costică A., de 33 de ani, din Simeria, a intrat cu căruța pe con- trasens, pe DJ. 687, în localitatea Cristur, rezultând coliziunea cu autoturismul FIAT condus de Marian N., de 26 de ani, din Hunedoara. în urma impactului a fost rănit grav căruțașul. (I.H.)

Drum SAPARD de nota... 8

Zilele Hune
doareiHunedoara (S.B.) - Municipiul Hunedoara organizează, în 13-15 octombrie, „Zilele Municipiului Hunedoara”, manifestare dedicată localității de pe Cerna. în prima zi, de la ora 16.00, se va derula un concurs automobilistic în circuit urban (zona Rusca) și un turneu de minifotbal (Euro Center Sport). Sâmbătă va avea loc un concurs de karting (Zoina Rusca), „Cupa Speranțelor”- la bazinul de înot (ora 10.00), un simpozion științific, lansări de carte, proiecție de film și un spectacol medieval la Castelul Cor- vinilor. în aceeași zi vor avea loc manifestări cultural-sportive la Galeria de Arte (ora 11.00) și la Casa de Cultură (ora 17.30). Duminică, însă, tot municipiul se va afla în sărbătoare, pentru că vor avea loc cele mai atractive manifestări.

■ Proiectul a fost res
pectat, dar mai sunt 
probleme ce ar trebui 
rezolvate.Vălișoara (M.S.) - Drumul comunal care face legătura între satele Dudești și Lun- coiu de Jos a fost reabilitat prin Programul SAPARD, valoarea investiției fiind de 2,33 milioane lei noi, dintre care 1,91 milioane lei noi reprezin

Reacții la 
fuziune
Deva (M.S.) - O fuzi
une între Partidul 
Național Liberal (PNL) 
și Partidul Democrat 
(PD) nu este posibilă, 
a apreciat ieri, vice
președintele PNL 
Hunedoara, Mircea 
Moloț. „Nu văd posi
bilă această fuziune. 
De altfel, sondajele 
arată că populația nu 
dorește o fuziune, 
Alianța Dreptate și 
Adevăr fiind mult mai 
bine cotată", a spus 
liderul liberal. Pe de 
altă parte, președin
tele executiv al Par
tidului Democrat 
Hunedoara, losif Bla- 
ga, a apreciat că fuzi
unea dintre cele 
două partide ar fi 
posibilă, menționând 
că, personal, nu ar 
avea nimic împotrivă. 
„Cred că fuziunea se 
poate face, dar cu 
niște liberali serioși", 
a spus liderul 
democraților hune- 
doreni.

ți. Dragomir I. Remus

Avocații din județ, nesancționați
■ Protestul avocaților 
hunedoreni nu a vizat 
infracțiunile grave, care 
au fost judecate.

Ina Jurcohe__________________
lna.JurcanEfllnfarmmedla.roDeva - Modalitatea de protest a avocaților care doresc desființarea barourilor paralele este deosebită față de cea a avocaților din Alba Iulia. „Nu acordăm tipul de avocatură din oficiu până în momentul în care Ministerul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) nu vor interpreta legea așa cum 

ferența sume alocate de Consiliul Județean Hunedoara. Recepția lucrărilor a fost amânată cu un an de zile, după ce în luna iunie 2005 s- a produs o alunecare de teren pe un deal situat în apropierea drumului, fapt care a afectat o porțiune din drum.„Ceea ce era de făcut în proiect a fost executat. Pe de altă parte, ne confruntăm cu o problemă pe care o au mulți constructori de drumuri: între îmbinările de pe sensurile diferite de mers există mici diferențe de nivel care sunt deranjante la mers și care ar putea ceda în timp. Acord nota 8 pentru aceste lucrări”, a afirmat președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Moloț, care a ținut să testeze calitatea drumului chiar de la volanul mașinii. „Pe ansamblu este un lucru bun, dar 
trebuie. Nu am ales să protestăm într-o formă radicală. Reprezentăm doar cazurile grave cum ar fi cele de omor, tâlhărie sau atentat la siguranța statului. în această situație nu am putea fi penalizați cum au fost cei din Alba care au decis de comun acord să nu asigure asistență judiciară obligatorie sau gratuită”, declară av. Ștefan Ieremia, decanul Baroului de Avocați Hunedoara.
Durata protestuluiProtestul se va desfășura pe toată durata săptămânii, urmând să se încheie duminică, 15 octombrie, ora 24,00. La

Președintele CJ încearcă SAPARD-ul cu o mașină nemțeascărețeaua de apă prin cădere liberă a fost anulată acum, după lucrări. Suntem trei familii care aducem apă cu găleata de la 80 de metri distanță”, spunea Remus Ivan.
grevă participă 16.000 de avocați din întreaga țară. Reprezentanții UNBR-tradițional reclamă tolerarea de către autorități a existenței UNBR- constituțional, condusă de avocatul Pompiliu Bota, pe care o consideră o structură ilegală, paralelă cu barourile clasice. Decanul Baroului București, Cristian Iordănes- cu, a declarat că avocații care nu vor adera la grevă și vor participa la ședințele de judecată riscă să fie excluși din profesie. El a spus că toți avocații au fost îndemnați să depună cereri de amânare în toate cauzele care au termen săptămâna viitoare.

„S-a făcut drumul, dar nu se mai poate întoarce mașina decât foarte greu. Sunt curbe periculoase, unde drumul se putea lărgi”, afirma, la rândul său, Dragomir Resiga.
Avocații amână 
„Hydra"Deva (T.S.) - Recursul inculpaților în dosarul fierarilor care a avut loc la Alba a fost amânat. Motivul a fost acela că Baroul de Avocați Alba nu a desemnat apărători din oficiu pentru trei dintre arestați. Prin urmare, judecătorii de la Curtea de Apel Alba Iulia au decis amânarea recursului făcut de cei 40 de hunedoreni arestați în dosarul „Hidra”, a declarat Cos- min Muntean, consilier al Curții de Apel Alba Iulia.

Oboseala la volan face victimeZam (M.T.) - Un bărbat a fost grav rănit ) în urma unui accident de circulație petrecut, ieri dimineață, în jurul orei 06:30, pe DN 7, în localitatea Zam. Conducătorul unei autoutilitare Mercedes, Petrică R., de 19 ani, din localitatea Cisnădie, județul Sibiu, din cauza oboselii a adormit la volan, a părăsit partea carosabilă și s-a izbit de doi copaci și de gardul Cantonului CF Zam, situate pe partea stângă a carosabilului. în urma impactului, pasagerul Petru S. în vârstă de 38 de ani, din Sibiu, a fost grav rănit și transportat de urgență la Spitalul Județean Hunedoara - Deva. Atât conducătorul auto cât și pasagerul erau asigurați cu centura de siguranță, în momentul producerii accidentului.

Chiulangiii trimiși de poliție la cursuri
■ Majoritatea elevilor 
găsiți de polițiști, în 
baruri, chiuleau de la 
română și matematică.Deva (M.T.) - Cei peste 60 de elevi deveni depistați, ieri dimineață, de polițiștii de

proximitate deveni, în baruri, cafenele sau cluburi de Internet, au găsit diverse explicații pentru faptul că lipseau de la orele de curs.
Scutiri imaginareLiceenii susțineau că au fost scutiți de la ore pe mo

tive medicale, scutiri pe care, însă, nu le aveau asupra lor, sau că profesorii au întârziat la clasă, dar unii dintre ei nu au știut nici măcar numele cadrelor didactice de la orele cărora ar fi fost învoiți.Majoritatea celor care se aflau prin baruri la primele

ore ale dimineții au chiulit, în principal, de la materiile de bază, română și matematică, pe celelalte locuri situân- du-se religia, limba latină și sportul.Polițiștii de proximitate au declarat că acțiuni de acest fel descurajează chiulul.

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
In fiecare săptămâna, 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.

EJ
Votp™

întrebarea săptămânii: Are UDMR- 
ul vreo șansă să obțină autonomie 
teritorială în Covasna și Harghita?

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

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

Elevii sunt surprinși Polițiștii îi invită pe Se identifică fiecare elev

Credite pentru 
studențiDeva (T.S.) - Studenții și șomerii pot accesa, prin intermediul BCR și cu sprijin de la bugetul statului, împrumuturi în valoare de maximum 10.000 de euro pentru a se lansa pe cont propriu într- o afacere. Potrivit reprezentanților BCR, bugetul total alocat pentru anul 2006, de 50 milioane RON, nu a fost încă epuizat. Eligibili pot fi cei care se obligă să înființeze întreprinderi mici sau mijlocii, unități cooperatiste, asociații familiale sau care urmează să desfășoare activități independente. Se pot finanța, astfel, investițiile în domenii precum industrie, servicii, construcții, turism, transporturi sau agricultură. Programul are acoperire națională.

Redactorul-șef vă spune azi "Alo!"
Deva (A.S.) - Doriți să vă spuneți părerile despre ziarul „Cuvântul liber”? Aveți idei sau propuneri pentru anumite subiecte? în fiecare zi de joi, între orele 10 și 11, redactorul-șef Adrian Sălăgean este la dispoziția dumneavoastră, a cititorilor, la numărul de telefon 0254-211275. Vă invităm să profitați de această ocazie. Pe noi ne poate ajuta să îmbunătățim conținutul ziarului. Pe dumneavoastră vă poate face cititori din ce în ce mai mulțumiți. Nu in ultimul rând, informațiile primite de la dumneavoastră pot fi baza unor articole de presă menite să rezolve problemele oamenilor acestui județ.

Redactor-șef Adrian Sălăgean

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

lna.JurcanEfllnfarmmedla.ro


joi, 12 octombrie 2006 I

1 Zlua națională a Regatului Spaniei_______________________

1492 - Descoperirea Amerldl de către navigatorul por
tughez Cristctar Columb________________________________

1896 - S-a născut poetul italian 
Eugenio Montale (Nobel 1975).
1924 - A murit scriitorul Anatole 
Stance (Nobel pentru Literatură De 
ahtf .921) (ft. 1844).
1934- S-a născut istoricul Alexan
dru Zlț.__ ______ _____________
fffl' -"s-â născut, la Modena, 

Luciano Pavarotti, tenor italian (foto).___________________
1994 - A încetat din viată regizorul Manole Marcus 
(„Actorul și sălbăticii-) (n. 1928),________________________
1999- Potrivit ONU, în această zi s-a atins nivelul de sase 
miliarde de locuitori ai Terrei.
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7°
minim

22°
maxim

Prognoza pentru astăziCer mai mult senin. Maxima 22°C, iar minima de 7°C. va fi de"
Prognoza pentru două zileVineri. Cer mai mult senin. Maxima va fi de 20°C, iar minima de 6°C.Sâmbătă. Cer partial senin. Temperatura maximă 17°C. Minima va fi de circa 7°C.

Calendar Crețtln-Ortodox_______________________
Sf. Mc. Prov, Tarah și Andronic; Sf. Cosma, Ep. Maiumei.
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HOROSCOP

Berbec ■
Dimineață aveți mult de alergat pentru niște acte legate 
de o moștenire. Spre seară, vă pregătiți să plecați într-o 
călătorie în towns familial.

a*
Taur
Puteți să vă faceți planuri în legătură a 0 afacere rentabilă, 
care Mă va îmbunătăți radical situația financiară. Relațiile 
cu rudele sunt tarte bune.

TI

Intuiția «3 ajută să faceți schimbări importante în plan 
sedai. Vă sfătuim să profitați de acest moment favorabil. 
Nu neglijați odihna!

Dimineață aveți șansa să găsiți un serviciu mai bine plătit 
sau să fiți promovat. Veți avea responsabilități mai mari, 
dar șl câștigurile vor fi pe mișună.

tJBU

Dimineață s-ar putea să întâmpinați probleme financiare, 
tosă nu este cazul să vă demoralizați. Aveți mai mult noroc 
după-amiază.

Fecioară
Ave|l succes pe plan sentimental și în societate, fîupă-a- 
mlază primiți vești bune, din cauza cărora vă schimbați pro
gramul. SI sfătuim să țineți cont de intuiție.

Balanță
Relațiile cu prietenii au de suferit din cauza principiilor pe 
care le susțineți co încăpățânare. Vă sfătuim să vă între 
bați dacă nu cumva cel din jur au dreptate.

Scorpion i
Dimineață faceți planuri de vacanță împreună cu persoana 
iubită. Sunteți'bine dispus pentru că vă simțiți înconjurat 
de prieteni adevărați.

Săgetător
S-ar putea să aveți «dificultăți pe plan sentimental și să fiți 
nevoit să tați o decizie :mr>nrtantă. Vă sfătuim să evitați 
speculațiile financiare.

Calendar Romano-Catolic__ ;
Sf. Serafim, călug.

Calendar Greco-Catolic __
Ss. Prob, Tarah și Andronic, m.

