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Vremea va fi în general frumoasă, dar 
răcoroasă dimineața.

dimineața la prânz seara

Tot mai multi elevi străini
o Spânzurat. Un bărbat de 43 de ani, din 
Vulcan, a fost găsit spânzurat în podul blo
cului unde locuia. Poliția Vulcan efectuează 
cercetări privind pe Csaba D., de 43 ani. 
Oamenii legii, nu au stabilit încă dacă e sinu
cidere sau este vorba de o crimă. (M.T.)

■ învățământul hune- 
dorean a ajuns un 
punct de atracție pen
tru elevii străini.

Deva (C.B.) - Dacă până 
acum în învățământ se înre
gistrau doar transferuri de 
elevi români spre școli din

stră-inătate, de ceva timp efec
tul s-a inversat. Cei mai dor
nici să urmeze cursuri în 
România sunt elevii din Repu 
blica Moldova, întrucât între 
cele două țări există un regim 
special pentru licee în ceea ce 
privește reducerea costurilor 
la cazare. Conform unei sta
tistici prezentate de IȘJ, la

nivelul județului învață 30 de 
elevi de naționalitate străină, 
veniți din Republica Moldova, 
Austria sau Germania. în 
acest an, în statisticile IȘJ, fi
gurează ca înscriși patru 
elevi străini, doi din Turcia, 
unul din China și unul din 
Israel. „Primul pas pe care îl 
facem este echivalarea studi

ilor pentru orice cetățean 
străin care poate fi introdus în 
nivelul de învățământ pe care 
îl stabilește MEdC”, a declarat 
Marta Mate, inspector în 
cadrul IȘJ.

www.huan.ro

>une-ți părerea la forum!

, - totr-un accident petrecut luni dimineața, 
pe DN7, în dreptul localității Vețel. /p.3

, www.huon.ro (Foto: Antena 1)
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Accident de munca
Hațeg (M.T.) - Un bărbat de 46 de ani, 

Ionel P., din Hațeg, conducător auto la o 
firmă din Hațeg, în timp ce se afla în zona 
fostei platforme industriale din Călan, a 
încercat să pornească un autotractp pi i 
acționarea manuală a electromotorului, 
moment în care autovehiculul, fiind lăsat 
în viteză și neasigurat cu frâna, a pornit 
și l-a călcat, accidentându-1 mortal. în cauză 
cercetările sunt continuate de reprezentanți 
ai ITM Hunedoara și Parchetului.

DOI gemeni turci s-au? 
hotărât să urmeze cursu
rile liceale la Colegiul 
Tehnic „Transilvania” 
din Deva, după ce pri
mele opt clase le-au făcut 
in țara natală, /p.3

(Foto: Traian Mânui
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■ O firmă trebuie să 
obțină peste 500 de 
avize sau autorizații 
pentru a funcționa legal.

Deva (M.S.) - Un număr de 
104 avize simple și autorizații 
care fac referire la desfă
șurarea unei activități eco
nomice în România vor intra, 
într-o primă etapă, sub inci
dența legii privind aprobarea

tacită, a anunțat, la Deva, 
vicepremierul Bogdan Pascu. 
El a menționat că are în 
vedere modificarea legii 
privind aprobarea tacită, 
proiectul fiind în dezbatere 
publică pe site-ul Guvernului. 
Actul normativ ar putea intra 
în vigoare în 3-6 luni, după ce 
va trece de cele două Camere 
ale Parlamentului. „Urăsc 
birocrația. Am făcut o analiză 
a tuturor avizelor și autor

izațiilor necesare unei com
panii. Cifra este incredibilă: 
499. Unele avize necesare unei
activități trebuie date de mai 
multe ministere, iar în aceste
condiții a rezultat că sunt 
necesari 544 de pași pentru 
pornirea unei activități eco
nomice”, a afirmat Pascu. Zp.6

www.huon.r

Naționala la Deva
Deva - Lotul echipei 

naționale de fotbal în sală 
a României s-a reunit, 
ieri, la Deva, și va pleca, 
azi, în Cehia unde trico
lorii vor susține, mier
curi și joi (25 și 26 oc
tombrie), două meciuri 
amicale cu reprezentativa 
țării-gâzdă. Din națională 
fac parte șase jucători de 
la FC CIP. /p.7

Copiii cu SIDA, lăsați de izbeliște
■ Centrul de Zi Petrila 
unde învață copiii bol
navi de SIDA nu va mai 
avea angajați.

Petrila (I.J.) - Ultimii doi 
angajați ai Centrului de Zi 
„Noua Speranță” Petrila, unde 
învață copiii bolnavi de SIDA, 
vor pleca de mâine pentru că 
le va expira contractul de 
muncă. Astfel, cei 15 copii 
care învață zilnic aici vor 
rămâne fără asistent social și 
psiholog, două posturi extrem

de importante pentru con
silierea lor. Ceilalți angajați 
care au părăsit deja sistemul 
și-au găsit alte locuri de 
muncă mai bine plătite. 
’’Avem probleme nu doar cu 
asta. Nu știm cum vom plăti 
gazul, telefonul și curentul. 
Singurii care rămân să se 
ocupe de copii sunt câțiva vo
luntari. Până acum am reușit 
să smulg de la autorități 
numai promisiuni, însă cu ele 
nu se poate trăi”, declară Dori
na Ignat, președinta Asociației 
„Noua Speranță” Petrila.

tfvww.hliojlTQ
Spune-ți părerea la forum!

LJcȘi asfaltarea Străzii Viilor din Deva a început după 
îndelungi amânări, modul în care se realizează lucrările 
îi nemulțumește pe locatari. Emanuel Bâscă ne arată că 
supraînăl țarea străzii îl va obliga să-și cumpere jeep ca 
să intre în curte. /pJ (Foto: Traian Mânu)
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• Referendum. Liderii partidelor politice 
reprezentante în Consiliul Județean Vrancea 
au decis reluarea activității instituției și orga
nizarea unui referendum prin care cetățenii 
să se pronunțe în privința dizolvării CJ și 
organizării de alegeri anticipate. înțelegerea 
prevede deblocarea activității CJ Vrancea.

Becali vrea în 
parlament

Galați (MF) - Preșe
dintele PNG, Gigi Beca
li, și-a anunțat intenția 
de a candida la alegerile 
pentru europarlamen- 
tari, dar a precizat că va 
renunța pentru a candi
da apoi la Parlamentul 
român. întrebat dacă se 
va înscrie în competiția 
pentru alegerea repre
zentanților României în 
PE, Becali a răspuns a- 
firmativ, spunând că va 
renunța imediat după ce 
va fi ales pentru a parti
cipa la campania electo
rală destinată Parlamen
tului României. „Inten
ționez să candidez la a- 
legerile pentru europar- 
lamentari, doar eu sunt 
armăsarul care trag că
ruța. Dacă voi câștiga, 
trag căruța mai departe 
la alegerile parlamenta
re. Tre' să conduc țara 
românească. Ce-mi tre
buie mie Parlament Eu
ropean, să-mi dea mie 
ăia 7.000 de euro pe lu
nă?”, a declarat Becali.

Gigi Becali (Foto: fan)

loan Talpeș
(Foto: FAN)

Talpeș 
își face 
partid
București (MF) - Se
natorul loan Talpeș a 
depus, ieri, la Tribu
nalul București, docu
mentele necesare și 
cererea de înregistra
re a formațiunii politi
ce pe care a consti
tuit-o, Uniunea Popu
lară Social Creștină. 
Talpeș, care a venit 
la Tribunal împreună 
cu alte zece persoa
ne, a depus mai mul
te kilograme de do
cumente, printre care 
listele cu 125.000 de 
semnături de susține
re, din 34 de județe 
și din rândul români
lor plecați în Austria. 
Talpeș a declarat că 
partidul va avea o 
ideologie de centru- 
dreapta și va fi so- 
cial-creștin pentru că 
încă 15-20 de ani 
România va avea 
probleme sociale. El 
a susținut că membrii 
viitorului său partid 
sunt oameni care 
n-au mai făcut politică.

Adrian 
Năstase

învinuit într-o nouă cauză
București (MF) - Fostul premier Adrian 

Năstase s-a prezentat, ieri, la Direcția Na
țională Anticorupție, într-o nouă cauză dis

junsă din dosarul Zambac- 
cian, în care este învinuit cu 
privire la construirea și dota
rea imobilului familiei.

în această nouă cauză, el 
este acuzat că ar fi primit bu
nuri în valoare de aproxima
tiv 400.000 de euro, fiind vor
ba, potrivit fostului premier, 
de exact valoarea termopane- 
lor în legătură cu care nu

i-au mai fost aduse acuzații în dosarul Zam- 
baccian.

Fostul premier a explicat că această nouă 
cercetare este inutilă, în condițiile în care 
el a pus la dispoziție terenul pe care s-a 
construit imobilul și că, potrivit regulilor 
procedurale, în aceste condiții un aparta
ment ar fi trebuit să-i revină gratuit.

Dosarul este incorect, a explicat Năstase, 
cu atât mai mult cu cât există un proces 
civil în care a dat în judecată firmele de 
construcție pentru clarificarea sumelor de 
bani utilizate.

Adrian Năstase a mai spus că în proce
sul civil vor fi chemați ca martori și cei 
care vor veni să depună mărturie în aceas
tă nouă cauză, noile reguli de procedură 
penală prevăzând că avocații învinuiților 
nu trebuie să participe obligatoriu la audie
rile celorlalți martori. Fostul premier a a- 
cuzat că, astfel, este deschisă calea unor a- 
buzuri, pe parcursul anchetei.

Cotidian editat de SC Inform Media SRL,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
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Demnitari unguri și străini au comemorat la Budapesta revoluția din 1956 7 (Foto: epa)

Ceremonii și proteste
M Revoluția din 1956, 
comemorată la Budapes
ta în condiții de securita
te, din cauza protestelor.

Budapesta (MF) ■ Demni
tarii unguri și cei străini s-au 
strâns, ieri, în Piața Kossuth 
din centrul Budapestei, pen
tru a comemora revoluția din 
1956, în condiții maxime de 
securitate din cauza manifes
tațiilor de protest din apropie
re.

Toate căile de acces în pia
ță au fost blocate de polițiști 
dotați cu echipament de lup
tă, în timp ce elicopterele sur
volau locul desfășurării cere

moniei comemorative.
Demnitarii străini, printre 

care și șefi de state, s-au alini
at pe scările Parlamentului de 
la Budapesta înainte de înce
perea ceremoniilor comemo
rative.

Printre cei prezenți se aflau 
președintele Ungariei, Laszlo 
Solyom, premierul Ferenc 
Gyurcsany, președintele Ca
merei Deputaților, Katalin 
Szili, al Curții Constituțio
nale, Mihaly Bihari și al 
Curții Supreme de Justiție, 
Zoltan Lomnici.

Președintele Solyom a des
chis oficial ceremonia prin 
salutarea gărzii de onoare în 
timpul intonerării imnului

național și a coborârii în ber- 
nă a drapelului.
Ciocniri

Forțele de ordine s-au con
fruntat cu unii dintre mani- 
festanții opoziției, evacuați în 
cursul nopții din Piața Kos
suth.

Un fotoreporter al agenției 
Reuters a declarat că poliția 
a efectuat arestări, unii pro
testatari fiind bătuți în mo
mentul evacuării zonei din fa
ța Parlamentului ungar.

Opoziția ungară protestează 
de peste 35 de zile pentru a 
cere demisia premierului Fe
renc Gyurcsany, care a recu
noscut că a mințit în timpul

Protestatari în fața sediului Par
lamentului (Foto: EPA)

campaniei electorale pentru a 
câștiga alegerile din aprilie.

Protestatarii, evacuați în 
cursul nopții din zona situată 
în fața sediului Parlamentu
lui, s-au împărțit în mai mul
te grupuri rămase în conti
nuare în centrul capitalei.

Gyurcsany Ferenc și Călin Popescu Tăriceanu (Foto: epa)

Au pregătit ședința comună 4
discutat despre pregătirea șe-■ Tăriceanu s-a întâlnit 

la Budapesta cu Gyur
csany și au discutat 
despre ședința comună.

Budapesta (MF) - Primul- 
ministru Călin Popescu Tări
ceanu a avut, ieri dimineață, 
la Budapesta, o întrevedere 
tete-a-tete cu premierul Un
gariei Gyurcsany Ferenc, cu 
care a discutat despre ședința 
comună a celor două Guver
ne.

Cei doi șefi de guvern au

dinței comune a Executiva} i 
român și ungar care urmeazlT" 
să se desfășoare în acest an.

O altă temă abordată de cei. 
doi prim-miniștri a fost cola- • 
borarea dintre cele două țării 
în perspectiva apropiatei ade
rări a României la Uniunea 
Europeană. A

Premierul Tăriceanu s-a 
flat în vizită la Budapesta în 
zilele 22 și 23 octombrie, pen
tru a participa la festivitățile 
de comemorare a revoluției 
ungare din 1956.

Președintele Băsescu în India
A

■ Băsescu: România 
susține necesitatea 
reformării ONU și a Con
siliului de Securitate.

New Delhi (MF) - Președin
tele Traian Băsescu a fost pri
mit, ieri, la palatul preziden
țial din New Delhi și s-a întâl- 
W.............................-..............
Apreciem modul 
deschis în care 
India își tratează 
problema energiei MrrV 
nucleare. ’

Traian BAsescu

.......................................» 
nit apoi cu premierul indian 
declarând, după întrevedere, 
că România susține necesita
tea reformării ONU și a Con
siliului de Securitate, precum 
și politica Indiei privitoare la 
energia nucleară.

Șeful statului și-a început 
vizita în India duminică sea
ra. Ieri dimineață, Băsescu a

fost primit de președintele In
diei Abdul Kalam.
Politică înțeleaptă

După primirea de la Pala
tul Rashtrapati Bhawan, pre
ședintele s-a întâlnit cu pre
mierul indian Manmohan 
Singh și a declarat că cele do
uă state cooperează foarte bi
ne în ONU și că România sus
ține necesitarea reformării a- 
cestei structuri, precum și a 
Consiliului de Securitate. Bă
sescu a subliniat că România 
înțelege și sprijină, dată fiind 
transparența abordării Indiei, 
politica nucleară a acesteia, 
prin care se dorește diversifi
carea resurselor utilizate pen
tru energia nucleară.

Băsescu a enumerat trei do
menii în care cooperarea eco
nomică româno-indiană se 
poate dezvolta: industria far
maceutică, industria IT și cea 
a comunicațiilor.

în cadrul discuțiilor cu pre
mierul indian, a fost abordată 
și tema luptei împotriva tero
rismului, președintele sublini-

Traian Băsescu și premierul indi
an Manmohan Singh (Foto: epa)

ind necesitatea solidarității 
între state pentru combaterea 
fenomenului.

în cursul zilei, șeful statu
lui se va mai întâlni cu lide
rul partidului aflat la putere 
în India, Sonia Gandhi și cu 
liderul opoziției din Camera 
inferioară a Parlamentului.

S-a întors 
din Nigeria

București (MF) - Ingi
nerul român Emil Nea- 
gu, răpit în Nigeria, de 
pe o platformă aparți
nând companiei ameri
cane Exxon Mobil și eli
berat după mai multe zi
le de negocieri cu răpito
rii, s-a întors în țară. In
ginerul ploieștean a fost 
așteptat de colegi de ser
viciu de la Petroconsult, 
de soția sa și de prie
teni. Emil Neagu a fost 
răpit în 3 octombrie, de 
persoane înarmate, ală
turi de patru britanici, 
un malaysian și un in
donezian, în timp ce doi 
angajați nigerieni au 
fost uciși în timpul ata- / 
cului asupra instalației J 
companiei Eket. Neagu - 
a declarat că suma ini
țială cerută de răpitori 
a fost de zece milioane 
de dolari, apoi a scăzut. 
El a spus doar că Exxon 
Mobil a dat banii.
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• Ucis de tractor. în timp ce conducea un 
tractor cu remorcă, Gheorghe A., de 32 ani, 
din Bănița, a virat brusc provocând răsturn
area remorcii. Aceasta l-a prins între ea și 
tractor pe loan A., de 67 ani, din Bănița, 
care se afla pe sapa tractorului, omorându- 
I. (M.T.)

Ruhsar si Ruhi,
5 1

elevi "români"

Sărbătoare. „Ziua ușilor deschise", mani- 
'’yestare care se dorește a fi asigurarea 

transprenței actelor de justiție, va fi cele
brată de Colegiul de conducere al Tribunalu
lui Hunedoara la 25 octombrie. Orice per
soană interesată va putea vizita instituția 
între orele 8 și 14 . Accesul va fi permis pe 
bază de buletin de identitate. (IJ.)

