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Vremea va fi în general frumoasă, dar 
răcoroasă dimineața.

dimineața la prânz seara

Consumator umilit la tară
• Numire. Comisarul european pe care trebuie să-l propună România urmează să fie anunțat cel mai devreme luni, simultan la București și Bruxelles. Amânarea anunțului e determinată de alegerile prezidențiale din Bulgaria, care vor avea loc duminică. (C.P.)

■ Cele mai multe firme 
care-și desfășoară activi
tatea la sate n-au 
respectat consumatorul.

Deva (I.J.) - Cei 191 de agenți economici care aveau ca obiect de activitate comercializare de produse ali

mentare la sate au călcat strâmb în ceea ce privește respectarea drepturilor consumatorilor. Acțiunea de control exercitată de Oficiul pentru Protecția Consumatorului Hunedoara a vizat toți agenții economici de la sate. „Au crezut că dacă sunt în sate îndepărtate scapă și pot să

facă ce vor cu clienții lor. Chiar dacă produsele de pe raft nu însumau 2000 lei, n-au scăpat de amendă. Aproape toți aveau produse expirate chiar și de doi ani de zile. Cel mai dificl a fost cu unii dintre aceștia care nu au vrut să declare că firma este a lor. N- a scăpat până acum nimeni.

Am aplicat amenzi care se ridică la 78.800 lei, mărfurile au fost confiscate și distruse”, declară Viorel Chiș, director OPC Hunedoara. Acțiunea a început în martie 2006 și încă nu este finalizată. Au fost verificate cca. 90% dintre firmele care-și desfășoară activitatea în sate izolate.
***

** / ^ * de zile până la aderare

*****T

Casa de Cultură din Deva a fost gaz
da Balului Colegiului Național „Transilva
nia”. Mai multe fotografii pe www.huon.ro.

(Foto: Drago; Mihai)

Subvenții la căldură
Deva (I.J.) - La doar două săptămâni de la demararea acțiunii de colectare a cererilor populației pentru acordarea subvențiilor la încălzire centrală, la Deva s-au prezentat 2.100 de persoane. „Acțiunea a început în 5 octombrie și se va încheia la sfârșitul lunii. Până acum au fost depuse 2.100 de cereri, însă nu toți vor primi subvenții”, declară Ramona Popa, consilier juridic în cadrul Primăriei Deva.

>ala Teatrului de Artă Dramatic^ / din Deva a fost ieri seară neîncăpă-; ! toare, în timp ce pe scenă s-a jucat! I piesa „Revelion la Terzo Mondo”, în) I regia jurnalistului Ștefan Ciocan. Spec-1 ș tacolul s-a dovedit a fi un real succes.l F (Foto: T.M) I
Vezi alte fotografii pe " II
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■ Comisia de Urmărire 
Tehnică a Agenției de 
mediu a dezbătut pro
blema haldei de zgură.

Deva (I.J.) - Ședința desfășurată ieri la Agenția de Protecția Mediului Hunedoara a reanalizat emiterea autorizațiilor de mediu pentru cele două societăți care exploatează halda de steril apar

ținând Mittal Steel. „Abordarea consider că este greșită, pentru că din discuție au lipsit modalitățile de eliminare a cauzelor care au dus la alunecarea ei în repetate rânduri. Prin obligațiile de mediu asumate Mittal Steel are responsabilitate față de haldă. Ei trebuiau să interzică să se încheie contracte de extragere a fierului vechi, să rezilieze din contractul cu Grampet de

impunere a unei anumite cantități extrase pe lună și să se realizeze ceva pentru golirea parțială a batalului de gu- droane acide din mijlocul haldei. Toate acestea duc la surparea haldei”,. declară Georgeta Barabaș, consilier APM Hunedoara. Ieri, discuțiile au enumerat doar cauzele, nefiind luate și măsuri pentru stoparea efectelor exploatării.

Blocaj n trafic
Deva (MLt.) - Din cauza unui accident în lanț, petrecut ieri dimineață, între localitățile Deva și Simeria, circulația rutieră a fost blocată, pe DN 7, mai bine de o oră. Șoferii au fost nevoiți să ocolească aproximativ 20 de kilometri pentru a ajunge de la Simeria la Deva, /p.3
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Minerii pregătesc proteste
■ LSMVJ a decis înce
perea, de săptămâna 
viitoare, a acțiunilor de 
protest.

Deva (C.P.) - Reprezentanții minerilor din Valea Jiului au anunțat că, începând de săptămâna viitoare, vor declanșa acțiunile de protest. Președintele Ligii Sindicatelor Miniere, Zoltan Lacataș, a declarat că pentru început o delegație formată din lideri de sindicat vor picheta, de săptămâna vii

toare, sediul Prefecturii Hunedoara. Ortacii au întocmit o listă cu patru revendicări pe care au înaintat-o Prefecturii și Guvernului, iar de luni vor declanșa protestele. „Cerem aprobarea în regim de urgență a bugetului CNH, reorganizarea CNH în Societatea Națională, alocarea de resurse financiare pentru modernizarea și retehnologizarea minelor din Valea Jiului și plăți compensatorii în caz de disponibilizare a personalului”, a afirmat liderul sindical. Deva. După terminarea scheletului cupolei acesta va fi 
ridicat pe biserică cu ajutorul macaralelor. (Foto cu

mailto:cuvantul@informmedia.ro
http://www.huon.ro
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• Posibilă demisie. Speculațiile privind demisia înaltului reprezentant UE pentru Politică Externă, Javier Solana, din cauza unor probleme de sănătate s-au intensificat în ultimele zile, principalii candidați la succesiunea sa fiind foștii premieri suedez, slovac și austriac. Zvonurile privind încheierea carierei lui Solana circulă la Bruxelles de două săptămâni.

Summit european în Finlanda

Avertizează 
Europa

Teheran (MF) - Președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad a a- vertizat Europa, ieri, că generează ura populației din Orientul Mijlociu din cauza sprijinului a- cordat Israelului, adăugând că „ar putea avea de suferit” dacă nemulțumirea ia proporții considerabile. „Ar trebui să înțelegeți că acest regim (Israel) nu va rezista și nu vă aduce nici un beneficiu. Ce avantaje aveți de pe urma susținerii acestui regim, în afară de ura națiunilor? Le-am spus europenilor că americanii sunt departe, dar ei sunt vecinii acestor națiuni din regiune”, a spus el. „Vă informăm că popoarele sunt precum oceanul care crește, iar dacă o furtună izbucnește, aceasta nu va afecta doar Palestina, și ați putea suferi.
■<

iViăiîiiiC u AhmâuiiTiejau
(Foto: EPA)

Donald Rumsfeld
(Foto: EPA)

Elogiat
Miami (MF) - Secre
tarul american al A- 
părării, Donald 
Rumsfeld, este inspi
rat de Dumnezeu în 
acțiunile sale, a spus, 
joi, șeful Statului Ma
jor american Interar- 
me, generalul Peter 
Pace, în timpul unei 
ceremoniii militare 
desfășurate în Flori
da. „El acționează 
precum îl sfătuiește 
Dumnezeu că este 
mai bine pentru țara 
noastră", a spus Pa
ce. Rumsfeld este un 
„om al cărui patrio
tism depășește lejer 
tot ceea ce știu, el 
muncește mai mult 
decât oricine altcine
va de la Pentagon", 
a adăugat generalul. 
Rumsfeld este în pre
zent ținta unui val de 
critici privind modul 
în care a gestionat 
războiul din Irak. Mili
tarii prezenți la cere
monie au lăudat însă 
acțiunile secretarului ’ 
Apărării.

■ întrunirea este domi
nată de relațiile dintre 
UE și Rusia, în special în 
domeniul energetic.

Lahti (MF) - Șefii de state și de Guverne din cele 25 de membre ale Uniunii Europene au început ieri, la Lahti, un summit care va fi dominat de relațiile UE-Rusia, în special în domeniul energetic, blocul comunitar depinzând de hidrocarburile ruseșt.Cei 25 de oficiali au început summitul, în jurul orei 13.15, printr-un dejun pe malul lacului Vesijarvi, situat în orașul Lahti, la 100 de kilometri nord de Helsinki.Dejunul are ca scop o armonizare a poziției liderilor europeni, pentru a putea „vorbi cu o singură voce” în fața președintelui rus, Vladimir Putin, care este așteptat să so

De la stânga, premierul finlandez Matti Vanhanen, președintele 
CE Jose Manuel Barroso și comisarul Vladimir Spidla (Foto: epa)sească la cină.
Dineu delicatBlocul comunitar, din ce în ce mai mult dependent de surse energetice din state situate

în afara granițelor sale, urmărește dezvoltarea unei politici comune în acest domeniu, după ce țări precum Germania și Franța acordă o importanță deosebită relațiilor directe cu

marii furnizori de resurse e- nergetice.Rusia este principala sursă de energie, furnizând UE peste 25 la sută dintre hidrocarburile necesare.Dineul vizează „găsirea u- nui punct de vedere comun în ceea ce privește modul de e| borare a politicii energetice externe a blocului comunitar și, în special, principiile pe care trebuie dezvoltarea relațiilor UE-Rusia”, a declarat premierul finlandez Matti Vanhanen în invitația adresată celor 25 de șefi de stat și de guverne.UE așteaptă, de asemenea, o cooperare previzibilă și transparentă din partea Moscovei, după ce Rusia a adoptat o serie de măsuri îngrijorătoare precum blocarea accesului companiilor occidentale pe piața extracției de hidrocarburi din Rusia.

Implicare legitimă
Chișinău (MF) - Uniunea Europeană se implică în soluționarea conflictelor înghețate din spațiul post-sovietic numai la invitația partenerilor săi, Republica Moldova și Georgia, a declarat Benita Ferrero Waldner, comisar UE pentru Relații Externe și Politică de Vecinătate.Oficialul european a declarat că UE nu poate închide ochii la conflictele din imediata vecinătate a blocului comunitar care riscă să submineze reformele din cele două țări (Republica Moldova și Georgia).Ferrero Waldner a suținut că, prin viitoarea recunoaștere a independenței provinciei Kosovo, UE va reduce tensiunile din regiune, dar a subiliniat că eventualul statut pe care provincia sârbă l-ar putea dobândi nu va fi considerat ca un precedent. Ea a subliniat că UE susține integritatea teritorială a Republicii Moldova și Georgiei și va continua să facă acafi^ucru in continuare.

Fără alte teste Liderul nord-coreean, 
Kim Jong-il. I-a informat pe emisarul chinez 
aflat in vizită în Goreea de Nord. Tang Jia 
xuan, că Phenianul nu intenționează să e- 
fectueze alte teste nucleare, a afirmat ieri 
o sursă diplomatică din China. „Am înțeles 
că ar fi afirmat clar că nu există un plan 
privind efectuarea de no! teste nucleare’’, a 
spus sursa. (Foto: EPA)
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Intenții pașnice
Washington (MF) - Ga- sa Albă a respins, joi, informațiile conform cărora ar încerca să atace Coreea de Nord, subliniind că, dimpotrivă, sunt depuse eforturi pentru readucerea Phenianului la masa negocierilor internaționale, relatează AFP.„în niciun caz nu încercăm să îi umilim”, a declarat Tony Snow, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, referindu-se la sancțiunile adoptate sâmbătă de Consiliul de Securitate ONU împotri- I va Coreei de Nord.întrebat dacă avertismentele președintelui George W. Bush ar putea însemna un viitor conflict, Snow a răspuns simplu: „Nu”.în schimb, Phenianul a anunțat că sancțiunile impuse de Consiliul de Securitate echivalează cu o declarație de război.„Nu este neobișnuit ca nord-coreenii să recurgă la un discurs a- gresiv. Nu doar că nu dorim umilirea Coreei de Nord, ci chiar încercăm să îi ajutăm să își îmbunătățească economia, securitatea, relațiile cu vecinii și cu membrii comunității internaționale”, a spus Tony Snow.

Băsescu merge în India
București (MF) - Președintele Traian Băsescu va face o vizită de stat în India, în perioada 22-24 octombrie, la invitația omologului său, A.P.J. Abdul Kalam, informează Administrația Prezidențială, în- tr-un comunicat remis, ieri, a- genției MEDIAFAX.Vizita va debuta în capitala Indiei, New Delhi, unde președintele se va întâlni cu omologul său, A.P.J. Abdul Kalam, și va avea convorbiri cu premierul Indiei, Manmohan Singh.Vor fi semnate o serie de documente care să faciliteze dezvoltarea cooperării bilate

rale în diferite domenii, precizează Președinția.De asemenea, șeful statului va participa la un forum economic organizat de Federația Camerelor de Comerț Indiene, Confederația Industriei Indiene și Asociația Camerelor de Comerț. Președintele va avea o întâlnire cu oamenii de afaceri indieni din Mumbai, principalul centru economico- financiar al Indiei, și din statul Maharashtra. Cu această ocazie, Traian Băsescu se va întâlni cu guvernatorul statului Maharashtra, Somanahal- li Mallaiah Krishna, precizează sursa citată.
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• Accident. Conducătorul unui autoturism Audi 100, Petrică B., de 42 de ani, din Hunedoara, s-a angajat în depășirea unei coloane de autovehicule, pe DJ 687, în localitatea Cristur, și din cauza vitezei excesive, a părăsit partea carosabilă izbindu-se frontal de un pom. în urma impactului conducătorul auișj a fost grav rănit. (M.T.)uni
Piața va fi 
asfaltată

Deva (C.B.) - Starea asfaltică din piața Agro- alimentară din Deva va fi refăcută după ce primăria a alocat din bugetul local suma de 20 de miliarde de lei vechi pentru acest proiect. „Săptămâna care vine începem cu asfaltarea în interiorul pieței. Toate culoarele dintre mese vor fi refăcute cu covor asfaltic, apoi lucrările vor continua în incinta halelor ca să nu mai fie gropi nici în interior, nici în exterior. în două săptămâni plănuim să terminăm această lucrare. Acțiunea pe care am inițiat-o este una generală, urmând să se desfășoare lucrări în zona gării și autogării, dar și în zona ștrandului. Din fondul total de 50 de miliarde pe care 1- am alocat, o parte va merge pentru repararea aleilor ■'și trotuarelor din Oraș”, a declarat vicepri- marul municipiului Deva, Florin Oancea.

Descen
tralizare
Dna (IJ.) - La întâl
nirea dintre reprezen
tanții agențiilor 
județene pentru ocu
parea forței de 
muncă din țară, de la 
Covasna, s-a luat o 
decizie ce va fi apli
cată în cel mai scurt 
timp. Ea vizează fon
durile alocate de 
agenții, primăriilor 
pentru lucrări comu
nitare în care să 
folosească șomeri. 
„Practic, fondurile 
speciale pentru 
lucrări comunitare 
realizate cu șomeri 
vor intra direct în 
bugetele consiliilor 
locale. Se vor încheia 
protocoale de cola
borare prin care 
agenția se va angaja 
că va asigura forța 
de muncă aflată în 
șomaj și se va elimi
na astfel transferul 
de bani pe care noi 
oricum 11 realizam 
prin virarea directă a 
banilor", declară 
Vasile Iorgovan, 
director AJOFM 
Hunedoara.

Acestea sunt locațiile unde puteți să citiți GRATUIT 

Cuvântul Liber:
- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara 

GiBiio|u,jiotarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara

- Farmacia veterinară SC. Mira Vet Impex S.R.L., Hune
doara
- Cofee Savoya Snack, din Deva

, - Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva

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

j 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.

cuvw prin 
SMS

Vot

întrebarea săptămânii: Vi se pare
normal ca românii să sărbăto
rească Halloween-ul?

DA
Trimite SMS conținând cuvântul DA la numărul 
0^^222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
cdjgfertarii, însoțite de nume.

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume. Votul prin SMS poate fi tri
mis până în data de 27 octombrie, ora 24.

Votul prin SMSf pentru întrebarea 

săptămânii trecute: Va fi mai bine 
pentru români după integrarea 
în Uniunea Europeană?, a 
înregistrat 100% raăspuns 
afirmativ.

Terenuri pentru ținem
■ CL a aprobat 
cumpărarea unui teren 
din satul Archia pentru 
construcția de locuințe.

