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o Micii rangeri. Junior - rangerii hune- 
doreni vor fi premiați pentru activitatea 
depusă în 2006, prin care s-au făcut remar
cați la nivel național. Festivitatea va avea loc 
vineri, 20 octombrie, ora 11.30, la Școala 
Generală Nr.2 „Lucian Blaga" Deva. (S.B.)

Buget
■ învățământul hune- 
dorean a primit 218 
mid. lei ce trebuie 
folosiți cât mai repede.

Deva (S.B.) - „Niciodată nu 
am avut atâția bani pentru 
învățământ în județul nostru. 
Este o sumă uriașă”, susținea

uriaș în învățământ
ieri, prof. Ioan Sterea de la 
Inspectoratul Școlar Județean 
Hunedoara. Ministerul Edu
cației și Cercetării (MEdC) a 
alocat, de fapt, astfel de sume 
uriașe pentru fiecare județ. O 
parte din banii pentru 
învățământul hunedorean au 
ajuns deja la destinație. 
Cealaltă vine, aproape zilnic,

în tranșe, după o repar -za 
organizată de Ministerul Edu
cației și Cercetării. în județ 
vor beneficia de aceste fon
duri peste 100 de școli din 
mediul urban și rural. Fon
durile pentru învățământ vor 
fi distribuite beneficiarilor 
pentru diverse programe, ce 
cuprind toate necesitățile

școlilor hunedorene. Suma 
alocată județului este de 21843 
mii Ron. Sumele care nu vor 
putea fi cheltuite până la 
sfârșitul acestui an, vor 
rămâne într-un fond de rul
ment al primăriilor, urmând 
să fie utilizate anul următor 
în același scop pentru care au 
fost destinați, /p.3

★ * ★

*★*

de zile până la aderare

vitezei excesive, șoferul mașinii din ima
gine a pierdut controlul volanului, și a ieșit 
în afara părții carosabile. Șoferul a sufe
rit răni ușoare, fiind transportat la Spitalul
din Deva. (Foto: Traian Mânu)

AntigjipaWe, insuficiente
Beva (1.J.Î- Din cele 8500 de doze de vac

cin antigripal primite de Direcția de 
Sănătate Publică Hunedoara, doar 20 de fla
coane monodoză și 20 multidoză sunt dis
tribuite medicilor de familie. Necesarul este 
mult sub limită, ceea ce face ca omul de 
rând să fie nevoit să apeleze la farmacii, 
însă, la Deva, există un singur tip de vac
cin, „Vaccsigrip”, care costă nu mai puțin 
de 30,5 lei/ bucata.

Sculptură în săpun.
Vernisajul organizat ieri, la 
Penitenciarul Bârcea Mare, l-a 
avut ca protagonist pe deținu
tul Samir Rapai specializat în 
modelarea cu unghia a unor 
mase de săpun, /p.3

(Foto: T. Mânu)

Vor soldați profesioniști

CUVÂNTUL LIBER
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■ Tinerii hunedoreni 
arată interes pentru 
cariera de soldat plătit 
în armată.

Deva (M.S.) - Peste 200 de 
tineri, băieți și fete, din județ 
s-au înscris în baza de date a 
Biroului Informare-Recrutare 
pentru a deveni militari de 
profesie - soldați sau gradați 
angajați pe bază de volunta

riat. „Armata asigură un loc 
de muncă, o carieră, un ve
nit decent, protecție socială, 
posibilitatea de afirmare și de 
promovare pe criterii de com
petență, prestigiu social. în 
schimb, cere de la fiecare mili
tar competență profesională, 
capacitate de autoperfecțio- 
nare, loialitate, disciplină, 
tărie fizică și mentală, capa
citatea de asumare a riscului”, 
afirmă șeful Biroului Infor

mare-Recrutare Hunedoara, lt. 
col. Nicolae Dincă. Faptul că 
tinerii au ales să se îndrepte 
spre profesia militară arată că 
ei privesc armata ca pe o 
provocare ce le oferă posibili
tatea de a-și construi singuri 
o carieră de succes. Candidații 
provin din tot județul, /p.3

www.hnan.ra

Opțiune la 10 ani
Deva (I.J.) -r- Orfanii de 

10 ani, trebuie să aleagă 
între a fi boschetari sau 
a sta într-un centru de 
plasament al statului. 
Politicienii au votat o 
lege prin care li se per
mite acestora să aleagă 
între cele două opțiuni la 
o vârstă prea mică pen
tru ca o astfel de decizie 
să fie luată conștient, /p.5

Fără căldură în Valea Jiului
Anul _________ Numărul sportivilor

Evoluția numărului de sportivi legitimați 
ia nivelul județului Hunedoara

G'dhca Cuvântul liber, suw Direcția Județeană de Statst-câ Hunedoara

■ Din cauza sărăciei, 
cei din Vale preferă să 
mai stea în frig încă 
două săptămâni.

Petroșani (M.S.) - Locuitorii 
Văii Jiului ai căror aparta
mente sunt racordate la sis
temul centralizat de termofi- 
care vor avea căldură 
începând din 1 noiembrie, 
autoritățile locale hotărând să 
amâne furnizarea energiei 
termice pe motiv că populația 
este săracă. „Condițiile legale

sunt îndeplinite, dar la ulti
ma întâlnire pe care am avut- 
o cu reprezentanții societă
ților furnizoare și autoritățile 
locale din orașele care bene
ficiază de agent termic am 
hotărât să începem numai din 
noiembrie. Până acum nu au 
existat solicitări scrise din 
partea autorităților locale, 
deoarece acestea susțin că 
oamenii sunt prea săraci să 
poată plăti facturile pe toată 
durata iernii”, a declarat 
Doru Vișan, director SE 
Paroseni. /D.C

'www, huo n. ro j
Spuneți Părerea la forum'

Ld Castelul Corvinilor Hunedoara s-a derulat, ieri, 
recitalul Corului „Doina” - precedat de lansarea cărții de 
lucrări corale a maestrului Marin Dârvă - și recitalul
Corului „Ochtoik” din Polonia. (Foto: Traian ManuJ

mailto:cuvantul@informmedia.ro
http://www.hnan.ra
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• Deportați. Instanțele ruse au dispus de
portarea a 682 de georgieni pe fondul scan
dalului de spionaj cu Tbilisi, care a condus 
la o deteriorare fără precedent a relațiilor 
dintre cele două state. Rusia a deportat pri
mul val de georgieni la 6 octombrie, după 
ce Tbilisi a arestat pentru scurt timp patru 
ofițeri ruși acuzați de spionaj.

Atac dur la președinte

Demisionează
București (MF) - Con

silierul prezidențial The
odor Stolojan a declarat, 
luni seara, într-o emisi
une televizată, că demi
sionează din funcție. 
Stolojan a precizat că l-a 
informat pe președintele 
Traian Băsescu în legă
tură cu decizia de demi
sie. Demisia sa va deve
ni efectivă din 1 noiem
brie. Gestul său are loc 
la o zi după ce, împreu
nă cu Valeriu Stoica și 
cu Cristian Boureanu, a 
lansat, la Pitești, un pro
iect de platformă libera
lă pentru unitatea forțe
lor politice de dreapta. 
Stolojan a fost numit 
consilier prezidențial la 
Departamentul de prob
leme economice și socia
le în decembrie 2004. El 
este al șaptelea consili
er care pleacă de la Co- 
troceni, după Andrei 
Pleșu, Renate Weber, E- 
lena Udrea, Stana An- 
ghelescu, Valeria Dor- 
neanu și Viorel Bârloiu.

Theodor Stolojan (Foto: fan)

Ehud Olmert
: (Foto: EPA) :

| Disponibil |
| pentru
I dialog
î Ierusalim (MB - Pre- |

mierul israelian, Ehud i
Olmert, l-a invitat, ;

i luni, pe omologul I
ț său libanez, Fouad i
j Siniora, la o întâlnire |

i directă în scopul „in-
i staurării păcii" între i
; țările lor. „îl invit pe ;

Fouad Siniora la o în- ș
i tâlnire directă pentru i
; instaurarea unei păci ;
j între noi și Liban", a ]
; declarat Olmert. De i
j altfel, Ehud Olmert ;
j și-a arătat disponibili- i
; tatea de a-l întâlni |
j „imediat" pe preșe- ;

dintele Autorității Pa- j
lestiniene, Mahmud ;
Abbas. „Mahmud
Abbas este un parte- i

j ner legitim. Sunt pre- i
; gătit să îl întâlnesc ;
i imediat, dacă doreș- i
Lj te, pentru a discuta . j

despre Foaa de par- i
L, curs", actualul olan j
; de pace intemațio- i
i nai, a afirmat Olmert i
î de la tribuna Knesse- j
i tului. ;

■ Mugur Ciuvică: Băses
cu a mințit; CNSAS are 
documente că președin
tele a fost colaborator.

București (MF) - Președinte 
Grupului de Investigații Poli
tice (GIP), Mugur Ciuvică, 
susține că președintele Traian 
Băsescu a primit verdict de 
necolaborare cu Securitatea 
deși CNSAS a primit docu
mente care dovedesc contra
riul și îl acuză pe șeful statu
lui că a mințit.

Mugur Ciuvică precizează, 
într-un comunicat transmis 
ieri, că în septembrie 2006 
CNSAS a primit de la SRI și 
de la Direcția de Siguranță 
Militară din Ministerul Apă
rării Naționale documentele 
care dovedesc că Traian Bă
sescu a fost colaborator al Se
curității. Aceste documente 
sunt: Registrul inventar - ar
hivă al fondului rețea Con
stanța, în care se regăsesc toți 
colaboratorii Securității din 
județul Constanța; Registrul 
Jurnal pentru rețea informa
tivă al U.M. 02150 Mangalia, 
în care se regăsesc toți cola
boratorii Securității de la In
stitutul de Marină; Procesul 
verbal de distrugere al dosa
rului nr. 3990/1972, dosarul de 
colaborator al Securității al 
lui Traian Băsescu.

în sprijinul afirmațiilor sa
le, Ciuvică aduce Decizia nr.

Mugur Ciuvică (Foto: FAN)

310/26.09.2006 a Colegiului 
Consiliului Național pentru 
Studierea Arhivelor Securită
ții privindu-1 pe Traian Băses
cu, care face referire la aces
te documente.
Decizia CNSAS

Potrivit lui Ciuvică, Decizia 
demonstrează că Traian Bă
sescu a fost colaborator al 
Securității.

Astfel, GIP susține că Tra
ian Băsescu a avut dosarul 
personal nr. 3990/1972, a fost 
racolat de Direcția a IV-a a 
Securității in 1972, pe vremea 
când era student la Institutul 
de Marină, iar numele acestu
ia se regăsește în Registrul 
Jurnal pentru rețea informa
tivă al U.M. 02150 Mangalia, 
registru care cuprindea toți 
elaboratorii Securității de la 
Institutul de Marină. După ce 
Traian Băsescu și-a terminat

Traian Băsescu

studiile, dosarul sau de rețea 
cu nr. 3990 a fost transferat la 
Securitatea Constanța, in 
1976, cu adresa nr. 00151392/ 
29.09.1976. Numele lui Traian 
Băsescu se regăsește în Regis
trul inventar ■ arhivă al fon
dului rețea Constanța, regis
tru care cuprindea toți infor
matorii Securității din județ. 
Dosarul de colaborator nr. 
3990/1972 al lui Traian Băses
cu a fost distrus în 1979 cu 
Procesul-verbal de distrugere 
nr. 0058212/15.08.1979, arată 
Ciuvică.

Grupul de Investigații Poli
tice îi solicită președintelui 
Băsescu să publice pe site-ul 
Administrației Prezidențiale 
documentele referitoare la co
laborarea sa cu Securitatea a- 
flate în posesia CNSAS, având 
în vedere că în august cerea: 
„Dați-mi dosarul și-l fac pu
blic!”.

Fără probe t
București (MF) - Șefii. 

Comisiilor SRI și SIE, 
Radu Stroe (PNL), res
pectiv Romeo Raicu 
(PD), au declarat, luni, 
după întâlnirea cu mem- - 
brii comlsiși PE care fa- 
ce verificări privind-gx/- 
xistența unor centre de 
detenție CIA pe terițwl^j 
ul țării, că cele două ser- i 
vicii nu au găsit probe 
care să ateste existența...
acestor baze. ,

După întainWj 
membrii delegației Cq-a „ 
misiei temporare a PW*a 
Stroe și Rșicu au dgclfc.^ 
rat presei că, In. cadrul ',, 
discuțiilor au reiterat 
concluziile raportului 
Comisiei parlai, otar ț 
române pe această temă, • • 
respectiv că nu.exim,} 
probe cate să ateste/exiș^, 
tența respectivelor' 
pe teritoriul' României, 
Președintele Comisiei 
control al activității.SljîL, 
Romeo Raicu, aspus că
i-a inforiuaSipp membrii,; 
delegațieUurbpene^ă6fn 
după anchetele cele do 
uă Comisii de conp-olaj,,,. 
serviciilor de 'ipforftiapi^ 
nu au fost Ide)uiifiC|ițe. 
probe care, să ateste exâ|-J;,r 
tența unor presupuse bă- L, 
ze de detenție CIA în.Ro- 
mânia șț nici cobori 9, 
din avioanele despre ca
re se presupune că aj 
transportat acei deținuți.;. (
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Retragere parțială
Kabul (MF) - Trupele britanice s-au re

tras dintr-un district din sudul Afganista
nului la cererea autorităților locale, a anun
țat, ieri, Forța Internațională de Asistență 
pentru Securitate din cadrul NATO.

Retragerea din districtul Musa Qala este 
prima manevră militară de acest gen după 
ce NATO a preluat controlul operațiunilor 
militare în sudul Afganistanului, la sfârși
tul lunii iulie, în urma escaladării violențe
lor.

La sfârșitul lunii septembrie, trupele bri
tanice au încheiat un acord cu grupările 
locale, liderii acestora angajându-se să res
pingă prezența talibanilor în district, în 
timp ce militarii britanici urmau să pună 
capăt operațiunilor armate.

Acordul a permis diminuarea considera
bilă a violențelor în respectivul sector.

Resping 
anticipatele

Varșbvia (MF) - Par
lamentul de la Varșovia 
a respins, ieri, o moțiu
ne a opoziției care solici
ta organizarea de alegeri 
anticipate, într-iln vot 
care a devenit o simplă 
formalitate după ce con
servatorii au revigorat 
coaliția guvernamentală 
formată din trei partide.

243 de membri ai Le
gislativului au votat îm
potriva moțiunii, susți
nută de 182 de deputați. 
Parlamentul a votat și 
împotriva propunerii 
opoziției de respingere a 
proiectului de buget.

E posibil
N SUA au depistat acti
vități suspecteîn zona 
unde s-a desfășurat pri
mul test nord-coreean.

Washington (MF) - Sateliții 
de spionaj ai Statelor Unite 
au depistat activități umane 
suspecte, în apropierea locu
lui unde s-a desfășurat testul 
nuclear al Coreei de Nord, ce
ea ce poate indica pregătirea 
pentru un alt test, au relatat 
luni posturile americane de 
televiziune.

Oficiali americani au afir
mat că nu pot spune cu exac
titate care este activitatea 
nord-coreenilor în zonă, însă 
aceste activități ar putea indi-

un nou test

n!
ac

IBițneioq
os

&•. sjjrră.. 
ca pregătirea în vederea efec- clear, Ea. urmară, șe .depjagfr.j.. . 
tuării unui al doilea test nu-: ‘ te'ieri l^Xqk^JS^ul, 
celar, au apreciat posturile și 'Moscova, pentru^.încerca,-,-' 
NBC și ABC. să consolideze abordarea .00-,,

mună a ONU și să .readuc^./ 
Phenianul la ma a de ț^g^-y 
cieri în programul, nuci.

Consiliul de-Securj^tj^L;., 
ONU a adoptat în unanimi},, 
tate, sâmbătă, o rezoluție prin 
care impune sancțiuni Coreei

Nu-i exclus
„Guvernul este conștient de 

semnele legate de posibilita
tea unui al doilea test nuclear 
nord-coreean. Nu putem ex
clude posibilitatea unui al 
doilea test”, a afirmat ieri un 
oficial guvernamental sud-co- 
reean.

Acesta a adăugat însă că nu 
există informații ferme cu 
privire la un nou test.

Secretarul de Stat ameri
can, Condoleezza Rice, și-a ex
primat speranța că Phenianul 
nu va efectua un nou test nu

de Nord, în replică față de tes
tul nuclear de la 9 octombrie. 
Ambasadorulnord-coreean a 
afirmat că, dacă Statele Unite 
ale Americiî sporesc iu 
nile asupra țării sale, î’hf ni- 
anul „va continua, să ia eon- 
tramăsuri fizice, considerând 
că este 0 declaFa^6^em^z- 
boi”. mob

Se caută comisar european

Franța ne-a ratificat
Paris (MF) - Președintele francez Jaques 

Chirac a promulgat legea de ratificare a 
Tratatului de aderare a României și Bulga

riei la UE, iar textul a fost 
publicat în Monitorul Oficial, 
relatează cotidianul Le 
Monde în ediția electronică 
de luni.

Odată cu promulgarea și 
publicarea legii, procedurile 
de ratificare a Tratatului s-au 
încheiat în Franța, comentea
ză Deutsche Welle în pagina 
electronică. Adunarea Națio

nală a Franței a ratificat Tratatul de adera
re la 27 iunie, iar Senatul francez la 3 oc
tombrie, fără a ridica obiecții majore.

