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Locul patru la divorțuri
• Rege. Regele Mihai va primi astăzi titlul de „Cetățean de Onoare" al municipiului Petroșani. Regele Mihai va participa și la o ceremonie prin care numele unei școli generale din Petroșani va fi schimbat în „Carmen Sylva". (M.S.)

■ Infidelitatea este cau
za pentru care județul se 
situează pe primele 
locuri la divorțuri.Deva (I.J.) - Câteva mii de hunedoreni aleg calea divorțului. după primii ani de căsătorie. în acest an s-au căsăto-

rit 1.137 de cupluri și au divorțat 642, adică mai mult de jumătate. Conform Direcției Județene de Statistică Hunedoara, situația din acest an este dramatică față de 2005, cânți au divorțat 1.162 de cupluri. „268 de divorțuri s-au consumat din cauza infidelității conjugale, 132 de cazuri din

cauza infidelității asociate cu violență fizică, 30 de divorțuri cauzate de infidelitate dublată de alcoolism”, declară Traian Laslău, director DJS Hunedoara. Marea majoritate a femeilor divorțează între vârsta de 25 și 29 de ani, iar ma- joritatea.bărbaților între 35 și 39 de ani. Ultimul anuar sta-

tistic indică faptul că județul Hunedoara se situa pe locul patru pe țară, cu 3.104 divorțuri, după București, unde se înregistrau 3.034 de divorțuri, județul Bacău, cu 1.837 de divorțuri și Prahova, cu 1.553 de divorțuri. La polul opus se află județul Giurgiu, cu doar 173 de divorțuri.

Iul ia a decis eliberarea a 36 de inculpați în dosarul Mafiei fierului vechi. în arest au mai rămas doar patru dintre ^fierari”. Cei 36 nu au dreptul de a păfăsi județul Hunedoara, /p.3 (Foto: T Mânu)

tar
•

Lansare de film la DevaDeva (S.B.) - Gala de lansare a filmului „Păcală se întoarce” a avut loc, la Devajerî, la Cinema „Patria”. După o absență de peste 30 de ani. cel mai năzdrăvan erou al românilor, cel mai înțelept nebun din toate timpurile, Păcală, s-a întors pe marile ecrane românești cu un nou chip, într-o satiră socială care are la bază adevăruri și pilde populare desprinse din povestirile lui Anton Pann în care se regăsesc motive adânc ancorate în tumultul vieții secolului XXI. /p.3

F? Minai Leu a reușit un parcurs bun în primele patru W probe desfășurate ieri la Rali- ul Hunedoarei și a ocupat locul patru în clasamentul 
Hț general, după Gârtofan, Aur și Marișca. /p.7 (Foto: T. Mânu)

Vor fi înhumați separat

CUVÂNTUL LIBER
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Fonduri pentru agricultură
■. După:jntegrarea României în UE, fermierii autohtoni 
vor pitei poar un sfert din subvenția pe care o 
primeș tin membru UE.

■ Un accident în care 
și-au pierdut viața trei 
tineri a generat un con
flict între familii.Hunedoara (T.S.) - Un accident de circulație produs în noaptea de miercuri spre joi a provocat o tragedie fără margini în viața a două familii hunedorene. Istvan Kristof în vârstă de 25 de ani,

soția acestuia, Laura, în vârstă de 22 de ani, și fratele femeii, loan, în vârstă de 19 ani, au murit într-unul dintre cele mai grave accidente rutiere. Șoferul a adormit la volan, iar mașina a intrat pe contrasens izbindu-se frontal de un autotren, care circula regulamentar.Dincolo de durere, pe fondul unor neînțelegeri, familiile celor doi tineri căsătoriți,

cane au murit ținându-se de mână, au hotărât să-i îngroape separat. Și asta pentru că nu au reușit să se înțeleagă asupra modului în care aceștia vor fi îngropați.„Nu-i putem îngropa împreună pe toți trei. Noi vrem ca băiatul nostru să fie îngropat, împreună cu soția, în cavoul familiei. Acolo nu este loc decât pentru două persoane”, spune mama lui Istvan, /p.3

StudiiDeva (I.J.) - Integrarea în Uniunea Europeană va aduce studenților români accesul la universitățile de prestigiu din Europa, cu taxe ca în România. Un an de studii la Universitatea Cambridge, îl va costa pe un student român între 9054 și 21954 lire sterline plus încă 10000 lire sterline cazarea, /p.5
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Farduri europene în 2007
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Bugete pentru 2007
■ Județul Hunedoara 
va primi sume mai mari 
din bugetul de stat 
pentru anul următor.Deva (M.S.) - Proiectul bugetului de stat pe anul 2007 prevede creșteri ale sumelor destinate dezvoltării infrastructurii locale și îmbunătățirii calității serviciilor publice furnizate populației din județul Hunedoara, potrivit ministrului delegat pentru comerț, Iu- liu Winkler. Astfel, sumele

defalcate din taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ale județului sunt de 29,375 mil.lei, ceea ce înseamnă o creștere cu 20% față de fondurile alocate în 2006. în ceea ce privește sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor hunedorene, proiectul de buget prevede pentru 2007 o sumă de 174995 mii. lei, în creștere cu 25,7% față de anul 2006.
Coiegiui Național Decebal din Deva a găzduit ieri seară ,J>alul boboceilor", destinat elevilor din clasele a V-a. Manifestarea a făcut neîncăpătoare sala de festivități. (Foto T. Mânu)
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PE SCURT• Nuanțat. Comandantul armatei britanice, gen. Richard Dannat, a minimalizat ieri sensul afirmațiilor sale redate în The Daily Mail, . potrivit cărora britanicii ar trebui să se retragă cât mai repede din Irak. „Am spus că trebuie să plecăm atunci când misiunea va fi îndeplinită", a afirmat Dannatt pentru BBC, în speranța de a calma polemica iscată de declarațiile sale.

Macovei și Boagiu, in competiție

Dat în judecată \Budapesta (MF) - i Principalul partid de o- i poziție din Ungaria, Fi- i desz, a decis să-l dea în i judecată pe premierul i Ferenc Gyurcsany, pen- î tru că nu a făcut publice informații reale despre j starea economiei naționale înaintea alegerilor generale din aprilie, a i declarat parlamentarul i Jozsef Szajer, membru i Fidesz. El a declarat că Gyurcsany a utilizat în ț mod abuziv informații ; publice atunci când a ascuns date reale pri- I vind starea economiei i naționale. Gyurcsany a ; declarat în timpul unei i ședințe cu ușile închise i a Partidului Socialist, | după câștigarea celui i de-al doilea mandat în fruntea Cabinetului, că a mințit în timpul campaniei. Publicarea în presă a unei înregistrări i a declarațiilor premiera- i lui a stârnit un val de i proteste în Ungaria.

Lech Kaczynski

Ferenc Gyurcsany (Foto: epa)

(Foto: EPA)

Opțiune 
inadec
vată
Varșovia (MF) - Pre
ședintele polonez 
Lech Kaczynski a 
declarat că alegerile 
anticipate sunt o op
țiune inadecvată, iar 
Cabinetul conserva
tor ar trebui să facă 
tot posibilul să le evi
te, constituind o coa
liție majoritară. Parti
dul Lege și Justiție 
negociază cu forma
țiunea de stânga Au- 
toapărarea revenirea 
acesteia în coaliția 
guvernamentală, de 
unde a fost exclusă 
luna trecută, pentru 
a recâștiga majorita
tea politică necesară 
și a evita anticipatele. 
Joi, partidul a obținut 
mai mult timp pentru 
a definitiva negocieri
le cu stânga, reușind 
să amâne până la 17 
octombrie •ședința’ •»» 
Parlamentului, unde 
urma să fie votată o 
moțiune privind dizol
varea acestuia și con
vocarea de anticipate.

■I Ministrul Justiției își 
dispută postul de comi
sar european cu omo
logul de la Integrare.

Londra (MF) - Ministrul român al Justiției, Monica Macovei, își dispută postul de comisar eufopean cu omologul său de la Integrare, Anca Boagiu, în cadrul unei competiții foarte strânse, relatează Financial Times.Macovei este văzută la Bruxelles ca un „erou” al procesului de reformare a sistemului judiciar din România, motiv pentru care liderii europeni doresc mai degrabă ca ea să rămână în funcția pe care o ocupă în prezent pentru a continua lupta împotriva corupției. „Se știe că este

Monica Macovei (Foto: fan) Anca Boagiu (Foto: EPA)foarte dificil să colaborezi cu ea”, susține un oficial european.Cealaltă candidată, Anca Boagiu, își arogă meritul de a fi contribuit la scăderea po
pularității UE în rândul cetățenilor români, aspect ce se traduce, după părerea sa, printr-o informare corectă a acestora cu privire la realitățile comunitare.

Competiția este strânsă și, prin urmare, România ar putea decide să îi lase sarcina alegerii unui comisar președintelui Comisiei Europene, comentează Financial Times.Președintele Comisiei Europene (CE), Jose Manuel Barroso, se pregătește pe^tremanierea echipei sale pentru a face loc celor doi noi comisari care vor reprezenta România și Bulgaria de la 1 ianuarie 2007.Există o serie de speculații potrivit cărora Barroso are în vedere divizarea sarcinilor u- nor comisari europeni pentru a obține două portofolii pentru noii reprezentanți în Executivul european, unul dintre domeniile vizate fiind cel al sănătății și protecției consumatorului.
Va revoca suspendarea, la termen
N Președintele Băsescu 
așteaptă expirarea ter
menului de atac în cazul 
lui Teodor Atanasiu.Oradea (MF) - Președintele Traian Băsescu a declarat, ieri, la Oradea, că așteaptă expirarea termenului legal de a- tac pentru a revoca decretul de suspendare din funcția de ministru al Apărării a lui Teodor Atanasiu.„întrucât există prevăzut în lege un termen de 20 de zile în care decizia Parchetului Militar poate fi atacată la Parchetul General, aștept scurgerea termenului legal de atac peptrua revoța 'detretul de suspendare a ministrului”, a Traian Băsescu (Foto. Feher Jozsef)

r.j-t Im.' i .-r, ,. - ►zent, decizia Secției parchete-

de neîncepere a urmăririi penale și că nu mai vrea să facă niciun comentariu pe acest subiect.în 6 octombrie, procurorii Secției Parchetelor Militare au dispus neînceperea urmăririi penale față de Teodor A- tanasiu. >La jumătatea lunii iulie, Atanasiu declara că știe de la Direcția de Informații Militare că Adriana Săftoiu dă presei, „pe surse”, informații care să-l discrediteze. Săftoiu l-a dat în judecată pe Atanasiu pentru abuz în serviciu contra intereselor persoanei.în 12 septembrie, Băsescu l-a suspendat din funcție pe Atanasiu. ;înaltă Curte de Casație șispus Băsescu.
Fără contestațiiConsilierul prezidențial A- driana Săftoiu a declarat, ieri,

Percheziție Soldați israelteni în timp ce percheziționează bărbați palestinieni In orașul Hebron. Musulmanii sărbătoresc în această lună Ramadanul, perioadă de absti- «U nantni credincioși.
(Foto: EPA)

că nu a contestat, până în pre-
lor Militare.Deputatul Eugen Bejenariu a declarat săptămâna trecută că nu se mai implică în cazul Atanasiu, că nu va depunecontestație împotriva deciziei

Justiție va hotărî în 18 octombrie asupra cererii lui Atanasiu privind decretul prezidențial prin care a fost suspendat din funcția de ministru al

Votul PE, 
in decembrieBerlin (MF) - Raportul CE care include recomandarea privind aderarea României și Bulgariei la UE la 1 ianuarie 2007, va fi supus votului Parlamentului European în cursul sesiunii sale ordinare din 11-14 decembrie, relatează postul Deutsche Welle.La sfârșitul lunii noiembrie, Comisia pentru Afaceri Externe a Legislativului european va discuta și aproba rapoartele elaborate de Pierre Moscovici,’cu privire la România, și del Geoffrey van Orden, referitor la Bulgaria.Eventualele amendamente la aceste rapoarte pot fi formulate în scris până la 6 noiembrie.

Japonia impune embargo 
total Coreii de Nord

Urmează o perioadă dificilăBucurești (MF) - Ministrul de Externe Mihai Ungureanu a declarat, ieri, că pentru România urmează o perioadă dificilă după intrarea în UE și a subliniat că în ultimii doi ani autoritățile române au făcut eforturi susținute, au muncit mult, remarcând că premierul a încărunțit de la preluarea mandatului.La Congresul ELDR, Ungureanu s-a referit la faptul că România este gata să participe la discuțile politice privind viitorul Uniunii Europene, la faptul că poziția geografică a României este importantă pentru politica externă a UE, la interesul special pe care România îl acordă vecinilor din zona Mării Negre pentru creșterea solidarității în regiune.

B Aceste noi sancțiuni 
prevăd suspendarea 
completă a impor
turilor nord-coreene.Tokyo (MF) - Guvernul japonez a aprobat, ieri, o nouă serie de sancțiuni u- nilaterale împotriva Coreei de Nord, inclusiv un embargo total impus Phenianului.Majoritatea acestor măsuri de repercusiune suplimentare, decise miercuri, lă două zile după testul nuclear nord-coreean, vor intra în vigoare „începând de vineri (ieri - n.r.), la miezul nopții”, a declarat presei purtătorul de cuvânt al Guvernului, Yasuhisa Shioza- ki.
Sancțiuni noiAceste noi sancțiuni, a- doptate pentru o perioadă inițială de șase luni, prevăd suspendarea completă a importurilor de produse nord-eoreene.„Toate importurile provenind din Coreea de Nord sunt interzise începând cu miezul nopții. Toate schim- • ... i

burile comerciale cu această țară prin intermediul u- nui stat terț sunt, de asemenea, interzise”, a declarat ministrul Economiei și Comerțului, Akira Amari, la încheierea consiliului de miniștri.
Interdicție totalăAceste sancțiuni prevăd și interdicție totală a navelor nord-coreene de a intra în porturile japoneze.începând cu ziua de miercuri, autoritățile japoneze au interzis accesul pe teritoriul nipon al tutror cetățenilor de naționalitate nord-coreeană. Toate aceste măsuri nu vor însă decât un impact limitat, apreciază analiștii.Potrivit unui studiu oficial, comerțul bilateral între Japonia și Coreea de Nord s-a ridicat, în 2005, la cifra de 21,2 miliarde de yeni (141 milioane de euro), de două ori mai mică decât în 2000. Coreea de Nord, care întreține relații comerciale îndeosebi cu China și Coreea de Sud, nu revendică decât 0,02 la sută din comerțului extern nipon,

Apărării.

Proteste Sute de sud-coreeni au ars ieri, ia Seul, portretul liderului nord-coreean Kim Jong II și al fostului președinte sud-coreean Kim Dae-jung, în timpul unui marș de protest față de testul nuclear anunțat de Phenian luni. (Foto: EPA)

Uciși într-un atentat sinucigașKandahar (MF) - Un militar din cadrul forțelor NATO și opt afgani au fost uciși, ieri, la Kandahar, i$-?sudul Afganistanului, în urma unui a- tentat sinucigaș cu mașină- capcană, a anunțat Forța Internațională de Asistență pentru Securitate (Isaf).„în jurul orei Q9.45, un a- tentat sinucigaș cu mașină-

capcană care a avut ca țintă un convoi NATO din Kandahar a provocat moartea a opt . civili afgani”, potriviți nu i < comunicat Isaf. „Doi mutări NATO au fost răniți în acest atentat. Unul dintre ei a decedat ulterior, din cauza rănilor suferite”, precizează comunicatul, fără a preciza naționalitatea militarilor.
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• Cancer. Mortalitatea prin cancer este cea mai răspândită la grupa de vârstă 45-65 ani, în condițiile în care decesele cauzate de a- fecțiunile neoplazice ocupă locul doi în mortalitatea generală, a afirmat, ieri, Rodica An- ghel, directorul Institutului Oncologic București. Cel mai des întâlnite forme ale cancerului sunt la plămâni, stomac și ficat. (C.P.) 

uta

Pentru melomani. Un „Concert de toamnă'* pentru melomanii deveni, susținut de re- numiții maeștri ai muzicii clasice prof. univ. dr. Tatiana Moroșanu - pian și solistul Formațiilor Muzicale Radio România, Alexandru Moroșanu - violoncel, va avea loc duminică, 15 octombrie, ora 11.00, la Sala Festivă a Prefecturii Hunedoara. (S.B.)