Deva (M.S.) - Primăria Deva va cumpăra trei hectare de teren din proprietatea Bisericii Ortodoxe din satul Archia, lângă Deva, acesta urmând să fie parcelat și oferit tinerilor pentru construcția de locuințe.Comisia de negociere formată din mai mulți consilieri locali și experți imobiliari a stabilit ca prețul pe metru pătrat de teren vândut să fie de 5,3 euro, inclusiv TVA, costul final al tranzacției fiind de 157.000 de euro, potrivit unei hotărâri adoptate de Consiliul Local Deva.„Terenul va fi destinat con
Investiții 
pentru spital

Deva (M.S.) - Consiliul Local Deva a aprobat contractarea unui împrumut bancar în valoare de 5,34 milioane lei pentru extinderea blocului operator de la Spitalul Județean Hunedoara-Deva. Investiția vizează și un staționar cu 15 paturi. împrumutul va fi contractat pe o perioadă de zece ani, cu un termen de grație de opt ani, iar sumele vor fi accesate pe parcursul a doi ani. Creditul va fi garantat de municipalitate cu veniturile proprii j ale bugetului local pentru anii 2008-2015.

Topografii vor calcula modul de amplasare a parcelelor de teren 
destinate tinerilor (Foto: cl)strucției de locuințe pentru 130 de tineri. El va fi parcelat și apoi atribuit tinerilor, în baza unei hotărâri de consiliu local mai vechi”, a precizat primarul municipiului

Deva, Mircia Muntean.Experții imobiliari au apreciat achiziția terenului ca o oportunitate, în condițiile în care în zonă au mai fost încheiate astfel de tranzacții

deveniimobiliare la un preț dublu. „Terenul este amplasat pe marginea drumului județean care face legătura între municipiul Deva și satul Archia, se poate împărți ușor pe loturi și are asigurate deja utilitățile”, a apreciat unul dintre experții imobiliari locali.în aceste condiții, costurile cu asigurarea utilită-ților vor fi mult diminuate, dacă nu chiar eliminate. în plus, terenul este drept, ceea ce face ca începerea lucrărilor de construcții să fie mai puțin condiționată de relief, ca în cazul fostului amplasament din Dealul Paiului, preciza primarul.
www.kaffit.rir
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Blocaj rutier produs pe DN7
H Traficul rutier a fost 
blocat mai bine de o 
oră, din cauza unui 
accident de circulație.

Mihaela TĂmaș 
mihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - Din cauza unui accident rutier petrecut ieri dimineață, circulația rutieră pe Drumul Național 7, între localitățile Deva și Simeria, a fost blocată. Șoferii au fost nevoiți să ocolească aproximativ 20 de kilometri pentru a ajunge de la Deva la Simeria. în accident au fost implicate două TIR-uri și un autoturism, iar cauza producerii accidentului a fost neres- pectarea distanței dintre

Mașinile implicate în accidentul rutier de pe DN7 (Foto: Antena 1)autovehicule, în mers. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime. Coloana de mașini s-a întins pe mai bine de cinci kilometri, însă traficul rutier a fost reluat în jurul orei 12.00, când șoseaua a fost eliberată. Unul din motivele pentru care se între

rupe frecvent circulația rutieră, în astfel de situații, este lipsa unei infrastructuri adecvate și numărul mare de autoturisme care traversează județul Hunedoara, pe DN7, numărul acestora fiind în medie de aproximativ 24 de mii de mașini, zilnic.
Susținere pentru IMM-uri
■ Vicepremierul Bog
dan Pascu, prezent la 
inaugurarea unui incu
bator de afaceri.

Deva (M.S.) - Vicepre-mie- rul Bogdan Pascu va lua parte astăzi la inaugurarea Incubatorului Tehnologic și de Afaceri „IBA-BMTECH” ce va funcționa în localitatea Romos. Realizat în cadrul Programului NaționalINFRATECH, al Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, Incubatorul Tehnologic și de Afaceri este o entitate de cercetare-dez- voltare care are ca principal obiectiv susținerea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din județul Hunedoara

și din Regiunea Vest, cu precădere a celor productive.
Incubator unicIncubatorul Tehnologic și de Afaceri ce va fi deschis astăzi este primul de acest fel din România, ce aparține unei entități private. Proiectul a putut fi realizat în baza unei colaborări existente între două societăți private din Deva, care au asigurat, în comun, proprietatea, cofi- nanțarea și managementul necesar unei asemenea inițiative.Activitatea Incubatorului are ca vectori de dezvoltare realizarea de proiecte de servicii tehnologice susținute prin finanțare de la bugetul de stat.

Bogdan Pascu (Foto cl)Deschiderea oficială a Incubatorului Tehnologic și de Afaceri este prevăzută să aibă loc la ora 10.00 și va fi urmată de un seminar de informare.

Vânzări la ANL
Deva (C.P.) - Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului va vinde beneficiarilor locuințele construite prin ANL, la prețul pieței, sumă din care va fi scăzută valoarea amortizată, însă doar cu acordul primăriilor, a declarat, ieri, loan Andreica, secretar de stat în minister. „într- o săptămână sau două vom scoate un act normativ pe această temă. Se impun însă două condiții: primăria, care este proprietarul blocurilor ANL, să vrea să le vândă, iar beneficiarul să vrea să le cumpere”, a afirmat Andreica.

Primarul nu merită nimic pentru că nu face mai nimic pentru noi. Nu pot spune că nu face lucruri bune, dar să facă mai multe pentru oraș.
Anonim, 
Deva

Nu-și merită banii pe care îi câștigă și nici funcția. Nu îmi place de primar și nici nu-1 mai votez. Chiar îl rog să mă amendeze când arunc ceva pe jos.
Valeria Țunea, 
Deva

Da și nu. Din ce e vizibil în centru sunt impresionată, dar periferia lasă mult de dorit. Se vede că se ține de treabă, dar pot fi găsite ușor chestii de criticat.
Țunea Carmen, 
Deva

Nu își merită banii.Ne-a spus că problema câinilor vagabonzi a fost rezolvată și nu e așa. Aici în oraș sunt mai multe șanse să fii mușcat de câini decât jefuit.
Albert, 
Deva

IAși merită banii pentru că mai face câte ceva. Am auzit că se va asfalta piața, ceea ce e un lucru bun. Acum chiar să zici că nu se face nimic nu poți.
LazAr E., 
Deva

http://www.kaffit.rir
mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
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1772 - S-a născut Samuel Taylor Coleridge, poet și esteti
cian literar englez, reprezentant al romantismului englez 
(m. 1834). _____________ ___ _______

1805 - Bătălia de la Trafalgar, în 
care flota botanică a învins forțele 
navale franco-spaniole; In cursul 
luptei și-a pierdut viața amiralul 
Horatio Nelson.________
1833 - S-a născut Alfred Nobel, 
chimist. inventator al dinamitei.

fondatorul premiului Nobel (m. 1896),___________________ ’
1891 - S-a născut poetul și criticul literar Perpessicius 
(Dumitru St. Panaitescu) (m 1971),______________________
1984 - A murit regizorul Franțois Truffaut (foto) g, Noaptea 
americană", „Farenheit", „Ultimul metrou", „De-ar veni 
odată duminica") £n. 1932).

Cerul este temporar nor os. Minima termică este de 7°C, iar maxima de 19°C.
DuminicăCerul va fi mai mult noros. Minima termică va fi de 9°C, iar maxima de 18°C.
LuniCerul va fi parțial senin. Temperatura minimă va fi de 11°C, iar maxima nu va depăși 22°C.

Soluția Integramei din numărul precedent: S-S-F-B - CAPUTINER - MICI - ARI APA - 
CAFEA - ANA - UT - L - IN - BAR - NI - IAȘI - RE - FETI - PACT - I - UNSA - TA - IB - TUICAR 
- UC - METRI - ALICA - IDE - MORAL - NUIA
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Calendar Creștin Ortodox

Berbec

Aveți posibilitatea să luați o decizie importantă în privința 
relațiilor sentimentale, care vă poate schimba viața. Cine
va apropiat vă oferă un cadou de care vă bucurați mult.

Taur

* >

Doriți mull să faceți o schimbare sau să începeți ceva nou. 
Traversați o perioadă dificilă, cu multe probleme de^Âzol- 
vat Nu stați prea bine cu banii.

Gemem

O rudă mai în vârstă reușește să vă tempereze dorința de 
a obține venituri riscante. Vă sfătuim să nu vă sacrificați 
tot timpul liber pentru interese materiale.

Rac

Este posibil să începeți o nouă etapă în viața socială și pe 
plan sentimental. Sunt favorizate întâlnirile cu persoane 
mai tinere, comunicarea cu persoana iubită și călătoriile.

Leu

Vă sfătuim să evitați speculațiile. Nu căutați să obțineți 
sume necuvenite, pentru că riscați să aveți necazuri! După- 
amiază, este posibil să aveți musafiri.

Fecioară

Vă af laț într-o perioadă favorabilă contactelor sociale și 
relațiilor sentimentale. După-amiază, survin schimbări de 
program din cauza invitației la o petrecere.

Balanță

Dimineață sunteți decis să rezolvați o problemă de familie 
pe care ați tot amânat-o. Sunteți nevoit să faceți câteva 
drumuri și cheltuieli destul de mari. Reușiți să terminați 
tot ce v-ați propus.

Scorpion

Sunteți hotărât să începeți ceva nou. Este o zi favorabilă 
activităților intelectuale și aveți ocazia să vă afirmați în soci
etate. S-ar putea să vă remarce o persoană de sex opus.

Săgetător

Cuv. Visarion și Sofronie, Sf. Mc. Oprea, Sf. Sfințiți Mc. 
loan din Galeș și Moise din Sibiel, mărturisitori în Transil
vania; Cuv. Ilarion cel Mare.

Calendar Romano-Catolic_________________________
S Ss. Ursula și îns., m.; Celina, călug.

Calendar Greco-Catolic____________._______ ____
S S Ilarion cel Mana,371M -■ -•*: w* *» « «a s?.- •» .**

Energieelectrică____________
Pentru acest sfârșit de săptămână nu sunt anunțate între
ruperi în furnizarea energiei electrice.

Gaz metan_____________________ ________
Nu sunt anunțate întreruperi în furnizarea gazului metan, 
pentru acest sfârșit de săptămână.

Apă _ ______________ . ____________
Furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă în acest sfârșit 
de săptămână.

Carne de porc cu salată de 
sfeclă

Ingrediente: 500 g carne porc, o ceapă, un ardei iute, oțet alb, usturoi, măghiran, pătrunjel, sare, ulei.
Preparare: Se taie carnea de porc, între timp se prăjește ceapa tăiată împreună cu puțin ulei de măsline. Când s-a călit ceapa se adaugă carnea și 2 linguri de oțet, și se lasă să fiarbă la foc mic (înăbușită). După aproximativ o oră, carnea e aproape făcută. Se adaugă un amestec din usturoi, pătrunjel, ardei iute și măghiran. Se servește cu piure de cartofi și o salată de sfeclă roșie care se prepară din 4 sfecle coapte și răzuite, amestecate cu puțin zahăr, hrean, chimion.

(Foto: arhivă)Poftă bună!

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
în perioada 3-26 octombrie, Cuvântul liber vrea să 
continui să-i demonstrezi cât de ușor te poți juca cu |

' ' ‘ --------- ,
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i
i
ii
i
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i
i

cuvintele. Dezleagă corect integrama apărută în 
fiecare ediție a ziarului și trimite-o alături de talonul 
completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 Decem
brie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o 
în cutiile speciale Cuvântul liber, până în 31 octombrie. 
Extragerea va avea loc în 1 noiembne, ora 16.30, la 
sediul redacției, în prezența unei comisii.
DE DATA ACEASTA ÎȚI DAM CHIAR BANI! 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajații Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I și II.

7:00 Einstein, demolatorul
»Q (comedie, SUA, 1998).

Cu: Thomas 
Gottschalk, Priscilla 
Presley

8:40 Desene animate. Club
Disney

930 Vreau să fiu... cu Itsy
și Bitsy 

10:00 Joaca de-a poveștile
Atențiune! TVR1 caută 
interpreți pentru per
sonajele principale din 
cele mai îndrăgite 
povești... 

10:30 Elefantul cu bulină 
11:00 Cartea europeană (r) 
11:50 Deschide-ți inima (r) 
14.-00 Jurnalul TVR 
14:20 La Urgență (r) (ep. 4). 

gCu: Florin Piersic Jr.
15:Zu De la alb-negra la co

lor
16:00 Ochiul magic (r) 
17:00 Efectul MG 
17:30 Cinemaniadi. Prezintă .

Mădălina Roșea 
18:00 Teleenddopedia.

Viața lui Buddha;
Fenomene meteorolog
ice - Frigul; Nașterea 
picturii

19:00 Jurnalul TVR. Meteo.
Sport

10510 Finala Mari Români.
In show-ul final, din
21 octombrie, vei avea 
posibilitatea să votezi, 
DIN NOU, pentru cel 
mai Mare Român al 
tuturor timpurilor, în 
funcție de 
«depozițiile» tuturor 
celor 10 susținători. 

23:10 Incoruptibilii (thriller, 
I3SUA, 1989). Cu: Kevin

Costner, Sean Connery 
1:15 Tezaur folcloric (r) 
230 Efectul MG (r) 
2:55 Jurnalul TVR (r)

Meteo. Sport 
3:45 Examen (r) (dramă, 

™. România, 2003). Cu: 
s ’Gheorghe Dinică, Ma

rius Stănescu, Valentin 
Uritescu, Mihai Din
vale, Coca Bloos, 
Gabriel Spahiu, Gheo
rghe Visu. R.: Titus 
Muntean

5:15 Profesioniștii (r) 
fc05 Tefeenddooedfe (r)

Nume.....
Prenume 
Adresa

Localitatea
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □i

7:00 Road Runner - cea 
Smai rapidă pasăre (s, 

animație, SUA, 1966). 
Voci: Bea Benaderet, 
Mei Blanc, June Foray. 
R.: Gerry Chiniqui, Friz 
Freleng

730 Taz-Mania (s,
EJanimație, SUA, 2003). 

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

8:00 Știrile ProTv.
Ce se întâmplă 
doctore?

10:00 Acddent
(film, reluare)

11:45 ProMotor 
12:15 Magazin UCL 
13:00 Știrile ProTv 
13:15 Dansez pentru tine (r) 
17:15 Mesaje de dincolo

—(ep. 3, dramă, SUA, 
^GOS). Cu: Jennifer 

Love Hewitt, Aisha 
Tyler, David Conrad. 
R.: John Gray 

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

Vremea

2030 Cangurul Jack
(film artistic, comedie, 

STHSUA/Australia, 2003).
Cu: Jarty O'Connell, 
Anthony Anderson, 
Estella Warren.
Regia:
David McNally

2230 Miss Playboy 
Romania 2006

030 Furia: Carrie 2
(film artistic,

Hthriller, SUA, 1999). 
Cu: Emily Berql, 
Jason London, 
Amy Irving. 
Regia: 
Katt Shea

2)45 Stilul Oana Cuzino
(reluare)

3:30 ProMotor
(reluare)

400 Miss Playboy Roma
nia 2006 (reluare)

600 Mesaje de dincolo 
(film serial,

El reluare)

zi

Pot avea loc schimbări benefice în relațiile dumneavoastră 
sentimentale. Sunteți comunicativ și aveți ocazia să vă împri
eteniți cu o persoană deosebită. Nu este exclus ca această 
relație să ducă la o căsătorie.

Capricorn

Dimineață vă simțiți obosit, chiar epuizat. Este recoman
dabil să evitați deciziile importante, mai ales în atașări, și 
activitățile ce necesită un efort deosebit.

Vărsător

Dimineață încasați o sumă considerabilă, de pe urma unei 
afaceti. Deși se poate spune că acum aveți bani, vă sfătuim 
să nu faceți investiții și nici călătorii lungi. Ar fi bine să vă 
petreceți timpul liber împreună cu persoana iubită.

