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Armata cu ingineri
• Stație. CNH Petroșani va pune în funcție 
Instalația de inertizare (instalație mobilă de 
producere a azotului), mâine la EM Vulcan. 
Această instalație face parte din cadrul Pro
gramului de modernizare și retehnologizare 
a CNH, fiind o premieră în județ. (I.J.)

■ Un sfert dintre tinerii 
hunedoreni care doresc 
să devină soldați profe
sioniști sunt titrați.

Deva (M.S.) - Aproape un 
sfert dintre tinerii hunedoreni 
care doresc să devină soldați 
sau gradați voluntari, angajați

în armată, sunt absolvenți ai 
unei instituții de învățământ 
superior. Printre ei se numără 
ingineri, dascăli, juriști, dar și 
studenți în diferiți ani de 
studiu, preciza șeful Biroului 
Informare-Recrutare Hune
doara, lt.col. Nicolae Dincă. 
între cei care doresc să 
îmbrățișeze cariera de militar

profesionist se află frați sau 
chiar și o familie formată din 
soț și soție. Aproape zece la 
sută dintre cei înscriși în baza 
de date a Biroului sunt fete, 
care au ales cariera de militar 
profesionist pentru că, susțin 
ele, le place armata sau se 
declară „mai băiețoase”. 
„Faptul că sunt atâția tineri

și fete
cu un grad de pregătire șco
lară ridicat este un mare 
câștig pentru armată. Am con
cluzionat că sunt motivați pro
fesional”, afirma lt. col. Nico
lae Dincă. /p.S
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ieri după-masă în centrul Sevei. (Foto: ci)
Mai multe foto pe www.huon.ro

Distrugeri de armament
Deva (M.T.) - Inspectoratul pentru Situații 

de Urgență „Iancu de Hunedoara” infor
mează populația Devei că joi, între orele 9.00 
- 15.00, pe Dealul Paiului, se vor desfășura 
activități de distrugere a muniției, găsită 
neexplodată, descoperită în județ. „Spe
cialiștii serviciului de protecție civilă roagă 
populația ca, în acest interval orar, să nu 
desfășoare activități pe o rază de 1.500 m față 
de locul acestor operațiuni deosebit de pe
riculoase”, declară purtătorul de cuvânt al 
ISU, locotenent colonel Neculai Dorobăț.

rlEJOUa femei și-au pierdur^ 
L viața și alte două au fost T 
R grav rănite într-un accident ? 
f de circulație produs ieri | 
. dimineață în localitatea î 

Mintia. Mașina în care se 
f aflau cinci persoane a intrat J 
* în coliziune cu un TIR. /p.3 1 
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Fonduri pentru agricultură
După integrarea României în UE, fermierii autohtoni 
vor primi doar un sfert din subvenția pe care o 
primește un membru UE.

■ Avertizările Gărzii de 
Mediu Hunedoara către 
o firmă din Vețel nu se 
concretizează.

Vețel (I.J.) - De mai bine de 
opt luni de zile Stația de 
Preparare de Mixturi Asfal- 
tice Mintia aparținând Di
recției Județene de Drumuri 
Hunedoara poluează zona cu 
gaze toxice, gudroane și pul

beri în suspensie. Apelurile 
repetate ale Consiliului Local 
Vețel către Garda de Mediu 
Hunedoara și către proprietar 
au rămas fără ecou. Un 
număr 134 dintre cetățenii 
comunei au semnat un 
protest pe care l-au înaintat 
primarului comunei, Petru 
Popa, în care spun că vor 
protesta prin blocarea căilor 
de acces către firma polua
toare. /p.3

Stația de la Vetel
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Zonă 
industrială

Orăștie (M.S.) - Auto
ritățile locale din Orăștie 
sunt interesate în dez
voltarea unei zone indus
triale a orașului, organi
zată după toate cerințele 
unei economii moderne. 
Discuțiile sunt într-o fază 
preliminară a proiectu
lui. /p.6

’poduri europene în 2007

698 milioane euro

Programe finanțate

I”
Proiecte de infrastructură
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TIR-ul a lăsat satul fără curent
■ Un TIR a acroșat 
cablurile de energie 
electrică din Vața, 
lăsând satul fără curent.

Vața de Jos (M.T.) - Un TIR 
condus de Marius P., de 29 
ani, din comuna Șiria, județul 
Arad, șofer la o societate co
mercială din Arad, a lăsat mai 
multe gospodării fără energie 
electrică după ce a acroșat și 
distrus mai multe cabluri de 
energie electrică și telefonie. 
Polițiștii din Vața de Jos au

stabilit că incidentul s-a pro
dus în timp ce bărbatul con
ducea un autotractor cu semi
remorcă pe strada Calea 
Crișului din Vața de Jos. în 
urma incidentului, a fost în
treruptă alimentarea cu 
energie electrică a 150 de gos
podării și funcționarea pos
turilor telefonice a altor 125 de 
gospodării. „Bărbatul este cer
cetat în stare de libertate sub 
aspectul comiterii infracțiunii 
de distrugere din culpă”, 
declară purtătorul de cuvânt 
al IPJ, subinsp. Bogdan Nițu.

www.huon.ro
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EliminaJi.jiui 
a reușit, ieri, în 
partida din 16-imiJ 
le Gupei cu Pan- I 
durii Tg. Jiu, să 
păstreze scorul .. 
alb timp de 120 de* 
minute, dar a fost 
învinsă la lovi
turile de departa
jare, în urma a 
ratărilor lui M. 
Gheorghe și a 
căpitanului 
Paleacu. /p.7
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• Aprobat. Populația panameză a aprobat 
cu majoritate covârșitoare lărgirea Canalului 
Panama, un proiect ambițios prezentat de 
Guvern care va antrena costuri de peste 
cinci miliarde de dolari și care va permite 
trecerea prin zonă a navelor de dimensiuni 
foarte mari. 78 la sută dintre alegători s-au 
pronunțat în favoarea lărgirii canalului.

Olli Rehn 
avertizează

Londra (MF) - Comi
sarul european pentru i 
Extindere, Olli Rehn, a j 
avertizat că încercarea j 
de unificare a celor do- ..i 
uă teritorii cipriote divi- i 
zate ar putea fi ultima 1 
șansă de realizare a a- i 
cestui obiectiv pentru o 
lungă perioadă de timp, I 
Rehn a făcut apel la sta
tele comunitare să spri
jine eforturile președin
ției finlandeze de a des
chide comerțului cu UE ; 
un port din partea turcă 
a insulei, prin plasarea 
acestuia sub control 
ONU, dar ciprioții greci 
s-au opus până în pre
zent unor astfel de ini
țiative. UE speră că suc
cesul acestui demers ini
țiat de Finlanda va de
termina Turcia să își 
deschidă porturile nave
lor cipriote, îndeplinind 
astfel unul dintre crite
riile majore ale aderării 
sale la blocul comunitar.

Olli Rehn (Foto: EPA)

Fotoreporter răpit în Gaza
Gaza (MF) - Un fotoreporter spaniol anga

jat al agenției Associated Bress a fost răpit, 
ieri dimineață, de militanți palestinieni, în 
Fâșia Gaza, relatează Reuters.

Un alt angajat al Associated Press a 
declarat că jurnalistul a fost capturat de 
patru militanți înarmați..

„O grupare armată l-a răpit pe un fotore
porter în fața reședinței sale din orașul Ga
za. Fotoreporterul este cetățean spaniol”, 
a afirmat sursa citată.

Serviciile de securitate palestiniene au 
confirmat răpirea. „Efectuăm cercetări”, a 
declarat un oficial palestinian.

La începutul lunii octombrie, persoane 
înarmate au răpit un student american în 
Cisiordania, eliberându-1 după câteva ore.

Transfer La Ramadi a avut loc ieri | 
[' transferul de autoritate dinspre forțele

americane înspre cele irakiene, care astfel 
și-au asumat întreaga responsabilitate a 
zonei. Șeful forțelor americane a ținut un 
discurs cu ocazia ceremoniei. (Foto: epa)

George W. Bush
(Foto: EPA)

Președintele Traian Băsescu și oficialii care l-au însoțit în India, în față la Mausoleul Taj Mahal din Agra (Foto: epa)

Impresionat de Taj Mahal

S-a adre- | 
sat mu
sulmanilor I
Washington (MF) -
Președintele ameri- i
can, George W. i
Bush, s-a adresat luni i 
tuturor musulmanilor 
care sărbătoresc în
cheierea Ramadanu- 
lui, subliniind că Isla- i 
mul este „o religie 
mare, ce depășește i 
diviziunile rasiale și 
etnice". „Isalmul este i 
o religie mare, care ; 
depășește diviziunile ; 
rasiale și etnice și ca- i
re aduce speranță și i
pace în sufletul mul- i 
tor oameni", a deda- ; 
rat Bush într-un co- i
municat publicat de i
Casa Albă. „America j 
este mai puternică j 
grație numeroaselor j 
contribuții din partea i

< cetățenilor noștri mu
sulmani, iar noi apre- i 
ciem legăturile pe ca- : 
re le avem cu toate i 
statele musulmane i 
din lume", a adăugat i 
liderul american. i

■ în ultima zi a vizitei în 
India, președintele Bă
sescu a mers la Mauso
leul Taj Mahal din Agra.

Agra (MF) - Președintele 
Traian Băsescu a mers, ieri, 
în ultima zi a vizitei în India, 
la Mausoleul Taj Mahal din 
Agra, el declarându-se impre
sionat de modul în care a fost 
realizată decorarea cu pietre 
prețioase a monumentului 
mogul.

Președintele și soția sa au 
fost însoțiți de un ghid care 
le-a spus că peste 20.000 de

Moțiune simplă 
de la conservatori

București (MF) - PC a de
pus, ieri, la Camera Depu- 
taților o moțiune simplă inti
tulată „Autonomia teritorială 
solicitată de vicepremierul 
Marko Bela sfidează Consti
tuția României”, a anunțat în 
plen președintele Camerei, 
Bogdan Olteanu.

Moțiunea este semnată de 
57 de deputați, dintre care 17 
de la PC, 14 de la PSD, 22 de 
la PRM și 4 independenți.

Bogdan Olteanu a precizat 
că moțiunea va fi dezbătută 
de Cameră în termen de 6 zi
le. Deputatul PC Nicolae Popa 
a precizat că prin moțiunea 
respectivă se solicită demite
rea din funcția de vicepre- 
mier a lui Marko Bela, pe mo
tivul declarațiilor acestuia, 
caracterizate ca fiind „șovine 
și iredentiste”.
Alături de PRM

PC va susține moțiunea 
simplă pe care PRM intențio
nează să o depună la Senat 
pentru demiterea vicepremie- 
rului Marko Bela, a anunțat 
liderul PC, Dan Voiculescu.

Președintele PC a afirmat 
că, după depunerea de către 
acest partid a unei moțiuni 
simple la Cameră împotriva 
vicepremierului Marko Bela, 
susținerea, în Senat, a moțiu
nii PRM este un gest de con
secvență. PC solicită sesizarea 
de urgență a CSAT pentru a 
analiza situația creată de or
ganizarea, pe 4 noiembrie, a 
referendumului cu privire la 
autonomia teritorială. 

oameni au lucrat la mijlocul 
secolului al XVII-lea, timp de 
20 de ani, zi și noapte, pen
tru ridicarea construcției.
Cel mai frumos

Președintele s-a declarat 
impresionat de modul în care 
este decorat monumentul cu 
pietre prețioase din Tibet, Ye
men, Ceylon, Persia, Arabia, 
China, Rusia și Oceanul Indi
an. El a spus că se află pen
tru prima oară la Taj Mahal, 
deși a mai vizitat, venind pe 
mare, India, în special orașul 
Calcuta.

Băsescu s-a fotografiat în

Protestatarii au aruncat cu cocktailuri Molotov și cu pietre în poli
țiști, în noaptea de luni spre marți (Foto: epa)

100 de protestatari arestați
Budapesta (MF) - Aproxi

mativ 100 de manifestanți au 
fost reținuți de poliție în con
fruntările care au avut loc în 
cursul nopții pe străzile Buda
pestei, soldate cu rănirea a 19 
membri ai forțelor de ordine, 
au anunțat, ieri, surse oficiale 
din capitala Ungariei.

„Acțiunile poliției au res
pectat legea, au fost profesio
niste și legitime”, a declarat 
Peter Gergenyi, șeful poliției 
din Budapesta.

Oficialul ungar a subliniat 
că poliția nu a dispersat per
soanele care manifestau luni 
seara în Piața Deak pentru că 
opoziția (FIDESZ) organizase 
un marș separat în apropiere.

Forțele de ordine au evitat 
evacuarea pentru că mulți 

fața monumentului cu ziariș
tii români care însoțesc dele
gația oficială.

Șeful statului a semnat apoi 
în cartea de onoare și a ofe
rit oficialităților prezente al
bume despre România.
Din Agra la Mumbai

Coloana oficială a trecut a- 
poi în viteză prin orașul A- 
gra, lângă care se află monu
mentul, fiind privită de pe 
trotuare, din case, corturi sau 
direct din paturi sau de pe 
motorete, căruțe, autobuze și 
biciclete de bărbați, femei, bă
trâni, copii și tineri indieni, 

protestatari violenți intraseră 
în grupul de manifestanți paș
nici.

Gergenyi a explicat că, ulte
rior, autoritățile au fost ne
voite să utilizeze gloanțe de 
cauciuc și gaze lacrimogene 
pentru a restabili ordinea. Ti
bor Jarmy, un purtător de cu
vânt al poliției ungare, a a- 
nunțat că în confruntări fost 
răniți 19 membri ai forțelor 
de ordine, unii fiind în stare 
gravă.

Ieri dimineață, o organiza
ție civică a blocat cu 20 de 
mașini o arteră circulată din 
nordul capitalei ungare, pen
tru a cere demisia premieru
lui Ferenc Gyurcsany. Protes
tul a provocat coloane pe câți
va kilometri. 

totul sub supravegherea poli
țiștilor locali.

Taj Mahal este considerat a 
fi cel mai faimos mausoleu 
din lume, expresie supremă 
a artei mongule. Acesta a fost 
construit de împăratul mogu1 
Khurram în amintirea soției 
sale.

După vizita la Taj Mahal, 
Băsescu s-a deplasat în Capi
tala comercială a Indiei, 
Mumbai, unde a participat la 
Forumul oamenilor de afaceri 
organizat de Federația came
relor de comerț și industrie și 
să se întâlnească cu guverna* 
torul statului Maharashtra.'

Restricții pentru 
români și bulgari

Londra (MF) - Londra a a- 
nunțat ieri impunerea unor 
restricții pe piața muncii pen
tru cetățenii români și bul
gari care vor să lucreze în 
Marea Britanie după integre 
rea țărilor lor în Uniunea Eu
ropeană, la 1 ianuarie 2007.

Guvernul britanic a decis 
să accepte inițial persoane 
slab calificate, numai în sec
torul agro-alimentar. Aceste 
măsuri de control vor fi apli
cate pe o perioadă de tranzi
ție, a precizat ministrul de In
terne, John Reid.

Reid a precizat că bulgarii 
și românii necalificați vor pu
tea lucra în Marea Britanie 
cu permis de muncă pentru 
domenii specifice, neacoperite 
de britanici.

Sistemul foarte restrictiv 
prevede dreptul de a munci 
timp de șase luni, fără a pu
tea beneficia de ajutor sau lo
cuință socială.

Comisia Europeană și-a ex
primat regretul față de res
tricțiile impuse pe piața mun
cii de Marea Britanie pentru 
imigranții români și bulgari, 
după intrarea țărilor lor în 
UE.
Eforturile Guvernului

Guvernul va continua să fa
că eforturi pentru ca periqa 
da de tranziție a restricțiile 
impuse românilor și bulgari
lor pe piața muncii de către 
autoritățile britanice să fie 
cât mai scurtă, a declarat pre
mierul Călin Popescu Tăricea
nu.
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DN7:2 morti la Deva, 8 la Arads 1• Mort. Polițiștii efectuează cercetări pentru 
luarea măsurilor legale privind pe Alexandru 
D., de 59 de ani, din Lupeni, care a fost 
găsit mort, luni, în zona Barajului Retezat 
din comuna Râu de Mori. Din primele 
cercetări se pare că nu sunt suspiciuni de 
comitere a vreunei fapte penale. (M.T.)