Soluția Integrantei din numărul precedent: P - R - VAS - NATURA - UR - PETALE 
-O - CANAR - CAZ - GO - ECRU - MARO - MARS - LILA - NIT - Bl - IVI - IE - I 
- AVANS - R - ȘATEN - ARS - FL - TENTE - PRES - ITAN - IC - RE - ALBA

Icorn

amraopEm APă, gaz, cracrr
./.C.'v.'.vX.'rV. v..r'--------------- - V - . - - - W - - » - - - ------  v S.

Energie electrică_______________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă Intre 
orele:
8.00-20.00 în localitățile Vălișoara (parțial) ți Dudești.
Gaz metan : ........... .  . _______
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă to Deva, 
între orele:
9.Q0-15.00 pe Străzile M. Eminescu, bl. CI, Liliacului, bl. 
24A, sc. C, IM. Bălcescu, bl. 12A, sc. B ți pe D. Zamfires- 
cu, bl.D3.
fits»_________________
Astăzi, furnizarea apel potabile va fi întreruptă to Deva, 
Intre orele:
8.00 - 12.00 pe străzile alimentate de la rezervorul 2x300: 
Călugăreni, Â. Vlaicu (parțial), Crângului, Merilor, S. 

Bărnuțlu, Izvorului, Eroilor etc.

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
In perioada 3-26 octombrie, Cuvântul liber vrea sâ 
continui să-i demonstrezi cât de ușor te poți juca cu 
cuvintele. Dezleagă corect Integrama apărută în 
flecare ediție a ziarului $1 trimite-o alături de talonul 
completat pe adresa redacției: Deva, str. 22 Decem
brie, nr. 37A, sau la OP1( CP 3, Deva, sau depune-o 
în cutiile speciale Cuvântul liber, până în 31 octombrie. 
Extragerea va avea loc în 1 noiembrie, ora 16.30, la 
sediul redacției, In prezența unei comisii. 
DE DATA ACEASTA iți DAM CHIAR BANI!
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs tiu pot participa angajațil Inform 
Media și nkd rudele acestora de gradele I șl II.

Nume..PrenumeAdresa ...LocalitateaSunteți abonat la Cuvântul liber? DA □ NU □
cww JURNAL

I 
I 
I
I 
I 
!

I 
I

Pești

Traversați un moment favorabil, în care aveți posibilitatea 
să vă asumați noi responsabilități sau să începeți o activi
tate extraprofesională.

Vărsător
isteți sA vă ^^ir,"iuri to legătură eu pornirea unei afa- 
oaii. îrietaiî gi ga pnerui tie «tip vă susțin și vă ajută cu 
statui utile.

Vă sfătuim să nu vă tăceți un plan strict pentru astăzi. 
Dimineață sunteți nevoit să faceți mal multe drumuri scurte, 
nentru o problemă a familiei.

Napolitană cu cremă de 
zahăr ars și nuciIngrediente: 6 ouă, 1 pachet de margarină sau unt, 1 kg zahăr, o farfurie adâncă cu nuci tocate, foi de napolitană.Mod de preparare: Se freacă ouăle întregi cu 1/4 zahăr, se adaugă untul și se freacă până se face o pastă și apoi se adaugă nucile tocate. Separat se pune pe foc restul de zahăr și se topește, apoi peste acesta se pune compoziția de mai sus și se amestecă până se topește zahărul. Cu această cremă obținută se vor umple foile de napolitană în unul sau mai multe straturi, după dorință. Se servește imediat sau după ce a căpătat consistență.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

730 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

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

9:00 Reflector (r) 
9:30 Sabrina (d.a.)

1035 La porțile cerului 
afgan (doc.)

10:55 Integrame despre inte
grare (2 episoade)

1135 Cultura libre (r) 
11:50 Celebritățile timpului 

tău (s)
1230 Misterele din Sankt 

El Petersburg (r) (ep. 72, 
dramă, Rusia/SUA)

1330 Cony șl restul lumii
B(ep. 65, comedie, SUA) 

1330 Club Disney (d.a.) 
1430 Jurnalul TVR 
1530Akzente 
17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Povești întunecate 
18:00 Misterele din Sankt

El Petersburg (ep. 73, 
dramă, Rusia/SUA 
2006)

1930 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

20:15 Mari Români: 
Carol I vs Mihai 
Viteazul; Sandra Pro
long vs Mircea Dia- 
oonu

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

2335 Tim plan 
23:45 Top Super Hit Maga

zin muzical. Transmisi
une directă

MO Absolon (dramă SF, 
>[J SUA 2003). Cu: 

Christopher Lambert, 
Lou Diamond Phillips, 
Kelly Brook. R.: David 
Barto.
Nomnan Scott trăiește 
intr-un viitor sumbru, 
întunecat. Supravie
țuirea omenirii este în 
mâinile sale. El trebuie 
însă să se confrunte cu 
o corporație.

230 Jurnalul TVR (r) Sport 
Meteo

350 Mari Români (r)

06.3007.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?
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9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:15 Apropo Tv (r) 
11:15 Renegatul (s, r) 
12:15 La Bloc (r) 
13:00 Știrile ProTv 
Te uiți și 
14:00 Asi (dramă, 
▼ UFranța/Germania, 

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

16:00 Tânăr și neliniștit 
El (film serial). Cu: Eric 

Braeden, Joshua Mor
row, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather 
Tom, Melody Thomas 
Scott 

17:00 Știrile ProTv. Vremea.
Te uiți și câștigi 

17:45 Familia Bundy (s) 
18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport

6:00 în gura presei cu 
Mircea Badea

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

9:00 în gura presei (r)
î 10:00 Concurs interactiv 

11:00 Anastasia (s). Cu: Ele-
Bna Konkova, Petr 

Krasilov, Daniel 
Strakhov

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

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

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

fad
18S Vocea inimii (serial, 

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

19:00 Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport. Meteo
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2030 Pe jumătate mort
4 Q (acțiune, SUA/Germa- 

nia, 2002). Cu: Steven 
Seagal, Morris Chest
nut, Ja Rule

22:15 La Bloc (s) 
2330 Știrile ProTv. Sport 
23’JS Miss Playboy Romania 

2006
23:50 CSI: Miami (s). Cu: 

B David Caruso, Emily 
, . Procter, Rory 

Cochrane, Adam 
Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim 
Delaney, Jonathan 
Togo, Sofia Milos. R.: 
Daniel Attias, Norberto 
Barba, Scott Brazil 

0:45 Familia Bundy (r) 
155 Omul care aduce 

cartea (r)
230 Știrile ProTv 
330 CSI: Miami (r) 
430 Apropo Tv (r) 
530 Parte de carte (r) 
630 Stilul Oana Cuzino (r)

20:15 Mumia
«B (aventuri, SUA 1999). 

Cu: Brenda Fraser, 
Rachel Weisz, John 
Hannah, Arnold Vosloo 

2230 Fast Food (serial 
B comedie, România, 

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

23:00 Observator cu Letiția 
Zaharia. Sport

23:50 Extragerea Joker și 
Super Loto 5/40

2430 Huff (ep. 2, dramă, 
BSUA 2001). Cu: Hank 

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

1300 întâmplări hazlii (s) 
2300 Concurs interactiv 

s 3:00 Observator (r)

1

i

730 Mary-Kate și Ashley în 5:00 Poveștiri adevărate (r) 
!')■■■ î 600 Celebritate (r) 7:00 Re- 

......................  belde (r) 8:00 Visuri fără preț
(r) 900 De 3x femeie (r) 1030 
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 1830 
Rebelde (s) 1930 SOS, viața 
mea! (s) 2030 Iubire ca în 
filme (s) 2130 Daria, iubirea 
mea (s) 2230 Tărâmul pasiu
nii (s) 2330 Bărbatul visurilor 
mele (s) 030 Poveștiri ade
vărate (r)

acțiune (s) 8:00 Lecția de. 
istorie (doc., r) 930 Micuța Zor-! 
ro (r) 10:00 Tonomatul DP2 
1130 Caracatița (s) 1230 Cum ; 
să nu ne îmbrăcăm (r) 13:00 ■< 
Bugetul meu (r) 1430 ABC... J 
de ce? 1430 Cutia fantastică ! 
(s) 530 împreună în Europa) ’ 
Emisiune în limba maghiară 
16:00 Jurnalul TVR (r) 1630 
Tribuna partidelor paria-, 
mentare 1730 Micuța Zorro (s) 
18:00 Lecția de... sănătate: 
(doc.) 1835 Caracatița (s) 
1925 Câțiva pași spre un ma
nagement mai bun (doc.) 
20:00 Mogulii Rusiei de azi 
(doc.) 2130 Ora de știri 22:10 
Secretul din Sahara (dramă, 
Italia/Germania, 1989) 23:50 
Marcă înregistrată 020 Futu
rama (d. a.)

i

630 Apropo TV 9:15 Liga junio
rilor - Looney Toons (s, r) 10:10 
Terapie intensivă (r) 11:45 Ver
dict: Crimă! (r) 13145 Ktypto, 
câinele erou (s) 14:15 Liga ju
niorilor (s) 14145 Joan din Arca
dia (r) 1630 Bună dimineața, 
Miamil 1630 Poveste din Phi-! 
ladelphia (comedie, SUA, 1940) 
1930 Terapie intensivă (s)i 
2030 Cinema 2020 Calea mis
terelor (s) 2130 Bună diminea
ța, Miamil (s) 2230 Identitatea! 
lui Bourne (thriller, SUA 1998) 
0:15 Cartelul crimelor (s)

730 Dragoste și putere (r) 
830 Sport cu Florentina 835 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
935 Ed (s) 1035 Sporturi 
trăsnite (r) 1130 Tele RON 
12:50 Garito 1430 Dragoste 
și putere (s) 15:00 Războiul 
găștilor (comedie, SUA 1993). 
Cu: Shane McDermott, Seth 
Green, Brittney Powell. R.: 
Rob Bowman 1730 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 1830 Focus 1930 
Sporturi trăsnite 1930 Ca
mera de râs 2030 Alege fil
mul! 22:00 Trăsniți în N.A.T.O. 
2230 Focus Plus 2330 Poliția 
în acțiune (r) 0:30 Focus (r) 
130 Sunset Beach (s)

11:50 Tabăra (comedie, SUA,
2003) . 13:40 Ginerele (come
die, SUA, 1993). 15:15 Lovi
tura (thriller, SUA, 2004). 
16:45 Urmașul Măștii 
(acțiune, SUA, 2005). 1820 
Mereu la prima întâlnire 
(romantic, SUA 2004). 20:00 

Din nou acasă (dramă, sua, 
2005). 2135 Daredevil (acți
une, SUA, 2003). 2320 Jiminy 
Glick în Lalawood (comedie, 
Canada, 2004). 0:50 Nebunie 
suburbană (dramă, SUA,
2004) . 220 Ultima secvență 
(comedie, SUA, 2004).

< 7 ... 0 I -1. ■ «. xs >■■■■ . .siS.Wta

11:15 Fabrica 1230 Realitatea 
de la 12:00 13:15 EU, Româ
nia 14:00 Realitatea de la 
14:00 14:50 Realitatea bursi
eră 15:15 Fabrica 17:00 Rea
litatea de la 17:00 17:20 Tu 
faci Realitatea! 17:45 Editorii 
Realității 1830 Realitatea de 
la 18:00 18:50 Marfa 19:00 
Realitatea zilei. Cu Răzvan
Dumitrescu 20:00 Realitatea 
de la 20:00 2130 Realitatea
de la 21:00 21:55 Prima ediție

6:55 Viața dimineața. Matinal 
cu Sorin Ganciu și Oana 
Frigescu 930 Verissimo 1030 
Euromaxx (r) 1030 Euroblitz 
(r) 11:00 Ne privește. Talk
show pe teme sociale 12:00 : 
Știri 13:05 Marș forțat. Cu ; 
George Mihalcea 14:00 Tele
shopping 1435 Lumea cărților 
1535 Euroblitz: Jurnal euro- ș 
pean (r) 16:00 Nașul. Talk
show cu Radu Moraru (r) 
1830 6! Vine presa! 2030 
Promisiuni (dramă, România,: 
1985) 2230 Nașul. Talk-show 
cu Radu Moraru 24:00 Știri. 
Emisiune informativă 0:15 6! 
Vine presai (r) 2:15 Nașul

22:05 Cap și pajură 24:00 
Realitatea de la 24:00

6:00 Motociclete americane
7:00 Curse asurzitoare 8:00
Regii construcțiilor 9:00 Pom
pierii americani 1030 Super
structure 1130 Confruntări și 
fiare vechi 12:00 Construcții 
colosale 13:00 Pompierii 
americani 14:00 Ray Mears și 
tehnicile indigenilor 15:00 
Cum se fabrică diverse lucruri? 
1630 Curse 1730 Automobile 
americane 18:00 Motociclete 
americane 1930 Vânătorii de 
mituri 20:00 Regii construc
țiilor 21:00 în culisele pro
ducției 22:00 Dosarele FBI 
23:00 Mașini pe alese 1:00 
Cum s-a întâmplat accidentul?
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www.mct.ro
Dare (C.P.) - Re acest site puteți găsi informații legate de 
fondurile structurale și despre programul operațional sec
torial „Creșterea- Competitivității Economice".