Pești

Deși sunteți foarte aglomerat,' aveți suficientă energie pen
tru a face fața tuturor problemelor. Aveți ambiția să mergeți 
până la capăt. Situația financiară nu e o problemă gravă.

i

o ■

06.30-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

j

I

I
S

6:00 Buffalo Bill și indienii 
r Q (film artistic, western, 

SUA, 1976).
Cu: Paul Newman, 
Joel Grey, 
Kevin McCarthy, 
Harvey Keitel, 
Geraldine Chaplin 
Regia: 
Robert Altman 

830 în gura presei, 
cu Mircea Badea 

930 Casa de piatră 
10:15 Roata de rezervă 
10:30 întâmplări hazlii (s) 
1130 Desene animate:

Animate
Channel Umptee-3 

12:00 Desene animate:
B-Daman 

13:00 Știri 
13:15 Felida (magazin).

Cu: Carmen Moise 
14:00 Secretul Măriei

(film serial) 
16:0 Tablou de nuntă

(reluare) 
(divertisment) 

1830 Săptămâna financiară 
19:00 Observator. Sport

Meteo

I

I 
t

I 
i

i 
f
I

20x15 Fotbal: FC Național vs 
Universitatea Craiova 

2330 Fidelitate (thriller, 
SUA, 1999). Cu: 

gjoseph Fiennes, Ray
Liotta, Gtretchen Mol, 
Vincent Laresca. R.: 
Paul Schrader. New 
York... Două 
povești... 14 ani dis
tanță între ele... 
Manuel Esquema, un 
bancher cunoscut în 
toată lumea, pleacă la 
Miami să ajute un 
politician să negocieze 
cu Departamentul de 
Justiție. Manuel, caba
nier la un hotel de pe 
plajă, s-a îndrăgostit 
de o femeie în 
vacanță.

2:00 Concurs interactiv 
3®) Observator (;) 
345 Săptămâna financiară 

(reluare)
4:00 întâmplări hazlii (r) 
5:00 Animax: Aventurile lui 

Hyperman (d. a.)

730 Lecția de... management 
(r). Secretele unei afaceri 830 
Megatehnicus 9:00 D'ale Iu' 
Mitică (r) 10:00 Natură și 
aventură (r) 10:30 Ulița spre 
Europa 11 $0 Proiect IT 1130 
Jobbing (r) 12:00 Lumea azi 
1230 Atlas 13:00 Stargate 
Atlantis (s) 14:00 Fotbal: CFR 
Cluj - FC Vaslui, meci din Liga 
I - Etapa 12 16:00 Campi
onatul Mondial de Gimnas
tică. Finale pe aparate 18:00 
Miracole (s) 19:00 Planeta 
Pământ (doc.) 19:45 Europa 
altfel 20:00 F 1. Calificări; MP 
ai Braziliei 21:25 Ora de știri 

2230 Blaze (comedie) 030 
Transfer (r) 1:00 Planeta 
Moldova 130 Muzică la Max
im 2:30 Ulița spre Europa (r)
3rtX) Fotbal (r): CFR Cluj - FC 7:30 Desene animate 830 
Vaslui 430 Atlas (r) viața la pachet (ep. 5, come

die, SUA, 2005) 9:00 Hugo 
10:00 Autoforum 10:30 
Sport, dietă și o vedetă 11:00 
Flavours-3 bucătari (r) 11:40 
Tele RON 12:45 Chris Isaak 
Show (serial) 13:45 Săptă
mâna nebună (r) 14:45 Gogo 
Mania (r) 15:20 Ciao TV (r) 
16:00 Schimb de mame (r) I 
18:00 Focus 19:00 Sporturi 

; trăsnite 1930 Camera de râs 
s 20:00 Megastar 22:00 Lovi

tură fatală (acțiune, SUA, 
1992) 24:00 Moondance 
(romantic)

5:00 Poveștiri adevărate (r) 
6:00 Rebelde (r) 8:00 Suflete 
rănite (r) 9:00 Rubi (s., Mex
ic, 2004). Cu: Barbara Mori, 
Eduardo Santamarina,
Jacquelina Bracamontes
11:00 Bărbatul visurilor mele
(r) 12:00 Celebritate (s) 1430
Jurământul (s) 1530 Suflete 
rănite (s)16:30 Poveștiri2004) 10:40 Warm Springs 
adevărate 1730 Rebelde (s) " " . ....................
19:30 SOS, viața mea! (s) 
2030 O lume a fiarelor (s) 
2230 Tărâmul pasiunii (s) 
2330 Bărbatul visurilor mele
(s) 0:30 Al șaptelea cer (s) 
130 Extravaganța Anastasia 
(s) 230 O lume a fiarelor (r)

7:40 Rezervația (aventuri, 
SUA, 2005) 9:10 Zeyda și 
asasinul (comedie, Canada,

(dramă, SUA 2005) 12:40 Elin 
Brockovich (dramă, SUA, 
2000) 1535 Valetul Bob 
(comedie, SUA, 2005) 17:05 
Dl și dna Smith (romantic, 
SUA, 2005) 19:00 Duma 
(dramă, SUA, 2005) 20:40 Fer
eastra secretă (thriller, SUA, 
2004) 22:15 în corzi (dramă, 
SUA, 2004) 0:05 Identități 
furate (dramă, SUA, 2004)

J
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i

i
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8:00 Știri N24 9:00 Robbie (s) 
10:00 Dragul nostru Charly (s) 
11:00 Pariu 241130 Agenția 
de turism 13:00 Tibanu' 14:00 
Ce bine e acasăl (s) 1430 Ce 
bine e acasăl (ep. 22, SUA, 
2003) 15:00 Liga I Burger: 
Gloria Bistrița - Dinamo 17:00 
Mr. Bean pe platoul de filmare 
(doc.) 18:00 Fresh Magazin. 
Cu Doria Ivan 1830 Știri 
Național TV 19:45 țara Iu' 
Papură Vouă 20:00 12 oa
meni furioși (dramă) 22:15 
Jurnal din Vietnam (dramă 
război)

7:00 Bună dimineața, Româ
nia! 10:00 Realitatea de la 
10:00 cu Ioana Molia, Cristi 
Miță 10:45 Ziarul realității 
11:00 Realitatea de la 11:00 
13:15 Capital TV 14:00 Reali
tatea de la 14:00 15:15 Fa
brica 16:00 Realitatea de la 
16:00 1630 3 x 3 19:00 Rea
litatea de la 19:00 19:15 
Părerea mea 2030 Secolul XXI 
21:00 Realitatea de la 21:00 
22:20 Am o știre pentru tine! 
23:00 Realitatea de la 23:00 
23:15 Jurnal de mare audiență 
24:00 Realitatea de Iq 24:00

7:00 Calendar ecumenic 730 
Euroblitz 9:05 Top Fan X 
10:00 La limită. Emisiune auto 
10:30 Vis de vacanță 11:00 
Euroblitz ■ Cinema 1130 Hob
by Mix (reluare) 12:00 Fan X 
13:00 Economia în 60 de 
minute 14:00 Destinații la I 
cheie 1430 Pasul Fortunei 
(reluare) 16:00 Esentze. 
Tendințe în beauty style. 
Prezintă llinca Vandici 17:00 
High Life (r) 18:15 Briefing. 

Entertainment''NewsC20:20 5tirjle sfPtăm/âJnii 21-15 -° 
Monk (s) 2130 Noi toți (s) var^ cu ^ara (drama, Roma- 
22:00 Emisiune: CineTePrinde nla' 1989). Cu: Teodora, 
(prezentată de Cristian Tudor Mareș, Lucia Nuță 23:15 
Popescu) Trenul vieții (r)

8:15 lestrim Tivi (r) 8:45 Pro
Motor (r) 930 Liga juniorilor - 
Looney Toons (r) 10:15 
Descoperă România (s) 10:45 
Dispăruți fără urmă (r) 12:00 
Sfârșitul aventurii (film, r) 
14:15 Noi toți (;, r) 14X15 Ver-j 
diet: Crimă I (s) 15:45 Bir u 
loanide (dramă, România, 
1980) 19:00 Povești extraor
dinare (s) 20:00 Cinema -!

ti

8:00 Oraș într-o piram^ 
9:00 Mașini pe alese. Mer
cedes 10:00 Curse 11:00 
Motociclete americane 12:00 
Atlas Discovery 14:00 
Tehnologie extremă. Oraș într- 
0 piramidă 15:00 Arbaleta 
16:00 Brainiac 17:00 Cum se 
fabrică 18:00 Marile misiuni 
ale SAS 19:00 Petrol, sudoare 
și platforme 20:00 Tu alegi 
azi! 21:00 Anatomia 
unei echipe de F 1 22:00 Tu 
alegi azi! 23:00 La un pas de 
moarte. Rătăciți în zăpadă 
24:00 Ultima oră a Zborului 
11 1:00 Fenomene strantr 
Casa iadului

& Js

■
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Deva (CP.) - Site-ul conține informații legate de târgurile 
cu grafii agricol organizate în România și în străinătate; 
producția vegetală, zootehnie, animatelor, repro
ducție animalieră, apicultura, pescuit - acvacultura, mașini 
agricole, legislație, asigurări agricole.

Premiați pentru ecologism

Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr. 33.®-»
748080._______________ ___________________ ___ _______
Farmacia „Arnica”, str. G. Enescu, nr. 7. ®~» 7Î3045. 

DEVA
Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 
©-♦ 231515.
Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, nr. 
29. ®-» 211616, 224488.
Farmacia „Tacomi - Humanitas II", str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ©-» 211949.
ORĂȘTIE

Farmacia „Oros", sâmbătă, orele 8 - 23, duminică, 
orele 9-18, str. N. Bălcescu, nr. 7. ©-» 240976.

HUNEDOARA
' .‘Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enescu, 

’ nr. 14. t— 717659.

■ Prin programul Juni
or Ranger Camp, câțiva 
elevi au învățat cum să 
se descurce în natură.

CăLiN BicAzan

Deva - Cei 8 elevi de la Școala Generală „Lucian Bla- ga” din Deva, care au participat la programul „Junior Ranger Camp”, au fost premiați pentru activitățile desfășurate în Parcul Național Retezat. Elevii au învățat reguli de ecologizare, s-au cățărat pe munte, au învățat cum să acorde primul ajutor, au studiat flora și fauna, adică toate acele lucruri necesare unui turism civilizat. „Dato

rită acestei tabere am câștigat foarte mult în plan educativ. Acești copii au învățat niște reguli pe care toți oamenii ar trebui să le cunoască. Acțiunea a fost un real succes și aș vrea să mulțumesc pe această cale tuturor celor care ne-au sprijinit să ducem acest proiect la bun sfârșit”, a spus directorul școlii și inițiatorul acestui program, Gabriela Navratil.Conduși de „hombre-ul” Florin Hălăstănean și de Gabriela Navratil, elevii au ignorat oboseala cauzată de urcușul pe munte și s-au implicat activ în curățarea zonelor pline de gunoi. „A fost puțin obositor când am urcat pe șaua Lolaia, dar ne

Diplomele le-au fost înmânate ieri premianțiloram descurcat bine. Am studiat acolo flora și fauna, am găsit panouri cu poze rupte și mucegăite pe care le-am adunat și am ecologizat pe traseu”, spune Maria Ha- gestein, unul din premianții acțiunii „Junior Ranger

Camp” 2006. Cei opt premi- anți sunt: George Târnăcop, Vlad Sicoe, Maria Hagestein, Mihai Șuteu, Mihai Corjin, Navratil Victor, Navratil Flaviu și Cencu Georgiana, ultimii trei participând și la ediția de anul trecut.

1 gram aur
1 dolar american

TAMUUni BUMBK
Societatea Preț Variație

închidere Gelfact) (%) 
2.8100___________-si,81

2 8200___________ +1,M
____________________2,5800

SIF 4__________ 1.8200  0
SIF 5   3.3OOO +1,85
BANCA TRANSILVANIA ~1.1W0___________  1
BRD______________ 19.100 _____ 0

SIF 1
SIF 2
SIF 3

ANTIBIOTICE___________ 1.6600 ____ 5.73
Rubrică altzată de SVM IFB FINWfcSI SĂ UWA, 
b-dd Decebal. bl. R, parter (lângă QUASAR), tei.: 221277.

V---------------------------------------

Subvenții
A

■ Valoarea subvenției 
este de 700 lei/cap de 
animal pentru tineretul 
bovin mascul.

Deva (C.P.) - Pentru a beneficia de subvenție, producătorii agricoli, persoane fizice care livrează tineret bovin mascul la unități de procesare a cărnii autorizate sanitar veterinar, la o greutate minimă de 450 kg/cap, trebuie să depună un set de documente. Cererea însoțită de documentele necesare acordării subvenției se depun la centrul local APIA de care aparține producătorul agricol, a declarat Roman Farca, directorul APIA Hunedoara.

pentru taurași
Documente necesare la dosar:

■A J -J Z/ J 4 X J 4 / J J 4 S 4 / 4 a J a a > 4 4 4 4

- cerere-tip (completată de crescător în termen de 90 de zile de la data 
efectuării plății tineretului bovin masculi;
- copie de pe biletul de proprietate a animatelor, eliberat de consiliul 
local, în care se va menționa numărul de animate deținute de propri
etar, înscrise în Registrul Agricol;
- copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de DSVSA Hunedoara 
(cu numele proprietarului animalului, numărul matricol al animalului și 
unitatea de procesare a cărnii);
- copie de pe borderoul de achiziție întocmit de unitatea de procesare 

a cărnii, în care să se evidențieze numele proprietarului animalului, 
numărul matricol al animalului și greutatea acestuia;
- copil de pe actele care atestă efectuarea plății animalului de eătre 

unitatea de procesare;
- copie de pe autorizația sanitar-veterinară șl ie pe licența de fabricație 

a unității de procesare a cărnii;
- copie de pe factura fiscală de abatorizare a animalelor în regim de 
prestare de servicii, în care să se evidențieze numărul matricol al ani
malului;
- copie de pe raportul de tăiere a animalului.

7 J i J / / 4 / i J J j J «r / > >

La bursă
Deva (C.P.) - Persoanele fizice care realizează tranzacții bursiere vor completa declarații pe propria răspundere în care vor preciza prețul de achiziție și data dobândirii titlurilor și vor avea posibilitatea să solicite companiilor de brokeraj o fișă de portofoliu care va include și impozitul reținut. Societatea de intermediere va oferi investitorilor, la sfârșitul anului, la cerere, o fișă de portofoliu, care va evidenția câștigul sau pierderea, dar și cuantumul impozitului.

Amplasarea aparatelor radar în data de 21.10.2006:
- DN 7: Simeria - Orăștie - limită jud. Alba;
- DN 7:Vețel -Ilia - limita jud. Arad;
- DN 68A: Dobra - limita jud. Timiș;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.
Amplasarea aparatelor radar în data de 22.10.2006:
- DN 7: Zam -Ilia- Leșnic - Mintia - limita jud. Arad;
- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
■ Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

Denunțat de propria-i soacră Teze cu subiect unic

Reguli:

SUDOKU
r J V W-W.WW-WW w

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

ÎNCEPĂTORI

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

2 3 8
1 9 3 8 5

4 6 5 1
5 8 4 7 9

AVANSAȚI

9 5 4 6
4 3 5 8
6 4

5 3 2 1

1 8
1

3 7
8 2

1 7 5 9
6 2 7 4

Soluția jocurilor din numărul precedent

începători Avansați

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

7 2:1 5 6 4 3 8 9
9 4 5 8 2 3 7 1 6
8 3 6 i 9 7 2' 5
4 6 8 3 5 2 1 9 7
3 5 9 71*8 1 62 4
2:1 7 6 4 9 8 5 3
1 7 4 2 3 5 9 6 8
5 8 3 9 1 6 4 7 2
6 9 2 4 7 8 5 3 1

Lupeni (M.T.) - Un cetățean sârb este cercetat, de polițiștii Formațiunii Cercetări Penale, din Lupeni, pentru contrabandă și deținere ilegală de armament, după ce a intrat în România cu im pistol și 24 de cartușe pe care nu le-a declarat la vamă. Sârbul Dragojub G., de 73 de ani, este căsătorit cu o româncă, din Lupeni, și a fost reclamat la poliție de către soacra sa, după ce acesta a scos pistolul din mașină în timp ce se certa cu cumnatul său. „Polițiștii din Lupeni l-au dezarmat pe

cetățeanul sârb, iar în urma percheziției efectuate au mai descoperit 24 de cartușe calibrul 7,65 mm, muniție aferentă pistolului „Crvena Zastava”, găsit asupra lui. De asemenea, bărbatul nu avea permis de portarmă”, declară purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, subinspector Bogdan Nițu. Cetățeanul sârb este cercetat în stare de libertate, iar cazul a fost preluat de ofițeri ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

■ Elevii vor susține 
tezele cu subiect unic 
după modelul celor 
tradiționale.