Jaques Chirac
(Foto: EPA)

■ CE dorește numele 
comisarilor român și bul
gar înaintea stabilirii 
portofoliilor acestora.

Sofia (MF) ■ Președintele 
Comisiei Europene nu a hotă
rât încă ce posturi vor ocupa 
comisarii român și bulgar, de
cizia urmând să fie luată nu
mai după ce Bucureștiul și 
Sofia înaintează numele unor 
candidați, relatează site-ul 
Novinite.com.

Un purtător de cuvânt al 
lui Jose Manuel Durao Barro
so a declarat luni că nu s-a 
stabilit un termen-limită pen
tru nominalizarea comisarilor 
de către România și Bulgaria, 
însă Comisia Europeană aș
teaptă propunerile „într-o pe
rioadă rezonabilă”, pentru a 
putea încheia procedurile ne
cesare pentru numirea lor.

Coaliția de guvernământ 
din Bulgaria nu a discutat în

că posibilele candidaturi pen
tru postul de comisar euro
pean.

Partidul lui Simeon de Sa- 
xa-Coburg a propus deja nom
inalizarea ministrului pentru 
Afaceri Europene, Meglena 
Kuneva. Socialiștii neagă însă 
că s-ar fi făcut vreo nominali
zare oficială până în prezent. 
Parlamentarul Antonia Păr- 
vanova a fost de asemenea 
menționată ca posibil candi
dat.
Audiați de PE

Parlamentul European i-ar 
putea audia pe oficialii român 
și bulgar propuși pentru pos
turile de comisari la 27 și 28 
noiembrie, votul urmând să 
aibă loc cel mai probabil la 
începutul lui ianuarie 2007.

Potrivit Tratatului de la Ni
sa, România și Bulgaria au 
dreptul la un reprezentant în 
cadrul Executivului euro
pean, de la Bruxelles. însă în

fi2 tr/ove? salo? -

2009 va fi creată o nouă echi
pă a Comisiei Europene, ast
fel că noii veniți vor avea un 
mandat de numai doi ani.

Se preconizează că Guver
nele român și bulgar vor 
transmite trei propuneri pre

ședintelui
lege unul dintre candidați 
Una dintre țări aîe iîrepfiiT să 
nominalizeze o femeie pentru 
postul de comisar, pentru a
menține un echilibru țfaMi 
drul Comisiei
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• Concert rock. „The Burns", adică Monica 
Laura și Terry Lee Burns, va concerta pentru 
iubitorii muzicii country și classic - rock, la 
Deva. Concertul va avea loc în „John's Bar", 
joi, 19 octombrie 2006, ora 19.00. (S.B.)

• întâlnire duhovnicească. Sala Logos din
Deva (str. G. Barițiu, 19) va găzdui vineri, 20 
octombrie, ora 19.00, o întâlnire a credin
cioșilor deveni cu pr. prof. Constantin Jinga. 

î^rema prelegerii susținute este „Noi și Sfânta 
Scriptură". (S.B.)

Atrași de bani si de siguranță
5 5 A

Bani pentru 
sate

Deva (C.P.) - Deschi
derea unei afaceri la sate 
poate beneficia de fon
duri nerambursabile de 
50-60%, după integrarea 
In Uniunea Europeană. 
Cei care vor dori să por
nească o mică afacere în 
mediul rural vor primi 
bani nerambursabili din 
Fondul European pentru 
Agricultură și Dezvol
tare Rurală. Astfel, orici
ne iși poate înființa o 
firmă intr-un sat și să 
ofere servicii menite a 
îmbunătăți calitatea 
vieții în mediul rural. 
Cei care locuiesc într-o 
comună pot beneficia de 
fonduri pentru reabi
litarea plantațiilor viti
cole sau pomicole, pen
tru construirea serelor, 
pentru achiziționarea de 
utilaje agricole, terenuri, 
softuri, animale cu înalt 
potențial genetic. Ser
viciile oferite populației 
rurale pot face obiectul 
unui proiect pe baza 
căruia să primească 
Până la 60 la sută din 

fondurile necesare. Pen
tru a primi bani de la 
Uniunea Europeană, 
proiectul respectiv tre
buie să aibă valoarea 
minimă de 5.000 de euro, 
iar maximă de 150.000 de 
euro.

Acestea sunt locațiile unde puteți să citiți GRATUIT 

Cuvântul Liber:
- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara
- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara 
-‘Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.E., Hune

doara
- Cofee Savoya Snack, din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva
- Cabinet medical Bromosan, din Deva
- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria
- Restaurant .Bulevard*, din Deva, b-dul Decebal, bloc 

M, parter

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 

cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 
Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 

alături de cele mai interesante comentarii.

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

comentarii, însoțite de nume.

ftiniMinii Vot prin
SMS 

întrebarea săptămânii: Va fi mai 

bine pentru români după inte

grarea în Uniunea Europeană?

NU
Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 

comentarii, însoțite de nume.
Votul prin SMS poate fi trimis până în data de 20 

octombrie, ora 24.

| Curs 
I gratuit

Deva (C.P.) - Lectori 
ai Universității Poli- 

i tehnice din Timișoara 
i lansează programul 

de training pentru 
personalul de decizie 
din cadrul sectorului 
IMM, în cadrul unui 

; program Phare. Pro- 
: gramul cuprinde 
i patru module, unul 
i pentru Top Manageri 
i și 3 module, pentru 
i managerii de depar

tamente: Marketing, 
i Resurse Umane și

Economic-Financiar
Contabilitate și se va 

i derula săptămânal, 
i câte 2-3 zile la sfâr-
i șitul săptămânii, în
■j perioada octombrie 

2006 - februarie 
i 2007. Programul de 
i training este gratuit 
i pentru participanți. 
i La finalizarea cursu- 
i iilor pe module, par- 
i ticipanții vor primi 
: Diplome eliberate de 
| Universitatea Politeh- 
i nică Timișoara sub 

egida Ministerului 
i Educației și Cercetării, 
î, Programul de trai

ning debutează la 
i Hunedoara, în data 
i de 20.10.2006, ora

15,00, cu modulul 
; de „Resurse Umane", 
i Cursurile se vor ține 
i la sediul Facultății de 
î Inginerie Hunedoara.

■ Tinerii țin cont de 
condițiile de muncă și 
avantajele pe care le 
oferă munca în armată.

Deva (M.S.) - Zilnic, la se
diul Biroului de Informare- 
Recrutare, amplasat în spațiul 
Centrului Militar Județean 
din Deva, în vecinătatea 
Primăriei, se prezintă tineri 
interesați de modul în care ar 
putea deveni militari profe
sioniști pe bază de voluntari
at - soldați sau gradați. „De 
aici încep primii pași spre 
cariera militară. Aici se poate 
afla tot ce trebuie să știe sau 
să facă un tânăr sau tânără 
care dorește să devină militar 
de profesie”, afirma șeful 
biroului, ltcol. Nicolae Dincă. 
El a menționat că informații 
despre înscriere se pot obține 
și la telefonul biroului: 220017.

„Armata este de viitor, iar

Start spre școli moderne
■ Educația va primi în 
anul 2007 - 5,2% din 
PIB, adică 19.767,7 
mii. lei.

Sanda Bocaniciu
sanda. bocaniciu@infarmmedia.rg

Elevii vor avea în școli tot ce-și 
doresc (Foto: CL)

Deva - Această sumă re
prezintă, comparativ doar cil 
anul 2006, o creștere de 
132,1%. Este pentru prima 
dată când Educației îi sunt 
alocate astfel de sume. La pro
centul de 5,2% se adaugă 
1.910,8 milioane de lei pețțțnj 
componenta de cerceț^țș, )( 
cum și 876,16 milioane de lei 
pentru asigurări și asistență 
socială (alocația). Acest buget 
va permite continuarea pro
gramelor derulate sau înce
pute în 2006, care, dacă nu au

Sculptură în... săpun
Bârcea Mare (M.T.) - Peni

tenciarul de maximă siguran
ță Bârcea Mare a fost ieri gaz
da unui vernisaj, în cadrul 
căruia au fost expuse lucrări 
ale deținuților și foștilor deți
nuți. „în cadrul acestui verni
saj au fost expuse 17 icoane pe 
sticlă și lemn, 8 picturi, 2 go
blenuri, 3 lucrări din săpun, 
o statuetă din gips și 12 mile- 
uri. Toate acestea aparțin per
soanelor private de libertate 
care își execută pedepsele în 
penitenciar”, declară purtăto
rul de cuvânt al Penitencia
rului Bârcea Mare, Gabriel 
Vesa. Cea mai interesantă, și

Lege nouă
Deva (C.P.) - România va 

avea o lege unică a expro
prierilor până la sfârșitul 
anului. Autoritățile vor unifi
ca legislația exproprierilor 
pentru a grăbi termenele de 
execuție a unor proiecte cu 
finanțare europeană sau de la 
bugetul de stat întârziate de 
procedurile dificile. Constan
tin Dascălu, secretar de stat 
în Ministerul Transportu
rilor, a spus că exproprierile 
cau zează întârzieri ale pro- 
iec-telor derulate de Minis
terul Transporturilor cu fon
duri ISPA, ceea ce creează 
îngrijorare având în vedere 
că numai pe sectorul trans
porturi România va trebui să 
cheltuiască circa patru mi
liarde de euro în perioada 
2007 - 2013. în județul nostru, 
pentru autostradă, expro
prierile au început la Hărău 
și Simeria.

Ștefan Găleșeanu (Foto: CL) Salariul unui profesionist pornește de la 1000 ron (Foto: CL)

salariul este atractiv. Cunosc 
ce salarii se dau acum în 
România. Am făcut armata, 
îmi place disciplina și vreau 
să lucrez în domeniu”, își 
argumenta opțiunea de a 
deveni soldat profesionist 
Ștefan Găleșeanu, de 21 de 
ani, din Hunedoara. Viitorii 
soldați sau gradați angajați pe 
bază de voluntariat trebuie să

aibă vârsta între 18 și 26 de 
ani, să fi absolvit minim o 
școală profesională, cu di
plomă, să fie apți medical.
Primul contract, 4 ani

După înscriere, urmează 
întocmirea dosarelor, selecția 
și repartiția pentru unitatea 
militară pentru care s-a optat. 
Trecuți prin aceste filtre de

Jojpșiț toate sumele alocate în 
acest an. mai pot beneficia de 
"Sr.n'riidhefolosite, acestea 
fiind reținute de consiliile 
locale. Programele derulate în 
sistem sunt: asigurarea de 
rechizite școlare gratuite, 
asigurarea calității și a pro

cedurilor de evaluare a 
calității, acordarea unui aju
tor financiar pentru elevi și 
studenți în vederea stimulării 
achiziționării de calculatoare, 
ameliorarea condițiilor de 
învățământ, acordarea de 
granturi, dotarea unităților 
de învățământ cu mobilier și 
echipament sportiv, dotarea 
laboratoarelor din învățămân
tul preuniversitar, constru
irea de campusuri școlare și 
dezvoltarea programului 
„Bani de liceu”. Unul din cele 
mai importante programe pe 
care MEdC le va derula și în 
2007 vizează refacerea infra
structurii școlare, reparații 
reabilitări și investiții.

www.huon.ro
www.huon.ro

Spune-ți părerea la forum!

în același timp migăloasă, 
lucrare a fost cea a deținutu
lui Samir Rapai, de 36 de ani, 
închis pentru furt. Bărbatul 
spune că are nevoie de cinci 
ore pentru a modela o masă 
din săpun. „Săpunul din care 
am confecționat masa și cele 
patru scaune, în miniatură, a 
fost dat pe o râzătoare și în
muiat cu apă călduță, apoi 
modelat. Modelele sunt scri
jelite cu unchia, pentru că 
obiectele ascuțite sunt inter
zise”, spune Samir. Alături de 
micuța masă, au mai fost ex
puse alte două lucrări ale băr
batului, două coșuri cu flori.

Nou catalog forestier
Simeria (I.H.) - Institutul 

de Cercetări și Amenajări 
Silvice (ICAS) din cadrul 
Parcului Dendrologic - Si
meria a fost, marți, 17 
octombrie, gazda unei con
ferințe, având ca principal 
subiect conservarea resur
selor genetice forestiere din 
România. în cadrul acestui 
proiect, principala respon
sabilitate în cercetare o 
deține Institutul de Cerce
tări și Amenajări Silvice - 
București, acesta fiind și 
conducătorul proiectului. La 

Redactorul-șef vă spune "Alo!"
Deva (A.S.) - Doriți să vă spuneți părerile 

despre ziarul „Cuvântul liber”? Aveți idei 
sau propuneri pentru anumite subiecte? în 
fiecare zi de joi, între orele 10 și II, redac
torul-șef Adrian Sălâgean este la dispoziția 
dumneavoastră, a cititorilor, la numărul de 
telefon 0254-211275. Vă invităm să profitați 
de această ocazie. Pe noi ne poate ajuta 
să îmbunătățim conținutul ziarului. Pe 
dumneavoastră vă poate face cititori din ce 
în ce mai mulțumiți. Nu în ultimul rând, 
informațiile primite de la dumneavoastră 
pot fi baza unor articole de presă menite 
să rezolve problemele oamenilor acestui 
județ.

Redactor-șef 
Adrian Sălăgean

Credem eu adevărat că ziarul „Cuvântul 
liber” trebuie să rămână un camarad,
poate singurul, al 
cititorilor și la rău 
și la bine. Sunați- 
mă deci, cu în
credere, în fiecare 
zi de joi, intre orele 
10 și 11. Eu voi spu
ne primul „Alo!”.

recrutare, tinerii vor urma 
două module de pregătire, 
pentru care primesc și soldă, 
după care susțin un examen 
în urma căruia vor fi 
declarați sau nu admiși pen
tru postul pentru care au 
optat. Primul contract se 
încheie pe o perioadă de 
patru ani, după care poate fi 
prelungit.

Se vinde Haber
Deva (C.P.) - Firma 

Haber Hațeg va vinde 
participația de 2,4% deți
nută la producătorul de 
bere Brâu Union Româ
nia, pentru un preț mi
nim de șapte milioane 
euro, au decis acționarii 
Haber. Consiliul de Ad
ministrație al firmei ur
mează să stabilească cea 
mai bună modalitate de 
vânzare a acțiunilor. Ti
tlurile Haber sunt listate 
la bursa Rasdaq, ultima 
tranzacție fiind realizată 
luni, la un preț de 0,32 
lei, Valoarea nominală a 
unui titlu este de 0,36 lei, 
iar capitalul social al 
firmei este de 7,9 mi
lioane lei.

proiect mai participă și 
R.N.P. Romsilva, partener 
cofinanțator, precum și Uni
versitatea „Transilvania” - 
Brașov, partener. „Un alt 
scop al acestui proiect este 
elaborarea catalogului na
țional al resurselor genetice 
forestiere și a instrucțiu
nilor tehnice pentru ma
nagementul durabil al aces
tora”, a spus Gheorghe Pâr- 
nuță, doctor inginer în ca
drul Institutului de Cer
cetări și Amenajări Silvice 
București.

mailto:bocaniciu@infarmmedia.rg
http://www.huon.ro
http://www.huon.ro


COTIDIAN /4miercuri, 18 octombrie 2006

1H9 - S-a născut Henri Bergson. Illosof francez, laureat 

al premiului Nobel fa anol 1927.______________________________
1873 - Au fast formulate la New York primele regali de

caal Ba tenii de origine ceha.___________________
1960 - S-a născut actorul belgian Jean-Claude Van 

□arama.

51

I fotbal american.
1112 - A fost fondat BB® - British 

Broadcasting Company.

1931 - A muri! Ihomas Edisor. 
Inventator al telegrafului dublu, al 
gramofonului, ai lămpii incandes- 

1 cente fa. 1847).

1M5 - A Ineelai tiin viața iilcselul spaniol Jose Drtega y 

Gasset (foto) fa. 1883).
1^6 - S-a născut Martina Navratilova, jucătoare amerl-

Prognoza pentru astăzi
Cer senin. Maxima va fi de 15°C, iar mi

nima de 3°C.

Prognoza pentru două zile
Joi. Cer senin. Soare. Maxima va fi de 

20°C, iar minima de 8°C.
Vineri. Cer mai mult senin. Temperatu

ra maximă 21°C. Minima va fi de circa 8°C.

Calendar Creștln-Ortodox___________________ ___________
Sf. Ap. și Evanghelist Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân.

Calendar Romano-Catolic

Sf. Luca, ev.

Calendar Greco-Catolic

S. Luca, ap. și evanghelist.

Energie electrica
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi InWeruptă între 

orele:
8.00-14.00 fa municipiul Hunedoara, str. M. Viteazul (zona 

Complex Comercial Dunărea).

Gaz metan ______________ _________
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă fa Deva, 

între orele:
9.00 - 15.00 pe str. Dorobanți, bl. 21, sc.8, și pe str. M.

Eminescu, bl.31A, sc. C.

Apă ______ ______________________________________________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă fa Deva, 

între orele:

9.00 - 12.00 pe str. Horea.

Ghiveci cu sos
Ingrediente: două roșii, un ardei, un mor

cov, jumătate de ceapă, o legătură de mărar, 
100 g fasole, o legătură de pătrunjel, o 
jumătate de castravete, 3 cartofi, 50 g de ciu
perci, 1 litru și 1/2 de apă, un pahar de 
vin, delicat 1 cub și jumătate de kilogram 
de carne tocată, sare, piper.