Satelitul, unica soluție la sate
RADARE

aparatelor radar în data de 12.10.2006:
*DN 7: Zam -Ilia- Leșnic - Mintia - limita jud. Arad; 
fjj 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat; 
Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, Str. Horea și Str.

, Mihai Eminescu.

Consiliul Județean Hunedoara:___________________
Dorin Păran vicepreședinte 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean:_____________
Colonel Ion Bogdan, adjunct al inspecțorului-șef

14.00-16.00

■ Aceasta e soluția de 
a „prinde" mai multe 
programe TV, pentru 
cei de la țară.

Clara Păs___________________
c1ara.pas@informmedia.roDeva - în sate nu există posibilitatea de a avea televiziune prin cablu, așa că singurele programe TV ce se pot viziona sunt cele ale televiziunii naționale. De ceva timp, în România au apărut firme

specializate care oferă antene parabolice (receptorul) și programe TV, tocmai pentru a nu mai folosi televizorul pe post de bibelou și pentru a crește accesul la informație în zonele rurale sau izolate. Soluțiile promovate în domeniul televiziunii prin satelit aparțin mărcilor Boom TV, Focus sat, DI- GI tv, Max tv. Avantajele sunt: instalarea fără cabluri, accesul chiar și în zonele mai izolate, prețul mic de instalare și numărul mare de canale receptate. Prețul abonamentelor Televiziunea prin satelit câștigă teren în mediul rural

IPJ Hunedoara: _______________________
Comisar de poliție Marcel Zaharie, adjunct al șefului IBJ

10.00 - 12.00

Primăria Municipiului Deva:_______________
loan Inișconi, viceprlmar 08 00-10.00

Primăria Municipiului Hunedoara:__ ____________
Simian Jitian viceprlmar începând cu ora 09.00

1 gram aur

Societatea Preț VariațietacHitfere (lei/acț) W 1
SNP 0.5850-1.68
SIF1 2.6000 -1.89
TLV 1.1266 0.9
BRD 18.6000 0
BCC 0.5500 0
IMPACT 0.5150 0.98
BIQFARM 0.5850 0
ANTIBIOTIC^ iWS -0.69
AZOMUR^ 0.1720 -1.15
ROM PETROL ' o.osW. -2.91
SIF3 2.4200 -1.22
SIF5

Rubrica realizată ie 
b-dul Decebal, bl. R,

2.9600
Ie SVM IFB FINWEST SA 
parter (lângă QUASAR), tel.:

-1.99
DEVA 

: 221277.

Reguli:

în fiecare 
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie comple
tate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o 
singură dată. 
De aseme
nea, cifrele 
de la 1 la 9 
trebuie să 
figureze o 
singură dată 
atât pe rân
durile orizon
tale cât și pe 
coloanele 
verticale ale 

C^elor nouă 

ciocuri luate 
împreună.

ÎNCEPĂTORI

2 7 8 3 1 4 6
6 3 9 7

1 5 6 2 3

1 9
4
6 2

9
5

5 6

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

AVANSAȚI

Soluția jocurilor din numărul precedent

începători

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

Avansați

5 6
9 1

2
7

3
8

9 4
5 6

7
4

8
2

1
3

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

gătelii
Informații suplimentare Site
1. www.digitv.ro

2. www.tocusssat.ro

3. www.maxtv.ro
A.WWW.bOOmtV.FO

Telefon Informații Dealer In județ
031.400.4000 Tehnic B Incomex, 

magazinele Cosmo
0800.070.872 Cartele se găsesc în

magazinele Altex, Media @ala»j?, 
Domo, Flamingo, Flanca, . 
Germanos, Peruvislon 

021.589..Hn
0800.018.727 Deva - Nul GSM, Interni^

începe de la 20 de lei lunar, iar echipamentul de recepție și instalarea sunt oferite la tarife promoționale, chiar și gratuit (în custodie).
Ofertele TVDIGI tv oferă șase pachete cu programe Tv. Echipamentele sunt oferite în custodie, dar se pot și cumpăra. La Focus Sat există patru

pachete de programe TV și unul radio. Nu există abonament permanent, ci doar cartele de reîncărcare ca la telefonia mobilă. La Max tv, abonamentele sunt pentru 11 programe TV, receptorul se oferă gratuit. Boom TV oferă pachete TV dedicate fiecărui segment, pe lângă toate canalele clasice, iar prețul abonamentelor este în euro.
Programe OperaționaleDeva (I.J.) - Pentru a înțelege integrarea cu succes în UE și a explica ce înseamnă fondurile structurale a avut loc, ieri, la Prefectura Hunedoara, Sesiunea de informare destinată Programelor Operaționale aferente Obiectivului Cooperare Teritorială Europeană organizată de Ministerul Integrării Europene, în

național. „Tema discuțiilor noastre a debutat sub genericul „Să lucrăm împreună Noi și Europa”. Campania s-a adresat autorităților locale, servicii deconcentrate, reprezentanți ai mediului de afaceri care au luat cunoștință de ceea ce înseamnă fondurile structurale”, declară Dorina Milian, promotor Rețeaua„EuroInfoHD”.cadrul unei campanii la nivel

Cursanții învață „limba europeană,, (Foto: CL)

200 de euroDeva (I.J.) - Tinerii care se căsătoresc pentru prima dată primesc, începând cu 1 ianuarie 2007, suma de 200 de euro. Ajutorul financiar va fi dat la constituirea familiei, fiecare dintre soți trebuind să se afle la prima căsătorie și să aibă domiciliul sau reședința în România, indiferent de cetățenia lor.

(Foto: Traian Mânu)

Din cauza neatenției, două autoturisme au fost grav avariate, în urma unei ta mp o nări care a avut loc, ieri seară, ia intersecția bulevardelor Iuliu Maniu și 22 Decembrie. din Deva.
Plângere împotriva prefectului
■ Consilierul județean 
Costel Avram îl acuză 
pe prefect de abuz în 
serviciu.Deva (M.S.) - Războiul declarațiilor în presă dintre consilierul județean Costel Avram (PRM) și prefectul Cristian Vladu este pe cale de a se încheia, dar nu oricum, potrivit spuselor celor doi demnitari. Consilierul județean a anunțat ieri că va

depune o plângere penală împotriva prefectului pe care îl acuză de abuz în serviciu pentru că acesta ar fi publicat date despre activitatea sa, iar informațiile ar fi fost preluate din cartea de muncă a lui Avram. Acesta susține că prefectul a comis un „abuz grosolan”, dar precizează că nu-i este rușine că a pornit „de jos”, trecând de la meseriile de electrician, sau vagonetar, la cea de inginer. în replică, prefectul a declarat

că datele au fost preluate din CV-ul consilierului județean, care este publicat pe Internet, în ceea ce privește plângerea penală pe care consilierul intenționează să o depună la Parchet, prefectul a menționat că acesta poate să facă ceea ce dorește.„Să facă ceea ce crede de cuviință. Nu-1 mai bag în seamă. îmi pare rău că am cunoscut un asemenea individ”, a afirmat prefectul județului Hunedoara.

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

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. ,

! Talon pentru concurs - 
! Nume_____________________
I Adresă____________________

Câștigi:
• 3 premii 

substanțiale
(1 x espressor cafea sau 

1 x fier de călcat sau 
1 x sandwich maker)

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

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

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

Mult succes!
........... ,...................................
12 octombrie 2006
___Prenume_______________  ■

Telefon_______________________ Sunteți abonat?_________  !
întrebarea zilei: Mai există romantism în ziua de azi în rân- ; 

; dul tinerilor? DA □ NU O

CONCURS

http://www.mct.ro
mailto:c1ara.pas@informmedia.ro
http://www.digitv.ro
http://www.tocusssat.ro
http://www.maxtv.ro
http://WWW.bOOmtV.FO
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CUM SĂ NE 
GĂSIM UN JOB?

Visez să fiu un bun economist

• Șomeri. Numărul șomerilor a scăzut la 14.556 la sfârșitul lunii septembrie. Ca urmare, și rata șomajului a scăzut la 6,77%, după ce în august ea se situa la 7,08%, iar în septembrie 2005 se cifra la 9,62%. (I.J.)
• Topul șomerilor. într-un top oficial oferit de AJOFM Hunedoara la sfârșitul lunii septembrie, pe locul I la număr de șomeri înregistrați se situa municipiul Brad, cu 1607 șomeri, urmat de Călan, cu 1549 șomeri, și de Deva, cu 1544 șomeri. (I.J.)
Posturi vacanteDeva (I.J.) - La sfârșitul lunii septembrie 2006, AJOFM Hunedoara punea la dispoziția șomerilor 1939 de locuri de muncă.

OU MAI CĂUTATE MESERII
V v' V W V V w v V v V V V** k V V V V - V W C V V V vw‘w V - - *- » ~ -

- muncitor necallficat la demolări clădiri, zidărie, 
mozaic, faianță, gresie - 260 locuri
- operator conf. ind. îmbrăcăminte, țesături, tri
cotaje, mat. sintetice - 235 locuri
- confecționer-asamblor articole textile - 209 locuri
- eonfecționer cablaje auto- 150 locuri
- cusător piese din piele $1 înlocuitori - 46 locuri
- munc, necal. întreținere drumuri, șosele, poduri, 
baraje - 126 locuri
- muncitor necalificat agricultură -107 locuri
- montator subansambluri - 97 locuri
- vânzător - 89 locuri
- zidar-roșar-tencuitor- 78 locuri
- zidar-pietrar - 50 locuri

■ Un tânăr devean a 
renunțat la postul califi
cat de tehnician pentru 
producția de cablaje.

Ina Jurcone__________________
ina.jurcone@informmedia.roDeva - Robert Held are doar 18 ani. A terminat liceul la Deva, la Grupul Școlar „Grigore Moisil” cu o specializare cerută pe piața muncii: tehnician în administrația publică. însă proaspăta diplomă n-a reușit să o folosească nici măcar o zi pentru postul pentru care a fost pregătit patru ani de liceu. S-a angajat imediat după absolvire la cea mai mare firmă de cablaje din
Tichete de creșă cu norme
■ Normele metodolo
gice pentru acordarea 
tichetelor de creșă au 
fost emise.

Ina Jurcone__________________
Ina, jurcone@informmedia.roDeva - Peste 5000 de posibile mămici ar putea primi de la anul, în județ, tichete de creșă pentru a se putea întoarce la serviciu. Ele au o valoare lunară de 300 de lei și pot fi acordate salariaților, cu copii de până la trei ani, care revin la serviciu. Con

Deva, „Sews”, unde, speră el, va lucra până la absolvirea facultății.„Sunt student în anul I la ASE București, secția la distanță, ca să pot lucra în paralel cu școala. Am avut la terminarea liceului posibilitatea să obțin o bursă după rezultatele școlare, însă nu mi-aș fi permis financiar să fac o facultate la București. E adevărat, prima mea experiență ca proaspăt absolvent a fost să învăț să zugrăvesc, asta pentru că n-am vrut să mă înscriu la șomaj. Pentru mine era important să mă angajez”, spunea Robert.Tânărul speră ca după absolvirea facultății să poată lucra undeva ca economist, pentru că, spune el, dintot- 
diția de bază este întreruperea concediului pentru creșterea copilului care se acordă pe o perioadă de doi ani și, respectiv, trei pentru copilul cU handicap.Sumele aferente tichetelor de creșă sunt deductibile fiscal și sunt scutite de taxe și impozite. Calculate la valoarea de 300 de lei per pachet, piața județeană s-ar putea ridica la 4.500.000 lei anual.Tichetele de creșă au un sistem similar cu cel al tichetelor de masă. Salariatul care beneficiază de tichete de creșă va trebui să furnizeze

Robert Held speră să ajungă economistdeauna a visat să facă asta. Până să ajungă să-și împlinească visul, Robert susține că „la angajare am avut parte de o adevărată surpriză: locul meu de muncă fiind unul stabil, am mulți colegi tineri. Sunt convins, am printre ei și 

Tichetele se acordă mamelor 
care se întorc la serviciufirmei pentru care lucrează o adeverință de înscriere a copilului la creșă. Totodată, angajatorul va cere și o declarație potrivit căreia celălalt părinte nu beneficiază și el de astfel de tichete. 

prieteni și dușmani, dar m-au ajutat să mă integrez în colectiv foarte ușor. Mi s-a părut un loc de muncă special: am două pauze pe zi, există cantină, aer condiționat, săli de mese pentru fumători și nefumători”.
Muncă în SUADeva (I.J.) - Zip Travel lansează programul de ofertă de locuri de muncă în SUA, tinerilor cu vârste între 21 și 35 de ani, indiferent dacă sunt sau nu studenți ori absolvenți de studii superioare. Programul este intitulat H2B t și locurile de muncă sunt oferite în parcuri de distracții, hoteluri și restaurante, pentru o durată de până la 10 luni. Formularul este disponibil pe site-ul www.ziptravel.ro.