• închis. Un bărbat de 39 de ani, din Hune- 
-A.doara, Samir B., fără ocupație, cu 
^antecedente penale, care are de executat

patru ani de închisoare pentru săvârșirea 
infracțiunii de furt calificat, a fost prins de 
Poliția Municipiului Hunedoara, fiind închis în 
Penitenciarul de Maximă Siguranță Bârcea 
Mare. (M.T.)

■ Două femei și-au 
pierdut viața într-un 
accident rutier, produs 
în localitatea Mintia.

Mihaela Tămaș
mihaela.tafliaseinformmedia.ro

Linie verde 
pentru copii

Deva (I.J.) - Telefonul 
Copilului 0800 8 200 200, 
precum și noul portal 

www.telefonulcopilu- 
lui.ro sunt deja promo
vate printr-o campanie 
care se adresează șco
lilor și liceelor. Această 
campanie vine ca o ur
mare firească a creșterii 
numărului de apeluri și 
a cazurilor de încălcare 
a drepturilor copiilor, 
dar și ca urmare a 
accentuării gradului de 
complexitate a proble
melor semnalate de 
părinți prin intermediul 
Telefonului Copilului. 
Copiii care apelează Te
lefonul Copilului pot 
semnala probleme per- 
sbnale și legate de fami
lie, comportamente anor
male ale profesorilor și 
colegilor de școală sau, 
în.^ cazurile cele mai 

terav,e, abuzuri fizice și 
sexuale. Părinții pot afla 
despre formele legale de 
sprijin pentru familiile 
aflate în dificultate, drep
turile care li se cuvin ca 
părinți sau viitori pă
rinți.

Sărbătoare
Deva (IJ.) - „Ziua 
ușilor deschise", 
manifestare care se 
dorește a fi asigu
rarea transparenței 
actelor de justiție, va 
fi celebrată azi de 
Colegiul de condu
cere al Tribunalului 
Hunedoara. Orice 
persoană interesată 
va putea vizita insti
tuția între orele 8 și 
14. Activitatea Tri
bunalului nu va fi 
perturbată, accesul 
va fi permis pe bază 
de buletin de identi
tate. Se va asigura 
prezentarea generală 
a instanței, explicarea 
circuitului dosarelor, 
a repartizării aleatorii 
a cauzelor în sistemul 
ECRIS și a etapelor 
procesuale până la 
soluționarea unei 
cauze și distribuirea 
ghidurilor de ori
entare juridică pentru 
justițiabili. 
Sărbătoarea are loc 
la Deva pentru a 
doua oară, cetățenii 
sunt invitați în sediile 
parchetelor, tri
bunalelor și 
instanțelor.

Mintia - Tragedia s-a petre
cut, în jurul orei 7.00, pe Dru
mul European 68, în loca
litatea Mintia, când cele 
cinci persoane care se aflau 
în autoutilitara care circula 
în regim de ambulanță se 
îndreptau spre Spitalul din 
Deva, pentru dializă. „Con
ducătorul autoutilitarei mar
ca Dacia 1307 Pick-up, 
Gheorghe L., de 42 de ani, din 
comuna Ilia, nu a păstrat o 
distanță de siguranță față de 
semiremorca marca Schwarz- 
muler, tractată de cap-tractor 
marca MAN, condus de Ionel 
S., de 35 de ani, din munici
piul Zalău, județul Sălaj”, 
declară șeful Serviciului 
Poliției Rutiere, inspectorul 
principal Ion Tirinescu.
Impact fatal

Șoferul TIR-ului declară că 
„am încetinit pentru că 
aveam în față un microbuz 
care voia să efectueze un 
viraj la stânga, moment în 
care am auzit o bubuitură 
puternică, am fost împins de 
mașina care venea din spate. 
Nu am pățit așa ceva în viața

Salarii
Deva (I.J.) - Câștigul salarial mediu brut 

în județ a crescut la 1076 lei, fiind cu 7,1% 
mâi mare decât luna anterioară, se arată 
într-un comunicat al Institutului Județean de 
Statistică Hunedoara. „Salariul mediu net a 
fost de 803 lei, cu 50 de lei mai mare decât 
în luna anterioară. Pe ramuri de activitate, 
salariile în agricultură, silvicultură și ser
vicii anexe se cifrau la 563 de lei, în indus
trie și construcții la 962 lei, iar în servicii 
la 653 lei. Ca urmare, rata inflației a fost de 
0,07% în timp ce câștigurile salariate medii 
nete pe județ au fost cu 6,6 % mai mari ca 
luna anterioară”, declară Traian Laslău, 
director IJS Hunedoara.

Lună neagră 
în județ

Numărul accidentelor 
de circulație a- crescut 
semnificativ în această 
lună, în județ, iar numă
rul persoanelor decedate 
este record pentru doar 
24 de zile. Zece oameni și- 
au pierdut viața în 15 
accidente rutiere grave, 
iar 13 au fost grav rănite. 
O statistică întocmită de 
IPJ arată că până la 
această dată, la nivelul 
județului Hunedoara nu
mărul accidentelor grave 
este de 121, în care și-au 
pierdut viața 67 de per
soane și au fost rănite 
grav peste 90. La nivel 
național statisticile sunt 
cutremurătoare. în acest 
an și-au pierdut viața
2.500 de persoane, iar alte
5.500 au fost grav rănite 
pe șoselele țării. în acest 
an, au murit, în accidente 
de circulație, un număr 
de persoane echivalent cu 
al locuitorilor dintr-o 
comună.

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.

DA

normal ca românii să sărbăto
rească Hal|oween-ul?

cuvw Vot p™
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.

80% din școli neinformatizate
■ în județ doar 119 
școli dispun de norma 
minimă de dotare 
informatică.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva - Inițiat în 2001, Sis
temul Educațional Informati
zat (SEI) urmărește dotarea 
tuturor școlilor din România 
cu soluții IT complete pentru 
procesul de predare/învățare. 
De asemenea, programul SEI 
promovează introducerea teh
nologiei informației în proce
sul educațional prin proiecte 
specifice destinate unor sco
puri educaționale și adminis
trative. Acest lucru este cerut 
de standardele europene care 
prevăd, ca o condiție de bază,

trei pasagerii din autoutilitară au văzut moartea cu ochiiDouă femei au murit, iar ceilalți

mea. Nu pot să cred că lângă 
mașina mea stă un om mort”, 
declară, șocat, șoferul auto
trenului.

în urma impactului, Asinef- 
ta C., de 59 de ani, din Boiu 
de Sus, ocupanta locului din 
spate dreapta, și Cornelia B., 
de 46 de ani, din Gurasada 
(față dreapta), pasagere în 
autoutilitara care circula în 
regim de ambulanță și trans
porta bolnavi la dializă, la 
Spitalul Județean Hunedoara- 
Deva, au murit. Pasagera din

))••••......... .  •••

Facem îhî apel 
către toți partid- 
panții Ia traficul 
rutier să conducă 
preventiv.
Bogdan Nrțu, 
PURTĂTOR DE CUVÂNT 

IPJ Hunedoara

. •.» .* • • »••««««

față dreapta a autoturismului 
a murit pe loc, din cauza le
ziunilor puternice suferite la 
cap și abdomen, iar cealaltă 
femeie și-a pierdut viața în 
drum spre Spitalul din Deva. 
Alte două persoane care se 
aflau în mașină au fost grav 
rănite și transportate la Spi
tal cu multiple leziuni, în 
timp ce șoferul a scăpat cu 
răni ușoare. în momentul pro
ducerii accidentului atât con
ducătorul autoutilitarei cât și 
pasagerii nu purtau centura 
de siguranță. Șoferului auto
utilitarei i-a fost întocmit 
dosar de cercetare penală 
pentru săvârșirea infracțiunii 
de ucidere din culpă. Pentru 
eliberarea celor două per
soane decedate dintre fiarele 
contorsionate ale autoturis
mului a fost nevoie de aju
torul unei echipe de des- 
carcerare din cadrul Inspec
toratului pentru Situații de 
Urgență „Iancu de Hune- 

accesul neîngrădit la calcula
tor pentru fiecare elev și pen
tru fiecare profesor. Cererea 
este ca o unitate de învă
țământ să dețină cel puțin 
șapte calculatoare legate la 
Internet.
Doar 20%

în județul Hunedoara, în 
prezent, doar 119 unități de 
învățământ dețin peste 10 cal
culatoare prinse în rețeaua de 
Internet: 36 de licee și 83 școli 
generale.. Dintr-un număr 
total de 639 de unități de 
învățământ, numărul celor 
dotate deja cu suficiente cal
culatoare pare a fi mic, însă 
trebuie avut în vedere faptul 
că proiectul SEI se derulează 
inclusiv în 2008. în plus, cele
lalte școli dețin deja o parte 
din numărul de calculatoare 

doara”. Traficul rutier pe 
DN7 a fost blocat aproximativ 
două ore, iar coloana de 
mașini s-a întins pe aproxi
mativ șapte kilometri, în 
ambele sensuri de mers. 
Polițiștii efectuează în con
tinuare cercetări pentru sta
bilirea cu exactitate a împre
jurărilor în care s-a produs 
tragicul accident rutier.

DN7 face victime și în Arad
După impact, cele două 
autovehicule au părăsit 
carosabilul, lovind imobilul 
numărul 118, în dreptul 
căruia a avut loc coli
ziunea. Din primele veri
ficări efectuate de către 
polițiști s-a stabilit că mi
crobuzul cu pasageri se 
întorcea de la București, 
iar în baza licenței de 
transport, societatea de 
transport unde era angajat 
conducătorul microbuzului 
nu efectua curse regulate, 
ci doar curse ocazionale 
pentru transport de per
soane. Imaginile au fost de 
coșmar, în microbuz oa
meni morți, și creieri zbu- 
rați pe șosea.

Localitatea Odvoș, din 
județul Arad, a fost locul 
unei cumplite tragedii, 
petrecute luni seară, în 
jurul orei 22:30, pe DN 7. 
Ioan R., de 46 de ani, din 
Arad, conducător auto la o 
societate de transport din 
Arad, în timp ce conducea 
un microbuz cu semire
morcă, din direcția Deva- 
Arad, s-a angajat într-o 
depășire în zona de acțiune 
a indicatorului „depășire 
interzisă” și a marcajului 
longitudinal continuu, a 
pătruns pe contrasens și a 
intrat în coliziune frontală 
cu un TIR, condus regula
mentar de Valeriu I., de 25 
de ani, din județul Timiș.

Microbuzul "morții" pe DN7, în județul Arad (Foto: CL)

cerute și elevii au acces la 
Internet.

www.hnon.ro '>
www.huon ro

^gune^ijaJrereaJa^forurrM

Școlile hunedorene subinfor- 
matizate (Foto: cu

Sărbătoarea 
Scorpionilor

Deva (S.B.) - Asociația 
„Copiii Soarelui”, sta
bilită la Dumbrava de Sus 
(com. Ribița), cunoscută 
mai ales pentru Centrul 
său de meditație Vipas- 
sana și pentru modul de 
viață al celor 25 de mem
bri, primește, în 28-29 
octombrie, oaspeți. Are 
loc „Sărbătoarea Scorpi
onilor”, cu activități re
laxante, tipice modului de 
trai al gazdelor: drumeții, 
activități sportive, expo
ziție cu produse proprii, 
muzică, în care se im
pune și respectarea unor 
reguli: fără fumat, con
sum de alcool și carne.

mihaela.tafliaseinformmedia.ro
http://www.telefonulcopilu-lui.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
http://www.hnon.ro
http://www.huon
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Prognoza pentru astăzi
Parțial senin. Maxima va fi de 24°C, iar 

minima de 10°C.

Prognoza pentru două zile
Joi. Soare. Maxima va fi de 21°C, iar mi

nima de 8°C.
Vineri. Cer parțial senin. Temperatura 

maximă va fi de 22°C. Minima va fi de 12°C.

Calendar Creștin-Ortodox_________________________
Sf. Mc. Marcian și Martine; Sf. Mc. Anastasie; St. Tavita.

Calendar Romano-Catollc
Ss. Crisant și Daria, soți m.

Calendar Greco-Catollc
Ss. Marcian și Martiriu notari m.

Astăzi. furnizarea energiei eleetetae na II întrerupta Intre 

orele:

8.0014.00 ta localltfițile Gateș, Mlădin, Dâblca, Hășdău 
șiVălari.

Gaz metan........................... . ...
Astăzi, furnizarea greului metan va II fatțeiuptă ta Seva? 
Intre orele:
9.00 - 1.5.00 pe Sir. Liliacului bl.21, se.D, Bdul 22 Decem

brie 6143 sc.C;
1100- ÎS.00 pe Aleea Jupiter bl.23 se.3.

Astăzi, tamharea apel potabile n li Întrerupta in Deva, 

tata» orele

8.00 - 11.00 pe sir. M. Kagălmceanu, Al. Muncii și la

Ardei umpluți cu hribi
Ingrediente: 8 ardei grași, 3 cepe, 150 g 

hribi, 100 g orez, 250 g suc de roșii, 1 ceașcă 
ulei, 50 g făină, sare, condimente, verdeață.

Mod de preparare: Se călește ceapa în 
jumătate din cantitatea de ulei, se adaugă 
orezul, apoi hribii, care au fost tăiați 
mărunți și fierți; se mai adaugă 2 cești cu 
zeama în care au fost fierți hribii, după care 
se lasă să fiarbă compoziția la foc mic până 
când scade. Se adaugă sare, piper, făina, 
verdeața și câteva linguri de suc de roșii. 
Se umplu ardeii cu compoziția obținută, se 
așază în tavă, se toarnă și restul sucului 
de roșii, restul de ulei și se dau la cuptor 
pentru 30 de minute.

Poftă bună! (Foto: arhiva)
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INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 HON Al CÂȘTIGAT!
în perloodo 3-26 octombrie, Cuvântul liber vtm sâ 
continui $â-i demonstrezi dt de ujor te poți Juca cu 
cuvintele. Dezleagă corect Integram* apăruți Tn 
flecare ediție a ziarului $4 trimite-o alături de talonul 
completat, pe adresa redacției: Deva, ftr. 22 Decem
brie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o 
ta cutiile spodale Cuvântul liber, pini ta 31 octombrie. 
Extragerea va avea loc ta 1 noiembrie, ora 16.30, la 
sediul redacției, ta prezența unei comisii.
DE DATA ACEASTA Ifl DAM CHIAJI BANII 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, ht 8806. 
Persoană de contact Magdalena >erban.
La acest concurs nu pot participa angajațil Inform 
Media fi nki rudele acestora de gradele I și II.

Nume.
Prenume 
Adresa

Localitatea
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I

Sunteți abonat la Cuvântul liber?
DA □ NU □

cuvÂKSU- JURNAL

J j ,• ■. &r; iz XfeK ‘ /tu

Berbec, _ _________ __ v_....... ..

La serviciu, sunteți iwwql Și aveP voința să 
o lucrare importantă. După-amiază ar fi bine- 
mai multă atenție unei persoane mal ta Ml ■■

Gemeni

Rac
t——

Munciți cu atâta entuziasm, încât riscați să atragejj MM
colegilor. Este posibil să ajungeți ta oiscuțH cu r « 
Iubită, pentru că stați prea r

Leu

Dimineață sunteți plin de energie și dispus să taceji mari

Balanță

să riscați prea mult. Vă recomandăm să fiți mai

Săgetător

Capricorn

Vărsător

ces.

Pești

mandăm să fiți

de afaceri. După-amiază reușiți să clarificați o

eforturi fizice, Vă recomandăm să nu vă supraestimați, £a 
Să nu aveți probleme cu sănătatea

Fecioară
Puteți avea succes Intr-o scurtă cătatort de ata&Hi N|i 
prudent și evitați discuțiile ta contradictoriu eu partenerii

••

Scorpion . ____ 2X:__

Sunteți într-o formă excelentă și faceți planuri îndrăznețe. 
Puteți avea succes în investiții financiare pe termen tang •$. 
în călătoriile în interes personal.

Dimineață aveți o voință de fier și reușiți să rezolvați & pro
blemă delicată la serviciu. Vă «ta ta&ă, să jKh* omi 

vorbiți cu colegii, pentru că sunteți nervos.