Mod de preparare: se iau roșiile, se taie 
mărunt și se pun la fiert împreună cu mor
covul, ceapa, castravetele, cartofii, fasolea, 
ciupercile și delicatul pentru 50 de minute, 
între timp carnea tocată se face bilute și 
se pune la prăjit cu puțin bulion pentru 25 
minute. După ce am terminat de prăjit 
carnea, o punem peste ghiveci și punem 
sare după gust și puțin piper. Legătura de 
pătrunjel se taie mărunt, la fel și mărarul 
și se pune vinul alb. La urmă se lasă pe 
foc încă un sfert de oră.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Soluția Integrame! din numărul preoedent: N - U - HAZ - CEAȘCA - UC - AMOfi - 
APA - AGER - OP - N - RS - BOABA - SATAR - SA - I - EMANARE - SIC - ZAT - 
R - BATIU - EZ - IR - ULTIMA - ICNI - LUT - OCA - A - R - CA - AMARA - MOCA

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
în perioada 3-26 octombrie, Cuvântul liber vrea si 
continui sâ-i demonstrezi cât de ușor te poți juca cu 
cuvintele. Dezleagâ corect integram a apârută în 
fiecare ediție a ziarului și trimite-o alături de talonul 
completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 Decem
brie, nr. 37A, sau la OPî, CP 3, Deva, sau d^uhA-b 
Tn cutiile speciale Cuvântul liber, până Tn 31 octombrie. 
Extragerea va avea loc în 1 noiembrie, ora 16.30, la 
sediul redacției, în prezența unei comisii.
DE DATA ACEASTA lțl DAM CHIAR RĂNII 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajațil Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I șl II.

r i
Nume................................................................. q'c
Prenume .............. A
Adresa....... - - ’

...................... ... Tel.........................
Localitatea .
Sunteți abonat la Cuvântul liber?

DA □ NU □

JURNAL

BOTb« £,7 j

Apar rezultatele banal-ssolaBorărl-ca-o. K-----------—
ceri. împreună reușiți să terminați o lucrare impoMntă. 
Acordați mai mult timp odihnei.

Taur_______ ___ ____ ....__ ___ _ _______
După o perioadă nu tocmai favorabilă, lucrurile mers mai 
bine pe plan sentimental. S-ar putea să vă hiragjMglfț 
prima vedere. Vă recomandăm să fl|l sincer. ' ;

...--------  .. — _ ——...
Sunteți puțin indispus din cauza problemelor Hi 
Aveți un randament foarte bun, mal ales fa activ 
telectuale. Puteți să vă bazați pe Intuiție.

Rac

i A

r

Dimineață aveți multe probleme de reaofaat I a.j Iacă 
sunteți în formă și aveți spor, vă sfătuim sS’Rb 
torul celor din jur.

...

Uu_ ._ _______________

4*

Dimineață sunteți foarte Bine dispus și aveți «In aci-, 
vitâțlle casnice șl fa societate. 8- ar f
mulțumit de situația financiară.

Fecioară ____ ____________ . ■ ■- <■■>-■■■
Sunteți foarte Inventiv șl vă descurcați (NUME 
ceri. Investițiile pe care le aveți fa vedere vă pot aduce 
satisfacții In aurind.

Balanță
Cu farmecul dumneavoastră densei h. atrageți admffa$T 
celor din jur. Aveți mari șanse de reușită in latoMffla» 
merclale.

Scorpion
începeți o activitate care vă Va aduce câștigul frumoase 
|l satisfacții pioiesionale. Nu încercați să vă depășiți II- 
mitele!

agMKCM_. ..
S-ar putea să plecați într-o scurtă delegație, anunțată fa 
ultimul snnment. b ciuda dificultăților, reușif să vă des
curcați foarte bine.

Capricorn_________ ___...... ______________________
Astăzi sunteți plin de energie. Dacă sunteți invitat într-o' 
excursie, »B sfătuim să nu pletăețl ocazia. Ktetlia^ pcglnă_ 
relaxare. _ '' J

VMtor ............... . ...
Se pare că începeți pregătirile pentru contat l sau'pgffl 

■ excursie. O rudă din partea partenerului de viață reușește 
să vă Indispună.

- yjH«
mineațd primiți o veste bună: urmează să primiți bgnL 

Rutețl să vă faceți planuri de viitor și sa vă întâlniți cu pri
etenii. Stați excelent la capitolul comunicare.

* ■

J

?

8

700 Jurnalul TVR. Sport
800 Mari Români. Con

stantin Brâncuși 
8:40 Mari Români. Mircea 

Eliade
920 Integrame despre 

integrare (2 episoade)
930 Desene animale: 

Sabrina 

1035 Tren spre Europa 
10:55 Integrame despre inte

grare (2 episoade) 
11:05 Lumea dtește (r) 
12:00 Misterele din Sankt

S Petersburg (r) (ep. 76, 
dramă, Rusia/SUA) 

13:00 Pierdut printre ai săi 
(ep. 8 ultimul, SUA) 

13:30 Desene animate: Club 
□ Disney (SUA) 

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
1530 Oameni ca noi.

Prezintă Dana Rusu 
16:00 Conviețuiri. Magazin 

pentru alte națio
nalități 

17:00 Misterele din Sankt

El Petersburg (ep. 77, 
dramă, Rusia/SUA) 

18:00 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR. Sport

I

700 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 

doctore? 
Te uiți și 
câștigi

9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit 
▼B(film serial, reluare) 

10:15 Ceva creat
Ode Dumnezeu 

(film, reluare) 
12:15 Vacanța Mare 

(reluare) 
1300 Știrile ProTv.

Te uiți șl 
câștigi 

1400 Pentru patrie
Hțpartea a ll-a) 

(aventuri, 
România, 1977)

1

i
$
i

S

I

3-
3
i
; 1600 Tânăr și neliniștit 

El(serial)
! 17:00 Știrile ProTv. 

Vremea. 
Te uiți și câștigi

‘ 1745 Familia Buncțy (s) 
STe uiți și câștigi

■ 18:55 Știrile sportive 
! 1900 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

20:15 La Urgență (ep. 4.
El România, 2006). Cu: 

Florin Piersic Jr., 
Daniela Nane, Claudiu 

Istodor, Crina Matei, 
Cătălin Paraschiv, 
Horațiu Mălăele 

2125 Ochiul magic 

2225 Un european ca mine 
S(ep. 2) 

S:45 Jurnalul TVR. Sport 
2305 Prim plan 
2345 Mari Români. Mircea 

Eliade (r) 
025 Mari Români. Con

stantin Brâncuși (r) 
1:10 Zeii tineri (dramă, Fin-

l
1
i 
f
I

t 
ț

600 m gura piesei cu 

Mircea Badea
700 Matinal: Dimineața !

devreme cu Cristina *
Cioran și Dan Capatos i 

900 în gura piesei (r) 

1000 Concurs Interactiv 

1100 Anastasia (s, dramă,
S Rusia, 2003). Cu: Elena i 

Korikova, Petr Krasilov, J 
Daniel Strakhov ; 

1200 Secretul Măriei (serial) > 
1300 Observator cu Simona ‘ 

Gherghe

1
f
I
s
f
1

> 1345 Fastfood (s, r)
14:15 Din dragoste (r) (div.)

’ 1600 Obseivator

! 1645 9595, te învață ce să

i
S

I
I
1
1

t 
i 
I 
i 
t

fad 
1800 Vocea inimii (serial, 

dramă, România, 
S2006). Cu: loan Isaiu,

Toma Dănilă, Olga 

Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu 

1900 Observator cu
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță.
Sport Meteo

2030 Ziua judecății
(divertisment) 

2290 Fast food (serial

i -

i •
t i
t ’

l 1 DEVA

â3 landa, 2003). Cu: Jussi 
Nikkilă, Reino Nordin, 
Jarkko Niemi

305 Jurnalul TVR (r) 
Meteo, Sport

405 Tezaur folcloric (r)
525 Tren spre Europa (r) 
5:40 Ochiul magic (r)

630 Un european ca mine 
(reluare)

TOVbcanțaMaie
2145 UEFA

Champions League: 
Chelsea - Barcelona 

(transmisiune 

în direct)
2400 Rezumat

League 
aduce

q "t (reluare) 
200 Știrile ProTv

Stilul Oana Cuzino 

’-.■luare) 
300 Icstrim tivi

(reluare)
330 UEFA Champions 

League (reluare)
530 Rezumat Champions 

League (reluare)

S comedie. România, 

2006). Cu: Alina 

Crișan, Sorana 
Mohamad, Beatrice 
Peter, Alin Roșu, Adri
an Nartea, Edgar Nis

ter‘W
2300 Observator cu Letiția

♦ *“ Belea mare în Miami
I rai (comedie, SUA 2001).
I - ■

Zaharia. Sport

» 
» 
I
» 
I

I 
l 
I 
t

Redacția Jurnal TV nu 
‘ iți asumă răspunderea 

pentru eventualele 
modificări survenite în 

-i ’ programele TV, după 
închiderea ediției

B0O Lecția de... geografie (r) 
900 Micuța Zorro (s, r) 1000 

Tonomatul DP2 1130 Caraca
tița (s) 1225 Școala părinților 
(doc. r) 1300 Omul între soft și * 

moft (r) 1400 ABC... de ce?
1430 Cutia fantastică (s) 1500 : duna (s) 1400 Jurământul (s) J 
împreună în Europa. Promena- 15:15 Rețeta de acasă 1530 \ 
da 1600 Jurnalul TVR (r) 1630 Suflete rănite (s) 1630 Poveștiri ‘ 

Tribuna partidelor parlamentare adevărate 1730 De 3x femeie 
1700 Micuța Zorro (s) 1800 1830 Rebelde (s) 1930 SOS, 
Lecția de... istorie. Povești de 
la Palat (doc.) 1835 Caracatița 
(s) 1925 Cum să nu ne 
îmbrăcăm (doc.) 2000 Campi
onatul Mondial de Gimnastică.
Echipe feminin 2200 Știri 22:15 
Pulp Fiction (comedie neagră) 
055 Transfer 125 Jurnalul Eu
ronews pentru România 140 

î Tonomatul DP2 (r) 3:10 Con- 
‘ tesa de Castiglione (partea I) 
; (film, r)

i 
»i

t

500 Poveștiri adevărate (r) 600 
Celebritate (s) 700 Rebelde (r) 
8:00 Suflete rănite (r) 900 De 
3x femeie (r) 10:00 Ciocolată 
cu piper (s) 11:00 Bărbatul 
visurilor mele (r) 1200 Min-

viața meal (s) 2030 Iubire ca 

în filme (s) 2130 Daria, iubirea 
mea (s) 2230 Tărâmul pasiu
nii (s) 2330 Bărbatul visurilor 
mele (s) 030 Poveștiri adevă
rate (r) 130 Iubire ca în filme 
(serial, reluare)

06.30-07.00 Observator (r)

1630-16.45 Știri locale

NAȚIONAL
1

i

l

t

Cu: Tim Allen, Rene , 
Russo, Stanley Tucci, 
Tom Sizemore, Dennis ! 

Farina. R.: Barry So- ! 
nnenfeld.
Inspirat de primul best- ’ 

seller al umoristului 
Dave Barry, câștigător 
al premiului Pulitzer, i

9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 1130 Căsătoriți pe viață 
(s, SUA 2001). Cu: Donal Lo
gue, Megyn Price 1200 Quizzit 
1300 Țara Iu' Papură Vouă 
(div.) 13:20 Look who is wi
nning 1430 Miezul problemei 
(r) 16:00 Naționala de bere 
1700 Bărbatul din vis (s) 1800 

Baronii (r) 1830 Știri Național 
TV 1945 Țara Iu' Papură Vouă : 
(divertisment 2004) 20:15 Sărut 
mâna, mamăl 2200 Baronii (s) 
2230 Miezul problemei 2400 
Știri 030 Poltergeist - Moș
tenirea (s)

7:30 Dragoste și putere (r) 
800 Sport cu Florentina 835 
Mariana (r) 935 Ed (s) 1035 
Sporturi trăsnite (r) 1100 Tele 
RON 12:50 Garito 1430 Dra
goste și putere (s) 15:00 Răz
boiul lui Varian (dramă război, 
SUA, 2000). Cu: William Hurt, 
Julia Ormond, Matt Craven. 
R.: Lionel Chetwynd 17:30 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00 

Focus 19:00 Sporturi trăsnite 
1930 Camera de âs 20:00 
Cronica Cârcotașilor 22:00 

Trăsniți în N.A.T.O. 22:30 Fo
cus Plus 2330 Săptămâna ne
bună 030 Focus (r) 130 Sun
set Beach (s)

ii ■:■■■I

10:10 Verdict: Crimă! (r) 11:45 

Verdict: Crimă! (r) 12:45 Te
rapie intensivă (r) 1345 Kryp- 
to, câinele erou (s) 14:15 Liga 
juniorilor (s) 14:45 Cinema 

1500 Joan din Arcadia (r) 
16:15 Cinema 1630 Bună 
dimineața, Miami! (r) 17:00 
Verdict: Crimă! (s) 1900 Te
rapie intensivă (s) 2000 Cine
ma 2020 Joan din Arcadia (s) 
2130 Bună dimineața, Miami! 
(s) 22:00 Umbra lui Bones: 
(thriller, SUA 2001) 2400 Ver
dict Crimă! (s)

6:55 Viața dimineața. Cu Sorin 

Ganciu și Oana Frigescu 900 
Verissimo. Cu Gina Tănase 
1000 Euromaxx (r) (documen
tar) 1030 Euroblitz - Automo
tor (r) 11:00 Ne privește. Cu 
Alina Stancu 12:00 Știri 13:05 ; 
Briefing (r) 1435 Lumea căr
ților 15:35 Euromaxx (doc.) 
16:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru (r) 1800 6! Vine 

presa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 2000 Vacanța cea ma-i 
re (dramă, România, 1988)! 

2200 Nașul. Talk-show cu Ra
du Moraru 2400 Știri. Emisiu
ne informativă 0:15 6! Vine < 
presai (reluare)

10:50 Eu da, ei nul (aventuri, 
SUA 2005). 1220 Logodnicul 
meu drag (comedie. Spania) 
13:50 Urmașul Măștii 
(acțiune, SUA 2005) 1525 

Povestea lui Don^ Jpmp ; 
(biografic, SUA 2005). 1655 

Matei X (comedie, SUA
2003) . 1820 Herbie - Mașina 
buclucașă (aventuri, SUA 

2005). 20:00 Bun venit In 
Mooseportl (comedie, SUA

2004) . 21:50 Mereu la prima 

întâlnire (romantic, SUA, 
2004). 2330 Când adevărul 

minte (dramă, SUA 2005).

1400 Realitatea de ta 14:00 

14:50 Realitatea bursieră 

15:15 Fabrica 1600 Realitatea 
de la 16:00 16:50 Marfa cu 
Dragoș Bucur 1700 Realitatea 
de la 17:0017:10 Tu fad Real
itatea! Cu Mihai Tatulid 1745 

Editorii Realității 1800 Reali
tatea de la 18:001905 Reali
tatea zilei Cu Răzvan Dumi
trescu 20:50 Marfa 2150 Pri
ma ediție 2205 100% 2300 
Realitatea de la 23:00 23:15 
Politică, frate! 2400 Realitfe 

tea de la 24:00 ____

bW
6:00 Motociclete americane 
7:00 Regii construcțiilor 801’ * 

Pompierii americani 90W ' 
Motociclete tenericane 1000 
Ray Mears 1100 Motociclete 
americane 1200 Construcții 
colosale 1300 Pompierii ame
ricani 1400 Față în față cu 
pericolul 1500 Teste 1600 

Curse1700 Automobile amer
icane recondiționate 1800 
Motociclete americane 1900 
Vânătorii de mituri 2000 
Manevre pe scară mare 2100 
Cele mai dudate povești cu 

OZN-uri din lume 2200 
Dosarele FBI 2300 Mașri pe 
alese 2400 Zbonl 175 - Des
tinația

SCOVERY
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de 18.10.2006:Amplasarea «paratelor radar în data
>-On 7: Tâtârâștl - lila - limita Jud. Arad 
iJN 66: Biela - Cllan

wrva: B-dul Decebal, Calea Zarandulul, Str. Horea șl Str. 

Mihal Emlnescu

09.00-12.00

09.00-12.00
Primăria Municipiului Deva; 
Mkda Muntean, primar

Prlmlrla Munldplulul Orâytle: 
Teodor Iordan, secretar

i Comlsar-țef Florin Nicolae. șeful Poliției Municipiului 
Petroșani 10.00-12.00

—.i ii.....plinii i................. li..................................................... ............... ...............................

227OB7Dlspeoerat apă rece
Dispecerat agă cakM 212225
Dispecerat Electrica 929
Dtepecerat gaz 227091
r.Wggl CTR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
jandarmerie 956

-Poliție 955
.O.J.F.C HD 214971
Deranjamente lift “ a 235C90
Direcția Sanltar-Veter. 221145

Reguli:
In fiecare 

bloc sunt 
câțiva cifre 

între 1 și 9, 
stabiijte. 

