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Patru noi cazuri de SIDA
seara

• Ședință. Consiliul Județean Hunedoara se întrunește astăzi în ședință, pe ordinea de zi fiind înscrise mai multe proiecte de hotărâri, printre care se numără și planul operativ de acțiune pe drumurile județene în iarna care vine. (M.S.)

■ Un nou deces, la 
Hunedoara, al unui bol
nav de SIDA ridică nu
mărul deceselor la trei.

Deva (I.J.) - Primele două cazuri de mortalitate în rândul bolnavilor de SIDA au avut loc în Valea Jiului în

primul semestru al anului 2006. Situația este mult mai bună față de anii precedenți, fiind înregistrate doar patru cazuri noi de îmbolnăviri. Din totalul de 237 de bolnavi înregistrați cu virusul ucigaș la noi în județ, 157 sunt în stadiul HIV, 80 au deja SIDA și 198 sunt cazuri cu terapie anti-

retrovirală. Statistic, tot copiii sunt cei care suferă de boală, 117 dintre ei au sub 18 ani. „Valea Jiului bate recordul județean la număr de cazuri cu 203, dar putem spune că măsurile de educație și profilaxie și distribuirea de prezervative gratuite prin cabinetele de planning au dat re

zultate bune și nu avem decât patru noi cazuri de îmbolnăviri în acest an”, declară dr. Dan Magheru, director ASP. în 2006 au fost testate de boală peste 8900 de persoane, din care 23 au dat rezultat pozitiv. 1192 de persoane au fost consiliate pentru prevenirea îmbolnăvirilor.

Bandă de rezervă
Deva (M.S.) - Traficul rutier în zona Gării Deva va deveni mult mai fluent prin construcția unei benzi de circulație speciale pentru autoturismele care vin pe DN7, spre Arad, și intenționează să meargă la dreapta spre stația GFR. Banda va fi paralelă cu cele existente și va avea semafor verde permanent pentru mașinile care se îndreaptă spre gară. Astfel, se vor elimina și parcările ilegale pe carosabil în zona premergătoare semaforului de la gară.

Neinteresați de consiliere
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■ Doar nouă dintre 
brutarii din județ au 
răspuns solicitărilor 
OPC, de consiliere.

Deva (I.J.) - Inițiat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului de educare și consiliere a agen- ților economici, programul nu s-a bucurat de prezența acestora la prima zi de infor

mare. „Au răspuns prezent, ieri, doar nouă agenți economici din domeniul panificației. Au venit din patru orașe și o comună, însă era bine să fie o prezență mai mare. Ceea ce încercăm să facem este consilierea operatorilor economici în vederea prevenirii încălcării legislației specifice protecției consumatorului înaintea unui eventual act coercitiv. Pentru

mine este prioritară respectarea termenului de valabilitate a produselor, mai ales că brutarii sunt cei care oferă cornul prin programul național pentru clasele I-IV”, declară Viorel Chiș, director al Oficiului pentru Protecția Consumatorului Hunedoara.La următoarea întâlnire vor fi invitați operatorii economici care comercializează produse din lapte.

Asfalt în piață
Deva (A.S.) - Ieri, au început lucrările de asfaltare în Piața Agroali- mentară din Deva. Acțiunea e considerată un succes al comunității de- vene care a convins autoritățile că e nevoie de această lucrare. Cuvântul liber a sprijinit comunitatea publicând adeseori sesizarea devenilor. /p.3

Parcările laterale se extind
AtHoriiațiî de construcții
în iuna august 2006 s-au eliberat 46 autorizații de 

construire pentru clădiri rezidențiale în județ, iai de la 

începutul anului 263.

Gtafka Cuvântul ibet sursa Direcția Județean* de Statnncâ

■ în proiect este 
prevăzută și înființarea 
unei piste speciale pen
tru biciclete.

Deva (M.S.) - Primăria Deva va continua programul destinat fluidizării traficului rutier din municipiu, un pol de interes fiind reprezentat de bulevardul Iuliu Maniu. Potrivit viceprimarului Florin Oancea, pe bulevardul Iuliu Maniu vor fi extinse parcările paralele, pe partea dreaptă a

drumului în sensul Gară- Coloane. De la gară până la magazinul Tineretului va fi micșorat scuarul dintre cele două sensuri de circulație, în acest fel obținându-se mai jmult loc pentru parcări. De la ‘magazinul Tineretului spre Coloane se va crea posibilitatea construirii unei piste pentru biciclete, paralelă cu parcările.
www.huon.ro ®

www.huon.ro j
Spune ți părerea la forum!U-D

Ora de iarnă. începând din acest week-end, România va trece la ora de iarnă. Asta înseamnă că ora 4 de duminică dimineața devine ora 3. /p3 (Foto: cu
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• îndemn. China și Franța au cerut, ieri, iranului să respecte Rezoluția 1.696 a CS a ONU, care îndeamnă regimul de la Teheran să renunțe la activitățile de îmbogățire a uraniului. Statele occidentale au prezentat săptămâna trecută un nou proiect de rezoluție care prevede sancțiuni economice și comerciale împotriva Iranului.
Bush, optimist

Washington (MF) - Președintele SUA George W. Bush s-a declarat încrezător, miercuri, în legătură cu șansele Partidului Republican de a-și păstra majoritatea în Congres, în pofida situației țiin Irak. „Vom câștiga”, a declarat Bush. Conform sondajelor, o- poziția democrată beneficiază de un mare avantaj înaintea alegerilor din 7 noiembrie, când va fi reînnoită structura Camerei Reprezentanților și a unei treimi din Senat. „Cele două întrebări care domină această campanie sunt: cine poate proteja țara mai bine și cine poate menține un nivel scăzut al impozitelor”, a spus Bush. El a încercat să-și protejeze partidul în fața efectelor negative ale războiului din Irak, asumân- du-și întreaga responsabilitate față de angajamentul american în a- ceastă țară.

George W. Bush (Foto: epa)

Romano Prodi
(Foto: EPA)

Prodi 
despre 
români
București (MF) - Pre
mierul italian, Roma
no Prodi, a definit 
drept „complicată" 
acordarea de liber 
acces în Italia pentru 
cetățenii români du
pă aderarea Români
ei la Uniunea Euro
peană, prevăzută 
pentru 2007. „Voi 
examina cu multă 
atenție această ches
tiune, pentru că ro
mânii reprezintă cea 
mai mare comunita
te de străini din Ita
lia", a spus Prodi, ieri, 
la Roma. „Am susți
nut o politică de des
chidere, însă situația 
este complicată, pen
tru că toate țările din 
Uniunea Europeană 
au anunțat că nu le 
vor da libertate depli
nă de acces români
lor. Vom găsi o cale 
de a gestiona aceas
tă problemă delicată 
împreună cu alte țări 
europene".

încă 20 de ani
București (MF) - România ar putea ajunge la nivelul de trai din statele Uniunii Europene în 20 de ani, apreciază ambasadorul Germaniei în România, Roland Lohkamp.„România ar putea să ajungă la un nivel de trai echivalent cu cel al țărilor din Uniune în aproximativ 20 de ani”, a afirmat Lohkamp la un seminar pe teme economice organizat de Ziarul Financiar.El a mai spus că Germania va ratifica tratatul de aderare a României la UE și că toate comisiile parlamentare germane au salutat raportul Comisiei Europene de monitorizare, prezentat în luna septembrie.

Theodor Baconsky în 
locul lui Claudiu Săftoiu

București (MF) - Președintele Traian Bă- sescu a semnat, ieri, decretul de numire în funcția de consilier prezidențial a lui Theodor Baconski, acesta urmând să îl înlocuiască pe Claudiu Săftoiu la conducerea departamentului de politică internă.„Președintele Traian Băsescu a semnat ieri decretul de numire a lui Teodor Baconsky în funcția de consilier prezidențial la Departamentul Politic”, se arată într-un anunț al Administrației Prezidențiale.Săftoiu a fost eliberat, în data de 5 octombrie, din funcția de consilier prezidențial, în urma validării sale, de către Parlament, ca director al Serviciului de Informații Externe.
Cot dian editat de SC inform Media SRL, 
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor

Testul sărbătorit Fotografie dată publicității ieri 
și realizată duminică, într-un orășel de lângă Phenian, Co
reea de Nord. Sute de civili și militari au sărbătorit testul 
nuclear nord-coreean anunțat Ia începutul acestei luni. Tot

ieri, guvernul sud-coreean a prezentat o listă de sancțiuni la adresa Phenianului, în urma testului nuclear. Este vorba de restricții impuse vizitelor oficialilor nord-coreeni și de supravegherea tranzacțiilor comerciale. (Foto: epa)

fâ:i; *^*4*

Atanasiu, de la Apărare la AVAS
■ Fostul ministru 
al Apărării, Teodor 
Atanasiu, a fost numit 
președinte la AVAS.

București (MF) - Premierul Călin Popescu Tăriceanu a decis să-l înlocuiască, luni, pe președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), Răzvan Oră- șanu, cu Teodor Atanasiu (PNL), fost ministru al Apărării.Premierul Tăriceanu l-a a-

nunțat pe Orășanu, ieri, în ședința de Guvern, că va fi înlocuit din funcție, de Atanasiu.Tăriceanu a semnat, ieri, decizia de eliberare a lui Răzvan Orășanu din funcția de președinte al AVAS, precum și decizia prin care fostul ministru al Apărării Naționale, Teodor Atanasiu, va prelua conducerea AVAS.
Rotația cadrelorOrășanu, fost consilier pe probleme economice al premierului Tăriceanu, se află la

conducerea AVAS din luna ianuarie, preluând postul de la Giliola Ciorteanu, care a a- sigurat interimatul după demisia lui Gabriel Zbârcea, din septembrie 2005. El ar putea reveni în postul de consilier al primului-ministru.Ministrul suspendat al Apărării, liberalul Teodor Atanasiu, și-a anunțat, miercuri, demisia din funcție. Noul ministru al Apărării, democratul Sorin Frunzăverde, a depus, ieri, jurământul în fața președintelui Traian Băsescu.

Atanasiu s-a aflat la conducerea ministerului Apărării din decembrie 2004. De profesie inginer, Teodor Atanasiu a absolvit Institutul Politehnic din Cluj-Napoca.Teodor Atanasiu s-a înscris, în 1990, în PNL, și este, din februarie 2005, membru în Comitetul Executiv al partidului liberal, ocupând și funcția de președinte al PNL Alba.Deciziile vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.
Scheele își încheie mandatul

București (MF) - Președintele Traian Băsescu l-a primit, ieri, la Cotroceni, pe șeful Delegației CE la București, cu ocazia încheierii mandatului în România.„Președintele Traian Băsescu i-a mulțumit șefului Delegației Comisiei Europene pentru ajutorul deosebit pe care l-a acordat României în procesul de reforme pe care l-a parcurs”, se arată într-un comunicat al Administrației prezidențiale.Jonathan Scheele i-a mulțumit șefului statului român pentru buna colaborare, precizează Președinția.Scheele a accentuat necesi-

tatea menținerii ritmului reformelor, inclusiv după data aderării, susținând, totodată, importanța adoptării legii privind înființarea Agenției Naționale de Integritate în conformitate cu exigențele UE, menționează Administrația prezidențială.Jonathan Scheele este la finalul mandatului său în România, urmând să plece pe 30 octombrie la Bruxelles.Delegația CE va deveni, la 1 ianuarie 2007, Reprezentantă a Comisiei Europene în România, care va fi membră a UE de la acea dată, principalele misiuni ale noului organism fiind informarea publi-
Jonathan Scheele (Foto arhivă)

I'

politic- Lide-
de ieri cu premierul Călin Popescu Tăriceanu, asupra datei de 13 mai 2007 pentru organizarea alegerilor pentru Parlamentul European.Atât Tăriceanu, cât și liderul PSD, Mircea Geoană, au declarat, la finalul discuțiilor, că data de 13 mai a fost agrecului și monitorizarea evoluțiilor economice, politice și sociale din țară.

Cer daune de milioane de eurotrimiși în judecată. în iulie■ Jurnaliștii răpiți în Irak 
cer daune morale în 
procesul lui Mohammad 
Munaf.București (MF) - Cei trei jurnaliști răpiți în Irak s-au constituit, ieri, părți civile în dosarul de terorism al lui Mohammad Munaf - fostul lor ghid la Bagdad - Ovidiu Oha- nesian cerând daune morale de un milion de eufo, iar Marie Jeanne Ion și Sorin Miș- coci câte două milioane de euro.

La începutul lunii septembrie, cei trei ceruseră daune de câte două milioane de euro și în procesul lui Omar Hays- sam, judecat tot la Curtea de Apel București.Marie Jeanne Ion, Sorin Mișcoci și Ovidiu Ohanesian au fost răpiți în 28 martie 2005, în Irak, fiind ținuți ostatici 55 de zile.în 17 octombrie 2005, omul de afaceri sirian Omar Hays- sam și Mohammad Munaf - ghidul jurnaliștilor Marie Jeanne Ion, Sorin Mișcoci și Ovidiu Ohanesian - au fost

2006, instanța a hotărât judecarea separată a celor doi, din cauza dificultăților apărute în procedura de citare a lui Munaf, dar și a stării de sănătate a lui Hayssam.Reținut de Forțelele Coaliției Multinaționale din Irak, în complexul militar Camp Cropper, imediat după elibe- rea jurnaliștilor, Munaf a fost condamnat la moarte de către Tribunalul penal central din Bagdad, sentința fiind atacabilă cu apel la Curtea de Casație.

ată de toți reprezentanții partidelor politice.