4&Expres$ Finance
pentru

NEBANCARÂS.A.

raDni:

ASISTENT OFIȚER CREDITE
Certate: itadti economice superioare, utiKxare 
PC (MS Office ta special), buni cunoașterea 
Umbli englese (scris și vorbit) constituie un avantaj, 
tamațtyf capacitate de anatai si stated, excelente 
âbl IHAți de comunicare și organbare.

CV-ul și scrisoarea de intenție se vor trimite la 
sediul nostru <lin Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu 
nr.13, ta limbs Jeza sau română. până la tai 
de 16 Octombrie 2006 (fax 0256-2M550 sau 

email hr@exnress-tinance.ro). Doar candidați! 
selectați vor fi contactați.

S.C. D&C Food 
Ingredients SRL 

Satu Mare 
ANGAJEAZĂ 

Reprezentant Vânzări 
pentru punctul de 

lucru din Hunedoara
Cerințe:
- Studii medii/superioare
- Cunoștințe operare PC
- Posesor carnet de con

ducere categ. B
Relații: fax: 

0261/769008, officeadsc- 
foodingredients.ro

(66181)

anunță organizarea concursului pentru 
ocuparea postului de Bibliotecar, pentru 

data de 25 octombrie 2006, ora 10.00. 
Condițiile de înscriere și biliografia sunt 

afișate la sediul unității. 
Informații suplimentare la tel. 0254/612004.

" (66283) i

S.C. MACON S.A. DEVA
recrutează personal pentru două societăți franceze ce se vor înființa 
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 care vor fi calificați la locul de 
muncă
CV-urile se trimit la SC NODES-INVEST SRL Deva, str. Victor Șuiaga, 
nr. 10A, jud. Hunedoara, fax: 0254/235822, e-mail: septimiu las- 
cau@anorom.ro. Informații la telefon: 0742/775145.

(66135)

ANGAJEAZĂ

Șa# compartiment 
aprovizionare
Cvrinfc
■ Absolvvnt d» învățământ superior
• Experionfo relevantă în aprovizionam

■ CunoțHnte >i abilități foarte bune în 
utilizarea calculatorului: .Word, Excel, 
Accom, Internet*
■ Conoțtinfo specifice: limba engleză

Automatist
C«rin|«:
* Absolvent învățământ wparior >p@- 
ctolrtateo «Automatizări*
* Exparianfâ in domeniu minimum 3 ani

* Cunoștinfo fi abihfâți foarte bune în 
utilizarea calculatorului: .Word, Excel, 
Access, totemef
* Cunoștințe specifice: limba engleză

În baza avizului nr. 1066812Z2006 dat de Agenția Națională a Funcționarilor 
Publici, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hune
doara organizează concurs, pentru ocuparea postului vacant - funcție publică.

1, Funcția publică de conducere: Șef Serviciu Contabilitate.
Condiții de desfășurare a concursului:
Data concursului: 14 noiembrie 2006 și 15 noiembrie 2006, ora 10.00, la sediul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, b-dul luliu 
Maniu, nr. 18, localitatea Deva, jud. Hunedoara.

- Proba scrisă în data de 14 noiembrie 2006, interviul în data de 15 noiembrie 
2006.

- .Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, la sediul D.G.A.S.P.C. Hunedoara - Compartimentul 
funcționari publici, formare profesională.

Condiții de participare la concurs:
pentru funcția publică de conducere: Șef-Serviciu Contabilitate

- studii superioare economice de lungă durată
- vechime în specialitate minimum 2 ani
- cunoștințe operare calculator
Relații suplimentare, la Compartimentul funcționarilor publici, formare profe 

sională. (
(66296)

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

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

1. bucătari k

k

2. ospătari
3. gestionari

4. instalator
șef departament alimentație

-

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

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

CV-urile și 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 Mareș - 0725.541.000.
(65939)

CV-urile însoțite de scrisoare de intenfie se depun la sediul firmei la adresa: str. 
Sântuhalm, nr. 1, Deva, jud. Hunedoara sau prin e-mail la adresa 
dmuntoan@mqcon.ro. până la data de 16.10.2006.
Candidați* selecționați vor fi contactați, în termen de 5 zile, telefonic sau pe e- 
mail, pentru interviu.

(66003)

5 § organizează

interviu pentru ocuparea unui post de inginer electrotehnic, 
electromecanic sau electronist, în data de 18.10.2006, ora 
10,00, la sediul societăți* 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 soci
etății, până în data de 17.10.2006, ora 14,00.

Informații suplimentare la telefonul 241671, int. 140, 137.
(65701)

Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță Bîrcea Mare 
scoate la concurs următoarele funcții, după cum urmează:
- una funcție de locțiitor comandant penitenciar I (siguranța deținerii și reglnr/ 
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 (producția 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 can
didați 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, sțr. Sîntuhalm, nr. 1 - Biroul Resurse Umane, 
zilnic, între orele 08.00-14.00 și de pe pagina de WEB a Administrației Naționale 

a Penitenciarelor: www.anD-iust.ro. (66169)

RECLAME

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
mailto:jurcone@informmedia.ro
http://www.ziptravel.ro
mailto:hr@exnress-tinance.ro
foodingredients.ro
mailto:septimiu_las-cau@anorom.ro
mailto:razvan.mares@beremures.ro
mailto:dmuntoan@mqcon.ro
http://www.anD-iust.ro
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Euro ■ futsal la Deva Leu renunță la 
curse

■ Campioanele Ro
mâniei, Olandei, Serbiei 
și Sloveniei dau recital în 
UEFA Futsal Cup.
ClPRIAN MARINUJ
ciprian.marinut@informmedia.ro

• Respectă Corvinul. Marius Stan, președintele Oțelului, susține că FC Corvinul 2005, adversara gălățenilor în 16-imile Cupei României, trebuie tratată cu toată seriozitatea. „Nu pot să spun că sorții ne-au fost favorabili. Corvinul e o echipă care începe să emită pretenții", a spus Stan. (C.M.)
Demisie așteptată la JiulPetroșani (C.M.) - Consilierul tehnic al Jiului, Gheorghe Borugă nu a mai suportat atitudinea patronului Alin Simota care a „înghițit” toate fițele antrenorului FI. Marin și a demisionat. Diplomat, Borugă a afirmat că renunță din motive personale, dar neoficial arădeanul l-a atacat dur pe finanțatorul Jiului. „Simota nu se pricepe la fotbal. Am spus- o de nenumărate ori și îmi mențin părerea”, a spus Borugă.
Mai bine campion decât...Brad (C.M.) - Pilotul brădean Mihai Câm- peanu a decis să nu participe la ediția din acest an a Raliului Hunedoarei care se va desfășura la finalul săptămânii, pentru a-și menaja mașina în vederea ultimelor etape ale CN de VTM unde are șanse la titlul național. „îmi pare foarte rău că nu pot alerga la Raliul Hunedoarei. Sunt convins că puteam reuși o performanță cel puțin la fel de bună ca anul trecut când am fost singurul pilot din județ care am urcat pe podium. Trebuie să-mi menajez mașina, întrucât peste două săptămâni particip la ultimele etape ale Campionatului Național de VTM unde sunt pe locul I la clasa Hll și sunt favorit la titlul național”, afirma Câmpeanu.

Deva - FC CIP Deva, campioana României la futsal, primește, azi, botezul cupelor europene, odată cu startul jocurilor din grupa a Vl-a a UEFA Futsal Cup din care mai fac parte campioanele din Olanda, Serbia și Slovenia. Unica echipă din județ campioană la jocuri sportive va susține, la Sala Sporturilor din Deva, primul meci oficial internațional în compania formației FC Marlene Kras Ster, campioana Olandei. Obiectivul FC CIP este clasarea pe u- nul dintre primele două locuri în grupă care asigură calificarea în turul de elită ăl singurei competiții europene a echipelor de club din futsal. Pentru calificare nu e nevoie de minuni chiar dacă adversarele devenilor sunt mai bine cotate după coeficienții UEFA, ci trebuie ca echipa antrenată de
Jiul norocoasă, Corvinul nuBucurești (C.M.) - Salutul tradițional al minerilor „noroc bun” a fost cu șansă pentru Jiul la tragerea la sorți a 16-imi- lor Cupei României, derulată, ieri, la FRF. Echipa antrenată de FI. Marin a picat cu unul dintre cei mai accesibili adversari cu putință, respectiv Pandurii Tg. Jiu, și are mari șanse să se califice mai departe. în schimb, Zeița Fortuna nu a fost la fel de generoasă cu FC Corvinul 2005 care dorea să joace cu Steaua, Dinamo sau Rapid. Hunedorenii s-

FC CIP trebuie să își onoreze blazonul de campioană naționalăKaroly Gașpary să aibă curaj și încredere că poate reuși. Și în plus, e nevoie ca publicul să îi susțină cu tărie pe cei de la FC CIP. Turneul a început prost pentru adversarii FC CIP, toate cele trei echipe ajungând la Deva mai târziu decât își programaseră, motiv pentru care și-au reprogramat pentru azi dimineață antrenamentele oficiale pe care nu le- au mai efectuat aseară. Echipele care se întâlnesc în primul joc al zilei, GIP Beton MTO Zagorje, campioana Sloveniei, și KMF Marbo Belgrad, campioana Serbiei, vor efectua antrenamentul oficial 
au ales cu Oțelul Galați, e- chipă fără galoanele celor trei echipe de top din fotbalul românesc, dar care are meritul de a fi revelația primelor10 etape în Liga I, ocupând locul trei la egalitate cu Steaua. Echipele dorite de Corvinul vor juca după următorul program: Forex Brașov (Liga II) - Steaua, CSM Rm. V. (Liga II) - Rapid și Dinamo - FC Farul11 (Liga III). Meciurile se vor disputa, într-o singură manșă, în zilele de 24 și 25.10., pe teren neutru. 

de la orele 9.00 și 10.00.' FC Marlene Kras Ster, campioana Olandei, care va juca în meciul vedetă al zilei cu FC CIP are antrenamentul oficial de la ora 11.00. Primele meciuri se vor disputa deseară de la ora 17.00 și 20.00. Biletele de intrare costă 30.000 lei pentru ambele partide ale zilei și se pot cumpăra de la casa Sălii Sporturilor.Programul de aziJoi, 12 octombrieora 17.00: KMF Marbo Belgrad (Serbia) - GIP Beton MTO Zagorje (Slovenia); •ora 20.00: FC CIP Deva - FC Marlene Kras Ster (Olanda).
lacob, victorios cu lotulHunedoara (C.M.) - Cel mai bine cotat junior de la FC Corvinul 2005, Alexandru lacob, a făcut parte din lotul naționalei Under 19 (UEFA 1988), antrenată de Florin Cheran, care a disputat în perioada 30 septembrie - 9 octombrieprimul tur preliminar pentru calificarea la Campionatul European. Tricolorii au câștigat toate meciurile grupei a IV-a, învingând

Hunedoara (C.M.) - După ce a pus mânușile în cui, fostul campion mondial la box profesionist, Mihai Leu, e pe punctul de a renunța și la cariera de pilot de raliuri. „Vreau să mă retrag și să mă dedic familiei, care a cam avut de suferit în perioada în care am fost sportiv”, a afirmat, ieri, Leu. Pilotul hunedorean a avut un sezon slab, a- bandonând în patru din cele șapte etape disputate, iar echipa sa, UCM Reșița Rally Team, a a- nunțat că se retrage din competiție la finalul actualei ediții. Leu speră totuși să câștige Raliul Hunedoarei, ultima etapă a Campionatului Național de Raliuri, programat în week-end, „Pentru mine Raliul Hunedoarei a însemnat întotdeauna ceva special și vreau să-l câștig chiar dacă anul acesta am avut multe probleme, în special cu mașina”, a spus Leu.

echipele Belgiei, Georgiei și Irlandei de Nord. lacob care e căpitanul naționalei Under 19 n-a jucat în partida cu Belgia, scor 2-4, pentru că era suspendat. A fost însă titular în jocul cu Georgia, scor 3-0, iar în meciul cu Irlanda de Nord, scor 3- 0, a fost menajat, pentru că naționala era deja calificată, iar el se accidentase la Ijrațul drept în partida cu balticii.

NoMb«1Ș1 ne usd
NoMa1112

12 USD

share

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

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

Cum poți participa?
Fâ-ți un abonament la Cuvântul Liber 
pentru minim O LUNA, cu numai 8,9 lei

(da, ai citit bine), sau prelungește-ți actu
alul 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 Cuvân
tul Liber, sau vino cu ea chiar la redacție. 
Toate chitanțele vor participa la concurs. 
Abonamentul pe mai multe luni îți aduce 
mai multe șanse de câștig!

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

- sau dacă vrei ca organizatorii noștri 
de presă să vină chiar la tine acasa, sună 
la numărul de telefon 0254/21 1275.
Regulament:
La acest concurs nu pot participa anga- 
jații S.C. Inform Media S.R.L. și nici 
rudele acestora de gradele I și II.
Extragerea va avea loc, la sediul 
redacției, in 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!