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

Începători

3 8 4 6
i 5 8 9 4 3

1 3 2 8
2 9 3 7

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

9 1 2 3
avansați

Soluția jocurilor din numărul precedent

ncepători

2 9 3l4 5 7 1 6 8
7 4 8 9 6 1 3 5 2
15 6 8 3 2 9 7 4
6 1 9 7 2 3 8 4 5
4 2 5 6 1 8 7 3 9
3 8 .7 ; 5 9 4 6 2 1
5 3 1,’2 7 9 4 8 6
9 6 4 3 8 5 2 1 7
8 7 2ll 4 6 5 9 3

Avansați

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

«MMM

Nepăsare pentru orfani
■ Specialiștii consideră 
noua lege o aberație 
care va afecta copiii 
fără părinți.
INA JURCONE__________________________
InaJurcontfinformmtdlTro

Deva • Politicienii au votat 
o lege prin care li se permite 
minorilor orfani să aleagă 
Intre viața de boschetari sau 
una decentă, asigurată de stat 
prin intermediul centrelor de 
plasament. Condiția: să aibă 
minim 10 ani! „Măsurile de 
protecție specială a copilului 
care a împlinit vârsta de 10 
ani se stabilesc numai cu 
consimțământul acestuia. In

situația in care copilul refuză 
să își dea consimțământul, 
măsurile de protecție se sta
bilesc numai de către instanța 
judecătorească, care, in situa
ții motivate temeinic, poate 
trece peste refuzul acestuia de 
a-și exprima consimțământul 
față de măsura propusă”, se 
arată in Legea 272. Pentru că 
de cele mai multe ori minorii 
nu văd cu ochi buni inte
grarea In cămine, aceștia aleg, 
fără să stea prea mult pe gân
duri, să ajungă boschetari. „10 
ani este o vârstă prea fragedă 
pentru ca un copil să poată 
decide ce face cu viața lui. 14 
sau chiar 16 ani ar fi mai 
potrivită. El nu știe ce 
Înseamnă un serviciu oferit de

stat. Până acum doar in cazul 
unui divorț copilul de peste 10 
ani putea decide la care din
tre părinți să rămână, la con
sultarea acestuia de către un 
judecător. Legea de acum are 
o procedură exactă. Copilul 
este luat în evidență de pri
mărie, se Întocmește un plan, 
se decide ce măsuri se pot 
aplica In situația lui și apoi 
judecătorul decide soluția 
optimă In funcție de alterna
tivele care i se oferă", declară 
Viorica Popescu, director 
DJPC Hunedoara. La nivel 
național, cca 5.000 de copii 
trăiesc pe stradă. Potrivit 
organizației „Salvați Copiii”, 
în acest mediu, banii sunt 
câștigați prin prestarea de

E greu sa decizi corect la 10 ani

diverse munci - spălarea 
mașinilor, colectarea de obiec
te reciclabile, vânzarea dife
ritelor obiecte, Încărcarea sau 
descărcarea de mărfUri ■ sau 
prin cerșit, furt sau prosti-

7» ' "•-li 'Ji.- •țdgf ______________
Aura! Bugnartu, secretar începând cu ora 09.00

Sunt absolut sigură 
că presa scrisă va 

dispărea. Internetul 
va avea câștig de 
cauză, dar asta nu se 
va întâmpla în 
viitorul apropiat!

Eu sper că ziarele 
românești vor 

arăta mai bine decât 
în prezent! Personal 
prefer presa scrisă și 
nu Internetul. Este 
mai sănătoasă!...

Cred că ziarele vor 
fi mai bune, dar 

vor mai pierde teren 
în fața Internetului. 
Vor fi mult mai pu
ține publicații scrise, 
dar suficiente!...

Eu sunt pentru In
ternet. Prefer să ci

tesc mult mai mult 
decât din ziare pentru 
că-mi place să fiu in
formată și să găsesc 
ceea ce mă intere
sează.
Lavinia,
Deva

Nu cred că publi
cațiile scrise vor

dispărea prea curând 
pentru că oamenii le 
caută și sunt obișnuiți 
să culeagă informația 
din ziar!

Dan Cucuruz, 
Simeria

Adalbert Sandor, 
Deva

Săndel Diaconu, 
Deva

Liliana TAmaș, 
Deva

Femeile sunt invitate să prezinte dovada plății energiei electrice

■ 12 familii care stau 
în fostul cămin IME de 
pe str. Scoruș s-au tre
zit fără curent electric.

Ina Jurcone___________________
lna.jurcont0lnformmedia.ro

Deva - Mai multe familii 
care locuiesc pe strada 
Scoruș, în fostul cămin IME 
Deva, s-au trezit ieri, la 
primele ore ale dimineții, că 
nu mai au curent electric. Ba 
mai mult, persoanele care 
erau acasă în acel moment au 
spus că au văzut un angajat 
ENEL Deva care, cu bună 
știință, tăia curentul direct de

la stâlpul la care erau conec
tați. „Suntem 12 familii în 
cauză. Avem contracte sepa
rate cu furnizorul. Nu avem 
restanțe și nu am primit nici 
o avertizare în acest sens”, 
spune Mariana Pîs, care 
locuiește acolo de peste 7 ani.

Familiile însă au deja con
tractele expirate și locuiesc în 
cămin fără forme legale. 
Terenul este cumpărat de o 
persoană fizică care a încer
cat în repetate rânduri să 
evacueze familiile din spațiul 
pe care-1 ocupă. „Vor să ne 
evacueze forțat. Acum au 
spus că dau jos acoperișul 
peste iarnă, doar-doar plecăm 
de acolo. Dar știm legea, nu

ne poate da afară până nu 
câștigă proprietarul acest 
drept în instanță”, adaugă 
Mărioara Rostaș. Cele patru 
femei care au reclamat abuzul 
la redacția Cuvântului Liber 
spun că au fost deja la 
Primăria Deva, iar primarul 
le-a asigurat că nu a dat nici 
un ordin în acest sens în ceea

ce le privește.
„Femeile să aducă facturile 

care fac dovada achitării 
curentului aferent pentru 
lunile trecute și vor fi puse în 
legătură cu persoana care le 
va reface conectarea la curent 
electric”, răspunde Adina 
Popa, reprezentantul ENEL 
Deva.

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

CUVÂ® îți utilează casa!

Vrei să ai numai de 
câștigat?

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

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

Câștigi:
• 3 premii 

substanțiale 
(1 x espressor cafea sau 

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

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

Numele câștigătorilor vor 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 -18 octombrie 2006

Nume_________________________Prenume_______________ I
! Adresă________________________________________________ I

Telefon_______________________Sunteți abonat?________ ;
întrebarea zilei: Credeți că mai există prietenie adevărată ; 
în zilele noastre? DA □ NU □

JURNAL CUVÂffllt

lna.jurcont0lnformmedia.ro


ACTUALITATE /6miercuri, 18 octombrie 2006

•Ședință de prevenire. Compartimentul 
Poliției de Proximitate din municipiul Orăștie 
a organizat o ședință de prevenire la Școala 
Generală „Nicolae Olahus" din localitate, 
unde au fost prelucrate prevederile Legii nr. 
61/1991, la care au participat 50 elevi și 2 
cadre didactice. (I.H.)

Din nou admitere la facultate
s. 4. ■>>,-

•Amenzi. în urma acțiunilor și controalelor 
efectuate în trasee, în ultimele 24 de ore s- 
au aplicat 142 amenzi la legea circulației, 
din care 25 la regimul de viteză și s-au ridi
cat în vederea suspendării 9 permise de con
ducere, din care 4 pentru consum de alcool 
și 12 certificate de înmatriculare. (I.H.)

■ Reprezentanții univer
sităților vor să reintrodu
că admiterea prin exa
men la facultate.
CĂLIN BlCÂZAN

Accidentele rutiere provoacă suferință.

Deva - Reprezentanții uni
versităților din țară se vor 
reuni zilele următoare pentru 
a discuta noi măsuri de ad
mitere în învățământul supe
rior. Se dorește eliminarea 
înscrierii la facultate cu 
dosarul și impunerea exam
enului de admitere pentru 
toate profilele. Această posi
bilitate a stârnit reacții di
ferite printre rectorii univer
sităților din județul nostru. 
„Nici admiterea pe bază de 
dosare, nici admiterea în 
urma susținerii unui examen 
nu sunt un lucru rău, dar 
susținerea unui examen ar fi 
o treabă bună pentru că se 
elimină astfel subiectivismul 
anilor precedenți și reapare

Educație rutieră în școli
Deva (M.S.) - Reintroducerea educației 

rutiere în școli ar putea preveni o parte din 
accidentele de circulație care se produc în 
România, apreciază senatorul hunedorean 
Viorel Arion (PNL). în opinia sa, cursurile 
de educație rutieră ar putea începe încă din 
ciclul gimnazial și ar putea fi însoțite de 
manuale adecvate. Pentru a-și susține ideea, 
parlamentarul liberal a adresat o interpelare 
ministrului educației, Mihail Hărdău, în care 
solicită date despre campaniile desfășurate 
în școli pentru prevenirea și combaterea 
accidentelor rutiere, precum și despre 
viitoarele acțiuni ce ar urma să fie progra
mate în unitățile de învățământ. Potrivit se
natorului Arion, în primele șase luni ale 
acestui an, polițiștii au constatat 10.997 
infracțiuni comise la regimul circulației 
rutiere, soldate cu 2.764 de accidente grave 
în urma cărora și-au pierdut viața 976 de per
soane, iar alte 2.257 au fost rănite. în ceea 
ce privește județul Hunedoara, în anul 2005 
au avut loc 662 de infracțiuni la regimul cir
culației rutiere, cu 159 de accidente grave 
în care au decedat 81 de persoane și 122 au 
fost rănite. Statisticile mai arată că aproape 
jumătate din accidentele de circulație s-au 
produs din cauza neatenției pietonilor care 
au traversat strada prin locuri nepermise.

Minoră la furat
Lupeni (M.T.) - O tânără de 

13 ani, din Lupeni, elevă la o 
școală generală din localitate, 
este cercetată de polițiști, 
după ce a furat «cerceii, din 
aur, de 1,5 grame, din urechile 
unei fetițe de trei ani. 
„Polițiștii Biroului Investigații 
Criminale efectuează cercetări 
în cauza privind pe A.F., de 13 
ani, din Lupeni, despre care 
au stabilit că, în data de 
16.10.2006, a sustras din ure
chile minorei D.D., de trei ani 
și 5 luni, o pereche de cercei 
din aur. Tânăra este cercetată 
în stare de libertate pentru

Redamații... cu iz 
de mediu

Distribuția cuprinde aproape toți angajații

Premieră teatrală
Deva (S.B.) - Al doilea spectacol în regim 

de coproducție al Teatrului de Artă Drama
tică din Deva, premiera „Revelion la Terzo 
Mondo”, va fi susținut, la Sala Studio în zi
lele de 20, 21 și 27 octombrie, de la ora 19.00. 
Autorul piesei, Ovidiu Moldovan, este actor 
al Teatrului Național „I.L. Caragiale” din Bu
curești. Regia spectacolului este semnată de 
Ștefan Petru Ciocan, jurnalist, despre care 
actorii protagoniști ai piesei susțin că „nu 
este omul care să pună actorii cu mâna în 

i scenă, care ne-a lăsat să ne făurim personaje
le, ceea ce a dus la joc de plăcere, rezultând 

i personaje foarte reale” (Izabela Hașa - actri- 
I ță). Distribuția piesei cuprinde pe aproape 

toți angajații teatrului: actori, orchestră (mu- 
I zică este live n.r.) și chiar pe directorul Zol- 
' tan Turi, care a scris muzica. Această pre

mieră teatrală și-a început pregătirile, con- 
) form celor afirmate de regizor „încă din iu- 
l nie 2006. Repetițiile au demarat imediat după 
■ perioada concediilor, mai asiduue fiind în ul

timele două săptămâni”, și s-a căutat ca spec- 
I tacolul să fie realizat cu resurse minime.

Deva (I.J.) - Numeroasele 
reclamații primite de Agenția 
de Protecția Mediului Hune
doara par să rămână fără 
rezolvare. Vina, în speță, nu 
o poartă agenția sau condu
cerea acesteia, ci înseși com
petențele pe care le are insti
tuția. „Agenția județeană are 
ca atribuții autorizarea acti
vităților cu impact asupra 
mediului, monitorizarea sta
diului îndeplinirii angaja
mentelor în domenii asumate 
prin planurile de imple
mentare, elaborarea de ra
poarte privind starea mediu
lui, monitorizarea activității 
de administrare a ariilor pro
tejate din județ, susținerea și 
implicarea societății civile în 
domeniul protecției mediu
lui”, declară Elena Bădescu, 
director APM Hunedoara. 
Instituția nu acordă amenzi, 
în totalitate măsurile coerci
tive asupra poluatorilor medi
ului sunt în atribuția Gărzii 
de Mediu Hunedoara, însă se
sizările sunt întocmite de 
Agenție. 

Elena Bădescu

elementul de competiție care 
a dispărut până acum. Acest 
sistem de admitere ar trebui 
adoptat de toate facultățile, 
altfel nu am rezolvat nimic. 
Studenții evită examinarea, 
poate și din cauza emoțiilor 
și preferă înscrierea cu 
dosarul pentru că este mult 
mai comod”, este de părere 
rectorul Universității din 
Petroșani, Nicolae Dima.

în cazul adoptării exa
menului de admitere pentru 
toate facultățile, bugetul de 
stat va trebui să aloce mai 
mulți bani pentru susținerea 
examenelor. „Când e vorba de 
formarea resursei nu se mai 
pune problema banilor, chiar 
dacă susținerea examenului 
de admitere costă mai mult. 
Astfel se închide poarta celor 
care nu au o pregătire adec
vată să urmeze cursurile unei 
instituții de învățământ supe
rior. Dacă cheltuielile sunt 
minime, la fel vor fi și 
cunoștințele studenților”, 

furt calificat, iar prejudiciul 
a fost recuperat integral și 
restituit părții vătămate”, 
declară purtătorul de cuvânt 
al Inspectoratului de Poliție al 
Județului Hunedoara, subin
spector Bogdan Nițu. Tânăra 
de 13 ani s-a împrietenit cu 
micuța victimă și intenționa 
să valorifice cerceii. Minora 
de trei ani și 5 luni a povestit 
întâmplarea părinților săi 
care se aflau în preajmă și 
care au anunțat Poliția. Inci
dentul s-a petrecut în parcul 
de lângă fosta Școală Generală 
numărul 5, din Lupeni.

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

Cum poți participa ?
Fâ-ți un abonament la Cuvântul Liber pen
tru minim O LUNĂ, cu numai 8,9 lei (da.

Profită de acest concurs și abonează-te acum! IURMftL »'

(3
73

91
)

Tinerii devin studenți numai pe bază de examen

crede rectorul Facultății „Tra
ian” din Deva, Sigismund 
Duma. Viitorii studenți văd 
în examenul de admitere o 
probă prin care se poate tes
ta fidel compatibilitatea cu 
profilul dorit. „Eliminarea 
concursului de dosare ar fi un 
lucru bun. Prin examenul

Frig la Petroșani
Petroșani (M.S.) - Aso

ciațiile de proprietari din 
municipiul Petroșani nu au 
depus încă cereri pentru 
furnizarea căldurii în sis
tem centralizat pentru cele 
5.000 de apartamente care 
mai sunt racordate la re
țeaua de termoficare locală. 
„Nu am avut solicitări pen
tru pornirea sistemului 
centralizat. Dacă vor exista 
astfel de cereri, suntem pre
gătiți pentru furnizarea 

"agentului termic în rețea”, 
a declarat viceprimarul Pe-

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

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

propriu-zis poți vedea dacă 
profilul pentru care ai optat 
ți se potrivește. E adevărat că 
e mai ușor cu dosarul, dar 
cred că e mai bine să se 
susțină examen”, spune Ana 
Mâr ia Logojan, elevă la 
Grupul Școlar „Grigore 
Moisil” din Deva. '

troșaniului, Tiberiu Iacob 
Ridzi. Potrivit acestuia; în 
ultima perioadă nu au fost 
înregistrate nici condițiile ( 
legale pentru'pornirea sis
temului centralizat de dis
tribuție a energiei termice, 
media temperaturilor din 
ultimele trei zile depășind 
zece grade Celsius. Aproxi
mativ 54 la sută din aparta
mentele din Petroșani sunt 
debranșate

www.huon.rff «

www.huon.ro

- sau dacă vrei ca organ.,'atom noștri 
presă să vina chiar Li mm acasă, suna la 
numărul de telefon 0254/211275.
Regulament:
La acest concurs nu pol participa angajații 
S.C. Inform Media S.R.L. si nici rudele aces
tora de gradele I si II.
Extragerea va avea lor. la sediul redacției, 
în data de 30 octombrie.
Numele câștigătorului va fi publicat în 
paginile ziarului din data de 31 octombrie. 
Informații suplimentare, la telefonul 
0254/21 1275, interior 8806 Persoana de 
contact: Magdalena Șerb a n. Succes!

http://www.huon.rff
http://www.huon.ro
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Tudorache, antrenor la Jiul

• Propunere. Antrenorul echipei de fotbal 
GS Vulcan, Dumitru Marcu, a primit propu

nerea de a ©cupa funcția de director tehnic
al Jiului Petroșani. El a declarat că a discutat 
cu patronul Simota, dar încă nu este nimic 
sigur, deși nu ar refuza o asemenea funcție. 
(V.N.)