Dacă este să aveți succes fatr-o afacere, atunci veți nea 
numai datorită încrederii în forțele pnoptai. MM g 
faceți o mulțime de drumuri scurte, în iMeres

...
Sunteți optimist g aveți tactedere ta ajutorul SMtt de un I 

partener de afaceri și de prietenii apropiați. Totuși, vă reco- ■

7.-00 Jurnalul TVR. Sport 
8:00 Impas (r) 
8:50 Celebritățile timpului

El tău (s)
9:00 Dinastia (r) 
9:30 Desene animate.

Sabrina
10:20 Izolați în România. 

TVR - singurul prieten 
1035 Elefantul cu bulină (r) 
11:05 Lumea citește (r) 
11 >45 Asociația Internațio

nală a Polițiștilor - 
secția română (r)

12:00 Dis-de-seară (r) 
13:00 Cony și restul lumii

S (ep. 63, SUA 2003) 
1330 Desene animate: Club

Disney (SUA)
14:00 Jurnalul TVR. Spoit 

Meteo
15:00 Teleshopping 

1530 Oameni ca noi.
Prezintă Dana Rusu 

16:00 Conviețuiri. Magazin 
pentru alte națio
nalități

17:00 Jurnalul TVR 

17:15 Pe ce dăm banii? 

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

2Cfc15 ta Urgență (ep. 5,
□ România, 2006). Cu: 

Florin Piersic Jr.
21:15 Ochiul magic Reali

tatea filtrată de obiec
tivul camerei de luat 
vederi

2150 Regele Mihai. A 85-a 

aniversare

ANTENA 1 î

7XX) Rebelde (r) 8XX) Suflete 
rănite (r) 9XX) De 3x femeie (r)

600 hi gura presei cu 

Mircea Badea
700 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 

Cioran și Dan Capatos
900 In gura presei (r)

10.00 Concurs interactiv 

11:00 Anastasia (s, dramă,

; 7.-00 Știnle ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore? 

Te uiți și 
câștigi 

9:10 Omul care aduce 

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

10:15 Om sărac, om bogat 
□(film serial, reluare) 

11:15 Apropo Tv (r) 
12:15 Familia Bundy 

□(film serial) 
13:00 Știrile ProTv. 

Te uiți și câștigi 
1400 Pentru patrie (partea 

Ga ll-a) (aventuri, Româ- ! 1645 9595, te învață ce să 

nia, 1977). Cu: Amza 
Pellea, llarion 

Ciobanu. R.: Sergiu 
Nicolaescu

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

Te uiți și câștigi 
17:45 Om sărac, om bogat

(s)
Te uiți și câștigi 
18:55 Știrile sportive 

19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea
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< ElRusia, 2003). Cu: Elena !
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2030 Chipul frumos al 
<G răzbunării (dramă, 

SUA 1996). Cu: Yas
mine Bleeth, James 

Wilder, Richard 
Beymer, Ricky Pauli 
Goldin, Chandra West, 
Mitch Ryan, Mary Ellen 

Trainor, Ian Abercrom-

Korikova, Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov 

ș 12XX) Vhrere (serial) 
î 13:00 Observator cu Simona .

Gherghe
■ 13:45 Din dragoste (r)

(divertisment)
î 16.-00 Observator

fad
»18X10 Vocea Inimii (serial, 

□dramă, România, 

2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Alexandru Repan, Ion 

Dichiseanu, Marius 
Bodochi

19XX) Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport. Meteo

2030 Ziua judecății
(divertisment) 

2230 Fast Food

î
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KOO Lecția de... geografie (r) 
ta plimbare prin Europa 9X)0 
Ocolul Pământului în 80 de , 10:00 Ciocolată cu piper (s), 
zile (r) 10XJ0 Tonomatul DP2 11:00 Bărbatul visurilor mele 
11:30 Caracatița (s) 12:25 : (r) 12:00 Minciuna (s) 13:00 

Școala părinților (doc. r) 13XX) 
Omul între soft și moft (r) 
1400 ABC... de ce? 1430 Cu
tia fantastică (s) 15:00 împre

ună în Europa. Promenada 
16XJ0 Jurnalul TVR (r) 1630 E 
Forum 17:00 Ocolul Pămân
tului în 80 de zile 18XJ0 Lecția mea (s) 2230 Tărâmul pasiu- 
de... istorie. Povești de la' nii (s) 2330 Bărbatul visurilor 

Palat 18:35 Caracatița (s) 
19:25 Cum să nu ne îmbră
căm (doc.) 20:00 Bugetul 
meu. Prețul banilor 2030 Ba
zar 21XX) Ora de știri 22:10 7 
zile din viața lui Simon La- 
brosse 23:45 Transfer 0:15 
Futurama (d. a.) 0:45 Jurnalul 
Euronews

jurământul (s) 15:15 Rețeta de 1 

acasă 15:30 Suflete rănite (s) 
1630 Poveștiri adevărate 
17:30 De 3X femeie 1830 
Rebelde (s) 1930 SOS, viața ' 
mea! (s) 20:30 Iubire ca în 
filme (s) 2130 Daria, iubirea '

mele (s) 030 Poveștiri adevă
rate (r) 130 Iubire ca în filme 
(s, r) 230 Daria, iubirea mea * 
(s, r) 330 De 3x femeie (r)

i

063007.00 Observator (r) 
1630-1645 Știri locale

» J

□(film serial 
comedie, România, 
2006). 
Cu: Alina Crișan, 
Sorana Mohamad, 
Beatrice Peter,

11:50 Căutători de aw 
(comedie, SUA 2003). 1320 

Din nou acasă (fikn, de fami
lie, SUA 2005). 1455 Duma 

(dramă, SUA 2005). 1635 

Liga (aventuri, SUA 2003). 
1825 Fraieni (comede, SUA 

2000). 2tt00 Mbs Agent 
Secret 2: înarmată și seducă

toare (comedie, SUA 2005). 
21:55 Hany Roller și pri
zonierul din Azkaban (aven
turi, Marea Britanie, 2004). 
0:15 tn auzi (dramă, SUA 

2004). 2:05 Maca (fepnKae 
(comedie, SUA 2004).800 Sport cu Florentina 805 

Teleshopping 835 Mariana - 
Prețul inocenței (r) 935 Ed (s) 
10:35 Sporturi trăsnite (r) 
11O0 Tele RON 1250 Garito 

830 Revista presei 900 Dimi- 14:30 Dragoste și putere (s) 
neața cu Răzvan și Dani 11:00 
Teleshopping 1130 Căsătoriți 
pe viață (s, SUA, 2001) 1200 
Quizzit 13:00 Țara Iu' Papură 
Vouă (divertisment 2004) 
13:20 Look who is Winning 
14:30 Miezul problemei (r) 
1600 Naționala de bere 1700 
Bărbatul din vis (s) 18:00 Ba
ronii (r) 1830 Știri Național TV 
19:45 Țara Iu' Papură Vouă 
(divertisment 2004) 20:15 Să
rut mâna, mamă! 22:00 Baro
nii (s) 2230 Miezul problemei 
2400 Știri

1500 Bine ați venit la Mon
key House II (SF. SUA 1991 
1730 Trăsniți în NA.T.O. (r) 
18:00 Focus 1900 Sporturi 
trăsnite 1930 Camera de râs 
20:00 Cronica Cârcotașilor 
22:00 Trăsniți în N.A.T.O. 
22:30 Focus Plus. Prezintă: 
Cristina Jopescu 2330 Săp
tămâna nebună 030 Focus (r) 
130 Sunset Beach (s) 230 
Clubul de noapte

13:15 EU, Româria 1450 Rea
litatea bursieră 15:15 Fabrica 

16:00 Realitatea de la 16XX) 
1650 Marfa cu Dragoș Bucur 
17:00 Realitatea de la 17.-00 

17:10 Tu fad Realitatea! Cu 
Mihai Tatulid 1745 Erfitorii 
Realității 1850 Reafitatea ziei 
20X)0 Realitatea de la 2tt00 
2050 Marfa 2150 Prwnaedție 

22X15100%. Cu Robert Ttmes- 
oi 23X10 Reafitatea de la 23XM 

23:15 Politică, frate! Cu Andrei 
Gheorghe 24Î00 Reafitatea de 

la 24:00

2245 Jurnalul TVR. Sport bie. R.: Jack Bender Alin Roșu,
Meteo ms ta Bloc (s) Adrian Nartea,

23X5 Prim plan 23») Știrile Pro Tv. Sport '/.’Edgar Nistor ,i;.. ....... . -
23145 Cultura libre. Modera

tor Dragoș Bucurenci.
Noua ordine religioasă 

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

1990). Cu: Brian Ben- 
ben

1:10 Fălci 3 (thriller, SUA 

U 1983). Cu: Dennis
Quaid, Bess Armstrong 

250 Jurnalul TVR (r)

Meteo, Sport
350 Pe ce dăm banii? (r) 
430 Viața ca-n filme (s, r) 
£00 Tezaur foidoric(r)

I

I

I 
t 
t 
t

23145 Renegatul (ep. 7, 
□acțiune, SUA, 1992).

Cu: Lorenzo Lamas, 
L.Q. Jones, Geoffrey 

Blake, Mike White, 
Kent McCord 

0& Familia Bundy (r) 
1)15 La Bloc (r) 
1aW Omul care aduce 

cartea (r) 
1145 Știrile Pro Tv 
2âB Chipul frumos al 

G răzbunării (film, r) 
£00 Pentru patrie (partea 
□a ll-a) (film, r)

IBXS Observator
cu Andreea Beredeanu 

și Andrei Zaharescu.
Sport

2400 Alias
□(film serial) 

IX' Intfirtylări hazlii
!3(film serial)

2XX) Concurs Interactiv 
O Observator

(reluare) 
iWW Anastasia 
□(reluare) 

SWB Vocea Inimii 
□(reluare)

I

I

I
l
i

i

I

t
I
I

t
I

1
I

10:10 Verdict: Crimă! (r) 11'45 
Verdict: Crimă! (r) 12:45 Te
rapie intensivă (r) 13:45 Kryp- 
to, câinele erou (s) 14:15 Liga 
juniorilor (s) 1445 Cinema 
15:00 Joan din Arcadia (r) 
16:15 Cinema - Entertainment 
News 1630 Noi toți (r) 17:00 

Verdict: Crimă! (s) 19XX) Te-- 
rapie intensivă (s) 20XX) Cine-! 

ma - Entertainment News 
20:20 Joan din Arcadia (s) 
2130 Noi toți (s) 22.-00 Mi
siune mortală (acțiune/thriller, 
1989) 0:15 Verdict Crimă! (s)

9:00 Verissimo 10:00 Euro- 
maxx (r) (documentar) 1030 
Euroblitz - Automotor (r) 
11:00 Ne privește. Cu Alina 

Stancu 12:00 Știri 1230 Tele- J 
shopping 13:05 Briefing (r) 
14:00 Teleshopping 1435; 
Lumea cărților 15.-00 Telesho
pping 1535 Euromaxx (doc.) 
16:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru (r) 18XX) 6! Vine 

presa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 20:00 Omul care ne 

trebuie (dramă, România, 
1979) 22:00 Nașul 24.-00 Știri. 
Emisiune informativă 0:15 6! 
Vine presa! (reluare) 2:15 
Omul care ne trebuie (r)

8XX) Pompierii americani 9tW 
Motociclete americane 1QA. 
Ray Mears - tehnici de 

supraviețuire 11:00 Motoci
clete americane 12300 Mega- 
constnictori 13:00 Petrol 
sudoare și platforme 1400 
Supraviețuitori în condiții 
extreme 15.00 Cum se fabrică 
1600 Curse 1700 Automobăe 
americane recondiționate 
1800 Motoddete americane 
1900 Vânătorii de mituri 
2000 Megaconstructori 2100 
0 altă planetă 2200 Dosarele 
FBI 2300 Mașini pe alese 
24.00 Dezastru la țărmul 
morții
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www.AutoBizz.ro
Bm (I.J.) - Site-til aduce noî Informații privind 

achiziționarea unui autotarism strain. Este vorba despre 

calculatorul de taxe speciale pentru autoturisme șl autove
hicule. Aceste taxe se plătesc cu ocazia primei Înmatriculări 
în România și intră în vigoare începând cu II 01 2007.

Amplasarea aparatelor radar în data de 25.10.2006: I
- DN 7: Leșnic - Ilia - Tătărăști; I

- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat; I

- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și Mihal 

Eminescu.

Rubrici realizat! de SVM IFB FINWEST SA DE$" 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Societatea Preț
flat! incniaere yep

,act)Va^*
SNP 0.6800 -0.83
SÎF1 2.7100 -1.45
TLV 1.0900 -0.91
BRD 19.1000 -0.52
BCC 0.5400 •0.92
IMPACT 0.5550 0.91
BIOFARM 0.6650 -0.75
ANTIBIOTICE 1.8800 7.43
TEL 31.8000 0.95
ROMPETROL 0.0940 -1.05
SIF3 2,5100 -0,79
SIF5 3.2100 0.63

■ Locatarii străzii D. 
Zamfirescu vor tăblițe 
pentru locurile de par
care plătite.

«c.
■-• -' ............................................................................................................................... ......... JJ-J -JJJ1..

Euro EUR 3,5359
■
1 gram de aur XAU 52,4350

3k
i ni

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 984
Jandarmerie 955
Poliție 955
OJ.P.C. HD 214971

l , Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Regulii:
in 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
ș

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

3 6
9
2

1 7
8 7

9 3 1 2
4 3 2 9

8 9 5 2 3
2 6 4 5 7

AVANSAȚI

4 7 3
2 3 5

6 7 9
3 9 1
6 9 7 2

8 5 9
8 3 4

4 9 7
4 2 1

Soluția jocurilor din numărul precedent
2 3 4 7 8 5 9 6 1 3:7 8 6 2 4 1 5 9

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

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

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

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

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

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

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

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

ncepător Avansați

Amendă de 100.000 lei noi

Ședință CL la Vețel

■ Cetățenii comunei 
nu vor lăsa mașinile fir
mei să intre pe poartă, 
în semn de protest.

INA JURCONE______________________
lna.JumMvlntorniniidl«.ro

Vețel • Recoltele distruse și 
starea de sănătate cu care se 
confruntă cetățenii comunei 
Vețel nu vor rămâne nepedep
site, afirmă aceștia, și spun că, 
dacă nimeni nu ia nici o 
măsură, nu vor mai lăsa 
mașinile firmei să intre pe

poartă. Mai mult, 134 dintre ei 
au semnat un protest pe care 
l-au trimis Gărzii de Mediu, 
Prefecturii și CJ, precum și 
firmei poluatoare. „Am încer
cat In repetate rânduri să-i 
găsim: fie i-am invitat la noi, 
fie am fost noi la ei. Se vede 
de la o poștă rea-voință. Moloț 
face ce vrea în județul ăsta, 
pentru că se pare că la dis
poziția sa este totul și ne mai 
și amenință. Situația durează 
de opt luni și nimeni nu pare 
interesat”, declară Petru Popa, 
primarul comunei, și căruia îi 
subscrie întreg CL Vețel. Con

tactat telefonic, comisarul-șef 
al Gărzii de mediu Hunedoara, 
acuzat că nu aplică nici el 
sancțiuni drastice Drumurilor 
Județene care poluează, a de
clarat că: „azi le voi aplica o 
amendă contravențională de 
100.000 de lei. Ideea este că nu 
sancțiunea rezolvă situația. 
Ieri, reprezentanții Drumuri
lor erau în Italia unde au a- 
chiziționat cu 60.000 de euro 
filtrul necesar pentru redu
cerea noxelor degajate în at
mosferă. Este a patra amendă 
pe care o voi aplica DJD 
Hunedoara”.

wf? it ii>> '■»> i»' > »»o î -î

Parcări fără tăblițe

Deva (C.B.) - Corneliu 
Crișan, domiciliat în Deva pe 
strada Duiliu Zamfirescu, bloc 
Ol, este nemulțumit că pe 
locurile de parcare contrac
tate, primăria nu a instalat 
tăblițe care să identifice lo
curile de parcare ca fiind re
zervate. „Pentru anul în curs 
am mers la Primărie cu actele 
necesare pentru a obține con
tractul pe un teren de 12,5 mp, 
pe care am construit înainte 
de 1989 o parcare împreună cu

alte cinci persoane, având 
acordul autorităților de a- 
tunci. Am apelat la vicepri- 
mărul Florin Oancea care mi- 
a promis că în luna septem
brie se va turna covor asfaltic, 
se va marca terenul și se va 
monta plăcuță indicatoare de 
locuri rezervate. Pe la mijlocul 
lunii septembrie a venit o 
echipă din partea Primăriei 
care a trasat cu vopsea albă 
niște linii paralele fără să 
scrie nici măcar numărul 
poziției din contract, nicide
cum să mai monteze și placa 
indicatoare. Pentru aceste lo
curi de parcare plătim 50 de 
lei/an, dar noi am rămas cu 
banii dați, iar acolo poate par-

„rezervat" 
ca cine dorește chiar dacă nu 
a plătit nici un ban”.