Profităde_aceșt concurs si abonează-te acum!

RECLAMA CONCURS

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
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• Schimbare. Federația Internațională de Gimnastică a anunțat că a fost de acord cu schimbarea în cadrul competițiilor a naționalității celei mai longevive gimnaste, uzbeca Oksana Șușovitina, care va reprezenta Germania. Șușovitina va reprezenta Germania chiar de la Campionatele Mondiale din Danemarca, programate între 14 și 21 octombrie. (MF) «
Ocokoljic, tot la AsesoftConducătorul de joc Sașa Ocokoljic.i a ajuns la un acord cu campioana României la baschet masculin, Asesoft Ploiești, pentru următoarele două luni, cu posibilitate de prelungire, perioadă în care va evolua în FIBA Europe Cup.Jucătorul în vârstă de 30 de ani a fost unul dintre cei mai buni din lotul campioanei în sezonul trecut, atât în campionatul intern, cât și în cupele europene, în ultima competiție fiind cel. mai bun marcator al formației antrenate de Mladen Jojici, cu o medie de 20,5 puncte pe meci.Asesoft Ploiești evoluează în FIBA Europe Cup, fiind în grupă cu echipele Dijon (Franța), Estudiantes (Spania) și Ironi Naharyia (Israel). Prima partidă din grupa A va avea loc pe 7 noiembrie, la Ploiești, cu Estudiantes.

Real Madrid domină topurile

Ferencvaros 
interzisBudapesta (MF) - Comisia de Disciplină a Federației Ungare de Fotbal a decis să interzică echipei Ferencvaros Budapesta să mai dispute meciuri oficiale sau amicale în afara Ungariei până la 30 iunie 2007 și a amendat clubul cu 92.000 de euro. Această decizie a fost luată după ce gruparea ungară a făcut apel la justiția civilă împotriva deciziei retrogradării formației în liga secundă. Conform reglementărilor FIFA și UEFA, nici un club nu are dreptul să conteste deciziile sportive în justiția civilă. în cazul în care nu va plăti amenda în curs de trei zile de la încheierea tuturor căilor de apel, formația va pierde trei puncte la fiecare întâlnire pe care urmează să o dispute. Ferencvaros a încheiat sezonul trecut pe locul șase în campionatul Ungariei, dar a fost retrogradată din cauza problemelor financiare.

Bilete la Re
al - Steaua 
Madrid (MF) - Un 
bilet de intrare la 
meciul Real Madrid - 
Steaua București, 
care se va disputa la 
1 noiembrie pe sta
dionul Santiago 
Bemabeu, de la ora 
21:45, în etapa a 
patra a grupei E a 
Ligii Campionilor, 
costă între 7 și 15 
euro, informează 
site-ul oficial al 
grupării spaniole. 
Prețurile pentru 
„socios" sunt mai 
mici și costă 5, 7, 
10, 15, 25, 30, 45 
de euro, în funcție 
de locul ocupat în 
stadion. Biletele pen
tru publicul general 
au prețuri de 15, 20, 
25, 30, 40, 45, 50, 
60, 70 de euro, în 
funcție de tribuna 
aleasă: Grada Baja, 
Grada Alta, Tribuna, 
Primer Anfiteatro, 
Segundo Anfiteatro, 
Tercer Anfiteatro sau 
Cuarto Anfiteatro. 
Fanii spanioli pot 
achiziționa bilete 
telefonic, prin inter
net sau de la casele 
de bilete.

■ Spaniolul Raul Gonza
lez conduce în clasamen
tul golgeterilor Ligii Cam
pionilor cu 53 de reușite.Madrid (MF) - Mijlocașul englez al echipei Real Madrid, David Beckham, ar putea juca marți la București, contra Stelei, meciul cu numărul 100 în Liga Campionilor. De altfel, jucătorii formației spaniole conduc în majoritatea clasa

Goluri Antrenorul Fabio Capello insistă pe faza ofensivă la antrenamentele echipei Real Madrid. (Foto: EPA)
<____________________________

Premii pentru poloiștiBucurești (MF) - Echipa națională de polo va fi recompensată de Guvern cu un premiu în valoare totală de 300.000 de lei, pentru clasarea pe locul patru la Campionatul European de polo din Serbia. „Este cea mai bună performanță obținută de o echipă națională de seniori a României în anul 2006”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Oana Marinescu. Cuantumul premiilor individuale pentru sportivi, antrenori și celelalte categorii de specialiști se aprobă de Agenția Națională pentru Sport, la propunerea Federației Române de Polo. Ascensiunea echipei naționale de polo se leagă de numele antrenorului.Vlad Hagiu, care a fost instalat la cârma reprezentativei în urmă cu un an și jumătate.

Antrenorul Vlad Hagiu (Foto: J.b.)

Lobby pentru Brazilia
■ Președintele FIFA, 
elvețianul Sepp Blat
ter, efectuează o vizită 
în țara lui Pele.Rio (MF) - într-un interviu acordat postului de televiziune Globo News, Sepp Blatter a confirmat și interesul Columbiei pentru organizarea CM, dar a subliniat dominația Braziliei în fotbal: titluri, recunoaștere, plecarea jucătorilor săi în campionatele străine. „Este normal ca la momentul adecvat Cupa Mondială să revină în țară”, a afirmat președintele FIFA. Blatter se află în vizită în Brazilia de la sfârșitul lunii septembrie, unde s-a întâlnit cu președintele Inacio Lula da Silva. „Nu cred că vor fi alte candidaturi oficiale pentru America de Sud, deoarece celelalte nouă federații din cadrul Confed- 

mentelor Ligii Campionilor. Primele trei locuri în topul celor mai multe partide disputate în această competiție sunt ocupate, în ordine, de Raul Gonzalez (103), Roberto Carlos (101) și David Beckham (99). Raul este primul și în clasamentul golgeterilor Ligii Campionilor, cu 53 de reușite. El are 55 de goluri în cupele europene și îi mai trebuie încă șapte pentru a-1 egala pe liderul Gerd Muller. Atacantul
Anglia acuză Germania de rasism
■ Micah Richards și An
ton Ferdinand au afirmat 
că jucătorii germani i-au 
numit „maimuțe".Londra (MF) - Federația Engleză de Fotbal (FA) va depune o plângere la UEFA, după ce fotbaliștii Anton Ferdinand și Micah Richards au afirmat că au fost ținta insultelor rasiste la meciul de tineret Germania - Anglia, din barajul pentru calificarea la Euro 2007. Micah Richards și Anton Ferdinand au afirmat că jucătorii echipei Germaniei i-au numit „maimuțe”, în timpul meciului, scor 0-2, în urma căruia englezii s-au calificat la Campionatul European din 2007. „Vom informa ’ UEFA în următoarele zile”, a declarat un purtător de cuvânt al FA. Fundașul echipei West Ham United, Anton Ferdinand, a afirmat că are încredere în 

Sepp Blatter (Foto: epa)erației sud-americane s-au pronunțat în favoarea Braziliei. O candidatură bună, dar care va trebuie șă treacă mai multe teste”, a spus Blatter, referindu-se la solicitările FIFA, care vrea ca Brazilia să construiască sau să renoveze 12 stadioane pentru competiție. Brazilia a organizat Cupa Mondială în 1950, dar nu a câștigat titlul, pierzând finala contra Uru- guayului, scor 1-2. 

olandez al formației madrilene, Ruud van Nistelrooy, deține recordul de cele mai multe goluri marcate într-o ediție a Ligii Campionilor, 12 reușite în 2002/2003. El mai are un gol până să facă 50 de goluri în cupele europene și să-l egaleze în clasament pe Alfredo Di Stefano.Antrenorul Fabio Capello va aduna în palmares 50 de partide în Liga Campionilor la meciul cu Steaua, de la 1

Duel între Ashley Young și Castro (dreapta)FA că va rezolva această problemă în mod potrivit, înaintea meciului, jucătorii celor două echipe s-au fotografiat având în față un banner antirasism. Președintele UEFA, Lennart Johansson, a promis că forul pe care îl conduce va demara o anchetă în acest sens. „Tre
Fotbalist acuzat de viol
■ Jucătorul Dembele 
Garra, de la Auxerre, 
este anchetat pentru vio
larea unei americance.Roma (MF) Un fotbalist al echipei Auxerre, Garra Dembele, a fost arestat la Roma, în noaptea de marți spre miercuri, în cadrul unei anchete referitoare la violarea unei studente americane, a anunțat un responsabil al poliției din capitala Italiei, Alberto Intini.„Noi am procedat la arestarea unui cetățean francez având puțin peste 20 de ani, originar din Mali și acuzat de violență sexuală. Este vorba de un fotbalist de primă divizie, Dembele Garra, atacant la Auxerre. Tânărul nu a negat o tentativă de apropiere față de americancă, dar a exclus că ar fi comis violențe. Jucătorul a declarat că nu-și amintește ceea ce s-a întâmplat, pentru că băuse”, a spus Intini.Potrivit cotidianului

Spectacol sud- 
american Reprezentativa Braziliei a învins Ecuadorul într-un meci amical, disputat pe Stadionul Rasunda din Stokholm. Golurile întâlnirii au fost marcate de Fred '44, Kaka '74 (în foto), ■< respectiv Borja '23. Brazilia a cucerit pe Stadionul Rasunda primul său titlu mondial, în 1958, selecționata „cariocas" învingând atunci în finală Suedia, cu scorul de 5- 2. (MF) (Foto: EPA) 

noiembrie, din etapa a patra a • grupei E. Real Madrid a. câștigat primele cinci ediții ’ ale Cupei Campionilor Europeni și este cea mai galonată echipă a Competiției, • cucerind de nouă ori trofeul și jucând 12 finale. Real are cele mai multe meciuri jucate în cea mai importantă competiție, 293, dintre care 170 câștigate. în Ligă Campionilor, echipa spaniolă a disputat 121 A de partide, învingând în 67.

buie să se facă o anchetă, și ' în mod clar vor exista și con- j secințe. Nu pot spune altceva decât că sunt supărat. Cazul este de competența Comisiei • de Disciplină și nu voi face speculații în privința acestuia, dar problema rasismului este foarte serioasă”, a spus Johansson-

Dembele Garra (Foto: FAN)Gazzetta dello Sport, americanca, în vârstă de 20 ani, a fost violată într-o discotecă din Roma. Jucătorul s-a întâlnit apoi cu mai mulți prieteni ai studentei, cu care s-a luat la bătaie. Tânăra, care frecventează cursurile universității americane din Roma, a fost spitalizată.
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18-21 octombrie 2006
EXPO ARAD INTERNATIONAL

vile, locuințe, zone rezidențiale, hale industriale, 
terenuri, finanțări, credite, servicii, proiecte, 

investitori italieni, program de conferințe

Contactati-ne la 0257-270817! Vizitați www.arinvestro!1 1

Zaptar International este o companie multinațională care produce, vinde ți distribuie bunuri de consum exclusive de 
înaltă calitate în peste 40 de Jfiri de pe dna continente din întreaga lume. Produsele Zepter sunt fabricate în 7 
fabrici Zepter din Germania, Italia fi Elveția, folosind cele mai noi tehnologii pentru a fabrica produse de o calitate 
excepțională. Anual, se vând peste 500.000.000 de produse, iar în întreaga lume există paste S6.000.000 de clienfl 
solirfăcuji

Șampania Zepter urmărește în permanență sâ se extindă pe noi piețe, să-și îmbunătățească și dezvolte produsele. 
Acum ne extindem afacerea și în Deva și recrutăm.

CONSULTANT! VÂNZĂRI (10) 

Corințo:
• Studii medii / universitare
• Experiență în lucrul în echipă
• Abilități de comunicare și implicare în 

munca desfășurată
• Abilități organizatorice
• Perseverență
• Ambiție

nms HOME MTZtMM

Vă oferim:
• Câștiguri substanțiale
• Program flexibil
• Training gratuit și de calitate, sprijin constant în munca desfășurată
• Un loc de muncă creativ și dinamic

Posibilitatea dezvoltării unei cariere în vânzări
Dezvoltare profesională la seminarii locale și internaționale 
Plăcerea de a lucra cu produse de cea mai bună calitate intr-o 
companie internațională

mcal ztene luxunr urat cosmetics

Dacă sunteți interesat, trimiteți 
CV-ul in termen de 10 zile de Io 

oparîția acestui anunț la 
următoarea adresă:

run SMUe Zepter la Danie
SwUsa legicei

• J5, sector 3, București, Fax: 021-3275181. E-moiI: morketDzepter.ro

Suntem 
numărul 1 în 

județul Hune
doara!