România, în finala CM de 
Gimnastică

Aarhus (corespondență de la Nicolae Ga- 
vrea) - Echipa feminină de gimnastică a Ro
mâniei, antrenată de Nicolae Forminte, s-a 
calificat în finală la Campionatele Mondi
ale de la Aarhus, obținând locul cinci în 
calificări. Floarea Leonida, Daniela Drun- 
cea, Sandra Izbașa, Steliana Nistor, Lore- 
dana Șucar și Elena Chirie au depășit obiec
tivul impus de FRG și cu un total de 232.600 
de puncte, au fost devansate de SUA (243.325 
puncte), China (239.525), Ucraina (235.025) și 
Rusia (234.800). Celelalte echipe calificate în 
finala de la Aarhus sunt Australia, Brazi
lia și Spania. Echipa Italiei, al cărei 
antrenor Enrico Casella a acuzat România 
că a fost avantajată de arbitri în calificările 
pe echipe, a ratat calificarea în finală, 
clasându-se pe locul nouă. în finala de la 
individual compus, care va avea loc joi, 
s-au calificat Steliana Nistor (de pe locul 6 
- 59.850 puncte) și Sandra Izbașa (de pe locul 
7 - 59.825 de puncte). în finalele pe aparate 
s-au calificat sportivele Sandra Izbașa (sări
turi, bârnă, sol) și Steliana Nistor (paralele, 
bârnă). Miercuri, de la ora 20.00, va avea 
loc finala pe echipe, în timp ce finalele pe 
aparate sunt programate vineri și sâmbătă.

■ Fostul secund este 
soluția de criză găsită 
de oficialii pentru 
înlocuirea lui FI. Marin.
ClPRIAN MARINUȚ 

ciprianniarinut@informmedia.ro

Petroșani (C.M.) - Găsirea 
unui antrenor care să-l înlo
cuiască pe demisionarul Flo
rin Marin s-a dovedit o mi
siune mult mai dificilă decât 
sperau oficialii Jiului. Refuzat 
de antrenorii cu ștaif pe care 
i-a contactat, respectiv Hagi și 
Balint, finanțatorul Alin Simo
ta a fost obligat să găsească o 
soluție de criză, astfel că l-a 
promovat pe secundul Marin 
Tudorache în postul de antre
nor principal. Noul antrenor 
are mandat doar până la 
sfârșitul turului și va fi aju
tat de Damian Militaru și di
rectorul tehnic de la echipa 
satelit, Dumitru Marcu. “Nu 
mai negociem cu nimeni (exis
tau zvonuri că s-ar purta 
tratative cu Panduru, Bondrea 
și Șunda n.r.), ci îi vom da 
credit lui Marin Tudorache

Program încărcat pentru FC CIP
■ Internaționalii de la 
campioana României, 
FC CIP Deva, au me
ciuri din trei în trei zile.

Deva - Meciurile din grupa 
a 6-a a UEFA Futsal Cup în 
urma cărora s-a calificat în 
elita futsalului european, 
între cele mai bune 16 echipe 
de pe continent, au dat peste 
cap programul FC CIP Deva. 
Jucătorii campioanei Româ
niei, în special cei care fac 
parte și din lotul naționalei,

Drida și llie au fost rechemați la lot Are soluții Tudorache

cel puțin până la încheierea 
turului”, a afirmat llie Bălă- 
nescu, președintele Jiului.
Rechemări la lot

Tudorache care a condus 
antrenamentele echipei încă 
de duminică, după demisia lui 
“Flocea”, a luat deja decizia de 
a-i reprimi în lot pe Adrian 
Drida și Adrian Hie, exilați la 
satelitul CS Vulcan de FI. 
Marin. Rămâne de văzut dacă 
Tudorache va reuși să redre
seze corabia Jiului, în contex
tul în care primele jucătorilor 
rămân în continuare blocate 
până când echipa va fi pe un 

vor avea de disputat, în pe
rioada imediat următoare, 
foarte multe partide. La doar 
trei zile de la victoria mira
culoasă cu campioana Serbiei 
din UEFA, FC CIP susține, 
azi, în deplasare, partida 
restanță din etapa a V-a a 
Ligii I cu Energoconstrucția 
Craiova. La momentul la care 
ar fi trebuit să se joace me
ciul cele două echipe ocupau 
locurile 1 și 2 în clasament cu 
maximum de puncte, însă 
acum Energo e pe trei după 
remiza neașteptată cu nou- 

loc neretrogradabil. Atu-ul lui 
Tudorache ar putea fi relațiile 
mai bune pe care le are cu 
jucătorii decât durul Florin 
Marin care nu tolera nimic, 
însă doar atât nu e suficient. 
Poate însă că are și valoare 
și va fi mai mult decât o man- 
ta de vreme rea.
Optimist

Noul antrenor s-a arătat 
încrezător în șansele Jiului de 
a evita retrogradarea.

“Avem șanse reale de a 
atinge acest obiectiv. Poate, 
cine știe, se retrag ceva echipe 
din campionat și rămânem 

promovata Energia Focșani, 
iar FC CIP e doar pe cinci, 
din cauza celor două restanțe. 
„Toate echipele din campi
onat vor încerca să ne pună 
probleme pentru că avem per
formanțe internaționale. 
Chiar și așa băieții nu au 
voie să piardă nici un meci în 
competiția internă, indiferent 
de faptul că avem un program 
greu și încărcat”, afirma 
George Mara, președintele 
executiv al FC CIP. „După 
meciul de la Craiova, jucăm, 
sâmbătă, în etapa a șaptea, la 

noi în locul lor. Dacă FC 
Argeș care are trei puncte 
speră în salvare noi care avem 
șapte de ce să nu sperăm?”, a 
spus Tudorache. Marin Tudo
rache a precizat că are soluții 
pentru scoaterea echipei din 
criză.

”Voi încerca să refac mo
ralul jucătorilor. Nu mă con
sider antrenor interimar. Voi 
rămâne antrenor principal 
atâta timp cât rezultatele mă 
vor ajuta, apoi voi redeveni 
secund. Mi se pare normal să 
fiu demis dacă hu vom avea 
rezultatele scontate”, comen
ta Tudorache.

Devenii nu au voie să piardă

Piatra Neamț, cu Moldocor, 
urmând ca restanța cu Ath
letic București, să o repro- 
gramăm”, preciza Paul Grecu, 
vicepreședintele FC CIP.

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a Vl-a, 15 octombrie: 

Cosmos Pitești - Clujana Cluj 3-2; United Galați - Futsal 
Municipal Constanța 5-6; Metropolis București - Moldo- 

cor Piatra Neamț 3-2; Energia Vulturu Focșani - Energo- 

construcția Craiova 2-2; Quasar Deva - ACS Odorheiu 

Secuiesc 3-9; Poli Timișoara - Informatica Timișoara 5-7. 
Partidele Energoconstrucția Craiova - FC CIP Deva (etapa 

5) și FC CIP Deva - Athletic Club București (etapa 6) au 

fost amânate.

Etapa a Vll-a, 21-22 octombrie: Poli Timișoara - Cosmos 

Pitești; Clujana Cluj - United Galați; Futsal Municipal Con

stanța - Metropolis București; Moldocor Piatra Neamț - 
FC CIP Deva (sâmbătă 21 octombrie); Athletic Club 

București - Energia Vulturu Focșani; Energoconstrucția 

Craiova - Quasar Deva; ACS Odorheiu Secuiesc - Infor
matica Timișoara.

Clasamentul

1. ACS Odorheiu 6 5 0 1 44-16 15
2. FM Constanța 6 4 1 1 45-27 13
3. Enerqo Craiova 5 4 1 0 28-11 13
4. Athletic Buc. 5 4 1 0 23-7 13
5. FC CIP Deva 4 4 0 0 27-6 12
6. Informatica Tm. 6 3 1 2 37-29 10
7. Poli Timișoara 6 2 2 2 23-22 8
8. Enerqia Focșani 6 2 1 3 16-26 7
9. Clujana Cluj 6 1 2 3 24-25 5
10. Moldocor 6 1 2 3 16-24 5
11. Cosmos 6. 1 1 4 13-35 4
12. Metropolis Buc. 6 1 1 4 17-43 4
13. Quasar Deva 6 1 0 5 14-38 3

Și a valea Strelullw_________________ __________ ________  _
Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a V-a, din 15 octombrie: 

Viitorul Pădișa - Streiul Baru Mare 0-4; Dacia Boșorod - 

. Goanță Ghețari 3-2; Sargeția Bretea Română - Sîntămărie
Oriea 3-4; Unirea Berthelot - Cerna Lunca Cernii 3-1; 

4, Minerul Teliuc - Muceșul Deva 1-4.

Programul etapei următoare, din 22 octombrie a.c.: 

Sîntămărie Orlea - Unirea General Berthelot; Goanță Ghe- 

l$ri - Sargeția Bretea Română; Streiul Baru Mare - Dacia 

Boșorod; Minerul Teliuc - Viitorul Păclișa; Mureșul Deva - 
Cerna Lunca Cernii.
Crișcior.

- otWfmentul

1. Mureșul Deva 5 5 0 0 30 4 15
2. Cerna Lunca C. 5 4 0 1 15 6 12
3. Sîntămărie Orlea 5 3 1 1 13 8 10
4. Viforul Păclișa 5 3 0 2 7 10 9
5. Minerui Teliuc 5 2 1 2 7 10 7
6. Sargeția B.R. 5 2 0 3 13 16 6
7. Unirea G.B. .5 2 0 3 9 16 6
8. Streiul Baru Mare 4 1 0 3 4 6 3
9. Dacia Boșorod 5 1 0 4 8 18 3

Daria la C.M. Șah
Lupeni (C.M.) - Daria 

Vișănescu de la Comexim 
Lupeni, campioana României 
și a Europei la șah categoria 
10 ani, are ca obiectiv 
obținerea unei medalii și la 
Campionatul Mondial din 
Georgia care va începe joi, 19 
octombrie. „Micuța Kasparo
va” a plecat, aseară, împre
ună cu părinții și antrenorul 
Gheorghe Scurhan, la Bu
curești, de unde, azi, vor ple
ca împreună cu lotul Româ
niei în Georgia în vederea 
participării la C.M. Șah. „Du
pă revenirea de la Europene 
pregătirea a urmărit elimi
narea punctelor slabe din jo
cul Dariei și sper că am 
reușit să realizăm acest lu
cru. Antrenamentele au fost 
intense, însă în ultimele 
cinci zile Daria a făcut o 
pauză, pentru a avea mai 
mare poftă de joc în Georgia, 
unde dorim să obținem o 
nouă medalie”, afirma Gheo
rghe Scurhan antrenorul 
campioanei.

Terenuri neutre rău
Hunedoara (C.M.) - Cele do

uă echipe hunedorene califi
cate în faza 16-imilor Cupei 
României la fotbal, Jiul Petro
șani și Corvinul 2005 Hune
doara, vor avea de efectuat de
plasări complet aiurea pentru 
a susține partidele de pe teren 
neutru cu Pandurii și Oțelul. 
Jiul Petroșani va juca marți,
24 octombrie, cu Pandurii Tg. 
Jiu, la Râmnicu Vâlcea, astfel 
că ambele echipe care se află 
în orașe situate la 100 km dis
tanță vor efectua deplasări 
nejustificate. De asemenea, FC 
Corvinul 2005 Hunedoara va 
susține partida cu Oțelul 
Galați, la Târgoviște, miercuri,
25 octombrie.

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

se iau în considerare și alte venituri ce pot 
fi dovedite (ex: chirii, drepturi de autor);
• asigurarea de viață este plătită de 
UniCredit România.

Pentru informații suplimentare referitoare 
ia CREDINSTANT

• apelează linia de telefon gratuită
0800110101
• accesează site-ul www.unicredit.ro unde, 
prin intermediul aplicației “întreabă-ți 
Personal banker-ul", poți opta pentru modul 
în care vrei săfii contactat pentru a obține 
informațiile de care ai nevoie;
• vizitează una din cele 50 de sucursale 
ale UniCredit România din București și din 
țară.

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

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

r RON I 12.501
1 ■
; 21.000 28.000 35.000 "1

1098 1845 2460 3075
403 677 902 1128
2G5 445 594 742

^EUR €3,501 iJ C6.000 £8.000 î cioooo'l

IAN €388 €627 ' €703 €879

€113 €193 €258 €322

€74 €127 €178
€212 J

& UniCredit Romania
Banca adaptabili
www. re

mailto:ciprianniarinut@informmedia.ro
http://www.unicredit.ro
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LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

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

Vând ap. 2 camere (03)
• urgent zona ,.Maniu. etaj intermediar, balcon, 
contorizări, oreț 97.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent dea, balcon, contorizări, etaj interme
diar, zonaPrpgresul, preț 110.000 RON, neg., tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona Progresul, etaj intermediar, 
amenajări; moderne, preț 65.000 RON, neg., tel. 
0740/013971. (A2)
• b-duL N. Bălcescu, et. 3, dec., 2 balcoane, 
parchet, bucătărie modificată contorizări, preț 
140.000 RON, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• b-duL Decebal et. 1, dec., balcon, centrală 
termică parchet, gresie, faianță, preț 135.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)

Capital social subscris și vărsat 115.735.065,4 lei * RB - PJR - 32 - 045/15.07.1999 * 
RC - J20/40/2003 * C.U.I 15126725

BANCA COMERCIALĂ CARPATICA SA - SUCURSALA DEVA 
organizează concurs pentru ocuparea postului de 

CONSILIER JURIDIC
Condiții minimale:

- studii superioare juridice
- experiență în domeniul dreptului civil și comercial
- bune cunoștințe privind organizarea și funcționarea sistemului 

bancar
- bune abilități de comunicare, spirit organizatoric, inițiativă
- motivat pentru realizarea unei cariere bancare

Cei interesați sunt rugați să trimită CV-ul, însoțit de scrisoarea de intenție, 
până la data de 25.10.2006, la nr. fax: 0254/228126 sau la sediul sucur
salei din Deva, B-dul N. Bălcescu, bl. 12A, parter.
Persoanele selectate vor fi informate telefonic asupra datei și orei de 
susținere a concursului.

(66878)

• Dada, et 1, balcon, circuit centrală termică 
faianță gresie, preț 92.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• zona kdlu Maniu, semidea, et 4/10, parchet 
balcon mare, contorizări, neamenajat preț 
95.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• zona AL. Pescarilor, et 1, dec., contorizări, 
balcon, s=56 mp, baie, bucătărie mare, preț 
130.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• dea, b-dul. N. Bălcescu, etaj intermediar, st 54 
mp, centrală termică termopan, parchet gresie, 
faianță modificări, amenajat recent posibilitate 
și de garaj, preț 130.000 ron neg., tei. 0788/165703, 
0745/302200. (A4)
• zona M. Viteazul, bucătărie modificată 
parchet gresie, faianță ușă metalică apometre. 
gaz 2 focuri, zonă liniștită 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)
• dea, etaj 3, zona hotel Deva, fără modificări, 2 
focuri gaz, repartitoare, ocupabil în 24 ore, preț 
128000 ron, neg, tel.0745/302200,0788/165703. 
(A4)
• dea, suprafață mare, superamenajat zona 
BCR, centrală termică bucătărie modificată 
termopan, parchet nou, gresie și faianță bloc de 
4 nivele, preț 145.000 ron, neg., tel 0788/165703, 
232808,0745/302200. (A4)
• etaj 2, dea, 54 mp, bloc de cărămidă balcon 
mare, centrală termică parchet de stejar, gresie 
șl faianță bine întreținut, ocupabil pe loa zona 
Kogălnlceanu, preț 130.000 ron, neg., tel 
0788/165703,0723/251498. (A4)
• dea, parter, 59 mp, hol central, parchet de 
stejar în camere, hol șl bucătărie, zona piață, 
preț 1204)00 ron, neg., tel 0745/ 
302200,0723/251498,232808. (A4)
etaj 3, dea, 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 Artlma, 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)
• eo, 74 mp, zona Uc. Auto, contorizări, parchet 
stare Duna, oine întreținut, veoere in i părți, preț 
36500 euro, neg., tel. 0788/165703,232808. (A4)
• semidecomandat!, termopene, parchet, 
gresie, faianță CT, balcon închis, et 1, zona 
Zamflrescu, preț 1,1 mid. Tel. 0742/019418 (Al)

• aent centraUL et 2, CT, balcon, parchet, st 48 
mp, Irrterfon, preț 32000 euro, negociabil. Tel. 
0726/710903. (Al)
• dea, CT, 2 balcoane, st 70 mp, Lldo, preț nego
ciabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• drain, cenlratt termică zona Miorița, preț 
95.000 ron. Tel. 0740/210780. (Al)
• semldecomandate, contorizări, etaj 3, zona 
Uzo Balcan, preț 72.000 ron. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• zona Zamflrascu, circuit parchet, gresie, 
faianță ușă metalică balcon închis, preț 110.000 

RON, tel. 0742/290024. (A3)
• ian* AL Saturn, dea, gresie, faianță parchet 
termopan, CT, etaj 1, amenajat complet, preț 
140.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• dea, CT, termopan, living, faianță gresie, ușă 
metalică balcon închis, st=70 mp, preț 140.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)

• etaj 2, dea, centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță ușă metalică Bălcescu, 
preț 95000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• eta| 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță parchet balcon, Eminescu, preț 110.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228.  
(A5)
• drcult, parchet, bloc de cărămidă balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98.000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• dea, centrau termică proprie, parchet balcon 
închis. Minerului, preț 87.000 RON, țel, 223400. 
0724/169303,0742/00522a (A5J

• 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, Darter. / K gresie, faianța, termopan, pine 
preț 25.000 euro, neg, tel. 235206 729/0» 3. ocupabil pe loc, preț 42.000 et» 