Viceprimarul Florin Oancea 
răspunde: „Cu aceeași echipă 
care se ocupă de turnarea 
covorului asfaltic și de mar
carea locurilor de parcare exe
cutăm lucrări în zona gării. 
Locatarii de pe strada Duiliu 
Zamfirescu să stea liniștiți că 
nu i-am uitat, doar că am 
amânat puțin lucrările în zona 
aceea pentru că nu ne putem 
împărți în două părți odată. 
Municipiul Deva are 1001 de 
probleme. Plăcuțele indica
toare pentru locuri rezervate 
au fost comandate și chiar azi 
o să mă interesez să văd care 
e situația lor. Toate parcările

Florin Oancea

pe care există contract vor fi 
dotate cu aceste plăcuțe. îi rog 
să aibă puțină răbdare, noi ne 
zbatem să iasă lucrul bine și 
să mulțumim pe cât mai mulți 
oameni”.

Tinerii vor fi premiați
Deva (I.J.) - Tinerii vor pre

mia pe cei mai buni dintre ei 
la Jakarta, Indonezia. Adu
narea Mondială a Tineretului 
așteaptă propunerile de can
didați pentru premii în 
următoarele trei categorii: 
Premiul pentru creatorul ce
lui mai remarcabil job: afa
cerii de tineret care a creat 
numeroase locuri de muncă 
și mijloace de trai pentru 
tineri; Premiul pentru Creș
tere și Dezvoltare excepțio-

Lorincz Szell

nale: afacerii de tineret care 
a realizat o creștere și o dez
voltare remarcabile; Premiul 
pentru o inovație excepțio
nală: afacerii de tineret care 
a adus idei novatoare și cre
ative pe piață. ”Data-limită 
pentru trimiterea formula
relor de candidatură este 31 
octombrie 2006. Sper ca tiner
ii hunedoreni care s-au 
dovedit a fi foarte creativi să 
poată câștiga și ei ceva. Spe
răm măcar un rezultat pozi
tiv la nivel național”, declară 
Lorincz Szell, director DJT 
Hunedoara.

Premiile vor fi prezentate 
la Forumul Global Youth 
Entrepreneurship, care va 
avea loc la Yogyakarta, Indo
nezia, între 23 și 26 noiembrie 
2006. Detalii despre premii 
pot fi găsite la: http:// 
www.gyef. org/awards. html

Cauți un loc 
de muncă?

Vino la MANPOWER!
MANPOWER angajează pentru 
clientul său SOLBCTRON
Operatori linie 

de producție
Avantaje:

• salariu brut începând cu 640 RON
• ticheîe de masă
• transport gratuit

♦ bonus de fidelitate 
In {imita a 20 RON lunar

.cazara grstuiti pentru angajați) 
din «fora județului Timi$

MANPOWER vine la tine acau 
șl Tțl efort un cura de calificare gratuit in:

Hunedoara^ Șc. Gen. Nr. 1
B-dul Corvin, Nr. 14 (zona Hotel RUSCA)

Vineri 27,10.2606 ora 1XOO eau 
SAmhâtl 2A.10 2006 ora 1OO0

Informații Suplhnentarw
Tel.: 0256 309 481 / 0256 306 458

mP
Manpower

RECLAMA

faceți?

îți utilează casa!

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

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, completeazâ-1, răspun
de la întrebarea zilei prin Da sau 
Nu și apoi depune-I 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 
fată de cumpărarea zilnică a ziaru
lui, fă-ti 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 prezenta 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!

i Talon pentru concurs - 25 octombrie 2006
Nume_____________________________ Prenume____________________ j

j Adresă___________________________________________________________ !
Telefon___________________________ Sunteți abonat?____________ !
întrebarea zilei: Sunteți de acord cu plete facturilor direct ;

; de pe card? DA □ NU □

JURNAL cuvâ(B
CON

http://www.AutoBizz.ro
http://www.gyef
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• Porți deschise. Biroul de Informare - 
Recrutare Hunedoara organizează astăzi, la 
sediul din Deva, între orele 10-16, Ziua 
Porților Deschise, manifestarea fiind dedicată 
tuturor celor care doresc să afle detalii 
despre modul în care pot îmbrățișa cariera 
militară. (M.S.)

• Falsuri. O vânzătoare din Petroșani este 
cercetată de poliție pentru că a comercializat 
articole de sport contrafăcute, pe care erau 
inscripționate numele unor cluburi de fotbal, 
fără acordul acestora. (M.S.)

Iosif Blaga

Proiect pentru zonă industrială
Orăștie (M.S.) - Autoritățile locale din 

municipiul Orăștie sunt interesate în dez
voltarea unei zone industriale a orașului, pe 

o suprafață de cinci 
hectare, în care să fie 
amplasate hale de pro
ducție, spații expozi- 
ționale și alte facilități 
necesare investitorilor. 
Proiectul ar putea să fie 
realizat în colaborare cu 
Incubatorul tehnologic 
și de afaceri deschis 
recent chiar la ieșirea 
din Orăștie, în zona

comunei Romos. Președintele Consiliului 
director al incubatorului de afaceri, loan 
Gabor, menționa, la un seminar organizat 
cu oamenii de afaceri hunedoreni, că a avut 
o primă discuție cu primarul municipiului 
Orăștie, Iosif Blaga. El a estimat că valoarea 
investiției s-ar putea ridica la 7-8 milioane 
de euro. Prezent la întâlnire, primarul din 
Orăștie a dat asigurări că va sprijini incu
batorul de afaceri, opinând că „producția 
este cea care dezvoltă o țară”. El a arătat 
că în Orăștie funcționează aproximativ 800 
de agenți economici, dar efectele pentru 
comunitate nu sunt chiar cele așteptate.

Controale. Polițiștii hunedoreni au apli
cat 162 de amenzi, intr-o singură zi, șoferilor 
care nu au respectat normele de circulație 
rutieră. Aproape o treime dintre sancțiuni 
s-a referit la depășirea vitezei legale. Un per
mis auto a fost suspendat pentru consum de 
alCOOl. {Foto CL)

Stolo, fără sprijin
Deva (M.S.) - Liberalii hunedoreni deza

probă acțiunile desfășurate de Theodor Sto- 
lojan și Valeriu Stoica și nu au cunoștință 

de existența vreunui 
grup care să susțină 
ideile acestora, a de
clarat președintele 
organizației PNL De
va, Florin Oancea. 
„Suntem convinși că 
Theodor Stolojan nu 
a fost un liberal con
vins, cu sufletul. Da
că ar fi fost, atunci

nu ar fi criticat programul coaliției de 
guvernare și numai pe miniștrii liberali. Nu 
se poate ca doar miniștrii liberali să gre
șească”, a spus vicepreședintele PNL Hu
nedoara. El s-a arătat „convins” că exclu
derile din PNL au fost o măsură „înțeleaptă” 
luată de conducerea partidului.

tinerii despre armata cu plată
■ Tinerii licențiați 
doresc să devină sol
dați sau gradați volun
tari profesioniști.

Deva (M.S.) - La doar câte
va săptămâni de la începerea 
înscrierilor în baza de date a 
Biroului de Informare-Recru- 
tare Hunedoara pentru viitoa
rele posturi de soldați sau 
gradați voluntari angajați în 
armată, situația statistică in
dică un lucru deosebit: tine
rii cu studii superioare arată 
un interes sporit față de carie
ra militară. între cei care pre
feră o astfel de slujbă se nu
mără ingineri, dascăli, juriști, 
studenți - unii chiar în ani ter
minali. înscrierile se fac la 
sediul Biroului, situat în 
curtea Centrului Militar Jude
țean, sau chiar la telefonul

Lt. Nicolae Dincă Daniel Gârgă

Biroului: 220017. „Un candidat 
a absolvit o facultate de cal
culatoare și cunoaște foarte 
bine limba engleză. Chiar dacă 
are deja gradul de sublocote
nent în rezervă, acest tânăr a 
declarat că va renunța la grad 
pe perioada contractului cu 
Ministerul Apărării”, afirma 
șeful Biroului, lt.col Nicolae 
Dincă. Mai mulți tineri au 
călcat pragul Biroului și în 
cursul zilei de ieri. Printre ei, 
doi ingineri din Petroșani.

Nu cred că manelele 
simt pe primul loc 

în preferințele muzi
cale ale românilor. 
Cred că mai mult le 
preferă tinerii, dar nu 
toți, doar o parte din
tre aceștia.
Ileana Cornelia Dascălii, 
Deva

Claudia Gornic Daniela Criste (Foto: cl)

„Armata este o soluție mai 
bună și asigură un viitor mai 
sigur. îmi place milităria, 
chiar dacă nu am făcut arma
ta”, spunea Daniel Gârgă.

Colegul său, Claudiu Mun- 
teanu, este pasionat de zbor. 
„Mi-ar plăcea să ajung la 
forțele aeriene. Este un dome
niu apropiat de tehnică”. 
Aproape zece la sută dintre 
candidați sunt fete. Leontina 
Covaci este studentă la admi
nistrație ppblică și spune că

și-a dorit să ajungă în armată 
de mai mult timp. „Am fost 
considerată ca „băiatul” lui 
tata. Nu-mi este teamă. Este 
o mândrie”. „Sunt mai băie- 
țoasă din fire. Mi se pare o ca
rieră de viitor”, afirma Da
niela Criste, în timp ce pri
etena ei, Claudia Gornic, sus
ține că este atrasă de armată: 
„Nu este vorba de un interes 
material. Nu știu ce armă mi 
s-ar potrivi, dar vreau să merg 
în armată”.

Si: Manelele ocupă primul loc în

Părerea mea este că 
acest gen de mu

zică nu ne reprezintă 
pe noi, românii. 
Manelele s-au cam 
dus la fund și sunt 
ascultate mai mult la 
nunți și chefuri. 
Valentin Mocanii,
Deva

Economie 
funcțională

Deva (M.S.) - Structura 
exportului românesc arată o 
„însănătoșire” a economiei 
naționale, pentru prima dată, 
în luna iunie, produsele cu 
valoare adăugată mare livrate 
pe piața externă depășindu- 
le pe cele cu grad mic de pre
lucrare, a declarat, la Deva, 
ministrul delegat pentru co
merț, Iuliu Winkler. Potrivit 
acestuia, anumite decizii ma
croeconomice ale guvernului 
au fost confirmate favorabil 
de evoluția lor ulterioară, un 
exemplu fiind introducerea și 
menținerea cotei unice de 
impozitare. „Cota unică de 
impozitare a adus beneficii. 
Economia românească este 
mai atractivă, iar investițiile 
străine vor atinge, în acest 
an, un nivel de 9 miliarde de 
euro”, a afirmat ministrul Iu
liu Winkler. El a mai arătat 
că proiectul de buget pentru 
anul 2007 a fost construit, în 
premieră, pe o valoare a pro
dusului intern brut care va 
depăși 100 de miliarde de 
euro.

Iuliu Winkler

i

Cum poți participa?
ra-ti un abonament la Cuvântul Liber pen 
tiu minim O LUNA, ri.i numai 8.9 lei (da.

Ai visat ca
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Manelele nu sunt, 
la noi, deasupra 

altor genuri muzicale. 
Românii le-au preluat, 
dar cultura noastră 
muzicală nu este do
minată de acest gen 
balcanic.
Claudiu Danci, 
Deva

Eu cred că manelele 
au tot mai puțini 

adepți. Va trece și 
acest val. Am fost 
cuprinși de balcanism, 
dar am început să ne 
retragem încet-încet.

Alin Nuțu, 
Deva

Nu cred că românii 
pun pe primul loc 

în preferințele lor 
manelele! Din păcate, 
sunt mulți tineri care 
le adoră! Asta denotă 
o oarecare lipsă de 
.boBubî,
Diana, 
Deva
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• Gabor, nemulțumit. Antrenorul Romulus 
Gabor ar fi preferat ca FC Corvinul 2005 să 
joace cu primul 11 în meciul din Cupa Ro-

*Siâniei cu Oțelul. „Eu aș fi preferat să jucăm 
tu Oțelul cu prima garnitură, dar decizia a 
aparținut conducerii clubului", a afirmat 
Gabor, care nici nu a făcut deplasarea la 
Târgoviște, unde se va juca meciul. (C.M.)

Jiul, eliminată la penalty-uri
■ Minerii au ajuns până 
la loviturile de la 11 
metri, dar au fost trădați 
de căpitanul Paleacu.
ClPRIAN MARINUT___________________
ciprian.marinut@inforniniedia.ro

Târgu Jiu - Jiul s-a specia
lizat în remize albe, însă în 
Cupa României ca să te cali
fici mai departe trebuie să 
marchezi mai mult decât ad
versarii. Minerii au reușit, 
ieri, în parțida din 16-imile 
Cupei cu Pandurii Tg. Jiu, să 
păstreze scorul alb timp de 120

Record de medalii
Deva (C.M.) - Echipa de cadete a CSS Deva 

a obținut medaliile de bronz în cadrul finalei 
Campionatului Național de Lupte, desfășurat 
la finalul săptămânii, la Odorheiu Secuiesc. 
Luptătoarele antrenate de Cosmin Văcărașu, 
Suraj Moravan și Doru Ailincăi reușec să 
urce pe podium pentru al IV-lea an conse
cutiv, astfel că bronzul e și mai valoros prin 
prisma menținerii între cele mai puternice 
echipe. „La turneul final au participat cele 
mai bune șase echipe ale țării. Dintre cele 
cinci meciuri disputate, noi am câștigat trei, 
8-2 cu Viitorul Cluj, 7-3 cu LPS Oradea și 6- 
4 cu CSS Bacău și am pierdut două cu 
primele clasate, 4-6 cu campioana CSS Sf. 
Gheorghe și 4-6 cu vicecampioana CSS 
Roman”, preciza antrenorul principal, Cos
min Văcărașu. Medalia obținută de echipa 
de cadete este a 28-a din acest an pentru 
secția de lupte a CSS Deva care stabilește 
astfel un nou record de medalii cucerite într- 
un sezon. Componența echipei: Ana Răduț 
(ctg. 38 kg); Andreea Peliancă (ctg. 40 kg); 
Alexandra Luchian (ctg. 43 kg); Mihaela 
Feurdean (ctg. 46 kg); Elena Ilica (ctg. 49 kg); 
Sandra Prejban (ctg 52 kg), Hattab Masuda 
(ctg. 56 kg); Alexandra Leuca (ctg. 65 kg); 
rezervă - Maria Culda (ctg. 52 kg).

Pandurii - Jiul 4-3 după 11 metri 

Jiul: Hotoboc - Scarlatache, Mi- 

hart, Kalai (46 Borza - 91 I. Ma- 

rinică), Lungan - Voicu, C. Petre, 
Pâcleșan, M. Gheorghe - Dulcea, 

Constantinescu (Paleacu '62).

X____________________________ J

Cinci medalii de aur

Echipa de cadete a CSS Deva și antrenorii lor

■ Hunedoreanul Eric 
Sos a câștigat la kata și 
kumite patru titluri 
naționale.