Deva (C.P.) - Tezele vor fi susținute, în perioada oc- tombrie-noiembrie, de elevii din clasa a VlI-a. Tezele, organizate pentru prima dată la nivel național, vor fi susținute pe cât posibil în școlile unde învață copiii.Nu va fi modificat conținutul și nici gradul de dificultate, iar rezultatele vor conta în media semestrială, având o pondere de 25%. Tezele pot fi date în trei

etape, respectiv la data anunțată de minister, într-o sesiune specială organizată în același semestru în cazul elevilor care au lipsit, iar pentru corigenți în afara semestrului.Elevii vor susține teze unice la matematică, limba și literatura română și la limba maternă.Lucrările trebuie corectate în maximum trei zile, iar rezultatul va fi discutat cu elevii și părinții, fără a fi modificată nota.Corectarea lucrărilor se va face în centre speciale. Elevii vor fi supravegheați de profesori de alte discipline.

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

îți utilează casa!

Vrei să ai numai de 
câștigat?

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

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

Câștigi:
• 3 premii 

substanțiale 
(1 x espressor cafea sau 

1 x fier de călcat sau 
1 x sandwich maker)

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

Numele câștigătorilor vor 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 - 21 octombrie 2006
• Nume___________________________ Prenume__________________  !
I Adresă______________________________________________________  i
! Telefon_________________________ Sunteți abonat?___________ i

întrebarea zilei: Sunteți mulțumit de Constituție României? ;
• DA □ NU □

JURNAL cuvw
COMCUKS
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CUM SĂ NE 
GĂSIM UN JOB?

Constructorii pleacă de acasă

• Admitere. Criteriile de departajare la intrarea la facultate vor fi examenul de admitere, dotarea facultăților și corelarea numărului de locuri cu cererea de pe piața muncii. Universitățile vor fi evaluate de o nouă instituție de control al educației. (I.J.)
• Integrare. Conform unui sondaj Bestlobs, aproape 30% dintre respondenți consideră că, după 1 ianuarie 2007, mulți români vor pleca să lucreze în străinătate, situație care va duce la o majorare a cererii și a salariilor. Pentru 2007, salariul mediu net lunar va fi de 948 de lei. (I.J.)

■ Deficitul de forță de 
muncă în construcții 
este de 45%, muncitorii 
preferând Occidentul.

Iha Jurcohe___________________
Ina.jurcone^lnforniinedla.ro

Deva - Constructorii hune- doreni se confruntă în prezent cu o criză acută de forță de muncă pe piața de profil. Numeroasele cereri pentru cursuri de recalificare în domeniu organizate de AJOFM Hunedoara demonstrează clar acest lucru. Cu toate acestea, unele firme din județ se află în situația de a nu deține suficienți angajați față de oferta de lucru. „Cred, mai degrabă, că această criză

Dan Cergă spune că sunt locuri de muncă în construcții (Foto: u.)se regăsește doar acolo unde oamenii nu sunt plătiți. în 12 ani, de când am societatea, păstrez cam aceiași angajați. Oricum, se remarcă lipsa muncitorilor calificați. Toți angajații mei s-au calificat la locul de muncă, pentru că, în general, cursurile sunt făcute

mai mult pentru diplomă și mai puțin pentru a se învăța ceva concret”, declară Dan Cergă, manager Nida Construct Deva.în județ nu s-au mai construit blocuri de peste 16 ani, iar constructorii spun că nu există de lucru suficient.

Drept pentru care o mare parte a muncitorilor calificați au ales calea Occidentului unde, consideră ei, sunt mult mai bine plătiți pentru munca prestată. • q„Aici un muncitor poate fi plătit cu sume de până la 30(1 de euro, iar în Occident sutx plătiți cu 1000 de euro. Dar eu cred că educația face diferența. Dacă părinții își educă copiii în spiritul muncii, al corectitudinii, atunci s-ar munci mult mai bine și la noi și ar rezulta și salarii mai mari. însă societatea românească nu ne oferă modele. La noi averile nu s-au făcut prin muncă. Se pleacă pentru că tinerii nu au orizont, și- au pierdut speranța”, adaugă Dan Cergă.
Se caută 
instalatori

București (I.J.) OMFM organizează înscrierea în banca de date a solicitanților de locuri de muncă în străinătate care au meseria de instalator apă și canal. Acțiunea se va desfășura până la 31.10.2006. Condițiile ce trebuie îndeplinite sunt: bărbații trebuie să aibă vârsta între 23 și 45 de ani și 5 ani de experiență în fabricarea și instalarea de canale și structuri metalice de acoperire. Documentele solicitate sunt: copie după B.I., pașaport, C.V. în limba română, copie legalizată a certificatului de absolvire și/sau calificare, copie după cartea de muncă, certificat de sănătate, cazier.

Primele 
100 de zile
Deva (I.J.) - Integra
rea la noul loc de 
muncă presupune 
mai mult decât mer
sul la serviciu. La 
noua slujbă, angaja
tul este obligat să se 
acomodeze într-un 
timp scurt cu valorile 
companiei și la 
sarcinile impuse. Un 
rol important pentru 
aceasta 11 constituie 
abilitățile sale, care 
devin vitale pentru 
integrarea în colec
tivitate, urmate de 
adaptarea la prio
ritățile firmei. „Anga
jatul ar trebui să 
evite sarcinile pe 
care nu le stăpânește 
suficient. Acestea fie 
n-au făcut parte din 
realizările anterioare, 
fie fac prea puțin 
parte din sfera lui de 
cunoștințe, susține 
Ileana Muntiu, 
psiholog.

Reinventează-ți cariera!
■ Portalul de carieră 
www.hipo.ro lansat de 
Catalyst Solutions este 
adresat tinerilor.

Iha Jurcohe___________________
ina.Jurconeginfonnmedia.ro

Deva - Portalul de carieră este singura sursă de informație la zi care centralizează toate oportunitățile de carieră de la cei mai doriți angajatori din economia românească. El este dedicat tinerilor profesioniști care doresc să lucreze în astfel de companii și care au experiență între 1 și 5 ani. Sunt găzduite toate oportu

nitățile de angajare din organizațiile lidere în domeniul lor de activitate.La rândul său, tânărul profesionist în căutarea unui loc de muncă sau de reorientare în carieră are posibilitatea de a-și înscrie CV-ul sau de a aplica direct la job-urile existente pe portal.
Angajatori de TOP„Ne dorim ca hipo.ro să devină în scurt timp un instrument de neînlocuit în demersul tinerilor cu potențial de a avea un parcurs ascendent în carieră. Această oportunitate vine din partea companiilor cu renume de pe

Tinerii pot să acceseze portalul pentru oferte de serviciu (Foto: cl)piața care le poate oferi suportul necesar”, declară reprezentanții Catalyst Solutions.Timp de 2 luni, octombrie- noiembrie 2006, www.hipo.ro funcționează și ca platforriiă on-line pentru cel mai mare târg de carieră din România

care se va desfășura sub brandul Angajatori de TOP, în perioada 27-28 octombrie, la Sala Palatului București. Vor fi prezente 75 dintre companiile cele mai căutate de pe piață, iar oferta de job-uri va fi de cel puțin 1000 de joburi adresate tinerilor.

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — i 
! SC CHIMSPORT SA,

I cu sediul în Orăștie, Str. Codrului, nr. 24, I 
I organizează interviu pentru ocuparea |
i unui post de inginer automatist, i
I în data de 30.10.2006, ora 10. |
I Curriculum vitae se va depune la Departamen- I 
■ tul Personal al societăfii până în data de | 
i 26.10.2006, ora 15.
I Informafii suplimentare la telefon
, 0254/241670, interior 140, 137.

înființată la Deva, filiala a unei societăți franceze în plină 
evoluție, specializată în aplicarea vopselelor, acoperirilor elec

trolitice și anodizare, recrutează viitorul 

DIRECTOR ADJUNCT al întreprinderii.
Vorbitor de franceză, va avea ca sarcină răspunderea pentru 
producția industrială. De formație inginer mecanică fină sau 

electromecanică, chiar chimist, va avea fără îndoială o expe
riență într-o întreprindere vest-europeană 

sau într-una din filialele sale.

Pentru CV și scrisoare de motivare trimiteți fax la 021/3264855, 
e-mail frederic.joly@eastaffairs.cgm sau pe ADRESA s.s.r., Bd. 

Unirii 45, bl. E3, sc. 2A, Ap. 36,

sector 3 București.

i.

Fabrică producătoare de băuturi răcoritoare
ANGAJEAZĂ MERCHANDISER!

pentru județul Hunedoara
Se cere: experiență, simț estetic, disponibilitate la program 

prelungit, comunicativitate.
Se oferă: pachet salarial molivant. 

CV la fax: 0264/368352.
(67186) Tel. 0254/ 221.749 0722/519.009

United Pen-Europe Communications, lider european în industria de 
telecomunicații în bandă largă furnizând Servicii de Informare, comuni
care șl divertisment angajează

Reprezentant Relații Clienți

Responsabilități principale:
* Gestionarea bazei de date clienți si a altor informații despre serviciile UPC
* Capacitatea de a dezvolta relații de calitate cu clienții
* Prezentarea informațiilor despre serviciile UPC
* Încasarea plăților efectuate de clienți în centrele de relații clienți 

Cerințe:
Bune abilități de comunicare, prezență plăcută
Corectitudine, precizie, integritate
Spirit de inițiativă, reacții prompte la solicitări 
Studii superioare
Abilități de lucru cu calculatorul
Preocupat de dezvoltarea abilităților și cunoștințelor sale profesionale 
Cunoștințe din domeniile: Internet, Microso Office

Oferim:
pachet de recompensare motivant;
cursuri periodice de pregătire în comunicare; 
posibilitate de evoluție într-o firmă aflată în permanentă dezvoltare.

Candldațil sunt rugați să trimită uri CV, o scrisoare de Intend* șl o fotografie recentă la adresa: 
UPC Romania, Deva, strada Decebal, bl. R, parter, fax 0256-211.133 sau email : resurseu- 
maneaupctm.ro. până la data de 05.11.2006. Candldațil care nu sunt contactați în termen de 5 
zile de la data limită de depunere a CV-urilor se consideră Incompatibili cu cerințele postului.

Capital social subscris șl 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 sucursalei din Deva, B-dul N. Bălcescu, bl. 
12A, parter.
Persoanele selectate vor fi informate telefonic asupra datei și orei de susținere a concursului.

(67134) (66878)

lnforniinedla.ro
http://www.hipo.ro
ina.Jurconeginfonnmedia.ro
hipo.ro
http://www.hipo.ro
mailto:frederic.joly@eastaffairs.cgm
maneaupctm.ro


Forminte acuză arbitrajul
■ Tehnicianul a ironi- 
zat-o pe noua campi
oană mondială pentru 
că a căzut de pe aparat.

Nicolae Gavrea

• .'Meci greu. Cetate Deva (locul 9) va avea o partidă foarte dificilă, duminică, pe teren propriu, în cadrul etapei a IX-a a Ligii Mj\lațibnale de handbal feminin, urmând să yjoace în compania puternicei formații TomisConstanța (locul 4). Cetate dorește să depășească perioada mai puțin fastă pe-care o traversează printr-o victorie cu Tomis. (C.M.)
Remiză de aur

Constanța (C.M.) - Marin Tudorache, noul antrenor al Jiului, a debutat cu dreptul la conducerea tehnică a echipei din Petroșani, minerii obținând aseară, pe litoral, o remiză albă (0-0) în fata Farului. Fostul secund n-a reușit minuni, jocul Jiului fiind în continuare modest, însă s-a văzut clar că Tudorache a avut sprijinul jucătorilor mai mult decât demisionând FI. Marin. Jiul a păcătuit și în acest joc în atac, semn că nu întâmplător are cele mai puține goluri marcate în Liga I, dar a avut determinare, organizare și mai mult aplomb în defensivă. Pe lângă apărarea solidă, Jiul a avut noroc și cu intervențiile salvatoare ale portarului Multescu la cele câteva ocazii mari ale marinarilor. Minerii puteau scoate mai mult din acest joc, trecându-și și ei în cont câteva bune ocazii, dar Paleacu (70 și 83), C. Petre (55) și Borza (40) nu au fost inspirați la finaljzare.

Aarhus - Sandra Izbașa a obținut, joi seara, prima medalie românească la Campionatele Mondiale de gimnastică de la Aarhus (Danemarca), cucerind bronzul în concursul de individual compus. Izbașa a obținut un punctaj de 60.250, cealaltă reprezentantă a României, Steliana Nistor, cu trei zecimi mai puțin, clasându-se pe locul patru.Sandra Izbașa, aflată la debutul într-o competiție mondială de senioare, a adus prima medalie pentru România la actuala ediție a CM de gimnastică. Titlul mondial la individual compus a fost câștigat de italianca Vanessa Ferrari (61.025 puncte), locul
Mureșul Deva, pe primul loc

A
■ După un meci cu 
mai multe durități 
decât faze de poartă, 
Mureșul a devenit lider.

CĂLIN BlCÂZAN

. Jiul: MiJțescu: Scarlatache, Dinu, Borza (79 Voicu), 
Mifiart - Gheorghe, Pâcleșan, Ad. Ilie, Paleacu - 
Constantinescu, C. Petre (86 Lungan). Antrenor: 
Marin Tudorache. /'

*4

4P—...Trădați de menta
Orăștie (C.M.) - Dacia Orăștie a început cum nu se putea mai bine meciul, de ieri, de acasă, cu Avântul Reghin, însă finalul partidei a fost unul de coșmar pentru echipa antrenată de Constantin Nenu. Orăștienii conduceau cu 2-0 după nici 10 minute de joc, în urma golurilor reușite de Noja (min. 4) și Boyte (min. 7) și gazdele credeau că nici nu se va pune problema victoriei, ci doar a proporției scorului. Scenariul roz imaginat de jucători și cei 4-500 de spectatori s-a schimbat imediat radical, pentru că Moldovan a egalat printr-o dublă în minutele 12 și 15. Finalul primei reprizei a fost super- tensionat, întrucât oaspeții au preluat conducerea printr-un autogol înscris de Buzatu (min. 45), iar Dacia a egalat în prelungiri prin Boyte (45+2). După pauză, Dacia care trebuia să aibă un moral mai bun pentru că egalase în prelungiri a dezamăgit. Avântul a profitat și a câștigat. Orban (intrat după pauză) a marcat pentru 4-3 după un corner în minutul 68, după ce cu un minut înainte tot el a scăpat singur și Moga a salvat de pe liniă porții. Scorul final, 5-3 pentru Avântul, a fost stabilit de Trută (min. 82), după ce anterior Buciuman (77) fusese eliminat pentru lovirea unui adversar.

Deva - Lupta pentru șefia clasamentului seriei a V-a a Ligii a IlI-a a fost tranșată de Mureșul Deva care a dispus, ieri, la limită, de lidera Atletic Sibiu cu 1-0 și i-a luat locul. începutul de meci a aparținut formației devene, însă primul șut periculos pe poartă a fost expediat de îsa-dia Sibiu în-minutal

T

Paleacu (31), căpitanul Jiului

In zadar. Boyte (echipament roșu) a mar
cat două goluri pentru formația sa, dar 
acestea au fost insuficiente pentru ca Dacia 
Orăștie să se impună în partida de ieri cu Avântul Reghin, din etapa a 12-a a Ligii a 
ni-a. (Foto: CL)

Jiul nu va juca 
la Vîlcea

Târgu Jiu (MF) - Conducerea Clubului Pandurii a anunțat că a ajuns la un acord cu Jiul Petroșani, pentru ca meciul dintre cele două formații, programat în 24 octombrie, în șaisprezecimile Cupei României, să se dispute la Târgu Jiu, nu la Râmnicu Vâlcea, cum s-a stabilit inițial. Clubul Pandurii, organizator al meciului, a oferit inițial ca variantă de disputare și terenul de la Târgu Jiu pe lângă cele din Motru și Râmnicu Vâlcea, însă Jiul Petroșani a ales stadionul Zăvoi, al echipei CSM. Pandurii Târgu Jiu a insistat ca partida să se joace, totuși, la Târgu Jiu, deoarece chiria solicitată de CSM Râmnicu Vâlcea era de 1.000 de euro și deplasarea ar fi fost destul de lungă. Partida Pandurii Târgu Jiu - Jiul Petroșani, din șaisprezecimile CupeiRomâniei, se va disputa marți, 24 octombrie, cu începere de la ora 14.00.