(A6)
• st T0 mp, superamenajat și dotat, CT, la cheie, 
ocupabil imediat et. 2, zonă bună, preț neg, tel. 
235208 0724/620358. (A6)
• tn circuit, pe Bălcescu, parchet, gresie, faianță, 
termopane peste tot; balcon închis cu 
termopane, complet contorizat, exclus credit, 
preț 98000 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Dada, cu balcon, etaj 4, izolat, liber, preț 
70.000 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Gojdu, parter, semidec, stare bună, 
contorizări, s=46 mp, preț 88.000 RON, neg, tel. 
0745/640725. (A7)
• zona pieței, semidec, parchet balcon,
contorizări; neamenajat etaj 4, izolație italiană, 
preț 97.500 RON, tel. 0745/640725. (A7) ,/

• zona Banca Transilvania, dec, 2 balcoane etaj
4, acoperit cu tablăs=50 mp, neariienajat 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 Zamflrescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță, termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578. (A8)

. • Aista Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet, gresie, preț
65000Ron,tel.0746/779288.(A8) ,
• zonă centrală, '2.. camere decom-ndata 
parchet, repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț- 
120.000 Ron, neg, tel. 0746/779288. (A8)
• In drcuH, bloc de cărămidă balcon închis, 
zona Dacia, preț 98.000 RON neg. Tel. 231800; 
0745/511776. (A9)
• dea, camere cu parchet, balcon închis,’ 
contorizări integrale, etaj l.zonaKogălniceanu, 
preț 125.006 RON., tel. Z31OI» 745-^’78 (A9)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent Deva, plata imediat. Tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)
• Deva, Zamflrescu, semldecomandate, etaj 1, 
bloc cărămidă, parchet, contorizări, 2 balcoane, 
vedere în 2 părți, fără Intermediari, negociabil. 
Tel. 223132,222327. (T)
• zona Progresii etaj intemediar, balcon, hol 
central, contorizări, preț 150.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• irgetrt, In zona Dorobanți, dec, 2 balcoane, 
amenajări modeme, centrală termică, preț 
165.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• Dorobanți parter înalt, 2 băi, centrală termică, 
boxă, balcon închis, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• zonă centrală, dec, 80 mp, acoperit cu tablă, 
termopane, centrală termică, preț 185.000 RON, 
tel. 221712,0724/305661. (A2)
• etaj 1, balcon, centrală termică, gresie,
faianță, accept credit ipotecar, zona Astoria, 

ipreț 95.000 ron neg, tel. 0745/302200, , 
0788/165®. XA4) * - ---------.- ; V r- ;

• zona împărății Traian, bloc nou, etaj 1, dec, 
fără modificări, balcon mare 
termică parchet, faianță boxă bine 
preț 62.<*‘ t*ou,jeg. tel.

. 0788/165®, (*»'
, • zona Gojdu, bloc de
E modificări la bucătărie, balcon

. , a ioc, preț 42.0Q0
< 0723/2514980788/165703. (A4)
• semldecomandate, bato 
contorizări 2 focuri, etaj 1, zona, . ,

■1,256 mid. lei, negociabil. Tel (țggXQl

• decomandate, et 1, 2 bai. garar 
contorizări, zonă.bună'prețf" 
0745/639022.0726/316796 (Al)
• zona L Creangă dea, CT, AC, ur esie, fa aHki
băi, balcon, st=85 mp, preț 44.000 euro, neg, teL 
0742/290024. (A3) ... . Ț
• zona AL Neptun, dec, CT, gresie, faianță1
parchet laminat balcon închis, 2 băi, beci, preț 
145.000 RON, tel. 07 vA4z

1,250 mid. lei, negociabil. MigjȘZOlSffi (Al)

• decomandate, et 1,2 bui gararsub bloc, 
contorizări, zqnăbpnă^erșțS.OOO.gyeg. •

• dec.

bucătăriftamofw&tă in Metri, beci, to
Dret 200.006 lei. tel. 223400, 0724/ 

contorizări la apă șl
38.000 euro. tel.
0740/914688. (A5)
• decomandata
superamenajat. comolet'i______ _ ______ ,
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, (A® ■ -

• zona
, birouri,

văzut,
0729/01 

.partltoan 'I

2’3400 0724/169303,
ț’ • 9OA5.V) oiA feaw * 

zona 'ultratfflftfi'h^® 
molet'motfrlafW‘r>'aref>-*'’

lamelar, zona Dacia.etajinten’JJț _ ..
mii, neg« tel? 0749/268830.2060®»»)

‘SilWS.ț,'»-
RON, tel 0749/^8836,206003, Wlta,»» >-uv •
• semidea, faiomăs Oțr.e
balcon închis, zona Astoria preț 95.000 RON, tel. 
0749/268830,206003. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2

, balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, '”1 
CT, garaj* pivniță 42 mp, preț 82.000 eum. neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona L Creangă parenet, contorizări; st 78 mp, 
pretabii peritnîeirouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 074$®9288. (A8)

• dec, camere Cuparchet, contorizări! 2 
balcon, etaj 1, preț 160.000 RON nea., tei 13 raft 

0740/317313. (AM

Vând ap. 4 camere (07)

■7 p

• dea, et 1, zonă bună 2 balcoane, 2 băi, st 100
mp, contorizări, preț 161.000 ron. Tel. 
0726/71090W) . ,,.
• dea, st 100 mp, contorizări, tihrc 
46.000 euro, tel. 223400, 072 
0740/914688 (A5)

preț, 155.000 RON, Zel. 223400, 0724/169301- . »74jSR22WîfrJ5 5J -OCHI (
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UNIVERSITATEA “LUCIAN BL AGA” DIN SIBIU 
FACULTATEA DE DREPT “SIMION BĂRNUȚIU”

j 550324 Sibiu, Calea Dumbrăvii nr.34 Tel./Fax.' 069-233295,233924 
/ Website: http://drept.ulbsibiu.ro ; www.drept-sibiu.ro,

http://drept.ulbsibiu.ro E-mail:drept@ulbsibiu.ro

7 r

1 ă

organizează:
PROGRAME DE MASTERAT

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 01.10.2006 - 30. 10. 2006

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:
Departamentul pentru învățământ la Distanță:

Tel/Fax: 0269/440880
Persoane de contact: Andreea Dragomir (drept)
Ioana Bărbat (ad-ție publică)

1

Departamentul pentru Studii Universitare deM;

Tel/Fax: 0269 233295 int 136

il

«

de inspirație europeană în specializările acreditate:

Drept European (3 semestre)
- oferă o completare a cunoștințelor de specialitate cu principalele repere ale legislației europene -
Instituții de Drept Privat Român (4 semestre)
- cu participarea unor profesori universitari conducători de doctorat, specialiști recunoscuți în domeniu 

Științe Penale (4 semestre) - mașterat științific destinat specialiștilor în domeniu -
Dreptul Afacerilor (3 semestre) - Destinat tuturor persoanelor licențiate interesate de domeniul afacerilor - pers contact: Andreea Creții 
Modernizarea Administrației Publice prin Prisma Acquis ului Comunitar (4 semestre)
- specializare obligatorie pentru o carieră administrativă de succes -

Administrație Europeană (4 semestre)
- specializare similară programelor masterale ale marilor universități europene -

Managementul Politiei și Instituții Comunitare (3 semestre) - specializare unică în țară, organizată în 
colaborare cu Academia de Poliție ..Alexandru Ioan Cuza” din București 
Taxa de școlarizare: 700 RON X semestru plătibili în mai multe rate
IMPORTANT! ► Cursurile se desfășoară în module compacte organizate la sfârșit de săptămână.
► Toate programele beneficiază de locuri subvenționate de la bugetul de stat.

ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ
în specializările acreditate:
DREPT (4 ani) 
ADMINISTRA ȚIE PUBLICĂ- (3ani)
Învățământul se desfășoară în sistemul european al creditelor transferabile
Diploma obținută este echivalentă cu cea de la cursuri de zi 
în cadrul taxei sunt cuprinse întâlnirile periodice cu cadrele didactice, suporturi de curs în format electronic 

pentru toate disciplinele, site Internet propriu cu informațiile privind desfășurarea procesului de învățământ, 
contact electronic permanent cu secretariatul, examene, restanțe, alte servicii specifice.
Taxa de școlarizare: 1350 RON /an. Plata taxei de școlarizare se poate face în 7 rate

C ENTRE DE ÎNSCRIERE Șl TUI QRIAȚE, ©3 BUI
PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE: 3^13
Sibiu: Facultatea de Drept "Simian Barnuiiu". CaleO *

Tel./Fax. 0269,440880. 0269,233295. 233924, zilnic 9.00 - 16.OD ' 
Mediaș: Colegiul Universitar, str Lotru nr. 3, jud. ■ [

Tel/Fax 0269,'845235. zilnic 9.00 -16.00
Miercurea Ciuc: Liceiil Szekely Earaly, str. 1
Jud. Harghita. Tetk/Fax: 0266/310290. zilnic 9.0Q- 16.0S^

Târgu Secuiesc. Grup școlar "Gabor Aron " .str. F 
Tel/Fax. 0267/360420, marți și joi l4.00-16.Qf) 
Târgu Mureș: Colegiul național " Wurea'^ih Mihat 

Jud. Mureș, Tel/Fca: 0263/214489. 0265/210448. zilnic IS.Qf^p.OO 
Bacău: Liceul '‘Henri Coandă", str. GondcwU’nrA.jtâiMtlii^, 
Tel./Fax. 02347550777, marți-vineri 1&00-I6 O0; ' ;
sâmbătă-Miminicâ 9 00-13.00 
Hunedoara: Grupul Școlar Ecanomk Et^inuil Gojdu", str. Al. f^dhuță 

bis, Tel/Fax: 0245/711150. la secretariatul liceului luni-vîneri 9-16 
Râmnicu Vâlcea: înscrierile se efectuează la Sibiu iar activitățile didactice 
la Ramnicu Vâlcea intr-o locație care va fi e&municată 33: t

lancu de Huhuuaara. m.31S
-ana.

: . ...

nr.l

http://drept.ulbsibiu.ro
http://www.drept-sibiu.ro
http://drept.ulbsibiu.ro
mailto:drept@ulbsibiu.ro
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• vând Dacia 1310, af 1996, unic 
proprietar, preț 2000 euro, 
negociabil. Tel. 247678. CD

• vând Dada 1310, af 1998, GPL, 
RAR 2008, preț 68 milioane lei. Tel. 
0721/210532. (T)

e vând Dacia 1310, af 2000, VT 
2008, M 1400, 5 viteze, asigurare 
radiată, unic proprietar, stare 
impecabilă. Tel. 0724/561138. (T)

• vând Dacia, af 1998 decembrie, 
culoare viținiu-metalizat, stare bună; 
sunt al 2-lea proprietar. Tel. 
0740/122840. CD

• vând Dada 1310, cutie 5 trepte, af
1995. Tel. 0722/442201. (P

• vând Aro camioneta, motor Brașov, 
servo, af 1999, preț 3.300 euro, 
negodaM. Tel. 0746/914772. (T)

• vând Aro 324 Diesel, af 1998, preț 
negociabil, ți remorci 1,5 tone, preț 
5000 euro. Tel. 0723/664539. (T)

• vând sau schimb Cielo, af 2000, 
climă, muzică, unic proprietar, preț 
5.500 euro, neg. Tel. 0722/369529. 
(T)

• vând Dacia break, af 2004, injecție, 
unic proprietar, acte la zi, 
impecabilă, preț 12.700 ron, 
negociabil. Tel. 0723/174523. (P

• vând Dacia break, af 1996, stare 
impecabilă, preț 56 milioane lei. Tel. 
0720/509575. (P

• vând Renault Megane 2003, 
35.000 km, climă, 4 alrbag-uri, ABS, 
full electrice, radiocasetofon, 8200 
euro. Tel. 0744/208283, 21145. CP

• vând Renault Master, af 2002, preț
9.150 euro. Tel. 776131. (T)

• vând Opel Astra Caravan 1,7 DTI, 
af 2001, comenzi volan, geamuri ți 
oglinzi electrice, preț 7.350 euro, 
negociabil. Tel. 0722/966280. (T)

• vând Mercedes 126 SEL 3000 
Diesel 81, full-option, motor 63.000 
km. Tel. 0744/544999, 0722/ 
744203, 00381638787839. (T)

• vând Golf I11.6 Diesel, elemente 
90, trapă, tehnic foarte bună. Tel. 
0721/223774. CP

• vând Ford Mondeo, af 1994, ben
zină, 2 airbag-uri, servofrână - 
direcție, sistem antifurt, preț 3700 
euro, neg. Tel. 0721/270581. (P

• vând Dacia break 1310, af 1989, 
vopsea originală, stare perfectă, preț 
55 milioane lei. Tel. 282341, 
0729/811033. CP

• vând Cielo af 1999, 4 geamuri 
electrice, alarmă, sonorizare 
Panasonic. Tel. 0722/567347. CP

DEALER AUTORIZ 
MN ORĂȘTDE-Sir. l'*i»

abs, esp, 4 airbag, pachet Winter 
Plus, preț 10.800 euro, neg. Tel. 
0741/077797, 0788/970470. (P

• vând VW Passat TDI PD, af 2003, • vând Renault Megane 1,9 Diesel, af 
2001. Tel. 0722/677995. CP

Pentru numai 3 lei, Cuvântul 
4 liber te ajută să vinzi mașina ce 

nu ti se mai potrivește!
Persoană de contact Dragoș Mihai, tel. 0722/798070

Alege CL pentru anunțul tău!

Cititor/iCirodnzirZ liber: 
Oameni bine inforniafi! 

Ziarul familiei tale!
Centrală și radiatoare Viessmann.

0 colecție de calitate care aduce confort în casa ta.

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

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

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

I
VIESMANN

i
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FLAY TAXI! SUPER OFERTĂ !!!

VÂND FIRMĂ TAXI
LA PREȚUL DE 90.000 EURO NEGOCIABIL 

CUPRINDE: - DJSreCEKy PROPR^J;

PERSOANĂ Î)E NVACT: MÎHAI ȘTEFĂNIȚĂ.

TELEFON: 0721/951.722

- A DITELNET vă oferă produse,
servicii șl soluții profesionale complete 
în domeniul telecomunicațiilor:

S.C. DITEL NET S.R.L.
Deva Str. B.Șt. Delavrancea
Nr.9A
Tel: 0254 217402
Tel/Fax: 0254 243000
Mobil: 0744118773

în domeniul telecomunicațiilor:
■ rețele telefonice fixe și wireless
- centrale telefonice, telefoane și faxuri
■ sisteme de alarmă antiefracție
■ echipamente de telecomunicații
- consultanță și secretariat

„,V..,T- (64978)
-m I- cdinls@smart.ro REALIZARE, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

L3 PARTER

iijliu \1aniu
' I T »A»T17I>

rogramează-te la 
54/220.190 pentru 
'ogramul tău per- 
niuizat sl benefi-9 
ezidel5% g

ucere. 8

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

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

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(65051)

. I

NU MAI DA CU ZARUL.......CAUTĂ HAR-UL!

TEAM CONSULTING

ACUM • momontul pantni EVALUAREA ANUALA A PERFORMANȚELOR 
PERSONALULUI DIN FIRMA TAI 

Plata concuranțiaM sanettoneas* lipsa parformantall 
Noi te ajutim s« Iți Identifici *1 •* iți dezvolți CAMPIONIII

Contacteazâ-ne acum la i email: anaMOkDsmart.ro, tel-fax: 0254 230717, 
www.taamcorwuttlng.dnart.ro

(65054)

SRL.

Vă oferă cazare, masă și 
transport pe o perioada de 
12 zile la numai 550 roti / 
persoană, doar în perioada 
01.09 -30.11.2006 
înfiatei / fax. 0254/244.111S 

telefon , (1254/249.175 1

TRANSPORT PERSOANE
“ i’ P * * qnia wjcwstfeOawW s

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

euro dus 
euro dus-înlon ■ 15 zile _ 
euro dus-înfors-90 zile 3

România ■ Italia - Franța-So

SUPER OFERTA!
Usi de interior PORTA DOORS5

■ o L„I
IIJ

LI
I _

■ TÂMPLARII PVC Șl ALUMINIU PROFILE REHAU
■ GEAM TERMOPAN • JALUZELE VERTICALI ■ RULOURI
• 10% REDUCERE

Jill)

• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL- 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA f

DEVA, str. Ion Creangă, bl. 25, ap. 2 (âi09)

z \
Consumcoop Ilia

vinde la licitație publică următoarele clădiri:
- Clădire magazin în localitatea Zam
- Clădire magazin în localitatea Brădățel
- Clădire magazin în localitatea Cărmăzănejtl
- Clădire magazin în localitatea Visa
- Clădire magazin în localitatea Vorța
- Clădire magazin, grajd, anexe, curte șl grădină în localitatea Gothatea 
Licitația va avea loc în data de 20 octombrie 2006 ți în flecare zl de 
vineri, ora 10, la sediul Cooperativei din lila, str. Ștefan cel Mare, nr. 7. 
Relații suplimentare la tel. 282720 sau la sediul cooperativei.