Valentin Neagu 
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - La Craiova s-a 
desfășurat recent Campiona
tul Național de karate FRKM 
(shotokan), pentru copii cu 
vârsta între 10 și 13 ani. De 
la Clubul Sportiv „Shoto” Hu
nedoara au participat patru 
concurenți. Aceștia au obți
nut nu mai puțin de nouă me
dalii, dintre care cinci de aur! 
Cele mai bune rezultate le-a 
dobândit Eric Sos. .Acesta a 
câștigat patru medalii de aur:

FvimUi / WWMMITVfe

Seria Valea Streiului_______  ______ ___________
Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a Vl-a, din 22 otombrie: 

Sîntămăria Orlea - Unirea Berthelot 2-1; Goanță Ghețari - 

Streini Bretea Română 4-0; Streiul Baru Mare - Dacia 

Boșorod 3-1; Minerul Teliuc - Viitorul Păclișa 2-0; Mureșul 

Deva - Cerna Lunca Cernii 8-0

Clasamentul
1. Mureșul Deva 6 6 3 0 38-4 18
2. Sîntămărie Orlea 6 4 1 1 15-9 13

3. Gemă Lunca C. 6 4 0 . 2 15-14 12
4. Minerul Teliuc 6 , 3 1 2 9-10 10
5. Viitorul Păclișa 5 3 0 2 7-8 9

6. Sarqeția 6 2 0 4 13-20 6
7. Unirea Berthelot 6 2 0 4 10-18 6
8. Streiul Baru Mare 4 1 0 3 3-7 3

9. Goanță Ghelari 5 1 0 4 7-15 3
10. Dacia Boșorod 6 1 0 5 9-21 3
Programul etapei a Vll-a, din 26 octombrie: Dacia Boșorod 

- Minerul Teliuc; Sargeția - Streiul Baru Mare; Unirea G. 
Berthelot - Goanță Ghelari; Cerna Lunca Cernii - Sîntămăria 

Orlea; Viitorul Păclișa - Mureșul Deva.

Șahiștii deveni, în 
top la Geoagiu

Geoagiu (C.M.) - Șahiștii de 
la Clubul de Șah Deva au 
obținut rezultate foarte bune 
la tradiționalul turneu orga
nizat anual în luna octombrie 
la Geoagiu - Băi de Uniunea 
Cluburilor de Șah din Româ
nia. La individual, maestrul 
FIDE Iuliu Hegheduș a ocu
pat locul I cu șase puncte din 
șapte posibile, iar Daniel 
Bogdea s-a situat pe poziția 
a V-a cu cinci puncte. In con
cursul pe echipe, Clubul de 
Șah Deva s-a clasat pe locul 
secund, după CS Victoria 
Techirghiol, dar înaintea 
echipelor CSM Reșița și CSM 
Alba Iulia. în plus, în com
petiția rezervată seniorilor 
(pensionarilor) Ștefan Bucur 
și Ioan Adam au ocupat lo
curile trei și patru cu câte 4,5 
puncte din șapte runde. „Sunt 
rezultate bune care demon
strează valoarea șahiștilor 
deveni în contextul în care la 
competiție au participat peste 
100 de jucători”, comenta Cor- 
neliu Hotăran, președintele 
Clubului de Șah Deva. 

_________________________________________________________________________________________

Seria Valea Mureșului_______________ ___
5eva (V.N,) - Rezultatele etapei a Vl-a, din 22 octombrie: 

Jusino lila - Victoria Dobra 4-1; Aurul Certe] - Ponorul Vața 

4-1; Moții Buceș - Olimpia Ribița 0-2; Streiul Simeria Veche 

- Zarandul Crișcior 0-2.

Clasamentul___________________ ___________________
1. Olimpia Ribița 6 5 1 0 15-7 16

2. Zarandul Crișcior 6 4 1 1 14-4 13
3. Streiul Simeria V. 6 4 0 2 13-7________12

4. Moții Buceș__________S 3 0 2 7-4________9
5. Ponorul Vața 6 2 1 3 13-15 7 _

6. Casin lila .____________5 1 2 2 6-7 5
7. Aurul Certej 6 1 1 4 11-14 4
8. Victoria Dobra 6 0 0 6 6-27 0

Programul etapei viitoare, din 29 octombrie: Zarandul 
Crișcior - Casino Ilia; Olimpia Ribița - Streiul Simeria Veche; 

Ponorul Vața - Moții Buceș; Victoria Dobra - Aurul Certej.

Iuliu Hegheduș

de minute, dar au fost învinși 
la loviturile de departajare, în 
urma ratărilor lui M. Gheor
ghe și a căpitanului Paleacu. 
Trebuie precizat că Jiul a ac
ceptat să joace pe stadionul 
din Tg. Jiu, deși meciul trebu
ia să se dispute pe teren neu
tru, pentru a evita o deplasa
re costisitoare la Rm. Vâlcea. 
Marin Tudorache, noul antre
nor al minerilor, a încercat să 
ascundă interesul Jiului pen
tru această competiție, anun
țând că va juca cu rezervele. 
Declarația s-a dovedit doar o 
manevră menită a-i surprinde 
pe adversari, pentru că în afa
ra lui Mulțescu, A. Ilie și C. 
Dinu, Tudorache a trimis în 
teren prima echipă, cu preci
zarea că Borza și căpitanul Pa
leacu au intrat pe parcurs. în 
acest context, Pandurii și Jiul 
au oferit un meci echilibrat, 
dar modest, în care nici o 
echipă n-a reușit să marcheze, 

două la kata și kumite in
dividual și două la kata și 
kumite individual OPEN. De 
asemenea, Cătălin Brumar a 
câștigat o medalie de aur la 
kumite și una de bronz la 
kata individual, Radu Bucur 
o medalie de argint la kumite 
și una de bronz la kata indi
vidual, iar Nicolae Bularda o 
medalie de bronz la kata indi
vidual.

Sportivii hunedoreni sunt 
antrenați de Ilie Zamfir - 2 
DAN - SHOTOKAN și Cons
tantin Cristian - 1 DAN, mul
tiplu medaliat cu aur la Cam
pionatele Naționale, Europene 
și Mondiale și component al 
iotului național de cădeți. De 
remarcat este faptul că în pre
zent CS „Shoto” Hunedoara

PrePay

un credit și jumătate!

timp de 1 an, cu Orange PrePay ai:

■ credit cadou să vorbești 10 minute naționale,
la fiecare 20 de minute consumate

■ apeiuri naționale la tarifele din rețeaua Orange

share

v>w.orange.fa_____________________________________ Bi

Căpitanul Alin Paleacu (alb) a ratat penalty-ul decisiv

iar pentru departajare s-a 
ajuns la loviturile de la 11 
metri. La proba nervilor tari, 
pentru Pandurii au înscris 
Vătavu, Luca, Ursu și Orac și 
a ratat Mândrean, în timp ce 
pentru Jiul au marcat Voicu, 
Dulcea, Ciprian Petre și au 
ratat M. Gheorghe și Paleacu.
Simota atacă dur

După eliminarea Jiului, 
finanțatorul, Alin Simota, a 

Karatiștii deveni, iar în top

deține locul al II-lea în țară la 
nivelul cluburilor și are în 
lotul național cinci sportivi. 
Aceștia vor participa în lima 
decembrie la Campionatul 
European de la Veneția. 

declarat, că va lua măsuri 
împotriva jucătorilor. „A fost 
un meci urât, plictisitor. S- 
au întâlnit două echipe de 
impotenți, parcă. O să iau mă
suri după acest joc împotriva 
fotbaliștilor mei pentru că nu 
se poate să ne prezentăm în 
acest hal la un joc de Cupa 
României”, a spus Simota. 
Antrenorul Marin Tudorache 
a felicitat Pandurii, lăudând 
prestația portarului Dossey.

Cu echipa a 2-a
Deva (V.N.) - Corvinul 

Hunedoara joacă astăzi, 
în șaisprezecimile Cupei 
României la Fotbal, la 
Tîrgoviște, în compania 
Oțelului Galați, una din 
revelațiile acestui tur de 
campionat. După cum se 
știe, ultima ispravă a 
celor din Galați a fost vic
toria împotriva Stelei, a- 
șa că hunedorenilor nu le 
va fi deloc ușor. Dându-și 
seama de diferența de va
loare dintre cele două e- 
chipe, și de șanse oficiali 
ai Corvinului au declarat 
că la Tîrgoviște se vor 
deplasa numai cu jucă
tori din echipa a doua.

mailto:ciprian.marinut@inforniniedia.ro
mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
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• Accidentare. Atacantul brazilian al 
echipei Olympique Lyon, Fred, victima unei 
accidentări la coapsă în meciul cu Olympique

i Marseille (4-1), duminică, într-un meci din
cadrul etapei a 10-a a campionatului francez 
de fotbal, va fi absent între șase și opt 
săptămâni. (MF)

• înfrângere. Mlada Boleslav, viitoarea ad
versară a Rapidului, în Grupa G a Cupei 
UEFA la fotbal, a suferit a doua sa înfrânge
re în campionatul Cehiei, fiind întrecută cu 
2-0 de FC Brno, în etapa a 11-a. Mlada se 
menține pe locul doi în clasament la un sin
gur punct de campioana Slovan Liberec.(MF)

Nimic de făcut la Steaua?

Ofertă
București (MF) - Coti

dianul AS a scris că la 
dineul oficial de dinain
tea meciului Steaua - 
Real Madrid, din etapa 
a treia a grupei E a 
Ligii Campionilor, pre
ședintele CA al FC Stea
ua, Gigi Becali, a încer
cat să vândă grupării 
madrilene un jucător 
accidentat, căpitanul Mi- 
rel Rădoi. Președintele 
clubului Real Madrid, 
Ramon Calderon, și ju
cătorii madrileni au nu
mit discuțiile de dinain
tea meciului cu FC Stea
ua, scor 4-1, din etapa a 
treia a grupei E a Ligii 
Campionilor drept „pac
tul de la București”, in
formează presa spaniolă. 
După înfrângerea de la 
Getafe și înaintea me
ciului cu Steaua, Cal
deron a discutat la Bu
curești cu fiecare jucă
tor în parte, motivându- 
i pentru ieșirea din cri
ză.

Gigi Becali

Ronaldinho
(Foto: EPA)

întâlnire
Madrid (MF) - Fotba
listul brazilian al echi
pei FC Barcelona, Ro
naldinho, s-a întâlnit, 
luni, la Madrid, cu 
fostul baschetbalist 
american Michael 
Jordan, aflat în Spa
nia cu ocazia promo
vării noii sale colecții 
de echipament spor
tiv. Ronaldinho s-a 
declarat un mare ad
mirator al fostului 
baschetbalist, de șase 
ori campion NBA cu 
formația Chicago 
Bulls. Jordan, care 
este considerat cel 
mai mare baschet
balist din toate tim
purile, l-a felicitat pe 
Ronaldinho pentru 
performanțele sale, 
spunând despre 
acesta că: „Este Mi
chael Jordan al fot
balului. Este creativ și 
este respectat de 
toată lumea". Mi
chael Jordan, care își 
va încheia turneul 
european de promo
vare la Milano, i-a o- 
ferit brazilianului o 
pereche de pantofi 
de baschet.

■ Portughezul Carlos a 
declarat că se află într- 
o situație nedreaptă și 
vrea să plece.

București (MF) - Portarul 
Carlos Fernandes a declarat 
că nu mai are nimic de făcut 
la formația Steaua București 
și că decizia antrenorului 
Cosmin Olăroiu de a-1 lăsa re
zervă la meciul cu Oțelul nu 
a fost influențată de decla
rațiile președintelui CA, Gigi 
Becali, informează Sportugal. 
„Nu mai am nimic de făcut 
aici. Este o situație nedreaptă, 
am primit patru goluri de la 
Real Madrid, dar trebuie să ne 
uităm și la numele adver
sarului. Vreau să plec. Nu nu
mai din cauza acestei situații, 
deși ea a cântărit mult în de
cizia mea. Nu merit așa ceva, 
după tot ce am făcut pentru 
club”, a spus Carlos, adăugând 
că nu a avut până acum nici 
o problemă de la sosirea în 
România. Portarul stelist a 
vorbit și despre faptul că a 
fost rezervă la partida din de-

Președinte
București (MF) ■ Preșe

dintele Consiliului de Ad
ministrație al FC Brașov, 
Ioan Neculaie, a declarat, 
marți, că Dinu Gheorghe 
a fost numit în funcția de 
președinte executiv al 
grupării din Liga a Il-a, 
mandatul acestuia ur
mând să înceapă la data 
de 1.12. „S-a rezolvat to
tul, Dinu Gheorghe este 
în funcția de președinte 
executiv. Pentru noi este 
de departe cea mai bună 
soluție. Dinu Gheorghe 
este un profesionist sută 
la sută care poate ridica 
clubul. Contractul său va 
fi valabil doi ani, dar se 
poate prelungi”, a afir
mat oficialul brașovean.

Cupele europene la 
handbal feminin

București (MF) - Echipa de handbal femi
nin Oltchim Râmnicu Vâlcea va întâlni for
mația ungară Cornexi Alcoa, în turul trei 
al Cupei Cupelor, s-a stabilit, marți, în urma 
tragerii la sorți. Partida-tur va avea loc în 
Ungaria pe 6 sau 7.01.2007, returul fiind pro
gramat la Râmnicu Vâlcea o săptămână mai 
târziu. în turul trei al Cupei EHF, echipa 
Rulmentul Brașov va întâlni formația daneză 
FCK Handbold Copenhaga, prima partidă 
urmând să aibă loc în Danemarca. Tot în 
turul trei al Cupei EHF, echipa HC Zalău 
va înfrunta formația ungară DVSC Debrecen, 
primul meci urmând să se dispute în Româ
nia. Echipa Universitatea Jolidon Cluj- 
Napoca va întâlni, în turul trei al Challen
ge Cup, formația portugheză CS Madeira, pri
ma partidă urmând să aibă loc în Portugalia.

Președintele clubului Real, Calderon, I 
a spus că atacantul Raul a vrut să părăseas
că echipa, după eșecul cu Getafe, dar vic
toria cu Steaua din Liga Campionilor i-a 
refăcut moralul, (Foto: epa;

_________ __________________________ . *

Oare cine va apăra poarta Stelei în Liga Campionilor? (Foto, epa)

plasare cu Oțelul Galați, scor 
1-2, în etapa a Xll-a a Ligii I. 
„Antrenorul hotărâse deja să 
mă lase pe bancă înainte de 
declarațiile președintelui. A 
fost doar un meci în care nu 
am jucat, nu sunt îngrijorat. 
Am nevoie de odihnă după

meciurile din Liga Campioni
lor”, a explicat Carlos. Impre
sarul portarului, Carlos Gon
calves, a admis că în perioa
da de transferuri din iarnă 
portughezul ar putea părăsi 
Steaua: „Dacă Steaua va dori, 
este posibil ca acest lucru să

se întâmple”. Sportugal a men
ționat că la începutul sezonu
lui Carlos a avut o ofertă din 
Spania, de la Betis Sevilla, dar 
negocierile nu s-au finalizat și 
că după criticile lui Becali, 
transferul lui Carlos este doar 
o chestiune de timp.

Pele - la vârsta de 66 de ani
■ Legenda fotbalului a 
declarat că este nevoie 
de mai mult atașament 
pentru cluburi.

Brasilia (MF) • „Regele” fot
balului, Pelâ, a fost sărbătorit 
luni, cu ocazia împlinirii 
vârstei de 66 de ani, de către 
fostul său club Santos. Ofici
alii i-au pregătit un afiș înalt 
de 17 metri cu chipul său, 
desfășurat pe fațada stadio
nului Vila Belmiro. „Omagiul 
este un cadou de la Dumne
zeu”, a declarat Edson Aran- 
tes do Nascimento, născut pe 
23 octombrie 1940 la Tres Co- 
racoes (statul Minas Gerais), 
înainte de a reafirma atașa
mentul său față de Santos, 
club la care a jucat marea

Edson Arantes do Nascimento (Foto: epa)
parte a carierei sale, între 
1956 și 1974. Și acum păstrea
ză cu acesta legături foarte 
strânse. De remarcat că Pelâ, 
care nu a evoluat decât la do
uă cluburi, Santos și apoi

New York Cosmos, între 1974 
și 1977, și-a exprimat cu a- 
ceastă ocazie regretul că jucă
torii actuali nu mai au „dra
gostea pentru tricoul pe care 
îl poartă”.

O mică insulă de 10 hectare
■ Emirul Dubaiului i-a 
dăruit lui Michael Schu
macher o insulă în Gol
ful Persic.