Tragedie dincolo de moarte

Reducerea 
CAS-uluiDeva (C.P.) - Guvernul a aprobat scăderea cotelor de contribuții de asigurări sociale cu două puncte procentuale prin proiectul de buget pentru 2007, a declarat Gheorghe Barbu, ministrul Muncii, Solidarității Sociale și Famatei. Reducerea a fost determinată de scăderea cu 0,25 puncte procentuale la contribuțiile la asigurări sociale de stat, 0,50 puncte procentuale la contribuțiile de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale; 0,25 puncte procentuale la contribuțiile de asigurări de șomaj și cu un punct la contribuțiile de asigurări sociale de sănătate, a mai explicat $pi nistrul muncii Gheor- teie Barbu.

Anumite cabinete ți birouri individuale vă pun la dispoziție 
Cuvântul Liber, zilnic. Acestea sunt locațiile unde puteți 
să citiți GRATUIT Cuvântul Liber:
- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara
- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara

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

doara
i - S.C. Star Ice S.R.L, din Deva

- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva
l - Cabinet medical Promosan, din Deva

- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria
I - Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decedai, bloc 

M. parter
ț ' î

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

CUVÂW Vot prin 
SMS

întrebarea săptămânii: Va fi mai 
bine pentru români după inte
grarea în Uniunea Europeană?

DA
Trifhlte 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 tri
mis până în data de 29 septembrie, ora 24.

Vot prin SMS, a înregistrat, pentru între
barea săptămânii 9-14 octombrie: Are UDMR-ul vreo 
șansă să obțină autono
mie teritorială în Co- 
vasna și Harghita?, un 
procent de 100% pen
tru răspunsul DA.

Femei 
manager 
Deva (C.P.) - în pe
rioada 16-20 oc
tombrie se va des
fășura la Deva cursul 
de pregătire antre- 
prenorială pentru 
femei manager care 
va reuni 25 de par
ticipante admise ca 
urmare a unui pre 
ces de selecție. In
struirea va avea loc 
la Motelul Oii Glat 
Exim, zilnic, între 
orele 08.45 - 16.45. 
Cursul se va deschi
de oficial luni, 
16.10., la ora 10.30. 
Această instruire 
este cea de-a treia 
etapă locală de 
pregătire pentru 
femei antreprenor 
din cadrul Progra
mului Național Mul- 
tianual 2005-2008 
pentru dezvoltarea 
culturii antrepreno 
riale.

■ Doi tineri căsătoriți, 
decedați în accidentul 
de la Spini, nu pot fi 
îngropați împreună.

Tiberiu Stroia_________________
tiberiu.stroia@informmedia.roHunedoara - Accidentul, relatat în Cuvântul Liber, în care trei tineri și-au pierdut viața după ce au intrat sub roțile unui autotren a provocat o tragedie fără margini în viața a două familii hune- dorene.Și totuși, dincolo de tragicul accident, drama celor doi continuă și după moarte. Și asta deoarece părinții copiilor nu au reușit să ajungă la o înțelegere în privința modului în care cei doi tineri
Castelul Magna Curia a 
fost restaurat
■ Recepția lucrărilor 
de la Castel a avut loc 
ieri după 12 ani de la 
începerea lor.

Sanda Bocaniciu_______________
sanda.bocaniciu@informmedta.roDeva - După cum declara Dorin Păran, vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara (CJ), în luna martie 2006, lucrările de consolidare restaurare a Castelului Magna Curia din Deva, edificiu care adăpostește Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, au fost finalizate. Recepția oficială a lucrărilor a avut loc ieri, în prezența oficialităților județene, anga- jaților muzeului, reprezentanților societății executante și presei. Directorul Muzeului Civilizației Dacice și Romane,
Dosarul „Hydra" începe să se clatine
■ Curtea de Apel Alba 
a admis recursul pri
vind arestarea preventi
vă a 36 de „fierari".

Tiberiu Stroia
tiberiu.straia@infarmemdia.roDeva - După ce, în urmă cu câteva zile, unul dintre incul- pații în dosarul mafiei fierului vechi a fost pus în libertate, ieri, Curtea de Apel Alba Iulia a decis ca alți 36 de inculpați în acest dosar să fie cercetați în libertate. La această dată nu se cunosc motivele invocate de judecători pentru care cei 36 de „fierari” au fost eliberați.
„Păcală se întoarce"... și la Deva!
■ Prima lansare a peli
culei lui Geo Saizescu, 
a avut loc în data de 9 
iunie 2006.Deva (S.B.) - La Deva evenimentul a avut loc abia ieri, când filmul a fost lansat în prezența actorilor Eusebiu Ștefănescu, Denis Ștefan (Păcală), Narcisa Tcaciuc și Nicodim Ungureanu. „Regizorul și-a dorit foarte mult să ajungă la Deva dar o gravă problemă familială l-a oprit din drum”, a precizat Eusebiu Ștefănescu. Evenimentul a cuprins, pe lângă prezentarea filmului, o bucată de timp dedicată amintirilor hazlii

Părinții îndurerațivor fi înhumați. Părinții lui Istvan vor ca tinerii căsătoriți să fie înmormântați în cavoul familiei lor. De partea cealal-

Marcel Morar, preciza, cu acest prilej că: “Eu consider această zi ca fiind punctul 0 al relansării muzeului din Deva.„Clădirea a intrat în reparații capitale cu 12 ani în urmă, fondurile alocate de CJ Hunedoara pentru restaurare dovedindu-se tot timpul insuficiente. Anul trecut, CJ Hunedoara a câștigat însă aproape 800.000 de euro nerambursabili pentru restaurare. Lucrările au fost efectuate de o firmă din Timișoara, desemnată câștigătoare a licitației. Delegația Uniunii Europene la București și-a dat acordul pentru începerea lucrărilor, termenul de finalizare a restaurării fiind 30 septembrie 2006. Restaurarea Castelului Bethlen Magna Curia, monument istoric aflat în patrimoniul național a
Cert este că nici unul dintre ei nu are voie să părăsească județul Hunedoara. Mai mult, potrivit purtătorului de cuvânt în cadrul Curții de Apel Alba Iulia Cosmin Muntean, imediat ce vor fi eliberați, inculpații sunt obligați să se prezinte în fața instanței ori de câte ori sunt chemați. De asemenea, nu au voie să-și schimbe domiciliul fără a înștiința Poliția și nu pot lua legătura cu membrii familiilor implicați în acest dosar”, a declarat Muntean. Tot ieri, Curtea de Apel Alba Iulia a luat decizia de prelungire a mandatului de arestare pe o durată de 29 de zile pentru patru inculpați. „Este 
petrecute la filmarea peliculei sau din cadrul altor filmări ale actorilor sosiți la Deva. Apoi, Nicodim Ungureanu, a depănat amintiri din perioada în care a fost angajatul teatrului devean, criticând oarecum starea de fapte ce se derulează în prezent în această instituție. Despre filmul lansat ieri s-a precizat că a avut o durată foarte mare de filmare: două luni, că a fost făcut cu fonduri de la buget, în cea mai mare parte, și că au jucat circa 200 de actori și foarte puțini figu- ranți. „Pelicula finală nici nu- i cuprinde pe toți cei care au jucat la filmări (ex. Jean Constantin) și cred că din cât de

(Foto: T. Mânu.) tă părinții Laurei cred că cei trei tineri trebuie să fie îngropați în același loc. „Soțul laolaltă cu soția, iar 

Castelul Magna Curia reintră în circuitul turistic cu o față nouăînceput în 1993, cu lucrări de restaurare la acoperiș. Apoi au urmat mai mulți ani în care lipsa fondurilor a făcut ca lucrările să stagneze. Abia în decembrie 2001 a avut loc licitația pentru reîncredin- 

vorba de Florin Dumitraș zis Karatistu, Gheorghe Ioniță zis Francezu, Marius Barticel și Andrei Raita zis Endre”, a declarat Muntean.Dosarul „Mafiei fierului vechi” a fost prezentat ca fiind unul deosebit de complex.
mult s-a filmat se poate realiza o serie de circa patru pelicule”, spunea actorul Denis Ștefan.

Lansare de film la Deva

fratele lângă ei. Doar au murit toți trei împreună”, este de părere mama Laurei.Interesant este faptul că din discuțiile pe care le-am avut și de o parte și de alta a baricadei se pare că ambele familii urmează să se întâlnească pentru a cădea la o înțelegere. în plus, membrii fiecărei familii ridică numeroase semne de întrebare asupra cauzelor accidentului.„Nu înțelegem cum a fost posibil ca șoferul TIR-ului să nu frâneze în momentul în care a văzut mașina îndrep- tându-se către el. Mai ales că a declarat că i-a făcut semn cu farurile. Apoi, cum se poate spune că Istvan a adormit la volan când el o ținea de mână pe Laura”, se întreabă rudele băiatului.

țarea lucrărilor, în baza proiectului cu finanțare europeană amintit anterior. ‘
ON WWW

Vezi alte fotografii pe
www.huon.ro

Cei 46 de inculpați erau acuzați de șantaj, furturi, proxenetism și aderare la grupuri de crimă organizată. Procurorul care a instrumentat acest caz este Laura Kovesi actualul procuror general al României.
Permise de 
conducereDeva (M.T.) - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor Hunedoara, anunță faptul că, începând cu data de 1 decembrie 2006, vârsta minimă pentru obținerea permiselor de conducere a autovehiculelor din categoria C și categoria CE, este de 21 de ani. Persoanele care nu au obținut aceste categorii până la această dată, vor fi examinate numai dacă au vârsta de 21 de ani împliniți.

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedta.ro
mailto:tiberiu.straia@infarmemdia.ro
http://www.h
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1927 - S-a născut actorul britanic Roger Moore (foto) 
(«Sfântul»),
1940 - S-a născut cântărețul britanic Cliff Richards

A
1

I 1959 - A murit actorul american 
Errol Flynn (n. 1909).
1964 - Martin Luther King (1929- 
1968), militant pentru recunoaște
rea drepturilor civile ale populației 
de culoare, a primit Premiul Nobel 
pentru Pace.

actorul și cântărețul american Bing Grosby.
1SM - A murit. Ia 72 de ani, compozitorul și dirijorul 
american Leonard Bernstein («West Side Story»).

Cer partial senin. Maxima va fi de 16°C, iar minima de 5°C.Prognoza pentru două zileDuminică. Cer senin cu soare. Maxima va fi de 19°C, iar minima de 6°C.Luni. Cer mai mult senin. Temperatura maximă 15°C. Minima va fi de circa 0°C.
Calendar Creștin-Ortodox______________________
Cuvioasa Paraschiva; Sf. Mc. Nazarie, Chelasie, Ghervasie 
și Protasie; Sf. Mc. Silvan (Siluan), episcopul Gâzei.

Calendar Romano-Catolic_______________________
Sf. Calist I, pp.m.

fljendar Greco-Catolic__________________________
Ss. Nazarie, Gervasie, Protasie și Celsie, m.; S. Cosma 
Hagiopolitul, ep. imnograf; Sf. Paraschiva, c.

Întreruperi apâ, qaz, cm»
Energie electrică____________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă intre 
orele:
9 00-13.00 în localitățile Dealu Mic, Câmpul Nou și Orăștie 
(zonele Benzinăria Mol și MFA);
Luni, 16.10.2006, energia electrică va fi întreruptă între 
orele:
8.00-14.00 în municipiul Hunedoara, str. Mihai Viteazul 
(zona Complex Comercial Dunărea).
Gai metan________ _____ _____________________
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.
Luni, 16.10.2006, furnizarea gazului metan va fi întreruptă 
între orele:
9.00 - 13.00 pe str. M. Eminescu bl.42;
10.00 - 16.00 pe Str. Liliacului, bl. 19A, sc. B;
11.00- 15.00 pe Str. Depozitelor (de la Fabrica de mătase 
până la Fabrica „Cauciucul").
Apă
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.
Luni, 16.10.2006 furnizarea apel potabile va fi întreruptă 
în Deva, între orele:
8.00 - 17.00 la PT 26B - zona înaltă. Vor fi afectate străzile 
I. Maniu (parțial) și B-dul Decebal (de la intersecția cu I. 
Maniu până pe str. Horea, partea dreaptă).

Frigărui de puiIngrediente: 500 g file de piept de pui (fără piele și os), o eăpățână de usturoi, o ceapă mica, 2 linguri de zahăr, 2 linguri de sos de pește (sau sos de ciuperci, de stridii sau de soya), 3 linguri de ulei (de preferat de alune), 2 linguri de unt de arahide, 100 ml lapte de cocos, o lingură de sos chilii, o lingură de lemmon grass powder.Mod de preparare: se taie pieptul de pui fâșii subțiri de aproximativ 1 cm grosime, cât de lungi se poate, și se pun pe bețișoare (ca la grătar), după care se așază intr-un vas. Se aranjează puiul într-un platou sub formă de raze de soare, iar în mijloc se pune sosul într-un castronel mic și se ornează cu lămâie.
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Soluția Integrantei din numărul precedent: M - VAL - T - LABA - EROS - RUȘINA
TA - SAC - LEI - R - TURA - DOP - MORARI - SE - NAP - PAT - FI - IM - JEG - 
SADEA - NO - ATE - RICIN - C - RUG - STI - EP - ME - ALB - ASALT - ITAN

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
în perioada 3-26 octombrie. Cuvântul liber vrea sâ 
continui săH demonstrezi cât de ușor te poți juca cu 
ci^vjnțele. .pezleațjă cprect integram^ apârutâ Î0 
flecare ediție a ziarului și 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, în prezența unei comisii.
DE DATA ACEASTA Iți DAM CHIAR BANII 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajații Inform 
Media șl nici rudele acestora de gradele I și II.

Berbec
Dimineață sunteți cam visător și este posibil să neglijați 
probleme importante. Nu refuzați sprijinul unei persoane 
mai în vârstă din familie!

Taur
Cei din jur vă apreciază creativitatea. Ar fi bine să o folosiți
pentru a vă rezolva problemele de serviciu și de afaceri. 
Dupâ-amiază, primiți musafiri.

Gemeni
r

Nu prea sunteți comunicativ și ar fi bine să amânați întâl
nirile de afaceri. Vă sfătuim să evitați riscurile, pentru că 
s-ar putea să nu mizați corect.

Rac
Aveți succes în activități casnice, dar și în societate.
Partenerul de viață și colegii vă apreciază ideile. Puteți să 
faceți planuri de viitor, dar evitați speculațiile.

Leu
Capacitatea creativă deosebită vă îndeamnă să începeți o 
activitate nouă. Puteți avea succes pe plan intelectual și 
sentimental. Nu neglijați odihna.

Fecioară
Dimineață sunteți mai sensibil decât de obicei și s-ar putea 
să aveți probleme cu prietenii din anturaj. Fiți prudent în 
tot ce faceți.

Balanță
Pot interveni schimbări importante, care vă oferă o mulțime 
de satisfacții. Aveți succes pe plan social. Puteți să vă ascul
tați intuiția.

Scorpion
Dimineață sunteți plin de optimisrr și aveți o imaginație
debordantă. înclinațiile artistice vă ajută să vă afirmați în 
societate. Atenție cu persoana iubită.

Săgetător
Se pare că nu aveți nici un moment de răgaz. Sunteți foarte 
ocupat, dar reușiți sâ realizați tot ce v-ați propus. Partenerul 
de viață vă este alături.

Capricorn
Aveți noroc și sunt șanse să depășiți eu ușurință orice difi
cultate. Este o zi foarte bună pentru examene, lucrări artis
tice și proiecte.

I

Vărsător
Sunteți hotărât să porniți o afacere, dar nu vă ajung banii. 
Dacă vă puneți la lucru imaginația șl creativitatea, aveți Ț* 
șanse să' obțineți sumă necesară. fj
Pești:
Puteți să vă faceți planuri de viitor și să vă afirmați pe 
plan social. Dați dovadă de sensibilitate și vă simțiți foarte 
bine în compania prietenilor. I

■
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700 Virușii și extraterestrii 
vGI (comedie SF, SUA, 

1999). Cu: Michael 
Shulman, Erika Chris
tensen, Adam Wylie. 
R.: Paul Schneider

830 Desene animate. Club 
Disney

9:20 Celebritățile timpului 
Htău (s)

930 Vreau să fiu... cu llsy 
și Brtsy. Emisiune pen
tru copii

10:00 Repere sacre. Ediție 
specială

13:00 0 vedetă... populară.
Transmisiune directă

1400 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

1420 La Urgentă (r) (ep. 3). 
15:20 De la alb-negru la co

lor (partea I)
16:00 Ochiul magic (r) 
17:00 Izolați în România.

TVR - singurul prieten 
1730 Cinemaniadi. Prezintă

Mădălina Roșea
18:00 Teleenddopedia. Ha

nnibal
1900 Jurnalul TVR. Meteo. 

Sport

7:00 Merrie Melodies
13Show (s, animație, 

SUA, 1990). Voci: Mei 
Blanc, Arthur Q. Bryan, 
June Foray, Daws Bu
tler.
R.: Ken Harris, Rudy 
Lam'va

7:30 Taz-Mania (s,
B animație, SUA, 2003). 