■ Gemenii turci spun 
că la ei în țară școala 
este de câteva ori mai 
severă.
CĂLIN BlCÂZAN

Deva - La Colegiul Tehnic 
„Transilvania” din Deva s-au 
înscris în acest an doi elevi 
veniți din Turcia. Proveniți 
din mamă româncă și tată

turc, cei doi frați gemeni s-au 
acomodat rapid la sistemul de 
învățământ românesc, deși au 
început școala de doar două 
luni. „Suntem în România de 
cinci luni, până acum cur
surile le-am urmat în Turcia. 
La început ne-a fost puțin mai 
greu, dar ne-am acomodat 
repede pentru că limba am 
învățat-o de mici, iar colegii 
ne-au primit foarte bine. Ne
am făcut deja prieteni din

Gemenii Ruhsar și Ruhi (Foto: Traian Mânu)

- certificat de naștere (copie legalizată)

- actele de studii din srăinătate (legalizate, traduse în limba română + copie 

xerox după originalul lor)

Dacă e cetățean român______  _____________ _________________
- copie după pașaport

Dacă e cetățean străin___________________________________________
- copie după pașaportul tradus
- dovadă că elevul are domiciliul stabil

Tineri morți pe DN7
Vețel (M.T.) - Un tânăr avocat din 

București și prietena sa și-au pierdut viața 
în localitatea Vețel, intr-un grav accident de 
circulație. Cei doi se îndreptau spre 
Ungaria, când în jurul orei 24.00 tânărul a 
adormit la volan. Având viteză excesivă, a 
intrat într-un TIR care circula regulamen
tar din sens opus. „Conducătorul unui auto
turism Volvo S60, Emil D., de 26 de ani, 
din București, din cauza vitezei excesive, a 
pierdut controlul volanului într-o curbă la 
dreapta și a intrat pe contrasens, unde s-a 
lovit frontal de autotrenul marca MAN, con
dus regulamentar de Darius C., de 31 de ani, 
din comuna Ilia”, declară purtătorul de 
cuvânt al Inspectoratului de Poliție al 
Județului Hunedoara, subinspector Bogdan 
Nițu. în urma impactului, șoferul autotu
rismului și pasagera din dreapta, Simona 
B., de 22 de ani, au murit pe loc. Pentru 
eliberarea celor două persoane decedate din
tre fiarele contorsionate ale autoturismului 
a fost nevoie de ajutorul unei echipe de 
descarcerare din cadrul Inspectoratului 
Județean pentru Situații de Urgență.

clasă, dar și din afara școlii”, 
spune eleva Ruhsar Kantar- 
cioglu. Cei doi frați spun că 
sistemul turc de învățământ 
se deosebește de cel românesc 
printr-o disciplină mai mare. 
„Aici e mai ușor pentru că e 
mai multă libertate. în Tur
cia se cerea mai multă disci
plină în școală și ni se 
impunea uniformă. Regulile

de acolo sunt mai stricte”, 
afirmă Ruhi Kantarcioglu. 
Materiile pe care cei doi le-au 
urmat în Turcia sunt identice 
cu cele din România, singura 
noutate fiind reprezentată de 
limba franceză. După ce vor 
termina liceul, cei doi frați 
spun că vor alege să urmeze 
cursurile unei facultăți din 
țara lor natală.

Asfaltare cu nemulțumiri
■ Locatarii de pe Stra
da Viilor sunt nemulțu
miți de calitatea 
lucrărilor de asfaltare.
CĂLIN BlCĂZAN

Hunedorenii știu să se distreze.
Pub-urile din județ au fost pline în week- | 
end-ul trecut de tineri care s-au distrat la 
maxim. "Cuvântul liber” a fost printre ei . 
și vi-i prezintă. O www.huon.ro

. (Foto: T. Mânu) I

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.

prin 
SMS

DA

normal ca românii să sărbăto

rească Halloween-ul?

Vot
'. întrebarea săptămânii: Vi se pare

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

comentarii, însoțite de nume.

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 

0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 

comentarii, însoțite de nume. Votul prin SMS poate fi tri
mis până în data de 27 octombrie, ora 24.

Deva - După o lungă peri
oadă în care Strada Viilor a 
rămas neasfaltată, primăria a 
demarat aici lucrări de asfal
tare. Vestea bună este umbrită 
de nemulțumirile oamenilor 
care reclamă faptul că nivelul 
străzii a fost ridicat prea sus 
față de cel existent. Acest 
lucru ar putea duce la imposi
bilitatea de a intra cu mașina 
în curți sau garaje pentru că 
diferența de nivel este în 
unele locuri de 30 cm. „Nu se 
mai poate intra în curte cu 
mașina din cauza bordurii 
prea înalte. Să ne modificăm

Tabără de pictură
Cinciș (S.B.) - Tabăra de pic

tură de la Cinciș, ajunsă la cfea 
de-a IV-a ediție și-a deschis 
ieri porțile (creației. „Această 
tabără, alături de cea de sculp
tură de la Zeicani, reunește, în 
fiecare an, circa 15 artiști plas
tici de talie națională și inter
națională, recunoscuți, prin 
operele lor, pe plan mondial. 
Nume de mare rezonanță 
onorează, prin participarea la 
cele două tabere, viața artis
tică a județului Hunedoara! 
Tabere de gen ar fi binevenite 
pentru cultura județului, însă 
nu se mai organizează. Este o 
dovadă a lipsei de preocupare 
sau de fonduri din partea celor 
care pregătesc programe cul
turale în județ!” specifică artis
tul plastic Torino Bocaniciu, 
UAP-Deva, organizator al celor 
două tabere. La Tabăra „Cin
ciș 2006” participă, pentru o 
perioadă de 10 zile, pictorii 
Ștefan Pelmuș - București, 
Gheorghe Dican și Constantin 
Neacșu - Rm. Vâlcea, George 
Ieronim Horescu Doichiță - 
Arad, Torino Bocaniciu, Adri
an Samson, Radu Roșianu și 
Dan Vifor Pichiu - UAP Deva.

loan Herman - Deva, pictând la 
Cinciș - 2005

!»
porțile, trotuarele și curțile 
caselor din cauza noului ni
vel al străzii?”, întreabă Ema
nuel Bîscă, unul din locatarii 
de pe această stradă. „Proiec
tul pentru lățimea străzii pre
vede 4 m, dar strada are acum 
4,90 m. Suntem nemulțumiți 
de felul în care se face 
lucrarea pentru că trebuiau 
păstrate particularitățile stră
zii”, spune G. Dobrescu.

Treptele de pe partea 
dreaptă a străzii sunt consi
derate de oameni nu numai 
inestetice ci și abrupte și 
greu de străbătut de per
soanele în vârstă. „Au făcut 
niște trepte de toată rușinea. 
Bătrânii s sprijină de gardul 
de piatră pentru a le putea 
trece, mă întreb ce vor face la 
iarnă”, afirmă G. Dobrescu.

Unul din maiștrii con
structori ai firmei Adridan,

Maistrul zice că din condei va scoate lucrare de calitate (Foto: CD

cea care se ocupă de această 
lucrare, a spus -că oamenii ar 
trebui să aștepte finalizarea 
lucrărilor și abia apoi să vadă 
dacă vor exista nemulțumiri.

El ne-a declarat de la fața 
locului că „treaba este deli
cată pentru că dacă împaci 
capra ai necazuri cu varza.

Sunt într-adevăr locuri mai 
dificile, dar vom face în așa 
fel încât lucrările să iasă bine 
în dreptul fiecărei case. Din 
ce am terminat până acum nu 
există nemulțumiri pentru că 
lucrul a ieșit bine, sperăm să 
nu existe nici de acum înco
lo”.

RECLAMA

http://www.huon.ro
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1601 - A murit, la 54 de ani, astronomul Tycho Brahe 

1929 - A avut ioc marele crah la Bursa din New York 

(„Joia neagră”), care a reprezentat începutul marii crize 

economice mondiale, care a cuprins 

și România.____________________________

1931 - Gangsterul american Al 

Capone (1899 - 1947) a fost con
damnat la 11 ani închisoare pentru 

evaziune fiscala.______________________

1933 - S-a născut actrița Draga

Olteanu-Matel____________________________________________________
1944 - A încetat din viață Liviu Rebreanu, scriitor român,

creator al romanului românesc modern._____________________
1945 - A intrat în vigoare Carta Națiunilor Unite.________

1957 - A murit Christian Dior (foto), creator de modă 
francez; a creat stilul .newlook' (n. 1905).

Prognoza pentru astâzi
Partial senin. Maxima va fi de 22°C, iar

minima de 12°C.

Prognoza pentru două zile
Miercuri. Predominant senin. Maxima va 

fi de 22°C, iar minima de 7°C.
Joi. Cer mai mult senin. Temperatura 

maximă va fi de 19°C. Minima va fi de cir
ca 7°C.

Calendar Crețtin-Ortodox_____________________
Sf. Mare Mc. Arteta; Sf. Mc. Sevastiana și Valentin.
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întoarceți lucrurile în favoarea dumneavoastră.

Sunteți apreciat pentru eforturle depute la serviciu Pe plan 
financiar, nu stațl tocmai bine, dar sunteți hotărât să

Taur

47

Sunteți foarte ambițios șl reușiți sl finalizați tot ce v-ați 
propus. Dimineața Intrați în posesia unui câștig financiar 
consistent șl aveți ocazia să vă afirmați.

Gemeni t
Aveți ocazia să faceți schimbări Importante pe pian senti
mental șl social. Colaborați bine cu cei din jur șl puteți avea 
succes în societate. Nu vă asumați nld un risc.

Rac
Deși aveți o zi încărcată, reușiți să faceți față cu succes
tuturor problemelor. Lipsa banilor vă deranjează, dar nu 
reprezintă un obstacol de netreeut. Vă Sfătuim să vâ bazați
pe intuiție.

Leu _ ______ _ _
Reușiți să rezolvați o problemă sentimentală care nu vă dă 
pace de la o vreme. Un prieten vă propune să intrați într- 
o afacere pe care a demarat-o. Vă sfătuim să «captați.

Fecioara
Puteți avea succes într-o scurtă călătorie de afaceri, fiți 
prudent sl evitați discuțiile în contradictoriu, cu partenerii

Se pot produce schimbări importante, mai ales pe plan
social și sentimental. Colaborați foarte bine ca

&

de afaceri. După-amiază reușiți si clarificați a problemă 
sentimentală mai veche.

Balanță

de afaceri și ai întâlniți cu persoane importante.

Scorpion
Survin mai multe schimbări de program. Nu «•

o persoană, care vă ajută să rezolvați o problemă.

Săgetător
Astăzi aveți multe probleme de rezolvat. Faceți în casă
schimbări ce contribuie la îmbunătățirea atmosferei. Sunteți
tentat să cumpărați un obiect de valoare.

Capricorn

Calendar Romano-Catolic
Sf. Anton M. Claret, ep.; Fer. Alois Guanella.

Calendar Greco-Catollc______________________
Sf. Mare Mc. Areta; Sf. Mc. Sevastiana și Valentin.

Soluția Integra mei din numărul precedent V - S - BIS - IEPURI - OA - VOCE - GAG - ȚEPI - 
SURI - RAION - EL - MINER - AC - TD - BIBER - CEAS - SA - 0 - U - IAHT - NA - CC - CA - 
POD - ABURINDE - ISLIC - TA - I - CONGO - RANG

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CĂȘTIGAT!

c .7 V.

Energie electrică__________ _ ___________________
Azi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între orele: 

8.00 - 10.00 în localitatea Pricaz;
9.00 - 18.00 în localitățile Dobra, Lunca Dobrei, Abucea, 
Grind, Lăpugiu, Lăsău, Teiu, Lăpugiu de Jos, Ohaba. Fin- 

toag, Coșești, Holdea și Coșevița.

Gaz metan
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 

între orele:
9.00 - 15.00 pe str Scărișoara bl. 31, B-dul 22 Decembrie 

bl.4 sc.A, str. I. Corvin bl.J sc.A.

Apă _______________ _________________________________ ___
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 

între orele

8.00 - 12.00 pe str. Horea.

REȚETA ZILEI............

Ciorbă de burtă
Ingrediente: burtă de vită prefiartă sau 

semipreparată, 700 g felină, 2 morcovi, 2 
cepe, 2 ouă, smântână.

Preparare: Burta se spală bine și se pune 
la fiert într-un recipient mare. Se lasă bur
ta la fiert, vreme de 15 minute. Se adaugă 
legumele curățate, dar întregi, netăiate, se 
pune o linguriță de sare și se lasă ciorba 
la fiert la foc mediu, aproximativ 70 minute. 
După ce fierbe totul, se strecoară zarzava
tul și carnea. Se separă carnea de zarzavatul 
fiert. Se taie burta în fâșii subțiri și rela
tiv mici. Separat, se bat două ouă, cu un pic 
de zeamă de lămâie și cu smântână și se 
adaugă în recipientul în care am ameste
cat bine ouăle cu smântână cu câte un 
polonic de zeamă. Apoi se răstoarnă totul 
în cealaltă jumătate de zeamă rămasă. Bur
ta se pune în zeama dreasă cu ou și smân
tână. Se servește fierbinte, cu ardei iute sau 
cu mujdei de usturoi.

(Foto: arhivă)Poftă bună!

în perioada 3-26 octombrie, Cuvântul liber vrea sd 
continui sâ-i demonstrezi cât de ușor te poți Juca cu 
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 îh 31 octombrie. 
Extragerea va avea loc în 1 noiembrie, ora 16.30, la 
sediul redacției, în prezența unei comisii.
DE DATA ACEASTA 1ȚI DAM CHIAR BANII 
Informați suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajați Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I și II,

7:00 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

8:00 Sănătate pentru toții
(r)

8:50 Celebritățile timpului 
Btău (s)

9:00 Parteneri de week
end (r)

930 Desene animate.
Sabrina 

1020 Izolați îri România.
TVR - singurul prieten 

1035 Joaca de-a poveștile
(r)

1105 Nocturne (r)
11:50 Integrame despre inte

grare (2 episoade) 
13:00 Cony și restul lumii

(ep. 62, SUA, 2003) 
13:18 Desene animate.Club

Disney
14:00 Jurnalul TVR 
1530 Oglinda retrovizoare.

Magazin de informare 
și educație rutieră 

16:00 Kronika 
17:00 Jurnalul TVR 

17:15 Impas. Moderator
luliana Marciuc 

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

Meteo

20:15 Cursa secolului
(dramă, SUA 2003).

’ O Cu: Jeff Bridges, David 

McCullough, Paul Vin
cent OÎConnor. R. Gary 
Ross

2240 Celebritățile timpului 
Btău (s)

22145 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

2305 Prim plan 
23'45 Dinastia (ep. 5)

0:15 Integrame despre inte-, 
grare (2 episoade)

030 Viața ca-n filme (ep.
2, comedie, SUA 

——1990). Cu: Brian Ben- 
“ben

1:10 Făld 2 (thriller, SUA 
SO1978)
3:10 Jurnalul TVR (r). Sport. 

Meteo
4:15 Celebritățile timpului 

tău (s)
420 Reflector (r)
4:50 Asociația Internațio

nală a Polițiștilor - 
secția romană (r)

Nume.....................
Prenume...............
Adresa..................
.........................Tel. 
Localitatea............

i 
i 
i

Sunteți abonat la Cuvântul liber? 
DA □ NU □

JURNAL

Sunteți foarte ambițios și reușiți să finalizați o lucrare Impor
tantă. Aveți ocazia să vă afirmați. S-ar putea să luațl 
inițiative pentru care veți fi admirat.

Vărsător
Aveți o stare de spirit excelentă, astfel încât relațiile cu cei 
din jur decurg fără probleme. Aveți șanse de reușită ta activ-
itățile casnice și in societate. Vă nemulțumește ieste situata
financiară.

Ițești

fi

Este posibil ca relațiile sentimentale să fie tensionate. Nu 
vă faceți griji! O rudă mai in vârstă vă ajută să înțelegeți 
că problemele sunt create de o persoană Invidioasă.
Culegeți roadele unei investiții.

0630-07.00 Observator (r)700 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore? 
Te uiți și câștigi

9:10 Omul care aduce 

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

10:15 Om sărac, om bogat
H<s. r)

11:T5 Dispăruți fără urmă

0(s'r)
12:15 Familia Bundy (s) 
13:00 Știrile ProTv.