Sandra Izbașa Nicolae Formintedoi fiind ocupat de americanca Jana Bieger (60.750).
Forminte, acuzatorAntrenorul echipei de gimnastică a României, Nicolae Forminte, a fost ironic la adresa noii campioane mondiale, italianca Vanessa Ferrari, considerând că aceasta nu merita titlul, pentru că a
20. Prima repriză a fost una de uzură și nu a adus ocazii de poartă, ci doar cinci cartonașe galbene pentru intrări dure de ambele părți. Pornită de la 0-0, repriza a doua s-a desfășurat în același echilibru fără ca vreuna din echipe să găsească drumul spre gol.
Tehnician inspiratîn minutul 74, antrenorul devenilor Gică Barbu, face o mutare inspirată și-l introduce pe teren pe Manole. La doar două minute de la intrare, Manole reușește să deschidă scorul cu o lovitură de cap după o centrare--tn arbitrwlui După ce în. flonă. . de lider.

CO»<CJ»S

căzut de pe un aparat. “Se pare că trebuie să cazi de pe un aparat ca să devii campioană mondială. Este ridicol”, a spus Forminte, făcând referire la faptul că Ferrari a devenit campioană mondială, deși a căzut în timpul exercițiului de la bârnă. Forminte a precizat că în istoria gimnasticii nu s-a mai întâmplat 

lui alȘiun
careu. Nervii cedează imediat după gol și un minut mai târziu Trifu, jucătorul Atletic Sibiu, primește doilea cartonaș galben implicit pe cel roșu dupăfault dur și inutil la mijlocul terenului. Egalitatea numerică a fost restabilită de arbitrul întâlnirii Istvan Kovacs în minutul 80, când Bud îl împinge pe unul din jucătorii lui Atletic și vede la rândul său al doilea cartonaș galben, fiind trimis la cabine. Meciul s-a încheiat cu scorul de 1-0, dar Mureșul a pătimit mult până la ultimul fluier al 

ca o sportivă care cade să obțină titlul mondial. Forminte a criticat arbitrajul, după ce atât Bieger cât și Izbașa s-au clasat în spatele Vanessei Ferrari, deși nu au căzut la nici un aparat. După a treia rotație, în fruntea clasamentului se aflau sportiva chineză Panpan Pang și italianca Vanessa Ferrari, gimnaste care au căzut în timpul exercițiului de la bârnă. în timp ce Panpan Pang a greșit din nou, la sărituri, și a pierdut șansa de a se afla pe podium, Ferrari nu a avut probleme la ultimul său exercițiu din concurs, de la sol, pentru care a fost notată cu 15.500, și a obținut medalia de aur. Forminte consideră că punctajul de la sol al Vanessei Ferrari a fost prea mare. “M-am dus la cineva din brigada de arbitri de la sol și mi-a spus că nu este posibil ca un exercițiu cu o dificultate de cel mult 6.1 să primească o astfel de notă”, a explicat Forminte.

săptămâni a reușit să învingă două dintre contracandidatele la promovare, pe Arieșul Turda și Atletic Sibiu, Mureșul Deva se deplasează etapa viitoare la Sebeș din postura
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Ultimul start al lui Schumi• Tenis. Liderul clasamentului mondial al jucătorilor de tenis, elvețianul Roger Federer, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului Masters de la Madrid, dotat cu premii în valoare de 2,45 milioane dolari, după ce a trecut greu, Cu 7-6, 7-6, de suedezul Robin Soderling, într-o partidă din turul 3, disputată joi. (MF)
• Suspendare. Federația peruană de fotbal a anunțat joi că l-a suspendat pe un termen „încă nedefinit" pentru indisciplină pe internaționalul peruan Claudio Pizarro, care evoluează la Bayern Munchen, campioana Germaniei. FPF a precizat că va contacta Federația internațională pentru a determina durata exactă a sancțiunii. (MF)
Cupa României

București (MF) - Echipele Steaua și Rapid vor juca pe teren propriu meciurile cu Forex Brașov, respectiv CSM Râmnicu Vâlcea din 16-imile Cupei României, deși la tragerea la sorți gazde au ieșit cele două formații din Liga a Il-a și, în principiu, partidele ar fi trebuit să se dispute pe teren neutru, informează FRF. Inițial, meciul CSM Râmnicu Vâlcea - Rapid urma să se dispute la Pitești, iar Forex Brașov - Steaua pe stadionul Astra din Ploiești.

■ Cel mai titrat pilot 
din Formula 1 se va 
retrage, duminică, în 
Brazilia.

București (MF) - Marele Premiu al Braziliei va consemna, duminică, retragerea din activitate a lui Michael Schumacher, cel mai titrat pilot din istoria Formulei 1, deținător al unor recorduri greu de egalat în Marele Circ.Cariera lui Michael Schumacher a fost marcată de succese, dar și de scandaluri, adversarii acuzându-1 adesea de lipsă de fair-play.Schumi nu a ezitat niciodată să recurgă la orice fel de ma-nevre pentru a se impune, în 2005, pilotul german a avut un conflict chiar cu fratele său Ralf, între cei doi de- clanșându-se un „război fratricid”. în ultima curbă dinaintea încheierii Marelui
Progiamtil msciurilor On GR:

J’tî J J 4 J'J J J J -»■ J

Farul Constanța - Gloria Buzău (marți, ora 14.00, 
Săcele) ___________________
Someșul Satu Mate - CER Cluj (marți, ora 14.00, 
Oradea)___________________________________________
FC Național - FCM Bacău (marți, ora 14.00, 
Focșani)_________________ _________________________  <
Apulum Alba lulia - FC Vaslui (marți, ora 14.00, 
Câmpina)_________________________________________
Unirea Urziceni - Juventus București (marți, ora 
14,00, Otopeni)__________________________________
Pandurii Târgu Jiu - Jiul Petroșani (marți, ora 14.00, 
Târqu Jiu)________________________________________ S
Dinamo București - Farul II Constanța (marți, ora i 
20.45, București - stadion Național din Complex- . 
ui Sportiv

Calderon
■ Președintele galacti
cilor a declarat că vic
toria de la București nu 
a fost doar un miraj.

București (MF) - Președintele grupării Real Madrid, Ramon Calderon, a declarat că este satisfăcut, mândru și euforic după victoria echipei sale, scor 4-1, din meciul cu Steaua de la București, din etapa a treia a grupei E a Ligii Campionilor.„Reacția jucătorilor după înfrângerea de la Getafe a fost spectaculoasă. Sunt satisfăcut,

Michael SchumachePremiu al statului Monaco, disputat, în mai 2005, pe circuitul stradal de la Monte Carlo, pilotul scuderiei Ferrari, Michael Schumacher, a avut o tentativă de depășire a fratelui său, Ralf, care con- 
mândru si euforic

Calderon și Capello, două nume 
mari în fotbal (Foto: epa)mândru și euforic. Nu cred că a fost doar un miraj și cred

(Foto: EPA) cura pentru Toyota. Ralf Schumacher a declarat despre fratele său că „nu este normal”, adăugând că „a pus în pericol viețile amândurora”, în timp ce Michael a replicat că este un pilot „pur sânge” 
că vom demonstra asta duminică, în meciul cu Barcelona. Am trăit o stare de euforie la București și nu regret modul în care m-am manifestat la goluri. Eram fericit, încântat de prestația jucătorilor și m-am manifestat în consecință. Aș repeta acest lucru de 100 de ori”, a spus Calderon.Oficialul spa niol a precizat că, pentru el, antrenorul Fabio Capello este cel mai bun tehnician din lume și este convins că acesta va câștiga în acest .a zon un tro7 

și că astfel de situații sunt inevitabile în Formula 1. Pentru ca cei doi frați să se împace, după acest incident, a fost nevoie de intervenția tatălui lor, în rol de mediator. Cel mai mare scandal care l-a avut ca protagonist pe pilotul german s-a produs-^,, finalul sezonului din 1997*al FI.Michael Schumacher a fost deposedat, printr-o decizie a Comisiei de disciplină a Fderației Internaționale de Automobilism, de toate punctele câștigate în sezonul 1997, după ce, în timpul Marelui Premiu al Europei, disputat pe circuitul spaniol Jerez de la Frontera, germanul l-a acroșat intenționat pe canadianul Jacques Villeneuve, principalul său contracandidat la titlu. în urma impactului, Schumacher a abandonat, iar Villeneuve a terminat pe locul trei, câștigând titlul mondial.
Demitere

Moscova (MF) - Antrenorul echipei de fotbal Lokomotiv Moscova, francezul Slavo Muslin, a fost demis în urma eliminării formației ruse, din primul tur al Cupei UEFA, a anunțat președintele clubului, Valeri Filatov. „Este o decizie care se impunea după eliminarea lui Lokomotiv din Cupa UEFA”, a declarat Filatov, citat de agenția de presă rusă Ria Novosti.

în perioada 20 - 24 noiembrie 2006, Inspectoratul 
Școlar aî Județului Hunedoara va organiza concursul 
pentru ocuparea funcțiilor de director și director 
adjunct, vacante în unitățile de învățământ preuni- 
versitar de stat, din județul Hunedoara.
înscrierile se fac la sediul Inspectoratului Școlar al 
Județului Hunedoara, din Deva, str. Gheorghe Barițiu, 
nr. 2, telefon 0254/213315 sau 0254/215755, la 
inspectorul pentru managementul resurselor umane, 
în perioada 30 octombrie - 08 noiembrie 2006.
Informații suplimentare la Inspectoratul Școlar al 
Județului Hunedoara sau pe site-ul www.edu.ro. 
Lista cu posturile scoase la concurs:

DIRECTORI LICEE

Nr. crt. Unitatea de învățământ
1. Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu" 
Deva
2. Colegiul Economic „Emanoil Gojdu" Hunedoara
3. Liceul Teoretic „Silviu Dragomir" Ilia
4. Liceul Waldorf Simeria
5. Seminarul Teologic Prislop.

DIRECTORI ADJUN^I JCEE

Nr. crt. Unitatea de învățământ
1. Colegiul Național „Decebal" Deva
2. Liceul Teoretic „Traian" Deva
3. Colegiul Tehnic „Transilvania" Deva
4. Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu" 
Deva
5. Grupul Școlar „Grigore Moisil" Deva
6. Colegiul Național „lancu de Hunedoara" Hunedoara
7. Colegiul Tehnic „Matei Corvin" Hunedoara
8. Colegiul Economic „Emanuil Gojdu" Hunedoara
9. Liceul Teoretic „Silviu Dragomir" Ilia
10. Colegiul Național „Avram lancu" Brad
11. Grupul Școlar „Ovid Densușianu" Călan
12. Grupul Școlar Minier „Dimitrie Leonida" Petroșani
13. Grupul Școlar „Constantin Brâncuși" Petrila

14 Liceul Teoretic Lupeni
15 Grupul Școlar „Mihai Viteazul" Vulcan
16 Grupul Școlar „Teglas Gabor" Deva

DIRECTORI ȘCOLI GENERALE

Nr. crt. Unitatea de învățământ
1. Școala Generală „Nicolae Țic" Brănișca
2. Școala Generală Nr. 8 Hunedoara
3. Școala Generală Nr. 12 Hunedoara
4. Școala Generală Teliucu Inferior
5. Școala Generală Lunca Cernii
6. Școala Generală Dobra
7. Școala Generală Ohaba
8. Școala Generală Visca
9. Școala Generală „Avram lancu" Baia de Criș
10. Școala Generală Blăjeni
11. Școala Generală Bucureșci
12. Școala Generală Luncoiu de Jos
13. Școala Generală Vălișoara
14. Școala Generală Tomești
15. Școala Generală „Hadrian Daicoviciu" Orăștioara 
de Sus
16. Școala profesională Sibișel
17. Școala Generală Boșorod
18. Școala Generală Simeria
19. Școala Generală Rapoltu Mare
20. Școala Generală Pui
21. Școala Generală Băiești
22. Școala Generală Sălașu de Sus
23. Școala Generală Sarmizegetusa
24. Școala Generală Răchitova
25. Școala Generală „I. Gh. Duca" Petroșani
26. Școala Generală Nr. 2 Petroșani
27. Școala Generală Nr. 3 Petrila
28. Școala Generală Nr. 5 Petrila
29. Școala Generală Nr. 3 Lupeni
30. Școala Generală Nr. 1 Uricani
31. Școala Generală Nr. 2 Uricani
32. Școala Generală „Sfânta Varvara" Aninoasa
33. Școala Generală Bănița

DIRECTORI ADJUNCT! ȘCOLI GENERALE

Nr. crt. Unitatea de învățământ
1. Școala Generală „Andrei Șaguna" Deva

2. Școala Generală „Andrei Mureșanu" Deva
3. Școala Generală Nr. 6 Hunedoara
4. Școala Generală Nr. 8 Hunedoara
5. Școala Generală „Dr. Vlad" Orăștie
6. Școala Generală Simeria
7. Școala Generală Simeria
8. Școala Generală „Aron Densușianu" Hațeg
9. Școala Generală Nr. 7 Petroșani
10. Școala Generală „Carmen Silva" Petroșani
11. Școala Generală „I.D. Sârbu" Petrila
12. Școala Generală Nr. 5 Petrila
13. Școala Generală Nr. 3 Lupeni
14. Școala generală Nr. 1 Lupeni
15. Școala Generală Nr. 2 Uricani
16. Școala Generală Nr. 5 Vulcan

DIRECTORI GRĂDINIȚE
Nr. crt. Unitatea de învățământ
1. Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Deva
2. Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 Deva
3. Grădinița „Dumbrava Minunată" Hunedoara
4. Grădinița „Floare de Colț" Brad
5. Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Orăștie
6. Grădinița Voinicelul Călan
7. Grădinița cu program Normal Nr. 1 Simeria
8. Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 Petroșani
9. Grădinița cu Program Prelungit și PN Nr. 1 Petroșani
10. Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Lupeni
11. Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Lupeni
12. Grădinița cu Program Prelungit și PN Nr. 1 Vul
can

DIRECTORI CLUBURI ALE COPIILOR/CLUBURI 
SPORTIVE
Nr. crt. Unitatea de învățământ
1. Clubul Copiilor Orăștie
2. Clubul Copiilor Hațeg
3. Clubul Copiilor Petroșani
4. Clubul Copiilor Petrila
5. Clubul Copiilor Lupeni
6. Clubul Sportiv Petroșani

DIRECTORI ȘCOLI SPECIALE
Nr. crt. Unitatea de învățământ
1. Centrul de Pedagogie Curativă Simeria
2. Școala Specială Pădișa.