Voci: Jim Cummings, 
John Astin, Dan 
Castellaneta. R.r Keith 
Baxter și Gary Hartle 

8:00 Știrile ProTv.
Cese întâmplă 
doctore?

10:00 Familia Bundy (r) 
11:00 La Bloc (r) 
1145 ProMotor

; 12:15 Magazin UCL 
13:00 Știrile ProTv 
13:15 Dansez pentni tine (r) 
17:15 Mesaje de dincolo

El (ep. 2, dramă, SUA, 
2005). Cu: Jennifer 
Love Hewitt, Aisha 
Tyler; R.: John Gray 

18:15 Stilul Oana Cuzino
; 18:55 Știri sportive 
j 19:00 Știrile ProTv. Vremea

%

i

i

630 Ultimul remake aî lui
▼ B Beau Geste (comedie, 

SUA, 1977). Cu: Ann- 
Margaret, Peter Usti
nov.
Neprețuitul safir Blue 
Water este dorit cu 
înfocare de moșteni
torii lui Sir Hector 
Geste: Flavia, actuala 
lui soție; Isabel, fiica 
lui; și cei doi frați 
gemeni adoptați, neîn
fricatul Beau șl pateti
cul Digby.

830 în gura presei 
9:30 Casa de piatră 

10:15 Roata de rezervă 
1030 întâmplări hazlii (s) 
1130 Desene animate: 

Animax; 
Channel Umptee-3 

12:00 Desene animate: 
B-Daman

13:00 Știri
13:15 Felida (magazin). Cu: 

Carmen Moise
14:00 Noaptea erorilor (r) 

(divertisment)
18:30 Săptămâna finadară 
19:00 Observator. Sport

1 
r 
î

i
i
! f
i 
i 
f
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700 Cutia fantastică (s, r) 730 
Lecția de... management (r). Se
cretele unei afaceri 830 
Megatehnicus 9:00 D'ale Iu' 
Mitică (r) 1000 Natură și aven
tură (r) 1030 Ulița spre Europa 
1100 Proiect IT 1130 Jobbing
(r) 1200 Lumea azi 1230 Atlas 
1300 Stargate Atlantis (s) 1400 
Bazar (r) 1430 De la carte la 
film (doc. Canada, 2005) 1500 
Via sacra 16:00 Miracole (s) j xic, 2006) 2230 Tărâmul pa- 
17:00 Pe plajă, la Flamingo siunii (s) 2330 Bărbatul visu- < 
(comedie, SUA, 1984) 1845 rilor mele (s) 030 Al șaptelea 
Celebritățile secolului al XX-lea ’ cer (s) 1:30 Extravaganta 
1900 Planeta Pământ (doc. 
Marea Britanie, 2006) 19:50 
Europa altfel 2005 Andromeda
(s) 21:00 Ora de știri 22:10 
Aleea miracolelor (dr.) 035 
Transfer (r) 105 Muzică la Ma
xim. Grupurile: Harap-Alb și 
Schimbul 3

Hî ‘ fi .1

5:00 Poveștiri adevărate (r) 
6:00 Rebelde (r) 800 Visuri fă
ră preț (r) 900 Rubi (s.) 11:00 
Bărbatul visurilor mele (r) 
12:00 Celebritate (s) 1430 Ju
rământul (s) 1530 Suflete ră
nite (ep. 1, Mexic, 2006) 1630 
Poveștiri adevărate 17:30 Re
belde (s) 1930 SOS, via(a 
meal (s, Argentina, 2006) 
2030 0 lume a fiarelor (s, Me-

06.30-07.00 Observator (r) ” *

16.30-1645 Știri locale

20:10 Surprize, surprize... Pri- ! 
ma parte. Prezintă 
Andreea Marin Bănică

21:50 Jurnalul TVR (r) 
22105 Surprize, suiprize...

Partea a ll-a
23:10 Camera morții (thriller, 

I3SUA, 1996). Cu: Chris 
O'Donnell, Gene Hack
man, Faye Dunaway, 
Robert Prosky. R.: 
James Foley. 
Bătrânul Sam Cayhall 
așteaptă de ani de zile 
în celula morții să fie 
executat Tânărul avo- ; 
cat Adam Hall intuiește 
că acest caz îi poate [ 
aduce celebritatea.

1:05 Top Super Hit (r) 
2:25 Celebritățile timpului 
El tău (s)

235 Jurnalul TVR (r) 
3:25 Lumea dteștel (r) 
4:15 0vedetă...populară(r) . 
5:05 Profesioniștii (r) 
6:05 Teleenddopedia (r)

î 20:30 Lupta cu Ihălțimile
Qlțacțiune, SUA/Germa- 

nia, 2000). Cu: Chris 
O'Donnell, Robin Tu- 

!; nney, Scott Glenn. R.:
Martiri Campbell 

23:15 Furia 
I.l(acțiune/comedie, 
' România, 2002).

Cu: Dragoș Bucur, 
Dorina Chiriac, Adrian 
Tuli, Adrian Copilu' 
Minune, Andrei 
Vasluianu, Bogdan 
Uritescu, Nicodim 
Ungureanu. R.: Radu 
Muntean

; 1:15 Lupta cu înălțimile 
J (film, reluare) 

s 330 Furia
H(film, reluare) 

5:00 Stilul Oana Cuzino 
(reluare)

530 ProMotor (r) 
. 600 Mesaje de dincolo 

Eltfilm serial, 
reluare)

20:45 Fotbal
2330 Dansul morții (thriller,

HSUA, 2004). Cu: Ri
chard Grieco.
Regia: Neal 
Sundstrom.
Pentru Simon Storm, 
șeful unei agenții de 
publicitate de succes - 
Brain Storm, începe 
coșmarul din ziua în 
care angajează un 
detectiv particular, 
Frank Strathman, ca să 
vadă dacă soția il 
înșală. Chiar dacă con
firmarea că soția sa 
are o relație este prea 
dureroasă ca să 
accepte, Simon știe că 
va reuși să se 
elibereze.

130 Concurs interactiv 
230 Observator (r) 
3:15 Săptămâna finandară!

330 întâmplări hazlii (r)

830 Revista presei monden 
N24 9:00 Robbie (s, Germa
nia, 2001) 10:00 Dragul nos
tru Charly (s) 11:00 Pariu 24 
1130 Agenția de turism 1200 
Jolie - Jolie. Prezintă Catrinel 
Sandu 13:00 Tibanu' 13:30 
Pet Zone 1400 Inimi frânte (s) 
16:00 Șampanie cu cianură 
(polițist) 1800 Fresh Magazin 
1830 Știri Național TV 19:45 
Jara Iu' Papură Vouă (div.) 
2000 Geronimo - 0 legendă 
americană (west.) 22:15 Mi
ghty Quinn (polițist, SUA, 
1989) _____

R!
930 Descoperă România (s) 
955 Terapie intensivă (r) 12:15 
Cinema (r) 1230 Smokey și 
Banditul III (r) 14:30 Cinema
(r) 14:45 Bună dimineața, Mia
mi! (r) 15:15 Verdict: Crimă!
(s) 16:15 Tănase Scatiu (dra
mă, Rom.) 19:00 Povești ex
traordinare (s) 20:00 Cinema 
- Entertainment News 20:20 
Monk (s) 2130 Bună dimi
neața, Miami! (s) 22:00 Cati
feaua albastră (thriller supra
realist, SUA, 1986) 030 Pro
filer. psihologia crimei (s)

Anastasia (s). Cu: Norkis 
Batista, Juan Pablo Raba, Hil
da Abrahams, Dora Mazzone

830 Viața la pachet (s) 9:00 
Hugo - gameshow interactiv 
în direct 10:00 Autoforum 
10:30 Sport, dietă și o vedetă 
1100 Flavours - 3 bucătari (r) 
11:40 Tele RON 1245 Chris 
Isaak Show (s) 13:45 Săptă
mâna nebună (r) 1445 Gogo 
Mania (r) 15:20 Ciao TV (rj 
15:50 Schimb de mame (r) 
1730 S.O.S. Salvați-mi casa 
18:00 Focus 19:00 Sporturi 
trăsnite 1930 Camera de râs 
2000 Megastar - Prima ediție 
22:20 Miss World 2006 24:00 
Pasiuni murdare (erotic) 2:00 
Hotelul din New Hampshire 
(comedie, 1984)

730 Euroblitz - Fabricat în 
Germania 800 Euroblitz 830 
Teleshopping 905 Marș forțat 
(r) 10:00 La limită. Emisiune 
auto 10:30 Vis de vacanță 
11:00 Euroblitz - Cinema 
1130 Hobby Mix (r) 1200 Fan 
X 13:00 Economia în 60 de 
minute 14:00 Destinații la 
cheie 1430 Pasul Fortunei (r) 
16:00 Esentze. Tendințe în 
beauty style. Prezintă llinca 
Vandici 17:00 High Life (r) 
18:15 Briefing. Știrile săptă
mânii 19:15 Cinema Bliz 
20:15 Racolarea (dramă, Ro
mânia, 1985) 23:15 Trenul 
vieții (0 100 Racolarea (r)

10:25 Duran Duran - Live at 
Wembley (Marea Britanie, 
2005) 1130 Burețelul Bob și 
coroana regelui Neptun (aven
turi, SUA, 2004). 12:55 Herbie 
■ Mașina buducașă (aventuri, 
SUA) 1435 Războiul de acasă 
(Ep. 2, comedie, SUA, 2005) 
1500 Războiul de acasă (Ep. 3) 
15:25 Sahara (acțiune, SUA, 
2005) 17:25 Nota perfectă 
(comedie, SUA, 2004) 19:00 
Școala superioată de eroi (aven
turi, sua, 2005). 20:40 Treia 
(acțiune, SUA, 2004). 2320 
Tenebre 2 (horror, SUA, 2003).

10:45 Ziarul realității 11:00 
Realitatea de la 11:00 11:15 
Greșelile noastre 1200 Reali
tatea de la 12:00 13:00 Reali
tatea de la 13:00 13:15 Capi
tal TV 15:15 Fabrica 16:00 
Realitatea de la 16:00 1630 3 
x 3 cu Stelian Tănase 17:00 
Realitatea de la 17:00 19:15 
Părerea mea 2000 Realitatea
de la 20:00 2030 Secolul XXI 
2220 Am o știre pentru tine! 
23:00 Realitatea de ia 23:00 
23:15 Jurnal de mare Audiență 
2400 Realitatea de la 24:00

6:00 Atlas Discovery. Italia 
dezvăluită 800 Tehnologie 
extremă 900 Mașini pe alese. 
Golf 1000 Curse. Vedete și mo
toare 1100 Motociclete ame
ricane 12:00 Atlas Discovery 
400 Tehnologie extremă 1500 
Vânătorii de mituri 16:00 
Brainiac 1700 Cum se fabrică 
1800 Marile misiuni ale SAS.
Dezamăgire în Ziua-Z 1830 
Marile misiuni ale SAS. Hitler și 
armele terorii 1900 Petrol, 
sudoare și platforme. Drumul 
spre refacere 2000 Tu alegi azi! 
23.00 La un pas de moarte 
2400 Ora Zero. Masacru la
Liceul Columbine
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www.eBanker.ro
Deva (G.P.) - Acesta este un portal informational dedicat 
produselor de e-banking, care este un serviciu destinat 
operațiunilor bancare de la distanță, tn mediul on-line, 
folosind Internetul.
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Mihai Eminescu.

Amplasarea aparatelor radar în data de 14.10.2006:
- DN7: Vețel - Burjuc - Zam - limită jud. Arad;
- DN 7: Simeria - Orăștie - limită jud. Alba;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și

CURS VALUTAR BNR -13.10.2006
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HUNEDOARA
Farmacia «Energofarm", non-stop, str. George Enescu, 
nr. 14..©-* 717659.
Farmacia .Green line', non-stop, Bd. Dacia, nr. 33.©-* 

748080.
Farmacia .Amica', str. G. Enescu, nr. 7. ©-» 713045. 

DEVA
Farmacia .Bella Farm', non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 
©- 231515.
Farmacia nr.1 .Remedia”, non-stop, Piața Victoriei, nr. 
29. ©-> 211616, 224488. _____ ______

Farmacia .lacomi - Humannas • ’, str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ©*» 211949.
ORĂȘTIE

Farmacia .Oros’, sâmbătă, orele 8 - 23, duminică, orele 
9-18, str. N. Bălcescu, nr. 7. ©-* 240976.

Școlile
■ Integrarea în UE va 
aduce studenților acce
sul la universități occi
dentale.

Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.roDeva - Studenții români care vor să învețe la școli europene inaccesibile financiar pentru ei o vor putea face imediat după integrare. Dacă acum, un an de studii la Universitatea Cambridge l-ar costa pe un student român între 9.054 și 21.954 lire sterline plus încă 10.000 lire sterline cazarea, după aderare studentul român ar putea

europene accesibileplăti 3.000 de lire sterline pe an, așa cum plătesc în acest moment toți studenții din țările UE. „în țările în care învățământul universitar este aproape gratuit, cum este Franța, studentul român ar plăti acum 411 euro pentru un masterat, pe când din 2007 va achita 211 euro, ca orice student european”, declară Lo- rincz Szell, directorul Direcției Județene de Tineret Hunedoara.
Concurs fotoPotrivit directorului DJT Hunedoara, pasionații de fotografie, indiferent de unde ar fi ei, pot participa la un concurs care pune în joc nu

mai puțin de 22 de premii la 11 categorii. Condiția partici- panților este să aibă vârsta de până la 30 de ani. „Tema din acest an a concursului este „Fotografii care reflectă modul de viață al tinerilor în diferite părți ale Europei”. Fiecare participant poate depune o fotografie digitală pe categorie, realizată în țara lui de rezidență. Există 10 categorii generale (familie, mediu, artă, călătorii, hobby-uri, emigrare, IT, folclor, camera mea, avatar) și o categorie specială, Cantabria”, spune Szell.Informații suplimentare se pot obține de pe pagina web: http://www.cantabri a-
Tinerii pot studia tn străinătat europa. org/intro_ cantabria 10.html. Data limită pentri depunerea lucrărilor este noiembrie 2006.

1 euro____________________________________ 3,5062 lei
1 dolar american________________________ 2,7932 lei
1 gram aur 51,9000 lei

SUDOKU

TRARIACTU BURUHK
4 4 4 4 4 4 4 4 > J

Societatea
4444444444*44444444444444444444*

Preț Variație
închidere (lei/acț) (%)

SNP 0.5900 -0,84
SIF1 2.6600 1.92
TLV 1.1100 0
BRD 18.9000 0
BCC 0.5500 0
IMPACT 0.5300 1.92
BIOFARM 0.6250 6.84
ANTIBIOTICE 1.4600 0.69
TEL 32.5000 -1.22
ROMPETROL 0.0913 -1.72
SIF3 2.4500 1.24

SIF5
Rubrică realizată de

3.0600 
SVM IFB FINWEST

2 
SA DEVA,

b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

ImpozitDeva (C.P.) - în cazul unei asocieri fără personalitate juridică dintre o microîntreprindere plătitoare de impozit pe venit și o persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă, firma are obligația de a calcula, reține, declara și vărsa la buget impozitul datorat de persoana fizică. Pentru aceasta se depune trimestrial Declarația - formular 100. Plata impozitului se face trimestrial, până în data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul următor prin aplicarea cotei de 1,5% la veniturile persoanei fizice.

Subvenții pentru lapte
■ Producătorii agricoli 
beneficiază de prime 
pentru laptele livrat la 
unitățile de procesare.