Marie Jeanne Ion (Foto: arhivă) Ovidiu Ohanesian (Foto arrtivă)

Alegeri la PEPremierul a precizat că această dată s-a conturat ținând cont de făptui că Guvernul trebuie să anunțe data alegerilor pentru Parlamentul European (PE) cu 90 de zile înainte, iar o lună este rezervată campaniei electorale.Premierul Tăriceanu a mai spus că respectarea acestei date este condiționată de rapiditatea cu care cele două Camere dezbat și adoptă proiectul de lege pentru alegerile pentru Parlamentul European.Pe de altă parte, premierul a declarat presei că, la întâlnirea cu liderii politici, nu a fost a- bordat subiectul posibilelor alegeri anticipate, majoritatea participanți lor la discuții exprimân- * du-se împotriva unei e- ventuale cuplări a anticipatelor cu alegerile europene.
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• Concert. „Holograf" va susține un concertde promovare a celui mai recent album, cu numărul 13, „Taina". Concertul va avea loc la Petroșani, în 7 noiembrie, ora 19.30, la Casa de Cultură a Sindicatelor, și la Deva, în 8 noiembrie, ora 19.30, la Casa de Cultură „Drăgan Muntean". (S.B.)
Tezele unice zăpăcesc

devenii au învins! Se 
asfaltează piața!!

Deva (A.S.) ■ Pentru prima oară devenii au îhvins. După multe stăruințe, Primăria Deva le-a ascultat dorința și... marea asfaltare a pieței agroalimentare a început. Numeroase reclamații și plângeri ale devenilor au fost publicate de Cuvântul liber încă din primăvara acestui an. Sumedenia de gropi și bălți printre care devenii erau nevoiți să-și facă târguielile în piață a nemulțumit o lume întreagă. Totul pare să rămână doar o tristă amintire. Lucrarea de asfaltare va dura aproximativ o săptămână și va fi pe o suprafață de aproape 5000 de metri pătrați. Domnule viceprimar Oancea, felicitări din partea CL pentru că v-ați ținut, în fine, de cuvânt! Mai bine mai târziu decât niciodată. Și sperăm tot mai des pe viitor. Cât despre deveni, ei zic că: Eugenia Miron, Deva: „Mă bucur că s-au apucat, în sfârșit, de asfaltat. O să arătăm și noi ceva mai civilizat. Oricum erau foarte multe gropi”. Radu Jiga, Deva: „Foarte bine că se asfaltează. Acum au ocazia de a igieniza piața mult mai bine”.

■ Tezele cu subiect 
unic sunt considerate o 
„decizie-experiment" a 
Ministerului Educației.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@infarmmedia.ro

Deva - Textul proiectului de act normativ, care a fost lansat de MEdC ca o posibilă Metodologie de organizare și desfășurare a tezelor cu subiect unic pentru clasa a VII- a, în anul școlar 2006 - 2007, a fost discutat, ieri, cu reprezentanții sindicatelor din învățământ. Reprezentantul sindi-

Gabriela Navratilcaliștilor hunedoreni din Fede-rația „Spiru Haret”, Paul Rusu, susține că „pe linie internă nu s-a primit nimic de la minister și că inițiativa ministerului a bulversat întreg sistemul de învățământ. Se cere o revizuire a deciziilor luate în privința susținerii de

Paul Rusu (Foto: CL)teze cu subiect unic. Nu știm ce urmărește ministerul prin- tr-o astfel de hotărâre, iar pentru noi, totul e o nebuloasă! Nu înțelegem de ce această metodologie este o atât de mare secretomanie a MEdG, care nici nu a putut ieri să răspundă la toate întrebările!

școalaMarți vom avea o nouă întâlnire în care se va discuta sistemul de evaluare și dacă notele obținute la aceste teze vor constitui un criteriu de repartizare în clasa a IX-a”. Prof. Gabriela Navratil, director la Școala „Lucian Blaga”, susține că „profesorii spun și da și nu despre decizia ministerului. Majoritatea consideră că este o nouă experiență făcută pe copii. Părinții sunt total împotriva susținerii unor astfel de teze”.
www.hnnn.rn iț
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Trenurile și ora de iarnă

Eugenia Miron Radu Jiga

Deva (I.J.) - Duminică, 29 octombrie, CFR Călători va trece la ora Europei Orientale, ora 4,00 devenind ora 3,00. Trecerea nu modifică mersul trenurilor. Ele vor pleca din stațiile de formare după ora oficială de vară până în noaptea de 28/29 octombrie, ora 4,00, care devine 3,00. Atunci toate trenurile de călători care au ora de plecare din stațiile de formare după ora 4,00 vor

pleca la orele din mersul de tren în vigoare, respectând ora Europei Orientale. Trenurile de călători aflate în circulație după ora 4,00, ora oficială de vară, vor opri în stațiile din parcurs stabilite, unde vor staționa până la ora de plecare din orarul în vigoare după noua oră, iar trenurile care mai au de parcurs o distanță scurtă până la stația finală își vor continua mersul.

Miniparadă de Halloween
Deva (C.B.) - La Școala Generală „Andrei Șaguna” din Deva, s-a desfășurat astăzi o paradă a costumelor de Halloween. Programul a fost creat de elevii claselor I-IV step-by-step susținuți de educatoarele Adina Farca și Ramona Goia. „Pregătim această paradă de două săptămâni. Toate costumele copiilor au

fost realizate de părinți”, a specificat Ramona Goia. Pe lângă paradă programul a mai cuprins o horă Jucată” de elevii clasei I, un scurt moment poetic întreținut de Codruța Soporan din clasa a Il-a, dar și un mic test de cunoștințe generale legate de simbolul acestei sărbători a Halloween-ului, dovleacul.

astăzi, începând cu ora 18:00, „Balul 
bobocilor” Liceului Energetic. Se anunță 
o atmosferă bestială, invitatul serii fiind

Educație pentru 
valori

Deva (M.S.) - Elevii capabili de înalte performanțe intelectuale ar putea beneficia de prevederile unei legi speciale privind educația. “Este absolut necesar să sprijinim tinerii talentați, oamenii cu potențial deosebit. Cred că nici un efort nu este prea.,, mare ca' să oferim acestor tineri posibilitățile de care au nevoie pentru a studia și a se dezvolta în țară, astfel încât ei să nu mai fie tentați să caute aceste soluții prin țări străine”, a declarat inițiatorul legii, vicepremierul conservator Bogdan Pascu. Legea urmărește să promoveze și să garanteze dreptul la o educație diferențiată, creând un cadru legislativ și tehnico- logistic pentru formarea de elite profesionale în toate domeniile de activitate.

ARTICOL PUBLICITAR

De două ori mai ușor cu două aplicații software

Toptech facilitează managementul 
activității în baruri, restaurante, fast- 
food-uri, cafenele etc. prin implemen
tarea a două sisteme de gestiune spe
cifice. Acestea vin în ajutorul mana
gerilor facilitând atât procesul de vân
zare de bunuri și servicii cât și controlul 
stocurilor și al activității în general.

■ Ambele soft uri oferite de TopTech 
iPiața Victoriei nr. 1, 234 437, 
□fficeg>tciptec.h.ro)'se adresează celor 
care doresc să își eficientizeze afacer
ile prin automatizarea gestionării 
resurselor (timp, marfă, bani, forță de 
muncă). Ambele programe oferă soluții 
personalizate, astfel încât clientul are 
posibilitatea de a prevedea orice ele
mente pe care le consideră necesare 
propriei activității și de a propune 
TopTech să opereze modificări în con
secință.

Elemente specifice soluțiilor 
TopTech

Soluția de managementul comen
zilor este un instrument Frontoffice ce 
reduce practic cu 50% timpul de 
răspuns la cerere, permițând astfel per
sonalului să se ocupe mai mult de

client, sau de mai mulți clienți odatai 
Aplicația este destinată lucrului cu 
monitoare de tip Touchscreen (POS), 
având o interfață atrăgătoare și ușor 
de folosit. în modulul rețea, aplicația 

folosește baza de date a unui sistem 
BackOffice cu care comunică ușor pen
tru preluare și transmitere de date 
privind situația stocurilor. Soluțiile siint 
adaptabile oricărui lip de Unitate, de 
la cele care deservesc un TVurriSfi'etlus 
de clienți până la mari lanțuri de 
restaurante/baruri etc. ce se întind pe 
teritoriul țării sau chiar în afara 
granițelor. Interfața de tip POS asigură 
desfășurarea rapidă a procesului de 
vânzare, permițând conectarea de citi
tor pentru coduri de bare precum și a 
celor mai utilizate tipuri de case de 

marcat.
Comenzile instantanee la bar și la 

bucătărie duc la economisirea timpu
lui de preluare și executare a cererii; 
se emite apoi nota de plată 
desfășurată și se efectuează automat 
inventarul la predarea turei. Programul 
permite astfel urmărirea stocurilor și 
fluxului de marfă, realizarea nece
sarului zilnic, avertizare asupra

stocurilor minime de marfă, urmărirea 
consumului de produs și optimizarea 
stocului ideal pe o perioadă 
următoare, urmărirea timpului de 
răspuns la preluarea comenzii și mo
nitorizarea eficienței angajaților.

Gestionarea mai multor locații (bar, 
terasă, restaurant)

Programele oferă posibilitatea ges
tionării și controlului la distanț'ă prin 

’"•internet a activității<și stoeurffil^wai 
lanț de restaurante, Baruri, cafenele, 
fastfood-uri etc. indiferent de locali
tatea ăn care se află. Managerul unei 
astfel de afaceri poate astfel obține de 

oriunde și oricând toate acele rapoarte 
privind activitatea angajaților, timpii de 
servire, gradul de ocupare, fluxul de 
vânzări raportat la categorii și produse, 
variația stocurilor într-o anumită 
perioadă, fluctuația profitului în funcție 
de diferiți parametri etc.

Firma TopTech oferă soluții adap
tate fiecărui tip de afacere în parte, 
putându-se opera modificări asupra 
programelor astfel încât să răspundă 
cel mai bine necesităților de manage
ment și control al fiecărui client.

(60882)

îndrăgitul Keo. Intrarea se face pe gază 
de invitație. (Foto: cu

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.

ciMum Vot Prin 
SMS 

întrebarea săptămânii: Vi se pare 

normal ca românii să sărbăto
rească Halloween-ul?

Iehh
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 trimis până în data de 20 

octombrie, ora 24.

Fără apă ca'dă și speranță
■ Deși este branșată la 
rețea, o familie plătește 
apa caldă, dar nu be
neficiază de ea.

Deva (C.B.) - Doamna Elena Limbean de pe strada Titu Maiorescu, bl. P5, ap. 15 este nemulțumită că plătește apa caldă, deși la robinet curge doar apă rece. „De doi ani suntem în situația asta. Apă caldă nu vine la robinet decât după ce lăsăm să curgă 4-5 ore. Deși curge doar apă rece, noi plătim ca și cum am folosi apă caldă. Nu-mi convine să plătesc fără să mă pot spăla”.
Răspunde loan Cristea, 

director Calor:

„Pe strada Titu Maiorescu există 10 blocuri care se confruntă cu aceleași probleme. Din numărul total de apartamente au mai rămas branșate doar 18. Doamna Limbean trebuie să știe că, prin semnarea acelui document în care își dădea acordul pentru ca alți locatari să fie debranșați de la rețea, a fost de acord implicit și cu diminuarea calității serviciilor. Apa ajunge foarte greu în rețea și asta este explicația pentru care apa caldă întârzie atât de mult să apară. Nu pot investi câteva miliarde din banii publici pentru montarea unui sistem de reciclare a apei doar pentru câteva familii”.
SPAR s-a deschis la DevaDeva (I.J.) - SPAR intenționează deschiderea a 250 de magazine în România. Magazinul deschis la Deva, al treilea din țară, este cel mai mare deschis până acum de companie și ocupă 1.728 de metri pătrați. Valoarea investiției se ridică la 3,15 milioane euro. Magazinul

oferă 7.402 articole diferite aprovizionate de la 404 furnizori. Din totalul articolelor, 30% sunt produse proaspete. „Aducem în România servicii, produse și valori excelente. Vrem ca toți clienții să ne rămână fideli”, a spus Rino Tizzanini, director general SPAR International.