București (MF) - Emirul Du
baiului, Mohammed bin Ras- 
chid al-Maktoum, i-a făcut cel 
mai exotic cadou pilotului Mi
chael Schumacher, cu ocazia 
încheierii carierei în Formula 
1, oferindu-i una din cele 300 
de insule artificiale din Golful 
Persic, care fac parte din pro
iectul de lux „The World”, in
formează Bild. Proiectul gigan
tic, cunoscut și cu numele de 
„Cea de-a opta minune a 
lumii”, cuprinde 300 de insule 
artificiale în Golful Persic, 
care, privite din avion, vor 
forma o hartă a lumii în mi

Schumacher a primit cel mai exotic cadou (Foto: epa)
niatură. Insulele, ce vor repre
zenta state ale lumii, vor avea 
între 2,5 și 10 ha, iar prețul 
uneia va începe de la 4,5 mii. 
euro. Inițiatorul proiectului, 
în valoare de 1,8 mid. euro, es
te emirul Dubaiului, șeicul 
Mohammed bin Raschid al-

Maktoum, care i-a oferit lui 
Michael Schumacher una din
cele 300 de insule, la alegerea 
pilotului. Managerul germa
nului, Willi Weber, spune că 
Michael Schumacher nu s-a 
hotărât încă pe ce continent 
virtual își va alege insula.

Demitere?
București (MF) - Tehni

cianul Anatoli Demia
nenko ar putea fi demis 
din funcția de antrenor 
principal al echipei Di
namo Kiev și înlocuit cu 
olandezul Co Adriaanse, 
a anunțat, marți, agenția 
Calciomercato. Sursa ci
tată notează că diriguito
rii clubului ucrainean s- 
au orientat spre Adri
aanse după ce au fost re
fuzați de suedezul Sven 
Goran Eriksson și de ita
lianul Marcello Lippi. în 
primele trei întâlniri din 
grupă, Dinamo Kiev a su
ferit tot atâtea înfrângeri, 
1-4 cu Steaua, 1-5 cu Real 
Madrid și 0-3 cu Olym
pique Lyon.

Raliul Dakar 2007
București (MF) - România 

ar putea fi reprezentată de 
patru motocicliști, Emanuel 
Gyenes, Marcel Butuza, Fran
cois Vuillet și Martin Frei- 
nademetz, la ediția din 2007 
a Raliului Dakar, a anunțat, 
marți, managerul general al 
Mol Szalay Dakar Team, Bal
azs Szalay.

Toți cei patru piloți și-au 
plătit taxa de înscriere la ra
liu, în valoare de 50.000 de 
euro, dar Vuillet și Frei- 
nademetz, ultimul fiind orga
nizatorul Red Bull Romani-

acs, nu au confirmat deo
camdată țara pentru care vor 
participa. Dintre cei patru 
piloți, Gyenes (22 de ani) va 
lua startul pentru echipa Mol 
Szalay Dakar Team. El a 
declarat că, deși este foarte 
tânăr, se simte pregătit pen
tru o cumpetiție așa dură 
cum este Raliul Dakar.

„Dakar este cel mai greu 
concurs de anduranță din 
lume. Deși sunt foarte tânăr 
pentru așa ceva, cred că sunt 
pregătit pentru ce va fi aco
lo”, a spus Gyenes.

Cu ocazia unei vizite la Beijing, orașul care va găzdui I 
Jocurile Olimpice din 2008, președintele Comitetului 
internațional olimpic (CIO), Jacques Rogge, și-a exprimat 
îngrijorarea în ce privește imaginea Chinei in străinătate.

(Foto: EPA)
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• vând Dacia 1300, rovignetă, ITP 
2008, preț 500 euro. Tel. 
''«1/500113. CD

• vând Dada 1310 Li, af 2002, RAR 
ITP 2008, preț neg. Tel. 0744/843758, 
0723/193387, 777543. (D

• vând Dacia papuc Diesel, motor 
1900 Renault, af 2004, 47.000 km, 
proprietar. Tel. 0745/928889. (D

• vând VW Golf 1116 Diesel, trapă, 
jante, elemente 90, stare tehnică 
foarte bună. Tel. 0721/223774. (D

• vând Skoda Favorit Forman, af 
1994, benzină, 1300 cmc, 5 trepte, 
jante aliaj, preț 2000 euro, 
negociabil. Tel. 0721/987544. (D

• vând Renault Megane, 2003, 1,6 
litri, 35.000 km, climă, 4 airbag-uri, 
radiocasetofon, preț 8200 euro. Tel. 
0744/208283, 219145.

• vând Golf F IV, 2001, 1400 cmc, 
75 CP, 2 uși, închidere centralizată 
telecomandă, CD original, geamuri 
electrice etc. Tel. 0724/062873. (D

• vând Ford Tranzit Diesel, af 1987, 
8 + 1, 2500 cmc, preț 3100 euro, 
negociabil. Tel. 0721/214105. CD

• vând Ford Focus TD Dl 1.8 Diesel, 
af 2003, 15.500 km, nerulată In țară, 
inscrisă, preț 9500 euro, negociabil. 
Tel. 0721/987544. (D

Vând ap. 2 camere (03)
• amenajat modem, living, gresie, faianță, 
parchet lamelar, zona Astoria, 50 mp, merită 
văzut, preț 950 milioane lei, negociabil. Tel. 
0745/253413. (T)
• Deva, Kogălniceanu, urgent, semidecoman- 
date, centrală termică, gresie, faianță, balcon 
închis, jaluzele exterioare, cablu tv, 110.000 ron, 
negociabil. Tel. 0721/819189,0254/215581 (T)
• ultracentral In Simeria, etaj 2, parchet, balcon 
mare, multiple îmbunătățiri. Tel. 0748/658222, 
0729/015069. (D
• urgent, in Bârcea Mare, preț negociabil. Tel. 
0254/231750. CD
• zonă centrală, decomandate, etaj 3, gresie, 
faianță, balcon închis, contorizări, preț 40.000 
euro. Tel. 0721/055313. (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 
1,3 mid., negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• semidecomadate, CT, parchet gresie, faianță, 
ocupat i I 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- 
liar, zona Progresul, preț 110.000 RON, neg, tel. 
740/013971. (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)
• Dada, 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 Ah Pescarilor, et. 1, dec, contorizări, 
balcon, s=56 mp, baie, bucătărie mare, preț 
130.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)

• vând Clelo af 1996, linie muzicală 
Philips, geamuri electrice, 75.000 km 
reali, stare impecabilă, preț 4250 
euro, neg. Tel. 0745/928889. (D
• 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)
• etal htermedtar, 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 Uc. 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 KogăNceami, 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)

• vând VW Golf IV, 1390 cmc, ben
zină, af 2002, 143.000 km, 7900 
euro, neg. Tel. 0723/165413. CD

• vând Audi 80 B4, af 1994, alarmă, 
închidere centralizată, 12.5OO km, din 
2002 tn țară. Tel. 0729/674248. CD

I e 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)
e circuit, parchet bloc de cărămidă balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98.000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică proprie, parchet balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj X 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)

• 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, bale, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dadă 2 camere, CT, parchet, gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel; 0746/779288. (A8)
• In arar t, bloc de cărămidă balcon închis, 
zona Dacia, preț 98.000 RON/neg., tel. 231800; 
0740/317314. (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)
• superamenajat, CT, termopane, complet 
mobilat și utilat ideal,pentru închiriere, parter,, 
prg.25.000 euro, neg, tel, 235208,0729/018866.

• st 70 mp, superamenajat și dotat CT, la cheie, 
ocupabil imediat et 2, zonă bună preț neg, tel. 
235208,0724/620358. (A6)
• pe b-dul Decebal, dec, s=74 mp, vedere în 2 
părți, 2 balcoane, C.T, neamenajat, preț 140.000 
RON, neg, 0745/640725. (A7)
• pe Eminescu, aproape de Trident et. 3, dec, 
s=58 mp, .parchet, gresie, faianță, C.T., 
termopane, balcon mare deschis, preț 155.000 
RON, 0745/640725. (A7)
• în 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, tei. 
0745/640725. (A7)
• pe Zamfirescu, dec, et. 2, parchet gresie, 
faianță apometre, ocupabil imediat, preț 105.000 
RON, tel. 0749/268830. (A7)
• pe Mărăsti, 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 mp, 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)

• central in Simeria, plata în 2 rate. Tel.
0729/015069, 0748/658222. (T)
• unjent, Deva, plata imediat Tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, zona part, decomandate, con
torizări, centrală termică, gresie, faianță 
parcnet prw negoaanu, Tara inwmetnan. 
TeL 0741/556314. (5/2440)
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• semidecomandate, balcon, parchet, gresie, 
faianță repartitoare, st 70 mp, et 1, zona Mioriță 
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, In zona Dorobanți, dec., 2 balcoane, 
amenajări moderne, centrală termică preț 
165.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• Dorobanți, parter înalt, 2 băi, centrală termică 
boxă balcon închis, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• zonă centrală dec, 80 mp, acoperit cu tablă 
termopane, centrală termică preț 185.000 RON, 
tel. 221712,0724/305661. (A2)
• 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, 
superamenajat, complet mobilat și utilat, preț 
150.000 Ron, neg, merită văzut, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• dec, CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg, tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață parter, ideal spațiu comercial, 
birouri, cabinet, cu toate aprobările la zi, merită 
văzut, preț neg, tel. 235208, 0724/620358, 
0729/018866. (A6)
• b-dul DecebaL et. 1, dec, s=75 mp, contorizări, 
neamenajat, preț 160.000 RON, neg, tel. 206003, 
230324. (A7)
• b+ftd Decebal dec, parchet, gresie, faianță 
C.T, zona Artima, preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe AL Streiului, semidec, et. 3 din 4, gresie, 
faianță C.T., liber, preț 85.000 RON, neg, tel. 
0740213174. (A7)
• Dada, bucătărie modificată parchet, gresie, 
faianță, contorizări, preț 88.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona Împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg, 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona L Creangă parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg, tel. 0746/779288. (A8)
• dea, camere cu parchet, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, bd. Decebal, preț 160.000 RON, 
neg, tel. 212141. (A#

• bloc cărămidă, zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg, tel. 235208,0729/018866. (A6)
• 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 ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et bun, CT, 2 balcoane, parchet 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
• dec, 2 băi (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, etai 3, bd. Decebal, preț neg, 
merită văzut! Tel. 231800; 0740/117313 (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)

Vând ap. 4 camere (07)

• 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 greșie, faianță et. 2, zona 
M. Viteazul, preț 55000 euro, neg, tel. 
0726/316796. (Al)
• dea, st 100 mp, contorizări, Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688. (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, parchet 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• zona M. Eminescu, 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)
• pe B-dul 22 Decembrie, dec, et 3 din 4, modi
ficat, living mare, 2 băi, 2 balcoane, C.T, ușă 
metalică s= 102 mp, amenajat frumos, preț 
62.000 euro, neg, tel. 0745/640725. (A7)

• casă In Simeria, 2 corpuri, zonă liniștită 
ocupabilă imediat acte în regulă preț 40.000 
euro, negociabil; accept plata în 2 rate. Tel. 
0748/658222,0729/015069. (T)
• casă cu teren 440 mp, Deva, Str. Spitalului, nr. 
19. Tel. 216036. (T)
• casă nouă Deva, P+E+M, sc 240 mp, 
Pietroasa, 2 intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică 400 mp teren, preț 99.000 
euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• central Deva, 2 intrări, 3 camere, 2 băi, 2 
bucătării, pivniță CT, garaj, 600 mp teren ■ 
livadă canalizare, apă gaz, preț 350000 RON, 
neg., Tel. 215.212. (Al)
• 5 camere, garaj, CT, gresie, faianță parchet 
grădină zona Sântuhalm, preț370.000 RON, neg., 
tel. 0742/290024. (A3)
• construcție nouă 7 camere, nefinisată curte 
Și grădină 1200 mp, ideală pentru sediu firmă 
sau locuit Devă preț 120.000 euro, tel. 
0742/290024. (A3)
• Deva, sir. 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+1, construcție 2000, parter: 2 
camere, hol, baie, bucătărie, garaj, la etaj: 3 
camere, hol, baie, bucătărie, pretabil 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg, tel. 
0745/640725. (A7)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 bă', 
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg, tel. 0745/786578. (A8)
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• construcția 1N0, 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, bale 
(gresie, faianță), piscină, curte, ST 580 mp, zonă 
ultracentrală, Deva, preț 150.000 euro/neg., tel.

11800; 0740/317113. (A9)

Cumpăr casă (14)

Pentru rezervări 
sunați la: 

0721/951.723 
0720/323.366

'Banii Tequila ritual 
în Deva, te așteaptă 
Nn fiecare zi, între 
orele 20.00-06.00 ia 
megadlriracție !H!!!

CCRAhLI
Hațeg

anoajeazA
COWTABIL
CERINTB:
-experiența In domeniu mln.S ani; 

etlnti n
-văieta maxima 4S ani. 
AVANTAJE;

-aalartu motlvant; 
-condiții da luoru Intr-o 
•chip* dinamic*

(59664)Ral. la T»l.; 0723/400 «38 aau 0284/772 221

NUMĂRUL I MONDIAL
PROMOȚIE

15 SEPT. - 30 NOV.

• urgent, cuă cu grădină, Deva sau Slmerla, 
..lata Imediat. Tel. 21521

Vând garsoniere (19)
• Deva, bl. 80, balcon închis, mobilată, preț 570 
milioane lei, negociabil. Tel. 0723/499284 (T)
• Urgent, Dan, zona Mărăștl, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță, obiecte sanitare noi, 2 
focuri gaz, contorlzărl, mobilată, fără Interme
diari, preț 670 milioane iei, negociabil.. Tel. 
222313,0747/692330. (T)
• decomandat», zona 22 Decembrie, parchet, 
gresie, faianță balcon, preț 720 mii., negociabil. 
Tel. 0726/316796. (Al)
• urgent, decomandate, contorlzărl, parchet 
gresie, faianță, zona Dorobanți, preț 69,000 ron, 
Tel.0745/639022,0726/316796. (Al)
• confort L dec., ocupabllă Imediat Dorobanți, 
parter, preț 67.000 RON, tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)
• dec, bucătărie, bale, balcon, contorlzărl, etal 
Intermediar, zona Be|an, preț 65.000 RON, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, bale, balcon, etal intermediar, 
zona Mărăștl, preț 75.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542,seara. (A2)
■ 2 camere, bale • faianță, gresie, etaj Interme
diar, Dacia, preț 56.000 RON, neg., tel. 
0741/154401,22754, seara. (A2)
e dec, neamenajatt, suprafață de peste 35 mp, 
zona M. Emlnescu, preț 75.000 RON, negociabil, 
tel. 0741/154401,227542. seara (A2)
• zona Mirări, semldec., etaj Intermediar, preț 
65.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
e zona Dorobanți, dec., gresie, faianță, parohet 
CT, bucătărie modificată, st=40 mp, tel. 
0742/290024. (A3)
• garsonieră dublă, zona Gojdu, etal 2, parohet 
contorlzărl, ocupabllă Imediat preț 73.000 ron, 
neg., tel. 0788/165703,232809. (A4)
• zona Progresul parchet faianță, apometre, 
gaz 2 focuri, stare foarte bună sau schimb cu 
apartament 2 camere * diferență In zonă 
centrală accept credit Ipotecar, preț 67.000 ren,1 
tel. 0745/302200,232808 (A4)
• zona Decebal-1. Maniu, etaj Intermediar,dec., 
parchet contorlzărl, stare bună ocupabllă 
Imediat preț 85.000 ron, neg., accept credit 
Ipotecar, tel. 0723/251498,0745/302200,232808 
(A4)

e eta| L dec., gresie, faianță termopane, usă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228 (A5)

• stol 1 dec., contorlzărl, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78.000 RON, neg., 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
e dac, neamenafoU, st=40 mp, contorlzărl, 
balcon, Dorbanțl, preț 80.000 RON, neg,, tel. 
223400,0720/38796,0742/005228 (A5)
e nm M, Emlnescu, dec., et. 3, ocupabllă 
Imediat preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
e zona Frognairi, bloc cărămidă parchet 
vedere la stradă contorlzărl. preț 68.000 RON, 
neg., tal. 235.208,0724/62035& (A6)
• zona Miorița. balcon mare, contorlzărl, 
ocupabllă Imediat preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Hală, et 2, contorlzărl, balcon, parchet 
preț 2352080724/620358 (A6)
• isgenl to zona Gojdu, etl, 2 camere, s=27 mp, 
contorlzărl, parchet preț 61,000 RON, neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• mm Imlnaacu, et.3, semldec., s=26 mp, 
neamenalată, zugrăvită curată contorlzărl, preț 
55.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• pa IhM I. Maniu, et 2, dec., neamenalată 
ocupabllă Imediat s»30 mp, preț 85.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
» ta im Miorița, semldec.. s=30 mp, parchet 
apometre, neamenalată, liberă, etaj & preț 
71.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (A7)
»tn Dorobanți, parter, dec., s=27 mp, gresie, 
faianță rolete exterioare, contorlzărl, liberă preț 
69.000RON, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• urgent mm Dacia, dec., et. bun, bale, 
bucătărie, parohet apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0746/786578 (A8)'
• mm Dada, 1 cameră bale, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et. bun/preț 48000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288. (A8)
e mm Daola, 2 camere, parchet, gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg,, tel. 0746/779288

• zom Dorobanți bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, nuanță Inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)
• dec, mustață mare (41,5 mp), cameră cu 
parchet, contorlzărl, balcon, amenajată (gresie, 
faianță), boxă zona Dorobanți, preț 95.000 RON 
neg., tel. 231800; 0740/317314 (A9)
• doc, cameră cu parchet, contorlzărl Integrale, 
etaj Intermediar, S 43 mp, Bd. 22 Decembrie 
(zona liceul Auto) Deva, preț negociabil, tel. 
212141S8U 231800/4®!