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

• confort 1, dec., ocupabilă Imediat Dorobanți, 
parter, preț 67.000 RON, tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)
• doc, bucătărie, bale, balcon, contorizărl, etaj 
Intermediar, zona Bejan, preț 65.000 RON, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, bale, balcon, eteri Intermediar, 
zona Mărăștl, preț 75.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)

(66838) y

• dec, comorii cu parchet contorlzări integrale, 
etaj Intermediar, zona Ulpla, Deva, preț 80.000 
RON negociabil tel. 231300. (A9)

Cumpăr garsoniere (20)
• draci de la proprietar, etaj Intermediar, exclus 
Dacia șl Micro 15 Deva, ofer 85.000 ron. Tel. 
0723/288982. (T)

Vând terenuri (21)

• 2100 mp teren Intravilan, preț 6 euro mp 
negociabil, zona Feredele, sat Bobina. Tel. 
0727/960735,2636B0.(2/12.10)

s zona M. Emlnescu, dec, 2 balcoane, 2 bă, «.1, 
neamenajat, preț 160.000 RON, NI. 0742/290024. 
(A3)
• zonă L Trai an, dec., gresie, faianță, parchet, 
CT, garaj, boxă, et Intermediar, preț 70.000 euro, 
neg., tel. 0742/290024. (A3)
• hm 1 Traian, dec., gresie, faianță, parchet, 
CT, termopane, garai, boxă, super-amen«|st, 
preț 85.000 euro, tel. 0742/290024. (A3)
s bloc cărămidă, zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• zona L Creangă, 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță, CT, 2 balcoane, Inst sanitare 
noi, parchet, termopane, usâ metalică, preț 
207.000 ran, tel. 0746/779288. (A8)
• zona l. Creangă, 4 camere decomandate, 
gresie, Hanță, et. bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvln, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță, CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ran, tel. 
0746/779288. (AB)
• dec, 2 băl (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, etaj 3, Bd. Decebal, preț neg, 
merită văzutl Tel 231500.0740/317313. i)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva. I balcoane, 2 băl, scară Interioară, 
centrală termică, 130 mp, preț 240.000 ran. Tel. 
0722/564004. (Al)
• zona L Creangă, 6 camere decomandate, P+M, 
et bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)

s caaă nouă, 14 km, Deva, 3 nivele, garaj, sc 800 
mp teren, canalizare, apă, gaz +curent preț 
65.000 euro, neg., Tel. 0722/564004. (Al)
• I camere, garaj, CT. gresie, faianță, parchet 
grădină zona Săntuhalm, preț 370.000 RON, neg, 
tel. 0742/290024. (A3)
• concbucțle nouă, 7 camere, nefinisată, curte 
sl grădină 1200 mp, Ideală pentru sediu firmă 
sau locuit, Deva, preț 120.000 euro, tel. 
0742/290024 (A3)
• De», «tr- Horea, 2 camere, bale, bucătărie, 
prrt 95.000 Ron, neg, tel. 235208,0729/018866.

• Deva, senă ultracentrală, suprafață construită 
180 mp, grădină suprafață 850 mp, ieșire la două 
străzi, preț 110.000 euro, neg, tel. 235208, 
0729/01886o. <A6)
• zona Pletroaaa, P+1, construcție 2000, parter:
2 camere, hol. bale, bucătărie, garaj, la etaj: 3 

camere, hol, bale, bucătărie, pretabll 2 familii, 
curte, st»290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0746/640725. (A7)
• oonebvctle Z004, P+M, living, bucătărie, 2 băi,
3 dormitoare, terasă, garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578, (A8)

om Je 1810, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare,' terasă, garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• umnt, In Deva, 3 camere, bucătărie, bale 
(gresie, faianță), piscină, curte, STs580 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro neg., tel. 
231300,0740/Si 7 J13 .^)

• 2 camere, bale ■ faianță, gresie, etaj Interme
diar, Dacia, preț 56.000 RON, neg., tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, neamenajată suprafață de peste 35 mp, 
zona M. Emlnescu, preț 75.000 RON, negociabil, 
tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• parchet faianță, apometre, gaz 2 focuri, zona 
Progresul, stare foarte bună, sau schimb cu 
apartament 2 camera + diferență, în zonă 
centrală, accept credit Ipotecar, preț 67.000 ron, 
tel. 0745/302200,232808. (A4)
• zonaDecebal-I.Manlu, etaj intermediar, dec., 
parchet, contorizărl, stare bună, ocupabllă 
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, Emlnescu, 
preț, 76.000 ron, neg., tel 0788/165703,232809.

• decomandată centrală termică, oarchet 
gresie, faianță, balcon închis, st 38 mp, zona 
Opera, praț 750 mil, negociabil. Tel. 0742/019418 
(Al)
• urgent decomandată contorizărl, parchet 
gresie, faianță, zona Dorobanți, preț 69.000 ron. 
Tel. 0745/639022, 0726/316796. (Al)
• zona Mărăștl, semldec, 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)
• eta| 1, dec., gresie, faianță, termopane, ușă 
schimbată, beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228. (A5)
• (te| 1 dec., contorizărl, repartitoare, parchet 
balcon fnchls, Al. Crinilor, preț 78,000 RON, neg., 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228. (A5)

ipar cas,

---------------------------- -- -----________ u_____ ââlii 
------------------------------------------------------ :

• teren ktandan, în Deva, zona Trident teTO' 
0722/442789.(8/13.10) "'-f

• casă, In Deva, str. Gh. Doja, nr, 11,2 camere, 
cămară, beci, curte, grădină. Informații la tel. 
0254/212355. (T)
• casă nouă, Deva, P+E+M, sc 240 mp, 
Pietroasa, 2 Intrări, 5 camere, 2 băl, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică, 400 mp teren, preț 99.000 
euro. Tel. 0722/564904. (Al)

• urgent, cari cu grădină, Deva sau Slmerla, 
plata Tel. 215212. (Al)

• Deva, zona Mărăștl, parter, multiple 
Îmbunătățiri, obiecte sanitare noi, mobilată, 
contorizărl, ocupabllă Imediat preț 670 milioane 
lei, negociabil. Tel. 222313,0747/692330. (T)

• dec, neamenajată, st=40 mp, contorizărl, 
balcon, Dorbanțl, preț 80.000 RON, neg., tel. 
223400,0720/38796,0742/005228. (A5)
• zona M. Emlnescu, dec., et 3, ocupabllă 
imediat, preț 52.000 RON, tel. ' 235.208, 
0729/018866. (A6)
• zona Progresul, bloc cărămidă, parchet 
vedere la stradă,' contorlzări, preț 68.000 RON, 
neg., tel. 235208,0724/620358 (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorizărl, 
ocupabilă imediat preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață, et 2, contorizărl, 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, bale, parchet marmură, 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288. (A8)

• două terenuri extravilan de 6.000 șl 24700 mp 
în localitatea Toteștl - Hațeg, lăngă canton, acte 
în reguli tltluși ct, preț negociabil. Tel. 212272, 

0723/732560. CD
• în zor Sântandrel, la DN, st 5X00 mp, curent 
apă ju^ro^ere. ^aSl^wrțLterenalan. 

acte la zi. urgent preț 16 euro/mp, neg, tei 

0723/251498,0788/165 703. (A4)
• în Deva, zona Emlnescu, st 17.000 mp, parcelat 
de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, formă drep-£ 
tunghlulară poziție bună. Ideal pt Investiție,. - 
construcție casă acte la zl, preț de la 10 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165 703. (A4)
• Deva, senă rezidențială 6 parcele, 740 mp 
parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 euro 
parcela. Tel. 0722/564004 (Al)
• Intravilan, Soknuș, 4600 mp, fS 70 m, preț 20 
euro mp, negociată Tel. (710/210780. (Al)
• Intravilan, la DN 7, între Deva șl Slmerla, 2 
parcele alăturate, a 3600mp, flecare, utilități în 
zonă preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• 1 aarcela.de 800, mp, 20X40 metri, Intravilan, 
utilități frizonăloc drept șl panoramă superbă 
pr^Mle^o/mp,.neg,,tel. 223400,07243/169303,

• Intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități în zonă Zăvol-Șadpveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400.0724/168303,0742/005228 
(A5) .....
• hrtravBan, fit 1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit, în apropierea bisericii dă 
pe Emlnescu, loc drept, stradă asfaltată preț 95 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• st 8538 mp, front stradal 15 m, utilități în
apropiere, între Sănthălm și Macon, preț 15 
euro/mp/ mo, tel. 223400, 0^4/169303^ 
0742/005228. (A5) te '
• hrtravlaii, at= 4800 mp, fs=30 m, acces din 
drum, apă Curent, zona Bărsău, preț 15 
euro/mp, neg, tel. 0742/290024. (A3)
• Intravilan, st= 2750 mp, fs=2Qm, facilități: apă 
gaz, curent, zonaSăntandrel, preț 15 euro/mp, 
tel. 0742/290024 (A3)

eORAIoIoI
Hațeg

angajează
CONTA

■axparlant* tn domeniu mln.fi ani; 
-cuno*tin|e IT;
■vOrata maxima 46 ani.
AVANTAJE:

•aalarlu moUvant; 
-oorxllUI da luoru mtr*o 
•cMpE dinamic*

(59664)

• zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorizat 
gresie, preț 60,000 Ron, neg,, tel. 0746/779288.

• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră, gresie, faianță, inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)
• garsonieră doc, suprafață mare (41,5mp), 
cameră cu parchet, contorizărl, balcon, 
amenajată (gresie, faianță), boxă zona 
Dorobanți, preț 95.000 RON neg., tel. 231800; 
0740/317314. (A9)

• Intravllai ;t= 57K mp, fs= 30 m, faciliiăți: 
apă gaz, curent, zona Săntuhalm, 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) i

• totrarifan, ta 8 kfn de Devă la șosea, ST 2000 *
mp, toate utilitățile, apă energie electrică gaz,' ' 
preț 3 euro/mp, tel. 235208, 0729/018866, 
0724/620358. (A6) ' '
• teran IntravHam s=1100 mp, F.S.= 26 m( 
deasupra la bazinele de apă Dealul 700, drum 
asfaltat, preț 20 euro/mp, tel. 0745/640725. (A7).
• hlravlaiL la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. da 
casă certificat de urbanism, gaz, apă, curent; 
toate cu proiect șl branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg, tel. 
0745/786578. (A8)

Ral. ia Tal0723/400 838 MU 0284/772 221

IMPRIMERIE TEXTILE
TRANSFER TERMIC DIGITAL 
POZE - IMAGINI 
GRAFICA * SIGLE

1WICOUKI

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 șl in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

ECHIIMMENV DE LUCRU Sl SFOKTBW

Stampt-
330025 - D e v«|
Str.1 Decembrie 27B 
Tel./Fax : 0254/213510“ 
e-mail: stamprod@rdslink.ro

ÎNSCRIERI PÂNĂ ÎN 18 OCT. 2006!

• cursuri utilizare calculator și testări ECDL
• cursuri și testări de limba engleză TOEIC
o cursuri și testări de limba franceză TFI |

NUMĂRUL 1 MONDIAL
PROMOȚIE

15 SEPT. ~ 30 NOV.
Numai prin magazinele TOUR IMPEX GROUP din:
Deva, bd. Decebal. bl, 1 parter tel: 230310 
Deva, bd. I. Manta, bl. J parter tel: 230210 
Hunedoara, bd. Corvin nr. 9 tel: 712592
Orăștie, str. Eroilor, bl .C1 part, tel: 244603 
Brad, str. Avram Iancu, bl.43 part tel: 612822

R \ II 
mid ( i i\ 
M \(, \ZIN

Oferă spre închiriere: 

în salonul de înfrumusețare 
țin pentru cosmetică - acesta

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; j'
• abilități de comunicare.

Oferim:
• comision din vânzări;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un. colectiv 
tânăr;
• un loc de muncă modem și sigur;
• echipament.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

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

SI

/
(32135)

'■7

S.C. EURO PET IND SRL, cu sediul în localitatea Deva, 
Str. Rândunicii, nr. 7, jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării 

pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul „Atelier 

Tâmplărie", situat în Deva, Str. Rândunicii, nr.7.

Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, zilnic, între orele 

8-16.

Eventualele sesizări și redamații pot fi depuse în termen de 10 zile 

lucrătoare de la data anunțului.

(68879)

1

mailto:cdinls@smart.ro
anaMOkDsmart.ro
http://www.taamcorwuttlng.dnart.ro
aarcela.de
mailto:stamprod@rdslink.ro
mailto:camelia.gaga@infonmnedia.ro
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« Deva, bifravian, la ON 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)
• Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp. SF- 
18 utilități în zonă preț neg, tel. 231800, 
0745/511776.(A9)
• S-500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25euro/mp, tel. 231800, 
0745/511775. (A9)

Cumpăr teren (22)
• 5 ha tureri intravilan, la șosea, De va sau împre
jurimi. plata imediat Tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)
• »Jntl Spațiu de producție. Deva. s= 570 mp. 

peste linii, facilității: apă curent gaz. preț 35.000 
euro, tel. 0745/367893. (A2)
• 35 km de Deva, la șosea, 1300 mp, 3 rezer
voare, 100, mc, cuvă betonată magazin cooper
ativă preț 150.000 euro. Tel. 215.212 (Al)
• zona Uărăstl, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sa-'*, ' ,țl5.0C urc.:.'3745/786578(A8)

Imobile chirii (29)
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
decomandate, mobilat complet utilat reparti
toare, apometre, Deva, l. Maniu, etaj 2, preț 130 
euro/lună Tel. 0744/570044. (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)

I

pr..TȚT-'.’'-rr- ■
PREFECTURA JUDEȚULUI HUNEDOARA 

PRIMĂRIA RUCUREȘCI 
CONSILIUL LOCAL RUCUREȘCI 

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 
CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA Șl 

PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE HUNEDOARA 
CĂMINUL CULTURAL CURECHIU

organizează 
In 22 ottombrit 2000 

Mantfaataraa cultural-artlatlci 
[KOU NEAMULUI NORIA, CLOȘCA Șl CRIȘAN‘ 

Ediția a Xl-a 
In satul CURECHIU

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR
Ora 13,00 - Depunerea de coroane la Monumentul eroilor 
Ora 13,30 - Aplicații militare
Ora 14,00 - Evocare istorică
Ora 14,30 - Vizitarea expoziției de artă populară
Pra 15,00 - Spectacol folcloric:
- Ansamblul folcloric „DOR TRANSILVAN" al RATVC Cltij-

Napoca
- Ansamblul folcloric de cântece și dansuri „STEJĂRELUL" al 

Căminului Cultural Luncolu de Jos

Sofiști i

- CRINA VARGA
- ANA ILICA MUREȘAN
- MARIA LOBONȚ
- MARIANA MORCAN
- LIDIA BENEA MATEI
Cu participarea extraordinară a solistului DUMITRU SOPON

Ora 18,30 HORĂ ȚĂRĂNEASCĂ
(66711)

0
A

ANUNȚ DE VANZARE
S.C. TERMOSERV DEVA S.A., localitatea Mintia, Str. Șantierului, nr. 1, jud. Hunedoara, C.U.I.: R 15368125, tel. 
0254/236408, fax 0254/236411, cont virament: R035RNCB0160027071670001, deschis la BCR DEVA, orga
nizează, în data de 10.11.2006, LICITAȚIE DESCHISĂ CU STRIGARE în vederea vânzării de „mijloace fixe și 
obiecte de inventar scoase din funcțiune (uz)". Pentru reperele neadjudecate se va organiza licitație în data de 
27.11.2006:
Nr. crt. DENUMIRE DEȘEU Nr. inventar Cant.
1. IFRON 2O4D 245611162 1
2. Autospecială LEA 8135 HD 05 TTZ 245611230 1
3. Strung SN 401 X2000P 23411421 1
4. Motocar 3 T cu platformă fixă S: 3714 S: 351771 45611479 1
5. Dulap metalic tip A1, culoare gri 7910044 1
6. Dulap metalic țipă fișet 1A 7910051 1
7. Dulap metalic tip fișet 1A 7910061 1
8. Dulap fișet fără tezaur 7913122 1
9. Dulap vestiar metalic tip VS 3 7917735 1
10. Dulap vestiar tip VS 3 7917736 1
11. ' Dulap metal VS 3 7917833 1
12. Birou cu două corpuri semilustruit 7910147 1
13. Birou cu două corpuri semilustruit 7910148 1
14. Birou cu două corpuri semilustruit 7910157 1

U15- Birou cu două corpuri semilustruit 7910168 1
-16. Birou cu un corp 7912776 1

17. Masă specială cu două corpuri 7912911 1
18. Masă specială cu două corpuri 7912912 1
19. Birou 11146407 1
20. Birou 11146407 1
21. Birou frasin 11175744 1
22. Birou 11146407 1
23. Birou Action 11164172 1

Creditul Flexi pentru IMM
Sf Credit flexibil, pentru nevoi nenominalizate
Sf Creditul poate fi folosit pentru plata 

datoriilor la bugetul de stat
Sf Termen de aprobare - 24 de ore
Ef Valoare credit - pânâ la 200.000 RON
Ef Perioadă de rambursare - IO ani

Pentru înscrierea la licitație se achiziționează prin cumpărare directă de la Biroul Aprovizionare Depozite Investiții 
(telefon 0254/236410 Int. 432; 476) un exemplar al Caietului de sarcini, costul acestuia fiind de 50,00 RON.