Fitoterapie pentru 
diabet - partea a i!-s

Farmacist specialist SEPTIMIA ȘERBAN 
Directorat LABORATOARELOR PARES BIO VITAL

Pacienții care suferă de această' 
afecțiune trebuie să respecte regimul 
alimentar impu» de medicul 
specialist, să practica exerciții fizice, 
>ă «Mie pe cal puttbd situațiile 
stresante. Este foarte importantă 
monitorizarea valorilor glucozei 
plasmatice și respectarea 
programului de consultații efectuate 
de rtedtcul specialist.
Utilizarea plantelor medicinale cu 
efecte hipoglicemiante este 
recomandată ca tratament adjuvant fci 
caail diabetului zaharat de tip l și 11. 
Araturi de ceaiurile Giicostat și Ceaiul 
pentru diabetici prezentate săptămâna 
trecută, vă recomand și preparatul 
INȘI VI G.
INSUVEG capsule conține extract 
did fructe de Castravete timar 
(motnordica charantia), fructe de afin, 
rădăcină de morcov,
Castravetele amar, intră în mod uzual 
în alimentația zîlntca a 
populațiilor din zonele 
subtropicale din India, 
Nepal. China, Africa. 
Mexic, etc. Cercetările 
f î t o c h i m i e e , 
farmacologice și clinice au 
demonstrat că substanța 
activă din aceasta specie, 
denumită charantina, are

acțiune puternic hipoglicemiantă.
Antocianozidele din fructele de afin 
au și proprietatea de a îmbunătăți 
vascularîzația pancreasului și' de a 
preveni retinopatia dibelică.
Morcovul este foarte bogat în beta și 
alfa-caroten, Carotenoidele din 
morcovi se transformă la nivelul 
ficatului în vitamina A. care pe lângă 
acțiunea antioxidantă și de menținere 
a formei normale a epiteliilon intră și 
în constituția p i g m e n ț i I o r 
fbiosensibili din retină.
Este recomandat ^în special în 
diabetul de tip II șica adjuvant în 
diabetul de tip I. Se poate asocia cu 
alte suplimente alimentare care 
conțin bio-crom. zinc, vitaminele E 
și£h muJtiv itatnine, multimincralc.

Se recomanda administrarea la adulți 
a 2 capsule de trei ori pe. zi imediat 
după mesțle principale. în cazul în 

care se utilizează sulfamide 
antidiabetics, doza 
recomandată este de o capsulă 
de trei ori pe zi. Trebuie 
respectată dieta specifică 
recomandată de medicul 
specialist. Administrarea se 
faee sub controlul strict al 
glicemiei.

mailto:sanda.bocaniciu@infarmmedia.ro
http://www.hnnn.rn
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1(1! - fra n«m iffK SMtt’Stegar, Industriaș ameri
can, Inventator a! mașinii decusut în 1851 (m. 18W 

1858 - S-a niscut Theodore Roosevelt, al 26-lea 
președinte al Statelor Unite ale 
Ameridl, laureat al Premiului Mei 
pentru pace oe anul 1986 (m. 
1919)._______________________________
1900 - A fost Inaugurat! prima 

secțiune a metroului din New York 
1913 - S-a născut Otto Wlchtarle, 
Inventatorul lentilelor ie contact,

fost președinte al Academia a Ștl'np Sr«a»lovaee (m. 
1998). ■ . f" ; I? . : :

I9j< - S-a nâscut poetul englez Dylan Thomas.
1958 - S-a născut cântărețuI Slmon le Bon (foto) (Duran 

Duran).

Prognoza pentru astăziCer mai mult senin. Maxima va fi de24°C, iar minima de 11°C.
Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Cer parțial senin. Maxima va fi de 18°C, iar minima de 6°C.
Duminică. Cer parțial senin. Temperatura maximă va fi de 15°C. Minima va fi de circa 5°C.

Calendar Creștln-Ortodox________________________________
Cuv. Dimitrie cel Nou, ale cărui moaște sunt la Patriarhia 

Română; Sf. Mc. Nestor.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Sabina, m.

Calendar Greco-Catolic
S. Nestor, m.

Energie electrică
Astăzi, furnizarea energiei electrice va 9 întreruptă între 
orele:
8.00-14.00 în Goleș, MlaiSn, Dăbâca, Hășdău, Vălari și 
Nisipoasa.
9.00-15.00 în Hărău șl Bârsâu.

Gaz metan__________________________________
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă.............
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
8.00 - 15.00 pe străzile T. Vuia, N. Grigorescu, Hărăului, 
Banatului, Bucovinei, Ardealului’
- pe str. luliu Maniu, bl.A, sc.E, și B-dul Decebal (zona înaltă 
de la PT26B).

BETET1ZILKI
___________ ------  ..................................... -. - - —' -. -...................................... -

Cartofi cu mujdei de 
usturoiIngrediente: 100 ml ulei, două-trei cepe, jumătate de kg cartofi, sare, piper, delikat, foi de dafin, mărar, pătrunjel, usturoi.Mod de preparare: Acest fel de mâncare se gătește în ceaun. Se pune uleiul, ceapa tăiată cubulețe să se călească, după care se condimentează cu sare, piper, delikat. După ce s-a rumenit ușor, nu foarte tare, se adaugă foile de dafin și cartofii tăiați cubulețe (dacă sunt prea mici se pun întregi) și două-trei cănițe de apă. Se lasă să fiarbă până scade apa. Când sunt aproape gata se pune mărar, pătrunjel, sare și mujdei de usturoi.

CM’

Soluția Integrantei din numărul 

precedent: A-M-M-F -ARTI

LERIE - BUMERANG - BAN - ACU 

-A - LANCE - SL - SERA - NOTE

- TINTASI - CA - DAR - LA - U - 
GUM - AER - MA> - PUȘTI - tfoB

- MIEI - OCNAȘ - UTIL - IR - AO

- IUTI

•ja;

750 Jurnalul TVR. Sport 7:00 Știrile ProTv.
ț

650 In gura presei cu J

Meteo Ce se întâmplă Mircea Badea
8:00 Povești întunecate (r) doctore? 750 Matinal: Dimineața ,
8:50 Celebritățile timpului Te uiți șl devreme cu Cristina j

0Qu (s) câștigi Cioran și Dan Capatos <
9:00 Rrom european (r) 9:10 Omul care aduce 950 în gura presei (r)

9:50 Izolați h România. cartea 1050 Concurs interactiv
TVR - singurul prieten 9:15 Tânăr șl neliniștit (s, r) 1150 Anastasia (s). Cu: Ele- ț

10:10 Repere saae. Ediție 10:15 Om sărac, om bogat Etna Konkova, Petr

specială 0(s,r) Krasilov, Daniel
1230 Oglinda retrovizoare 11:15 Bingo (film, r) Strakhov

(r) 13:00 Știrile ProTv. 12:00 Vivere (serial) s

130 Corry și restul lumii Te uiți și câștigi 1350 Observator cu Simona ’

(ep. 65, comedie, SUA 1450 Osânda (dramă, Gherghe ■
2003). Cu: Ben Sav România, 1976). Cu: 1345 Odisee chinezească
age,Danielle Fishel, J.B. Amza Pellea, Gheo- v'Elfcomedie romantică, ’

Gaynor rghe Dinică, Emest Hong Kong, 1997). Cu:
13:30 Desene animate. Club Maftei, Aimee lacobes- Tony Leung Chiu Wa

Disney (SUA) cu. R.: Sergiu Nicolaes- 1650 Observator
14:00 Jurnalul TVR. Sport cu 16:45 9595, te învață ce să

Meteo 1650 Tânăr și neliniștit (s). fed
15:00 Teleshopping g Cu: Eric Braeden, 1850 Vocea inimii (serial,
15:30 Tribuna partidelor par Joshua Morrow, Doug 0 dramă, România,

lamentare Davidson, Heather 2006). Cu: loan Isaiu,
16:00 Pariamentul României Tom, Toma Dănilă, Alexan
17:00 Jurnalul TVR 17:00 Știrile ProTv. Vremea. dru Repan, Ion
17:15 Interes general. Te uiți și câștigi Dichiseanu
18:00 Dis-de-seară. Prezintă: 1745 Familia Bundy (s) 1950 Observator cu

Ovidiu Uscat, Constan 18:55 Știrile sportive Alessandra Stoicescu și
tin Trofin 1950 Știrile ProTv. Sport Lucian Mândruță.

19:00 Jurnalul TVR. Sport Vremea Sport. Meteo

20:15 Stele de... 5 stele 2030 Dansez pentru tine 2030 Tablou de nuntă
21:50 Lost Naufragiații 2450 Lasenrid (divertisment)

El (film serial, episodul 7, 0 (film serial) 2350 Zori întunecați
SUA 2004). 0:30 Atenție, se filmeazăl sedffllm artistic, acțiune, ’

Cu: Naveen Andrews, (comedie, Franța/SUA SUA 1997).
Emilie de Ravin, 2000). Cu: Alec Bald Cu: Lorenzo Lamas,
Matthew Fox, Jorge win, Sarah Jessica Catherine Lazo,

Garda Parker, Michael Hig -.Daniel Zacapa.
2245 Jurnalul TVR. Sport gins, Michael Brad Regia:

Meteo show. R.: David John De Bello.
23:05 Lumea dteștel Mamet Jake Killian, fost
23:55 Celebritățile timpului 245 Osânda polițist, pornește pe

0tău(s) 13 (film artistic, reluare) . urmele unui bancher
0:10 21 de grame (dramă, (dramă, România, american, răpit în
.HSUA 2003). Cu: Sean -. 1976). mod misterios.

Penn, Danny Hustdn, Cu: Amza Pellea, Ecstasy, soția banche- ’
Naomi Watts, Benicio Gueorghe Dinică, rului, este singurul i
Del Toro. Emest Maftei, martor în viață.
Ce legătură există Intre Aimee facobescu. Ea va deveni parte- ;
profesorul Paul Rivers Regia: nerul de investigații, î

și bolnavul căruia i se Sergiu Nicolaescu de aventură și
face un transplant de 445 LaServid împușcături
inimă. 0 (film serial) , J al lui Jake.

2:25 Efectul MG (r) (reluare) 250 Concurs interactiv
2:55 Jurnalul TVR (r) Sport 530 Icstrim tivi 350 Hip Hop (comedie, ‘

Meteo (reluare) SSUA 2000)
450 Stele de... 5 stele (r) 650 Parte de carte (r) 550 Anastasia (r)

850 Lecția de... sănătate (r). J 5:00 Poveștiri adevărate (r)! 
Alfabetul drogurilor 950 Oco-< .............. ’
Iul Pământului în 80 de zile ;
(partea a IV-a) (r) 1050 Tono- 
matul DP21130 Caracatița (r) * 

1225 Câțiva pași spre un ma- ’ 
nagement mai bun (r) 1350 î 
Motomagia (r) 14:00 ABC... 
de ce? 1430 Cutia fantastică ______________________________
(s) 15:00 împreună în Europa! J Suflete rănite (s) 16:30 Po- 

Magazin interetnic 16:00 Jur-: veștiri adevărate 1730 Rebel- 
naiul TVR (r) 1630 Hollywood de (s) 19:30 SOS, viața meal 
reporter (s) 17:00 Ocolul Pă- (s) 2030 0 lume a fiarelor (s, 
măritului în 80 de zile (r) 1850 1 Mexic, 2006) 2230 Tărâmul 
Lecția de management... (j pasiunii (s) 2330 Bărbatul vi- 
doc.) 18:35 Caracatița (s) 
19:25 Ray Mears (doc.) 2050 
D'ale lui Mitică 21:00 Ora de 
știri 22:10 Campionatul de 
comedie 22:40 Planeta Mol
dova 23:10 Coolmea distrac
ției 0:10 Mica Britanie (s) 040 
Ray Mears (r)

600 Celebritate (r) 700 Rebel- s 
de (r) 8:00 Suflete rănite (r) 
9:00 De 3x femeie (r) 10:00 > 
Ciocolată cu piper (s) 11:00 ; 
Bărbatul visurilor mele (r) j 
1200 Pariul iubirii (s, Mexic, 
2004) 13:00 Jurământul (s) 
15:15 Rețeta de acasă 1530 i 

i
? ■

1

■NA 1 DEVA
063007.00 Observator (r)

1630-16.45 Știri locale

HBO ■

surilor mele (s) 030 Poveștiri 
adevărate (r) 130 Extravagan
ta Anastasia (s)

i

1220 Dl și dna Smith (roman
tic SUA 2005). 14:15 Pe pla
tourile de filmare (SUA 2005) 
1445 Lackawana Blues (dra
mă, SUA 2005). 1620 Herbie 
- Mașina buclucașă (aventuri, 
SUA 2005). 1800 Valetul Bob 
(comedie, SUA 2005). 1930 
Cinema, dnema, dnema (SUA 
2006) 20:00 Huff (Ep. 16, 

comedie, SUA 2005). 2100 
Război îh deșert (Ep. 3, acțiune, 
SUA 2005). 21:50 Ocolul 
Pământului în 80 de zite (aven

turi, SUA 2004)2350 Dl șl (ha 
Smith (romantic, SUA 2005).