• 3600 mp teren, la DN7, fs 22 m, preț 2 euro 
mp, negociabil. Tel. 0722/927900. (9/23.10)

Vând terenuri (21)
• 1000 mp In Slmerla, zonă centrală toate 
utilitățile la poartă acte In regulă preț foarte 
bun. Tel. 0748/658222,0729/015069. CD

1.

2

3.

4.
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NU MAI DA CU ZARUL.....CAUTA HAR-ULI

ACUM a montantul pentru EVALUAREA ANUALA A PERFORMANTELOR 
PERSONALULUI DIN FIRMA TAI 

Plata ooncurențlal* aanctlonaai* lipea performanței! 
Nai ta ajutim a* Iți Identifici 0 si Iți dezvolți CAMPIONII!

ContacteazA-na acum la : amaHi enazsok0smart.ro, tal-fax: 0284 230717, 
wwwLtoomoonauttlno.amart.ro

(65054)

Vă facem cunoscut că în data de 09 
noiembrie 2006 la ora 9.00, la sediul 

Serviciului Comunitar pentru Cadastru și 
Agricultură se va desfășura concuriul 

pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată 
a următorului post vacant din cadrul Serviciului Comu

nitar pentru Cadastru și Agricultură:

■ Inspector cpeclelltate gradul I din cedrul „Comparti
mentului Administram Domeniu Public fl Privat”.
Informații suplimentare privind desfășurarea și organizarea 
concursului se pot obține la sediul Serviciului Comunitar pentru 
Cadastru și Agricultură din Deva, str. Mihai Viteazul, nr. 12, sau 
la telefon 0254/212735. (67si2)

• 3800 mp teren intravilan în Băcia, toate
utilitățile, preț 4 euro mp și 1000 mp teren în 
Deva, prelungirea Vulcan, 28 euro mp. Tel. 
0722/161644 (T) •
• două terenuri extravilan, de 6.000 șl 24.700 mp, 
localitatea Totești ■ Hațeg, lingă canton, acte tn 
regulă titlu șl cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. CD
• extravilan, Deva, 5000 mp, preț S euro mp. 
negociabil. Tel. 227656. (2/2410)
• toc de casă în Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, 
apă gaz, curent, loc drept zonă liniștită parce- 
labil. Tel. 0723/005657,0747/191372. CD
• In Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 mp 
parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 euro 
parcela. Tel. 0722/564004 (Al)
• Intravilan țohnus, 4600 mp, fs 70 m, preț 20 
euro mp, negociabil Tel. 0740/210780. (Al)

• zom Mnlandral la DN, st 5 000 mp, curent, 
apă gaz In apropiere, 3 căi de acces, teren plan, 
forma dreptunghiulară poziție bună ideal pt. 
Investiție, parcelare, ccnstruțle casă firmă etc., 
acte la zl, urgent preț 17 euro/mp, neg., tel. 
0723/251498 0788/165 703. (A4)
• In Deva, zona Emineșcu, st 17.000 mp, parcelat, 
de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, formă drep
tunghiulară poziție bună Ideal pt. investiție, 
construcție casă acte la zl, preț de la 10 
euro/mp, la 25 euro/mp, neg., tel. 0723/251498, 
0788/165703. (A4)
• Intravilan, la DN 7, Intre Deva șl Slmerla, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, fiecare, utilități In 
zonă preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (A5)
• 3 paroete de 800 mp, 20X40 metri, Intravilan, 
utilități tn zonă loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,07243/169303, 
0740/914688 (A5)
• Intravilan, et 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități In zonă Zăvol-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228  
(A5)
• Intravilan, st 1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit, în apropierea bisericii de 
pe Emlnescu, loc drept strada asfaltată preț95 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• st 5538 mp, front stradal 15 m, utilități In 
apropiere, între Sânthalm și Macon, preț 15 
euro/mp, neg., tel. 223430, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• Intravilan, st= 4800 mp, fs=30 m, acces din 
drum, apă curent zona Bârsău, preț 25 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• Intravilan, st= 2750 mp, fs=20 m, facilități: apă 
gaz, curent zona Sântarîdrei, preț 15 euro/mp, 
tel. 0742/290024. (A3)
• Intravilan, st= 5700 mp, fs= 30 m, facilități: apă 
gaz, curent, zona Sântuhalm, preț 20 euro/mp, 
neg., tel. 0742/290024. (A3)
• Intravlan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 mp, 
preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208 0729/018868 
(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)
• Intravlan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă curent 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, Intravlan, 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, FS 
18, utilități în zonă tel. 212141 sau 231800. (A9)
• S 500-1000 mp, zona Bejan Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231800; 
0745/511776 fA9)

• Deva, mm 1 Decembrie, 40 mp, amenajat 
pentru birouri, cabinete, etc; preț nego
ciabil fără intermediari. Tel. 0741556314 
(5/24.10)

• urgenți Spfoto de producție, Deva, s= 570 mp, 
peste linii, facultății: apă curent gaz, preț35.000 
euro, tel. 0745/367893. (A2)
• mm Mirări, st 24 mp, toate feaStoțite, grup 
sanitar, prețISOOO euro, teL 0745/7885%. (A8)

• ofer rx» închiriere în Deva, str. Horea, nr, 
143 A, casă cu demisol parter, efoj, 240 mp, 
pretabil pentru sediu firmă plus depozitare 
sau locuință Tel. 0729/165801. (1/2010)

Cumpăr teren (22)
• 5 ha teren Intravilan, la șosea. Deva sau împre
jurimi, plata imediat. Tel. 215212. (Al)

• primase to gazdă tânără tănăr, nefumători 
sau alte vicii, condiții ireproșabte, rog seriozi
tate. Tel. 0723/BS1439. CD
• oier pentru închiriere garsonieră h Deva, 
complet mobilată preț 80 eurrAnl Tei. 215212. 
(Al)
• oter ipre închiriere spațiu central Deva, 
amenajat occidental, CT, termopane, st 68 mp, 
intrare bulevard, preț neg. TeL 215212. (Al)
• b-duL Decebal, et 3, 3 camere dec, C.T, 
mobilat frumos, s= 70 mp preț 250 eunAmă și 
garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• briuL Decebal et 1,3 camere dec. mobilat 
frumos, repartitoare, $=70 mp, preț 700 
RON/lună și garanție, tel. 0745067893. (A»
• gareontort mobtoU, CT, termopane, aragaz, 
frigider, totul nou, zona Kogălniceanu, preț 150 
euro, neg. tel. 0742/290024 (A3)
• apartament 2 camere, mobilat aragaz, 
frigider, zona Zamfirescu. preț 150 euro, tel 
0742/290024. (A3)
• apartament 3 camere, mobilat complet, zona
T. Maiorescu, preț 350 eura/lună tel 
0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere dec. mobilat complet 
aragaz, frigider, zona piață preț 130 eunVtonă 
tel. 0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere, circuit et 1 contorizări 
la apă și gaz, nemobilat zona Miorița, preț 120 
euro/lună, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• casi mare, 3 dormitoare, 3 băi, living, garai 
curte, zonă semicentrală liniștită preț 1000 
euro. tel. 223400,0720/387896,0740/9146» (AS)
• casă Deva, 2 camere, living, baie, bucătărie, 
gresie, faianță CT, grădină st 500 mp, oarei 
mobilată sau nemobilată preț 400 eura/uâ, tet 
2352080729/018866. (A6)
• garsonteră, zom D. Zamfirescu, et 1, balcon, 
contorizări, preț 100 euro/lună teL 235208, 
0729/018866. (A6)
• caut de închiriat garsonieră sau ap. 2 camere “ 
(ne)mobilat zona Gojdu, Decenal Piață)»/ 
Dorobanți, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 0729/018866. (A6)
• spațiu comercial st 33 mp, zonă foarte bună 
cu vad pietonal, la bulevard, preț 10 euro/mp, teL 
235208 0729/018866. (A6)
• garai zom Magazinul Tineretului (Baroul de 
avocați), preț 50 euro/lună tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• casă amenajat* și mobilată integral CT, zonă 
bună Deva. teLBlMO; 0740/3' B14 (A9)

vând spații comerciale (25)
• In Deva, P+l+teren, 2 garaje, CT, canalizare, 
apă gaz, preț 82.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)

Auto românești (36)
• v*nd Dada 1310 beak, af 1987, In stare bună 
de funcționare. Tel. 2167% 0741/740047 sau» 
0720/632545. CD a

Vă oferă cazare, masă și
transport pe o perioada de 
12 zile la numai 550 ron / 
persoană, doar în perioada 
O1.O9 -30.11.2006 
inf latei / fax. 0254/249.111S 

telefon. 0254/249.175 ®

ÎNSCRIERI PÂNĂ ÎN 31 OCT. 2006!

• cursuri utilizare calculator și testări ECDL

• cursuri și testări de limba engleză TOEIC _
• cursuri și testări de limba franceză TFI |
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Consiliul Local Rapoltu Mare, județul Hune
doara, organizează concurs în vederea ocupării funcției publice 
vacante de:

II. Inspector (inginer agronom), Clasa I, grad profe
sional principal, treapta 1 de salarizare.

Condifii de desfășurare a concursului:
1. Concursul se va susține la sediul Consiliului local Rapoltu Mare:
■ în data de 27 noiembrie 2006, ora IO - proba scrisă
- în data de 28 noiembrie 2006, ora IO - interviu
Condițiile de participare la concurs, bibliografia și actele soSatole 
candidaților pentru dosarul de înscriere sunt afișate la sediul 
Primăriei Rapoltu Mare.
2. Dosarele se vor depune în termen de 20 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a N-a, la secre
tariatul comisiei de concurs și vor conține documentele prevăzute de 
art. 8, alin. 1 la H.G. nr. 1209/2003;
3. Selectarea dosarelor se va face în termen de 5 zile lucrătoara de 
la expirarea termenului de depunere a dosarelor.

(67484)

M W$ avis de MâonaM's 
Tel. 0254/234717, 

0742/030201,0749/551299 

euro dus 
euro dus-întors ■ 15 zile ~ 
euro (fes-mfars-90 zitel

SOCIETATE COMERCIALĂ ________
ANGAJEAZĂ URGENT PRODUCĂTOR INCAlTAWNTE

- Tineri absolvenți în vederea calificării la locul de muncă.

- Croitori, cusătorl, salariu foarte atractiv, tichete masă, 

un schimb transport gratuit.

Tel. 0254/ 221.749 0722/ 519.00964’ 8

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORSs
■ TAMPLARIE FVC Șl ALUMINIU PEOMLE REHAb
■ SEAM TEEMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
<• 10% REDUCERE 1 sJB1
* GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

- w

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA
£ ' ' DEVA, str. Ion Creanga, bl. 25. ap. 2 »

Oferă spre închiriere:
A K
In salonul de înfrumusețare 

a|iu pentru cosmetiEă - acesta
fiind utilat în totalitate.

PsHomtil ds coated
AGNES ȘTEFĂNIȚĂ

Tel. 0721/245.696

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.

Maica Paraschiva vă poate dezlega orice > 

problemă ați avea: legat de farmece sauq 

blesteme, indiferent de gravitatea cazurilor. 7î 

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)

RECLMC

enazsok0smart.ro
wwwLtoomoonauttlno.amart.ro
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• vând Dada 1310, af 1990, stare foarte bună de 
funcționare, râdiocasetofon, RAR, închidere 
centralizată, preț negociabil. Tel. 0724/012735. 
(T)

Auto străine (37)

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

Comemorări (76) ■ Decese (75)

• vând autospedală izotermă Hp 10215, 
sarcină utilă 8 tone, af 1992, preț negodaW, 
șl autoutilitară Citroen C25, D1400, af 1984. 
Relații la teL 744664,0721/239364. (4/19.10)

Plante și animale, agroali' 
mentare (57)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

«n. vând abridit circular, preț negociabil. Tel. 
T0254/263598. (T)

, . • vând tractor U 650, preț 50 milioane lei. Relații 
, ,* fa tel. 0728/776765 sau la adresa din Hărțăgani, 

’ nr. 50, comuna Bălța. (T)

Piese, accesorii (42)
• vând 2 jenți auto și minge fotbal Neky, preț 
negociabil. Tel. 0722/262712,0723/503230, (T)

Garaje (43)
• vând garaj cu teren proprietate, în Deva, str. 
Lăstun (Ady Endre). Tel. 0722/331121. (T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând hain* second hand, import SUA, Canada, 
en gros (baloți 50 kg); en detail în magazin, Deva, 
str. Rosetti, nr. 2. Tel. 227929. (3/13.10)
• vând rocM de seară, modele diferite, mărimi 
40 - 44. Tel. 218084,0722/586808,0743/211074.  (T)

Materiale de construcții (53)
• vând pardiet laminat, culoare fag, 4,5 mp, preț
18 ron mp. Tel. 0722/147015. (T)

Electrocasnice (56)
gt • vând combină frigorifică 3 sertare, stare bună 

de funcționare, preț negociabil. Tel. 0744/515484. 
CD
• vând combină frigorifică, mașină automată, 
mobilă bucătărie, suspendată, lemn masiv, 
mască chiuvetă, servantă, birou furnir cireș, 
mobilă hol, mochete second, accesibil. Tel. 
218084,0722/586808,0724/643045.
• vând frigider 2401, stare bună de funcționare, 
preț negociabil. Tel. 0745/164633. (T)

Suntem nr.
1 în județul 

... Hunedoara

CUVAJ®

• vând vacă, porci și scroafe gestante. 
Hărău, nr. 149. Tel. 0724/090025. (1/23.10)

• vând 90 purcei rasa Pietrean șl scroafe 
gestante, satul Boholt, comuna Șolmuș, nr. 52. 
Tel. 0729/232960. (5/13.10)

Altele (61)
• vând aragaz 4 ochiuri și cuptor, stare foarte 
bună, preț 200 ron, Deva. Tel. 0722/564004. (T)
• vând urgent cântar electric „Detecto", nou, 
minim 100 gr, maxim 15 kg; cu verificare metro
logică, preț 700 ron, negociabil. Tel. 0722/990902. 
O)

Pierderi (62)
• pierdut bloc facturi seria 0148401 - 0148450 și 
chitanțier seria 29789001 ■ 29789050, aparținând 
SC Manolache Transcom SRL Deva. Se declară 
nul. (7/24.10)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Lazăr Maria. Se declară nul. (4/24.10)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Rad Elena. Se declară nul. (3/24.10)

Matrimoniale (69)
• tânăr, 33 de ani, fără vicii, obligații, situație 
materială bună doresc prietenie sau chiar 
căsătorie. Tel. 0740/907657. (T)

Prestări servicii (72)
• caut firmă de exploatare masă lemnoasă 
Relații latei. 0722/555721. (6/24.10)
• doamnă cu experiență fac menai sau alte 
munci gospodărești, numai la familii serioase; 
ofer și pretind seriozitate. Tel. 0723/851439. (T)
• electrician efectuez orice lucrări ia instalațiile 
electrice, foarte convenabil. Tel. 215654, 
0742/210071. (T)
• pensionară,fac menaj 2 - 3 zile pe săptămână 
sau curățenie de toamnă gătesc, calc rufe. Tel. 
217561.(T)
• traduceri autorizate toate limbile. Birou Deva 
str. M. Kogălniceanu, nr. 14, lângă Ulpița Tel. 
0254/217920,0722/815576. (5/23.10)

Stimați cititori credincioși în exclusivitate o 
MINUNE DUMNEZEIASCĂ, MĂICUȚA ANA, vă 

deschide cartea sfântă pentru orice probleme 

ați avea, legate de vrăji, boli, sau blesteme. 