CUVÂHB

Radio Deva
100% local

(58569)

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

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

1

REDUCERE
250 RON

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

• La cumpărarea unui cazan mural Vitopend 100 primiți un 
cupon de reducere în valoare de 250 RON. pe care îl puteți 
valorifica achiziționând radiatoare Viessmann m valoare de 
minim 700 RON. Promoția este valabilă până la data de 
15 noiembrie 2006, în magazinele partenere.

vie|mann"

http://www.toptach.ro
mailto:office@toptech.ro
http://www.arinvestro
morketDzepter.ro
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Vând ap. 2 camere (03)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

CORALII
Hațeg

ANGAJEAZĂ

Restaurant 
Construcții cMlo al Industria»* 
Distribuția materia* construcții 

Comerț eiectrocasnice

CONTABIL
CERINȚE:
-•xparianțâ In domeniu min.S ani;
-cunoștințe IT;
-virata maximi 45 ani.
AVANTAJE:

-ealariu motivant;
-condiții de lucru Intr-o 
echlpi dinamici

Ral. la Tal 0723/400 636 «au 0254/772 221 (59664)

3X. PARTEHER LEQIS SRL Dim
Tel. 0765 243768 0788.189.103

®
»înființează societăți comerciale în numai zece zile 

asigurând toate servicii le necesare (inclusiv stampila).

. modifică prin acte adiționale societăți existente

* asigură asistența juridică la redactarea contractelor

• reprezintă în instanță interesele persoanelor Juridice, 
(59810)

• modMcat, balcon închis, gresie, faianță, 
bucătărie mobilată, etaj 2, Dacia, Al. Romanilor, 
bl. 14, preț 1,1 mid. lei. Tel. 0749/182154, 
0254/219582. (T)
• parter, balcon închis termopan, beci sub 
balcon, centrală, ușă metalică, zona Gojdu, Al. 
Crinilor, preț 45.000 euro, negociabil. Tel. 
0723/227569. (T)
• urgent, confort 1, Deva, zona Miorița, 
contorizări apă, gaz, preț 1,250 mid. lei. Tel. 
223336. CD
• urgent șl convenabil, decomandate, parter, 
vedere în 2 părți, centrală termică, îmbunătățiri, 
zona McDonald's. Tel. 217888,220211. CT)
• decomandate, ultracentral, etaj intermediar, 
parchet 56 mp, balcon închis, contorizări, preț 
125.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• urgent semldecomandate, centrală termică, 
parchet gresie, faianță, îngrijit Kogălniceanu, 
preț 1,050 mid. lei, negociabil. Tel. 0742/019418. 
(Al)
• urgent dreurt, centrală termică, parchet 
balcon închis, 54 mp, zona Miorița, preț 950 
milioane lei, negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• circuit, centrală termică, zona Miorița, preț 
95.000 ron. Tel. 0740/210780. (Al)
• semldecomandate, contorizări, balcon închis, 
etaj 3, zona Uzo Balcan, preț 72.000 ron. Tel. 
0745/639022,0726/316796, (Al)
e Gojdu, bloc turn, circuit centrală termică, preț 
95.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
o zona gării, etaj intermediar, dec., gresie, 
faianță, parchet contorizări, preț 135.000 RON, 
neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
o Gojdu, circuit 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)
• ugent, zona Gojdu, etaj 1, amenajări modeme, 
contorizări, preț 108.000 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, 
0788/165703. (A4)
• dec, 60 mp, parchet stare foare bună 
contorizări totale, zona Romsilva, preț 120.000 
ron neg, tel. 0723/251498,0788/165702. (A4)
• dec, suprafață mare, super-amenajat, zona 
BCR, centrală termică bucătărie modificată 
termopan, parchet nou, gresie și faianță bloc de 
4 nivele, preț 145.000 ron neg, tel 0788/165703, 
232808. (A4)
• etaj Intermediar, bloc de cărămidă 2 holuri, 
parchet de stejar, ocupabil imediat zona Dacia, 
preț 67.000 ron neg, tel. 0788/165702,232808. (A4)
• etaj 2, balcon mare, parchet, centrală termică 
foarte bine întreținut accept credit ipotecar, 
liber, zona Gojdu, preț 118.000 ron neg, tel. 
0788/165702,0723/251498. (A4)
• zona Trident - ANL, ocupabil azi, contorizări, 
fără modificări, preț 65.000 ron neg, tel. 
0788/165702,232808. (A4)
• etaj 2, dec., centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță ușă metalică Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228, (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, gresie, faianță 
parchet balcon, Eminescu, preț 110.000 RON, 
neg, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• circuit parchet bloc de cărămidă balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98.000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică proprie, parchet balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 3, uși schimbate, contorizări, parchet 
zona gării, preț 120.000 lei, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• decomandate, baie, superamenajată CT, et 2, 
zonă ultracentrală ocupabil imediat preț 
135.000 Ron, neg, tel. 235208,0729/018866. (A6)
• superamenajat, CT, termopane, complet 
mobilat și utilat ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg, tel. 235208,0729/018866. 
(A6)

• st TO mp, superamenajat și dotat CT, la cheie, 
ocupabil Imediat et 2, zonă bună preț neg, tel. 
235208,0724/620358. (A6)
• to cbtuH, pe Bălcescu, parchet gresie, faianță 
termopane peste tot balcon închis cu 
termopane, complet contorizat exclus credit 
preț 98.000 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Dada, cu balcon, etaj 4, izolat liber, preț 
70.000 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Gojdu, parter, semidec., stare bună 
contorizări, s=46 mp, preț 88.000 RON, neg, tel. 
0745/640725. (A7)
• zona pieței, semidec., parchet balcon, 
contorizări, neamenajat etaj 4, izolație italiană 
preț 97500 RON, tel. 0745/640725, (A7)
• zona Bana Transilvania, dec, 2 balcoane, etaj 
4, acoperit cu tablă s=50 mp, neamenajat preț 
36.000 euro, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Piață 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc., 
mobilat și utilat preț 160.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578 (A8)
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit gresie, 
faianță termopane, parchet balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zonă centrali, 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg, tel. 0746/779288. (A8)
• In dreuit, bloc de cărămidă balcon închis, 
zona Dacia, preț 98.000 RON neg. Tel. 231800; 
0745/511776. (A9)
• dec, camere cu parchet balcon închis, 
contorizări integrale, etaj 1, zona Kogălniceanu, 
preț 125.000 RON, tel > 11800; 074C'511776 <4g

• decomandate, zonă ultracentrală et 7, 
superamenajat complet mobilat și utilat preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• dec CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut preț 160.000 Ron, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață parter, ideal spațiu comercial, 
birouri, cabinet cu toate aprobările la zi, merită 
văzut, preț neg., tel. 235208, 0724/620358, 
0729/018866. (A6)
• semidec, aranlat, gresie, faianță parchet 
lamelar, zona Dacia, etaj intermediar, preț 750 
mii., neg., tel. 0749/268830,206003. (A7)
• ugent 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)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• Deva, zonă centrală etaj 1. Tel. 0723/227569. 
CT)
• ugent Deva, plata imediat Tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)

Bvd.
LIU MANIU 

bl.
3 PARTER
ugramează-te la 
4/220.190 pentru 
gramul tău par
alizat si benefl-s 
ti de 15% g
ucere. 8

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 TFI §

In urma testărilor obțineți DIPLOME EOJNOSOITE IET> -NAȚIONAL
livra Cl;i<lii'eu < .r-pronun Etaj Camera 221. Ijaj i t.anvra ♦ i 
Tel u/S-i 212 ()?fj; lax. 025 i 21S HI; Email tcMllatt‘"£<-stnag.r«»

SC 3F Graal SRL
Deva, Hunedoara
Aleea Plopilor bl. Ol,ap 6 
tel/fax.0254/234.125

DISTRIBUITOR AUTORIZAT SKY ATC:
-PAPETĂR1E
-ELECTROZI. SCULE, UNELTE. CUIE ELECTRICE 
-ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
-BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(65051)

•> TEAM CONSULTING

wwwlrnnt conwWwiu, mw.o4,«q. «muwk-jjwmd.»o
B»«. Ale®i!‘aM,ffl,M,m>. «î p*nw CJf I.M!iS«93

Training
Evaluare
Anrtenu
Management

Dacă vă 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.

Detalii la tel. 23504S. <1724/593142, 0747/40414L 
clădirea Mhivest, cam. 72, Deva. orele 10-14.

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

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

S.C.^jj5^SRL

Vă oferă cazare, masă și . 
transport pe o perioada de 
12 zile la numai 550 roa / 
persoană, doar în perioada 
01.09 -30.11.2006 
înfiatei / fax, 0254/249.111S 

telefon. 0254/249.175 Ș

wnRim@MP»i
Vă pune la dispoziție:

MOTOCOSITORI, GENERATOARE DE CURENT. 
GRUPURI INDIVIDUALE DE MULS, TOCĂTOARE DE FURAJE, , 
TANCURI DE RĂCIRE LAPTE
l iikijth' sunt Mibvviil tonale 60*< de la bugch.il de stal.

cdilRLl.l ANTĂ Șl VÂNZĂRI IN MaGAZRELE NOASTRE:
1. Ora, ti 141 pow »rill’WMîi. S. STIHL Inul, nr. a™ lam, 1441 (arar 0’SUSiaK

HtatiMOMIU 4 Mup*SntU.«SniAw.HanuU-i* «MSMn
3. Htitim M. Goii iil» ti: ai5«ZU5U 7. «ml *. T. WMu H M p US-’TWU
4. STIHL Oiisw.sir. Mr. IACI psrtK »CS»'M*J «. Muuh STIHL Crințiliu, <Umi l>mM nr.: tei: OZS VM67«

SOCIETATE COMERCIALĂ i C1 ~1
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

nia Ws a vis de AttWfi

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

Îlfteurod»
euro dus-îin tors ■ 15 zile s 
euro dus-întors-90 zilei

Oferă spre închiriere:

salonul de înfrumusețare 
u pentru cosmetică - acesta
fiind utilat în totalitate.

Persoană de contact
AGNES ȘTEFĂNIȚĂ

Tel. 0721/245.696
SUPER OFERTĂ!

Usi de interior PORTA DOORS■
■ TMFLMII PVC Șl ALUMINIU FROFILI RIMAU
■ URAM TIRMOFAN ■ JAUIZIL1VBRT1CAL1 • RULOURI
• 10% REDUCERE
«• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA
IMPErf DEVA, str. Ion Creanga, bl 25, ap. 2

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURII

-WEBMASTER
- WEBDESIGNER
- PROGRAMATOR WEB

TEL: 0254.206.210 
MOB: 0723.130.463
E-mail: olTlceflillm.ro
Site: www.llm.ro . Deva, Aleea Viitorului, Nr.2 

(lângă Crucea Rosie) 
(56973)

• urgent, In zona Progresul, dec, balcon, hol, 
central, preț negociabil, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, to zona Scărișoara, etaj Intermediar, 
balcon, amenajări moderne, centrală termică 
preț 95.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• uigenț 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)
• Md DecebaL et 3, dec, CT, 2 băi, 2 balcoane, 
vedere în două părți, parchet gresie, faianță 
preț 43.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• semldecomandate, balcon, parchet 
contorizări 2 focuri, etaj 1, zona Zamfirescu, preț
1,250 mid. lei, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• decomandate, contorizări, balcon închis, bloc 
acoperit, zona Progresul, preț 132.000 ran. 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 N$>tun, dec., CT, gresie, faianță 
parchet laminat balcon închis, 2 băi, beci, preț 
145.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• bloc de cărămidă etaj 1 din 4 nivele, ușă de 
siguranță termopan interior - exterior, parchet 
gresie, faianță bucătărie modificată opțional se 
dă mobilat, utilat la cheie, ocupabil azi, zona 
Zamfirescu, preț 42.500 euro neg., tel. 
0723/2514980788/165702. (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 ă 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 DorobanțL etaj 3, dec., 2 balcoane, 
centrală termică parchet bucătărie modificată 
preț 155.000 RON neg., tel. 232808 (A4)
• zona knpăratul 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 
38000 euro, tel. 223400,0724/169303,0740/914688 
(A5)

• Deva, etaj 1, 100 mp, occidental, centrală 
termică, termopane, ușă metalică totul nou, 
preț 49.000 euro. Tel. 215212. (Al)
• ugent Deva, Gojdu, et 1,100 mp, occidental, 
centrală termică termopane, ușă metalică totul 
nou, tel. 215212. (Al)
• urgent In zona piața centrală dec., balcon, hol 
central, centrală termică preț 46.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• 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 și 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, Dorobanț preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688 (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, , 
0742/005228 (A5)
• zona M. Eminescu, dec., 2 balcoane, 2 băi, et 1, 
neamenajat preț 160.000 RON, tel. 0742/290024. 
(A3)
• zonă 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 (AS) .
• zona L Creangă 4 camere decomandate, V 
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, tei. 
0746/779288 (A8)
• dec, 2 băi (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, etaj 3, Bd. Decebal, preț neg., 
merită văzut! 1 el zji.bvu. U740/317313. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, 6 balcoane, 2 băi, scara 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., tej. 
0745/786578 (A8)

Vând case, vile (13)

• casă In Deva, str. Gh. Doja, nr. 11,2 camere, 
cămară beci, curte, grădină informații la tel. 
0254/212355. (T)
• casă nouă Deva, zona Pietroasa, P+E+M, sc 
240 mp, 2 intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică 400 mp teren, preț 99.000 
euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• central Deva, 2 intrări, 3 camere, 2 băi, 2 
bucătării, pivniță, centrală termică canalizare, 
apă gaz, 600 mp teren, livadă preț 350.000 ron. 
Tel. 215212. (Al)

A.P.M. Hunedoara și Direcția Silvică Deva, titular al proiectului, anunță depunerea documentației tehnice în vederea obținerii acordului de mediu pentru obiectivul: „CORECTAREA TORENȚILOR DIN BAZINUL HIDROGRAFIC DOBRA-OBIECT II", situat în Dobra, jud. Hunedoara. Informații privind potențialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara din municipiul Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, zilnic, între orele 8-16.Observațiile publicului se primesc, zilnic, la sediul A.P.M. Hunedoara, în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariției anunțului.
| (66351)

A.P.M. Hunedoara și Direcția Silvică Deva, titular al ’ 
proiectului/ anunță depunerea documentației tehnice în vederea 
obținerii acordului de mediu pentru obiectivul: „CORECTAREA 
TORENȚILOR DIN BAZINUL HIDROGRAFIC JIUL DE VEST", situat 
în Lupeni și Uricani, jud. Hunedoara.
Informații privind potențialul impact asupra mediului al proiec
tului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara din 
municipiul Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, zilnic, între orele 8-16. 
Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul A.P.M. Hune
doara, în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariției 
anunțului.