(67136)

RECLAMĂ

http://www.edu.ro
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LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

A1 - Prima Invest
A2 - Garant Consulting 
A3 ■ Imobfranc
A4 - Fiesta Nora 

AS - Casa Betania
A6 - Rocan 3000 SRL
A7 - Mimason 

A8 - Morellia 

^9 “ Elite

Felicitări (67)

• La ceas aniversar, familia și cei dragi îi 
doresc scumpei lor Sanda Dincă multă 
sănătate, fericire și o tinerețe foarte lungă 
„La mulți ani". (5/17.10)

Vând ap. 2 camere (03)

• decomandate, 2 balcoane, etaj 3, ultracentral, 
Deva, poate fi modernizat super. Tel. 214178, 
0728/030020.(7)
• semidecomandate, 2 intrări, balcon, beci, 
proiect balcon 2, contorizări, 2 focuri gaz, 
faianță, parchet, Al. Pescarilor, Deva, preț 44.000 
dolari. Tel. 0726/705459.(7)
• urgent, semidecomandate, termopane, 
parchet, gresie, faianță CT, balcon închis, zona 
Miorița, preț 1,1 mid. Tel. 0742/019418. (Al)
■ decomandate, CT, termopane, balcon, 
parchet, gresie, faianță et 3, zona Decebal, preț 
1,3 mid., negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• semidecomadate,CT, parchet, gresie, faianță 
ocupabil imediat, parter, preț 32000 euro, nego
ciabil. Tel. 0740/210780. (Al)

arcuit, centrală termică, zona Miorița, preț 
95.000 ron. Tel. 0740/210780. (Al)
• semidecomandate, contorizări, repartitoare 
căldură, balcon închis, preț 90.000 ron. Tel. 
0740/210780. (Al)

4

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

Modele pentru ședințe foto 
& hostes» 1 ib' citate) 

pentru punctul de lucru din Deva

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

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

/ cuvÂm. *

• urgent, zona I. Maniu, etaj intermediar, balcon, 
contorizări, preț 97.000 RON,'tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent dec, balcon, contorizări, etaj interme
diar, zona Progresul, preț 110.000 RON, neg., tel. 
0740/013971. (A2)
• agent, zona Progresul, etaj intermediar, 
amenajări modeme, preț 65.000 RON, neg., tel. 
0740/013971. (A2)
• b-<U N. Bălcescu, et 3, dec., 2 balcoane, 
parchet bucătărie modificată contorizări, preț 
140.000 RON, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• IhU Decebal, et. 1, dec., balcon, centrală 
termică parchet gresie, faianță preț 135.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)

• Dada, et 1, balcon, circuit centrală termică 
faianță gresie, preț 92.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• zona Mu Maniu, semidec., 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)
• dec., 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., tel. 0788/165703, 
0745/302200. (A4)
• zona M. Viteazul, bucătărie modificată, 
parchet gresie, faianță ușă metalică apometre, 
gaz 2 focuri, zonă liniștita, preț 98.000 ron, neg.. 
tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• zona piață parchet gresie, faianță balcon 
mare închis, centrală termică vedere la stradă 
preț 108.000 ron, neg., tel. 0723/251498, 
0745/302200. (A4)
• zona Decebal, vedere la stradă etaj 3, centrală 
termică termopan, parchet, gresie, faianță bine 
întreținut, preț 130.000 ron, neg., tel 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• dec., 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, dec., 54 mp, bloc de cărămidă balcon 
mare, centrală termică parchet de stejar, gresie 
și faianță bine întreținut, ocupabil pe loc, zona 
Kogălniceanu, preț 130.000 ron, neg., tel 
0788/165703,0723/251498. (A4)
• dec, etaj 3, zona hotel Deva, fără modificări, 2 
focuri gaz, repartitoare, ocupabil în 24 ore, preț 
128.000 ron, neg., tel.0745/302200,0788/165703. 
(A4)
• dec, parter, 59 mp, hol central, parchet de 
stejar în camere, hol și bucătărie, zona piață, 
preț 120.000 ron, neg., tel 0745/ 
302200,0723/251498,232808 (A4)
etaj 3, dec, 2 balcoane închise cu termopan,
• zona Decebal, gaz 2 focuri, parchet, mici 
modificări, ocupabil azi, preț 36.000 euro, neg., 
tel. 0788/165703,0745/302200.  (A4)
• etaj intermediar, zona Artima, parchet stare 
toarte bună gresie, faianță vedere în 2 părți, 2 
balcoane, bloc de cărămidă ocupabil imediat, 
preț 140.000 ron, neg, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• zona Trident - ANL, ocupabil azi, contorizări, 
fără modificări, preț 68.000 ron, neg, tel 
0745/302200,232808 (A4)
• ec, 74 mp, zona Lie. Auto, contorizări, parchet 
stare bună bine întreținut, vedere în 2 părți, preț 
36.500 euro, neg, tel. 0788/165703,232808. (A4)
• zona Zamfirescu, circuit, parchet, gresie, 
faianță ușă metalică balcon închis, preț 110.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona AL Saturn, dec, gresie, faianță parchet, 
termopan, CT, etaj 1, amenajat complet, preț 
140.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• dec, CT, termopan, living, faianță gresie, ușă 
metalică balcon închis, st=70 mp, preț 140.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)

• etaj 2, dec, centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță ușă metalică Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
■ etaj 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță parchet, balcon, Eminescu. preț 110.000 
RON, neg, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• arit, parchet, bloc de cărămidă balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228.  (A5)
• dec, centrală termică proprie, parchet, balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 3, uși schimbate, contorizări, parchet, 
zona gării, preț 120.000 lei, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• decomandate, baie, superamenajatăCT.et 2, 
zonă ultracentrală ocupabil imediat, preț 
135.000 Ron, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• superamenajat, CT, termopane, complet 
mobilat și utilat, ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg., tel. 235208,0729/018866. 
(A6)
• st 70 mp, superamenajat și dotat, CT, la cheie, 
ocupabil imediat, et. 2, zonă bună preț neg., tel. 
235208,0724/620358. (A6)
• pe b-dul Decebal, dec., s=74 mp, vedere în 2 
părți, 2 balcoane, C.T., neamenajat, preț 140.000 
RON, neg., 0745/640725. (A7)
• pe Eminescu, aproape de Trident, et. 3, dec., 
s=58 mp, parchet, gresie, faianță C.T., 
termopane, balcon mare deschis, preț 155.000 
RON, 0745/640725. (A7)
• In Dada, et. 2, convectori, instant apă caldă 
baie amenajată, termopan, preț 70.000 RON, 
neg., tel. 0745/159608. (A7)
• pe Scărișoara, semidec., neamenajat, C.T., et. 
4, acoperit cu tablă, preț 78.000 RON, tel. 
0749/268830. (A7)
• In Dada, semidec., et. 3, neamenajat, 2 holuri, 
parchet, contorizări, preț 68.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• pe Zamfirescu, dec., et. 2, parchet, gresie, 
faianță apometre, ocupabil imediat, preț 105.000 
RON, tel. 0749/268830. (A7)
• pe Mărăști, dec., et. 3, parchet laminat, gresie, 
faianță C.T., termopan, balcon, preț 135.000 RON, 
tel. 0749/268830. (A7)
• zona Liliacuka, dec., et. 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon închis, contorizări, s=50 mp, ocupabil 
imediat, preț 128.000 RON, tel. 206003, 230324. 
(A7)
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• zona Piață 2 camere decomandate, modificat, 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc., 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• In arcuit, bloc de cărămidă, balcon închis, 
zona Dacia, preț 98.000 RON neg. Tel. 231800; 
0745/511776. (A9)

• zona Dadă 2 camere, CT, parchet, gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)
• dec, camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări integrale, etaj 1, zona Kogălniceanu, 
preț 125.000 RON., tel. 231800; 0745/511776. (A9)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgenL Deva, plata imediat. Tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)

• semidecomandate, balcon, parchet, gresie, 
faianță repartitoare, st 70 mp, et. 1, zona 
Miorița, preț 1,250 mid. lei, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
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Agenția Imobiliară
Deva. i.L Caragiale, nr.20 (in spate la U.M. Pompieri) 

223400 
0723/020207
0740/914688

etania
www.casabetania.rdslink.ro
“... aproape de tine...” |

e-mail: casabetania@rdslink.ro ~

AGENȚIA IMOBILIARĂ „ELITTE"
Firma noastră își propune să efectueze 

servicii profesioniste de vânzări, 
cumpărări, închirieri și consultanță 
imobiliară.

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

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

Ne puteți contacta la nr. de telefon: 
0254/231.800;:074q/178.252; 0723/6 19.1H

Fax: 0254/231.800
Sau la E-mailț ELinEIMOB@YAHQO.COM, WWW.ELITTEIMOB.LX.RQ

ADMINISTRATOR: SLABU IOAN nr. tel. 0745/511.776

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

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

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

Garant Consulting
"*90? 11 ani de experiență

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

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

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scurt timp! (55I76)

i

AGENȚIA IMOBILIARĂ

PRIMA - INVEST
/ //)/ H IMOIHI IAU 

A II Șl A I Șl I If I NI IA I
Deva, bd. luliu Maniu, bl.CI, parter

Tel/fax 0254/215212 
sau 0722-564004.

www.prima-invest.ro ®

AGENJIA IMOBILIARĂ 
IMOBFRANC

DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 

37 A, parter, camera 
12 (CEPROMIN)

FIȚI INFORMAȚI DE ULTIMELE OFERTE
ÎN VÂNZĂRI Șl ÎNCHIRIERI IMOBILIARE!
TEL: 0742/290024
E-mail: imobfranc@yahoo.com

(65906)

http://www.casabetania.rdslink.ro
mailto:casabetania@rdslink.ro
mailto:LinEIMOB@YAHQO.COM
http://WWW.ELITTEIMOB.LX.RQ
http://www.prima-invest.ro
mailto:imobfranc@yahoo.com
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ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

Construcții civile si industriale 
Distribuție materiala construcții 

Comerț electr ocas nice
eORAMsI

Hațeg
ANGAJEAZĂ

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

-salariu motivării;
-condiții de lucru într-o 

echipă dinamică
(59664)Rei. la Tel0723/400 636 sau 02547772 221

Vă pune la dispoziție:
MOTOCOSITORI, GENERATOARE DE CURENT,
GRUPURI INDIVIDUALE DE MUIA TOCĂTOARE DE FURAJE, *

l. IJMklul|L> Mmm'snin. iuiilr .Urâi lan. MX p»n.rICSI'MM”
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• semidecomandat!, contorizări, ușă metalică, 
balcon, et. 3, Deva, preț 95.000 euro. Tel. 
0745/639022,0726/316796.  (Al)
semidecomandate, amenajat, CT, termopane, 
parchet, gresie, faianță, et. 2, zona Astoria, preț 
1,1 mid., neg., tel. 0726/316796. (Al)
• zona Progresul, etaj intemediar, balcon, hol 
central, contorizări, preț 150.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, In zona Dorobanți, dec., 2 balcoane, 
amenajări moderne, 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 preț 95.000 
ron neg., tel. 0745/302200,0788/165703. (A4)
• zona împăratul Traian, bloc nou, etaj 1, dec., 
fără modificări, balcon mare închis, centrală 
termică parchet, faianță boxă bine întreținut, 
preț 62.000 euro, neg., tel. 0723/251498, 
0788/165703. (A4)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă etaj 1, 
modificări la bucătărie, balcon mare, parchet, 
gresie, faianță termopan, bine întreținut, 
ocupabil pe loc, preț 42.000 euro, neg., tel. 
0723/251498,0788/165703. (A4)
• zona L Creangă dec, CT, AC, gresie, faianță 2 
băi, balcon, st=85 mp, preț 44.000 euro, neg, tel. 
0742/290024. (A3)
• zona AL Neptun, dec., CT, gresie, faianță 
parchet laminat, balcon închis, 2 băi, beci, preț 
145.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
■ dec, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică 2 băi, boxă st 98 mp, 
Carpați, preț 145.000 lei,tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, balcon, parchet, repartiteare, 
contorizări la apă și gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38.000 euro, tel. 223400,0724/169303,0740/914688. 
(A5)
• decomandate, zonă ultracentrală, et 7, 
superamenajat, complet mobilat și utilat, preț 
150.000 Ron, neg, merită văzut, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)

• dec, CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg, tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona tă parter, ideal spațiu comercial, 
birouri, cabine*- cu toate aprobările la zi, merită 
văzut, preț neg, tel. 235208, 0724/620358, 
0729/018866. (A6)
■ b-dut Decebal, et. 1, dec., s=75 mp, contorizări, 
neamenajat, preț 160.000 RON, neg, tel. 206003, 
230324. (A7) -
• b-dul Decebal, dec, parchet, gresie, faianță, 
C.T, zona Artima, preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe AL Streiului, semidec., et. 3 din 4, gresie, 
faianță C.T, liber, preț 85.000 RON, neg, tel. 
0740213174. (A7)
• Dada, bucătărie modificată, parchet, gresie, 
faianță contorizări, preț 88.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date. et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garai + pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg, 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona L Creangă parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg, tel. 0746/779288. (A8)
• dec, camere cu parchet, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, preț 160.000 RON neg, tel. 231.800, 
0740/317313. (A9)

• zona L Traian, dec, gresie, faianță parchet, 
CT, termopane, garaj, bexă, super-amenajat, 
preț 85.000 euro. tel. 0742/290024. (A3)
• bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
eure, neg, tel. 235208,0729/018866. (A6)
• pe B-dul 22 Decembrie, dec, et. 3 din 4, modi
ficat, living mare, 2 băi, 2 balcoane, C.T, ușă 
metalică s« 102 mp, amenajat frumos, preț 
62.000 euro, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• pe Dorobanți, et. 4, acoperit cu tablă C.T., 2 
băi, balcon, neamenajat, preț 48.000 euro, 
tel.0749/268830. (A7)
• pe Băkescu, et. 2, semidec, bloc de cărămidă 
contorizări, parchet, 2 băi, s=80 mp, preț 170.000 
RON, neg. ,tel. 206003,230324. (A7).
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inșt. sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, fel. 0746/779288 (A8)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță, CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termepane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
• dec, 2 băi (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, etaj 3, Bd. Decebal, preț neg, 
merită văzut! Tel 231 «00.0740/317313. (A9)

• casă 2 camere, beci, bucătărie, baie, 
curte și grădină 1600 mp, fs 20 m, Deva, str. 
Horea. TeL 0726/586386. (2/16.10)

• zona Pietroasa, P+l, construcție 2000, parter:
2 camere, hol, baie, bucătărie, garaj, la etaj: 3 
camere, hol, baie, bucătărie, pretabil 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (Â7)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi,
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
108000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bpcătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj. CT, terc 44#mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578. CA8)

• Hațeg, zonă foarte bună parter, ideală^ 
pentru privatizare, bed, balcon, centrat .< 
termică îmbunătățiri, preț negociabil. Tel' 
0722/861252, 0724/320417, 0729/401959. 
(9/1740)

• urgent, in Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină curte, ST=580 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro neg., tel. 
231.800.0740/317.313. (A9)

Cumpăr casă (14)

Vând ap. 4 camere (07) Vând ap. 5,6 camere (09)
• urgent casă cu grădină Deva sau Simeria, 
plata imediat. Tel. 215212. (Al)

MTU N6T

S.C. DITEL NET S.R.L.
Deva, Str. B.Șt. Delavrancea
Nr.9A
Tel: 0254 217402
Tel/Fax: 0254 243000
Mobil: 0744118773
E-mail: cdinis@smart.ro

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

(64978)

REALIZARE, ÎNTREȚINERE Șl REPARAȚII

3FG»X> SC 3F Graal SRL
Deva, Hunedoara
Aleea Plopilor bl. Gl.ap 6 
teMax.0254Z234.125

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

LA PRE J URI AVAN I AJOASE
(65051)

TEAM CONSULTING
NU MAI DA CU ZARUI____CAUTĂ HARUL!

ACUM • momentul pentru EVALUAREA ANUALĂ A PERFORMANȚELOR 
PERSONALULUI DIN FIRMA TA! 

Piața concurențială sancționează lipsa performantei! 
Noi te ajutâm să iți Identifici șl să iți dezvolți CAMPIONII!

Contactează-no acum la: email: anazsok@smart.ro, tel-fax: 0254 230717, 
www.teamconsuHlng.smart.ro

(65054)

o”1

Vă oferă cazare, masă și 
transport pe o perioada de 
12 die la numai 550 ron / 
persoană, doar în perioada 
01.09 -30.11.2006
jaf tatei / ta. (ttS«WJ.l

tetefcm, 0254/249J 75 £

• decomandate, contorizări et 1,2 balcoane, 2 
băi, st 100 mp, zona Eminescu, contorizări, preț 
165.000 ron.Tel. 0726/710903,0745/639022. (Al)
• urgent decomandate, 2 balcoane, 2 băi, CT, 
termopane, parchet gresie, faianță et. 2, zona 
M. Viteazul, preț 55000 euro, neg, tel. 
0726/316796. (Al)
• dec, st 100 mp, contorizări, Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688. (A5)
■ etaj 2, centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• zona ti Eminescu, dec, 2 balcoane, 2 băi, et 1, 
neamenajat, preț 160.000 RON, tel. 0742/290024. 
(A3)
• zonă 1 Traian, dec, gresie, faianță parchet, 
CT, garaj, bexă et. intermediar, preț 70.000 euro, 
neg, tel. 0742/290024. (A3)

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

Vând case la țară (17)

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

Vând garsoniere (19)

Vând case, vile (13)

(66748)

ÎNSCRIERI PÂNĂ ÎN 18 OCT. 2006!