Clara Păs
clara.pas@informmedia.roDeva - Crescătorii de vaci de lapte și bivolițe, individualizate în sistemul național conform legislației în vigoare, beneficiază de o primă anuală acordată pe cap de vacă mediu furajată, așa cum rezultă din mișcarea lunară și cumulată a efectivelor de animale, a cărei valoare este diferențiată pe niveluri în funcție de producția fizică de lapte livrată la u- nitățile de procesare, la cen

trele de colectare sau la unitățile proprii de procesare a- probate. „Crescătorii primesc și prime lunare. Adică, 0,3 lei/litru dacă laptele livrat îndeplinește cerințele standardului de calitate al UE (număr total de germeni/ml lapte mai mic sau egal cu 100.000 și număr de celule somatice/ml mai mic sau egal cu 400.000, confirmate prin analize de laborator) și 0,15 lei/litru dacă laptele livrat îndeplinește cerințele „Programului de acțiuni pentru îmbunătățirea calității și salubrității laptelui materie primă” (număr total de germeni/ml lapte mai mic sau egal cu 1.000.000 și număr de celule somatice/ml mai mic sau egal cu 600.000, confirmate

prin analize efectuate în labe ratorul propriu sau în alt la borator aprobat)”, declară Rc man Farca, directorul APIA.
75 lei/cap la livrarea cantității de 
minimum 500 l/cap/an
85 lei/cap la livrarea cantității de 

minimum 750 l/cac/an
100 lei/cap la livrarea cantității 
de minimum 1.000 l/cap/an
150 lei/cap la livrarea cantității 
de minimum 1.500 l/cap/an
200 lei/cap ia livrarea cantității 
de minimum 2.000 l/cap/an
250 lei/cap la livrarea cantității 
de minimum 3.000 l/cap/an
300 lei/cap la livrarea cantității 
de minimum 3.500 l/cap/an
400 lei/cap la livrarea cantității 
de minimum 4.500 l/cap/an

Reguli:

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

ÎNCEPĂTORI

3 2 8 7
| 9 8 6.5 3
! 6 9 8

1 3|. 4 5 2
8 6 3

5 3 1 2 6
6 9 2

7 2 6 8 1
4 7 1 5

u am o părere foarte proastă despre învățământul românesc. Profesorii își fac treaba pentru niște salarii de mizerie!
Comparativ cu anii ’90 învățământul românesc este mult mai slab. Și profesorii nu mai știu ce vor.
Adrian Pampu, 
Deva

Sistemul din învățământul românesc actual nu este bun deloc. Elevii nu mai merg la școli, profesorii sunt nemulțumiți...
Diana, 
Deva

Profesorii urmăresc doar ceea ce-i interesează pe ei. Nu le prea pasă că în școli nu se face mai nimic! Totul merge pe pile!
Dorin David, 
Deva

Nu am o părere bună despre învățământ. Pe vremuri nu se cereau atât de multe pentru un copil și erau rezultate bune!
Mariana Ciobanu, 
Deva

AVANSAȚI

2 4 1
5 8 6

6 2 3
1 7 4 9

9 4 7
3 5 1 4

8 4 6
7 6 1 2

5 4
Soluția jocurilor din numărul precedent

începători

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

Avansați

9 5 1 7 6 2 3 8 4
4 6 2 1 3 8 9 5 7
7 8 3 9 4 5 2 16
8 4:6 2 1 7 5 3 9
5 3 9 4 8 6 1 7 2
2 1 7 3 5 9 4 6 8
3 7 5 8 2 4 6 9 1
6 2 8 5 9 1 7 4 3
1 9 4 6 7 3 8 2 5

Mirela Buda, 
Deva

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 II.

A

CUVAHB 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 G.P. 
3 Deva, în cutiile speciale Cuvân
tul Liber, sau trimite-1 la sediul re
dacției din Deva, Strada 22 Decem
brie, nr. 37A, până în 11 noiem
brie. Iar dacă vrei să nu ratezi nici 
un talon și să economisești 4,1 lei 
față de cumpărarea zilnică a ziaru
lui, fă-ți un abonament pe o lună 
cu numai 8,9 lei.

Câștigi:
• 3 premii 

substanțiale 
(1 x espressor cafea sau 

1 x fier de călcat sau 
1 x sandwich maker)
Extragerea va avea loc la sediul 

redacției, în 13 noiembrie, ora 16, 
în prezența unei comisii.

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

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

Mult succes!

■ Talon pentru concurs -14 octombrie 2006
! Nume________________________Prenume________________ ;
■ Adresă________________________________________________ î

Telefon______________________ Sunteți abonat?__________ !
întrebarea zilei: Credeți că politice deține un rol Important
In dezvoltarea economiei? DA □ NU □

JURNAL cuvâub

rs
K

http://www.eBanker.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
http://www.cantabri
mailto:clara.pas@informmedia.ro
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Un nou look, de iama

• Vine iarna. A venit vremea materialelor groase! Stofa, lâna sau blana vor fi în curând de neînlocuit! Alege o fustă din tweed pe care să o porți cu cizme îmblănite și un pulover din lână! în afară de faptul că vei fi trendy îți va fi și suficient de cald! (C.P.)
Sfaturi pentru un machiaj 
rapid și reușitDeva (M.T.) - Studiază-ți cu atenție trusa de farduri. Aruncă toate produsele vechi, pe care nu le-ai mai folosit de multă vreme. Transformă-ți trusa de farduri păstrând doar produsele de bază, foarte bune. Pentru un machiaj de fiecare zi, de mers la lucru, nu poți da greș niciodată cu nuanțe care au un aer natural. Sunt ușor de folosit și întotdeauna te fac să arăți bine, indiferent de vârstă și de culoare. Folosește nuanțe de gri, maro-miere, ciupercă sau cafeniu moale pentru ochi, și nuanțe de roz, piersică și prună naturală pentru buze și obraji. Caută produse cu funcție dublă, care să te facă să arăți cât mai bine și să reduci intervalul de timp necesar pentru aplicare: șervețele care să fie folosite pentru demachiere, tonifiere și hidratare în același timp, farduri de obraz cremoase, care pot fi folosite și pe buze, truse de farduri care conțin tot ce îți trebuie, într- un singur ambalaj.

■ Dacă vara au fost 
permise culorile vesele, 
odată cu venirea iernii 
trecem la stilul clasic.

Mihaela Tămaș________________
mihaela.tamas@informmedia,roDeva - Poate că vara s-a terminat, însă fustele scurte sunt încă la căutare. în iarna aceasta asortează fustele cu ciorapi închiși la culoare sau cu jambiere. Paleta iernii este monocromată, devreme ce negrul complet este dramatizat de atingeri ale albului. Alege bluzele albe tip victorian asortate cu costume negre sau bluze de satin negru.Alege nuanța care ți se potrivește mai bine: dacă ești blondă, alege nuanțe mai deschise, de mov. Brunetele
Stresul alungat cu o baie caldă
■ Baia, în antichitate, 
era un ritual care avea 
ca scop purificarea cor
pului și sufletului.

Mihaela Tămaș
mihaela.tamas@informmedia.ro

Fardul accentuat se folosește seara

Deva - La mai puțin de 20 de grade, baia activează circulația. Lungiți-vă într-o cadă de baie și masați-vă picioarele și pieptul cu dușul. Jetul apei reci fortifică țesuturile și ameliorează circulația sanguină. La 25 de grade C: este temperatura ideală pentru toni- fierea țesuturilor și ppntnju eliminarea reținerilor cfe apă." La 37 de grade C: (la temperatura corpului), apa liniștește
Liste pentru Europa

Lucrări la autostradăDeva (M.S.) - „Crearea Fondului Național de Investiții, prevăzută înainte de sfârșitul anului 2006, va permite finanțarea unor lucrări de anvergură pentru județul Hunedoara, cum ar fi Autostrada Arad - Sibiu de pe Coridorul IV paneuropean. De asemenea, MEC va finanța importante proiecte de investiții, aferente companiilor din subordinea sa, care își desfășoară activitatea în județul Hunedoara”, a apreciat ministrul delegat pentru comerț, Iuliu Winkler. în opinia sa, anul 2007 va fi unul record pentru finanțarea investițiilor, sănătății, învățământului și infrastructurii, fapt care va contribui la relansarea economică a județului Hunedoara.

Alpiniștii utilitari au început lucrările de curatare a statuilor din Deva. O astfel de echipă a lucrat ieri la statuia din bronz a

Deva (M.S.) - Partidul Conservator (PC) va avea liste proprii de candidați la alegerile pentru Parlamentul Europei, dar aceștia nu au fost încă stabiliți, a anunțat ieri, la Deva, deputatul Ionica Popescu. „La nivel național va fi constituită o comisie care va selecta candidați din toată țara. Desigur, se va ține cont (fe criteriile stabilite în Biroul Politic, pe care trebuie să le îndeplinească fiecare candidat. Deocamdată nu putem vehicula nume”, a af&mat deputatul conservator. Europarlamen- tarii PC vor activa în cadrul Grupului Alianței Liberalilor Democrați Europeni (ALDE),

regelui dac Decebal, din fața Casei de Cultură.
(Foto: M.S.)

Polița RCA se va vinde cu Cartea Verde
■ Cartea Verde ar 
putea fi eliberată gra
tuit de la 1 ianuarie 
2007, odată cu RCA.Deva (M.S.) - Cartea Verde pentru acoperirea pagubelor rezultate din accidentele auto produse în afara țării ar putea fi eliberată gratuit asiguraților, după 1 ianuarie 2007, în momentul cumpărării poliței de răspundere civilă auto RCA, care va fi disponibilă și în format electronic. Societățile de asigurări vor elibera asiguraților în momentul achiziției poliței RCA și o poliță Carte Verde, gratuită până în momentul semnării Acordului Multilateral de Garantare de către Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România și ratificarea acestuia de către toate 

pot încerca nuanțe de mov spre albastru. Dacă ai pielea mai închisă, este bine să incluzi nuanțe ale movului spre roșu și vișiniu.Alte culori care merg bine cu pielea de culoare mai închisă sunt cele pale și verdele jad. Dacă movul nu te prinde, alege un bleu sau un gri deschis dacă ești brunetă și roz șters dacă ești blondă.
Ținute „serioase”Costumele masculine puțin mai mari, făcute din materiale închise la culoare aduc un look de oraș în acest sezon. Poți să îl incluzi în garderoba ta și să îl combini cu o beretă pentru look mai masculin sau cu o bluziță de dantelă sau satin pentru un plus de feminitate.Pentru a aduce o notă distinsă costumului ales pentru 
și destinde. Alină durerile de oase și face să dispară micile griji. Nu rămâneți mai mult de 15 minute în apă și termi- nați-vă ședința de relaxare acvatică cu un jet rece pe picioare.
Finețea pieliiBaia e momentul ideal pentru a proceda la un gomaj. Pentru a fi eficace, gomajul trebuie să se facă regulat (o dată sau de două ori pe săptămână), insistând asupra zonelor aspre: (genunchi, u- meri, coate). Gomajul curăță pielea de celulele moarte, ame- Jiflrându-i. .oxigenarea. .UomâjUT este" preliminar epilatului. Evitați să aveți o ședință lunară, deoarece ris- 
a adăugat sursa citată, precizând că decizia aparține Biroului Politic al PC, fiind discutată ieri de președintele PC, Dan Voiculescu, și liderul grupului ALDE, Graham Watson, prezent la București în aceste zile.Parlamentarul hunedorean a mai anunțat că PC a solicitat constituirea a două comisii, una pentru investigarea conturilor lui Nicolae Ceau- șescu, iar cealaltă pentru activitatea ICE Dunărea. în opinia deputatului PC, cele două comisii vor demonstra că președintele PC nu a avut vreo legătură cu dosarul Dunărea sau conturile Ceaușescu.
statele Comunității Europene, potrivit Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. în același timp, formatul poliței RCA ar putea fi modificat pentru a fi emisă și în sistem electronic, după 1 ianuarie 2007.Polița RCA va avea, în cazul în care propunerea va fi aprobată, o vinietă detașabilă aplicată pe parbrizul autovehiculului într-un suport de plastic. în paralel, va fi implementat un sistem de verificare a datelor necesare emiterii poliței RCA înainte de transmiterea acestora în baza de date CEDAM, în scopul reducerii erorilor din sistem și a timpilor de implementare. Oficialii CSA și cei ai BAAR au discutat, joi, cu reprezentanții societăților de asigurări pe tema îmbunătățirii reglementărilor

Pelerină Croială clasicăseară, încearcă și un corset sau o blăniță. Sfat: poartă pantaloni și jachetă pentru a- ți sublinia silueta.
Pelerine, noile hainePoți să alegi una care să treacă de umeri sau una destul de lungă pentru a-ți acoperi tot spatele. Adaugă mister datorită unei pelerine până la călcâie. Pelerina 
câți să agresați pielea. Aveți multe produse la dispoziție pentru a vă face pielea fină.
Mănușa din fibră vegetalăAcționează ca un gomaj sau ca un exfoliant, eliminând celulele moarte. Va trebui utilizată o cremă hidratantă, ceea ce va permite ingredientelor active să pătrundă mai bine în piele.Se utilizează în baie sau sub duș, pe o piele umedă, de două ori pe săptămână, prin mișcări circulare.Evitați regiunile fine ale corpului, utilizați mai ales produse gomanie care sunt mai puțin iritante. Atenție/ totuși, pentru că nu este prea igienic și există tendința să

Plăti pentru medicamente.Deva (M.S.) - Ministerul Sănătății Publice va achita, până în 15 decembrie, datoriile acumulate în sistem la 31 decembrie 2005, pentru produsele medicale furnizate spitalelor. Decizia a fost luată, ieri, după întâlnirea dintre ministrul Sănătății, Eugen Nicolăes- cu, și reprezentanții Asociației Furnizorilor de Produse Medicale. Cele două părți au fost de acord că este indispensabilă menținerea și respectarea disciplinei contractuale la nivelul sistemului sanitar.

Șoferii ar putea primi din 2007 Cartea Verde odată cu polița RCAîn domeniul asigurărilor de răspundere civilă auto. Propunerile vor fi analizate și aprobate de Consiliul CSA în 

merge de minune peste o bluză și o vestă sau chiar peste o jachetă. Ea poate fi o alternativă bună pentru femeile care au o figură mai rotundă. Iată piesa de îmbrăcăminte aflată pe locuri fruntașe în topul sezonului. Alege piele, catifea sau chiar ceva croșetat. Culorile pe care ți le recomandăm sunt: alb, negru sau gri.

kr a

r Ma catdĂ și masajul retateadvă deteriorați țesuturile.

Ministrul Sănătății și reprezentanții AFPM au convenit asupra implementării, începând cu 1 ianuarie 2007, a Directivei 2000 a Consiliului Europei, privind plata facturilor la 30 de zile. Părțile au. convenit dezvoltarea unui partene- riat în vederea derulării unor acțiuni pentru susținerea de către AFPM a strategiei referitoare la îmbunătățirea managementului la nivelul spitalelor, prin accentuarea măsurilor de monitorizare a disciplinei contractuale.

scopul completării normelor de reglementare în acest domeniu, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2007.

mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro


S P O R T
Și-au hipnotizat adversarii

•Urțfc.albă, alta neagră. Mureșul Deva (locifca obținut, ieri, o victorie importantă în etMi a 11-a a Ligii a lll-a, câștigând cu ^) ■ golul marcat de Bițiș (min. 48) partida' d^Eeplasare cu ocupanta locului secund ArieșBn’urda pe care o devansează astfel-în clasament. Cealaltă echipă hunedoreană. Dacia Orăștie a fost învinsă 0-2 pe terenul liderei, Athletic Sibiu. (C.M.)• Cupa speranțelor la înot. Sportivi de la CSS Hunedoara, CS Delfinul Hunedoara și CS Fair-play Hunedoara, cu vârste cuprinse între opt și 13 ani, vor participa sâmbătă, de la ora 10.00, la bazinul de înot din Hunedoara la concursul dotat cu Cupa Speranțelor la înot. (C.M.)
Aur, aproape de titlu

■ FC CIP a obținut pri
ma victorie în UEFA 
Futsal CUP și are șanse 
mari de calificare.