Te uiți și câștigi 
14:00 Maratonul visurilor

(comedie/dramă, Cana
da, 2004). Cu: Adam 
Butcher, Campbell 
Scott, Gordon Pinsent 

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

Te uiți și câștigi 
1745 Om sărac, om bogat

(s). Cu: Horia Brenciu, 
^Șerban lonescu, llinca

Goia, Cristina Deleanu, 
Claudia leremia, Alina 
Grigore, Raluca Popes
cu, Alex Mărgineanu 

18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport

Vremea

3
i

4

f

l

t
I

{

600 în gura presei cu 

Mircea Badea
700 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos

9:00 In gura presei (rj 

10:00 Concurs interactiv 
11S0 Anastasia (s, dramă, 

g Rusia, 2003). Cu; Elena j 

Korikova, Petr Krasilov 
12:00 Secretul Măriei 

ca (serial, ultimul episod) 
1300 Observator 

cu Simona Gherqhe 
13:45 Revanșa starurilor (r) 

(divertisment) 
16:00 Observator 
1645 9595, te învață ce să 

fad 
18:00 Vocea inimii (serial, 

dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 

**Toma Dănilâ, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marlus 
Bodochi

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

i

7:00 Rebelde (r) 8:00 Suflete 
rănite (r) 900 De 3x femeie (r) 
10:00 Ciocolată cu piper (s). 
Cu: Murilo Benicio, Mariana 
Ximenez, Priscila Fantin 1100 
Bărbatul visurilor mele (r) 
12:00 Minciuna (serial. Mex
ic, 1998) 14:00 Jurământul (s) 
15:15 Rețeta de acasă 1530 
Suflete rănite (s) 16:30 

In Poveștiri adevărate 17:30 De
°°J nd ™R 3x femeie 18:30 Rebelde <s>

630 Tnbuna partidelor par-; 19.30 sos vjata mea, 
lamentare 17:00 Ocolul
Pământului în 80 de zile (p. 
2) 18:00 Lecția de... geografie 
1830 Caracatița (s) 19:25 

Școala părinților (doc., Marea 
Britanie, 2004) 20:00 Jobbing 

2030 Arta supraviețuirii 21:00 
Ora de știri 22:10 Contesa de 
Castiglione 2345 Campionat
ul de comedie (r) 0:15 Futura
ma (d. a)

800 Lecția de... știință (r) Ochi
ul științei 830 Teleshopping 
9:00 Ocolul Pământului în 80 
de zile (partea I) (r) 10:00 
Tonomatul DP2. Transmisiune 
directă 1130 Caracatița (s, r) 
12:25 Tribul (doc., r) 13:00 

Zestrea românilor (doc.) 1400 

ABC... de ce? 1430 Cutia 
fantastică (s) 15:00 împreună

3x femeie 18:30 Rebelde (s) 
19:30 SOS, viața mea! (s. 
Argentina, 2006) 2030 Iubire 
ca în filme (s) 21:30 Daria, 
iubirea mea (s) 22:30 Tărâmul 
pasiunii (s) 23:30 Bărbatul 
visurilor mele (s)

■

i

8:35 Mariana - Prețul 
inocenței (r) 935 Ed (s) 1035 
Sporturi trăsnite (r) 11 rt90 Te le 
RON 12:50 Garito 1430 
Dragoste și putere (s) 15:00 
Bine ați venit ia Monkey 
House l(SF, SUA, 1991) 1730 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00 

Focus 19:00 Sporturi trăsnite

f
1630-16.45 Știri locale

2030 Atac pe vaporul
Queen (acțiune, SUA 

* 02003). Cu: Rob Estes,
Joe Lando, Rachel 
Blakely, Marie Matiko, 
Carmen Duncan. R.: 
Jeny London 

22:15 La Bloc (s) 
2300 Știrile Pro Tv. Sport 
2345 Prietenie pe muchie 

de cuțit (ep. 2, SUA 
—2003). Cu: Dylan 
“Walsh, Julian McMa

hon, John Hensley, 
Valerie Cruz, Roma 
Maffia, Joely Richard

son
045 Familia Bundy (r) 
1:15 La Bloc (r) 
140 Omul care aduce

cartea (r) 
145 Știrile Pro Tv 
245 Atac pe vaporul 
i a Queen (film, r) 

430 Maratonul visurilor
«(film, r)

- :00 Apropo Tv
(reluare)

i

f

I

*
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2030 Din dragoste
(divertisment) 

2230 Fast Food
| (film serial comedie, 

România, 2006). 
Cu: Alina Crișan, 
Sorana Mohamad, 
Beatrice Peter, 
Alin Roșu, 
Adrian Nartea, 
Edgar Nistor 

2300 Observator
cu Andreea Berecleanu 
și Andrei Zaharescu. 
Soort 

2400 Mas
B (film serial) 

ISO întâ plări hazlii

I (serial)
200 Concurs interactiv 
300 Observator 

(reluare)

400 Anastasia
0 (reluare)

500 Vocea Inimii 
_ (film serial, 
“reluare)

î

i 
?

700 Mambo și pasiune (seri
al) 8:00 Știri N24 9:00 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
10:00 That 70s Show (serial)
1130 Căsătoriți pe viață (seri- 19:30 Camera de râs 20:00

. ............. ' Ciao TV. Gazda emisiunii: 
Cătălin Dezbrăcatu' 2030 
Mondenii (serial parodie) 
21:00 Gogo Mania 21:30 
Farsele lui Jugaru 22:00 
Trăsniți în N.A.T.O. 22:30 
Focus Plus 23:30 Trădați în 
dragoste (r) 030 Focus (r)

al, SUA, 2001) 13:00 Țara Iu' 
Papură Vouă (divertisment 
2004) 1430 Miezul problemei 
(r) 16:00 Naționala de bere 
17:00 Bărbatul din vis (s) 
18:00 Baronii (r) 18:30 Știri 
19:45 Țara Iu' Papură Vouă 
(div.) 20:15 Trei ceasuri... 
22:00 Baronii 22:30 Miezul 
problemei 24:00 Știri Națio
nal TV

6:00 Apropo TV 930 Krypto, 
câinele erou (s, r) 10:20 
Lumea Pro Cinema (r) 11:15 

Verdict: Crimă! (r) 13:15 
Krypto, câinele erou (s) 1345 

Liga juniorilor (s) 14:15 Te
rapie intensivă (r) 1530 Smal- 

; Iville (r) 16:30 Noi toți (r) 
17:00 Verdict: Crimă! (s) 
19:00 Terapie intensivă (s) 
20:00 Cinema 20:20 Joan 
din Arcadia (s, dramă, SUA, 
2003) 21:30 Noi toți (s) 
2200 Vinerea viitoare (come
die, SUA 2000

■ I

*

5
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6:55 Viața dimineața. Cu Sorin 

Ganciu 9:00 Verissimo. Cu 
Gina Tănase 10.00 Euromaxx 
(r) 1030 Euroblitz - Arta (r) 
11:00 Ne privește 1200 Știri 
3:05 Un nou început (r) 1435 
Lumea cărților 15:00 
Teleshopping 1535 Euroblitz: 
Oamenii și politica (r) (docu
mentar) 16:00 Nașul. .Talk
show cu Radu Moraru (r) 
18.00 6! Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 No 

Comment. Reality-show cu 
Irinel Columbeanu și Monica 
Gabor 2200 Nașul. Talk-show 

cu Radu Moraru 24:00 Știri. 
Emisiune informativă

7:55 Eu da, ei nul (aventuri, 
SUA 2005) 925 Jack (come
die, SUA 1996) 11:15 Sahara 
(acțiune, SUA 2005) 13:15 In 

spatele ușii roșii (dramă, SUA 
2002) 1500 Dansezi? (roman
tic, SUA 2004) 17:15 Oaspete 
în weekend (comedie, SUA 
1995) 19:00 Gooll (acțiune, 

sua 2005) 21:00 Roma - 
Micul Cezar (Ep. 8, dramă, 
Marea Britanie, 2005) 22^X) 
Anturaj - New York (Ep. 8, 
comedie, SUA, 2004) 2235 
Sahara (acțiune, SUA 2005) 
0:35 Celularul (acțiune, SUA

IM Bună dimineața, Româ
nia! 11:15 Fabrica 12:00 Real
itatea de la 12:00 13:15 EU, 
România 14:00 Realitatea de 
la 14:0014:50 Realitatea bur
sieră 15:15 Fabrica 17:00 Rea
litatea de la 17:00 17:10 Tu 
faci Realitatea! 17:45 Editorii 
Realității 18:50 Marfa 19D0 
Realitatea zilei. Cu Răzvan 
Dumitrescu 21:00 Realitatea 
de la 21:00 21:50 Prima ediție 
22:05100% cu Robert Turces- 
cu 23:00 Realitatea de la 23:00 
23:15 Politică, frate! 24:00 
Realitatea de la 24:00

7:00 Regii construcțiilor 8.W 
Pompierii americani 9XX) Ray 
Mears - tehnici de supra
viețuire 104)0 Superstructuri 
11 io Motociclete americane 

12:00 Megaconstnrctori 134X3 
Petrol, sudoare și platforme 

14:00 Supraviețuitori în con
diții extreme 15:00 Cum se 
fabrică 16:00 Curse 17:00 
Automobile americane recon
diționate 18:00 Motociclete 
americane 1900 Vânătorii de 
mituri 2000 Megaconstructori 
21:00 O altp planetă 22.00 
Dosarele FBI 2300 Mașini pe 
alese 24:00 Accidente avia
tice 100 Superstructuri



ACTUALITATE /5marți. 24 octombrie 2006

www.antispaga.ro

■l ■ ■— ——   — -    ~ -

Dea (I.J.) - Site-ul destinai combaterii corupției da admin- 
I istiația publica va deveni operațional In această lună, pe 

această pagina de web urmând să se regăsească Imagi
ni sau reclamații privind funcționarii corupți.

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enescu, 
nr. 14. ©-* 717659.

Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr. 33.©-» 

748080.

Farmacia .Arnica", str. G. Enescu, nr. 7. ©-» 713045. 

DEVA
Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 

©-► 231515.

Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, nr. 
29. ©2» 211616, 224488.
Farmacia „Tacomi - Humanitas li', str. Aleea Transil

vaniei, bl. 7. ©-» 211949.
ORÂȘTIE

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

BNR - 84.10.2008
3,5299 lei

2,8088 lei

5,2661 lei

1 euro_____________
1 dolar american 

1 liră sterlină

TELEFOANE UTILE
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091

--Informații CFR 212725
Urgențe 112

-Pompieri 981
Jandarmerie 9S6
Pol^ie 955
o.j.p.c. HD 214971

. Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Amplasarea aparatelor radar în data de 24.10.2006:

- DN7: Vețel - Burjuc - Zam - limită jud. Arad,
- DN 7. Simeria - Orăștie - limită jud. Alba;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 

Mihai Eminescu.

? • SUDOKU

Reguli:

CUVAMUl
■TOMI

Analizele pe cont propriu costă
■ Hunedorenii care nu 
au asigurări de sănă
tate nu-și permit plata 
analizelor medicale.
INA JURCONE_______________________________

lna.Jurconefflnformmedla.ro

Deva - Nivelul de trai 
scăzut, lipsa unui loc de 
muncă și implicit lipsa asi
gurărilor de sănătate îi deter
mină pe hunedorenii aflați în 
această situație să nu-și facă 
analizele medicale. Un set de 
analize de sânge, care să 
conțină verificarea coles
terolului, transaminazele 
(pentru ficat) și VSH-ul costă 
între 50 și 75 de lei, în funcție 
de locația unde se fac și de

contractele dintre unitatea 
prestatoare de servicii și 
CJAS Hunedoara. „Setul de 
analize se plătește la fel pen
tru toată lumea, în limita pla
fonului pe care îl decontăm. 
Cei care nu au asigurări e 
firesc să-și plătească analizele 
pentru că el nu au nici o alt
fel de contribuție la sistem. 
Chiar și aceste persoane pot 
beneficia de analize gratuite, 
însă doar prin unitățile de 
urgențe și doar de acele ana
lize recomandate de medic”, 
declară Ovidiu Bîndea, 
purtător de cuvânt al CJAS 
Hunedoara. Testele pentru 
depistarea HIV-SIDA sunt 
gratuite, însă, dacă nu sunt 
făcute prin Centrul de Con
siliere și Testare HIV-SIDA,

Neasigurații pot face analize gratuite doar la urgență

costă și ele câteva zeci de lei. 
„Indiferent de motivul pentru 
care vine, orice persoană are 
gratuitate. Dacă alege să se

verifice pe cont propriu, 
atunci plătește”, susține 
Mihaela Petrașcu, Centrul de 
Consiliere Deva.

Indienii spun că au investit
■ Mittal Steel Hune
doara a investit în 
tehnologie, în 2005- 
2006, 2,5 mii. lei.

Ina Jurcone____________________
ina.Jurcone@lnformmedla.ro

Hunedoara - Programul de 
investiții al fostului combinat 
siderurgic de la Hunedoara 
va include o nouă mașină de 
tăiere cu flacără la Turnare 
Continuă la care se adaugă 
retehnologizarea Cuptorului 
cu arc electric tip EBT. Pro
gramul investițional va con
tinua și în anul care urmează 
când va fi finalizată instalația 
de tratșre a oțelului, LF, care 
permite eliminarea blocajelor 
în fluxul de producție de la

oțel lichid la turnarea con
tinuă, prin reducerea timpu
lui de tratare, ceea ce va con
duce la secvențe mai lungi de 
turnare. „Investiția în noua 
instalație de tratament LF va 
determina reducerea con
sumului de electricitate și, 
implicit, a costurilor de pro
ducție a oțelului. Investiția 
permite companiei să în
deplinească obligațiile de 
mediu asumate față de Au
toritatea de mediu”, de-clară 
Dorian Dumitrescu, PR man
ager Mittal Steel România.

Mittal Steel Hunedoara con
tinuă și investițiile pentru 
protecția mediului, prin mo
dernizarea serviciului de pre
luare și procesare zgură caldă 
în Oțelărie, ceea ce duce la 
eliminarea în viitor a depo

se investește și în mediu

zitării zgurii în Halda de la 
Buituri. în plus, compania va 
moderniza sistemul de ma
nagement al apelor uzate în 
oțelărie și laminoare.

Etichete
Deva (I.J.) - Eticheta 

ecologică a UE este acor
dată unui număr de 16 
grupe de produse care 
reprezintă peste 160 de 
articole. „Etichetarea eco
logică este o acțiune vo
luntară, autoritatea com
petentă pentru acordarea 
acesteia fiind Ministerul 
Mediului. Pe baza soli
citării înaintate de agen
tul economic, ministerul 
recomandă realizarea 
încercărilor pe produse 
de către institute specia
lizate. Obținerea acesteia 
este un proces de durată 
care necesită promovare 
și mediatizare”, declară 
Elena Bădescu, director 
APM Hunedoara.

Picturi pentru Norvegia

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

2 3 4 8 6
8 9 1 2 4
1 6 9 3 8

7
6 4

2 1 5

8
1

6 7
2

3
7

6

5 6
7 8 3 9 2

9 2 1 4 3
AVANSAȚI

3 2 1 5 9
9 2

9 1 7 8
1 6 8 3

2 7 3 4
6 8 7 4

4 2
8 5 7 4 6

Soluția jocurilor din numărul precedent

ncepători

2 5

7 8

4

9

6

5

3 1

2 4

7

6

8 9

1 3

1 3 6 9 8 7 2 5 4

5 6 7 4 9 2 8 3 1

4 2 8 3 1 6 5 9 7

9 1 3 8 7 5 4 2 6

8 7 1 2 4 9 3 6 5

3 4 5 1 6 8 9 7 2

6 9 2 7 5 3 1 4 8

Avansați

3 2 1 9 7 5 8 4 6

8 5 7 6 4 2 1 9 3

4 9 6 8 3 1 5 2 7

1 7 4 3 2 8 6 5 9

5 8 9 7 1 6 2 3 4

6 3 2 4 5 9 7 1 8

7 1 8 5 9 4 3 6 2

9 6 5 2 8 3 4 7 1

2 4 3 1 6 7 9 8 5

Deva (I.J.) - Programul 
Națiunilor Unite pentru 
Mediu organizează un con
curs de picturi pentru toți 
copiii talentați.

Condiția de participare la 
concurs este vârsta cu
prinsă între 6 și 14 ani.

Tema din acest an a con
cursului este centrată pe 
schimbarea climatului. 
Câștigătorii concursului 
vor fi invitați la celebrarea 
Zilei Mondiale a Mediului 
în Tromso, Norvegia, la 5

iunie 2007, unde vor primi 
și premiile. Lucrările tre
buie trimise la birourile 
regionale ale Programului 
Națiunilor Unite pentru 
Mediu (UNEP) până pe 31 
decembrie 2006.

Informații detaliate des
pre acest concurs (regula
ment de participare, pre
mii, laureați ai edițiilor 
anterioare etc) pot fi găsite 
la adresa de Internet: 
http://www.imep. org/Tun- 
za/ paintcomp.

zzLz;'•>
Deva (I.J.) - Gheorghe 

Scoroșanu, din Deva, spune 
că, de când primește pensia de 
limită de vârstă de la CEC îi 
vine întotdeauna cu întârziere 
și nu înțelege cauzele care 
determină această situație. 
Ne-am adresat directorului 
Sucursalei CEC Deva, Dănuț 
Ciocoiu: „Casa de Pensii și, 
implicit CEC-ul, a trecut pe o 
nouă convenție de plată în 
urmă cu două luni. în urma 
acesteia, toți pensionarii 
primesc pensia pe patru 
tranșe. Astfel, literele A-C, 
primesc în data de 14 a lunii, 
literele D-L în 17, M-Q în 20

și R-Z în 23. Gheorghe 
Scoroșanu intră în tranșa a 
patra. Orice întârziere apărută 
la plata pensiei poate apărea 
doar în situația în care Casa 
de Pensii nu virează la timp 
banii care trebuie să ajungă 
în contul pensionarului, 
întârzierea a apărut doar luna 
trecută fiind prima pe noua 
convenție. Fiindcă azi suntem 
în 23, operațiile de alimenta
re de cârduri vor avea loc 
după ora 14. Aceasta se 
datorează faptului că au fost 
sâmbăta și duminica libere, 
iar transferul nu se putea efec
tua de ieri.”