MĂICUȚA ANA deține cele mai puternice ritu

aluri, rugăciuni secrete, leacuri sfinte, plante și 
uleiuri făcătoare de minuni, apă sfântă adusă 

din râul Iordan - în toate folosite pentru a 

îndepărta răul și a alina sufletul și corpul de 

bolile fără leac.

Numai puterea și credința ei vă poate ajuta. 

Persoanele care nu se pot deplasa la 
mănăstire pot fi ajutate și telefonic.

Doina, mii de mulțumiri MĂICUȚEI ANA că mi-a adus soțul înapoi numai 

prin rugăciuni.

Simona din Deva, mulțumesc MĂICUȚEI ANA pentru că mi-a dezlegat 

cununiile.

Ion, mulțumesc MĂICUȚEI ANA pentru că mi-a vindecat fiul de 

alcoolism.

V-o recomandăm cu încrederel

Se împlinesc 17 ani de când draga noastră
ANATIȚU

ne-a părăsit pentru totdeauna. Vei rămâne veșnic în 
amintirea noastră.

Dumnezeu să o odihnească în pace. 
Familia

Decese (75)

(10/23.10)

Este foarte greu să găsești cuvinte potrivite pentru 
J despărțirea de un coleg știind că, pentru prima dată, el nu te 

mai ascultă. Dar parcă ai vrea să spui celorlalți câteva 
cuvinte despre oe 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 
rare, 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 bun soț, tată și bunic. 
Poate, uneori, încercarea de a găsi un echilibru între acestea 
îl făcea să pară mai dur, dar, cu tenacitatea care îl carac
teriza 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

• transport mobilier cu auto de 1,2 to și 14 mc 
volum; asigur manevrare și demontare 
rapidă. Tel. 0254/225578, 0744/934462, 
0726/551701.(T)
• transport persoane: Italia, Germania,
Franța, Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861, 0742/121148, 0749/037604.
(65282)

Oferte locuri de muncă (74)

A

kl
Consilierii județeni din cadrul Consiliului Județean 
Hunedoara aduc un ultim omagiu fostului lor coleg

prof. STAN MARIN IOAN
consilier județean.

Sincere condoleanțe familiei îndurerate.

(67525)

Cu regrete în suflet deplângem plecarea dintre noi a 
celui care a fost

prof. STAN MARIN IOAN
Biroul Permanent Județean Hunedoara al Partidului 
Democrat este alături de familia greu încercată.

Sincere condoleanțe.

(8/24.10)

cfK Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea 
Ij loan Moloț, transmite sincere condoleanțe familiei 

îndoliate la dispariția celui care a fost
prof. STAN MARIN IOAN

consilier județean.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

urgent agenți vânzări mărfuri 
alimentare și muncitori necalificați; oferim 
pachet salarial motivant, autoturism și telefon. 
Relații la tel/fax 0254/210999 sau 0744/607137. 
(7/19.10)
• angajez asistent stomatologie. Tel. 
0254/228952.(5/20.10)
• angajez două vânzătoare, pentru magazin 
Fast Food, în Deva; salariu atractiv; rog seriozi
tate. Tel. 0742/269063,0743/630124. (11/23.10)
• angajez vânzătoare pentru chioșc, în Deva. 
Relații la tel. 0723/683718 (1/2410)

TEL. 0728.799.350 (66777)

Redacția nu-și asumă respon
sabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică $1 mare 
publicitate.

S.C. FAVIOR VIDRA S.A. ORĂȘTIE
3

societate de reorganizare juridică-organizează 
vânzarea prin LICITAȚIE PUBLICĂ în data de 

30.10.2006, ora 1200, la sediul din Orăștie, str. 
Gh. Lazăr, nr. 2, jud. Hunedoara a următoarelor 
bunuri mobile:
1. Articole de blană, textile și încălțăminte, în 
valoare totală de 2.394.384 lei RON, prețul de 
pornire pentru fiecare bun fiind prevăzut în 
caietul de sarcini.
La această licitație prețurile de pornire au fost 
reduse cu un procent de 25%.
2. Bunuri mobile reprezentând utilaje diverse:
- macara PIONIER, an PIF 1975=1.974 lei RON
- Strung SN 381*1000, an PIF 1988=3.174 lei 
RON
- Motor ascensor=958 lei RON
- Motor ascensor - defect=395 lei RON.
- Grup electrogen 150 KVA, an PIF 1982=9.019 
lei RON
- Grup electrogen 100 KVA, casat=7.215 lei 
RON
- Vas tampon=436 lei RON

- Rezervor POLSTIF (7 buc), an PIF 1974=650 lei 
RON/buc.

- Autotren pompieri APCT, an PIF 1983=7.798 
lei RON

- Strung SN, an PIF 1971=2.672 lei RON

- Freză FUS 32, an PIF 1985=6.945 lei RON 

-Rezervor POLSTIF vertical, an PIF 1974=650 lei 
RON

- Mașină decimetrat, piei an PIF 1980=337 lei 
RON
- Electropalan, an PIF 1977=1.673 lei RON

- Autoutilitară IVECO, an PIF 1986=2.350 lei 
RON

- Rezervoare metalice (4 buc)=97 lei RON/buc.

- Vană polstif (2 buc,) =41 lei RON/buc.

Prețurile de pornire a licitației menționate mai 
sus nu conțin T.V.A.

Caietul de sarcini și orice informații sunt la 
dispoziția eventualilor cumpărători la sediul 
societății din Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 2, jud. 
Hunedoara și la tel. 0724-256676.

(67491)

- (8/24.10)(6/23.10)

Creditul Flexi pentru IMM
EZT Credit flexibil, pentru nevoi nenomiholizate 
af Creditul poate ri folosit pentru plata 

datoriilor la bugetul de stat
Sf Termen de aprobare - 24 de ore
Sf Valoare credit - până la 200.000 RON
Ef Perioadă de rambursare - 10 ani

Raiffeisen
BANK

www.ratffersen.ro

021 302 91 41
luni - vinon: 800 - 2000 
sâmbad: 900-1500
Numdr apUabil
cfn imrwago (ard, Io poviuri

(6
47

41
)

http://www.ratffersen.ro
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•Utilizate în exces. Telefoanele mobile 
utilizate în exces afectează producția de 
spermă, cu potențiale consecințe devasta
toare pentru rata de fertilitate la nivel glob
al, scrie cotidianul Independent.

•La fel de capabile. Mamele în vârstă sunt 
la fel de „capabile" din punct de vedere fizic și 
mental ca și cele tinere de a avea și crește un 
copil la vârstă înaintată, conform studiului rea
lizat de o echipă de cercetători din SUA.

- „Ambasador al bărbaților"
Los Angeles (MF) - Actorul american 

George Clooney a fost numit „ambasadorul 
bărbaților” din lumea întreagă. Clooney s-a 
situat pe primul loc în topul „celor 49 cei mai 
reprezentativi bărbați din lume”, realizat de 
site-ul AskMen.com. Starul este lider în acest 
clasament pentru că este considerat un 
bărbat adevărat, face sport, este un cuceri
tor, un prieten de nădejde și nu ține cont de 
regulile de la Hollywood. în plus, Clooney 
este un bărbat foarte bogat, cu o carieră de 
succes. Mogulul muzicii rap Jay-Z, iubitul 
cântăreței Beyonce, antreprenorul Richard 
Branson, ciclistul Lance Armstrong și cre
atorul de modă Tom Ford completează top
ul primilor cinci ambasadori ai bărbaților 
din lumea întreagă.

Starul pop ameri
can, Janet Jackson, a 
sosit la conferința de 
luni, de la Tokyo, pur
tând un kimono. Ea își 
promovează ultima reali
zare, „20 Y.O.” (Foto: EPA)

Snoop Dogg certat cu legea

Seism în 
Japonia

Tokyo (MF) - Un puter
nic seism, cu magnitu
dinea de 6,8 grade pe 
scara Richter, a afectat, 
ieridimineață, un arhi
pelag din sudul Japoniei, 
fără a provoca victime și 
pagube majore, potrivit 
primelor informații, rela
tează AFP. Cutremurul 
nu a fost urmat de o 
alertă privind un eventu
al val seismic. Seismul a 
avut loc la ora 06.18 (24.18, 
ora României), epicentrul 
său fiind situat la circa 
800 de kilometri sud de 
Tokyo, în apropierea in
sulelor Izu , a precizat 
Agenția meteorologică. 
Japonia, situată la jonc
țiunea a patru plăci tec
tonice, este scena a aprox
imativ 20 la sută dintre 
cele mai violente cutre
mure produse în lume în 
fiecare an.

Brian May
(Foto: EPA)

Coautor
boncka (MF) - Brian 
May, chitaristul trupei 
Queen, a publicat o 
carte de astronomie, 
revenind la pasiunea 
sa din tinerețe pe care 
a părăsit-o pentru 
muzica rock. May a 
renunțat la studiile 
sale de astronomie 
pentru a ajuta la fon
darea trupei Queen, 
dar acum, după a- 
proape patru decenii, 
s-a întors la prima sa 
pasiune, pentru a scrie 
în colaborare cu astro
nomii Patrick Moore și 
Chris Lintott cartea 
„Bang! The Complete 
History of the Univer
se" (.Bang! Istoria com 
pletă a Universului").

■ Snoop Dogg, pe nu
mele real Calvin Broadus, 
riscă să fie acuzat pentru 
deținere ilegală de arme.

Los Angeles (MF) - Starul 
rap-ului american Snoop Dogg 
(35 ani) riscă să fie pus sub 
acuzație pentru că a încercat 
să se îmbarce în avion cu o 
bâtă telescopică pe care o avea 
într-unul din bagajele sale de 
mână, conform surselor din 
poliția califomiană.

Snoop Dogg, pe numele său 
real Calvin Broadus, a fost 
prins pe 27 septembrie pe 
aeroportul John-Wayne din 
Irvine, la 70 de kilometri sud- 
est de Los Angeles, în timp ce 
se îmbarca în cursa pentru 
New York. Autoritățile au 
descoperit o bâtă telescopică, 
de tipul celor utilizate de

Furtuni si inundații in Franța
A 5 A

■ Intemperiile care au 
afectat Franța luni s-au 
soldat cu moartea unei 
persoane,

Amicii O măgăriță și un gânsac au 
devenit buni prieteni la o fermă din Hoy
erswerda, Germania. (Foto: epa)

Paris (MF) - Intemperiile 
care au afectat Franța luni au 
determinat întreruperea ali
mentării cu energie electrică, 
provocând indundații și per
turbarea traficului rutier și fer
oviar în mai multe regiuni, 
precum și moartea unui moto- 
ciclist într-un accident produs 
pe autostrada A-22, la Roncq.

La Arques, circa 200 de case 
au fost avariate, în special la 
nivelul acoperișului, ca urmare 
a trecerii unei „mini-tomade”. 
Aproximativ 70 de persoane au 
fost evacuate. S-au semnalat 
sute de cazuri de inundare a

Va juca într-un musical
Los Angeles (MF) - Kevin Federline, soțul 

cântăreței Britney Spears, își face debutul 
în actorie cu un musical hip hop inspirat 
din piesele lui William Shakespeare. Kevin 
va apărea în filmul „Caught On Tape”, 
alături de alți actori precum Bokeem Wood
bine, care a jucat în „Lunetistul 2”, Cedric 
The Entertainer, care a jucat în „Frizeria” 
și în „Acasă la Coana Mare”, și Vivica A. 
Fox din „Kill Bill: Volumul 1”.

Filmul prezintă povestea unui băiat care 
îl filmează în secret pe iubitul mamei sale 
în timp ce acesta pune la cale o crimă și 
va explora condiția umană așa cum a 
făcut-o Shakespeare, dar cu ajutorul dia
logului rimat specific rap-ului. Regizorul 
filmului, Sticky Fingaz, a declarat că 
oamenii vor fi surprinși de calitățile 
actoricești ale lui Federline.

(Foto: EPA)Rupert Everett

Trei marinari salvați
Moscova (MF) - Echipele de 

intervenție au recuperat trei 
dintre cei 18 membri ai echi
pajului unui vas rusesc dați 
dispăruți după ce nava lor s- 
ar fi scufundat în largul coas
telor sud-coreene, au anunțat 
oficiali ruși. Restul mem
brilor echipajului navei Sine- 
gorye, cu o capacitate de 2.448 
de tone, care făcea legătura 
între porturile ruse din Ori
entul îndepărtat și China, 
transportând cherestea, sunt 
în continuare dați dispăruți.

Paza de coastă din Coreea 
de Sud a anunțat că vasul a 
emis un apel SOS, luni, în 
timp ce naviga la o distanță 
de 110 kilometri în largul 
insulei Ullung și crede că 
nava s-a scufundat după ce 
apa a pătruns în cală în tim
pul unei furtuni.

unele forțe ale poliției, în 
servieta în care își transporta 
laptopul.

Acest tip de bâtă este con
siderată armă periculoasă, iar 
deținerea sa este ilegală, con
form purtătorului de cuvânt al 
poliției, Jim Amormino. Un 
purtător de cuvânt al parche
tului a indicat că, deocamdată, 
Snoop Dogg nu a fost pus sub 
acuzație.

în aprilie, Snoop Dogg a fost 
arestat pentru că a provocat 
un scandal pe aeroportul 
Heathrow din Londra. Snoop 
Dogg a petrecut atunci o 
noapte la închisoare, după 
care a fost eliberat pe 
cauțiune urmând să se pre
zinte ulterior la postul de 
poliție pentru a rezolva acest 
incident. în 1993, cântărețul a 
fost judecat pentru asasinat și 
ulterior a fost achitat.

Traficul rutier a fost puternic perturbat (Foto: epa)

subsolurilor, smulgerea acope
rișurilor sau a copacilor căzuți 
de străzi, mai ales în zona de

Madonna l-a ales de naș
Los Angeles (MF) - Madon

na a declarat că ar vrea ca 
actorul britanic Rupert Everett 
să fie nașul lui David, copilul 
de 13 luni originar din Malawi 
pe care starul vrea să-l adopte, 
scrie cotidianul The Sun. 
Madonna (48 ani) a declarat 
prietenilor că dorește ca 
Rupert să joace un rol impor
tant în viața lui David Banda.

Cântăreața l-a ales pe 
Rupert (47 ani) datorită expe

nord a litoralului. în departa
mentul Somme, vântul a smuls 
copaci, acoperișuri, fire elec- 

rienței acestuia de a lucra cu 
victimele maladiei SIDA din 
Africa.

Gestul este un semn că 
Madonna și soțul ei, regizorul 
britanic Guy Ritchie, sunt 
foarte încrezători în faptul că 
adopția copilului va fi apro
bată.

Madonna și Everett sunt 
prieteni din anii '80 și au jucat 
împreună într-un film, „Ce e 
mai bun în viață” (2000). 

trice sau de telefon. Ieri di
mineață, peste 300.000 de locu
ințe nu aveau curent electric, 
iar traficul rutier și cel ferovi
ar au fost puternic perturbate 
de o furtună violentă, care a 
afectat sud-vestul țării. Doi co
pii în vârstă de trei ani au fost 
grav răniți în curtea unei gră
dinițe din Bordeaux. Un stâlp 
de electricitate a căzut pe 
șinele de cale ferată între Hen- 
daye, în apropiere de frontiera 
spaniolă, și Biarritz, determi
nând întreruperea circulației 
pe ambele sensuri, timp de trei 
ore. în cursul după-amiezii, in
temperiile s-au abătut asupra 
zonelor central-estice ale Fran
ței, provocând inundații și în
treruperea alimentării cu ener
gie în circa 100.000 de locuințe 
din Auvergne, Doubs și Jura.

un portret al reginei
Elisabeta a Il-a, apar- 

! ținând artistului ameri- 
i can George Condo, este 

expus la Tate Modern 
; Gallery din Londra. Por- 
! tretul a suscitat multe 
I controverse. (Foto: epa) 
l________________________ .
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