REALITATEA
8:00 Sport cu Florentina 835 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
9.35 Ed (s) 10:35 Comedia • 
boacănelor (s, r) 11:00 Tele 
RON 12:50 Garito 1430 Dra-

9:00 Dimineața cu Răzvan și goste și putere (s) 15:00 Un 
Dani 1130 Căsătoriți pe viață nou început (dramă roman- 
(film serial, SUA, 2001). Cu:' iică, SUA 1997) 1730 Farse- 
Donal Logue, Megyn Price, 
Kevin Corrigan 12JOO Quizzit 
13:00 Jara Iu' Papură Vouă 
(divertisment 2004) 13:20 
Look who is winning 14:30 
Miezul problemei (reluare) 
1650 Naționala de bere 1750 
Bărbatul din vis (serial) 18:00 
Baronii 1830 Știri Național TV 
19:45 Jara Iu' Papură Vouă 
(divertisment 2004) 2050 Film 
artistic 22:00 Film artistic 0:15 
Emanuelle (serial)

le lui Jugaru (rj 1800 Focus 

1900 Comedia boacănelor (s) 
1930 Camera de râs 20:00 ; 
Un vampir în Brooklyn (come
die) 22:00 Mondenii (r) 22:30 ) 
Focus Plus 23Î30 Podul Cas

sandra (acțiune, Germania/ 

Italia/Marea Britanie, 1976) i 
1:30 Focus (r) 2:30 Sunset > 
Beach (s)

13:15 EU, România 1400 Re
alitatea de la 14:001450 Rea
litatea bursieră 1500 Realita
tea de la 15:00 15:15 Fabrica 
16:50 Marfa 1700 Realitatea 
de la 17:0017:10 Tu faci Rea
litatea! 17:45 Editorii Realității 
1800 Realitatea de la 18:00 
18:50 Realitatea zilei 20:15 

Reporterii Realității 2100 Rea
litatea de la 21:00 2150 Pri
ma ediție 2205 Tănase și Di- 
nescu 23:15 Realitatea all-in
clusive 2400 Realitatea de la 

24:00

6:55 Viața dimineața 9:00 
Verissimo 1050 Euromaxx (r) 
(doc.) 1030 Euroblitz (r) 1150 

Ne privește 1250 Știri 1355 

Esentze (r) 14:35 Lumea căr
ților 1500 Teleshopping 1535 
Euromaxx (documentar) 1600 ; 
Acasă la Nicolae lorga (docu
mentar) 1700 Vis de vacanță, j 
Emisiune de turism 1730 Pa-s

600 Apropo TV 9:15 Liga ju
niorilor (s, r) 10:00 Icstrim Tivi 
(s) 1030 Flăcări și petrol (film, 
r) 1245 Krypto, câinele erou 
(s) 13:15 Liga juniorilor (s) 
1345 Lumea Pro Cinema (r) 
14:15 Biografii celebre (doc.) 
1530 Dispăruți fără urmă (r)' sul Fortunei. Cu Urania 1900 : 
1630 Noi toți (s, r) 1700 A- 
pe ostile (thriller/dramă) 1900 

Terapie intensivă (s) 2000 Ci
nema 2020 Dispăruți fără ur
mă (s) 2130 Noi toți (s) 
22:00 Febra (dramă) 24:00 

Prietenie pe muchie de cuțit (s)

Știri 1920 Hobby Mix 20:00 ; 
Trenul vieții. Talk-show. Cu 1 
Liana Stanciu 22:00 High Life. • 
Cu Monica Stan 23:15 Uni
versul olandez 2400 Știri 0:15 
Vedetele se întreabă (divertis
ment) (reluare)

8:00 Petrol, sudoare și plat
forme 950 Dacă vine

1050 Automobile m i&ne 
recondiționate 1150 Motoci
clete americane 1250 Con
fruntări și fiare vechi 1350 
Megaconstructori 1450 Petrol, 
sudoare și platforme 1550 
Dacă vine furtuna 1650 Cum 
se fabrică? 1750 Curse 1850 
Automobile americane recon
diționate 1950 Motociclete 

americane 2050 Vânătorii de 
mituri 2150 Megaconstructori 
2250 Cum au schimbat lumea 

iubitorii de tehnologie 2350 
Dosarele FBI 2450 Mașini pe 
alese 150 Cum se fabrică?
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Medicina făcută de mântuială

• Vaccin. A doua tranșă de vaccin ântigri- pal constând în 6500 de flacoane va fi adusă în cursul săptămânii viitoare, la Deva. „în procesul de vaccinare vor intra persoanele angajate în sistemul sanitar și cele care se a- flă în contact cu persoane bolnave și persoa- nele de peste 60 de ani", declară dr. Dan Magheru, director ASP Hunedoara. (I.J.)
• Medicamente. De la 1 ianuarie 2007, medicamentele pentru copii trebuie să conțină un „plan de investigație pediatrică". Astfel va fi evitată lipsa de informații privind su- pradozarea și ineficienta provocată de sub- dozări în timpul tratamentului. Ele vor fi prevăzute cu o etichetă specială. (I.J.)
Candidoză

■ Medicii deveni spun 
că rezidenții veniți de 
pe băncile facultății 
sunt slab pregătiți.

IflA JURCONE______________________
lna.Jurcoheclnformmedla.ro

Deva - Medicii rezidenți care ies de pe porțile universităților de profil sunt slab pregătiți profesional, declară dr. Remus Angelescu, medic primar oftalmolog, șeful secției în cadrul Spitalului Județean Deva. „Tendința occidentală este de a ultraspecia- liza medicii, însă la noi, odată ieșiți de pe băncile facultății, medicii rezidenți nu cunosc nimic și nici nu sunt lăsați să învețe ceva. în perioada de

stagiatură, adică rezidența de acum, am făcut sute de operații pe ochi, anual. Așa se învață. Acum fac, spre exemplu, Istoria medicinei. O disciplină care nu-i ajută în practică deloc. Dacă vor să vadă realizările unui medic o pot face cu 1 leu de la un Internet caffâ. Se încarcă memoria studentului cu generalități, iar ceea ce concret va aplica în practică se amintește vag, eventual într-o simplă frază”, susține dr. Angelescu.
Consultările și progresulPentru ca tinerii medici să- și desfășoare activitatea în cele mai bune condiții, specialiștii deveni spun că întâlnirile lor la nivel național sau simpozioanele s-ar putea

Angelescu spune că medicina se învață de mântuială în școalătransforma în consultări despre cum s-ar putea desfășura activitatea medicală în cele mai bune condiții. „Schimbarea sistemului de predare, plus reformele din sănătate sunt rezultatul gândirii unor
igieniști, considerați cei mai slabi specialiști în medicină. Ei s-au cuibărit acolo și dictează fără să cunoască realitatea cu care se confruntă un profesionist”, concluzionează dr. Angelescu.

Deva (I.J.) - Sanda Tomescu, Deva: „Am candidoză bucală. Am încercat să o tratez cu nistatin, dar nu mi-a trecut. Ce pot face?”
Medic: „Candidoza apare, de regulă, însoțită de o altă afecțiune. Este recomandat nistatinul sau glicerina boraxată. Badi- jonați limba, mucoasa din jurul dinților, exterioară și interioară, după fiecare masă, după spălarea dinților și a suprafeței limbii. Nu este permis să clătiți gura. Dar mai ales trebuie să fiți atentă să nu folosească nimeni tacâmurile sau paharul dv”.

Cezariană
Letiția Albu, Orăștie: „Am născut acum jumătate de an prin cezariană. Aș mai vrea un bebe. Nu este periculos la atât de puțin timp?”
Medic: „între două nașteri este recomandat un repaos de doi ani, pentru ca organismul dv să se refacă după prima sarcină. Vă recomand conceperea unui bebeluș peste un an de zile”.

Costuri pentru oncologie
■ Bolnavii de cancer 
nu au bani să-și per
mită tratamente de 
ultimă oră .Deva (I.J.) - Până în 2020 incidența cancerului va crește cu 50%, dar mortalitatea va scădea grație noilor tratamente. Cu toate acestea, pentru români, tratarea bolii rămâne o țintă aproape impo

sibil de atins. Potrivit unui comunicat Mediafax, „accesul la noile terapii înseamnă creșterea supraviețuirii bolnavilor de cancer. Tratamentele noi nu aduc nici un beneficiu decât dacă sunt folosite la pacienții care au nevoie de ele. Potrivit medicilor hunedoreni, cele mai frecvente forme de cancer sunt cele pulmonare, colorectal și cel de sân. în Europa

sunt investite anual aproximativ 3,5-3,9 miliarde de euro, printr-un efort combinat, respectiv public (1,43 miliarde) și privat (2,1-2,5 miliarde), în ultima perioadă 20 de medicamente antitumorale au fost aprobate.Deși incidența cancerului este în creștere, mortalitatea este în scădere, ceea ce denotă eficiența noilor terapii oncologice.

Coșmar
Deva (I.J.) - Persoanele supraponderale ar prefera divorțul, depresia sau alcoolismul în locul obezității, sau ar renunța la 10 ani din viață pentru a scăpa de această maladie, se arată într-un studiu. Studiul a însumat părerea a 4.283 de persoane supraponderale.

OalarH da art*
Deva. Galeriile de Artă „Forma”, din

»

tă”.

Deva, găzduiesc expoziția de pictură 

a artistului plastic Ion Cârjoi.

Hunedoara. Galeria de Arte. Expoziție 

de fotografie „Hunedoara de altăda

D • Astă seară, de la ora 19.00, 

pe scena Teatrului de Artă Drama
tică va avea loc spectacolul cu piesa 

„Revelion la Terzo Mondo” de Ovidiu 

Moldovan.

1 Euro EUR 3,5146

1 Dolar S.U.A. USD 2,7763

1 gram de aur XAU 52,8212

Jmesaje scrise.

Inreglstiara. creare de profil. căutarea 
membrii site-ului prin

Cinema

Turner și respectiv'* al lui Elizabeth

Swann. Filmul a avut premiera în Aus

pentru juniori „Cupa Delfinul". Vor par
ticipa 13 cluburi din 7 județe. Orga

nizat pe două părți, concursul se va 
desfășura de la orele 10.00 și 16.00. 

Stadionul „Corvlnul” va găzdui meciul 

de fotbal în Liga II, dintre echipele: 

Corvlnul Hunedoara - IS Câmpia Turzii. 

Deva. Sala Sporturilor, ora 18.00. Fut
sal: FC Cip Deva - FM Constanța.

Straja. Stațiune de turism montan sit
uată în județul Hunedoara, la o alti

tudine de 1445 m, stațiunea Straja 

îndeplinește toate condițiile pentru o 

vacanță perfectă. Acces auto pe DN 

66 până în Petroșani și de aici la 

Lupeni. Din Lupeni se urcă la Straja 

cu telescaunul. Cu trenul, pe ruta 

Timișoara - Petroșani - Craiova, cu 

schimb în Petroșani către Lupeni.

SUDOKU

ÎNCEPĂTORIReguli:
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.

Deva. Cinema „Patria". Rulează filmul 
„Pirații din Caraibe”. Program zilnic 

de la orele 15.00, 17.00 și 19.00. 

Preț bilet: 3,5 RON (primul spectacol) 

șl 5 RON.
- „Pirații din Caraibe: Cufărul omului 

mort”. Este un film de aventuri despre 

pirați, din 2006, o continuare a suc
cesului Pirații din Caraibe: Blestemul 

Perlei Negre. Această continuare este 

regizată de Gore Verbinski și produsă 

de Jerry Bruckheimer, amândoi impli

cați în realizarea primei părți. Johnny 

Depp, Orlando Bloom și Keira Knight

ley și-au reluat în primire rolurile 
Căpitanului Jack Sparrow, ăl lui Will

tralia și Regatul Unit pe 6 iulie 2006, 
iar în ziua următoare în Statele Unite

și Canada. Pe 25 august același an 

a apărut și pe ecranele din Româ

nia. Filmul a stabilit câteva noi recor

duri, încasând în weekendul premierei 
135 milioane dolari. în prezent se 

pregătește apariția unei noi con

tinuări.

Hunedoara. Cinema „Flacăra”. Pro
gram: vineri, sâmbătă și duminică de 

la orele 13.00, 16.00 și 19.00 

rulează filmul „Dresat pentru a ucide”.

Spectacole
Deva. Manifestare de prezentare a 
roadelor toamnei 2006, „Târgul Toam
nei Hunedorene” Se va derula în zilele 

de sâmbătă și duminică, în Piața Vic
toriei (în fața Casei de Cultură Deva). 
Târgul cuprinde și manifestări artis
tice care au scopul unei bune relaxări 
de week-end.

Sport
Hunedoara. Sâmbătă la bazinul de 
înot se va desfășura concursul de înot

Soluția jocurilor din numărul precedent

3 7 416,1 8’9 2 5
621957438
ncepători

8 4 5 1 7 2 3 6 9
7 1 2 3 9 6 5 8 4
9 3 6 8 4 5 2 1 7
4 6 9 2 8 1 7 5 3
1 8 7 5 3 9 6 4 2
2 5 3 7 6 4 8 9 1
5 9 81 4 2 3 1 7 6

Avansați

8 7
1 9
3 5

2
4
6

3
8
7

9 4
5 6
1 2

1
7
4

6
2
9

5
3
8

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

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

îți utilează casa!

Vrei să ai numai de 
câștigat?

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

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

Talon pentru concurs - 
> Nume___________________________
I Adresă__________________________

Câștigi:
• 3 premii 

substanțiale
(1 x espressor cafea sau 

1 x fier de călcat sau 
1 x sandwich maker)

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

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

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

Mult succes!
.............................................................................................................

27 octombrie 2006
I

___ Prenume___________________  ■

Telefon_____________________________ Sunteți abonat?____________ !
întrebarea zilei: Credeți că Deva a suferit o schimbare po- ; 

> zitivă în ultimii ani? DA □ NU □

CONCURS

lna.Jurcoheclnformmedla.ro
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Deva - reședință 
europeană (5)
Azi: Cartierul Dacia

• Locuri de parcare. Problema locurilor de parcare din cartierul Dacia este în curs de rezolvare. Primăria a alocat suma de 25 de miliarde de lei vechi pentru parcările oblice, menite să fluidizeze circulația. (C.B.)
«EEEMtt!