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.

cuv®. 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 - 24 octombrie 2006
! Nume________________________ Prenume -___________ !
! Adresă_____________________________________________ !
; Telefon_____________________ Suni ti abonat?_________  ;

întrebarea zilei: Credeți că tn țara noastră cele 4 anotîm- 
I puri sunt la fel ca pe vremuri? □ DA LI NU [
I I

JURNAL

CONCURS

http://www.antispaga.ro
lna.Jurconefflnformmedla.ro
mailto:ina.Jurcone@lnformmedla.ro
http://www.imep
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• Membru. Fostul șef al Oficiului Prefectural 
din Petroșani, din perioada 2000-2004, Emil 
Groza, s-a înscris în organizația locală a 
PRM. Ofițer în rezervă, Groza a mai fost, o 
perioadă, și șef al biroului din Petroșani al 
Centrului Militar Județean. (M.S.)

Plan de facilități în afaceri
A

•Evaluare. Starea celor 15 organizații 
locale ale UDMR va fi evaluată în perioada 
următoare de către conducerea filialei 
județene. în paralel vor fi preluate propune
rile membrilor UDMR Hunedoara pentru 
includerea acestora în programul de acțiune 
al filialei pe anul viitor. (M.S.)

Rectificarea rediscutată
Deva (M.S.) - Hotărârea Consiliului 

Județean (CJ) Hunedoara privind alocarea 
unor sume de bani pentru reechilibrarea 
bugetelor locale ale primăriilor va fi redis
cutată în ședința de vineri, pentru a nu fi 
atacată în contencios administrativ de către 
Prefectură, a anunțat consilierul județean 
Costel Avram (PRM). în opinia sa, dacă for
mula de alocare a banilor prevăzută de lege 
se va aplica întocmai, atunci mai multe 
primării de orașe vor pierde din sumele 
aprobate inițial de CJ Hunedoara. „Este 
cazul Bradului care va scădea de la 1,1 mi
liarde lei la 750 milioane lei vechi. în 
aceeași situație vor fi Hunedoara și Orăștia. 
Vor câștiga sume în plus primăriile mici”, 
a spus consilierul PRM. El a arătat că for
mula de calcul pentru rectificările de buget 
„nu a fost respectată niciodată”, dar a apre
ciat că CJ Hunedoara a procedat corect 
când a făcut unele diferențieri de sume pen
tru primăriile din localitățile cu probleme 
sociale deosebite.

■ Vicepremierul Pascu 
invită autoritățile locale 
să participe la elabo
rarea documentului.

Romos (M.S.) - Un plan 
național de oportunitate, care 
să vină în sprijinul investito
rilor, va fi creat de o echipă 
coordonată de vicepremierul 
Bogdan Pascu, documentul 
urmând să includă toate 
datele economice necesare 
despre fiecare zonă a țării, 
facilitățile acordate de 
autorități, inclusiv tradițiile 
locale.

„Investitorii sunt interesați 
de locul unde găsesc cea mai 
bună forță de muncă pentru 
ideea pe care o au, unde 
există resursele naturale pe 
care le pot folosi, care sunt

Vicepremierul Bogdan Pascu (stg.) și președintele Consiliului Direc
tor al incubatorului de afaceri, loan Gabor

comunitățile locale care oferă 
anumite facilități sau forme 
de sprijin ale investițiilor”, a

declarat, la Romos, vicepre
mierul Bogdan Pascu.

Pentru elaborarea planului

național de oportunitate se va 
cere sprijinul autorităților 
locale, care vor fi solicitate să 
transmită, concret, toate in
formațiile necesare despre 
comunitatea pe care o re
prezintă. *

în funcție de răspunsul 
autorităților, proiectul ar pu
tea fi finalizat intr-un an de 
zile, după care documentul va 
fi împrospătat cu noi infor
mații, pe măsură ce acestea 
vor apărea în timp.

Vicepremierul Bogdan Pas
cu a participat, în comuna 
Romos, la deschiderea oficială 
a primului incubator de afa
ceri privat din România. 
Incubatorul este situat în ime
diata vecinătate a Drumului 
European 68, la ieșire din 
municipiul Orăștie, spre Alba 
Iulia.

HI 8MTKU& Gigi Becali este potrivit pentru a ne reprezenta în Parlamentul European?

I*n nici un caz! Nu 
este bun pentru așa 

funcție, de comisar 
european pentru 
România. El este cât 
de cât bun la fotbal, 
la politică mai 
puțin!...
Cătălin Dragomir,
Deva

Cer schimbări

secția străzilor Horea cu Zar aridului, a 
intrat în intersecție și a fost acroșat de o 
dubiță condusă regulamentar. în urma 
impactului mașinile au fost avariate.

(Foto: T. Mânu)
K................. .....

Profesori din 5 țări, la Deva
Deva (S.B.) - La Școala Generală „Andrei 

Șaguna” Deva are loc, în perioada 23-27 
octombrie 2006, o întâlnire în cadrul Proiec
tului de dezvoltare școlară „Comenius” a 
cadrelor didactice cu 19 omologi din alte 
patru state: Italia, Portugalia, Grecia și Litu
ania. După primirea de ieri a oaspeților, 
astăzi se va vizita școala-gazdă și Colegiul 
Național Sportiv „Cetate” Deva. Apoi par- 
ticipanții se vor relaxa într-o drumeție pe 
Cetate. Mâine programul întâlnirii cuprinde 
activități didactice și de proiect, conferință 
de presă și o vizită la Castelul Corvinilor 
Hunedoara. Programul va fi precedat de un 
moment artistic și o lecție deschisă de mu
zică, la clasa prof. Ovidiu Miheț. Joi, 
oaspeților de peste hotare le va fi prezen
tată o lecție de educație plastică și etno
grafie, vor avea loc dezbateri de proiect și 
o întâlnire cu reprezentanții urbei. în final, 
vineri, se vor face evaluări, se vor trage 
concluziile întâlnirii și se vor stabili 
viitoarele acțiuni comune în cadrul proiec
tului „Comenius”.

Cred că este potrivit 
pentru a fi comisar 

european pentru că a 
dovedit că este un 
manager bun al 
echipei de fotbal 
Steaua și se pricepe și 
la politică.
Neluțu Oprea, 
Deva

Deva (M.S.) - Partidul 
Popular Creștin Democrat 
(PPCD-PNȚCD) dorește 
schimbarea legii partidelor 
politice și a legii electorale, 
a anunțat ieri președintele 
PPCD Hunedoara, Emil 
Danci. în opinia sa, legea ar 
trebui să asigure finanțarea 
tuturor partidelor politice 
într-un cuantum stabilit în 
funcție de numărul de voturi 
obținute la alegeri. De aseme
nea, PPCD apreciază că ar 
trebui eliminată prevederea 
din legea electorală referi
toare la pragul pe care un 
partid ar trebui să-l atingă în 
alegeri pentru a intra în con
siliile locale, județene sau 
Parlament. „Dorim elimina
rea pragului electoral de 5 la 
sută pentru că acesta mai 
este menținut doar în Austria 
și Germania”, a afirmat li
derul PPCD Hunedoara, pre
cizând că în acest fel se per
mite reprezentarea tuturor 
alegătorilor în structurile 
alese. O altă modificare vizată 
de PPCD ține de accesul par
tidelor politice neparlamen
tare pe posturile publice de 
radio și televiziune. PPCD 
consideră că toate partidele 
ar trebui să poată avea spații 
de emisie gratuite, în funcție 
de numărul de voturi 
obținute la alegeri.

Emil Danci (Foto: T. Mânu)

Ai visat ca vechile tale ferestre să fie 
înlocuite cu unele noi, din termopan? Nu- 
ți permiți această schimbare?
Nu o uimii ne urn gândit noi Id toate! 
■.-niiiid -i!(.Ha, Cuvântul Liber îti pune 
b'rrbupdiu' pentru numai 8,9 lei!
f(‘ întrel-i (Iu < c iți oferiri) aceasta sansa? 
Pentru tri osii c-au ru siguranța vei ciori sa 
devii unul dintre- abonații noștri.
tJn noij (oih urs iti va răsplăti fidelitatea!

Cum poți participa?
. tați un abonament la Cuvântul Liber pen- 
' tru minim O LUNÂ, cu numai 8,9 lei (da,

Nuuu... Nici nu se 
poate pune proble 

ma! Cred că lui Gigi 
Becali îi lipsește cul
tura generală și nu 
cred că ar face față 
cerințelor din parla
mentul european. 
Buhtea,
Deva

Nu cred că este mai 
rău decât alții, dar 

nici potrivit nu este 
pentru această 
funcție! Cred că acum 
el ocupă locul potri
vit, deci mă abțin de 
la răspuns.
Dorin Muntean,
Deva

Nu. Pentru o aseme
nea funcție trebuie 

să ai și un nivel de 
cultură ridicat. Gigi 
Becali nu cred că 
poate reprezenta acolo 
pe toți românii, doar 
pe cei ca el!...
Vasile Ghișe,
Deva

presa să vina chiar la tine acasa .mm la 
numărul de telefon 02.54/21 12/5

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

Unde te_poți_abona?
- la sediul redacției Cuvântul Liber din Deva. 
Strada 22 Decembrie, numărul 3 7 A,
- la poștă;
- sau dacă vrei ca organizatorii noștri de

Regulament:
La acest concurs nu po! p.rtr ir <i anqa 
jați1 S.C. Inform Media 5.Fi L s- mr. rudele 
acestora de gradele I si li.
Extragerea va avea lor, la sed.ul redmdiei, 
in data de 30 octombrie
Numele câștigătorului va fi pubiu at in 
paginile ziarului din data de 31 octombrie. 
Informații suplimentare, la telefonul 
0254/21 1275, inferior 8806. Persoana d° 
contact: Magdalena Serbau. Succes!

Profită de acest concurs și abonează-te acum! - JURNAlEra
I . — ______ ___ ____________________________

CONCURS



Naționala de futsal la

• Baschet. Mâine și poimâine, la sala de 
^port a Liceului Pedagogic Deva se desfă

șoară a lll-a ediție a Cupei DSJ la baschet 
fete și băieți. Competiția este organizată de 
DSJ, Inspectoratul Școlar și Comisia Jude
țeană de baschet. Alături de gazde vor mai 
participa echipe de la colegiile „Decebal", 
„Transilvania” și „T. Gabor" Deva. (V.N.)

• Deplasare cu aprobare. Jiul a obținut 
aprobarea de a traversa, azi, Defileul Jiului, 
care este închis între orele 10.00-18.00, 
când se efectuează lucrări de consolidare, 
pentru a ajunge la Târgu Jiu, în vederea 
meciului cu Pandurii, din 16-imile Cupei 
României. (C.M.)

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a Vll-a, 21-22 octombrie: 
Poli Timișoara - Cosmos Pitești 3-1; U. Galați - Clujana 1- 

1; Futsal Constanța - Metropolis București 16-1; Moldo- 

cor P. Neamț - FG CIP Deva 2-5; Athletic Club București

- Energia Vulturu Focșani 4-2; ACS Odorheiu Secuiesc - 
Informatica Timișoara 11-3. în meci restanță, Energo- 

construcția Craiova - FC CIP Deva 3-5. Partida FC CIP Deva
- Athletic Club București din etapa a 6-a a fost amânată.

■ Din lotul României 
fac parte șase jucători 
de la FC CIP Deva, 
campioana României.
ClPRIAN MARINUȚ________________________

ci pri an.marinului nfarmmedia.ro

Deva - Lotul echipei 
naționale de fotbal în sală a 
României s-a reunit, ieri, la 
Deva, și va pleca, azi, în Cehia 
unde tricolorii vor susține, 
miercuri și joi (25 și 26 
octombrie), două meciuri ami
cale cu reprezentativa țării 
gazdă. Zoltan Jakab, antre
norul primei reprezentative, a 
declarat că “testele” cu Cehia 
și cele cu Slovacia și Turcia 
din noiembrie și decembrie 
care vor încheia campania de 
pregătire în vederea startului 
oficial în preliminariile Cam
pionatului European de Futsal 
2007 sunt foarte importante. 
“Cehia a remizat săptămâna 
trecută 4-4 cu Italia, vicecam- 
pioana europeană, iar întâl
nirea cu ei va constitui nu 
doar evaluarea de care avem 
nevoie, ci și un antrenament 
de bună calitate. Și partidele

Zoltan Jakab

Etapa a Vlll-a, 28-30 octombrie: United Galați - Cosmos 

Pitești; Metropolis București - Clujana Cluj; FC CIP Deva - 

Futsal Municipal Constanța; Energia Vulturu Focșani - 
Moldocor Piatra Neamț; Quasar Deva - Athletic Club 

București; Informatica Timișoara - Energoconstrucția Craio
va; ACS Odorheiu Secuiesc - Poli Timișoara.

Clasamentul
1. ACS Odorheiu 7 6 0 1 55-19 18
2. FC CIP Deva 6 6 0 0 37-11 18
3. FM Constanța 7 5 1 1 61-28 16
4. Athletic Buc. 6 5 1 0 27-9 16
5. Enerqo Craiova 6 4 1 1 31-16 13
6. Poli Timișoara 7 3 2 2 26-23 11
6. Informatica Tm. 7 3 1 3 40-40 10
8. Energia Focșani 7 2 1 4 18-30 7
9. Clujana Ciul 7 5>'1 3 -3 25-26 6
10. Moldocor 7 i 2 4 18-29 5
11. Cosmos 7 i 1 5 14-38 4
12. Metropolis Buc. 7 1 1 5 18-59 4
13. Quasar Deva 6 i 0 5 14-38 3
14. United Galați 7 0 2 5 15-33 2

Clasamentul
1. Mureșul Deva 11 8 2 1 16-3 26
2. Atletic Sibiu 12 8 2 2 20-10 26
3. Arieșul Turda 12 7 4 1 27-8 25
4. SodaO M 12 6 2 4 17-11 20
5. Oltchim 12 6 8 4 16-13 20
6. U 1919 Cluj 12 5 4 3 12-8 18
7. Inter Blaj 12 5 3 4 15-6 18
8. Avîntul Reghin 12 5 3 4 16-16 18
9. Sparta Mediaș 12 4 5 3 11-12 17
10. Gloria II 12 3 6 3 11-10 ■ 15
11. Maris Tg. M. 11 3 5 3 14-15 14
12. Dacia Orăștie 12 4 2 6 18-21 14
13. Trans Tg. M. 12 3 4 5 12-15 13
14. Sănătatea Cluj 12 4 1 7 11-18 13
15. CSM Sebeș 12 3 3 6 15-20 12
16. Mobila Sovata 12 3 3 6 17-30 12
17. FC Sibiu 12 3 3 6 12-16 7
18. Someșul Beclean 12 0 0 12 6-34 0

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a Vll-a, din 22 octombrie: 

Gloria Geoagiu - Inter Petrila 2-2; Metalul Crișcior - Uni

versitatea Petroșani Q-0; Agrocompany Băcia - CFR Mar
mosim 0-2; Victoria Călan - Colegiul Matei Corvin 4-1; 

Minerul Aninoasa - Aurul Brad 3-2; Constructorul Hune

doara - Retezatul Hațeg 0-2.

-t-

Programul etapei viitoare, din 29 octombrie: Cc legiul 

Matei Corvin - Minerul Aninoasa; CFR Marmosim - Vic
toria Călan; Universitatea Petroșani - Agrocompany; Inter 

Petrila - Metalul Crișcior; Constructorul Hunedoara - Glo

ria Geoagiu; Retezatul Hațeg - Aurul Brad.

Clasamentul
ti. CFR Marmosim 7 7 0 0 24 4 21

“7. Agrocompany 7 4 2 1 14 6 14
3. Retezatul Hațeg 7 4 2 1 12 5 14
4. Victoria Călan 7 4 T 2 13 9 13
5. Constructorul 7 4 0 3 17 8 12
6. Minerul Aninoasa 7 .. 3 3 1 11 7 12
7. Universitatea 7 1 3 13 12 10
8. Coleqiul Matei C. 7 2 1 4 5 17 7
9. Gloria Geoagiu 7 1 3 3 5 13 6
10. Metalul Crișcior 7 1 2 4 2 10 5
11. Aurul Brad 7 1 D 6 5 14 3
12. Inter Petrila 7 0 :1 6 6 22 ■ 1

cu Slovacia și Turcia care 
sunt echipe solide ne vor fi 
foarte utile pentru a acumula 
exepriență”, afirma Jakab.
CIP domină lotul

Din lotul de 11 jucători care 
s-a reunit la Deva și a efec
tuat, de la ora 17.00, un antre
nament fac parte șase jucători 
de la campioana României, 
FC CIP, respectiv Lupu, 
Matei, Molomfălean, Gher
man, Dobre și portarul 
Juverdeanu, convocat în pre
mieră. Klein, al doilea portar, 
Szocs, Csoma, foști la AS 
Odorheiu, joacă acum la

Lupu, căpitanul naționalei 

echipa din liga secundă, 
Izorep Tg. Mureș, la care 
antrenor e selecționerul. 
Jakab a divorțat și el, în 
vară, de vicecampioana AS 
Odorheiu care astfel în pre
mieră nu are nici un jucător 
la lot.