(66351)

RECLAME
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INFORMAȚII la tel:
Deva -0254/23.15.19
Hunedoara - 0254/74.87.84j

• etaj 3, dec., contorizări, repartitoare, parchet 
i balcon închis, Al. Crinilor, preț 78000 RON, neg., 
I tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (A5)

• dec, neamenajată st=4O mp, contorizări, 
balcon, Dorbanți, preț 80.000 RON, neg, tel. 
223400,0720/38796,0742/005228. (A5)
• zona M. Eminescu, dec, et. 3, ocupabilă 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208 
0729/018866. (A6)
• zona Progresul, bloc cărămidă parchet, 
vedere la stradă contorizări, preț 68.000 RON, 
neg, tel. 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 Dadă 1 cameră baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48.000 Ron, neg, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dadă 2 camere, parchet, gaz contorizat 
gresie, preț 60.000 Ron, neg, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți,' bucătărie, hol, balcon, 
cameră, gresie, faianță inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288 (A8)
• 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 negociabil, tel. 231.800. (A9)

• teren intravital, s=1100 mp, F.S.= 26 m, 
deasupra la bazinele de apă Dealul 700, drum 
asfaltat, preț 20 euro/mp, tel. 0745/640725. (A7)
• intravian, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
• Deva, intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
• intravilan, In Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, SF- 
18, utilități în zonă preț neg., tel. 231800, 
0745/511776. (A9)
• S-500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

Cumpăr teren (22)

• 5 ha teren intravilan, la șosea, Deva sau 
imoreiurimi, 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 Mărăști, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, pre, A000 euro, tel. 0745/786578. (A8)

imobile chirii (29)

Comemorări (76)

Cumpăr garsoniere (20)

• garsonieră sau apartament 2 camere, 
indiferent de zonă. Tel. 0746/859646, 
0741/154401.227542 seara. (T)

• caut pentru închiriat garsonieră sau aparta
ment 2 camere, mobilat, ofer plata pe loc, anti
cipat 2 luni. Tel. 0746/779288
• 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)

Au trecut 10 ani de când iubita noastră soție, mamă 
și bunică

dr. FLOREA ELENA (UȚI)
a plecat din casa noastră spre odihna veșnică. Nouă 
nu ne-au rămas decât lacrimile împletite în fire de 
dor și rugămintea ca Dumnezeu să-i păstreze 
sufletul nobil în lumina-i divină.Soțul Ghiță, fiul Dan, nora Lili și nepotul Răzvan

• garaj, zona Magazinul Tineretului (Baroul de 
avocați), preț 50 euro/lună tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• dea, 2 băi, nemobilat, zona Creangă Deva, 
preț 150 euro/lună tel. 231800,0745/511776. (A9)

Auto românești (36)

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

'2/11.10)

Plante și animale (57)

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

• vând mere Ionatan, preț 10.000 lei/kg. Deva 
Str. Merilor, nr. 9, Tel. 216347. (T)

Altele (61)

• S camera, garaj, CT, gresie, faianță, parchet, 
grădină, zona Sântuhalm, preț 370.000 RON, neg., 
tel. 0742/290024. (A3)
• consbvcUe nouă, 7 camere, nefinisată, curte 
și grădină 1200 mp, ideală pentru sediu firmă 
sau locuit, Deva, preț 120.000 euro, tel. 
0742/290024. (A3)
• Deva, str. Horea, 2 camere, baie, bucătărie, 
preț 95.000 Ron, neg., tel. 235208, 0729/018866. 
(A6)
• Deva, zonă ultracentrală, suprafață construită 
150 mp, grădină suprafață 850 mp, ieșire la două 
-'râzi, preț 110.000 euro, neg., tel. 235208,

9/018866. (A6)
• zona Pietroasa, R+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. 
■Ș1.800,0740/317313. (A9)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

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

• casă, in comuna Unirea, lângă Hațeg, preț 
■egociabil. Tel. 0727/386660. CT)

cu 3 camere, bucătărie, cămară șură grajd, 
pomi, viță de vie, apă gaz, curte, grădină 
comuna Ciugud, 43, județul Alba. Tel. 221328, 
după ora 20. (T)

Vând garsoniere (19)

• cartierul Dada, etaj 1, gresie, faianță 
termopane, preț 650 milioane lei, negociabil. Tel. 
223943,0745/393719. (T)

• Deva, zona Mărăști, parter, multiple 
îmbunătățiri, obiecte sanitare noi, mobilată 
contorizăn, ocupabilă imediat, preț 670 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)
• semidecomandat*, centrală termică ușă 
metalică balcon închis cu termopan, mobilată 
și utilată preț 55.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)
• urgent, semHecomandate, 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 Dadă 
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, neamenajată etaj 4 preț 46.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, Hanță gresie, suprafață peste 35 mp, 
Bd. Decebal, preț 82.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542 seara. (A2)
• zona Mărăști, semidec, etaj intermediar, preț 
65.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona Dorobanți, de?., gresie, faidnță parchăt 
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 26500 euro neg., tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• parchet faianță apometre, gaz 2 focuri, zona 
Progresul, (blocurile mai noi), stare foarte bună 
sau la schimb cu apartament 2 camere + 
diferență în zonă centrală, accept credit 
ipotecar, preț 67.000 ron, tel. 0745/302200,232808. 
(A4)
• zona Decebal-I.Manlu, etaj intermediar, dec., 
parchet, contorizări, stare bună ocupabilă 
imediat, preț 85.000 ron neg., accept credit 
ipotecar, tel. 0723/251498,0788/165702,232808 
(A4)
• zona Gojdu, dec., contorizări, parchet gresie, 
faianță bucătărie mare, ocupabilă pe loc, preț, 
74.000 ron neg., tel. 0788/165703,232809. (A4)
• etal 1, dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38798 0742/005228. (A5)

Vând terenuri (21)

• 10 parcele terenasou mp, zonaCăprioaraTel. 
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)
• IntravSan In Mintia la DN 7,2000 mp, fs 16.5 m, 
preț 12 euro mp. Tel. 0254/227929,0722/288113. 
(T)

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

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

• vând Dada 1310 combl, af 1987, stare bună de
funcționare. Tel. 0741/740047, 216756,
0720/632545. (T)
• vând urgent, până în 15.10., Dacia break, af 
1994, motor, radiator, planetară preț 1.270 euro. 
Tel. 0726/743274 (T)

Primăria Municipiului Orăștie, h. 
r v Legii nr. 356^2002 modifica» prin Legea nr. 951/2006 aH. 
57(1 i< informoazâ populația asupra următoarelor planuri uribanh- 
Ika a» a «aliu aferente teritoriului municipiului Otâștiu:

• intravilan la ieșirea din Deva, 1.700 mp, cu 
facilități, preț 24 euro mp. Tel. 0743/011772. (T)
• loc de casă în Hunedoara 3516 mp, fs 22 m, 
apă gaz, curent, loc drept zonă liniștită, parce- 
labil, preț negociabil. Tel. 0723/005657, 
0747/191372. (T)
• 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 eufd mp. M 07267710902 (AI) 
intravilan Șoimus, 4600 mp, fs 70 m, preț 20 euro 
mp, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• Mravlan, la DN 7. între Deva și Simeria 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, fiecare, utilități în 
zonă preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20X40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,07243/169303, 
0740/914688 (A5)
• Intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități în zonă. Zăvoi-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400, 0724/169303,0742/005228 
(A5)
• Intravital, 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, facilități: apă 
gaz, curent, zona Sântandrei, preț 15 euro/mp, 
tel. 0742/290024. (A3)
• Intravilan, st= 5700 mp, fs= 30 m, facilități: 
apă gaz, curent, zona Sântuhalm, preț 20 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• Intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208 
0729/018866. (A6)
• intravilan, la 8 km de Deva, la șosea, ST 2000 
mp, toate utilitățile, apă energie electrică gaz, 
preț 3 euro/mp, tel. 235208 0729/018866, 
0724/620358. (A6)

• primesc în gazdă două eleve, la bloc, condiții 
foarte bune, zona Casei de Cultură Deva, Tel. 
216550,0728/122559. (T)
• ofer pentni închiriere garsonieră, în Deva, 
complet mobilată preț 80 euro/lună Tel. 215212. 
(Al)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, central 
Deva, 68 mp, preț 750 euro/lună cu cheltuieli 
incluse. Tel. 215212. (Al)
• 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 lagent 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 0729/018868 (A6)

Auto străine (37)

• vând Peugeot 309 D, motor 1,8 af 1988,4 
uși, gri-metalizat, baterie în garanție, cau
ciucuri de iarnă, preț 2400 euro, negociabil. 
Tel. 0254/610192,0723/541417. (1/11.10)

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

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând urgent tractor Fend Farmer 06 S, motor 
defect, tracțiune 4x4 adus din Germania, preț 
1500 euro. Tel. 0745/149797. a)

Piese, accesorii (42)

• vând piese Mercedes Cobra Tel. 0722/288113. 
(T)
• vând portbagaj auto, stare foarte: bună. Țel. 
211124. (T)

Garaje (43)

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

Mobilier și interioare (47)
• vând ferestre și uși tâmplărie PVC și aluminiu, 
uși metalice și uși de interior din lemn. Relații: 
Hunedoara tel. 0740/252149. (T)

Electrocasnice (56)

• vând congelator Arctic 7 sertare, stare foarte 
bună de funcționare. Tel. 224643. (T)
• vând frigider Arctic 240 L, motor nou, 300 ron 
și bicicletă fete 10 ■ 12 ani, 200 ron, negociabil. 
Tel. 0788/940104. (T)

BANCA COMERCIALA

CARPATICA
Forța vi inteligența capitalului românesc I

Suiiirxala Deva,
B-tlul Nicolae Raleeseu, Bl. 12 A,

Tel: 0254/22 81.22. 2281.23;
Fax; 0254222.81.26

Rep. Simeria,
Str. Avram laneu, Bl. 7, Parter,

Tel ■ 0254/26.11 Ol: Fax:
0254/26.1102

Dobânzile practicate pentru depozitele la termen în lei și valută - % pe an
Monedă 1 săpt. 1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni
RON 6.00 7,65 7,75 8,10 8,10 8,10
USD - 4,00 4,10 4,35 4,60 4,75
EUR - 4,00 4,10 4,35 4,60.... 4,75

LEI Termen Dobânda/an
Deoozitul VIVAT 6 luni 8,00%
depozitul PENSIA PLUS 12 luni 8,40%
Deoozitul EUROPA 12 luni 8.20%

Depozitul PROSPER
LEI 24 luni 8,50%

EUR/USD 24 luni 5.00%

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

UHWWWU EUR/țJSD 3,75% 4,10% ’ 4,20% ț 4,50% :

CONT 
CURENT 
BONIFICAT

I____ _____ ____

Tranșe în LEI Dobânda/an Tranșe în EUR/USD Dobânda/an
500- 10.000 7,15% 100 - 5.000 2.50%

10.001 -20.000 7,65% 5.000,01 -10.000 3.00% g I
Peste 20.000 7,85% Peste 10.000 3,50% “ |

Certificat de depozit
VALUTĂ FORTE

Termen Suma minimă EUR/USD Dobânda/an
360 zile ț 1.000 | 4,75%

• cumpăr lăzi de plastic. Tel. 0723/227569. (D
• vând mașină de cusut Naumann germană, 
funcțională; ceas Doxa damă elvețian, haină 
piele, damă nr. 48-50; ladă frigorifică 7 sertare, 
nouă. Tel. 224643. (T)
• vând trunchi de cireș uscat 1,80 m L, 0,75 m 
grosime și 3 trunchiuri de 1,50 m L și 035 m 
grosime, preț avantajos. Tel. 212272, 
0723/732560. 'D

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Cristea Andreea Ioana. Se declară nul. (7/11.10)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Mateș Mihail Simion. Se declară nul. (5/11.10)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Miertoiu Maria. Se declară nul. (6/11.10)
• pierdut carnet de Asigurat pe numele Popa 
Delia. Se declară nul. (nr. 3/11.10.2006)

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 persoane: Italia, Germania, Franța, 
SDapia^ . 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, In Deva, brutar, patiser, preparator 
paste făinoase, morar, doar schimbul 1, prefe
rabil vârsta de peste 45 de ani sau proaspăt 
absolvent. Tel. 0723/396304. (4/11.10)
• firmă de construcții angajează muncitori cali
ficați pe perioadă nedeterminată cu salar 
atractiv. Tel. 0723/689594. (9/410)
• SC Agercom Impex SRL angajează respon
sabil resurse umane. Informații și CV la tel /lax 
0254/219300 sau la sediul firmei, str. G. Barițiu, 
nr. 13, Deva. (1/5.10)
• SC Danielle Company SRL, cu sediul în Deva, 
Str. Rândunicii, nr. 6, angajează confecționeri 
textile, tel. 0746/031026, și tricoteri manuali, tel. 
0720/400977. (2/5.10)

Citește!
Cuvântul

Liber 
ți se 

potrivește!
Informația te

PRIMĂRIA COMUNEI HĂRĂU
Organizează licitație publică în vederea atribuirii contractului de 

achiziție publică pentru lucrarea de extindere încălzire centrală la 
sediul primăriei și proiectarea încălzirii centrale pentru 

Școlile Generale Chimindia și Banpotoc.