Se construiesc locuri de parcare oblice

Gunoaie și prea multă murdărie

Crâșme la tot pasul
Deva (C.B.) - Situate lângă imobile sau chiar în interiorul acestora, birturile sunt deranjante pentru locuitorii cartierului Dacia. Ei se plâng că seara se strâng amatorii de băutură și fac gălăgie. Astfel de situații se înregistrează în blocul 7, unde cetățenii spun că au un birt infect, și la blocul 33, unde locatarii nu se pot odihni din cauza muzicii date prea tare la un birt- de peste drum. „Zona este permanent monitorizată de două patrule ale poliției pentru a preveni eventualele incidente care pot apărea între cetățeni”, a declarat purtătorul de cuvânt al IJP.

Un cartier de promisiuni
I I    !! _ — —.1. .: milnf nn wini winUn 1-iAnni oi o olnîlrxv -rt o o o-fol foia OiTY’atnM in■ Locatarii cartierului 

Dacia au probleme le
gate de iluminatul public 
și de lipsa băncilor.

Călin Bicăzan

Deva - Unii locatari ai cartierului Dacia sunt nemulțumiți de faptul că Primăria le-a promis că li se vor instala bănci în fața blocului, iar acest lucru nu s-a întâmplat nici până azi, deși cererea a fost făcută cu câteva luni în urmă. „Domnul viceprimar Florin Oancea ne-a promis că ne aduce niște bănci, că și noi suntem plătitori de impozite. A adus, într-adevăr, dar numai în fața câtorva blocuri, nu și la noi, la blocul 21. Cererea am făcut-o pe 4 mai și de atunci nu s-a făcut nimic în această privință”, afirmă Maria Sidorca.„Ar trebui să ni se facă și nouă niște bănci. Am avut mai demult în zonă una, dar oamenii au distrus-o pentru că se aduna prea multă lume și locatarii se plângeau de gălăgie. Tocmai de asta ar trebui să se amenajeze un păr-

culeț cu mai multe bănci , spune Laura Delcea. „în fața blocului 33 am avea nevoie de două bănci. Ne-am face noi, dar nu avem bani”, spune și Carolina Josan.
Stâlpi fără becIluminatul public e o altă problemă majoră cu care se confruntă cartierul Dacia. în unele zone cartierul este cufundat în întuneric, iar locatarii sunt nemulțumiți de a- cest aspect. „Aici, la blocul 7, avem un singur bec pe toată aleea. Dacă mergi noaptea, riști să-ți rupi gâtul din cauza întunericului și a trotuarului plin de gropi”, susține Laura Delcea. Totuși nu toate zonele cartierului sunt private de lumină. „în zona noastră strada e luminată bine. în privința asta primăria a făcut un lucru bun, dar ducem lipsă de multe altele”, spune Maria Sidorca, în timp ce Carolina Josan, o altă locatară, spune că „avem iluminat public ca să vedem gropile din trotuar și să le putem ocoli pe timp de noapte”.Pentru unii locatari problema trotuarelor pline de

gropi și a aleilor neasfaltate a devenit prioritară. „La trotuare nu s-a mai făcut nimic, numai ni se promite. Am fost la Primărie să le spun să vină să asfalteze trotuarul din fața blocului 33 pentru că mai demult o doamnă a căzut și și-a rupt mâna, dar nici până acum nu s-a făcut ceva”, afirmă Carolina Josan. „în general, străzile sunt asfaltate, dar la cele unde nu s-a lucrat sunt foarte rele”, spune Liviu Tomodan. „Printre blocuri nu se asfaltează. Aleea Romanilor ar trebui făcută pentru că e plină de gropi”, este părere Maria Sidorca.
Coșuri insuficienteDacă unii locatari cred Dacia e un cartier curat, alții au păreri contrare. „Cartierul nu e prea murdar pentru că se face curățenie. Față de alte cartiere, aici e mult mai bine”, e de părere Nicolae Gruici.„în general, Dacia e un cartier curat. Singurul său dezavantaj este că e prea departe de centrul orașului”, spune Gabriel Truță. „Sunt prin cartier frunze cât cuprinde.

de
că

M1

Curățenie mai face femeia de serviciu când își mai aduce aminte, în rest nu le strânge nimeni. Cert este că la noi e cam multă mizerie. în spatele blocului 7 sunt niște bene de gunoi care fac din peisaj unul groaznic”, afirmă Laura Delcea. rj..Pe la noi, pe Aleea Ro^ manilor nu face nimeni curățenie, iar zona verde nu e tunsă. Nici drumul nu e măturat și e plin de frunze”, spune și Maria Sidorca.Oamenii sunt de părere că pentru a menține cartierul Dacia curat, ar fi benefică instalarea mai multor coșuri de gunoi.„Ar trebui instalate cât mai multe coșuri. Nu are omul unde să-și arunce țigara. Vin și ne dau amendă dacă aruncăm pe jos, dar să se instaleze, mai bine, acele coșuri de gunoi care ni se tot promit”, susține Liviu Tomodan, care în final trage concluzia.„Curățenia ține și de bunul simț al fiecărui individ. E vorba aici și de ce face primăria, dar și de ceea ce ne cade nouă în sarcină să facem”.

Gabriel TruțăCarolina Josan Nicolae Gruici
•lj

O bancă la fiecare scară
■ Până în 2008 ilumi
natul public nu va mai 
fi o problemă în Deva, 
conform Primăriei.

Călin Bicăzan

Deva - Problema iluminatului în cartierul Dacia este una veche. Rezolvarea este văzută de Primărie prin instalarea unei rețele noi de curent pentru că pe rețeaua actuală nu se mai poate face nimic. „Cartierele Dacia și Micro 15 au de mult timp probleme cu iluminatul public. înainte de 1989 se pusese problema reducerii

consumului de energie electrică și de aici au rămas o serie de probleme referitoare la subdimensionarea rețelelor. A- vem însă un proiect important referitor la iluminatul public în sensul că vrem să schimbăm rețeaua veche cu una nouă. Până în iulie 2008 iluminatul va fi complet reabilitat în Deva. Pe fiecare stâlp vom monta la 3,5 m înălțime un TGS, un lampadar cu braț care direcționează lumina spre trotuar”, spune viceprimarul municipiului Deva, Florin Oancea. Referitor la problema băncilor, acesta spune că mulțumirea unora se poate trans

forma în nemulțumirea altora. „50 - 60 de bănci sunt gata deja și le vom instala prin toată Deva. Plănuim ca până la finalul anului să avem 200 de bănci instalate prin oraș. Planul nostru este să construim câte o bancă la fiecare scară. Dar în acest caz dăm de o altă problemă. Nu toți cetățenii doresc aceste bănci, pentru că noaptea vin tineri sau persoane aflate sub influența alcoolului și sunt gălăgioase”. Primăria spune că în timp problema insuficienței coșurilor de gunoi va dispărea. „Instalăm în acest moment 50 de coșuri în zona centrală.

Maria Sidorca

Florin OanceaMai avem la dispoziție încă 400 de coșuri pe care plănuim să le instalăm în diferite zone ale municipiului până în noiembrie. Rog pe această cale cetățenii să nu mai pună în coș gunoiul menajer că pentru asta există europubele sau cpntainere”, spune Florin
Siguranță publică

Deva (C.B.) - Cartierul Dacia este unul liniștit din punct de vedere infracțional, dar aici au loc totuși câteva incidente. „Cartierul Dacia nu ridică niște probleme deosebite din punctul de vedere al infracționali- tății. Cele mai frecvente probleme sunt legate de tulburări ale liniștii și ordinii publice, întrucât în zonă sunt multe birturi unde oamenii fac gălăgie. Sporadic se mai înregistrează și furturi din automobile și rugăm pe această cale pe cetățenii cartierului Dacia să-și asigure cât mai bine autoturismele și să le lase pe cât posibil în zonele luminate, chiar dacă Dacia e un cartier care are probleme la capitolul iluminat public”, a declarat subinspectorul de poliție Bogdan Nițu, purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Hunedoara.

Mulți copii, puține locuri de joacă

Nota redacției pentru cartierul Dacia este: 7
Gropile din asfalt nu au dispărut

(Foto: Traian Mânu)

in cartier au loc lucrări la rețeaua de termoficare (Foto: Traian Mânu)



Egalitate perfectă

• Arbitri. Sâmbătă se desfășoară etapa a Xlll-a a Ligji a ll-a de fotbal. La partida Cor- vinul Hunedoara - I.S. Câmpia Turzii au fost£\delegați arbitrii Mugurel Vădan, centru, "'Mircea Orbuleț, Claudiu Florea - DanielHaidiner, asistenți. Observator, Sorin Găman. (V.N.)
• Nemulțumit. Deși handbalistele de la Cetate Deva au câștigat în etapa trecută cu 22-20 partida cu Tomis Constanța, din cadrul Ligii naționale de handbal feminin, patronul Marian Muntean s-a arătat tot nemulțumit. „Este jenant cum au jucat. Chiar dacă au câștigat, nu se poate numi clar victorie" - ne-a declarat oficialul. (V.N.)
Daria, fără medalie la CM

■ Naționala de futsal a 
României a remizat tot 
3-3 și în al doilea ami
cal cu Cehia.
ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.mariniit@lnformmedia.ro

Plzen - Echipa națională de futsal a României, cu șase (din 11) jucători de la campioana FC CIP Deva în lot, a scăpat printre degete victoria și în al doilea meci amical, disputat în deplasare, cu reprezentativa similară a Cehiei. Partida, disputată aseară la Plzen, s-a încheiat la egalitate, scor 3-3, la fel ca și primul joc desfășurat miercuri la Praga, însă tricolorii puteau învinge dacă aveau mai mult noroc.
Joc pe contrePrima repriză s-a derulat sub semnul echilibrului, dar cehii au fost mai eficienți și au câștigat-o cu 2-1. în primele minute din partea secundă, gazdele s-au distanțat la 3-1, însă finalul a fost al româ

Trei dintre cei patru titulari ai naționalei sunt de la FC CIP Devanilor, devenii Lupu și Matei (din lovitură de penalitate) aducând egalarea: 3-3. Tricolorii puteau câștiga, dar Matei a țintit bara în penultimul minut dintr-o lovitură de penalitate. în urma acestor rezultate de egalitate perfectă, cele două echipe confirmă topul neoficial întocmit de site- ul futsalplanet.com, conform căruia Cehia ocupă locul 9 și România locul 10 pe plan mondial, respectiv cinci și șase în Europa. Rămâne ca tricolorii să confirme această cotă foarte bună și în preliminariile Campionatului European, unde

vor juca cu Anglia (care nu e între primi 100) și Bulgaria (locul 71) în turul preliminar și cu Slovenia (locul 19), Belgia (locul 22) și Moldova (locul 40) în turul secund care poate aduce calificarea la turneul final.
Cehia - România 3-3 (2-1)Au marcat: Dlouhy (2), Resetar (11), Fric (26) / Lo. Szocs (7), Lupu (37), Matei (38 din 10 m).România: Klein, Juverdea- nu (FC CIP) - Gherman, Do bre, Molomfălean, Lupu, Matei (toți FC CIP), La. Szocs, Lo. Szocs, Chivu, Stoica.

Șicanate de 
arbitraj

Deva (C.M.) - Cetate Deva n-a jucat rău în partida, de ieri, din deplasare, cu Astral Poșta Câlnău, însă n-a rezistat presiunii adversarelor decât în prima repriză în care arbitrele Florescu - Stoia (București) au fost corecte. După 11-11 la pauză, echipa pregătită de Marcel Șerban a fost șicanată de arbitre și a cedat în final cu 23-28. „N-a fost o hoție pe față, pentru că arbitrele au ecuson EHF și nu riscă mult, însă am fost dezavantajați suficient cât să pierdem. în partea a doua, am avut 10 minute de eliminare, ușor acordate, iar desprinderea gazdelor a venit la jumătatea reprizei, când noi eram numai cu patru jucătoare în teren”, comenta antrenorul echipei devene.
Concurs de sport aerobic

Deva (C.M.) - Campioana Europei și a României la șah, categoria 10 ani, Daria Vișănescu, de la CS Comexim Lupeni, nu va reuși să-și îndeplinească visul de a obține o medalie la Campionatul Mondial din Georgia care se va încheia sâmbătă. „Micuța Kasparova” a acumulat, după nouă runde, doar cinci puncte și chiar de câștigă în rundele 10 și 11(ultimele) nu mai poate prinde podiumul, pentru că primele patru clasate au deja 7 și 7,5 puncte. Daria plătește astfel tribut startului modest, pentru că în ultimele trei runde a jucat bine: miercuri, în runda 7, a pierdut la Keti Chkhaidze (Georgia) și a câștigat în runda 8 cu Rosa Hupkensmia (Olanda), iar ieri a câștigat, în runda 9, cu Kuchipudi Deepika (India).