Ultimii din lot sunt Sorin 
Chivu care joacă la Energo
construcția Craiova și Du
mitru Stoica de la FM Con
stanța.
Grupă ușoară

Selecționerul României 
apreciază că România a avut 
foarte mult noroc la tragerea

Deva
la sorți, întrucât a fost repar
tizată în primul tur de califi 
care în grupa B alături de 
Letonia, Anglia și Bulgaria. 
“Cu Bulgaria am câștigat cu 
12-0 la Sofia în ultimul meci 
amical, iar în fața Angliei și 
Letoniei sunt favoriți. Nici să 
ne fi ales singuri adversarii 
nu am fi putut avea unii mai 
accesibili”, comenta Jakab.

Partidele grupei B se vor 
disputa la Deva în perioada 
15-21 ianuarie 2007. Dacă 
România câștigă grupa va 
evolua, în perioada 18-25 feb
ruarie 2007, în Slovenia, în 
grupa G în cel de al doilea 
tur preliminar, alături de 
naționala țării gazdă, Belgia 
și Republica Moldova. “Și 
aceasta e o grupă accesibilă. 
Avem mari șanse să ne cali
ficăm la turneul final”, pre
ciza Jakab. Dacă tricolorii 
vor încheia primul tur în pos
tura de cea mai bine clasată 
echipă de pe poziția secundă, 
România va evolua în grupa 
D a turului doi preliminar, 
alături de Olanda (care va fi 
și gazda meciurilor din 
această grupă), Serbia și 
Azerbaidjan.

Daria, start ezitant la CM Șah
Deva (C.M.) - Daria

Vișănescu, de la Comexim 
Lupeni, campioana Europei și 
a României la șah categoria 
10 ani, a avut un start ezitant 
la Campionatul Mondial care 
se desfășoară în aceste zile în 
Georgia la Batumi. „Micuța 
Kasparova” a strâns după 
primele șase runde doar 3 
puncte cu care se situează la 
jumătatea clasamentului la 
egalitate cu șahistele de pe 
locurile 29-39. Daria a câștigat 
în runda I cu Nino Gum- 
beridze (Georgia), iar în run
da a Il-a a remizat cu Nato 
Imnadze (tot Georgia). Run
da a IlI-a a însemnat însă pri
ma înfrângere pentru

jucătoarea din Petrila care a 
fost învinsă de Tekla Macha- 
rashvili (Georgia), șahistă 
care la CE ocupase doar locul 
secund după Daria. Eșecul a 
demoralizat-o pe Daria care 
în runda IV a pierdut sur
prinzător cu Regina Kalaydi- 
na din Canada. Micuța Kas
parova și-a revenit în runda 
V și a învins-o pe Dai Eileen 
(SUA). în runda a Vl-a, dis
putată, ieri, Daria a remizat 
cu Nana Meladze (Georgia), 
iar azi, va juca la masa 18 cu 
Keti Chkhaidze, tot din Geor
gia. Pe primele locuri se află 
Dinara Saduakassova (Kazak
stan) și Mo Zhai (China) cu 
5,5 puncte.

Bani pentru gimnaste
Deva (C.M.) - Cel mai 

mare premiu din partea 
ANS pentru gimnastele din 
lotul României va reveni 
Sandrei Izbașa și va fi în 
valoare de 23.000 de RON, 
din care 10.000 de RON pen
tru medalia de argint la 
bârnă, 8.000 de RON pentru 
medalia de bronz la indi
vidual compus și 5.000 de 
RON pentru locul patru 
ocupat în concursul pe 
echipe. De altfel, fiecare 
componentă a lotului femi
nin va fi recompensată cu 
câte 5.000 de RON, pentru

Sandra Izbașa

clasarea pe locul patru la 
echipe, la CM de la Aarhus.

FOTBAL / LISA A UHL, SERIA ■ M
_____________________________________ ___________ _________

| Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a 12-a: Inter Blaj - Spar- 

y ta Mediaș 4-0; Trans Tîrgu Mureș - U 1919 Cluj 0-0;
' Soda Ocna Mureș - Mobila Sovata 6-0; Oltchim Rm. Vîl- 

cea - Gloria II Bistrița 1-1; Dacia Orăștie - Avîntul Reghin 

3-5; Mureșul Deva - Atletic Sibiu 1-0; Sănătatea Cluj - 

Maris Tîrgu Mureș 2-0; CSM Sebeș - Arieșul Turda 1-5; 

Someșul Beclean - FC Sibiu 0-4. Marin Tudorache (în negru)

Jiul, în Cupa 
României

Petroșani (V.N.) - Marin 
Tudorache, proaspătul antre
nor al „minerilor”, a declarat 
că va folosi echipa a doua în 
meciul din șaisprezecimile 
Cupei României, cu Pandurii 
Târgu Jiu. „Este un joc oficial 
și-l vom trata ca atare. Iar 
dacă vom folosi a doua gar
nitură a noastră, nu înseamnă 
că nu acordăm suficientă 
importanță meciului. Este 
important să câștigăm pentru 
moralul jucătorilor”, a spus 
tehnicianul. Fundașul Jiului, 
Adrian Scarlatache, fost ju
cător la Pandurii Tîrgu Jiu, 
a declarat la rândul lui că își 
dorește foarte mult să joace în 
meciul din Cupa României, 
după ce nu a putut evolua în 
partida directă din campi
onat. „Nu văd meciul ca pe o 
răzbunare pentru că m-am 
simțit foarte bine la Târgu 
Jiu, dar îmi doresc să 
câștigăm pentru că simt că 
echipa este în formă după 
egalul obținut la Constanța”, 
a declarat Scarlatache. în 
partida de campionat, Pan
durii s-au impus cu scorul de 
2-0, chiar pe terenul Jiului, 
iar în urma acestui rezultat 
antrenorul Florin Marin a 
demisionat. Partida Pandurii 
Târgu Jiu - Jiul Petroșani, din 
16-imile Cupei României, va 
avea loc, astăzi, de la ora 
14.00, la Târgu Jiu.

Pentru producția de desene animate
exisra om- un credit sperml sau trebuie sa strâng bani de la prieteni7 
Nu trebuie. Exista un credit, același credit care iți poate 
finanța si lansarea primului album solo
Creditul pentru Orice d“ la HVE Tiriac Bank

Irl.sC-, nter ORO IOD h IIVB ȚteiaeBank /
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• Chivu, vinovat. Fundașul Cristian Chivu a 
fost considerat de site-ul goal.com cel mai 
slab jucător de la AS Roma în partida de 
duminică (1-1), cu Chievo Verona. Agenția 
Datasport i-a acordat nota 5,5 lui Chivu 
despre care a scris: „Este vinovat la golul 
primit de Roma, cu toate că Pellissier a ple
cat dintr-o poziție suspectă de ofsaid". (MF)

• Pavel, în top 100. Tenismanul Andrei 
Pavel ocupă locul 79, cu 70 de puncte, în 
clasamentul Indesit ATP, dat publicității ieri, 
informează site-ul atptennis.com. Răzvan 
Sabău se află pe locul 140, cu 21 de puncte, 
după o coborâre de o poziție. Victor Hănes- 
cu a coborât un loc și se află pe poziția 215, 
cu șase puncte. (MF)

Schumi se retrage din F1

so a câștigat al doilea titlu mondial con
secutiv, după victoria în Marele Premiu al 
Braziliei și a devenit „noul șef al Formulei 
1". (foto: EPA)

■ Presa germană afirmă 
că Michael Schumacher 
este cel mai mare pilot 
al tuturor timpurilor.

București (MF) ■ Presa ger
mană de luni apreciază că 
Michael Schumacher, care și- 
a încheiat cariera de pilot de 
Formula 1 cu un loc patru 
ocupat, duminică, în Marele 
Premiu al Braziliei, este „cel 
mai mare pilot al tuturor tim
purilor”, recunoscând, totuși, 
că germanul a fost întotdeau
na „un erou controversat”. 
„Cel mai mare ghinion, cea 
mai mare luptă - Cursă ne
bună a lui Schumi”, a titrat 
Bild, notând că pilotul ger
man nu merita ca în ultima 
sa cursă să se confrunte cu 
astfel de probleme tehnice. 
„Nu poate fi adevărat. Ferrari 
l-a lăsat din nou baltă pe 
Schumi, de această dată în 
ultima cursă a carierei sale. 
Schumi ar fi câștigat cu si
guranță Marele Premiu al 
Braziliei, dacă nu ar fi făcut 
pană în turul opt”, apreciază 
Bild. Publicația germană con

Fără Eto'o, nu există gol

Boloni, demis de la Monaco
Monte Carlo (MF) ■ Tehnicianul Ladislau 

Boloni a fost „dispensat temporar din funcția 
de antrenor al echipei AS Monaco” și 
înlocuit „până la noi ordine” de secundul 
Laurent Banide, a anunțat, ieri, președintele 
clubului monegasc, Michel Pastor. Pastor a 
mai precizat că se va întâlni cu Boloni în 
cursul săptămânii pentru a negocia plecarea 
sa. Banide, în vârstă de 38 de ani, a fost 
secundul lui Francesco Guidolin la AS Mona
co în sezonul trecut și cel al lui Ladislau 
Boloni în acest sezon. Anterior, el s-a ocu
pat de echipele under-16 a grupării AS Mona
co. Boloni, în vârstă de 53 de ani, a preluat 
echipa AS Monaco în vară, el venind de la 
Rennes. Ca antrenor, Boloni a câștigat liga 
secundă franceză, în 1998, cu Nancy, iar apoi 
campionatul Portugaliei, în 2002, cu Spor
ting Lisabona, AS Monaco ocupă locul 19, 
penultimul în clasamentul din Ligue 1, cu 7 
puncte, unul mai mult decât ultima clasată, 
FC Nantes, formație la care este legitimat 
internaționalul român de tineret Claudiu 
Keșeru.

■ Forța ofensivă a 
Barcelonei e grav afec
tată de absența ata
cantului camerunez.

București (MF) - FC Bar
celona, campioana Europei, a 
pierdut, în 18 octombrie, 
meciul cu Chelsea, scor 0-1, 
din Liga Campionilor, iar 
duminică a fost învinsă, cu 
scorul de 2-0, de Real Madrid, 
în etapa a Vil-a a campiona
tului Spaniei. Cotidianul ca
talan Sport a notat, luni, că 
FC Barcelona suferă din 
cauza absenței camerunezului 
Samuel Eto'o, formația antre
nată de Frank Rijkaard ne
reușind să marcheze în două 
din cele mai importante meci
uri din această toamnă, cu 
Chelsea și Real Madrid.

Mutu, erou la Fiorentina

Sportiva 
Constantina 
Tomes cu - 
Diță a ocu
pat locul 
cinci la 
Maratonul 
de la Chica
go, fiind 
cronometrată 
cu 2h 24:25. 
Locul șase a 
revenit unei 
alte sportive 
din Româ
nia, Nuța 
Olaru. Mara
tonul de la 
Chicago a 
fost câștigat 
de Berhane 
Adere, din 
Etiopia (2h 
20:42).

_

■ Internaționalul 
român a fost desemnat 
cel mai bun jucător al 
meciului cu Reggina.

București (MF) - Atacantul 
Adrian Mutu a fost conside
rat de presa italiană cel mai 
bun jucător al meciului pe 
care echipa AC Fiorentina l-a 
câștigat, duminică, acasă, scor 
3-0, cu Reggina, în etapa a VII- 
a din Serie A. Site-urile cal- 
ciotoscano.it, fiorentina.it, 
cotidianul L'Unione Sarda și 
publicația II Mascalzone i-au 
acordat nota 8 internaționalu
lui român. „încântător. Un 
jucător de mare clasă. Mutu 
a deschis scorul cu o deli
catesă din manualul fotbalului 

UEFA 2010/2011 la București
București (MF) - UEFA a • organiza nici una dintre 

trimis o scrisoare FRF în care 
specifică faptul că va reco
manda ca orașul București să 
aibă prioritate în cazul în care 
forul român va depune un 
dosar de candidatură pentru 
organizarea finalei Cupei 
UEFA din 2010 sau 2011. FRF
anunță că, la sfârșitul săptă
mânii trecute, pe adresa sa a 
sosit o scrisoare semnată de 
directorul executiv al UEFA, 
Lars Christer-Olsson, în care 
acesta își exprimă „regretul că 
FRF nu a primit dreptul de a

Michael Schumacher este recunoscut pentru depășiri la limită Schumi își salută fanii (Foto: epa)

sideră că Michael Schuma
cher a reușit, duminică, „cea 
mal palpitantă revenire din 
cariera sa” și îi felicită, atât 
pe german, cât și pe campi
onul mondial, spaniolul Fer
nando Alonso.
Erou controversat

Cotidianul Die Welt sub
liniază că Michael Schumach
er a fost întotdeauna un erou 
controversat, întrebându-se 
„ce loc va ocupa cel mai mare 
pilot al tuturor timpurilor în 
rândul nemuritorilor din

„Rijkaard, avem o pro
blemă. Fără Eto'o, nu există 
gol”, a scris Sport, pe prima 
pagină. „Meciurile cu Chelsea 
și Real Madrid au scos la 
iveală unele din defectele 
echipei lui Rijkaard. Staff-ul 
tehnic trebuie să detecteze 
problemele cât mai repede și 
să încerce să le rezolve. Ab
sența lui Samuel Eto'o se 
observă, iar Gudjhonsen, deși 
își ajută coechipierii nu 
marchează”, scrie Sport.
Ronaldinho, o umbră

„Messi nu este de ajuns”, 
a scris El Mundo Deportivo, 
care a subliniat că argentini
anul a fost cel mai bun 
jucător al Barcelonei, iar 
Ronaldinho a fost o „umbră”. 
„Excelentul meci făcut de 
argentinian nu a fost de ajuns 

Mutu traversează o perioadă fastă în Italia (Foto: epa)

și a dat pasa decisivă la cea 
de-a treia reușită”, a scris cal- 
ciotoscano.it. „O altă partidă 
de pus în ramă pentru Mutu. 
A marcat un gol care a ridicat 
în picioare un stadion întreg. 
A jucat precum un campion, 

finalele Cupei UEFA din 2008 
și 2009. Luând în considerare 
excelentul dosar de candi
datură prezentat administrația 
UEFA a decis să recomande ca 
orașul București să aibă pri
oritate în cazul în care FRF va 
prezenta un nou dosar de can
didatură pentru organizarea 
finalei Cupei UEFA din 2010 
sau 2011”, se menționează în 
scrisoarea UEFA.

Finala Cupei UEFA din 
2007 va fi găzduită de arena 
Sukru Saracoglu din Istanbul. 

sport. Unii îl iubesc, ca pe cel 
mai mare campion al Ger
maniei, totuși, în același timp, 
orice lucrător la negru îi 
reproșează că a fugit în 
Elveția pentru a nu-și plăti 
impozitele fiscului german”, 
scrie Die Welt, care amintește 
că pilotul german a fost acuzat 
chiar de fostul cancelar al Ger
maniei de lipsă de patriotism. 
Publicația germană conclu
zionează, citându-1 pe Flavio 
Briatore: „Schumi nu a fost 
niciodată un star «a la Senna», 
ci doar un mare campion al

pentru FC Barcelona. O 
echipă a Barcelonei fără gol 
a suferit prea mult”, a notat 
sursa citată. „Să revină 
Rijkaard cel din totdeauna”, 
a scris El Mundo Deportivo, 
care a subliniat că antrenorul 
olandez a făcut greșeli tactice 
atât în meciul cu Chelsea din 

iar Florența s-a îndrăgostit de 
el”, a notat L'Unione Sarda. 
Mutu a fost votat cel mai bun 
jucător al întâlnirii și de 
suporterii Florentinei, într-un 
sondaj efectuat pe site-ul 
violanews.com.

Nicolae dm 
fost comparat de 
Agenția Calciomf 
cato cu fostul 
internațional Gic 
Hagi. Mijlocașul 
stelist se află In 
atenția mai multi 
cluburi din Italia 
printre care'dwe 
tus, Inter Milano 
și AC Fiorentina. 
Dică este cotat la 
cinci milioane de 
euro. (foto: EP. 

sportului”. Ziarul local Lan- 
deszeitung, din Luneburg, îl 
compară pe Michael Schu
macher cu sportivi celebri ger
mani. „Există sportivi ale 
căror performanțe rămân zeci 
de ani în amintirea oamenilor. 
Pilotul figurează, fără doar și 
poate, pe lista celor mai mari 
sportivi germani ai tuturor 
timpurilor. Oamenii vor rea
liza ceea ce Michael Schu
macher a însemnat pentru FI 
abia sezonul viitor, când el nu 
va mai fi la start”, scrie pu
blicația germană.

Liga Campionilor, cât și in 
meciul cu Real Madrid, scor 
0-2. FC Barcelona pierde și în , 
fața Realului, a scris El Peri- 
odico de Catalunia, în arii- - 
colul intitulat „Cec în alb”, 
aluzie la faptul că jucători?- 
madrileni au evoluat fry, 
echipament de culoare albă.