Ofertele se depun până la data de 16.10.2006, ora 16.00. 
Ofertele se deschid în data de 17.10.2006, ora 1O.OO. 

Relații la telefonul 233201.
(66332)

PRIMĂRIA COMUNEI HĂRĂU
Invită toți cetățenii validați la legile fondului funciar cu pădure în teri
toriul administrativ al comunei Hărău să participe la punerea în posesie 
astfel:

-13-14 octombrie 2006, ora 11.00 - satul Bîrsău
-16, 17, 18 octombrie 2006, ora 10.00 - satul Hărău

Precizăm că este ultima invitație, de la aceste date pădurile se vor repar
tiza de către comisie, la rând.

(66332)

A 
N 
U 
ni
T5

ARPM-
Timișoara 

anunță decizia de 
emitere a 

autorizației 
integrate de mediu 
pentru S.C. CHICK 
S.R.L., care are ca 

obiect de activitate,
conform anexei 1 a OUG 

152/205, „Creșterea 
intensivă a păsărilor cu o 

capacitate mai mare de 
40.000 locuri".

Eventualele observații se 
primesc în scris la sediul 

APM Hunedoara și ARPM 
Timișoara, zilnic, între 

orele 9.00 - 14.00, până 
la data de 10.11.2006.

(663OO)

RECLAME



joi, 12 octombrie 2006 CUVAWW. MAbAZIN pvz

S-au ciocnit două trenuri
• Donație, cuplul Angelina Jolie - Brad Pitt, care lucrează împreună la producția „Mighty Heart", un film despre jurnalistul Daniel Pearl răpit și ucis pe teritoriul pakistanez în 2002, a donat 100.000 de dolari fundației înființate în memoria acestuia. (M.F.)
• Cec de 50.000 lire sterline . Scriitoarea Kiran Desai a primit Man Booker Prize, cel mai prestigios premiu literar din Marea Bri- tanie, pentru romanul său „The Inheritance of Loss", și a devenit cea mai tânără femeie căreia i s-a decernat această distincție.(M.F.)
Al Gore, votat de publicNew York (MF) - Aflate la a doua ediție, premiile Quill Book sunt diferite de National Book Awards și premiile Pulitzer, ce se orientează spre operele cu mare valoare literară, dar care nu se bucură neapărat de o mare apreciere din partea publicului. Câștigătorii premiilor Quill Book au fost aleși de public în urma voturilor online, dintr-o listă cu nominalizări la 19 cate-
Al Gore gorii. Al Gore, fostul candi- (Foto: epa) dat la președinția Statelor Unite, a fost declarat câștigător la categoria „Istorie/ Politică/ Evenimente actuale”, cu volumul „An Inconvenient Truth.”

■ Coliziunea între două 
trenuri, în nord-estul 
Franței, s-a soldat cu 
morți și răniți.Metz (MF) - Trenul de călători care a intrat în coliziune cu un mărfar, ieri, în nord- estul Franței, este luxemburghez, a anunțat compania franceză de căi ferate, potrivit căreia „cel puțin doisprezece pasageri au murit”, la fel ca și cei doi mecanici de locomotivă și un muncitor care lucra pe calea ferată. Serviciile de intervenții au detașat echipaje la fața locului, iar un plan de urgență a fost pus la punct pentru a veni în ajutorul ră- niților. „Au fost dispuse toate mijloacele pentru a face față acestui accident dramatic”, a

dat asigurări un reprezentant al pompierilor, interogat de postul de informații LCI. Coliziunea s-a produs în jurul prânzului, între un tren expres regional (TER) supraetajat, care efectua o cursă Luxem- burg-Nancy, și un mărfar care se deplasa între Thionville și Luxemburg, potrivit direcției regionale a căilor ferate. „Accidentul a avut loc în apropierea unui șantier pe linia ferată”, lângă această comună situată la granița cu Luxemburgul, a precizat purtătorul de cuvânt.„Din cauza lucrărilor, o singură cale de acces era liberă, iar traficul feroviar se desfășura alternativ”, a spus el. „Din motive care rămân de stabilit, cele două trenuri s-au trezit pe aceeași linie”, a precizat oficialul.
Morți în urma inundațiilor
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■ Cel puțin 49 de per
soane au murit în urma 
inundațiilor grave din 
Thailanda și Myanmar.

Mamă la 64 
de aniIstanbul (MF) - O femeie din Turcia a devenit a doua cea mai bătrână mamă din lume după ce, la 64 de ani, a dat naștere prin cezariană unui băiețel. Copilul a venit pe lume într-o maternitate din Istanbul. Bebelușul cântărește 2,7 kilograme și are o lungime de 48 de centimetri. Cea mai bătrână mamă din lume este românca Adriana Iliescu. Anul trecut, femeia, în vârstă de 67 de ani, a dat naștere unei fetițe sănătoase, evenimentul fiind consemnat în Cartea Recordurilor. Me- mnune Tiryaki a fost inseminată in vitro cu trei embrioni în Republica Turcă a Ciprului de Nord (nerecunoscută pe plan internațional), pentru că Turcia interzice donarea de ovule.

Aberațiile 
lui Gibson

Mandalay (MF) - Zece persoane au murit și alte trei au fost date dispărute în localitatea Kyuakpantaung, în urma ploilor torențiale care au inundat marți numeroase regiuni
Los Angeles (MF) -
Actorul Mel Gibson a 
dat primul interviu de 
când a fost arestat 
pentru conducere în 
stare de ebrietate, în 
iulie, și a declarat că 
îi pare rău pentru 
comentariile anti
semite făcute și că 
nu-și dorește ca pu
blicul să creadă că el 
este „un monstru". 
Gibson (50 ani) a 
dedarat prezenta
toarei ABC Diane 
Sawyer că are nevoie 
să se vindece și „să 
calmeze temerile 
celorlalți și să-i vin
dece dacă au fost 
răniți în inimă" de 
cuvintele lui. „Au fost 
aberațiile stupide ale 
unui bețiv", a spus 
actorul. Interviul va fi 
difuzat azi și mâine 
pe postul de televi
ziune ABC, în cadrul 
emisiunii „Good 
Morning America".

Străzi inundate în Bangkok
(Foto: EPA)

din centrul și estul Myan- marului.Mulți pasageri au rămas blo- cați, ieri, pe aeroportul din Mandalay, unde apa, cu un nivel de 1,5 metri, a împiedicat circulația pe rutele de acces.Mai mult de 3.000 de locuințe au fost inundate, conform publicației Mirror, care a precizat că două trenuri au deraiat, unul în apropiere de Pagan, iar celălalt între Pagan și Mandalay.în Thailanda, unde 39 de persoane au decedat din cauza inundațiilor, ploile torențiale au continuat, ieri, să afecteze circa două milioane de persoane în cele 46 de provincii din nordul și centrul țării, au anunțat autoritățile. Ploile torențiale sunt o consecință a trecerii taifunului Xangsan.

este născuVioletată în zodia Leu, îi plac dansul, muzica și mo- delling-ul.
(Foto: T.Manu)Fata zilei o găsiți și pe www.huon.ro

Jolie acuză statele vestice

De veghe Un pui e suricată este atent I la posibilii intruși din țarcul lui din grădina | zoologică din Basel, Elveția. (Foto: epa)
J

■ Actrița americană 
Angelina Jolie critică 
statele vestice care 
refuză să ajute refugiații.Geneva (MF) - Angelina Jolie a acuzat statele vestice de insensibilitate și ipocrizie, pentru că acestea încearcă să blocheze accesul imigranților, inclusiv al refugiaților din Africa și alte locuri marcate de situații de conflict.Peste 7.000 de oameni au murit încercând să ajungă în Europa în ultimii zece ani, conform datelor lui Jolie, ale cărei comentarii apar în revista „Refugees”, publicată de înaltul comisariat pentru re- fugiați al ONU (UNHCR), pentru care actrița americană

Jolie într-o tabără de refugiați afgani, în Pakistan (Foto: era)este ambasador al bunăvoinței.Vedeta și-a exprimat indignarea în ceea ce privește o fotografie care a apărut
recent într-o publicație, realizată în 2002, pe o plajă din Spania, în care un cuplu se relaxează sub o umbrelă, Au departe de cadavrul unui

bărbat de culoare. „Nu vom ști niciodată cine a fost sau de ce a sfârșit acolo, ia’ cuplul de pe plajă pare că nu se sinchisește nici cât negru sub unghie”, a scris Angelina. „Era fiul cuiva, fratele cuiva sau iubitul cuiva. De fapt, aș fi putut fi eu sau ai fi putut fi tu, dacă ne-am fi născut în alte timpuri sau în alte locuri”. Jolie a vizitat peste 20 de țări de când a devenit ambasador.Mulți refugiați au căzut în mâinile jefuitorilor „care i-au împins în bărci aglomerate, sau i-au ascuns în containere, sau le-au spus să traverseze un teren minat, sau să treacă peste garduri cu sârmă ghimpată în mijlocul nopții”, mai spune vedeta.
Favorit la premiul Nobel pentru pace

Madonna a adoptat un copilLondra (MF) - Cântăreața Madonna (48 ani) a adoptat un băiețel african în vârstă de un an, a declarat tatăl copilului, care a adăugat că este fericit că acesta va scăpa de viața plină de sărăcie pe care ar fi urmat să o aibă în Malawi, conform presei britanice de ieri. Două publicații britanice, The Sun și Daily Mail, informează că Madonna a ales să-l adopte pe David Banda, în vârstă de 13 luni, a cărui mamă a murit la nașterea sa din cauza unor complicații. Madonna mai are o fiică, Lourdes (10 ani) și un fiu, Rocco (6 ani). Cântăreața și soțul acesteia plănuiesc să crească acest băiețel imediat ce procedurile de adopție vor fi finalizate.

■ Fostul președinte fin
landez Martti Ahtisaari 
este favorit la premiul 
Nobel pentru pace.Oslo (MF) - Fostul președinte finlandez Martti Ahtisaari (69 ani), mediator al mai multor conflicte mondiale, printre care și cel din regiunea Aceh din Indonezia, figurează printre favoriții premiului Nobel pen

tru pace care va fi decernat, mâine, la Oslo, în pofida eșecului său din Kosovo.Ceilalți candidați la premiul Nobel pentru pace sunt organizația neguvernamentală Crisis Group, cetățeanul chinez aflat în exil Rebiya Kadeer, ceilalți protagoniști ai acordului Aceh, președintele indonezian Susilo Bambang Yudhoyono și Mișcarea pentru un Aceh Liber (GAM) și vedetele

rock irlandeze Bono și Bob Geldof.Experții în relații internaționale susțin că laureatul de anul acesta va fi Martti Ahtisaari. Sub egida sa, Guvernul indonezian și rebelii separatiști afiliați GAM au semnat, la 15 august 2005, la Helsinki un acord de pace care a pus capăt unui conflict soldat cu circa 15.000 de morți începând cu 1976.
Repetiții RegizorulRoman Polanski lucrează la musicalul „Dansul Vampirilor”, a cărui premieră va avea loc în decembrie, la teatrul „Theater des Westens” din I Berlin. (Foto: EPA)
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