ClPRIAN MARINUț 
ciprian.marinut@informmedia.roDeva - Riscul de a rata calificarea în turul de elită și de a irosi munca din ultimul campionat le-a pus dinamită- n picioare și foc în suflet jucătorilor Campioanei României, FC CIP Deva. Explozia s- a produs, aseară, la Sala Sporturilor, când echipa antrenată de Karoly Gașpari a acționat ca o trupă de comando și a câștigat, mai clar decât o arată scorul (6-3), partida cu campioana Sloveniei, GIP Beton MTO Zagorje.
Emoții cât casaînceputul de meci a fost mai dificil decât se așteptau jucătorii și suporterii FC CIP, prin prisma a ce arătaseră 

slovenii în meciul de debut cu sârbii, pierdut 1-4. La jocul avântat, combinativ și inventiv al devenilor, revigorat de intrarea lui Matei (suspendat în primul joc), slovenii au răspuns cu aceeași monedă, apărând ocazii la ambele porți. Pe fondul acestui joc pe contre, diferența a făcut-o inspirația. Molomfălean a fost e- xact la locul potrivit la un corner executat de Tomescu și a șutat imparabil de la 8-9 metri, deschizând scorul. După gol slovenii au replicat furibund, dar portarul Juver- dean a fost de netrecut la vreo 4-5 ocazii clare. Paradele portarului devean n-au mai avut efect în minutul 18, când Simic a egalat după o eroare a lui... Juverdean care a scăpat mingea în față. CIP a trecut perfect peste șocul psihologic, pentru că la faza imediat următoare Matei a fost faultat în careu, iar Molomfălean (19) a transformat pe- nalty-ul. Mai mult, peste un

Molomfălean (albastru) a marcat două goluri importanteminut Gherman (20) a dus scorul la 3-1, finalizând o acțiune la care au mai participat Molomfălean și Lupu.
Spectacol și voințăîn primele 10 minute de după pauză, FC CIP a controlat autoritar jocul, combinațiile spectaculoase și artificiile tehnice hipnotizându-i pe adversari. Lupu a marcat de două ori în minutele 26 și 27 la capătul unor acțiuni în trei cu Matei și Gherman și a dus 

scorul la 5-1, iar Măgureanu (30 și 31) a ratat ocazii imense. Declinul slovenilor a fost stopat. de antrenor care a impus sistemul 5-0, fără portar. Riscul asumat de tehnicianul sloven s-a dovedit câștigător, pentru că Simic (36) și Kurnik (38) au redus din diferență la 5-3, după faze identice. Scorul final a fost stabilit de Șotârcă, parcă cel mai motivat om din tabăra devenilor, care a reușit o intercepție și a marcat pe contraatac.Deva (C.M.) - Dintre cei trei candidați Ia câștigarea titlului național absolut al piloților, Titi Aur, Claudiu David și Marco Tempest ini. cel mai bine a alergat în probele primei zile de la Raliul Hunedoarei pilotul de la OMV Rally Team, Titi Aur. Piteștean- ul ocupă locul secund dupăprimele trei probe speciale și super- speciala de la Hunedoara cu 15.13. 0, fiind devansat doar de Dan Gârtofan cu 15.10.3. Pe locul trei se află Bogdan Marișca cu 15.14, iar ceilalți doi candidați la titlu ■kClaudiu David și Marco Tempestim, ocupă '^cocurile cinci și șase cu ttmptd’ de i£.34.1 David și 15.37.1 Tempestini. Mihai Leu care dorește și el să câștige Raliul Hunedoarei a mers bine în Superspeciala de la Hunedoara în care a fost al doilea, iar la general e pe locul patru cu 15.27.7 Cu siguranță, Leu v^ forța și mai mult azi pentru a câștiga Raliul Hunedoarei, întrucât dorește să-și încheia cu fruntea sus cariera de pilot de raliuri.
Mituri da aacuritata .....
Programul de închidere a circulației________
Sâmbătă, 14 octombrie
orele 8.30 - 11.30 pe DJ Deva - Hunedoara de pe 

Str. Vulcan nr. 35 până la intersecția cu Popești;
orele 9.00 - 12.00 pe DJ Hunedoara - Hațeg - 
Hășdat - Silvaș - Hațeg;
orele 10.30 - 15.00: pe DJ Teliuc - Toplița - de la 

intersecția cu Ghelari până la Toplița
orele 13.30 - 16.30: DJ Hațeg - Hunedoara - Hațeg 
- Silvaș - Hășdat
orele 14.30 - 17.30: DJ Hunedoara - Deva de la 

intersecția cu Popești până la Deva pe Str. Vulcan.

FC CIP face apel la publicDeva (G.M.) - Victoria cu slovenii oferă FC CIP șanse mari în cursa pentru primele două locuri care asigură calificarea. Indiferent dacă olandezii câștigă la scor meciul cu slovenii, FC CIP se califică în turul de elită alături de campioana Serbiei dacă o învinge măcar la un gol diferență. Devenii sunt avantajați de faptul că în caz de egalitate de puncte se iau în calcul doar rezultatele directe dintre echipele în cauză, iar CIP stă mai bine ca olandezii. Așadar suporterii devenii sunt așteptați duminică să o susțină pe campioana României în ten
Obligați sa câștigePetroșani (C.M.) - Meciul de azi cu Pandurii are o încărcătură specială pentru reprezentanții Jiului. Fotbaliștii antrenați de Florin Marin nu au altă variantă decât victoria, pentru că orice punct pierdut acasă în fața u- nei contracandidate directe în lupta pentru evitarea retrogradării ar “bloca” și mai rău echipa în subsolul clasamentului. în plus, tehnicianul trebuie să convingă prin rezultate că a avut dreptate când a exilat la echipa a doua doi jucători (Drida și A Ilie) și când a uneltit pentru îndepărtarea consilierului tehnic Gigi Bo- rugă care a demisionat în a- ceastă săptămână.

tativa de a învinge campioana Serbiei și a se califica mai departe.

Suporterii FC CIP sunt aștep
tați la Sală

UEFA FUTSAL, CUF J MUFA 8
Rezultatele de joi, 12 octombrie____________________________
KMF Marbo Belgrad (Serbia) - GIP Beton MTO Zagorje (Slovenia) 4-1
Au marcat Dimie (3), Tofoski (18), Pavicevic (23), Soso (40) / Simeunovic (2).
FC CIP Deva - FCM Kras Stervakanties (Olanda) 2-3______________
Au marcat: Măgureanu (10), Stăncuța (18) / Dezwart (19), Roest (29), 
Thies (33).
Rezutoffle de vineri. 13 r^tjjmbrie C,':________ , ,
FCM Kras Stervakanties - KMF Marbo Belgrad 5-2
Au marcat: Rajici (9, 40 și 40), Borojevici (24), Periei (32) / Gonomyn (10), 
De Zwart (37)
FC CIP Deva - GIP Beton MTO Zagorje 6-3______________________
Au marcat: Molomfălean (7 și 19 penalty), Gherman (20), Lupu (26 și 27), 
Șotârcă (39) / Simic (18 și 36), Kurnik (38).
Clasamentul__________________________________________________
1. KMF Marbo Belgrad -. 6 puncte, 9-3
2. FC CIP Deva - 3 puncte, 8-6
3. FCM Kras Stervakanties - 3 puncte, 5-7
4. GIP Beton MTO Zagorje - 0 puncte, 4-10
Programul de duminică, 15 octombrie__________________________
ora 11.00: GIP Beton MTO Zagorje - FCM Kras Stervakanties 
ora 13.15: FC CIP,Deva - KMF Marbo Belgrad,,

fi principiul „FII yl Jurilor, nu doar cltltorr'jhm 
II octomhrlMnwpând ruora IIiOO^mw iWI 
Cuvântul Liber
Intre ItMrthuțilk» publice, polițiști
Cuvântul Liber vu face un Joc de plemne uHIurl de 
pompierii vor purtk'lpu yl d ri Indnpft almoeTera. 
iurltetaeomtouâLn am v i

taie ferestre să fieAi visat ca vechile 
înlocuite cu unele noi, din termopan? Nu- 
ți permiți această schimbare?
Nu e nimic, ne am gândit noi la toate’
Toamna aceasta. Cuvântul Liber iii pune 
termupane pentru numai 8,9 lei!
le mhobi de cu iii oferim a< rasta șans.P 
Pentru <â ești sau ui siguranța vel dori sa 
devii unul dini re abonat ii noștri.
IJn nou lonuirs iti va răsplăti fidelitatea!

Cum poți participa?
fa ti un abonament la Cuvântul Liber pen 
tiu minim O IUNA, ui numai 8,9 lei (da, 

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

Unde te poți abona?
■ la sediul redacției Cuvântul Liber din Deva, 
Strada 22 Decernbne. numărul 37A;

la posta, 

- sau dac a vrei ca organizatorii nosfo du 
presa sa vma chiar la tine acasa, suna la 
numărul de telefon 0254/211275.
Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajatii 
S.C. Inform Media S R.L. si nici rude’e atâ
tora de gradele I si II.
Extragerea va avea loc, la sediul !c-da- Up 
în data de 30 octombrie
Numele câștigătorului va fi pupi - u <” 
paginile ziarului din dala de 31 L ? nt 
Informații suplimentare, la îu r* • 
0254'21'1275, mtcm'i K8-i »-. ■ 
contact Magdaieua s» • : ■ Succes’

Profită de acest concurs si abonează-te acum!

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro


SPORT /8sâmbătă, 14 octombrie 2006
• Litigiu. Președintele clubului Atletico Madrid, Enrique Cerezo, a anunțat că a solicitat despăgubiri Federației Argentiniene de Fotbal (AFA) în urma accidentării suferite de jucătorul Maxi Rodriguez în timpul meciului amical Spania - Argentina, scor 2-1. (MF)

Rednic

Giorgio Chinaglia (Foto: fan)

Mandat pentru ChinagliaRoma (MF) - Un mandat de arestare a fost emis pe numele fostului președinte al clubului Lazio Roma, Giorgio Chinaglia, pentru tentativă de extorsiune în detrimentul actualului șef al grupării, Claudio Lotito, a anunțat poliția italiană.Alte opt persoane, între care patru membri ai „Ireductibili”, principalul fan-club al suporterilor de la Lazio, au fost arestate, acestea fiind bănuite de amenințări și de intimidare la adresa lui Claudio Lotito, pentru a- 1 convinge să vândă clubul.Potrivit poliției, mandatul de arestare împotriva lui Giorgio Chinaglia, care se află în străinătate, nu a putut fi executat pentru moment. Atacant al echipei Lazio Roma în anii '70, Chinaglia a fost unul dintre artizanii primului titlu de campion al Italiei pentru laziali în 1974. Devenit președinte de club în anii '80, Chinaglia a fost suspectat de legături cu Camorra, mafia napolitană.

■ Cei doi tehnicieni se 
acuză reciproc pentru 
declarații defăimătoare 
la adresa celuilalt.București (MF) - Antrenorul formației Dinamo, Mircea Rednic, a declarat că primul tehnician care ar trebui să fie chestionat de membrii Comisiei tehnice din cadrul Federației Române de Fotbal este chiar selecționerul Victor Pițurcă. „Cred că primul de care ar trebui să se ia cei din Comisia tehnică este selecționerul. El a spus că jucătorii de la Dinamo nu sunt de națională, că cei de la Dinamo nu sunt pregătiți fizic. El a început”, a declarat Rednic.Comisia tehnică din cadrul FRF a emis un comunicat în care îi atenționează pe antrenori „să elimine din viitoarele declarații atacurile la adresa unui coleg de breaslă”, în caz contrar aceștia urmând a fi chemați în fața Comisiei de Disciplină a FRF.
Declarații belicoaseîn comunicatul Comisiei tehnice, postat și pe site-ul FRF, sunt oferite drept exemplu declarațiile unor antrenori din Liga, I, făcute înaintea

si Piturca se contrează

Antrenorii Victor Pițurcă și Mircea Rednicmeciului România - Belarus. „Un exemplu în acest sens îl reprezintă declarațiile răutăcioase ale unor antrenori de club îndreptate împotriva selecționerului echipei noastre naționale, cu ocazia jocului România - Belarus, din cadrul preliminariilor EURO 2008”, se arată în comunicat.Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, apreciază că decizia Comisiei tehnice este bună. „Democrația este prost înțeleasă de unii antrenori. Foarte bine a făcut Comisia tehnică atunci când a luat această măsură. Pițurcă e ata

cat de patru luni de zile în anumite ziare. Nu e vorba de liberă exprimare, ei s-au referit la jigniri”, • a menționat Dragomir.Președintele FRF, Mircea Sandu, a refuzat să comenteze decizia luată, motivând că este plecat din țară.
Rednic se apărăTehnicianul formației din Șoseaua Ștefan cel Mare susține că nu l-a atacat niciodată pe selecționer, ci și-a apărat jucătorii. „Eu nu am criticat pe nimenj. Nu am făcut nimic altceva decât să îmi apăr jucătorii. Eu îi cunosc

(Foto: FAN)mai bine decât oricine. Nu m- am legat de tactică, de maniera de joc, de absolut nimic. Dacă ei cred că prin decizia asta mă vor împiedica să îmi apăr jucătorii se înșeală. Că îi convine selecționerului sau nu, eu o să îmi apăr jucătorii, indiferent de sancțiuni”, a mai spus Mircea Rednic.înaintea meciului România - Belarus din cadrul preliminariilor Campionatrului European din 2008, încheiat cu victoria echipei antrenate de Victor Pițurcă, scor 3-1, antrenorul Mircea Rednic afirmase că Dinamo ar fi meritat mai mulți jucători la lot.

Probleme la LyonLyon (MF) - Fundașul elvețian al echipei Olym- pique Lyon, Patrick Muller, și portarul Gregory Coupet vor fi indisponibili mai multe săptămâni, din cauza unor accidentări.Patrick Muller va fi indisponibil cel puțin trei săptămâni, după ce și-a luxat umărul drept în timpul meciului Austria - Elveția, scor 2-1, din preliminariile Euro 2008. La rândul său, portarul adversarei Stelei în grupa E a Ligii Campionilor, Gregory Coupet, va fi absent aproximativ două săptămâni, din cauza unei accidentări la două degete de la mâna dreaptă. Astfel, cei doi nu vor putea juca în meciurile cu Dynamo Kiev (marți, in Liga Campionilor) și cu Olympique Marseille (22 octombrie, în campionat).

Gregory Coupet (Foto; fan)

Cel mai 
bun în 
2005/2006
Berlin (MF) - Atacan
tul echipei Werder 
Bremen, Miroslav 
Klose, a fost ales cel 
mai bun jucător din 
campionatul Ger
maniei în sezonul 
2005/2006, de către 
sindicatul german al 
fotbaliștilor profe
sioniști. Klose (28 ani) 
a încheiat sezonul 
trecut pe primul loc 
în clasamentul golge- 
terilor, cu 25 de 
goluri, și în cel al 
pasatorllor (25 pase 
decisive), fiind și cel 
mai bun marcator de 
la Cupa Mondială, cu 
cinci reușite. Atacan
tul a obținut 64% 
din voturi, devansân- 
du-l pe fostul con
ducător de joc de la 
Bayem Munchen, 
Michael Ballack, 
transferat în această 
vară la Chelsea 
(4,5%) și pe coechi
pierul său de la 
Werder, Tim Borows
ki (3,2%). Klose (in 
foto) va primi trofeul 
astăzi, după meciul

< de campionat cu VfL 
Bochum.

Kuyt revineLiverpool (MF) - Atacantul olandez al echipei Liverpool, Dirk Kuyt, ar putea reveni în teren în urma accidentării la gleznă, la meciul eu Blackburn, de azi, a anunțat antrenorul Rafael Benitez. Kuyt s-a accidentat la meciul naționalei Olandei iar responsabilii de la Liverpool se temeau că jucătorul va fi indisponibil două săptămâni. însă tratamentul a funcționat bine, iar Benitez este încrezător în revenirea atacantului la meciul de sâmbătă. „Accidentarea lui Dirk nu este atât de gravă. Nu pot spune când va fi capabil să joace, dar el a revenit, marți, și a făcut un tratament intensiv. Așteptăm să vedem cum va evolua și vom decide dacă va juca”, a declarat Benitez.

Echipa „haimanalelor" din fotbal
■ Formația este 
alcătuită din unsprezece 
jucători cu un comporta
ment nesportiv.Londra (MF) - Atacantul e- chipei Manchester United, Wayne Rooney, și fundașul formației Inter Milano, Marco Materazzi, fac parte din echipa „haimanalelor”, realizată de publicația So Foot, care cuprinde 11 jucători cu un comportament nesportiv. în poartă se află germanul Harald Schumacher, „călăul” german, considerat de francezi un Antichrist, după faultul comis asupra lui Battiston, în semifinalele Cupei Mondiale din 1982. Fundași: Ben Thatcher - „teroarea” de la Manchester City, Khalid Boulahrouz - „Canibalul” de la Chelsea, Marco „Matrix” Materazzi - „diavolul” de la Inter Milano; Gabriel Heinze - „îngerul exterminator” de la Manchester

Duelul dintre Zidane și Materazii de la CMUnited. Mijlocași: danezii Thomas Gravesen (Celtic Glasgow) și Stig Tofting (Randers FC), Cyril Rool (OGC Nice) - recordmanul francez în materie de cartonașe (127 galbene și 19 roșii), olandezul Mark van Bommel (Bayern Munchen). Atacanți: Paolo Di Canio (Cisco Roma), „John” Wayne Rooney - furia de la Manchester United. Rezervă: Franck Juri- etti - de la Girondins Bordeaux. Publicația So Foot apreciază că

era nevoie de o astfel de formație, mai ales după finala Cupei Mondiale, în care Z* dine Zidane l-a lovit cu capul în piept pe Marco Materazzi. So Foot scrie că fotbalul nu este mai violent decât în trecut, așa cum susține și profesorul Luc Collard, autorul cărții „Sport și agresivitate”. „Diferența constă în faptul că astăzi este mult mai urmărit, în realitate, violența în sport a existat mereu”, a spus Collard.
Nominalizați la premiile FIFA

Reyes, în refacere
Madrid (MF) - Mijlocașul Jose Antonio Reyes (Real Madrid) a declarat că sunt șanse mari să fie apt, după microruptura fibrilară suferită, pentru meciul cu Steaua București, programat marți, în etapa a treia a grupei E a Ligii Campionilor.Reyes nu va juca sâmbătă în meciul de campionat de la Getafe, dar a afirmat că este optimist în privința revenirii sale pentru meciurile importante cu Steaua din Liga Campionilor și cu FCBarcelona în Primera Division.