Premiu dublu
București (MF) - Pre

ședintele ANS, Florian 
Gheorghe, a declarat că 
premiul gimnastului Ma
rian Drăgulescu va fi 
dublat, pentru medaliile 
de aur obținute la CM de 
la Aarhus, în probele de 
sol și sărituri. „Nici nu 
se pune problema ca 
Marian Drăgulescu să nu 
primească un premiu 
dublu. Legea ne permite, 
iar el a fost cel care a 
câștigat cele două medalii 
de aur pentru România”, 
a declarat președintele 
ANS. Astfel, gimnastul 
Marian Drăgulescu va fi» 
recompensat cu suma 
totală de 65.000 de RON.

goal.com
atptennis.com
ciotoscano.it
fiorentina.it
ciotoscano.it
violanews.com
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Vând ap. 2 camere (03)

• amenajat modem, living, gresie, faianță 
parchet lamelar, zona Astoria, 50 mp, mentă 
văzut, preț 950 milioane lei, negociabil. Tel. 
0745/253413. (T)
• Deva, Bdul 22 Decembrie, bl. 12A, etaj 3, deco
mandate, 2 balcoane, 56 mp plus 17 mp 
balcoanele, vedere la bulevard. Tel. 229697. (T)
• mobilat contorizări, Deva, zona Liceului auto, 
preț 68.000 ron, negociabil. Tel. 0745/204069, 
0720/045687. (T)
• 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 
13 mid., negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• semidecomadate, CT, parchet gresie, faianță 
ocupabil imediat, parter, preț 32000 euro, nego
ciabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• circuit 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)
• 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)
• urgent, zona Progresul, etaj intermediar, 
amenajări moderne, preț 65.000 RON, neg., tel. 
0740/013971. (A2)
• b-duL N. Bălcescu, et. 3, dec., 2 balcoane, 
parchet, bucătărie modificată contorizări, preț 
140.000 RON, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• b-duL Decebal, et 1, dec., balcon, centrală 
termică parchet gresie, faianță preț 135.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)

• Dacia, et 1, balcon, circuit centrală termică, 
faianță gresie, preț 92.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• zona luliu 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)
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• zona Zamfirescu, circuit, parchet, gresie, 
faianță ușă metalică balcon închis, preț 110.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona AL Saturn, dec., gresie, faianță parchet, 
termopan, CT, etaj 1, amenajat complet, preț 
140.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• dec, CT, termopan, living, faianță gresie, ușă 
metalică balcon închis, st=70 mp, preț 140.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona piață centrală bucătărie modificată, 
parchet, gresie, faianță ușă metalică 
contorizări, zonă liniștită preț 99.000 ron, neg., 
tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• zona Kogălniceanu, centrală termică parchet, 
gresie, faianță balcon mare închis, vedere pe 2 
părți, preț 115.000 ron, neg., tel. 0723/251498. 
0745/302200. (A4)
• zona hotel Deva, dec., etaj 3, fără modificări, 
gaz 2 focuri, repartitoare, ocupabil în 24 ore, preț 
128.000 ron, neg., tel.0745/302200,0788/165703. 
(A4)
• zona Uzo Balcan, termopan, parchet, gresie, 
faianță, spoturi, rigips, opțional cu mobilă de 
bucătărie, preț 76.000 ron, neg., tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• etaj intermediar, zona Gojdu, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță instalații 
sanitare noi, modificări, preț 35.000 euro, neg., 
tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• zona Dada, etaj 2, termopan, parchet, gresie și 
faianță contorizări, cu convector, bloc de 4 
nivele, preț 70.000 ron, neg., tel. 0788/165703, 
232808,0745/302200. (A4)
• zona Lk. Auto, dec., 74 mp, contorizări, 
parchet stare bună bine întreținut, vedere în 2 
părți, preț 36.500 euro, neg., tel. 0788/165703, 
232808 (A4)
• zona piața centrală, semidec., centrală 
termică parchet, gresie, faianță bine întreținut, 
preț 108.000 ron, neg., tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• zona Kogălniceanu, etaj 2, dec., 54 mp, bloc de 
cărămidă balcon mare, centrală termică, 
parchet de stejar, gresie și faianță bine 
întreținut, ocupabil pe loc, preț 130.000 ron, neg, 
tel 0788/165703,0723/251498. (A4)
• zona piață dec., parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar în camere, hol și bucătărie, 
preț 120.000 ron, neg., tel 
0745/302200,0723/251498,232808. (A4)
• zona DecebaL etaj 3, dec., 2 balcoane închise 
cu termopan, gaz 2 focuri, parchet, mici 
modificări, ocupabil azi, preț 36.000 euro, neg., 
tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• zona Trident - ANL, ocupabil azi, contorizări, 
fără modificări, preț 68.000 ron, neg., tel 
0745/302200,232808. (A4)
• etaj 2, dec., centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță, ușă metalică Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță parchet, balcon, Eminescu, preț 110.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228.  
(A5)
• circuit parchet, bloc de cărămidă balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98.000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, centrală temnică proprie, parchet, balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
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• etaj 3, uși schimbate, contorizări, parchet, 
' zona gării, preț-120.000 lei, neg., tel. 223400,

0724/169303,0742/005228. (A5)
• decomandate, baie, superamenajată CT, et 2, 
zonă ultracentrală, ocupabil imediat preț 
135.000 Ron, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• superamenajaț, CT, termopane, complet 
mobilat și utilat, ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg., tel. 235208,0729/018866. 
(A6)
• st 70 mp, superamenajaț și dotat, CT, la cheie, 
ocupabil imediat et. 2, zonă bună preț neg., tel. 
235208,0724/620358 (A6)

• pe Mul 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 Liliacului, dec., et 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon închis, contorizări, s=50 rhp,’ ocupabil 
imediat, preț 128.000 RON, tel. 206003, 230324. 
(A7)
• zona Piață 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc., 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță, termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet, gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• in circuit, bloc de cărămidă balcon închis, 
zona Dacia, preț 98.000 RON neg. Tel. 231800; 
0745/511776. (A9)
• dec, camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări integrale, etaj 1, zona Kogălniceanu, 
preț 125.000 RON, tel. 231800; 0745/511776. (A9)

Cumpăr ap.2 camere (04)

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

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, 22 Decembrie, îmbunătățiri, 90 mp, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, preț negociabil. Tel. 
0722/585819. (T) ,
• Deva, zona parcul central, bucătărie modi
ficată centrală termică 2 balcoane, vedere în 2 
părți, geam la baie, preț negociabil. Tel. 
0722/585819. (T)
• semidecomandate, balcon, parchet, gresie, 
faianță repartitoare, st 70 mp, et. 1, zona 
Miorița, preț' 1,250 mid. lei, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
• semidecomandate, 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 în zona Dorobanți, dec., 2 balcoane, 
amenajări moderne, centrală termică preț 
165.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
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• 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)
• 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)
• zona piața centrală dec., centrală termică, 
termopan, parchet, gresie, faianță bine 
întreținut preț 140.000 ron, neg,, tel. 0723/251498, 
0788/165703. (A4)
• b-duL DecebaL etaj intermediar, dec., 
modificări în stil occidental, centrală termică 
preț 175.000 ron, neg., tel. 0723/251498, 
0788/165703. (A4)
• zona Bălcescu, etaj 1, decomandate, 2 
balcoane, 2 băi, contorizări, parchet, gresie, 
faianță accept credit ipotecar, preț 50.000 euro, 
negociabil, tel. 0745/302200,0788/165703. (A4)
• dec, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• dec, centrală termică, 2 băi, boxă, st 98 mp, 
Carpați, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, balcon, parchet, repartitoare,
contorizări la apă și gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38.000 euro, tel. 223400, 0724/169303,
0740/914688. (A5)
• decomandate, zonă ultracentrală et 7, 
superamenajaț, complet mobilat și utilat, preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• dec, CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață parter, ideal spațiu comercial, 
birouri, cabinet cu toate aprobările la zi, merită 
văzut, preț neg., tel. 235208, 0724/620358, 
0729/018866. (A6)
• b-dul 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 Straiului, 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, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (AS)
• 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. 231800, 
0740/317813. (A9'

Vând ap. 4 camere (07)

• urgent, zona Carpați, decomandate, etaj inter
mediar, centrală termică îmbunătățiri, garaj, 
ocupabil imediat, preț negociabil. Tel. 
0722/585819. (T)
• 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 l 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986, I 
0740/914688 (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• zona M. Eminescu, dec, 2 balcoane, 2 băi, et. 1, 
neamenajat, preț 160.000 RON, tel. 0742/290024. 
(A3)
• zonă L Traian, dec, gresie, faianță parchet, 
CT, garaj, boxă et intermediar, preț 70.000 euro, 
neg, tel. 0742/290024. (A3)
• zona L Traian, dec, gresie, faianță parchet, 
CT, termopane, garaj, boxă super-amenajat, 
preț 85.000 euro, tel. 0742/290024. (A3)
• bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg, tel. 235208 0729/018866. (A6)
• 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
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SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și serviGii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Arad și Satu Mare caută pentru colaborare

CUVÂNT

Modele pentru ședințe foto 
& hostess (publicitate) 

pentru punctul de lucru din Deva

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

Cerințe:
• aspect fizic plăcut
• seriozitate
• abilități de comunicare

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

Z MSIVW g

• pe Dorobanți, et. 4, acoperit cu tablă, C.T., 2 
băi, balcon, neamenajat, preț 48.000 euro, 
tel.0749/268830. (A7)
• pe Bălcescu, 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, inst sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică preț 
207.000 roh, tel. 0746/779288 (A8)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
• dec, 2 băi (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, etaj 3, Bd. Decebal, preț neg, 
merită văzut! Tel 231800.0740/317311 (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

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

Vând case, vile (13)

• casă cu 440 mp teren, în Deva, Str. Spitalului, 
nr. 19. Tel. 216036. CD

Citește!
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potri
vește!

Informația te privește!

• casă nouă, Deva, P+E+M, sc 240 mp, 
Pietroasa, 2 intrări, S camere, 2 bă, 2 bucătăni, 
garaj, centrală termică 400 mp teren, preț 99.000 
euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• central, Deva, 2 Intrări, 3 camere, 2 bă, 2 
bucătării, pivniță CT, garaj, 600 mp teren ■ 
livadă canăizare, apă gaz, preț 350000 RON, 
neg. Tel. 215.212. (Al)
• 5 camere, garaj, CT, gresie, faianță parchet 
grădină zona Sântuhalm, preț 370.000 RON, neg, 
tel. 0742/290024. (A3)
• construcție nouă 7 camere, nefinisată curte 
și grădină 1200 mp, ideală pentru sediu firmă 
sau locuit Deva, preț 120.000 euro, tel. 
0742/290024. (A3)
• Deva, str. Horea, 2 camere, baie, bucătărie, 
preț 95.000 Ron, neg, tel. 235208,0729/018866. 
(A6)
• Deva, zonă ultracentrală suprafață construită 
150 mp, grădină suprafață 850 mp, ieșire la două 
străzi, preț 110.000 euro, neg, tel. 235208 
0729/018866. (A6)
• zona Pietroasa, P+l, construcție 2000, parter:
2 camere, hol, baie, bucătărie, garai, la etaj: 3 
camere, hol, baie, bucătărie, pretabil 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg, tel. 
0745/640725. (A7)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi,
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg, tel. 0745/786578 (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg, tel. 0745/786578 (A8)
• urgent, In Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină curte, ST=580 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro neg, tel. 
231800,0740/317313. (A9)

http://www.radio21.ro
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Cumpăr casă (14)

ÎMPREUNA in afaceri
o urgrrt, cui cu grădini, Deva sau Slmeria, 
plata imediat. Tel. 215212. (Al)________________

Vând case la țară (17)

FLAY TAXI! SUPER OFERTĂ !!!

VÂND FIRMĂ TAXI
LA PREȚUL DE 90.000 EURO NEGOCIABIL 

CUPRINDE: - DISPECERAT PROPRIU;

• cui In Ji mbol la. Județul Timiș, grid I nă garaj, 
bucătărie de veri, toate dependințele In beton șl 
electrificate, centrali termici pe gaz, preț 55.000 
euro. Tel. 0788/940104, (T)
• cui, In Tebea, nr. 236, familia Vlșa. Tel. 
0726/426991.(4/23.10)
■ sau schimb casă, tn satu Gothatea, cu aparta
ment 2 camere, Deva, plus diferență 
Tel.078ty989495dT) ________ ____

Vând garsoniere (19)

Ci
PERSOANĂ DE CON 1CT: M1HA1 ȘTEFĂNIȚĂ. 

TELEFON: 0721/951.722

eORALLI
H*f«g

ANGAJEAZĂ

RMUuraM
ConatrucțM olvll* «I Industrial. 
DjatrSupa matariala eonMrug|ll 

Coman .laotroM.ntft.

HHptrllnt* tn domeniu mln.6 an); 

-cunoptlnț* I’D 
-virata maximi M ani.
AVANTAJE:

■oalarlu motlvant; 
-condiții da luaru Intr-o 
•chip* dinamici

(59664)roi. ia Tei. oravaoo mi mu 02M1772 221

• decomandat», zona 22 Decembrie, parchet, 
gresie, faianță balcon, preț 720 mii., negociabil. 
Tel. 0726/316796. (Al)
• urgent, docomindito, contorlzărl, parchet, 
gresie, faianță zona Dorobanți, preț 69.000 ron. 
Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• confort L dec., ocupablli Imediat, Dorobanți, 
parter, preț 67.000 RON, tel. 0741/154401,227542, 
seara (A2)
• dec, bucătăria bale, balcon, contorlzirl, etaj 
Intermediar, zona Bejan, preț 65.000 RON, tel, 
0741/154401,227542, seara (A2)
• doc, bucătari», bale, balcon, etaj Intermediar, 
zona Miriști, preț 75.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542, seara (A2)
• 2 csmcra, baie ■ faianță gresie, etaj Interme
diar, Dacia, preț 56.000 RON, neg,, tel. 
0741/154401,227542, seara (A2)
• dec, nuiMMjati s uprafați de peste 35 mp, 
zona M. Emlnescu, preț 75.000 RON, negociabil, 
tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• tom Miriști, semldec., etaj Intermediar, preț 
65.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)

• uni Dorobanți dec., gresie, faianță parchet, 
CT, bucitirle modificată st=40 mp, tel. 
0742/290024. (A3)
• gusontel dublă zona Goldu, etaj 2, parchet, 
contorlzirl, ocupablli Imediat, preț 73.000 ron, 
neg., tel. 0788/165703,232809. (A4)
• zona Programă parchet, faianță apometre, 
gaz 2 focuri stare foarte bună sau schimb cu 
apartament 2 camere + diferență tn zonă 
centrală accept credit Ipotecar, preț 67.000 ron, 
tel. 0745/302200,232808. (A4)
• mi Dtcatal-1. Maniu, etaj Intermediar, dec., 
parchet, contorlzirl, stare bună ocupablli 
Imediat, preț 85.000 ron, neg., accept credit 
Ipotecar, tel. 0723/251498,0745/302200,232808. 
(A4)
• «tal L dec., gresie, faianță termopane, uși 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228. (A5)
■ «tal ă dec., contorlzirl, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78.000 RON, neg., 
tel. 223400,0724/169303,0742Ă0522& (A5)

• dac, neamenalată st=40 mp, contorlzirl, 
balcon, Dorbanțl, preț 80.000 RON, neg., tel. 
223400,0720/38796,0742/005228. (A5)
• zona M, Emlnescu, dec., et 3, ocupablli 
Imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
• ioni Prograul bloc cirimldă parchet, 
vedere la stradă contorlzirl, preț 68.000 RON, 
neg» tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• una MtorițA balcon mare, contorlzirl, 
ocupablli Imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208,0729/018866, (A6)
• uni Mită et 2, contorlzirl, balcon, parchet, 
preț 235204 0724/620358. (A6)
• wgenLIn zona Gojdu, etl, 2 camere, s=2 7 mp, 
contorlzirl, parchet, preț 61.000 RON, neg., tel, 
0749/268830. (A7)
• zona Emlnueu, et.3, semldec., s=26 mp, 
neamenajată zugrăvită curată contorlzărl, preț 
55.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• p« b-dul l. Maniu, et. 2, dec., neamenajată 
ocup abilă 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 
71.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• In Dorobanți, parter, dec., s=27 mp, gresie, 
faianță rolete exterioare, contorizâri, liberă, preț 
69.000 RON, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• umnt, zona Dacia, dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dacia, 1 cameră baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel, 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288.

• 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, contorizărl, balcon, 
amenajată (gresie, faianță), boxă, zona 
Dorobanți, preț 95.000 RON neg., tel. 231800: 
0740/317314. (A9)
• dec, cameră cu parchet, contorlzărl integrale,
etaj Intermediar, zona Ulpia, Deva, preț 80.000 
RON negociabil, tel. 231.800. (A9)______________

Vând spații comerciale (25)

• urgent, 32 mp, zona Liceului auto, Deva, preț 
28.000 euro, negociabil. Tel. 0743/204(169, 
0723/505460. (T)
• In Dwa, 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)
• ion» Mărâști, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, prețl5.000 euro, tel. 0745/riî657& (A8)

Vând alte imobile (27)

• comtnicțl«aM«i,,lMmp,iltuitlnmĂ 
Industrială Mintia, având curta batsnatt 
1121 mp, Impralmulra haltă din panouri da 
tablă utMMI In aproplan, prat ntgodaM, 
Tal 02S4/2HU7,074E/413458. (S/1U0)

Vând terenuri (21)

• M00 mp teren, la DN7, fs 22 m, preț 2 euro 
mp, negociabil. Tel. 0722/927900. (9/23.10)

TOUR IMPEX GROUP vă oferă:
SCULE ELECTRICE, MOTOFIERĂSTRAIE, MOTOUNELTE, 

UTILAJE AGRICOLE, CENTRALE TERMICE .