• cursuri utilizare calculator și testări ECDL
• cursuri și testări de limba engleză TOEIC _
• cursuri și testări de limba franceză TFI j

în urma testărilor obținui DIPLOME REQJMOSOnE IMTERMADOMAL

Deva. Clădirea (lepromin, Etaj 2. Camera 221, Etaj -t. Camera t <2 
Tel. 025 i 212 0'0: Fax: 025-t 218 HI: E-mail: testllag^teslflag.ro

• casă In Brad, Str. Oborului, 2 camere, 
bucătărie, cămară anexe, apă în casă grădină 
450 mp, preț 700 milioane lei, negociabil. Tel. 
211703 dimineața. (T)
• 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 băi, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică 400 mp teren, preț 99.000 
euro. Tel. 0722/564004. (Al)
■ central, Deva, 2 intrări, 3 camere, 2 băi, 2 
bucătării, pivniță CT, garaj, 600. mp teren • 
livadă canalizare, apă gaz, preț 350000 RON, 
neg., Tel. 215.212. (Al)
• 5 camere, garaj, CT, gresie, faianță parchet, 
grădină zonaSarituhalm, preț 370.000 RON, neg., 
tel. 0742/290024. (A3)
• construcție nouă, 7 camere, nefinisată curte 
și grădină 1200 mp, ideală pentru sediu firmă 
sau locuit Deva, preț 120.000 euro, tel. 
0742/290024. (A3)
• Deva, str. Horea, 2 camere, baie, bucătărie, 
preț 95.000 Ron, neg., tel. 235208, 0729/018866. 
(A6)
• Deva, zonă ultracentrală suprafață construită 
150 mp, grădină suprafață 850 mp, ieșire la două 
străzi, preț 110.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)

• Deva, zona pieței, str. M. Viteazul, bl. 40, etaj 4, 
preț negociabil. Tel. 0723/068857. (3/20.10)
• decomandate, zona 22 Decembrie, parchet, 
gresie, faianță balcon, preț 720 mii., negociabil. 
Tel. 0726/316796. (Al)
• urgent decomandate, contorizări, parchet, 
gresie, faianță, zona Dorobanți, preț 69.000 ron. 
Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al) '
• confort 1, dec., ocupabilă imediat Dorobanți, 
parter, preț 67.000 RON, tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, etaj 
intermediar, zona Bejan, preț 65.000 RON, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, balcon, etaj intermediar, 
zona Mărăști, preț 75.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542, seara (A2)
• 2 camere, baie - 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. Eminescu, 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 camere + diferență ia.ssoRă 
centrală accept credit ipotecar, preț 67.000 ron, 
tel. 0745/302200,232808. (A4)
• zona Decebal-I. Maniu, etaj intermediar, dec., 
parchet, contorizări, stare bună, ocupabilă 
imediat preț 85.000 ron, neg., accept credit 
ipotecar, tel. 0723/251498.0745/303300^232808. 
(A4)

SC HERAL CONSULTING SRL Orăștie, lichidator al SC I 

ALEXCOM SRL - în faliment, cu sediul în Orăștie, str. Erou Ovidiu Munteanu, nr. 15, 
anunță vânzarea la licitație publică a următoarelor active șituate în Orăștie:
- Sediul administrativ, abator și secție prelucrare, grajd, rampă animale, post trafo și - 
teren în suprafață de 2.594 mp, situate în Orăștie, str. Erou Ovidiu Muntea^-,^^  ̂
înscrise în CF nr. 4670/7, nr. top(3243/t/b/1/b/2/1/1/1)/2/1; 3242/1, prețul de pornjrp^ 
licitației este de 359.700 Ron + TVA;
- Corp principal de producție și teren în suprafață de 997 mp, situate în Orăștie, str. 
Erou Ovidiu Munteanu, nr. 15, înscrise în CF nr. top 4670/7, nr. tpp 
(3243/t/b/1/b/2/1/1/1)/2/2; 3242/2; prețul de pornire a licitației este de 341 000 Ron + 
TVA;
Licitația va avea loc în data de 24.11,2006, ora 12.00, la sediul Tribunalului Hunedoara, t 
Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de pornire a licitației și I 

poate fi achitată cu ordin de plată sau chitanță. Cumpărarea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru ofertanți și poate fi găsit la sediul lichidatorului în Orăștie, str, N. 
Bălcescu, nr. 42, tel, 0254-240807, 0744861763, fax 0254-206241.

(67198)

Serviciul de Ambulanță Județean Hunedoara, cu sediul în Deva, Str. 

Depozitelor, nr. 3, jud. Hunedoara, anunță că în datele de 15 noiembrie 
2006, 21 noiembrie 2006, 27 noiembrie 2006, va avea loc la sediul 
instituției, licitație pubfică deschisă cu strigare pentru vânzarea de 

autosanitare.

Pentru informații vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 

0254/221550.

Licitațiile vor avea loc la ora 10.00, în zilele anunțate, la sediul Servi
ciului de Ambulanță Județean Hunedoara din Deva, Str. Depozitelor, 

nr. 3.

Prețurile de pornire a licitației sunt afișate la sediul Serviciului de 

Ambulanță Județean Hunedoara și la sediul Administrației Publice 

Locale.

Condiția de participare este achitarea la casieria unității a taxei de 

participare în valoare de 50 RON.
(67199)

TRANSPORT PERSOANE
HMM . IIaIm - CmhIh • CmMWIA >>• ■ 1 .. ■» »l,

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

IȘf) «ffod»
1® euro dus-mtors ■ 15 zile „ 

euro dus-întors -90 zile S

România - Italia - Franța • «ama Vis a vis de McDonald 's IMPRIMERIE TEXTILE
TRANSFER TERMIC DIGITAL 
POZE - IMAGINI 
GRAFICA - SIGLE

Sta mo

b-e ibw 3H «rtrw
330025 - Deva|
$tr.1 Decembrie 273 
Tel./Fax : 0254/213510“ 
e-maîl: stamprod®rdslink.ro

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS
■ TAMPUsRie PVC Șl ALUMINIU PROFILE REHAU
■ GEAM TVRMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI 

10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

Oferă spre închiriere: 
în salonul de înfrumusețare 

ațiu pentru cosmetică - acesta
fiind utilat în totalitate.

AGNES ȘTEFĂNIȚĂ
Tel. 0721/245.696

r 1
în exclusivitate o minune dumnezeiască 

MAICA PARASCHIVA venită din Țara Sfântă 
la cererea credincioșilor cu cele mai puternice 

leacuri sfinte bisericești, talismane de nordic, 
uleiuri binefăcătoare aduse de la mormântul 

lui Isus Mântuitorul Amin. f

Maica Paraschiva vă poate dezlega •‘■orice i 
problemă ați avea: legat de farmece sau 
blesteme, indiferent de gravitatea cazurilor. 

Sunt Anca si aduc mii de mulțumiri Maicii 
Paraschiva care mi-a dezlegat cununia și am 
reușit să mă căsătoresc.

Sunt Viorel și Dumnezeu s-o binecuvânteze 

pe Măicuța Paraschiva pentru că mi-a alungat 
farmecele și blestemele din familie și mi-a 
redat pofta de viață.

Deschide Cartea Sfântă telefonic și rezolvă pe 
baza datelor de naștere și a numelui de botez, 

rezolvă garantat, tel. 0748/946177.

(67156)

mailto:cdinis@smart.ro
mailto:anazsok@smart.ro
http://www.teamconsuHlng.smart.ro
teslflag.ro
stamprod%25c2%25aerdslink.ro


MICĂ PUBLICITATE /11sâmbătă, 21 octombrie 2006
S.C. VICTORIA SIDER S.R.L., 

cu sediul în municipiul Hunedoara, bd.
Dacia, nr. 25, bl. V3, ap.7, județul 

Hunedoara, este citată la Tribunalul 
Hunedoara pentru termenul din

16.11.2006, ora 10, în dosarul nr. 
5146/1999 în litigiul cu S.C. SIDERMET

S.A. Călan - în faliment, având ca 
obiect anularea vânzării prin licitație.

(67243)

S.C. BAC AGRO TERRA S.R.L., 
cu sediul în comuna Băcia, nr. 33, 
județul Hunedoara, este citată la 

Tribunalul Hunedoara pentru termenul 
din 16.11.2006, ora 10, în dosarul nr. 
5146/1999 în litigiul cu S.C. SIDERMET

S.A. Călan - în faliment, având ca 
obiect anularea vânzării prin licitație.

(67245)

• intravilan, st 1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit, în apropierea bisericii de 
pe Eminescu, loc drept, stradă asfaltată preț 95 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• st 5538 mp, front stradal 15 m, utilități în 
apropiere, între Sânthalm și Macon, preț 15 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• Intravilan, st= 4800 mp, fs=30 m, acces din 
drum, apă curent, zona Bârsău, preț 2,5 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• intravilan, st= 2750 mp, fs=20 m, facilități: apă 
gaz, curent, Zona Sântandrei, preț 15 euro/mp, 
tel. 0742/290024. (A3)
• intravilan, st= 5700 mp, fs= 30 m, facilități: 
apă, gaz, curent, zona Sântuhalm, preț 20 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• Intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• intravilan, la 8 km de Deva, la șosea, ST 2000 
mp, toate utilitățile, apă, energie electrică gaz, 
preț 3 euro/mp, tel. 235208, 0729/018866, 
0724/620358. (A6)
• Intravilan, la DN 7,’st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
• Deva, intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• intravilan, In Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, SF- 
18, utilități în zonă preț neg., tel. 231800, 
0745/511776. (A9)
• S-500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă, preț 25 euro/mp, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

• casă mare, 3 dormitoare, 3 băi, living, garaj, 
curte, zonă semicentrală liniștită preț 1000 
euro, tel. 223400,0720/387896,0740/914688  (A5)
• casă Deva, 2 camere, living, baie, bucătărie, 
gresie, faianță CT, grădină st 500 mp, garaj, 
mobilată sau nemobilată preț 400 euro/lună tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• garsonieră zona D. Zamfirescu, et. 1, balcon, 
contorizări, preț 100 euro/lună tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• caut de închiriat garsonieră sau ap. 2 camere 
(ne)mobilat, zona Gojdu, Decebal, Piață 
Dorobanți, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 0729/018866. (A6)
• spațiu comercial, st 33 mp, zonă foarte bună 
cu vad pietonal, la bulevard, preț 10 euro/mp, 
tel. 235208,0729/018866. (A6)
• garaj, zona Magazinul Tineretului (Baroul de 
avocați), preț 50 ,euro/lună tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• dea, 2 băi, nemobilât, zona Creangă Deva, 
preț 150 euro/lună tel. 231800,0745/511776. (A9)

Auto românești (36)

• vând Dada 1300, af 1978, unic proprietar, stare 
bună de funcționare, ITP 2007, piese rezervă 
preț 500 euro. Tel. 214504. CD

Auto străine (37)

• vând autospedală izotermă tip 10215, 
sardnă utilă 8 tone, af 1992, preț negodabl, 
și autoutilitară Citroen C25, D1400, af 1984. 
Relații la tel. 744664,0721/239364. (4/19.10)

Decese (75)

Soția, copiii Tiberiu cu soția Ana, Mariana, Liliana cu soțul Nicolae și nepoții Lavinia și Radu Iuga, anunță încetarea din viață a celui care a fost un bun sot, tată, socru și bunic
GHEORGHEIONîn vârstă de 78 ani, fost tehnician în construcții la UJCM Hunedoara ■ Deva și Prestarea Simeria. înmormântarea va avea loc luni 23 octombrie, ora 13, de la Casa mortuară la Cimitirul Bejan Deva.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

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

Altele (61)

• vând urgent aragaz 4 ochiuri și cuptor, stare 
bună de funcționare, Deva, preț 200 ron. Tel. 
0722/564004. (T)

(6/20.10)

• efectuez mas«| reflexoterapeutic pentru mai 
multe afecțiuni, pareze, cocsatroze, spondeloză, 
tiroidă, circulația sanguină, etc. Tel. 0722/262712. 
CT)
• transport persoane: Italia, Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148,0749/037604. (65282)

Oferte locuri de muncă (74)

Cumpăr teren (22)
• vând BMW 318 D, af 2003, recent adus în 
țară stare impecabilă preț 15.800 euro, 
negociabil. Tel. 0729/997522. (1/16.10)

Prestări servicii (72)

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

• doamnă cu experiență fac menaj sau alte 
munci gospodărești, numai la familii serioase; 
ofer și pretind seriozitate. Tel. 0723/851439. CD

Vând spații comerciale (25)

• zona Miorița, etaj intermediar, balcon mare, 
gaz 2 focuri, repartitoare, parchet, sau schimb 
cu apartament 2 camere, zona Dacia, Eminescu, 
preț, 76.000 ron, neg., tel 0788/165703, 232809. 
(A4)
• zona Măristl, semidec., etaj intermediar, preț 
65.000 RON, tel. 0742/290024. (Â3)

~ • zona Dorobanți, dec., gresie, faianță, parchet, 
CT, bucătărie modificată, st=40 mp, tel. 
0742/290024. (A3)
• ețal 1» dec., gresie, faianță, termopane, ușă 
schimbată, beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228. (A5)
• etaj 3, dec., contorizări, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78.000 RON, neg., 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• dec, neamenajată, st=40 mp, contorizări, 
balcon, Dorbanți, preț 80.000 RON, neg, tel. 
223400,0720/38796,0742/005228. (A5)
• zona M. Eminescu, dec, et. 3, ocupabilă 
imediat, pfeț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
• zona Progresul, bloc cărămidă, parchet, 
vedere la stradă, contorizări, preț 68.000 RON, 
neg, tel. 235208,072^/620358 (A6)
• zona Mforița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg, tel.