Petroșani (C.M.) - Sportivii secțiilor de gimnastică aerobică de la CSS Cetate Deva și CSS Petroșani se vor întrece, azi, la Petroșani, în cadrul u- nui concurs bilateral organizat de Asociația Județeană de Gimnastică (AJG). Competiția se va desfășura la trei categorii de vârstă, respectiv junioare I, II și III, la individual, perechi, trio și grup. Calitatea execuțiilor va fi cu siguranță foarte ridicată, întrucât cele două cluburi din județ au în componență numeroase sportive medaliate sau chiar campioane la concursurile naționale. „Asociația Județeană de

Gimnastică va oferi premii în valoare de 11 milioane lei vechi, constând în bani și e- chipamente sportive”, preciza Voichița Tebieș, președinta AJG.

„Piramidele" impresionează 
publicul

Oare pentru tuning de mașini Lăstun
există vreun credit special?
Sigur ca da. Același credit care iți poate finanța ți o călătorie 

in jurul lumii.

Creditul pentru Orice de la HVB Țîriac Bank.

www.orange.ro

Cupa „Delfinul" la înot
Deva (V.N.) - Sâmbătă, 28 octombrie a.c., la bazinul de înot acoperit din Hunedoara se va desfășura concursul de înot, Cupa „Delfinul”. Organizatori sunt Direcția Județeană pentru Sport, CSȘ, CS „Delfinul” și CS „Fayr-Play”, toate din Hunedoara.La concurs au fost invitați să participe sportivi legitimați de la cluburi și asociații sportive din mai multe localități ale țării. Este vorba de Timișoara, Arad, Alba Iulia, Reșița,  '

Turnu-Severin, Mediaș și, evident, Hunedoara.
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Judecarea lui Becali amânată• Româncele la CE Baschet. Tragerea la sorți a grupelor CE de baschet feminin 2007 va avea loc, sâmbătă, la Chieti (Italia), printre formațiile calificate la turneul final fiind și România. Președintele FR Baschet, Carmen Tocală, a declarat, ieri, că România nu va putea să evite formațiile puternice, pentru că acestea vor fi capi de serie. (MF)
• Suporter reținut. Poliția din Stuttgart a reținut un bărbat, acesta fiind bănuit că a agresat un arbitru asistent, miercuri seară, în timpul meciului Stuttgarter Kickers - Hertha Berlin, din Cupa Germaniei. Suspectul, eliberat după interogatoriu, face obiectul unei anchete pentru răni voluntare și urmează să fie trimis în fața unui tribunal. (MF)

■ Comisia de Disciplină 
n-a reușit să dea un ver
dict în războiul lui Becali 
cu arbitrii și CFR Cluj.

București (MF) ■ Clubul CFR Cluj și arbitrii Cor- podean și Nagy au depus memorii la FRF împotriva lui Gigi Becali, după ce acesta a făcut o serie de declarații jignitoare și xenofobe la finalul meciului Dinamo-Steaua, scor 1-0. Decizia Comisiei de Disciplină în cazul declarațiilor finanțatorului stelist Gigi Becali, așteptată ieri, a fost amânată pentru data de 9 noiembrie.
Aducerea de probe„S-a acordat un nou termen, pentru aducerea de noi probe, s-a amânat pentru data de 9 noiembrie. Este o problemă procedurală, cei de la Comisie au stabilit asta, pentru că nu erau suficiente probe. Toți trebuie să aducă
Diferență de mentalitate

„Campion de Legendă"București (MF) ■ Fosta atletă și președinte al FR Atletism, Iolanda Balaș-Sotter, va primi iTrofeu^,Ca^^o& de I^endă”, pe 12 , decembrie,, .va -îiitpliiii < 0de âțiloii. .cadrul linei ceremonlT organizate dt Fur dația „Casa Campionilor”. Anunțul a fost făcut, joi, de consilierul de stat pe probleme de sport, Octavian Belu. „întreaga carieră și contribuția adusă de Iolanda Balaș-Sot- ter la sportul, românesc vor fi recompensate cu acest trofeu”, a afirmat Belu. Prima distincție de acest fel a fost oferită Nadiei Comăneci, in luna septembrie, când fosta gimnastă a participat la aniversarea centenarului FR Gimnastică. Președintele Fundației „Casa Campionilor”, consilierul de stat pe probleme de sport, Mariana Bitang, a anunțat, tot joi, că pe 1 noiembrie (la ora 10.30), la sediul FR Atletism, forul pe care îl reprezintă va organiza o reuniune, în cadrul căreia vor fi oferite două cantonamente, pe o perioadă de un an, loturilor de atletism și natație. Fiecare lot va include câte 10 sportivi, plus un antrenor.

■ Olăroiu îl laudă pe 
francezul Thereau pen
tru că are o cultură fot
balistică profesionistă.

București (MF) ■ Antrenorul echipei Steaua, Cosmin Olăroiu, l-a lăudat pe atacantul francez Cyril Thereau pentru evoluția din meciul cu Forex Brașov, câștigat, miercuri, cu scorul de 3-0, în 16- imile Cupei României, subliniind că acesta dovedește că are o cultură fotbalistică di Îîtă de jUCâtbrli ’ „Thereau e un jucător valoros,care știe când trebuie să paseze, știe să joace pentru cei care vin din linia a doua. Se
Urnele pentru Cupa

Televiziunile din SUA 
impun programul JO-2008

Beijing (MF) - Probele de natație și majoritatea probelor de gimnastică de la Jocurile Olimpice din 2008 de la Beijing se vor desfășura dimineața, a anunțat Comitetul Internațional Olimpic. Decizia a fost anunțată la Beijing de către olandezul Hein Verbruggen, la încheierea unei sesiuni de trei zile a comisiei pentru coordonarea forului olimpic. Din cauza decalajului orar, posturile de televiziune americane, în special NBC, care difuzează JO în SUA și este principalul furnizor de fonduri pentru CIO prin drepturile vărsate până în 2012, au solicitat ca finalele de la natație să fie programate dimineața, la ora la care în mod normal se desfășurau seriile. Verbruggen a dezmințit însă că ar fi cedat solicitărilor posturilor americane. „Dezmint acest lucru. Era vorba de a găsi cel mai bun echilibru pentru întreaga mișcare olimpică. Niciodată nu poate exista o soluție pe placul tuturor”, a afirmat Verbruggen. Numeroși înotători și responsabili ai Federației Internaționale de Natație au protestat față de această bulversare a programului, decizia stârnind și protestul televiziunilor din Europa.

■ Tragerea la sorți a 
optimilor de finală se 
va desfășura luni la 
sediul FRF.

București (MF) - Federația Română de Fotbal (FRF) a stabilit, joi, componența urnelor pentru tragerea la sorți a optimilor de finală ale Cupei României Timișoreană, care va avea loc luni, de la ora 13.00, la Sala Peluză de la Casa Fotbalului. Din urna A fac parte șase echipe: Steaua, Rapid, Dinamo, CFR Cluj, FC Național și Farul Constanța, în urna B sunt repartizate opt echipe: Politehnica Timișoara, Oțelul Galați, Politehnica Iași, FC Argeș, Pandurii Târ- gu Jiu, Universitatea Craiova, UTA Arad și Unirea Urziceni. Singurele echipe din eșaloanele inferioare care au ob-

Steaua scapă deocamdată de depunctare (Foto: epa)probe: și noi, și Mureșan, și Corpodean, și Miklos Nagy”, a declarat, ieri, directorul executiv al FC Steaua, Vale- riu Argăseală. Prezent la audieri, președintele grupării CFR Cluj, Iuliu Mureșan, a precizat că Steaua trebuie să aducă probe că Gigi Becali nu deține nici o funcție oficială la gruparea din Bulevardul Ghencea. „Stelei i s-a cerut să 
vede că are altă școală de fotbal, iar cultura lui fotbalistică e diferită”, a spus Olăroiu.
Carlos, sub presiuneTehnicianul stelist a explicat că a ales să-l titularizeze pe portarul Cornel Cernea în locul portughezului Carlos deoarece asupra, acestuia din urmă ar fi apâsat o presiune prea mare, după meciurile cu Olympique Lyon și Real Madrid, din Liga Campionilor. „I-am acordat o șansă lui itReal. Dar era ciar că pre-siunea îl va apăsa și va avea teama de a nu greși. Carlos îl poate scoate din poartă pe 

Cupa se află la Rapidținut calificarea în optimile de finală ale Cupei României, FC Caracal și Apulum Alba Iulia, vor face parte din urna C. Conform unui comunicat FRF, la tragerea la sorți se vor împerechea echipele din urna A cu cele din urna C
OlympiqueLyon, adversara Stelei în Liga Campionilor, s-a calificat, în sferturile de finală ale Cupei Ligii Franței, după ce a învins, miercuri, cu scorul de 2-1 (0-0), formația Paris Saint-Germain adversara Rapidului din grupa G a Cubei UEFA. 

(Foto: EPA)

dovedească că Becali nu mai îndeplinește nici o funcție oficială la club. Dacă nu are funcție oficială, atunci de ce vorbește în numele Stelei. Mă așteptam la acest lucru, însă comisia nu poate trece cu vederea declarațiile lui, pentru că altfel va continua în același fel. Sunt foarte nemulțumit”, a spus Mureșan. Oficialul clujean a adău

Francezul Thereau (la minge) este apreciat de antrenorul SteleiG„ mea. Declarația cu 100.000 dsnațdolari a fost o glumă. Orice jucător ar fi afectat în această situație, mai ales că el este și străin”, a declarat Olăroiu. Președintele CA al
României(două meciuri). După stabilirea celor două partide, tragerea la sorți va continua cu împerecherea echipelor rămase în urna A, cu cele aflate în urna B. Ultimele două partide ale optimilor de finală ale Cupei României vor fi stabilite între echipele rămase în urna B. Cluburile organizatoare sunt stabilite tot prin tragere la sorți, urmând ca meciurile să se dispute în sistem eliminatoriu într-o singură manșă, pe teren neutru, în zilele de 7 și 8 noiembrie, de la ora 13.00. Singurele excepții privind ora de începere se aplică partidelor care vor fi televizate. Programul jocurilor (dată, oră, localitate și stadion) va fi stabilit în ședința Comitetului de Urgență al FRF din 1 noiembrie, în funcție de calendarul com- petițional al Ligii I.
Belu nu comenteazăBucurești (MF) - Consilierii de stat pe probleme de sport, Mariana Bitang și Octavian Belu, foști antrenori ai lotului feminin al României, refuză să comenteze rezultatele obținute de delegația României la Campionatele Mondiale de la Aarhus, afirmând că își vor spune părerea doar atunci când vor considera că este momentul potrivit. „Nu dăm declarații despre gimnastică!”, a afirmat Octavian Belu, iar Mariana Bitang l-a completat: „Acum nu e momentul pentru declarații. Sigur va veni momentul în care trebuie vor

gat că nu a cerut depunctarea echipei Steaua. „Eu m-aș mulțumi ca Gigi Becali să fie declarat „persona non grata” sau să-și schimbe atitudinea, să nu mai jignească pe nimeni”, a spus Mureșan.
Acuze dure •

i >La finalul derbiului din etapa a VIII-a a Ligii I, Becali 1- a făcut „hoț” și „șpagangiu” pe arbitrul Sorin Corpodean, acuzându-1 că a favorizat echipa Dinamo. Oficialul stelist 1- a atacat și pe asistentul Miklos Nagy, pe care l-a numit „tușier ungur”. Finanțatorul echipei Steaua a vorbit despre o conspirație, susținând că asistentul i-a semnalizat lui Corpodean presupusa lovitură a lui Thereau asupra di- namovistului Moți pentru a o favoriza pe CFR Cluj. „Să câștige CFR Cluj campionatul, să ne facem de râsul lumii, ca să ne fure ungurii la noi în țară, să fim de râs. Așa ne trebuie!”, a tunat Becali.