Jose Ani_nio 
Reyes

(Foto: FAN)

■ Forul mondial a remis 
o listă cu 30 de jucători, 
Italia și Franța având 
câte cinci.

Geneva (MF) - FIFA a anunțat jucătorii preselecțio- nați pentru titlul de cel mai bun fotbalist al anului 2006, care va fi atribuit pe 18 decembrie. Italia și Franța, campioana, respectiv vicecam- pioana mondială, sunt reprezentate de câte cinci jucători. Cele două țări care au disputat pe 9 iulie, la Berlin, finala Cupei Mondiale, sunt cel mai bine reprezentate in preselecția FIFA, care va desemna succesorul lui Ronaldinho, jucătorul anului 2005. Jucătorul anului este ales în urma votului selecționerilor și căpitanilor de echipă ale echipelor naționale. La Începutul lunii decembrie, FIFA va anunța in ordine alfabetică numele celor trei jucători șl celor trei jucătoare o,, nHmit rele mai multe

Cine va fi succesorul lui Ronaldinho? (Foto epaiGerrard (Anglia), Henry (Fran-voturi. Lista celor 30 de jucători selecționați de FIFA pentru acest titlu este următoarea: Adriano (Brazilia), Ballack (Germania), Buffon (Italia), Cannavaro (Italia), Cristiano Ronaldo (Portugalia), Cech (Cehia), Deco (Portugalia), Drogba (Câte d'Ivoire), Essien (Ghana), Eto'o (Camerun), Figo (Portugalia), Gattuso (Italia),

ța), Kaka (Brazilia), Klose (Germania), Lahm (Germania), Lampard (Anglia), Lehmann (Germania), Nesta (Italia), Pirlo (Italia),. Ribery (Franța), Riquelme (Argentina), Ronaldinho (Brazilia), Rooney (Anglia), Rosicky (Qehia), Șevcenko (U- craina), Thuram (Franța), Vieira (Franța), Zidane (Franța).

Autograf, ptiotui german Michael Schumacher a acordat un autograf unei persoane cu handicap, după o sesiune de antrenamente desfășurată pe circuitul de la Jerez (Spania). (T.B.) (Foto: EPA)



LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

Al - Prima Invest
A2 - Garant Consulting
A3 - Imobfranc

• A4 - Fiesta Nora
A5 - Casa Betania
A6 - Rocan 3000 SRL
A7 - Mimason
A8 - Morellia

W - Elite

Vând ap. 2 camere (03)

• decomandate, balcon închis, contorizări, zona 
Minerului, preț 880 milioane lei. Tel. 0745/159573. 
(T)
• modificat, balcon închis, gresie, faianță, 
bucătărie mobilată, etaj 2, Dacia, Al. Romanilor, 
bl. 14, preț 1,1 mid. lei. Tel. 0749/182154, 
0254/219582.(7)
s parter, balcon închis termopan, beci sub 
balcon, centrală termică, ușă metalică, mobilat, 
2 intrări prin scară, balcon, zona Gojdu, Al. 
Crinilor, 45.000 euro. Tel. 0723/227569. (T)
»urgent, confort 1, Deva, zona Miorița, 
contorizări apă, gaz, preț 1,250 mid. lei. Tel. 
223336. (T)
• urgent, Deva, Kogâlniceanu, decomandată, 
centrală termică, gresie, faianță, balcon închis, 
jaluzele exterioare, cablu tv, instalații sanitare 
noi, preț 110.000 ron, negociabil. Tel. 0721/819189, 
0254/215588. CD
• dec,, b-dul. N. Bâlcescu, etaj intermediar, st 54 
mp, centrală termică, termopan, parchet, gresie, 
faianță, modificări, amenajat recent, posibilitate 
și de garaj, preț 130.000 ron neg., tel. 0788/165703, 
0745/302200. (A4)
• zona M. Viteazul, bucătărie modificată, 
parchet, gresie, faianță, ușă metalică, apometre, 
gaz 2 focuri, zonă liniștita, preț 98.000 ron, neg., 
tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• zona piață, parchet, gresie, faianță, balcon 
mare închis, centrală termică, vedere la stradă, 
preț 108.000 ron, neg., tel. 0723/251498, 
0745/302200. (A4)
• zona Decebal, vedere la stradă, etaj 3. centrală 
termică, termopan, parchet, gresie, faianță, bine 
întreținut, preț 130.000 ron, neg., tel 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• dec, etaj 3, zona hotel Deva, fără modificări, 2 
focuri gaz, repartitoare, ocupabil în 24 ore, preț 
128.000 ron, neg, tel.0745/302200, 0788/165703. 
(A4)
• dec., suprafață mare, superamenajat, zona 
BCR, centrală termică, bucătărie modificată, 
’ermorran. parchet nou, gresie și faianță, bloc de
4 nivele, preț 145.000 ron, neg, tel 0788/165703, 
232808,0745/302200. (A4)
• etaj 2, dec., 54 mp, bloc de cărămidă, balcon 
mare, centrală termică, parchet de stejar, gresie 
și faianță, bine întreținut, ocupabil pe loc, zona 
Kogâlniceanu, preț 130.000 ron, neg, tel 
0788/165703J1723/251498. (A4)
• dec, parter, 59 mp, hol central, parchet de 
Mejar în camere, hol și bucătărie, zona piață 
.Jeț 120.000 ron, neg, tel 0745/ 
302200,0723/251498,232808 (A4)
• etaj 3, dec, 2 balcoane închise cu termopan, 
zona Decebal, gaz 2 focuri, parchet, mici 
modificări, ocupabil azi, preț 36.000 euro, neg, 
tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
» etaj intermediar, zona Artima, parchet stare 
foarte bună, gresie, faianță vedere în 2 părți, 2 
balcoane, bloc de cărămidă ocupabil imediat, 
preț 140.000 ron, neg, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• zona Trident - ANL, ocupabil azi, contorizări, 
fără modificări, preț 68.000 ron, neg. tel 
0745/302200,232808 (A4)
• ec, 74 mp, zona Lie. Auto, contorizări, parchet 
'tare bună bine întreținut, vedere în 2 părți, preț 
^.500 euro, neg, tel. 0788/165703,232808 (A4)
• semidecomandate, termopane, parchet, 
gresie, faianță CT, balcon închis, et 1, zona 
Zamfirescu, preț 1,1 mid. Tel. 0742/019418 (Al)

• zonă centrală et 2, CT, balcon, parchet, st 48 
mp, interfon, preț 32000 euro, negociabil. Tel. 
0726/710903. (Al)
• dec, CT, 2 balcoane, st 70 mp, Lido, preț nego
ciabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• circuit, centrală termică zona Miorița, preț 
95.000 ron. Tel. 0740/210780. (Al)
• semidecomandate, contorizări, etaj 3, zona 
Uzo Balcan, preț 72.000 ron. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• Gojdu, Nocturn, circuit centrală termică preț 
95.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• zona gării, etaj intermediar, dec, gresie, 
faianță parchet, contorizări, preț 135.000 RON, 
neg, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• 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)
• urgent, zona Gojdu, etaj 1, amenajări 
moderne, contorizări, preț 108.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• zona Zamfrescu, 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)
• etaj 2, dec., centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță ușă metalică Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță parchet, balcon, Eminescu, preț 110.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228.  
(A5)
• circuit, parchet, bloc de cărămidă, balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• dec, centrală termică proprie, parchet balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj 3, uși schimbate, contorizări, parchet, 
zona gării, preț 120.000 lei, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• decomandate, baie, superamenajată CT, et 2, 
zonă ultracentrală ocupabil imediat, preț 
135.000 Ron, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• superamenajat CT, termopane, complet 
mobilat și utilat ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg., tel. 235208,0729/018866. 
(A6)
• st 70 mp, superamenajat și dotat CT, la cheie, 
ocupabil imediat, et 2, zonă bună preț neg., tel. 
235208 0724/620358 (A6)
• In dradt, pe Bălcescu, parchet gresie, faianță 
termopane peste tot, balcon închis cu 
termopane, comp/et contorizat exclus credit, 
preț 98000 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Dada, cu balcon, etaj 4, izolat, liber, preț 
70.000 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Gojdu, parter, semidec, stare bună 
contorizări, s=46 mp, preț 88000 RON, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• zona pieței, semidec., parchet, balcon, 
contorizări. neamenajat etaj 4, izolație italiană 
preț 97.500 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Banca Transilvania, dec., 2 balcoane, etaj 
4, acoperit cu tablă s=50 mp, neamenajat preț 
36.000 euro, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Piață 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc., 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță termopane, parchet balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
• Aleea Armai 2 camere, bucătărie, baie, gaz
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dadă 2 camere, CT, parchet, gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288 (A8)

• in circuit bloc de cărămidă balcon închis, 
zona Dacia, preț 98.000 RON neg. Tel. 231800; 
0745/511776. (A9)
• dec, camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări integrale, etaj 1, zona Kogâlniceanu, 
preț 125.000 RON., tel. 231800; 0745/511776 (A9)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• decomandate, zonă ultracentrală, vedere la 
stradă zona Decebal până la lido. Tel. 
0723/262334. (T)
• urgent Deva, plata imediat. Tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, Zamfirescu, semidecomandate, etaj 1, 
bloc cărămidă parchet, contorizări, 2 balcoane, 
vedere în 2 părți, fără intermediari, negociabil. 
Tel. 223132,222327. (T)
• etaj 1, balcon, centrală termică, gresie, 
faianță accept credit ipotecar, zona Astoria, 
preț 95.000 ron neg., tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• zona Împăratul Traian, bloc nou, etaj 1, dec., 
fără modificări, balcon mare închis, centrală 
termică parchet, faianță boxă bine întreținut, 
preț 62.000 euro, neg., tel. 0723/251498, 
0788/165703. (A4)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă etaj 1, 
modificări la bucătărie, balcon mare, parchet, 
gresie, faianță termopan, bine întreținut, 
ocupabil pe loc, preț 42.000 euro, neg., tel. 
0723/251498,0788/165703. (A4)
• semidecomandate, balcon, parchet, 
contorizări 2 focuri, etaj 1, zona Zamfirescu, preț 
1,250 mid. lei, negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, et 1, 2 băi, garaj sub bloc, 
contorizări, zonă bună, preț 52.000 euro. Tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• urgent In zona Progresul, dec., balcon, hol, 
central, preț negociabil, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent în zona Scărișoara, etaj intermediar, 
balcon, amenajări moderne, centrală termică 
preț 95.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent in zona Dorobanți, etaj intermediar, 2 
balcoane, modificări, centrală termică preț 
165.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• Zamfirescu, dec, hol central, termopane, 
parchet, 1 baie, parter, balcon, 2 cămări, preț 
39.000 euro, gaz 2 focuri, tel. 0740/013971. (A2)
• B-dul Decebal et. 3, dec, CT, 2 băi, 2 balcoane, 
vedere în două părți, parchet, gresie, faianță 
preț 43.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• zona L Creangă dec, CT, AC, gresie, faianță, 2 
băi, balcon, st=85 mp, preț 44.000 euro, neg, tel. 
0742/290024. (A3)
• zona AL Neptun, dec, CT, gresie, faianță 
parchet laminat, balcon închis, 2 băi, beci, preț 
145.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• dea, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci. Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• dea, centrală termică 2 băi, boxă st 98 mp, 
Carpați, preț 145.000 lei, tel, 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, balcon, parchet, repartitoare, contorizări 
la apă și gaz, AL Păcii, Gojdu, preț 38000 euro, tel. 
223400,0724/169301 0740/914688 (A5)
• decomandate, zonă ultracentrală et 7, 
superamenajat complet mobilat și utilat preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut tel. 235208 
0729/018866. (A6)
• dea CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață parter, ideal spațiu comercial, 
birouri, cabinet, cu toate aprobările la zi, merită 
văzut, preț neg., tel. 235208, 0724/620358, 
0729/018866. (A6)
• semideo, aranjat, gresie, faianță, parchet 
lamelar, zona Dacia, etaj intermediar, preț 750 
mii., neg., tel. 0749/268830,206003. (A7)
• urgent, etaj intermediar, cu balcon, 
contorizări, zona Micro 15, Deva, preț 71.000 
RON, tel. 0749/268830,206003. (A7)
• semideo, contorizări, gresie, faianță CT, 
balcon închis, zona Astoria, preț 95.000 RON, tel. 
0749/268830,206003. (A7)
• zona L Creangă parchet, contorizări. st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)

• zona If 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)
• dea, camere cu parchet contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, preț 160.000 RON neg, tel. 231800, 
0740/317313. (A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• dea, et 1, zonă bună 2 balcoane, 2 băi, st 100 
mp, contorizări, preț 161.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)
• ugent in zonapiațacentrală 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)
• dea, st 100 mp, contorizări, Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688. (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, parchet 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• zona M. Eminescu, dea, 2 balcoane, 2 băi, et 1, 
neamenajat, preț 150.000 RON, tel. 0742/290024. 
(A3)
• zonă 1 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)
• Hoc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg, tel. 235208,0729/018866. (A6)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță, et bun, CT, 2 balcoane, parchet 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
• dea, 2 băi (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, etaj 3, Bd. Decebal, preț neg., 
merită văzut! Tel 231.800,0740/317313. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

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

Vând case, vile (13)

• casă ăi Deva, str. Gh. Doja, nr. 11,2 camere, 
cămară beci, curte, grădină Informații la tel. 
0254/212355 (D
• In Simeria, casă, 3 camere, bucătărie, toate 
utilitățile, st 1100 mp, preț 13 mid. lei, negociabil. 
Tel. 220393,261596. (T)

• casă nouă Deva, P+E+M, sc 240 mp, 
Pietroasa, 2 intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică 400 mp teren, preț 99.000 
euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• casă nouă 14 km. Deva. 3 nivele, garaj, sc 800 
mp teren, canalizare, apă gaz +curent, preț 
65.000 euro. neg.. Tel. 0722/564004. (Al)
• 5 camere, garaj, CT. gresie, faianță parchet 
grădină zona Sântuhalm, preț 370.000 RON. neg., 
tel. 0742/290024. (A3)
• construcție nouă 7 camere, nefinisată curte 
și grădină 1200 mp, ideală pentru sediu firmă 
sau locuit Deva, preț 120.000 euro, tel. 
0742/290024. (A3)

• Deva, tk Horea, 2 camere, baie, bucătărie, preț 
95000 Ron, neg, tel. 235208 0729/018866 (A6)
• Deva, zonă ultracentrală suprafață construită 
150 mp, grădină suprafață 850 mp, ieșire la două 
străzi, preț 110.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• zona Pietroasa, P+l, construcție 2000, parter:
2 camere, hol, baie, bucătărie, garaj, la etaj; 3 
camere, hol, baie, bucătărie, pretabil 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
■ construcție 20M, P+M, living, bucătărie, 2 băi,
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• construcție im, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80000 euro, neg., tei. 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. 
231300,0740/317313. (A9)

Cumpăr casa (14)

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

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

Vând case la țară (17)

• casă ki Vețel, 3 camere, garaj, anexe, la 200 m 
de DN. Tel. 237732. (T)
■ 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)
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Vând garsoniere (19)

• decomandată complet utilată și 
mobilată Bdul Decebal și garsonieră 
confort redus în zona Gojdu; cumpăr 
apartament 2 camere, zonă centrală 
exclus intermediari. Tel. 0723/926855, 
0721/075060.(1/12.10)

• decomandată centrală termică parchet gresie, 
faianță balcon închis, st 38 mp, zona Opera, preț 
750 mii, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• Deva, zona Mărăști, parter, multiple 
îmbunătățiri, obiecte sanitare noi, mobilată 
contorizări, ocupabilă imediat preț 670 milioane 
lei, negociabil. Tel. 222313,0747/692330. (T)
• parchet faianță apometre, gaz 2 focuri, zona 
Progresul, stare foarte bună sau schimb cu 
apartament 2 camere + diferență în zonă 
centrală accept credit ipotecar, preț 67.000 ron, 
tel. 0745/302200,232808 (A4)
• zona Decebal -1. Maniu, etaj intermediar, dec., 
parchet contorizări, stare bună ocupabilă 
imediat, preț 85.000 ron, neg.,’ accept credit 
ipotecar, tel. 0723/251498,0745/302200, 232808. 
(A4)
• zona Miorița, etaj intermediar, balcon mare, 
gaz 2 focuri, repartitoare, parchet sau schimb 
cu apartament 2 camere, zona Dacia, Eminescu, 
preț, 76.000 ron, neg., tel 0788/165703, 232809. 
(A4)
• urgent, decomandată contorizări, parchet, 
gresie, faianță zona Dorobanți, preț 69.000 ron. 
Tel. 0745/639022, 0726/316796. (Al)
• dea, neamenajată contorizări, suprafață 
peste 35 mp, zona Poliția Județeană preț 75.000 
RON, tel. 0741/154401.227542 seara. (A2)

fm

KM.» 
®O,7 
VO.T»

PENTRU
CASA TA

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

în spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0729/018866.