< cl nuii llcxibil SISI I M Dl R \ II 
taraf ARII Dl M l \( \! IM )B\\I) \ 12,9'r

1. Deva, bd. Decenal, bl. I parter 
2
3.

tel: 230310
Deva, bd. I. Maniu, bl. J parter tel: 230210
Hunedoara, bd. Corvin nr. 9 tel: 712592

Aprobare pej

D ‘°c- I
4. Orăștie, str. Eroilor, bl.Cl part, tel: 244603 gStimSfindnCt?
5. Brad, str. Avram Iancu. bl.43 p. tel: 612822 «.ww-iww.

3FGDD SC 3F Graal SRL
Deva, Hunedoara
Aleea Plopilor bl. Gl.ap 6 
teWax.0254/234.125

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

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(65051)

TEAM CONSULTING
Tratata^ 
£v«ln«re 
Aitettntii

ACUM • momentul pentru EVALUAREA ANUALĂ A PERFORMANTELOR 
PERSONALULUI DIN FIRMA TAI

Plete concurentleli eanoțloneaa* lipea performanțell 
Noi te ajutăm aA Iți Identific) «I U Iți dezvolți CAMPIONIII

ContacteazO-ne acum la i emalli anaaaokttemart.ro, toMax: 0254 230717, 
www.teamoonauttlnfl.emart.ro

" (65054)

Vă oferă cazare, masă și 
transport pe o perioada de 
12 zile la numai 550 ron / 
persoană, doar în perioada 
01.09-30.11.2006 
înfiatei/fax. 0254/249. HlȘ

telefon. 0254/249.175 ®

Wjo visdeMcDonoW's 
Tal. 0254/234717, 

0742/030201,0749/551299

euro dus
euro dui-întors • I5zife~ 
euro dus-întocs- 90 xile®

SUPER OFERTĂ! 
Uși de interior PORTA DOORS
• TAMFLARII PVC Șl ALUMINIU FRdhu B«HA>
■ (HAM TIRMOFAN ■ JALUZELEVERTICALE • RULOURI
• 10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

Fundația Conexiuni
ANflAJlAZĂl

• 5 pslhologl/aslstenți sociali 
•10 educatori
• 5 bucătărese
pentru comunele: Baru, Certeju de Sus, Dobra, Ghelarl, lila
• 12 persoane cu atribuții în asistența socială pentru comunele: 
Bălța, Blâjenl, Bretea Română, Bucureșd, Burjuc, Densuș, 
Gurasada, Luncolu de Jos, Pul, Romos, Săla$u de Sus, Turda;.

CV-urlle se depun la sediul Fundației Conexiuni, din Deva, Al. Romanilor, 
nr. 7, până la data de 15.11.2006.

(67378)y

Suntem nr. 1 
în județul 
Hunedoara

euvÂffli.

Înscrieri până In si oct. 2006I

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

• două torenurl extravilan, de 6.000 șl 24.700 mp, 
localitatea Toteștl ■ Hațeg, lângă canton, acte in 
regulă titlu șl cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560, (T)
• Intravilan tn 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. (T)
• loc do casă în Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, 
apă gaz, curent, loc drept, zonă liniștită parce- 
labll. Tel. 0723/005657,0747/191372. (T)
• In Dova, zonă rezidențială, 6 parcele, 740 mp 
parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 euro 
parcela. Tel, 0722/564004. (Al)

• Intravilan Șoimul, 4600 mp, fs 70 m, preț 20 
euro mp, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)

• zona Sântandrel, la DN, st 5 000 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 17 euro/mp, neg., tel. 
0723/251498,0788/165 703. (A4)
• In Deva, zona Emlnescu, st 17.000 mp, 
parcelat, de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, 
formă dreptunghiulară, poziție bună Ideal pt 
Investiție, construcție casă acte la zi, preț de la 
10 euro/mp, la 25 euro/mp, neg., tel. 
0723/251498,0788/165703. (A4)
• Intravilan, la DN 7, între Deva și Simerla, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, fiecare, utilități în 
zonă preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 parcai» de 800 mp, 20X40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept șl panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,07243/169303, 
0740/914688. (A5)
• Intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități în zonă Zăvoi-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(AS)
• IntravEin, ai 1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit, în apropierea bisericii de 
pe Emlnescu, loc drept, strada asfaltată, preț 95 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• st MM mp, front stradal 15 m, utilități în 
apropiere, între Sânthalm șl 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)
• IntravEin, st= 2750 mp, fs=20 m, facilități: apă 
gaz, curent, zona Sântandrel, preț 15 euro/mp, 
tel. 0742/290024. (A3)
• Intravilan, it= 5700 mp, fs= 30 m, facilități: 
apă gaz, curent, zona Sântuhalm, preț 20 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• Intravilan, Dwa, 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)
• lntravEan,laDN7,st3041mp,fs90m,cunr.de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă, curent, 
toate cu proiect șl branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Dwa, 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-SOO-lOOO mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă, preț 25 euro/mp, tel. 231800, 
0745/511776 <A9)

• of»r spre închiriere în Deva, str. Horea, nr. 
143 A, casă cu demisol, parter, etaj, 240 mp, 
pretabll pentru sediu firmă plus depozitare 
sau locuință Tel. 0729/165801. (1/20.10)

• ofer spre închiriere spațiu, 100 mp, vad exce
lent, acces auto, facilități, pentru producție, 
depozitare etc., Oltuz nr. 10, tel. 227903, orele 17 
-21, (T)
• primase In gazdă tânără tânăr, nefumători 
sau alte vicii, condiții Ireproșabile, rog seriozi
tate. Tel, 0723/851439. (T)
• ofer pentni 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 DecetMl, et 3,3 camere dec., C.T., 
mobilat frumos, s= 70 mp, preț 250 euro/lună șl 
garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• bdul Decebal et. 1,3 camere dec., mobilat 
frumos, repartitoare, s=70 mp, preț 700 
RON/lună șl garanție, tel. 0745/367393. (A2)
• garsonieră mobilată CT, termopane, aragaz, 
frigider, totul nou, zona Kogălnlceanu, preț 150 I 
euro, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere, mobilat, aragaz, 
frigider, zona Zamflrescu, 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, contorizâri 
la apă și gaz, nemobilat, zona Miorița, preț 120 
euro/lună, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
■ cată mare, 3 dormitoare, 3 băl, living, garai, 
curte, zonă semlcentrală liniștită preț 1000 ' 
euro, tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5) it
• cată Deva, 2 camere, living, bale, bucătărie, 
gresie, faianță CT, grădină st 500 mp, garai, 
mobilată sau nemobllată preț 400 euro/lună tel 
235208,0729/018866. (A6)
• garsonieră nna D. Zamflrescu, et. 1, balcon, 
contorizâri, preț 100 euro/lună tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• caut de închiriat garsonieră sau ap. 2 camere 
(ne)mobllat - 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 pletonal, la bulevard, preț 10 euro/mp, 
tel. 235208,0729/018866. (A6) r
• garai zona Magazinul Tineretului (Baroul der 
avocațl), preț 50 euro/lună tel. 235208, 
0729/018866. (A6)

Cumpăr teren (22)

SOCIETATE COMERCIALĂ ■
ANGAJEAZA URGENT PRODUCĂTOR iNCALțAUWTE

- Tineri absolvenți In vederea calificării la locul de muncă.

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

un schimb transport gratuit

Tel. 0254/ 221.749 0722/ 519.009“’

Oferă spre închiriere: 

în salonul de înfrumusețare 

țiu pentru cosmetică - acesta
fiind utilat în totalitate.

PenoaBă de contact
AGNES ȘTEFĂNIȚĂ
Tel. 0721/245.696 I

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

Vând locuri de veci (23)

• cavou 2 persoane, In cimitirul Bejan, loc 
central, preț negociabil. Tel. 219314. (T)
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SC CHIMSPORT SA, !

cu sediul în Orâștie, Str.
Codrului, nr. 24, 

organizează interviu (
pentru ocuparea ,

unui post de 
inginer automatist, i 
în data de 30.10.2006, »

ora IO. ■
Curriculum vitae se va 

depune la Departa
mentul Personal al |

societății până în data |
de 26.10.2006, ora 15. |
Informații suplimentare ■ 

la telefon 
0254/241670, interior 1 

140, 137.
(66669)

w — - — — — — — — J

în exclusivitate o minune dumnezeiască 

MAICA PARASCHIVA venită din Țara Sfântă la 

cererea credincioșilor Cu cele mai puternice 

leacuri sfinte bisericești, talismane de noroc, 

uleiuri binefăcătoare aduse de la mormântul 
lui Isus Mântuitorul Amin. /ț

Maica Paraschiva vă poate dezlega orice F 

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)

RECLAME

anaaaokttemart.ro
http://www.teamoonauttlnfl.emart.ro
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FARMACEUTICA REMEDIA SA

ConsIHul de Administra., al SC FARMACEUTICA REMEDIA ML 
Cu sediul ta Deva, Str. Dorobanților nr.43, județul Hunadoara 

J20/700/199V, CUI R 2115198 
în baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr.20 /20.10.2006

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
Pentru data de 20 noiembrie 2006, ora 12, la sediul societății din Deva, Str. Dorobanților, nr. U. In cazul bl care ta prima 

| convocare Adunarea Generală nu va fi statutară, a doua convocare-va fi la data de 21 noiembrie 2006, la aceeași oră, In același 

fci foc șl cu aceeași ordine de zi.

V Ordinea de zi:

1. Aprobarea reorganizării activității societății prin formarea și dezvoltarea unor divizii funcționale pe domenii de activitate șl 
f» ^ntețea dezvoltării respectivelor domenii Se activitate prin următoarele forme, tiar fără a se limita la; investiții private asocieri, 

vânzări de active.
- 2. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administrație în vederea realizării celor stipulate la punctul 1.

< ., .3. ConsMul de Administrație propune ca dată de înregistrare, stabilită confdrm art. 238 alin. 1 din hegea 297/2004 privind 
"țața 4e capital, pentru Adunarea Generală Extraordinară să fie 06.12.2006. .

1 ’L» Adunarea Generală pot participa toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor până la data de referință care este:
09.11.2006. .

Acționarii pot participa fie personal fie reprezentări de alți acționari, în,Baza una, prbeuri speciale, Procurile speciale pot fi 

depuse la sediul societății până la data ne 14.11.2006.
informații asupra ordinii de zi. precum și formuliftgfp*jSentru procurlie,soeclale sunt disponibile la secretariat, zilnic, între 

orele 9-12 a m. (în zilele lucrătoare), începând eu data tis 14.11.2006.

Persoană de contact; NOAGH Adrian, Deva, Sti? Dorobanților, nr. 43, tel.: 0254-223260, fax: 0254-2261®, e-®tall! 
adrian.noaghi®remedia.ro. . **

Ar, . ■rație,
Tarus MMn Norbert

' (67361)

• dec, 1 băi, nemobilat, zona Creangă, Deva, 
preț 150 euro/lună, tel, 231800,0745/511776. (A9) Mobilier și interioare (47)

Auto românești (36)

• vând Dacii 1310, af 1990, stare foarte bună de 
funcționare, radiocasetofon, RAR, închidere 
centralizată, preț negociabil. Tel. 0724/012735. 
(T)

Auto străine (37)

• vând autospecială Izotermă tip 10215, 
sardnâ utnă 8 torn, af 1992, preț negociabil, 
șl autoutilitară Citroen 05, D1400, af 1984 
Retail ta taL 744664 0721/239384 (4/19.10)

Utilaj 5, unelte, industriale și 
agricole (40)

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

Garaje (43)

• vând 2 canapele extensibile, 2 dulapuri cu 3 
uși, 2 mese cu 6 scaune, 2 noptiere, toaletă cu 
oglindă, frigider. Tel. 216036. (T)
• vând mobilă sufragerie completă de nuc 
masiv, piese independente de cireș masiv, preț 
negociabil, la vedere. Tel. 0744/883375. (T)
• vând urgent canapea extensibilă, birou pentru 
elev, 2 fotolii, dulap pentru haine, mobilă 
bucătărie; efectuez menaj 1 zi/săptămână. Tel. 
0726/613054. (T)
• 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)

e vând avantajos cizme bărbați, din piele, 
mărimea 45, și bocanci de munte, mărimea 44. 
Tel. 211078. (T)
e 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)
e vând rochii de seară, modele diferite, mărimi
40 - 44. Tel. 218084,0722/536808,0743/211074.  (T)

Materiale de construcții (53)
• vând gara) cu teren proprietate, în Deva, str. 
lăstun CAdy Endre). Tel. 0722/331121. (T)

• vând parchet laminat, culoare fag, 4,5 mp, preț
18 ron mp. Tel. 0722/147015.0)

FARMACEUTICA REMEDIA S.A. DEVA
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Economist, noimă întreagă
CfRl/gE:

- absolvent studii superioare economice - prezintă avantaj specializarea 

Contabilitate

- experiență obligatoriu minim 2 ani pe un post similar

- cunoștințe operare PC nivel mediu

' RESEQNSAStLnAn/BENEFICII:
. - procesarea tuturor operațiunilor contabile

- întocmește și depune declarațiile fiscale (decont TVA, declarația 100, 

Impozit profit, CAS, CASS, șomaj)

Persoanele Interesate sunt rugate să trimită CV și scrisoare de intenție 

la fax: 0284/226197 sau e-mail: resurseumane@remedia.ro. Vor fi 

«MâHte(l pentru interviu numai candidații selectați.

(67309)

A.P.M. Hunedoara și Direcția Silvică Deva, 
titular al proiectului, anunță depunerea documentației tehnice 
în vederea obținerii acordului de mediu pentru obiectivul: 
CORECTARE TORENȚI DIN BAZINUL HIDROGRAFIC STREIUL 
SUPERIOR - OBIECT II, situat în comuna Baru extravilan, jud. 
Hunedoara.
Informații privind potențialul impact asupra mediului al proiec
tului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara din 
municipiul Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, zilnic, între orele 8-16. 

Observațiile publicului se primesc, zilnic, la sediul A.P.M. Hune-
■ doara, în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariției 

anunțului.

I

(67295)

Altele (61) Decese (75)

• vând hulă maro, din piei de miel, pentru
Dacia. Tel. 648017. (0446083/23.10)

Pierderi (62)

• pierdut canwt asigurări sănătate pe numele 
Martin Mihai. Se declară nul. (0446082/23.10)
• pierdut canwt de asigurat pe numele Mate; 
Mihail Slmlon. Se declară nul. (8/23.10)
• pierdut carnet de asigurat pe numele Miertoiu 
Marla. Se declară nul. (7/23.10)

Matrimoniale (69)

• tânăr, 33 de ani. fără vicii, obligații, situație 
materială bună doresc prietenie sau chiar 
căsătorie. Tel. 0740/907657. (T)

Prestări servicii (72)

• doamnă cu experiență fac menaj sau alte 
munci gospodărești, numai la familii serioase; 
ofer și pretind seriozitate. Tel. 0723/851439. (T)
• servlcl alarma auto, montaj linii audio, elec
trice. aprinderi auto Dacia, economlzoare cu 
turbină. Tel. 0724/241491. (T)
• traduceri autorizata toate limbile. Birou Deva, 
str. M. Kogălnlceanu, nr. 14, lângă uipița. Tel. 
0254/217920,0722/815576. (5/23.10)
• tranaport persoanei Italia. Germania. Franța. 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121143,0749/037604. (65282)

Electrocasnice (56)

• vând combină frigorifică 3 sertare, stare bună 
de funcționare, preț negociabil. Tel. 0744/515484 
(T)
e 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.
e vând frigider Arctic, congelator Arctic, cuier 
hol și mașină de spălat Alba Lux. Tel. 227632. (T) 
e 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 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)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

e vând pord mari, 180 - 200 kg, și purcei, 45 ■ 65 
kg. Tel. 210900,0744/611145. (T)
e vând porumbel voiajori, sport șl standard. 
Deva. tel. 225034. (T)

e vând vacă, porci șl scroafe gestante.
Hărău, nr. 149. Te!. 0724/090025. (1/23.10)

• transport peraoane Italia ■ Germania ■ 
a- Soanla ■ Portugalia, la destinație; 

miercuri șl vineri. Relații la tel. 
0745/311390,0744/546362. (7/17.10)

Oferte locuri de muncă (74)

• .-ga/'., urgent genți vânzări mărfuri 
alimentare șl muncitori necallflcațl; oferim 
pachet salarlal motlvant, autoturism șl telefon. 
Relații la tel/fax 0254/210999 sau 0744/607137. 
(7/19.10)
• angajez asistent stomatologie. Tel. 
0254/228952.(5/20.10)
• dndbiet, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• drajblit, Hunedoara, 2 posturi, data limită
31.10. Tel. 213244 orele 9-16.
• didglwr, Irad, 2 posturi, data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Deva, 5 posturi, data limită 15.11. Tel. 
213244 orele 9 -16.
• dulgher, Deva, 6 posturi, data limită 3.11. Tel. 
213244 orele 9-16.
• dutaher, Hateg, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Hunedoara, 2 posturi, data limită
25.11. Tel. 213244 orele 9-16.
• dulgher, Hunedoara, 4 posturi, data limită
30.10. Tel. 213244 orele 9-16.
• dulgher-rostauralor, Deva, 5 posturi, data 
limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• duigtwr-restaintor, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 13.11. Tel. 213244 orele 9 ■ 16
• <M0wr-restaurator, Petroșani, 5 posturi, data 
limită 30.10. Tel. 213244 orele 9 -16.