FC Steaua, Gigi Becali, a. declarat că, dacă va primi o- ofertă de transfer pentru Carlos, va da 100.000 de dolari ca portughezul să plece de la campioana României.
Mutu în... 
calendar

București (MF) - Ata- canții echipei AC Fiorentina, Adrian Mutu și Luca Toni, au pozat pentru coperta calendarului „Anno Viola 2007”, care va apărea pe piață începând de azi. Calendarul este ilustrat cu poze ale jucătorilpr de la Fiorentina și cu un poster al întregii formații. Adrian Mutu, care a fost transferat în această vară la Fiorentina de la echipa Juventus Torino, a înscris trei goluri în acest sezon și este considerat de presa italiană cel mai bun jucător al formației antrenate de Cesare Pradelli în acest debut de campionat.

bit despre gimnastică, iar atunci ne vom spune punctul de vedere”, a afirmat Bitang. Delegația României, care a participat la Campionate^ Mondiale de la Aarhus, cot^ petiție încheiată la 21 octombrie, a revenit acasă cu patru medalii, din care două de aur, câștigate de Marian Drăgules- cu, una de argint și una de bronz, ambele cucerite de gimnasta Sandra Izbașa.în concursul pe echipe, România a ratat clasarea pe podium, atât la feminin, cât și la masculin, ocupând același loc, patru.
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LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

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

■ h—---- —
Vând ao. 2 camere (03)

• Deva, Kogălniceanu, urgent, semidecoman- 
date, centrală termică, gresie, faianță, balcon 
închis, jaluzele exterioare, cablu tv, 110.000 ron, 
negociabil. Tel. 0721/819189,0254/215588. (T)
• Hațeg, zonă centrală, hol central, etaj 2. Tel. 
218104,0722/304959. (T)
• decomandate, balcon închis cu termopane, 
centrală termică, parchet, gresie, ST 56 mp, zona 
Quasar, preț 1,270 mid. negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• decomandate, Udo, ST 70 mp, centrală 
termică, 2 balcoane, preț negociabil, tel. 
0740/210780. (Al)
• decomandate, contorizări, gresie, faianță, 
parchet, et. 3, zona Progresul (bloc acoperit cu 
țiglă), preț 90000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796.(Al)
• Mihail Kogălniceanu, parchet, balcon, 
contorizări complete, preț 30000 euro, tel. 
0726/710903. (Al)

• urgent, zona Progresul, circuit, balcon, et. 2, 
modernizări, preț 85.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Gojdu (piața centrală), fără 
îmbunătățiri, contorizări (repartitoare, gaz 2 
focuri, apometre), preț 92.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)

• urgent, zona Kogălniceanu, dec., balcon, hol, 
centrală termică, modernizări, etaj 2, preț 
122.500 RON, tel. 0740/013971. (A2)

• 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, riglps, opțional cu mobilă de 
bucătărie, preț 76.000 ron, neg., tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• etaj intermetfer, 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 convertor, 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 Kogălniceanu, etaj 2. dec., 54 mp, bloc de 
cărămidă, balcon mare,' centrală termică, 
parchet de stejar, gresie și faianță, bine 
întreținut, ocupabil pe loc, preț 130.000 ron, neg., 
tel 0788/165703,0723/251498. (A4)

• zona piață, dec., parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar în camere, hol și bucătărie, 
preț 120.000 ron, neg., tel 
0745/302200,0723/251498.232808. (A4)
• zona DecebaL etaj 3, dec., 2 balcoane închise 
cu termopan, gaz 2 focuri, parchet, mici 
modificări, ocupabil azi, oreț 36.000 euro. neg., 
tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• zona Trident - ANL. ocupabil azi, contorizări, 
fără modificări, preț 68.000 ron. neg., tel 
0745/302200,232808. (A4)
• etaj 2, dec., centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță, ușă metalică, Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță, parchet, balcon, Eminescu, preț 110.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228.  
(A5)
• circuit, parchet, bloc de Cărămidă, balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98.000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică proprie, parchet, balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 3, uși schimbate, contorizări, parchet, 
zona gării, preț 120.000 lei, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• decomandate, baie, superamenajată, CT, et 2, 
zonă ultracentrală, ocupabil imediat, preț 
135.000 Ron, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• superamenajaț, CT, termopane, complet 
mobilat și utilat Ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg., tel. 235208,0729/018866. 
(A6)
• et 70 mp, superamenajaț 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, aproaoe de Trident, et. 3. dec., 
s=58 mp, parchet, gresie, faianță, C.T., 
termopane, balcon mare deschis, preț 155.000 
RON, 0745/640725. (A7)

• In Dada, et 2, convectori, instant apă caldă, 
baie amenajată, termopan, preț 70.000 RON. 
neg., tel. 0745/159608 (A7)
• pe Scărișoara, semidec., neamenajat C.T., et. 
4, acoperit cu tablă, preț 78.000 RON. tel. 
0749/268830. (A7)
• in Dada, semidec., et. 3, neamenajat, 2 holuri, 
parchet contorizări, preț 68.000 RON. tel. 
0745/640725. (A7)
• pe Zamfirescu, dec., et. 2, parchet, gresie, 
faianță, aoometre, ocupabil imediat, preț 105.000 
RON, tel. 0749/268830. (A7)
• pe MărăștLdec., et. 3, parchet laminat, gresie, 
faianță, C.T., termopan, balcon, preț 135.000 RON, 
tel. 0749/268830. (A7)
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• zona Liiacului, 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)
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță, termopane. parchet, balcon inchis. 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, oaie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron. 
tel. 0746/779288. (A8)

Cititorii Cuvântul liber: 
Oameni bine informați!

Ziarul familiei tale!
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SOCIETATEA DE MICROFINANȚARE

AURORA S.A.
oferă societăților comerciale mici și mijlocii și persoanelor fizice autorizate 

în desfășurarea de activități economice,

CREDITE ÎN CONDIȚII AVANTAJOASE !
Destinație:

- asigurarea capitalului de lucru;

- modernizarea tehnologiei;

- investiții în vederea dezvoltării afacerii.
Se asigură:

- operativitate în analiza și acordarea creditului;

- consultanță financiară gratuită;

- documentație simplificată;

- dobânzi convenabile și comisioane reduse.
Informații: 0254/219112, 219580, 07417073215

www.aurora.com.ro
-------------------------- ... ___________ ____ _____________ ______ _____________________ I
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MEDICI DE FAMILIE 
Șl SPECIALIȘTI 

EMC

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

Modele pentru ședințe foto 
& hostess (publicitate)

-------------- psHTFU punerui n lUdFU'ain u«va

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

Cerințe:• aspect fizic plăcut• seriozitate• abilități de comunicare
Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, sunați la 
0720/400455, persoană de contact Magda Șeroan 
sau căutați-ne fa sediul redacției din Deva, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, parter (Clădirea Cepromin).
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Târg International de medicină, aparatura medicală, 
stomatologie, farmacie, optică, protetică, servicii conexe.

2 - 4 noiembrie

NUMĂRUL 1 MONDIAL
PROMOȚIE

15 SEPT.-30 NOV.
Numai prin magazinele TOUR IMPEX GROUP din:

1.
2
3.
4.

Deva, bd. Decebal, bl, 1 parter tel: 23031 Oi
Deva, bd. I. Maniu, bl. J parter tel: 2302101 
Hunedoara, bd. Corvin nr. 9 tel: 712592
Orăștic. Str. Eroilor, bl. Cl part, tel: 244601 
Brad. str. Avram lancu, bl.43 part.’tel: 612822
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• zona Dada. 2 camere, CT, parchet, gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zonă centrală, 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• In drcult, bloc de cărămidă, balcon închis, 
zona Dacia, preț 98.000 RON, neg., tel. 231300; 
0740/317314. (A9)
• doc, camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări Integrale, etaj 1, zona 
Kogălniceanu, preț 125.000 RON, tel. 231.800; 
'”45/811 776, (A9)

ÎNSCRIERI PÂNĂ ÎN 31 OCT. 20061

• cursuri utilizare calculator și testări ECDL
• cursuri șl testări de limba engleză TOEIC _ 

; • cursuri șl testări de limba franceză TFI g

în urm» testărilor obțineți MPLO»g PF41M1OCC1ITE UVTFRNATKlftlAL

• b-dul DtcabaL et. 1, dec, s=75 mp, contorlzărl, 
neamenajat, preț 160.000 RON, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
o b-dul DacobaL dec,, parchet, gresie, faianță 
C.T., zona Artlma, preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe AL Strelulul, semidec., et. 3 din 4, gresie, 
faianță C.T, liber, preț 85.000 RON, neg, tel. 
0740213174. (A7)
• Dada, bucătăria modificată parchet, gresie, 
faianță contorlzărl, preț 88.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona împăratul Tralan, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băl, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garai ♦ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona L Creangă parchet, contorizărl, st 78 mp, 
pretabll pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• dac, camart cu parchet, contorlzărl, 2 băl,
balcon, etaj 1, Bd. Decebal, preț 160.000 RON, 
neg., tel. 212.141. (A9) _____ ___

• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
• dec, 2 băi (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, etaj 3, Bd. Decebal, preț neg., 
merits «ăzut! Tel. 231.80" 0740/317 313. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară 
centrală termică, 130 mp, 240000 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)
Ih'M < Ijrhn j i.rjt'uiiin I.Lq i-!' ! i i .’.'I t l i » t .uncia i i .*  

I?l (i_S t ‘ o «i |.i\ *|>  ill I m.nl li ■'lllj.v •'Ic’JII.i^.hi

SG 3F Grant SRL
Deva. Hunedoara
Aleea Plopilor bl. Gl,ap 6 
tel/fax.0254/234.125

DISTRIBUITOR AUTORIZAT SKY ATCî
-PAPETÂRTE
-ELECTROZI. SCULE. UNELTE, CUIE ELECTRICE 
-ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
-BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(65051)

Î
NU MAI DA CU ZARUI___ CAUT*  HAR-ULI

TEAM CONSULTING
I riming 
Fvahure 
Asistentă

ACUM e momentul pentru EVALUAREA ANUALĂ A PERFORMANȚELOR 
PERSONALULUI DIN FIRMA TAI 

Plata concurențlali sancționează lipsa performanțell 
Noi te ajutăm să îți Identifici *1  si iți dezvolți CAMPIONII!

Contactează-ne acum la : email: anazsokQsmart.ro, tel-fax: 0254 230717, 
wwwiteamconsultlng.smart.ro

(65054)

iJ
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Vă oferă cazace, masă și 
transport pe o perioada de 
12 zile la numai 550 ron / 
persoană, doar in perioada 
01.09 -30.11.2006 
înfiatei/ fax. 0254/249.111£ 

telefon. 1)254/249.175 3

• Mmkiecomandats, balcon, parchet, 
contorizărl, et. 1, ST 70 mp, zona Zamflrescu, 
preț 13 mid, negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, centrală termică, 2 balcoane. 2 
băl, garaj lângă bloc, preț 58 000 euro, tel. 
0740/210780. (Al)
• semidecomandate, Gojdu, etaj 2, ST 65 mp, 
contorlzărl complete, Interfon; preț 145000 ron, 
tel. 0726/7109(8. (Al)
• zona L Creangă, dec., CT, AC,gresle, 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 băl, 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 DacobaJ, 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, contorlzărl, 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)
• etal 2, balcon, parchet, repartitoare, 
contorizărl 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)
• doc, 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)

• decomandata, hol central, 2 băi, ST 100 mp; 
bloc acoperit, zona Gojdu, preț 160000 ron nego
ciabil, tel 0745/639022,0726/316796. (Al)
• bd. Ucaacu, et. 2, semidec., 2 băl, centrală 
termică faianță gresie, parchet balcon, preț 
155.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• urgent, zona Horea, et 1, dec., 2 băl, 2 
balcoane, modernizări, preț 53.000 RON, tel 
0740/013971. (A2)
• urgent zone Dorobanți, 2 băi, 2 balcoane, 
amenajări modeme, centrală termică st 100 mp, 
garaj, preț 58.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
e dec., st 100 mp, contorlzărl, Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688, (A5)
■ etal % centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• zona M. Emlnescu, dec., 2 balcoane, 2 băi, et 1, 
neamenajat preț 160.000 RON, tel. 0742/290024. 
(A3)
» zonă L Tralan, dec., gresie, faianță parchet, 
CT, garaj, boxă et intermediar, preț 70.000 euro, 
neg, tel. 0742/290024. (A3)
• zona L Traian, dec., gresie, faianță parchet 
CT, termopane, garaj, boxă super-amenajat, 
preț 85.000 euro, tel. 0742/290024. (A3)
• bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• pe Mă 22 Decembrie, dec., et 3 din 4, modi
ficat, living mare, 2 băi, 2 balcoane, C.T., ușă 
metalică s= 102 mp, amenajat frumos, preț 
62.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• pe Dorobanți et 4, acoperit cu tablă C.T., 2 
bă, balcon, neamenajat, preț 48.000 euro, 
tel.0749/268830. (A7)
• pe Bătascu, et 2, semidec., bloc de cărămidă 
contorizări, parchet 2 bă, 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 ran, 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)

• Deva, zona sediul nou Poliție, 3 nivele, 2 
camere, bucătărie, baie, terasă/ni vel, 2 garaje, 
spațiu magazin, ideală pentru sediu sau 
pensiune, preț 150.000 euro. Tel. 0723/285213. (T)
• In Deva. Str. Spitalului, nr. 19, casă cu 440 mp 
teren. Tel. 0254/216036. (T)
• S camera, garai, CT, gresie, faianță parchet, 
grădină zona Săntuhalm, preț 370.000 RON, neg., 
tel. 0742/290024. (A3)
• construcția nouă 7 camere, nefinisată curte 
și grădină 1200 mp, ideală pentru sediu firmă 
sau locuit, Deva, preț 120.000 euro, tel. 
0742/290024. (A3)
• Deva, str, Horea, 2 camere, baie, bucătărie, 
preț 95.000 Ron, neg., tel. 235208, 0729/018866. 
(A6)
HNwia^ycentaB^uerafațăconsțrohă 

străzi, preț 110.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• zona Pietroasa, P+l, construcție 2000, parter:
2 camere, hol, bale, 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)
a construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi,
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg,, tel. 0745/786578. (A8)
» construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• urgent, in Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină curte, ST 580 mp, zona 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro, neg., 
tel.231.80n 0740/317.313. (A9)

Cumpăr casă (14)
• cu grădină Deva sau Simeria, plata imediat, 
tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)
• casă In comuna Unirea lângă Hațeg, preț 
negociabil. Tel. 0727/386660. (T)
• casă In Țebea, nr. 236, familia Vișa. Tel. 
0726/426091.(40110'

Vând garsoniere (19)

• Deva, zona Gojdu, semimobilată gaz, 
repartitoare, apometre, preț 14.000 euro,' 
negociabil. Tel. 0723/926855. (5/25.10)