S3R Raiffeisen 
iSlBANK

• ofer spre tncMriem spațiu comercial 
P+E-M. zona MețelAsroafcnentare Hațeg. 
Rotați la tel 07Z2/9S1252, 0729/401*59. 
(9/1710)

• 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. 215211 (Al)
• b-duL Decebal, et. 3, 3 camere dec, C.T., 
mobilat frumos, s= 70 mp, preț 250 euro/lună și 
garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• b-duL Decebal, et 1,3 camere dec, mobilat 
frumos, repartitoare, s=70 mp, preț 700 
RON/lună și garanție, tel. 0745/367893. (A2)

• garsonieră mobiată CT, termopane, aragaz, 
frigider, totul nou, zona Kogălniceanu, preț 150 
euro, neg, tel. 0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere, mobilat aragaz, 
frigider, zona Zamfirescu, preț 150 euro, tel. 
0742/290024. (A3)
• apartament 3 camere, mobilat complet zona 
T. Maiorescu, preț 350 euro/lună tel. 
0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere dec, mobilat complet 
aragaz, frigider, zona piață preț 130 euro/lună 
tel.0742/290024. (A3)
• 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 marc, 3 dormitoare, 3 băi, living, garaj, 
curte, zonă semlcentrală liniștită preț 1000 
euro, tel. 223400,0720/387896,0740/914688 (A5)

• casă, Deva, 2 camere, living, baie, bucătărie, 
gresie, faianță, CT, grădină, st 500 mp, garaj, 
mobilată sau nemobilată, preț 400 euro/lună, tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• garsonieră, zona D. Zamfirescu, et. 1, balcon, 
contorizări, preț 100 euro/lună, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• caut de închiriat garsonieră sau ap. 2 camere 
(ne)mobilat zona Gojdu, Decebal, Piață, 
Dorobanți, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 0729/018866. (A6)
• spațiu comercial, st 33 mp, zonă foarte bună, 
cu vad pietonal, la bulevard, preț 10 euro/mp, tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• garaj, zona Magazinul Tineretului (Baroul de 
avocați), preț 50 euro/lună, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• dec, 2 băi, nemobilat, zona Creangă, Deva, 
preț 150 euro/lună tel. 231800,0745/511776. (A9)

Auto străine (37)

• vând BMW 318 D,af 2003, recent adus ki 
țară, stare Impecabilă, preț 154D0 euro, 
negociabil. TeL 0729/997522. (1/1810) 

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

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând pluguri noi șl second cu 2 și 3 brazde 
pentru tractoare de 15 - 50 CP. Tel. 731494. CD
• vând tractor U 650 cu remorcă si plug și 
circular pentru tăiat lemne, preț 150 milioane lei, 
negociabil. Sat Hățăgel, comuna Densuș. Tel. 
775243,0742/061565. m

Garaje (43)

• girai din pfl, teren Intravilan 30 mp, 
proprietate privată, zonă foarte bună, posF- 
owuii m conscrucpe, preț neyoaaDU. inl 
0722/861251 0724/320417, 0729/401959. 
(V17J0)

Mobilier și interioare (47)

• vând canapea fotoliu-pat pentru 2 
persoane, cu măsuță bine întreținute, preț 
negociabil; se vând și separat. Tel. 
0723/175994.(3/17.10) 

• vând ferestre și uși tâmplăfie PVC și aluminiu, 
uși metalice și uși de interior din lemn. Relații: 
Hunedoara tel. 0740/252U9. (T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
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)

Calculatoare si accesorii 
(51)

-4 - P-to VtCforift nr 5S 10 tel 0154 M5OO2

@ BENE internațional 

calculatoare 
monitoare 

imprimante 
accesorii pc

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

2 ani garanție

(66816)

• vând rochi de seară modele diferite, mărimi
40 ■ 44. Tel. 218084,0722/586808 0743/211074. (T)

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• cumpăr catalog auto, anii 1998 - 2001. Tel. 
0723/227569. (T)

Electrocasnice (56)
• 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.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

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

• vând 90 purcei rasa Pietrean și scroafe 
gestante, satul Boholt, comuna Șoimuș, nr. 52. 
Tel. 0729/232960. (5/13.10)
• vând pord mari 170 ■ 190 kg și purcei între 45 ■ 
65 kg. Tel. 210900,0744/611145. (T)

Instrumente muzicale (60)
• vând Mconh,v>i Hohner, 120 bași, registru 
normal, înalte și joase, preț 10 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0726/621049. (T)

Pierderi (62)
• phrtkit carat asigurări de sănătate pe 
numele Rista Savin Cristian. Se declară nul. 
(2/17.10)
■ pierdut carnet asigurări de sănătate pe 
numele Santamarian lenei. Se declară nul. 
(1/17.10)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Guția Zaharie Axente. Se declară nul. (8/17.10)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
mirăuță Mihaela. Se declară nul. (4/17.10)

Prestări servicii (72)
• doamnă cu experiență fac menaj sau alte 
munci gospodărești, numai la familii serioase; 
ofer și pretind seriozitate. Tel. 0723/851439. (T)
• fotograf profosfonlit fotografiez și filmez 
nunți, pe sistem digital și DVD, telefon 
0726/715670. (D 

• transport peruane linia ■ Germania - 
Franța, Spania - Portugalia la destinație; 
plecări miercuri sl vineri. IMițfi la w. 
0745/311390, «7M/MtM2. (7 17.10) 

• transport persoane: Italia Germania Franța 
Spania Portugalia la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148 0749/037604. (65282)

Redacția nu-și asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică $1 mare publicitate. ■ >■

www.raiffeisen.ro

Decese (75)

Fiica Coca Elena cu durere în suflet anunță încetarea 
din viață a scumpei sale mame

NOVOTNI NATALIA
în vârstă de 89 de ani. Corpul neînsuflețit este depus la 
Capela catolică din Cimitirul de pe str. M. Eminescu 
Deva, iar înmormântarea are loc astăzi 18 octombrie, 
ora 15.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Nepoții Adela și Claudiu și strănepoții Ruxandra și 
A Alex aduc un ultim omagiu dragei lor bunici și 
J străbunici

NOVOTNI NATALIA
care i-a părăsit pentru totdeauna lăsând în inimile lor 
un gol imens. Te vom păstra mereu în sufletele 
noastre îndoliate.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Altele (61)
• In data de 22 octombrie, la Vărmaga va avea 
loc o manifestare dedicată tuturor fiilor satului. 
Evenimentul vaîncepe la ora 11. (T)

Oferte locuri de muncă (74)
• SC Uondosțyle angajează montator 
tâmplărie. Relații la adresa din Deva, str. M. 
Viteazul, bl. 40, parter. Tel. 0254/213300 sau 
0722/243589. (66643)
• vânzător, Lupeni, 3 posturi, data limită 1.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• vânzător, Orăștie, 2 posturi, data limită 19.10. 
Tel. 213244, orele 9 -16.

(8/17,10)

(6/17.10)

• vânzător, Orâțtle, 2 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9-16

• vânzător, Petroșani, 5 posturi, data limită
20.10. Tel. 213244, orele 9-16.

• zidar pMnr, Brad, 3 posturi, data limită 31,10. 
Tel. 213244, orele 9 -18
• zidar plotmr, Petroșani, 5 posturi, data limită
30.10. Tel. 2(3244, orele 9-18
• zidar rosar tencuitor Hunedoara 10 posturi, 
data limită 21.10. Tel. 213244, orele 9 -16.

• zidar raar tencuitor, Deva 10 posturi, data 
limită 3.11. Tel. 213244, orele 9 -18
• zidar mar tencuitor, Deva 2 posturi, data 
limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 18

• zidar mar tencuitor, Hațeg, 10 posturi, data 
limită 30.11. Tej. 213244, orele 9 ■ 16.

• zidar mar tencuitor, Hunedoara 4 posturi, 
data limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• zidar rotar tencuitor, Orăștie, 5 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• zMvtamofor, Călao. 3 posturi, data limită 
31.12. Tel 213244, orele 9-16.

KatfMssn Mr*ct pentru IMM

021 302 91 4.1
luni - vineri: 800 - 20.00 
tâmbâ»; 9.00-15:00
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•300 de milioane. Populația Statelor Unite 
a ajuns, ieri, la 300 de milioane de locuitori. 
Pragul de 200 de milioane de locuitori a fost 
atins cu 39 de ani în urmă, iar Census 
Bureau estimează că Statele Unite vor avea 
400 de milioane de locuitori în 2043.

A primit o stea la Hollywood

•Alertă de tsunami. Un cutremur submarin 
de mare intensitate, care s-a produs ieri în zo
na insulei New Britain din Papua Noua Guinee, 
a declanșat o alertă locală de tsunami, însă 
reprezentanții serviciilor de urgență au afirmat 
că nu s-au înregistrat pagube sau victime.

Druizii s-au adunat ieri la Stonehenge, 
în sud-vestul Marii Britanii, pentru Sam- 
bian, o sărbătoare păgână premergătoare 
celei de Halloween. (Foto: epa)

■ Actorul american 
Bruce Willis a avut parte 
de o ceremonie cu mare 
pompă la Hollywood.

Los Angeles (MF) - Actorul 
american Bruce Willis a 
devenit nemuritor la Holly
wood după ce a primit, luni, 
cu mare pompă, steaua sa pe 
renumitul bulevard „Walk of 
Fame”. Alături de fosta sa 
soție, actrița Demi Moore, și 
de noul soț al acesteia, actorul 
Ashton Kutcher, precum și de 
prietenii săi Kevin Costner, 
Ben Affleck și Sylvester Stal
lone, Bruce Willis s-a declarat 
foarte emoționat de faptul că 
a fost onorat în acest fel.

Bruce Willis este a 2.321-a 
personalitate care primește o 
stea pe celebrul Bulevard al 
gloriei, care se întinde pe 
două artere ale istoricului 
cartier al cinematografiei 
americane. Stelele onorează

Bruce Willis are stea (Foto: epa)

vedete ale cinematografiei, 
muzicii, televiziunii, radioului 
și teatrului.

Bruce Willis (51 ani) a 
devenit celebru în 1985 cu 
serialul de televiziune 
câștigător al unui premiu 
Emmy „Maddie și David”. 
Ulterior s-a impus cu roluri în 
filme de acțiune precum cele
bra serie ,;Die Hard”, „Ulti
mul samaritean”, „Pulp Fic
tion” sau „Șacalul”.

Eddie Murphy se recăsătorește

Cel mai mare 
blog

Londra (MF) - Bri
tanicii au fost invitați, 
ieri, să participe la rea
lizarea celui mai mare 
blog din istorie, cu scopul 
de a lăsa generațiilor 
viitoare date despre o zi 
obișnuită în Marea Bri- 
tanie, în secolul al XXI- 
lea, jurnalul online ur
mând să fie păstrat la 
British Library. Lansat de 
organizațiile britanice 
pentru protejarea patri
moniului național, proiec
tul „One day in History” 
(„O zi în istorie”) a invi
tat toți locuitorii din 
Regatul Unit să înre
gistreze cronica zilei lor 
de 17 octombrie pe un 
blog comun. Contribuțiile, 
care vor permite rea
lizarea unei „fotografii 
electronice uriașe” a soci
etății, pot fi depuse până 
la 31 octombrie și trebuie 
să cuprindă între 100 și 
650 de cuvinte.

Ben Laden 
în film
Los Angeles (MF)- 
Regizorul american 
Oliver Stone va face 
un film despre modul 
în care a ripostat 
adminislrația ameri
cană la atacurile tero
riste de la 11 septem
brie 2001, cu invazia 
Afganistanului și 
vânătoarea șefului aF 
Qaida, Osama ben 
Laden. Filmul,Jaw
breaker" se bazează 
în mate parte pe 
memoriile publicate 
sub același titlu de 
Gary Bemsten, agen
tul CIA care a coordo
nat eforturile depuse 
de agenția de infor
mații americană și de 
forțele speciale pentru 
înlăturarea de la pu
tere a talibanilor în 
Afganistan. Stone și 
Paramount au 
cumpărat drepturile 
de autor asupra cărții 
lui Gary Bemsten.

Los Angeles (MF) - Actorul 
Eddie Murphy și Mel B, mem
bră a fostei trupe britanice 
Spice Girls, se vor căsători 
luna viitoare la Los Angeles, 
conform unor surse apropiate 
cuplului. Murphy (45 ani) și 
Mel B (31 ani) au făcut cu
noștință prin prieteni comuni

Eddie Murphy (Foto: epa)

în urmă cu patru luni. Cei doi 
se vor căsători în cadrul unei 
ceremonii fastuoase la hotelul 
Roosevelt din Los Angeles. 
Favorita fanilor Spice Girls, 
Mel B este originară din Leeds, 
dar s-a mutat la Los Angeles în 
urmă cu trei ani, pentru a-și 
urma cariera de cântăreață și 
actriță. Ea a lansat anul tre
cut un album solo, „L.A. State 
of Mind”. Aceasta este cea de-a 
doua căsătorie pentru ambele 
vedete. Cântăreața s-a despărțit 
de soțul ei, dansatorul Jimmy 
Gulzar, în 2000. Murphy a 
divorțat de soția lui, Nicole, în 
iunie. Mel B are un copil, 
Phoenix-Chi (7 ani), în timp ce 
Eddie Murphy are cinci copii.

Alina este născută în zo
dia Fecioară, îi plac liter
atura, animalele și muzica.

(Foto: T.Manu)

Fata zilei o găsiți și pe 
www.huon.ro

—IhlohJHtt.

Accident de metrou la Roma

Puii de leu s-au născut în urmă cu două | 
luni la Hagenbecks Tierpark din Hamburg, j 
Germania. (Foto: epa) i

■ Doi morți și cel puțin 
50 de răniți este bilanțul 
din accidentul de 
metrou de la Roma.

Roma (MF) - Accidentul de 
metrou produs, ieri dimineață, 
la Roma, s-a soldat cu moartea 
a două persoane - o tânără de 
30 de ani și mecanicul garni
turii de metrou care a provo
cat accidentul - și rănirea altor 
circa 50, a declarat pentru pos
tul de televiziune Rai 1 
președintele provinciei Lazio, 
Piero Marrazzo, aflat la locul 
incidentului.

Mecanicul garniturii de 
metrou a decedat în urma 
rănilor suferite, la scurt timp 
după ce a fost extras dintre 
fiarele contorsionate ale va-

Echipajele de intervenție au scos răniții (Foto: epa)

goanelor. Toate persoanele 
rămase blocate în tunel au fost 
eliberate. Crucea Roșie italiană 
a intervenit cu zece ambulanțe

și 80 de cadre medicale. Mi
nistrul Transporturilor, Ale
ssandro Bianchi, aflat și el la 
fața locului, a declarat că va fi

deschisă o anchetă adminis
trativă, care să stabilească îm
prejurările și cauzele exacte ale 
producerii accidentului.

Potrivit cotidianului Corriere 
della Sera, accidentul s-a pro
dus la ora locală 9.45, când din 
motive deocamdată necu
noscute, o garnitură de metrou 
care se deplasa fără viteză w 
re a lovit din spate o altă gar
nitură oprită în stația Vittoriî 
Emmanuele n, care avea încă 
ușile deschise. Impactul ar fi 
provocat explozia tabloului e- 
lectric al uneia dintre garnituri.

Consulul României la Roma 
a declarat, ieri, că mai mulți 
români au fost răniți în urma 
accidentului de metrOU din cap
itala italiană. Prfritre răniți se 
află, potrivit cotidianului L'U- 
nita, și un băiețel român.

__________________________________ .y

Disney trece la atac
Washingon (MF) - Gigantul american de 

divertisment Disney a lansat o cruciadă 
împotriva obezității prin decizia de a-și uti
liza numele numai pentru promovarea ali
mentelor sănătoase pentru copii și de a 
reduce meniurile hipercalorice comercial
izate în parcurile sale de distracții. Numai 
produsele pentru copii care răspund 
normelor de sănătate în materie de calorii, 
grăsimi și zaharuri vor putea obține licența 
de a fi utilizate sub numele companiei sau 
sub numele personajelor animate create de 
Disney. Compania a anunțat că va face și 
schimbări „benefice pe plan nutritiv” în ceea 
ce privește meniurile servite în parcurile de 
distracții. Toți acizii grași nesaturați (uleiuri 
și margarine hidrogenate) vor fi suprimați 
până la sfârșitul anului 2007, iar aceeași 
măsură va fi luată și pentru produsele pro- 
moționale până la sfârșitul anului 2008.

Bona CU copilul (Foto: EPA)

A fost păzit ca o vedetă
Londra (MF) - Bebelușul 

african în vârstă de 13 luni 
pe care Madonna dorește 
să-l adopte a sosit ieri la 
Londra, însoțit de bona sa și 
de gărzi de corp, după ce a 
părăsit țara natală, Malawi, 
la bordul unui avion privat.

Bona copilului, gărzile de 
corp și asistenții Madonnei 
au reușit să evite reporterii 
care îi așteptau pe termi
nalul 1 de pe aeroportul

Heathrow, utilizând altă 
ieșire. BBC a difuzat imagini 
cu o tânără femeie brunetă 
ținând în brațele sale un 
copil acoperit cu o pătură 
gri. Copilul, David Banda, a 
fost transportat cu un 
autovehicul cu geamuri 
fumurii până la luxoasa 
locuință a vedetei de lângă 
London's Marble Arch.

Copilul a părăsit luni aero
portul din Lilongwe.

Toni, pelicanul, apar
ține circului „Fliegen- 
pilz” și este una din 
atracțiile spectacolului 
„Circ sub apă” care este 
prezentat până în 12 
noiembrie, la Munchen.

(Foto: EPA)
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