S.C. BAC AGRO TERRA S.R.L., 
cu sediul în comuna Bâcâia, nr.33, județul 
Hunedoara, este citata la Tribunalul Hune
doara pentru termenul din 16.11.2006, 
ora 10, în dosarul nr. 5146/1999 în 
litigiul cu S.C. SIDERMET S.A. Cdlan - în 
faliment, având ca obiect anularea 
vânzării prin licitație.

(67243)

u

T

APM Hunedoara șl Consiliul Local 
Mărtinești, jud Hunedoara, titular al proiec
tului „ALIMENTARE CU APĂ A SATULUI 
JELEDINȚI, COMUNA MĂRTINEȘTI",, anunță 
publicul interesat că APM Hunedoara a luat 
decizia parcurgerii procedurii simplificate de 
avizare, prin aplicarea ștampilei de tip B - fără 
acord de mediu pentru proiectul respectiv.
Sugestii și reclamații se depun la APM Hune
doara, Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, în termen de 5 
zile lucrătoare de la apariția anunțului public.

(67354)

S.C INCOSERV PREST SRL, cu sediul în localitatea 
Deva, str. Sântuhalm, nr. 1, jud. Hunedoara, anunță depunerea 
solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul 

„2010; 2030; 2811; 2812; 3611; 3612; 3613; 3614; 5157", situat în 
localitatea Cristur, Str. Principală, f.n.

Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, zilnic, între orele 8- 
16.

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

2010 - Tăierea și rindeluirea lemnului, impregnarea lemnului;

2030 - Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru 
construcții;

2811 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale struc
turilor metalice;

2812 - Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie din metal;

3611 - Producția de scaune;

3612 - Producția mobilierului pentru birou și magazin;

3613 - Producția mobilierului pentru bucătării;

3614 - Producția altor tipuri de mobilier;

5157 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor.

(67326)

Cu durere în suflet, colegii de la Cooperativa de Credit 
Decebal Deva anunță dispariția fulgerătoare a celui 

Ij care a fost
CRIȘAN CORNEL NICOLAE

în vârstă de 47 de ani. îți vom păstra o veșnică 
amintire. Condoleanțe fiicei Corina, de care vom fi 
mereu alături.

Dumnezeu să te odihnească în pace!

(3/23.10)

Un ultim omagiu din partea bunului prieten Florin și 
ii* a familiei Avram, din Deva, celui care a fost

SPINOSU CRISTIAN
plecat prematur dintre noi, în urma unui tragic acci
dent de circulație. Nu te vom uita niciodată. Sincere 
condoleanțe familiei îndoliate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(2/23.10)

Familia Burza Ștefan deplânge moartea prematură a 
celui care a fost

GHEORGHE SURDULESCU
un suflet bun și generos.

Condoleanțe familiei îndoliate. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

I

Este foarte greu să găsești cuvinte potrivite pentru 
despărțirea de un coleg știind că, pentru prima dată, el 
nu te mai ascultă. Dar parcă ai vrea să spui celorlalți 
câteva cuvinte despre ce a reprezentat

STOICA ACHIM
pentru colegi. El a fost: OMUL care găsea mereu 
cuvinte potrivite pentru fiecare; Omul care pentru 
colegii mai tineri era mentor și părinte, iar pentru 
colegii apropiați ca vârstă, prieten. Blând sau aspru 
dar niciodată nedrept; OMUL cu care, aproape sau 
departe, erai mereu împreună, deoarece știai că 
oricând aveai nevoie îți întindea o mână de ajutor. Era 
un om deosebit pentru că încerca să-și facă meseria 
cât mai bine și, în același timp, să fie un soț bun, tată 
și bunic. Poate, uneori, încercarea de a găsi un 
echilibru între acestea îl făcea să pară mai dur, cu 
tenacitatea care îl caracteriza reușea să ducă totul la 
bun sfârșit și să-i înconjoare cu toată dragostea pe cei 
apropiați. Vrem doar să-i mulțumim că a făcut parte 
din viața noastră deoarece prin respectul și prietenia 
pe care ni le-a arătat am putut fi mai liniștiți și mai 
siguri. Si totuși... stimate coleg, chiar dacă ne-ați 
părăsit să știți că sufletul dumneavoastră este parte 
din sufletele noastre și veți trăi atâta timp cât vom trăi 
și noi.

Colegii de la Curtea de Conturi

• electrician auto, Deva, 1 post, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• electrician de întreținere șl reparații, Deva, 1 
post, data limită30.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• electrician de întreținere și reparații, Hațeg, 2 
posturi, data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• etectridan de întreținere și reparații, Orăștie, 1 
post, data limită 15.11. Tel. 213244 orele 9 -16.
• etectridan montator șl reparații linii electrice 
aeriene, Deva, 3 posturi, data limită 15.ll.Tel. 
213244, orele 9 -16.
• etectridan montator și reparații linii electrice 
aeriene, Petrila, 1 post, data limită 31.10. Tel. 
213244 orele 9-16.
• excavatorist pentru excavatoare cu rotor de 
mare capacitate, Hunedoara, 1 post, data limită
15.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• talanțar, Deva, 4 posturi, data limită 15.11. Tel. 
213244, orele 9-16.

> mb Hațeg, 3 posturi, data limită30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• talanțar, Hunedoara, 2 posturi, data limită
25.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• talanțar, Hunedoara, 3 posturi, data limită
15.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• femele de serviciu, Deva, 2 posturi, data limită
20.11. Tel. 213244, orele 9-16.
■ femeie de serviciu, Deva, 5 posturi, data limită
15.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• femele de serviciu, Deva, 8 posturi, data limită
31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• femele de serviciu, Hațeg, 1 post, data limită
30.10. Tel. 213244, orele 9-16
• flerar-betonlit, Deva, 2 posturi, data limită
15.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• flerar-betonlst Hunedoara, 1 post, data limită 
30.10. Tel. 213244, orele 9-16.

(6/23.10)
• flerar-betonlst. Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• flerar-betonlit, Orăștie, 2 posturi, data limită
13.11. Tel. 213244. orele 9-16.
• fochist la cazane de joasă presiune, Lupeni, 1 
ppst, data limită 1.11. Tel. 213244, erele 9 ■ 16.
• frigoriferiit (frigotehnlst), data limită 30.10.
Tel. 213244, orele 9-16.
• gaterist la tăiat bușteni, Orăștie, 5 posturi, 
data limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• gestionar depozit, Hațeg, 2 posturi, data limită
31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• gestionar depozit, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.10. Tel. 213244 orele 9 -16.
• grădinar, Călan, 2 posturi, data limită 30.11. 
Tel. 213244, orele 9-16
• guvernantă, Oritțtie, 1 post, data limită 25.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• inginer automatist, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
• inginer automatist, Orăștie, 3 posturi, data 
limită 31.12, Tel. 213244, orele 9 -16.

• Inginer chimist, Deva, 1 post, data limită 30.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• Inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Deva, 2 posturi, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Inginer construcții civile, industriale și agricole 
Orăștie, 1 post, data limită 13.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Petroșani, 1 post, data limită 27.10. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Inginer construct hidrotehnice, 1 post, data 
limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Inginer de cercetare în construcții civile, 
industriale, Deva, 1 post, data limită 15.11. Tel. 
213244, orele 9-16

Redacția nia-și asumi reipnnsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică șl mare publicitate.

RECLAME

adrian.noaghi%25c2%25aeremedia.ro
mailto:resurseumane@remedia.ro
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•în derivă . O navă rusească având la 
bord 18 marinari plutește în derivă în Marea 
Japoniei, autoritățile portuare pierzând con
tactul radio cu echipajul după ce acesta 
lansase un semnal SOS.

Prea bătrân pentru acțiune

• Premiat. Filmul „A fost sau n-a fost?" de 
Corneliu Porumboiu a luat premiul juriului la 
cea de-a patra ediție a Festivalului Mondial 
de Film de la Bangkok, ce a avut loc între 
11 și 23 octombrie.

Electrica Vehiculul electric realizat de Uni
versitatea Keio a fost prezentat, ieri, la sim
pozionul de profil din Yokohama. (Foto: epa)

Japonezii la 
psihiatru

Paris (MF) - O parte 
dintre turiștii japonezi 
care vizitează orașul Paris 
au nevoie de tratament 
psihiatric la întoarcerea 
în țară, din cauza localni
cilor neprietenoși și a 
străzilor murdare din cap
itala Franței. „O treime 
dintre pacienți se vindecă 
imediat, o treime suferă 
recidive și o treime dez
voltă psihoze”, informează 
Yousef Mahmoudia, psi
holog la spitalul Hotel- 
Dieu, din apropiere de ca
tedrala Notre Dame. Am
basada Japoniei la Paris a 
fost nevoită numai în 
cursul acestui an să repa
trieze patru turiști care 
ajunseseră să creadă că 
existau comploturi împo
triva lor și că în camerele 
lor de hotel există micro
foane. Fenomenul a fost 
numit de media „sindro
mul Paris”.

Iubitele 
lui Hitler 
Londra (MF) - Un 
album cu fotografii 
care a aparținut unei 
tinere iubite a lui 
Adolf Hitler, Angela 
„Geli" Raubal, va fi 
scos la licitație mâine. 
Albumul este evaluat 
la suma de 2.000 de 
lire sterline (2.980 de 
euro) și conține 35 
de fotografii. Se 
crede că multe dintre 
acestea au fost real
izate de liderul nazist. 
Raubal, fiica surorii 
vitrege a lui Hitler, a 
fost găsită împușcată 
mortal în apartamen
tul pe care aceasta îl 
împărțea cu iubitul în 
Munchen, în urmă cu 
75 de ani. Geli a 
murit la vârsta de 23 
de ani. Cauza oficială 
a morții a fost sui
cidul, totuși, nu se 
știe cât de obiectivă a 
fost ancheta poliției.

O pereche de panda roșu se acomodează 
cu noul adăpost deschis la Smithsonian 
National Zoo din Washington. (Foto: epa)

■ Actorul Russell Croyve 
se consideră prea bătrân 
pentru a juca în filme de 
acțiune.

Los Angeles (MF) - Actorul 
australian Russell Crowe (42 
ani) a declarat, recent, în tim
pul unui interviu, că este 
prea bătrân pentru a mai juca 
în filme de acțiune și că va 
prefera roluri „mai calme”. 
Actorul a mărturisit că nu se 
mai simte în formă pentru a 
face cascadorii periculoase..

„Acum că am mai 
îmbătrânit, oasele troznesc 
iar tendoanele lui Ahile nu 
mai lucrează așa cum ar tre
bui”, a spus Crowe. „Nu mai 
abordez totul cu aceeași 
intensitate ca până acum”, a 
adăugat el.

Actorul a interpretat câte
va roluri importante în filme 
de acțiune, precum cel al 
luptătorului roman în „Glad
iatorul”, cel al căpitanului de 
navă în „Master and Com
mander - La capătul pămân
tului” și cel al boxerului din 
„Renăscut din cenușă”. Deși 
Crowe este gata să renunțe la

Islanda încalcă
Oslo (MF) - Pescarii islan

dezi au încălcat sâmbătă inter
dicția impusă timp de 21 de ani 
și au prins cu harponul prima 
balena de când a fost semnat 
moratoriul în 1985. Potrivit 
Reuters, balena nordică cu 
înotătoare este considerată pe 
cale de dispariție și trecută ast
fel pe Lista Roșie alcătuită de 
Uniunea Internațională pentru 
Conservarea Naturii, însă 
islandezii susțin că situația 
acestor balene nu este nici pe

Stomatologi regali din Egipt
■ Arheologii au desco
perit trei noi morminte 
la sud de Cairo, în com
plexul de la Saqqara.

Cairo (MF) - Arheologii egip
teni au descoperit trei noi 
morminte la sud de orașul 
Cairo, care aparțin unor sto
matologi regali. Mormintele au 
fost descoperite în necropola 
Egiptului antic, Saqqara, com
plexul de piramide vechi de 
4.200 de ani, după ce poliția 
locală a capturat o bandă de 
profanatori de morminte.

Inscripțiile de pe pereții 
camerei unde se aflau mor
mintele includ un blestem care 
avertizează pe oricine care 
intră că va fi mâncat de șerpi 
și crocodili. 

Una albă, una de culoare
Brisbane (MF) - O femeie din Australia 

a născut fetițe gemene, una fiind albă și 
cealaltă de culoare, iar experții medicali 
spun că acești copii constituie un fenomen 
foarte rar, cu o probabilitate de unu la un 
milion. Gemenele familiei Singerl, născute 
în Burpengary, la nord de Brisbane, sunt 
complet diferite: Alicia are pielea închisă, 
ochii negri și păr creț, în timp ce Jasmin 
este blondă, cu ochi albaștri și pielea albă.

Natasha Knight (35 ani), mama fetițelor, 
este de origine jamaicană și engleză, în 
timp ce tatăl lor, Michael (34 ani), este ger
man. Cuplul mai are o fetiță, în vârstă de 
cinci ani, blondă cu ochi albaștri și tenul 
foarte închis. Natasha a declarat că a fost 
foarte șocată când a văzut prima dată 
gemenele: „Cineva m-a întrebat dacă sunt 
sigură că nimeni nu mi-a încurcat copiii la 
spital. Dar sunt fetele mele și sunt 
drăguțe”.

Tom Cruise (Foto: EPA)

filmele de acțiune, câțiva co
legi de-ai lui de la Hollywood, 
mai bătrâni, se întorc la 
lungmetrajele de gen care 
i-au făcut celebri.

Bruce Willis (51 ani) fil
mează pentru a patra parte a 
seriei „Die Hard”, Harrison 
Ford (64 ani) a anunțat că va 
juca în partea a patra a seriei 
aventurilor lui Indiana Jones, 
în timp ce Sylvester Stallone 
(60 ani) și-a pus mănușile de 
box pentru cea de-a șasea și 
ultima parte a seriei „Rocky”. 

interdicția 
departe atât de gravă, iar în 
apele nordice această specie 
este prezentă din belșug.

Reykjavik a hotărât azi să 
prindă nouă astfel de balene 
și treizeci de balene Minke 
până pe data de 31 august 2007, 
în ciuda moratoriului impus 
de IWC (International Whaling 
Commission). Reykjavik spune 
că doar cercetează balenele la 
fel ca pe celalalte resurse 
marine din jurul insulei vul
canice.

Zahi Hawass crede că s-a descoperit abia 30% din ceea ce se ascun
de sub nisipurile acestei țări (Foto: epa)

Zahi Hawass, șeful Consili
ului suprem pentru antichități 
al Egiptului, a declarat că,

Un loc lângă Tom Cruise
Londra (MF) - La 

adunarea anuală a bisericii 
scientologice din Sussex, de 
la sfârșitul săptămânii tre
cute, Membrii cultului au 
plătit bani mulți pentru a 
sta cât mai aproape de Tom 
Cruise, în funcție de dis
tanța la care se aflau de 
scaunul starului hollywood- 
ian.

Cei care au stat cel mai 
departe de actor, încât abia

Andreea Ivașcu, 
este născută în zodia 
Rac, îi plac moda, mu
zica și navigarea pe 
Internet. (Foto: T.Manu) 
Fata zilei o găsiți și pe 
www.huun.ro

dacă hoții nu ar fi fost prinși, 
arheologii nu ar fi descoperit 
site-ul. Pe zidul opus celui pe 

l-au putut vedea, la capătul 
cel mai îndepărtat al pavi
lionului, au plătit între 500 
și 600 de lire sterline (750 - 
890 de euro), în funcție de 
poziție. Pentru cei care îl 
puteau atinge pe Cruise, 
scaunul a costat 1.000 de lire 
sterline. Starul a luat loc 
într-un separeu destinat 
elitei mondiale a uneia din
tre cele mai curioase orga
nizați de pe planetă. 

care este inscripționat bles
temul, este desenat profilul 
unui dentist șef care pare că îi 
fixează cu privirea pe tre
cători.

Hawass a indicat că mor
mintele datează din timpul 
celei de-a Cincea Dinastii și au 
fost construite pentru a-i ono
ra pe dentistul șef regal și pe 
doi dintre asistenții acestuia.

Localizarea lor lângă pirami
da în Trepte de la Saqqara, 
mormântul regelui Djoser, des
pre care se crede că este cea 
mai veche piramidă a Egiptu
lui, indică faptul că acești me
dici erau foarte respectați.

Mormintele nu conțin mumi
ile dentiștilor și au fost con
struite din lut, cărămizi și cal
car, materiale preferate de 
clasa superioară a Egiptului.

Evacuări in provincia
Napoli, 18 municipalități 
sunt în stadiul de evacu- 

I’ are, în condițiile în care i 
vulcanul Vezuviu este pe 
cale să erupă. (Foto: epa) .

http://www.huun.ro