LIDER IMOBILIAR AL JUDEȚULUI HUNEDOARA
■ Agenția imobiliară PRIMA-INVEST pune gratuit la dispoziția clienților peste OPT MII de 
oferte: garsoniere, apartamente, case, vile, spații comerciale și terenuri în scopul 
VÂNZĂRII, CUMPĂRĂRII sau ÎNCHIRIERII.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST este LIDER pe piața imobiliară a județului Hune
doara și are cea mai PERFORMANTĂ OFERTĂ LA CEL MAI BUN RAPORT PREȚ - CALI
TATE.
• GRATUIT clientul primește următoarele informații: imobiliare, creditare bancară, 
juridice, notariale, precum și RANDAMENTUL INVESTIȚIEI IMOBILIARE PE TERMEN 
MEDIU Șl LUNG.
■ Agenția imobiliară PRIMA-INVEST oferă informațiile necesare clientului pentru ca 
acesta să poată lua cea mai BUNĂ DECIZIE pentru el și să facă cea mai RENTABILĂ 
INVESTIȚIE pentru viitorul lui și al familiei.
• Toți clienții care CUMPĂRĂ prin Agenția imnbiliară PRIMA-INVEST sunt serviți 
GRATUIT.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST vă așteaptă la sediul din:
DEVA, BD. IUL IU MANIU, bl. CI. parter.
Tei ./fax 215.212
Sau la adresa de Internet: www.prima-invest.ro, e-mail: imob@prima-invest.ro 

MANAGER: ing. Nelu VERZES 0722/564.004
DIRECTOR: ing. Adriana VERZES 0721/055.313.

Garant Consulting
^99^ 11 ani de experiență

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

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

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

AGENȚIA IMOBILIARĂ

PRIMA - INVEST
LIDER IMOBILIAR 

A TESTA T Șl LICENȚIA T
Deva, bd. lutiu Maniu, bl.CI, parter 

Tel/fax 0254/215212 
sau 0722-564004. 

www.prima-invest.ro

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

4 223400
4 0723/020207

0740/914688

Casa Betania
www.casabetania.rdslink.ro
“... aproape de tine...” |

e mail: casabetania@rdslink.ro ~

FIESTA NORA

L -_J
232 80S

■r '. ! * •’ -■tnnr.rrj o ro

Om Mobil: •723*1*177
BdJ Drasferit, tiUpftr MoM;JWl?L2<2 g
fri-ftWrimiVyihif; bw fitted Imo I

AGENȚIA IMOBILIARĂ 
IMOBFRANC

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

12 (CEPROMIN)
FIȚI INFORMAȚI DE ULTIMELE OFERTE

In vânzări și închirieri imobiliarei
TEL: 0742/290024
E-mail: imobfranc@yahoo.com

(65906)

RECLAME

http://www.prima-invest.ro
mailto:imob@prima-invest.ro
http://www.prima-invest.ro
http://www.casabetania.rdslink.ro
mailto:casabetania@rdslink.ro
mailto:imobfranc@yahoo.com
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Service auto ANGAJEAZĂ:

- inginer mecanic specializare auto
- spălător auto

- electrician auto

CV-urile se vor trimite la numărul de tel jfax 214341.

(66448)

CORAMoI
Hațeg

ANGAJEAZĂ
CONTABIL
CERINȚE:
-«xperidnț* în domeniu min.5 eni;
-cunoștințe IT;
-vArata maximi 45 ani. 
AVANTAJE:

-ealarlu motiva nt; 
-condiții de lucru într-o 

echipă dinamică

Construcții civila si industrial* 
Distribuție materiale construcții 

Comerț eJectroeasnic»

(59664)Ral la Tal0723/400 636 sau 0254/772 221

S,C. PARTEHER LEG13 SRL DEVA
Tel. 0765-243768 0788.189.103

®
. înființează societăți comerciale in numai zece zile 

asigurând toate serviciile necesare (inclusiv stampila).

• modifică prin acte adiționale societăți existente

• asigură asistența juridică la redactarea contractelor

• reprezintă în instanță interesele persoanelor juridice. 
(59810)

• Bvd.
11 LII MANII 
i bl.
!L3PARTER

SC 3F Graal SRL
Deva, Hunedoara
Aleea Plopilor bl. G1 ,ap 6 
tel/fax.0254/234.125

DISTRIBUITOR AUTORIZAT SKY ATC:
-PAPETÂRIE
ELECTROZI. SCULE. UNELTE, CUIE ELECTRICE 

-ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
-BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(65051)

TE AM CO NSU LUNG | '«i™

NU MAI DA CU ZARUL....... CAUTA HAR ULI

ACUM e momentul pantru EVALUAREA ANUALĂ A PERFORMANȚELOR 
PERSONALULUI DIN FIRMA TA!

Plata concurențială sancționează lipsa performanteil 
Noi te ajutăm să iți Identifici ți să iți dezvolți CAMPIONII!

Contactează-ne acum la : email: anazsok@smart.ro, tebfax: 0254 230717, 
www.teamconsulting.smart.ro

(65054)

VACANTA

*5**<^a~ -3*
Vă oferă cazate, masă și 

transport pe o perioada de 

12 zile la numai 550 ron / 

persoană, doar în perioada 

01.09-30.11.2006 
inf latei / fax. 0254/249.111§ 

telefon. 0254/249,175 §

TRANSPORT PERSOANE W:
România • Italia - Franța Jxxinia Vis a vis de McDonald 's

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

IQâ euro dus
euro dus-înlors-15 zile
euro dus-îhtors - 90 zile S

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS3

■ TÂMPLARIE PVC Șl ALUMINIU PROFILE REHAU
■ GEAM T1RMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
* 10% REDUCERE
* GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA _________________________
DEVA, str. Ion Creangă, bl 25 ap. 2 IffiîSi

titular ai Proiectului, anunță depunerea 
documentației tehnice in vederea obținerii acordului de 
mediu pentru obiectivul „Dezmembrare-demolare stație 
nr. 3", situat in Orăștie, Str. Luncii FN, 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.

(66569)

• dec, contorizări, etaj intermediar, zona Dacia, 
preț 54.000 RON, neg., tel. 0741/154401,227542 
seara. (A2)
• dec, neamenajată vis-a-vis Contim, preț 
85.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• dec, neamenajată, etaj 4, preț 46.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• dec, faianță, gresie, suprafață peste 35 mp, 
Bd. Decebal, preț 82.000 RON, tel. 0741/154401. 
227542 seara (A2)
• zona Mârățti, semidec., etaj intermediar, preț 
65.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona Dorobanți, dec., gresie, faianță, parchet, 
CT, bucătărie modificată st=40 mp, tel. 
0742/290024. (A3)
• etaj L dec., gresie, faianță, termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228. (A5)
• etaj 3, dec., contorizări, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78.000 RON, neg., 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, neamenajată st=40 mp, contorizări, 
balcon, Dorbanți, preț 80.000 RON, neg., tel. 
223400,0720/38796,0742/005228.  (A5)
• zona M. Eminescu, dec., et 3, ocupabilă 
.imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
• zona Pnxpeșid, bloc cărămidă parchet, 
vedere la stradă contorizări, preț 68.000 RON, 
neg, tel. 235.208,0724/620358 (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg, tel. 
235208 0729/018866. (A6)
• zona Piață et. 2, contorizări, balcon, parchet, 
preț 235208,0724/620358. (A6)

• urgent, zona Dacia, dec, et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg, tel. 0745/786578 (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet, marmură 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48.000 Ron, neg, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet gaz cpntorizat 
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. 231800. (A9)

Cumpăr garsoniere (20)

• dbed de la proprietar, etaj intermediar, exclus 
Dacia și Micro 15 Deva, ofer 85.000 ron. Tel. 
0723/288282. (T)

Vând terenuri (21)

• teren intravian. in Deva, zona Trident tel. 
0722/442789.(8/13.10)

• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124. (T)

MOTOCOSfTORI, GENERATOARE DE CURENT,
GRUPURI INDIVIDUALE DE MULS, TOCĂTOARE DE FURAJE, 
TANCU&I W&RĂClRf L.APTE________________________

l tilajch Mini miI»\i-h0<huiIc MF > <lv la hunului ck slat.
LTI

in
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S.C. DITEL NET S.R.L.
Deva, Str. B.Șt. Delavrancea 
Nr.9A
Tel: 0254 217402
Tel/Fax: 0254 243(100
Mobil: 0744118773
E-mail: cdinis@smart.ro

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

(64978)
REALIZARE, ÎNTREȚINERE Șl REPARAȚII

SOCIETATE COMERCIALĂ
PRODUCĂTOR INCĂLȚAWNTS

-Tineri absolvenți în vederea calificării la locul de muncă.
- Croitori, cusători, salariu foarte atractiv, tichete masă, — 
un schimb transport gratuit. ffi

Tel. 0254/221.749 0722/519.009
r

Oferă spre închiriere:

; Iî f*n si,lonul de înfrumusețare 
■ 1 ~ ațîu pentru cosmetică - acesta

fiind utilat în totalitate.
Persoaaă de coatact

AGM5S ȘTEFĂMȚĂ

Tel. 0721/245.696

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI! multimedia

- AutoCad 2D ți 3D Gncepe în 17 oct.) 

Preț: 500 ron/50 ore.
- Contabilitatea informatizată (începe în 
31 oct.). Preț: 550 ron/50 ore.

TEL: 0254.206.210
MOB: 0723.130.463
E-mail: offlce4Hlnn.ro
Site: Deva, Aleea Viitorului, Nr.2 

(lângă Crucea Ro$îe) 
(56973)

• 11500 mp, în Deva, lângă cabana Bejan. Tel. 
222002. CD
• Deva, zonâ rezidențială 6 parcele, 740 mp 
parcela fs 22 m, facilități, preț 20.000 euro 
parcela Tel. 0722/564004. (Al)
• Intravilan, Șolmuț, 4600 mp, fs 70 m, preț 20 
euro mp, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• în zona Sântandrei, la DN, st 5.000 mp, curent, 
apă gaz in apropiere, 3 căi de acces, teren plan, 
formă dreptunghiulară poziție bună ideal pt. 
investiție, parcelare, construție casă firmă etc., 
acte la zi, urgent, preț 16 euro/mp, neg., tel. 
0723/251498 0788/165 703. (A4)
• tn Deva zona Eminescu, st 17.000 mp, parcelat 
de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, formă drep
tunghiulară poziție, bună ideal pt. investiție, 
construcție casă, acte la zi, preț de la 10 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165 703. (A4)
• Intravilan, la DN 7, între Deva și Simeria 2 
parcele alăturate, a 3600 mp,.fiecare, utilități în 
zonă preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20X40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,07243/169303, 
0740/914688. (A5)
• Intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități în zonă Zăvoi-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. 
(A5)
• intravian, st 1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit, în apropierea bisericii de 
pe Emmescu, 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)
• intravian, st= 4800 mp, fs=3C m, acces din 
drum, apă curent, zona Bârsău, preț 2,5 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• intravian, st= 2750 mp, fs=20 m, facilități: apă 
gaz, curent, zcna Sântandrei, preț 15 euro/mp, 
tel. 0742/290024. (A3)
• intravilan, st= 5700 mp, fs= 30 m, facilități: 
apă, gaz, curent, zona Sântuhalm, preț 20 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• intravilan, la 8 km de Deva la șosea ST 2000 
mp, toate utilitățile, apă energie electrică gaz, 
preț 3 euro/mp, tel. 235208, 0729/018866, 
0724/620358. (A6)
• teren intravilan, s=1100 mp, F.S.= 26 m, 
deasupra la bazinele de apă Dealul 700, drum 
asfaltat, preț 20 euro/mp, tel. 0745/640725. (A7)
• intravilan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 rn.cunr.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 intravian, 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-50O-1000 mp, zona Bejan. Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

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

Auto românești (36)

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

• vând urgent, până în 15.10., 0®ia break, af 
1994, motor, radiator, planetară S»t l-270^p. 
Tel. 0726/743274. (T) <

Auto străine (37)

• vând Opel Astra combi 1,7 TD, af 1995, alb, 
stare foarte bună, preț 4.450 euro. Tel. 
0744/761393. (T)

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

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

Piese, accesorii (42)

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

Mobilier și interioare (47)

• cumpăr foarte urgent sobă teracotă mică pe 
gaz. Tel. 228042. (T)
• vând ferestre și uși tâmpi arie PVC și aluminiu, 
uși metalice și uși de interior din lemn. Relații: 
Hunedoara, tel. 0740/252149, CT)

Televizoare (48)

• vând urgent tv alb-negru. Olt 208, 50 ron; 
apometru apă caldă 20 ron; mașină de tocat 
carne, electrică 45 ron. Tel. 230297. (T)

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând Sharp GX30,1 Mpixel, preț 140 euro. Tel. 
0723/227569. (T)

îmbrăcăminte,incălțăminte 
articole sport (52)

• vând haine second hand, import SUA, Canada, 
en gros (baloți 50 kg); en detail în magazin, Deva, 
str. Rosetti, nr. 2. Tel. 227929. (3/13.10)
• vând rochii de Seară modele diferite, mărimi 
40 - 44. Tel. 218084.0722/586808.0743/211074, (T)

Materiale de construcții (531

Cumpăr teren (22)

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

• vând distantieri pentru fier-beton. Tel. 
0723/227569. (T)’

Electrocasnice (56)
Vând spații comerciale (25)

• 35 km de Deva la șosea 1300 mp, 3 rezer
voare, 100 mc, cuvă betonată magazin coope
rativă preț 150.000 euro. Tel. 215.212 (Al)
• zona Mărăsti, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)

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

• vând combină frigorifică mașină automată, 
mobilă bucătărie, suspendată lemn masiv, 
mască chiuvetă, servantă birou furnir cireș, 
mobilă hol, mochete second, accesibil. Tel. 
218084,0722/586808,0724/643045.
• vând frigider Arctic 110 I, în stare bună de 
funcționare, preț 100 ron. Tel. 0744/116494. (T)
• vând frigider Arctic 2401, stare foarte bună de
funcționare. Tel. 218650, (T) r

Plante și animale, agroali 
mentar’e (57)

Imobile chirii (29)

• ofer pentru închiriere apartament 2 camere 
decomandate, mobilat complet, utilat, raparti- 
toare. apometre, Deva. I. Maniu, etaj 2. preț 130 
euro/lună Tel. 0744/570044. CD
• primesc In gazdă eleve, condiții foarte avan
tajoase. Tel. 218650. (T)
• primesc In gazdă o elevă, aproape de Liceul 
pedagogic. Tel. 216347. (T)
• primesc In gazdă tânără, tânăr, nefumători 
sau alte vicii, condiții ireproșabile, rog seriozi
tate. Tel. 0723/851439. (T)
• ofer pentru închiriere garsonieră în Deva, 
complet mobilată preț 80 euro/lună Tel. 215212. 
(Al)
• ofer spre închiriere spațiu intravilan, DN 7, zona 
ștrand, ST 1200 mp, preț neg. Tel. 210780. (Al)
• ofer spre închiriere spațiu comercial central, 
Deva, 68 mp, amenajat, mobilat, 750 euro/lună 
cu taxe 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, zpna piață preț 130 euro/lună 
tel. 0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere, circuit, et 3, contorizări 
la apă și gaz, nemobilat, zona Miorița, preț 120 
euro/lună tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• casă mare, 3 dormitoare, 3 băi, living, garaj, 
curte, zonă semicentrală liniștită preț 1000 
euro, tel. 223400,0720/387896,0740/914688 (A5)
• casă Deva, 2 camere, living, baie, bucătărie, 
gresie, faianță CT, grădină st 500 mp, garaj, 
mobilată sau nemobilată preț 400 euro/lună tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• garsonieră zona D. Zamfirescu, et 1, balcon, 
contorizări, preț 100 euro/lună tel. 235208, 
0729/018866. (A6)

• caut de închiriat garsonieră sau ap. 2 camere 
(ne)mobilat, zona Gojdu, Decebal, Piață 
Dorobanți, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 0729/018866. (A6)

• spațiu comercial, st 33 mp, zonă foarte bună 
cu vad pietonal, la bulevard, preț 10 euro/mp, 
tel. 235208.0729/018866. (A6)

• vând porci, 180 -100 kg, și purcei de 4 luni, 40 ■
55 kg. Tel. 210900,0744/611145. (T)

• vând 150 de oi rasa Țurcană. Tei. 
0722/442789.(8/13.10)