1 235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață, et 2, contorizări, balcon, parchet 
preț 235208 0724/620358 (A6)
• »gețtlnzonaGojdu,etl,2camere,s=27mp, 
contorizări, parchet preț 61.000 RON, neg, tel. 
0749/268830. (A7)
• zona EMnoscu, et3, semidec, s=26 mp, 
neamenajată, zugrăvită, curată, contorizări, preț 
58000 RON, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• pe b-dul l. Maniu, et 2, dec., neamenajată, 
ocupabilă imediat s=30 mp, preț 85.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• In zona Miorița, semidec, s=30 mp, parchet 
apometre, neamenajată liberă etaj 8, preț

171.000 RON, neg, tel. 206003,230324. (A7)
' • In Dorobanți, parter, dec, s=27 mp, gresie, 

faianță rolete exterioare, contorizări, liberă preț 
69.000 RON, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• urgent zona Dacia, dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg, tel. 0745/786578 (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48000 Ron, neg, 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg, tel. 0746/779288. 
(A8)

• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288 (A8)
• garsonieră dec, suprafață mare (41,5mp), 
cameră cu parchet contorizări, balcon, 
amenajată (gresie, faianță), boxă zona 
Dorobanți, preț 95.000 RON neg, tel. 231800; 
0740/317314. (A9)
• dec, cameră cu parchet contorizări integrale, 
etaj intermediar, zona Ulpia, Deva, preț 80.000 
RON negociabil, tel. 231.800. (A9)

• In Deva, P+l+teren, 2 garaje, CT, canalizare, 
apă gaz, preț 82.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• urgenți Spațiu de producție, Deva, s= 570 mp, 
peste linii, facilității: apă curent, gaz, preț 35.000 
euro, tel. 0745/367893. (A2)
• zona Mărăști, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând abrid circular, preț negociabil. Tel. 
0254/263598. a)
• vând tractor U 650, preț 500 milioane lei. Relații 
la tel. 0728/776765 sau la adresa din Hărțăgani, 
nr. 50, comuna Bălța. (T)

• transport persoane Italia - Germania - 
Franța - Spania ■ Portugalia, ia destinație; 
piecan miercuri și vineri leiatu ia tei 
0745/311390,0744/546362. (7/1740)

• angajez asistent stomatologie. Tel. 
0254/228952.(5/20.10)
• Asociația de proprietari nr. 317 Deva, Bdul 
Decebal, bl. D, sc. A, parter, angajează prin 
concurs, administrator cu atestare. Actele se 
depun la sediul asociației până la data de 
31.10.2006. Comitetul. (2/20.10)
• SC Danielle Company SRL cu sediul în Deva, 
Str. Rândunicii, nr. 6, angajează confecționeri 
textile, tel. 0746/031026 și tricoteri manuali, tel. 
0720/400977.(1/18.10)

Vând terenuri (21)

• două terenuri extravilan de 6.000 și 24.700 mp 
în localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte 
în regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
• intravilan In Băcia, 3800 mp, fs 17 m, toate 
Utilitățile, preț 4 euro mp; 2 parcele teren în 
prelungirea Vulcan, Deva, 500 mp, preț 30 euro 
mp. Tel. 0722/161644. CD
• Mratftan, SântandreL 1660 mp, preț 15 euro 
mp; 8600 mp, preț 10 euro mp zona sere și 5200 
mp, preț 6 euro mp extravilan, zona livadă 
Simeria. Tel. 0720/888994, (4/20.10)
• In Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 mp 
parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 euro 
parcela. Tel. 0722/564004. (Al)
• Hravfan Șoimul, 4600 mp, fs 70 m, preț 20 
euro mp, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• ti zona Sântandrei, la DN, st8000 mp, curent, 
apă gaz în apropiere, 3 căi de acces, teren plan, 
formă dreptunghiulară poziție bună ideal pt. 
investiție, parcelare, construție casă firmă etc., 
acte la zi, urgent, preț 16 euro/mp, neg., tel. 
0723/251498 0788/165 703. (A4)
• în Deva, zona Eminescu, st 17.000 mp, parcelat 
de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, formă drep
tunghiulară poziție bună ideal pt. investiție, 
construcție casă acte la zi, preț de la 10 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165 703. (A4)
• Intravilan, la DN 7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, fiecare, Utilități în 
zonă preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303.0740/914688. (A5)
• 3 panele de 800 mp, 20X40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,07243/169303, 
0740/914688 (A5)
• krtravlan, st 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități în zonă Zăvoi-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)

Vând alte imobile (27)

• construcție ateBer, 136 mp, situat in zona 
industrială Mintia, având curte betonată 
1321 mp, împrejmuire înaltă din panouri de 
tablă utBtâti In apropiere, preț negodabL 
TeL 02S4/219147,0745/413458 <5/19J0>

imobile chirii (29)

• ofer spre închiriere apartament, 2 
camere, Deva, zona pieței, nemobilat Nu 
sunt agent imobSar. Reiată la teL 236665, 
072S/488630,0720/3(1 i0.(6/l .01

• ofer spre închiriere în Deva, str. Horea, nr. 
143 A, casă cu demisol, parter,-etaj, 240 mp, 
pretabilă pentru sediu firmă plus depo
zitare sau locuință Tel. 0729/165801. 
(1/20.10)

• ofer spre închiriere spațiu comercial 
P+E+M, zona Pielei Agroalimentare Hațeg. 
Relații la tel 0722/861252, 0729/401959. 
(9/1740)

Garaje (43)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 

* și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara

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

Cerințe:• program de lucru între orele 6,00 -10,00;• seriozitate;• dinamism;• abilități de comunicare.
Oferim:• comision din vânzări;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;• un loc de muncă modern și sigur;• echipament.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Camelia -Giga, 

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

(32135)

• primesc in gazdă tânără tânăr, nefumători 
sau alte vicii, condiții ireproșabile, rog seriozi
tate. Tel. 0723/851439. (T)
• ofer pentru închiriere garsonieră în Deva, 
complet mobilată preț 80 euro/lună. Tel. 215212. 
(Al)
• ofer spre închiriere spațiu central. Deva, 
amenajat occidental, CT, termopane, st 68 mp, 
intrare bulevard, preț neg. Tel. 215212. (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 mobilată CT, termopane, aragaz, 
frigider, totul nou, zona Kogălniceanu, preț 150 
euro, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere, mobilat, aragaz, 
frigider, zona Zamfirescu, preț 150 euro, tel. 
0742/290024. (A3)
• apartament 3 camere, mobilat complet, zona 
T. Maiorescu, preț 350 euro/lună tel. 
0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere dec., mobilat complet, 
aragaz, frigider, zona piață preț 130 euro/lună, 
tel. 0742/290024. (A3)
• 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)

RECLAME

• garaj din pfl, teren intravilan 30 mp, 
proprietate privată zonă foarte bună posi
bilitate de construcție, preț negodabiL TeL 
0722/861252, 0724/320417, 0729/401959. 
(9/17.10)

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

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 ușă exterior, deschidere pe stânga, preț
150 ron; tv color Electronica, diag. 37 cm, preț 200 
ron. Tel. 214814. (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)
• vând rochii de seară modele diferite, mărimi 
40 ■ 44. Tel. 218084,0722/586808,0743/211074. (T)

Materiale de construcții (53)

• vând parchet laminat, culoare fag, 4,5 mp, preț
18 ron mp. Tel. 0722/147015. (T)

Electrocasnice (56)

• vând combină frigorifică 3 sertare, stare bună 
de funcționare, preț negociabil. Tel. 0744/515484. 
(T)
• vând combină frigorifică mașină automată 
mobilă bucătărie, suspendată lemn masiv, 
mască chiuvetă servantă, birou furnir cireș, 
mobilă hol, mochete second, accesibil. Tel. 
218084,0722/586808,0724/643045.

• vând Încălzitor de apă, Bereta, ideal 
pentru baie, bucătărie, geamuri și uși de 
interior, prețuri mici. Tel. 0722/717533, 
213168, după ora 16. (6/18.10)

• vând frigider Arctic, ladă frigorifică Arctic 4 și 
5 sertare, centrală termică pe gaz, tiraj normal, 
Bosch, cadă fontă 1,70 m, cadă duș fontă 90/90. 
Tel. 260242,0746/053955. (T)
• vând ladă frigorifică 240 I, 7 sertare, trusă 
sudură oxiacetilenică reductor oxigen, preț 
negociabil. Tel. 214504. (T)

EVIDENTIAZĂTE!
r

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

Pentru ca suntem numărul 1 în județ, te 
ajutăm să fii și tu numărul 1!

TALON VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICEI

DATE P
Miur

Antlnț Gratuit

2
1 apariție * 40 000 lei 

(Alpina)
B apariții « 180 000 iei
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WW CUTII POȘTALE
j ♦ uhtoțcui <!*• ziare l&ngii Coin lin
i • chiopr-ul de ziare din stafia de auu imz
j Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare de LsuigJt Galeriile de Artă 

f fr'onna,
j • chioșcul de ziare de langA Alimentara pacte: 
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; • Cepromin.
j • Cooperativa d« conairm liobra.
• Centrul de wehunbaru a buteliilor Ilia.

cuvâniW- Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și X4 la sediul redacției șl se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conțfeiutul 
anunțurilor de mică și mare publicitate.
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«în scop terapeutic . Guvernul italian a aprobat, joi, în consiliul de miniștri un proiect de lege care autorizează pentru prima dată utilizarea în scopuri terapeutice a două medicamente pe bază de cannabis.
• Record de înscrieri. Un număr record de 61 de țări vor fi în competiție pentru lista de nominalizări la categoria „cel mai bun film străin" la cea de-a 79-a ediție a premiilor Oscar, care va avea loc pe 25 februarie 2007, au anunțat organizatorii evenimentului.

Cvintupli Patru fete și un băiat s-au I născut miercuri în Siegen, Germania. Ei vorrămâne în maternitate, sub supraveghere, | i intre patru și zece săptămâni. (Foto: EE&f'j
Nu poate fi I Vinurile
extrădat i lui Chirac

Johannesburg (MF) - Actorul american Wesley Snipes, pe care autoritățile americane l-au acuzat de fraudă fiscală săptămâna aceasta, filmează pentru o nouă producție în Namibia, țară africană cu care Statele Unite nu au acord de extrădare. „Este o informație confirmată. Este cu siguranță aici”, a indicat Edwin Kan- guatjivi, ofițer executiv la Comisia pentru Film din Namibia. „Este în Namibia de la sfârșitul lunii august”, a adăugat acesta. Snipes, starul seriei de acțiune „Blade”, deține rolul principal în lungmetrajul „Gal- lowwalker” filmat în deșertul namibian, lângă orașul Swâkopmund. Producătorii filmului au refuzat să facă orice fel de comentarii referitoare la această chestiune.

Paris (MF) - Vinurile 
vechi primite cadou 
de Jacques Chirac pe 
vremea când era pri
mar vor fi scoase la 
licitație, banii rezultați 
în urma vânzărilor 
urmând să ajungă la 
fondurile publice. 
Primăria Parisului a 
sens la licitație, ieri, 
aproape 5.000 de sti
cle de vin vechi. Prin
tre acestea se găsesc 
și câteva sticle de 
șampanie și de vin de 
Bordeaux extrem de 
rare și care sunt evalu
ate la câteva mii de 
euro bucata. Primarul 
a dedarat că aceste 
vinuri au fost scoase 
la licitație pentru că 
valoarea lor a crescut 
atât de mult încât ar fi 
fost prea extravagant 
să fie servite la petre
cerile organizate de 
primărie. Chirac nu 
este foarte întristat, 
preferă berea mexi
cană rece.

I Puii de pinguin african așteptau să fie hrăniți, după ce au fost aduși la FundațiaSANCCGB din Gape Town, Africa de Sud.
(Foto: EPA)

_____________________________________________________ _ __________________ J

Fac obiectele invizibile
Washington (MF) - Primul dispozitiv de invizibilitate, creat de o echipă de cercetători britanici și americani, a fost construit în Statele Unite, la cinci luni de la demonstrarea teoretică a posibilității de a face obiectele invizibile, arată un studiu apărut, ieri, în revista Science. Prototipul funcționează pe principiul că un obiect poate deveni invizibil dacă lumina care îl ajunge nu este reflectată normal ci forțată să se împrăștie în jurul obiectului făcân- du-1 să dispară. Pentru a construi scutul de invizibilitate, cercetătorii au dezvoltat „metamateriale”, foi metalice subțiri care pot refracta lumina într-o anumită direcție precisă. Experții au demonstrat, joi, cum un obiect mic, solid, înconjurat de inele realizate din metamateriale poate deveni cu adevărat invizibil.
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Gina Lollobrigida se mărită
■ Actrița Gina Lollob
rigida se mărită cu un 
bărbat cu 34 de ani mai 
tânăr decât ea.

Roma (MF) - Actrița italiană Gina Lollobrigida, în vârstă de 79 de ani, se va căsători cu un bărbat care are aproape jumătate din vârsta ei, cu care are o relație de peste 20 de ani. Lollobrigida a făcut anunțul în timpul unui interviu pentru o revistă spaniolă.
Cu bărbați tineriViitorul soț este un om de afaceri din Barcelona, Javier Rigau, în vârstă de 45 de ani. Cei doi s-au întâlnit prima dată la Monte Carlo, pe când actrița avea 57 de ani, iar iubitul ei avea 23 de ani, și diva spune că la început totul a fost doar atracție fizică iar dragostea a venit mai târziu, „întotdeauna am avut o slăbiciune pentru bărbații tineri”, a spus Lollobrigida.Actrița se alătură astfel listei de staruri feminine care

Lollobrigida (Foto: epa)s-au căsătorit cu bărbați foarte tineri: Demi Moore (43 ani) s-a căsătorit cu Ashton Kutcher (28 ani), Madonna (48 ani) cu regizorul Guy Ritchie (38 ani), Kim Cattral (49 ani), starul din „Totul despre sex”, cu Alan Wyse (26 ani).Actrița a indicat că nunta va avea loc până la sfârșitul anului. Gina a renunțat la actorie pentru a se concentra asupra pasiunilor ei, fotografia și sculptura. Aceasta ar fi a doua căsătorie a actriței, după cea cu medicul iugoslav Milko Skofic, care a durat 22 de ani, divorțul pro- nunțându-se în 1971.
în premieră: grefă de trahee

Lille (MF) - O echipă de chirurgi din Lille a anunțat reușita în premieră mondială a grefelor de trahee la patru pacienți atinși de forme de cancer până acum incurabile, prin înlocuirea organului bolnav cu un fragment de aortă. Această operație chirurgicală dificilă a fost realizată în patru etape, din martie 2005, pe trei bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 20 și 46 de ani, a declarat profesorul Alain Wurtz, șeful secției de

chirurgie toracică de la spitalul din Lille.Pacienții diagnosticați cu tumori pe trahee pot fi supuși extirpării unei părți din acest organ. Suprafața extirpată nu poate depăși 50% din lungimea traheei, ceea ce înseamnă cel mult cinci centimetri. însă, în anumite forme de cancer, tumorile apar pe toată lungimea traheei și în acest caz pacienții nu pot beneficia decât de tratamente paliative. ____________________

Anca Galeriu, Jeste născută în zodia MBerbec, îi plac moda, muzica și călătoriile.
(Foto: T.Mânu)Fata zilei o găsiți și JrI' pe www.huon.ro

Public onorat cu posteriorul
■ Britanicul Robbie 
Williams și-a expus pos
teriorul la MTV Latin 
American Music Awards.

Mexico City (MF) - Posteriorul lui Robbie Williams și o trupă care se îmbracă în costume de iepure au marcat ediția de anul acesta a premiilor MTV Latin American Music, care a fost pentru prima dată organizată în alt loc decât Miami „MTV a înțeles în sfârșit că Miami nu înseamnă America Latină”, a spus prezentatorul evenimentului din capitala Mexicului, actorul Diego Luna, celor 10.000 de spectatori.Britanicul Robbie Williams, care a fost recompensat cu pre-
Robbie Williams, premiat pentru cel mai bun artist pop inter
național (Foto: EPA)miul pentru cel mai bun artist pop internațional, a pus pe jar publicul înainte de a interpreta hitul său „Rock DJ”, în

momentul în care și-a dat pantalonii jos și și-a arătat fundul.Daddy Yankee, care a contribuit la răspândirea stilului

reggaeton, un amestec1 între reggae și hip hop, a primit premiul pentru artistul anului. Columbianca Shakira a plecat acasă cu premiul pentru cân- ' tecul anului, pentru melodia „Hips don't lie” de pe cel de al doilea album al său în limba engleză „Oral Fixation Vol. 2.” Mexicanca Julieta Venegas, nominalizată la șase categorii, a câștigat premiul pentru cel mai bun artist al anului. Trupa Panda a câștigat trei premii, la categoriile „cel mai bun grup muzical”, „cea mai bună interpretare alternativ” și „debutul anului”. Grupul mexican Mana a câștigat premiul pentru videoclipul anului și pentru cea mai bună interpretare rock, plus un premiu special pentru întreaga activitate muzicală.
Din „binefacerile" cannabisului
■ Cântărețul George 
Michael declară: 
„Cannabisul mă ajută să 
fiu sănătos și fericit"

Madrid (MF) - Cântărețul britanic George Michael a vorbit deschis despre consumul de cannabis și binefacerile acestuia, în timp ce fuma o țigară cu marijuana, în timpul unui interviu televizat, înainte de

un concert care a avut loc la Madrid. Michael i-a spus reporterului ITV, Melvyn Bragg: „Este singurul drog pe care merită să-l folosești, dar trebuie să aștepți”. Vedeta a adăugat că a început să fumeze cannabis în jurul vârstei de 22 - 23 de ani.Cântărețul a continuat să ridice în slăvi calitățile acestui drog, „un drog grozav”, dar „nu foarte sănătos”, și a aver

tizat că ar putea fi „un drog groaznic, groaznic” care ar putea „să te calmeze atât de mult încât ai putea să renunți la ambiții”.Starul a negat faptul că ar fi pierdut controlul asupra vieții lui după ce a fost surprins de poliție de trei ori dormind la volanul mașinii, insistând: „Mă simt bine, trăiesc în casa visurilor mele, cu bărbatul visurilor mele.”
Pastele sărbătoresc în Italia 500 de ani. O treime din pastele consumate în lume sunt produse în Italia, făcute exclusiv din grâu arnăut.

(Foto: EPA)

http://www.huon.ro