• vând porumb boabe, grâu și porumb de cules,
54 ari, preț negociabil. .Tel. 0254/230964, 
0745/980872. (T)
• vând struguri pentru vin, cantitate mai mare, 
Deva. Tel. 227371. (T)

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

Altele (61)

• cumpăr lăzi plastic. Tel. 0723/227569. (T)
• vând aragaz, stare foarte bună, 4 ochiuri și 
cuptor, preț 200 ron. Tel. 0722/564004. (T)
• vând lacăte speciale antiefracție, Diskus,
Germania. Tel. 0723/227569. (T)
• vând planșetă germană Kuhlmann, 1000/1500 
mm. Tel. 0740/950868. (T)

• vând trunchi de cireș uscat 1,80 m L, 0,75 m 
grosime și 3 trunchiuri de 1,50 m L și 0,35 m 
grosime, preț avantajos. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)

• vând umbrele Windproof. 3 ani garanție. Tel. 
0723/227569,214664. (T)
• vând urgent SRL activă din 2005, diverse 
activități, fără datorii, mobilier birou, preț nMc- 
Ciabil. Tel. 0748/225113,0745/695473. (T)

Prestări servicii (72)

• construcții interior, exterior, zidărie, zugrăveli, 
gresie, faianță lavabil, parchet, acoperișuri. Tel. 
0744/116494. (T)
• doamnă cu experiență fac menaj sau alte 
munci gospodărești, numai la familii serioase; 
ofer și pretind seriozitate. Tel. 0723/851439. (T)
• electrician autorizat execut lucrări de 
instalații electrice, foarte convenabil. Tel. 215654, 
0742/210071. (T)
• fotograf profesionist fotografiez și filmez 
nunți, pe sistem digital și DVD, telefon 
0726/715670. (T)
• transport persoane: Italia, Germania Franța. 
Spania Portugalia la destinație. Tel. 
0745/568861.0742/121148.0749/037604. (65282)

mailto:anazsok@smart.ro
http://www.teamconsulting.smart.ro
mailto:cdinis@smart.ro
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sâmbătă, 14 octombrie 2006 CWA» MICA PUBLICITATE /1

*

Când viața îți este grea, durerea le 
apasă, când sufletul fi-e trist, dușmanii 
nu le lasă, când plouă cu necaz ți totul 
este închis, atunci gândeșle-te și sun-o 
pe Măicuța Paraschiva, o carte 
deschide și speranțele se arată, lumina 
o găsești, viața îți pare altfel și tu 
gândești altfel.
Numai pe baza numelui și a datei 
nașterii, vă poale ajuta! 
0748-946177,0236-497394.
Sunt Ion și n-am cuvinte să-i mulțumesc 
Măicuței Paraschiva, care numai 
Ctelefon mi-a alungat blestemele din 

lie.
Sunt Camelia și Dumnezeu s-o binecu
vânteze pe Măicuța Paraschiva, 
care prin rugăciunile ei m-a vindecat de 
O boală fără speranță. (66588)

SC COMfidJCT SA, ai sediul in Deva. Str. Rândunlcli, n. 3. iifprmeaad 
«pansai maori tdabarotard. insBtiițile pubdce ale statului mass media, pretam ș a|Ș 
Eerp Mmaf a> ștampda cu amprenta soOeWp Conduct SA Deva a jad modificam 
începând cu data de 12.10.2006.

De asemenea aduce la cunoștlnfâ faptul cd dl LUCEA PAVEL mi ars rici a câBale 
penem a rsp^rasSa legal societatea și orice act semnat In numele S.C CDMUtKT SM Sen 
see al Coafaiki de administrate este nu/.

7Uea< ? see «: m și pe aceastd cale pe dl. LUCEA PAVEL si prefac
•t - Ștampilele ai amprenta S.C COMFRUCTSA DELTA

■ Actele, documentele și registrele originale ale sodetâțt
■ Otiginaleie corteactelor de muncă ale salanapkv p controale com«tiaie j 

cam, pofalt prevederilor legde. trebuie sd stea la sed 1 mdeMujipeccreledepnehBiolI 
abuev.ianp-’rtindha'ărâriejudeaitoreșd emise.

Președinte C* - dteaar general
Bam&no ,

.'«i

S.C. CASA MAGICA SRL, cu sediul în localitatea 
Petroșani, Str. Independenței nr. 12/15, jud. Hunedoara, anunță 
depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru 
obiectivul „Atelier mobilă, producție scaune, mobilier pentru birouri 
și magazine, mobilier pentru bucătării, alte tipuri de mobilier: 
sufragerii, dormitoare, hol”, situat în localitatea Petroșani, Str. Inde
pendenței PT5 (INCINTA ȘTRAND). Informații se pot obține la sediul 
A.P.M. Hunedoara, zilnic, între orele 8-16.

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 10 
zile lucrătoare de la data anunțului

(66546)

RECLAME

Oferte locuri de muncă (74)

• angajăm temporar doi muncitori necalificați. 
Țel. 0723/572276. (4/9.10)
• angajez confectioner geam termoizolant. ev
urile se primesc la tel./fax 0254/233243. (/13.10)
• angajez, in Deva, brutar, patiser, preparator 
paste făinoase, morar, doar schimbul 1, prefer
abil vârsta de peste 45 de ani sau proaspăt 
absolvent. Tel. 0723/396304. (4/11.10)

4 « firmă de construcții angajează muncitori cali-
’ ficați pe perioadă nedeterminată, cu salar 

atractiv. Tel. 0723/689594. (9/4.10)
• SC DanieHe 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)

Cititorii Cuvântul liber: 
Oameni bine 

informaji! 
Ziarul familiei tale!

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

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara

vânzători ambulanți
Vrei să câștigi în 4 ore cât ai câștiga în 8 ore?Cerințe:• program de lucru între orele 6,00 - 10,00;• seriozitate;• dinamism;• abilități de comunicare.Oferim:• comision din vânzări;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;► • un loc de muncă modern și sigur;• echipament.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:Redacția ziarului Cuvântul liber,Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 211275.Persoană de contact: Camelia Giga, tel. 0720/400441,E-mail: camelia.gaga@informmedia.ro

(32135)

Decese (75)

A plecat dintre noi un om deosebit
DORIN DRĂGOESCUpe care nu 11 vom putea uita niciodată.'

Dumnezeu să-l odihnească în pace.Marcel Gașpar
(6/13.10)

Cu regrete în suflet deplângem plecarea prematură dintre noi a dragului nostru fin
DORIN DRĂGOESCUFamilia av. Mircea Ionescu

(6/13.10)

Familia Mircia Muntean și Livia este alături de familia greu încercată de trecerea în neființă a celui care a fost
DRĂGOESCU DORIN

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

APIA - Sucursala Hunedoara este alături de domnul director al MAPDR București, ec. Miron Moldovan la greaua pierdere pricinuită de decesul mamei sale
MARIA MOLDOVAN

Sincere condoleanțe.

(2/13.10)

Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a județului Hunedoara este alături de domnul director al MAPDR București, Moldovan Miron, în greaua suferință pricinuită de decesul celei care a fost o deosebită mamă
MARIA MOLDOVAN

Sincere condoleanțe. Dumnezeu s-o odihnească în pace.
(4/13.10)

EVIDENTIAZA-TE!
F

VARIANTE

**■ v*9* * ___

ft

ft

în aceste clipe de durere și suferință suntem alături de familia greu încercată a celui care a fost
DRĂGOESC DORINun prieten adevărat și un om cu suflet deosebit.Familia Para Gheorghe, Cornelia și Iulia

(7/13.10)

Salariații de la SC Instalcom Impex 2006 SRL Deva aduc un ultim omagiu celui care a fost
DORIN DRĂGOESCU

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

.10)

Regretăm adânc plecarea prematură dintre noi a celui care a fost un om deosebit
DORIN DRĂGOESCUFamilia Vasile Petruse

(6/13.10)

Comemorări (76)

Un pios omagiu și o duioasă aducere aminte la doi ani de la plecarea spre eternitate a celei care ne a iubit atât de mult
RESIGA ANA - MAIA

Dumnezeu să îngrijească de sufletul său 
minunat.

Familia

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potrivește!

(5/12.10)

Informația te privește!

TALON VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE!

VARIANTA ALCABĂ
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Anunțurile se preiau zilnic, intre orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica tn pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu ișl asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică mare publicitate.
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Primul festival de la• Mare regizor italian. Regizorul italianGillo Pontecorvo, autorul controversatului film „Bătălia pentru Alger", pentru care a fost recompensat cu un Leu de Aur la Veneția, în 1966, a murit la Roma, la vârsta de 86 de ani. (MF)

•j* • Decizie temporară. Madonna a obținut o decizie temporară din partea unui tribunal din Lilongwe, capitala administrativă a statului Malawi, prin care i se permite să adopte un băiețel în vârstă de 13 luni.(MF)

La Roma Actorul Russell Crowe a sosit la Roma, împreună cu soția și băiatul lor, în vârstă de doi ani, Charlie. Crowe își va prezenta noul film, „A Good Year”, al regizorului Ridley Scott. (Foto: epa)

■ Festivalul de film de 
la Roma, care a debutat 
ieri, ar putea eclipsa 
Mostra de la Veneția.Roma (MF) - Prima ediție a Festivalului de Film de la Roma a debutat ieri, cu 16 filme aflate în competiție, câteva mari avanpremiere și cu participarea a numeroase staruri din lumea cinematografiei.
GrandoareNouă mari avanpremiere, peste o sută de filme proiectate și trei retrospective: organizatorii primei ediții a festivalului de la Roma, intitulat „CINEMA. Festa Inter- nazionale di Roma”, care se va încheia pe 21 octombrie, au vrut să epateze prin grandoare.Unul dintre punctele forte ale festivalului este numărul de locuri destinate publicului: aproximativ 40.000 de locuri au fost rezervate pe toată durata evenimentului, iar biletele costă între 5 și 10

Când vom 
dispăreaMadrid (MF) - O echipă de geologi și paleontologi europeni a calculat anul în care rasa umană va înceta să mai existe și a publicat concluziile în revista Nature. Va fi o zi de 31 octombrie, dată la care unele popoare sărbătoresc Halloween- ul, în anul 2.252.006, adică peste mai mult de 2.250.000 de ani. Data a fost anunțată de o echipă de geologi șii paleontologi europeni după ce aceștia au studiat milioane de fosile din centrul Spaniei. Data confirmă ceea ce savanții au presupus deja: speciile de mamifere au o durată medie de viață de 2,5 milioane de ani, iar omul modern există deja pe Pământ de 250.000 de ani.

A născut
New York (MF)- 
Top modelul Linda 
Evangelista (41 ani) a 
născut un băiețel, 
primul copil al ei, 
scrie revista People. 
Știrea a fost confir
mată de agentul ei, 
Didier Fernandez, 
care a spus că 
băiețelul se numește 
Augustin James 
Evangelista. Fru
moasa canadiană a 
rămas însărcinată în 
urma fecundării in 
vitro. . Linda nu a dat 
publicității numele 
tatălui copilului, dar 
presa speculează că 
acesta este un 
cunoscut arhitect din 
New York. Evange
lista a declarat în 
iulie că nu-și face griji 
în ceea ce privește 
efectele sarcinii 
asupra siluetei sale 
de top model.

Kate Moss face stripteaseLondra (MF) - Top modelul Kate Moss face striptease într-un scurtmetraj foarte savuros, pentru Agent Provocateur, o celebră marcă de lenjerie intimă din Marea Britanie. Filmul, care începe cu Moss îmbrăcată într-o fustă și o cămașă, reprezintă cea mai recentă colaborare dintre Kate Moss, în vârstă de 32 de ani, și celebra marcă de lenjerie intimă.Celebrități precum Paris Hilton, Christina Aguilera și
A câștigat „bancherul săracilor"

Kadija Puiul de girafă ronțăie o ramură de copac în grădina zoologică din Koln, Germania. Kadija s-a născut pe 5 octombrie, are 1,60 metri înălțime și cântărește 60 de kilograme. (Foto: EPA)

■ Muhammad Yunus și 
Banca Grammeen sunt 
laureați ai Premiului 
Nobel pentru Pace.Oslo (MF) - Comitetul Nobel a anunțat ieri decernarea Premiului Nobel pentru Pace lui Muhammad Yunus din Bangladesh și Băncii Grammeen, specializată în microcredit.„O pace durabilă nu poate fi obținută fără ca o parte importantă a populației să dispună de mijloacele necesare pentru a ieși din sărăcieSupranumit „bancherul săracilor”, Muhammad Yunus, un economist renumit, a fondat Banca Grameen, prima astfel de instituție din lume

Pun întrebări trăzniteLondra (MF) - Candidații care vor să fie admiși la Oxford sau Cambridge, Marea Britanie, trebuie să se aștepte în timpul examenului la întrebări trăznite, neașteptate,. un obicei perpetuat de foarte mulți ani de comisiile de examen ale prestigioaselor universități. „Ce procentaj din apa planetei există într-o vacă?” și „Care este principiul acțiunii unui «permanent» pe păr?”, sunt doar două dintre ineditele întrebări cu care un candidat se poate confrunta în timpul examenului.Tradiția de a pune întrebări bizare can- didaților este practicată de multă vreme de ambele universități britanice (numite „Oxbridge”), conform unui sondaj realizat de Oxbridge Applications, o organizație care se ocupă cu pregătirea candidaților pentru examenele orale. La sondaj au participat 1.200 de persoane care și-au încercat norocul la sesiunea din 2005.

Bush, critic
■ Pe lângă problemele 
de nivel global, George 
W. Bush comentează 
ținutele jurnaliștilor.Washington (MF) - Președintele american George W. Bush nu pierde nici o ocazie de a critica modul în care simt îmbrăcați jurnaliștii acreditați la Casa Albă, chiar dacă în timpul conferințelor de presă

Sean Connery a fost premiat
(Foto: EPA)euro. Pe 21 octombrie, membrii juriului vor decerna trei premii: cel mai bun film (în valoare de 200.000 de euro), cea mai bună interpretare masculină și cea mai bună interpretare feminină.în deschiderea festivalului, actorul Sean Connery (76 ani) a primit premiul „Marco Aurelio” pentru întreaga sa carieră. Președintele festivalului, Goffredo Bettini, a declarat că Sir Sean este onorat de cinematografie pentru „faima, popularitatea și inteligența lui”.

Nicole Kidman fac parte dintre clienții acestei companii. Agent Provocateur este cunoscută pentru clipurile publicitare foarte controversate dar cu mare impact la public. Acesta este cel de-al treilea dintr-o serie de patru episoade erotice intitulată Dreams of Miss X.Clipul a fost realizat de Mike Figgis, regizorul lung- metrajului „Părăsind Las Vegas”, cu Nicholas Cage în rolul principal- 

Economistul Muhammad Yunus din Bangladesh (Foto epajcare acordă credite unor persoane care nu pot prezenta garanții.
de modă lasunt prezentate probleme importante la nivel global. în timpul conferinței de presă în care vorbea despre ambițiile nucleare ale Coreei de Nord, președintele american a analizat câteva ținute.„Dacă îmi permiți, este un costum foarte frumos... Și nu văd pe nimeni altcineva care să se ridice la valoarea lui”, s-a adresat președintele lui Kevin Corke, reporter NBC. La

Roxana este născută în zodia Pești, îi plac sporturile extreme, dansul și muzica.
(Foto: T.Manu) Fata zilei o găsiți și pe www.huon.ro

„Sunt încântat, cu adevărat încântat. Susțineți un vis pentru crearea unei lumi fără
Casa Albăpuțin timp, președintele a declarat despre Suzanne Mal- veaux, reporter CNN, că este „prima persoană bine îmbrăcată de aici” pe care o vede, în iunie, președintele a comentat culoarea foarte aprinsă a batistei purtată la costum de reporterul CNN David Gregory. în august, Bush a remarcat costumul din bumbac creponat purtat de Ken Herman de la Cox Newspapers. 

sărăcie”, a declarat Yunus pentru postul de radio NRK. înființată în 1976, Grameen a obținut statutul de bancă abia în 1983.Singura condiție impusă celor care apelează la serviciile sale este să facă împrumutul în grupuri de câte cinci, sarcina restituririi creditului devenind astfel una colectivă.Premiul Nobel pentru pace, constând într-o diplomă, o medalie și un cec în valoare de 10 milioane de coroane suedeze (circa 1,1 milioane euro), va fi remis la Oslo la 10 decembrie, data aniversară a morții fondatorului său, savantul și filantropul suedez Alfred Nobel; inventatorul dinamitei.

Sărbătoare Mexicanii au sărbătorit, joi, prin dansuri indigene și ritualuri, Ziua lui Co- lumb, în Mexico City.
(Foto: EPA)

http://www.huon.ro