Visa vis de McDonald's 
Td 0254/234717, 

'42/030201,0749/551299 

euro dus 
eurodus-întors- 15xfe„ 
eurodus-întors-90 iile S

SUPER OFERTĂ! 
Usi de interior PORTA DOORS
• TĂMFLĂJtlI PVC Șl ALUMINIU FR0FII1 RIHAU
• GEAM TERMOMN ■ JALUZILIVERTICALE ■ RULOURI
• 10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA ____________________
DEVA, str. Ion Creanga, bl. 25, .ip 2

RECLAME

• Urgent, Deva, zona Mărăști, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță obiecte sanitare noi, 2 
focuri gaz, contorizări, mobilată fără interme
diari, preț 670 milioane lei, negociabil.. Tel. 
222313,0747/692330. CD
• decomandate, balcon închis, gresie + faianță 
ST 38 mp, zona Decebal, preț 770 mii. negociabil, 
tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, contorizări, parchet, zona 
Progresul, preț 68 000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• Deva, uit etaj intermediar,
Contorizări complete, balcon, parchet, preț 
81.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
» dec, bucătărie, baie, balcon, etaj intermediar, 
zona Dacia, preț 54.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, balcon, etaj 4, zona 
Dacia, preț 46.000 RON, tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță + gresie, balcon, 
suprafață de peste 35 mp, Bd. Decebal. preț 
79.000 RON, tel. 0741/154401.227542, seara. (A2)
• dec, neamenajată suprafață oe peste 35 mp, 
zona M. Emlnescu, preț 75.000 RON, neg., tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
» contort, dec, ocupabilă Imediat, Dorobanți, 
parter, preț 67.000 RON, tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)
• Dada, et 3,2 camere, contorizări, preț 56.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, et 1,2 camere, parchet, contorizări, 
preț 65.000 RON, tei. 221712,0724/305661. (A2)

• zona Poliția județeană 40 mp, izolat, 
contorizări, balcon, preț 73.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• zona Mărâstl, semidec., etaj Intermediar, preț 
65.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
e zona Dorobanți dec., gresie, faianță parchet 
CT, bucătărie modificată st=40 mp, tel. 
0742/290024 (A3)

• garsontort dublă zona Gojdu, etaj 2, parchet 
contorlzărl, ocupabilă Imediat preț 73.000 ron, 
neg., tel. 0788/165703,232809. (A4)
• zona Progrosul parchet, faianță apometre, 
gaz 2 focuri, stare foarte bună sau schimb cu 
apartament 2 camere + diferență în zonă 
centrală accept credit Ipotecar, preț 67.000 ron, 
tel. 0745/302200,232808. (A4)
• zona Docobal -1. Maniu, etaj intermediar, dec, 
parchet contorizări, stare bună ocupabilă 
imediat, preț 85.000 ron, neg, accept credit 
ipotecar, tel. 0723/251498,0745/302200,232808. 
(A4)
• etaj 1, dec, gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228 (A5)
• etaj 3, dec, contorizări, repartitoare, parchet 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78.000 RON, neg., 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• duc, mamtnajatt, st=40 mp, contorizări, 
balcon, Dorbanți, preț 80.000 RON, neg, tel. 
223400,0720/38796,0742/005228. (A5)
• zona M. Emlnescu, dec, et 3, ocupai , 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 2352< 
0729/018866. (A6)
• zona Progresul bloc cărămidă parchet 
vedere la stradă contorizări, preț 68.000 RON, 
neg, tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• zona Mtorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat preț 75.000 RON, neg, tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Plată et 2, contorizări, balcon, parchet 
preț 235208,0724/620358. (A6)
• urguntbi zona Gojdu, etl, 2 camere, s=27 mp, 
contorizări, parchet, preț 61.000 RON, neg, tel. 
0749/268830. (A7)
• zona Emlnescu, et3, semidec, s=26 nrj1 
reamenâjată zugrăvită curată contoriaăii, 
55.000 RON, neg, tel. 206003,230324 (A7)
•'pe b-dul l. Maniu, et 2, dec, neamenajată 
ocupabilă imediat s=30 mp, preț 85.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• In zona Miorița, semidec., s=30 mp, parchet 
apometre, neamenajată liberă etaj 8 preț 
71.000 RON, neg, tel. 206003,230324 (A7)
• In Dorobanți parter, dec, s=27 mp, gresie, 
faianță rolete exterioare, contorizări, liberi preț 
69.000 RON, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• urgent zona Dada, dec, et bun, bale, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54000 Ron, 
neg, tel. 0745/786578 (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48000 Ron, iț' 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet gaz contorizat 
gresie, preț 60.000 Ron, neg, tel. 0746/779288 
(A8)
• zona Dorobanți bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță inst sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288 (A8)
• dec, suprafață mare (41,5 mp), cameră cu 
parchet contorizări, balcon, amenajată (gresie, 
faianță), boxă zona Dorobanți preț 95X100 RON, 
neg, tel .231300; 0740/317314 (A9)
• dec, cămări cu parchet contorizări integrale, 
etaj intermediar, S 43 mp, Bd.22 Decembrie (zona 
Liceul Auto) Deva, preț negociabil, tel. 212.141 
sau 231300. (A9)

Vând terenuri (21)

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

• 3800 mp teren Intravilan în Băcia, toate 
utilitățile, preț 4 euro mp șl 1000 mp teren în 
Deva, prelungirea Vulcan, 28 euro mp. Tel. 
0722/161644 (T).
• două terenuri extravilan, de 6.000 și 24700 mp, 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu șl cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)

• extravlan, Deva, 5000 mp, preț 5 euro mp, 
negociabil. Tel. 227656. (2/2410)
• loc dt casă în Hunedoara, 3516 mp, fa 22 m, 
apă gaz, curent loc drept zonă liniștită parce- 
labil. Tel. 0723/005657,0747/191372.CD
• Deva, zona rezidențială 6 parcele, 740 mp 
parcela, FS 22 m, facilități 20 000 euro parcela, 
tel. 0722/564004 (Al).
• Intravlan to Șoimuș, ST 4600 mp, FS 70 m, preț 
20 euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)

• zona Stntandral la DN, st 5 000 mp, curent
apă gaz în apropiere, 3 căi de accfe, teren plan, 
formă dreptunghiulară poziție bună Ideal pt 
investiție, parcelare, construțiecas Irmăz 
acte la zi, urgent preț 17 euro/mp, nei^el. 
0723/251498 0788/165 703. (A4) -
a In Deva, zona Emlnescu, st 17300 mp, parcelat 
de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, formă drep
tunghiulară, poziție bună ideal pt Investiție; 
construcție casă acte la zi, preț de la 10 
euro/mp, la 25 euro/mp, neg., tel. 0723/251498, 
0788/165703. (A4)
• Intravilan, la DN 7, între Deva șl Simeria, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, fiecare, utilități în 
zonă preț 23 euro/mp, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (A5)
• Intravlan, st 1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit în apropierea bisericii de 
pe Emlnescu, loc drept stradă asfaltată preț 95 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)

anazsokQsmart.ro
wwwiteamconsultlng.smart.ro
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Cauți un loc 
de muncă?

Vino la MANPOWER l
MANPOWER angajează pentru 
clientul său SOLH/TRON:
Operatori linie 

de producție
Avantaje:

. salariu brul începând cu 640 ROM

• tichete de masă
• transport gratuit.

> bonus de fidelitate 

în (imita a 20 RON lunar 
•cazare gratuit» pentru angajațlt 

din afara juctefulul Timip

MANPOWER vine la ttne aoaai 
ți HI oterl un cura de calWlcar» gratuit In: 

Hunedoara, 9c. Gen. Nr. 1 
B-dul Corvin’, Nr. 14 (zona Hotel RUSCA) 

Vineri 27.10.2006 ora 12.00 aau 
semnata za.io.aoos ora 10.00

MermatH Suplimentare
Tai.: 0266 302 481 /02S6 306 468

ml1
Ca faceți? Manpower'

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potri
vește!

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

organizator abonamente
pentru Hunedoara

Condiții:• cunoașterea foarte bună a localității în care domiciliază;• capacitate de convingere• seriozitate;• abilități de comunicare.
Oferim:• lucru într-o echipă tânără și dinamică;• mediu de lucru profesional și competitiv;• salariu atractiv în funcție de realizări.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

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

(42648

NERAL CONSULTING SRL
HcMdater ai SC ALEXCOM SRL - in faliment, ca se*  M 

Orăftie, rtr. Eree Ovidiu Munteanu, nr. UM^p 
vânzarea la licitație publici a urmituaMiaE

• vând geamuri cu 3 canate, ușă pentru coridor, 
hidrofor pentru apă cu pompa, instant pe gaz, 
damigene 501, arzătoare gaz. Tel. 234156. CT)

• ptardut carnet asigurări sănătate pe numele
Cean Carolina. Se decalră nul. (2/26.10)

- Sediul administrativ, abator ;i secfie prelucrare, grajd, rampa animale, post 
trata și teren în suprafață de 2.594 mp, situate în Orâștie, sir. Erou Ovidiu 
Munteanu, nr. 15, înscrise în CF nr. ib70/7, nr. top 
|3243/t/b/1/b/2/1/1/1)2/1: 3242/1; prețul de pornire al licitației este ae 
359.700 RON + TVA'
- Corp principal de producție și teren în suprafață de 997 mp, situate în 
Orâștie, str. Erou Ovidiu Munteanu, nr. 15, înscrise în CF nr. 4670/7, nr. top 
(3243/t/b/1/b/2/1/1/1)/2/2; 3242/2; prețul do pornire a licitației este de 
341.000 RON+ TVA
Licitația va avea loc în data de 30.11.2006, ora 12.00, la sediul Tribunalului 
Hunedoara.
Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de pornire a 
licitației și poate fi achitată cu ordin de plată sau chitanță. Cumpărarea 
caietului de sarcini este obligatoriu pentru ofertanți și poate fi găsit la sediul 
lichidatorului în Orâștie, str. N. Bălcescu, nr. 42, tel. 0254-240807, 
0744861763, fax 0254-206241. (67740)

• 3 parcele de 800 mp, 20X40 metri, intravilan, 
utilități în zonă, loc drept și panoramă superbă, 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,07243/169303, 
0740/914688. (A5)
• intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități în zonă Zăvoi-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228.. 
(A5)
• st 5538 mp, front stradal 15 m, utilități în 
apropiere, între Sânthalm și Macon, preț 15 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• Intravilan, st= 4800 mp, fs=30 m, acces din 
drum, apă, curent, zona Bârsău, preț 2,5 
euro/mp, neg., tel, 0742/290024. (A3)
e intravilan, 5t= 2750 mp, fs=20m, facilități: apă 
gaz, curent, zona Sântandrei, preț 15 euro/mp, 
tel. 0742/290024. (A3)
• Intravilan, st= 5700 mp, fs= 30 m, facilități: 
apă gaz, curent, zona Sântuhalm, preț 20 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024. (A3) ,
• Intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15. euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• Intravilan, la 8 km de Deva, la șosea, ST 2000 
mp; toate utilitățile, apă energie electrică gaz, 
preț 3 euro/mp, tel. 235208, 0729/018866, 
0724/620358. (A6)
• Intravilan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă, certificat de urbanism, gaz. apă, curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• Intravilan In Deva, zona Zăvoi, S 1000 mp, FS 
18, utilități în zonă preț neg., tel. 212414 sau 
231.800. (A9)
e s 500-1000 mp, zona Bejan Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tei. 231.800, 
0745/511.776. (A9)

Cumpăr teren (22)
e 5 hectare Intravilan la șosea. Deva sau împre
jurimi, plata imediat, tel. 215212 (Al)

Vând spații comerciale (25)

• Deva,zonal Decembrie,40mp,amenațat 
pentru birouri, cabinete, etc; preț nego
ciabil, fără Intermediari. TeL 0741/550314. 
(5/24.10) -

• lila, 125 mp, sir. M. Viteazul, bl M, sc. A, 
parter; momentan funcționează In spațiu 
FIHala CEC (cu posibilitatea de a prelua 
contractul de închiriere); persoană de 
contact Cărmăzan DorineL Tel 0722/231359. 
(1/25.10)

• Deva, 32 mp, cu afacere Internet 10 calcula
toare, 1 server, abonați, rnoDffier, 32000 euro 
total, tel. 215212 (Al) Ss#

• Progresul s=38 mp, neamenajat, vânzare, 
preț 20.000 euro, tel. 0745/367893. (A2)
• urgent, spațiu de producție, Deva. s=570 mp, 
peste linii, facilități: apă curent, gaz, preț 35.000 
euro, tel. 0745/367893. (A2)
• spațiu de producție, s=170 mp, Deva, în 
centrală te" că Titu Maiorescu, independent
‘de restul clădirii, cuteiit'-'gaz/jttfrâiizarei
separată?^ 49.0» etrtr.Tte^, taft stfiimoicu 

apartament 3 camere, tel. 0745; r893.iA2)
• zona llăiăsb, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15 non euro, tel. 0745/786578. (AS)

Imobile chirii (29)
• închiriez apartament 2 camere, mobilat, în
Deva, Al. Armatei. Informații tel. 0721/604765, 
777245.(T)
• primesc în gazdă tânără tânăr, nefumători 
sau alte vicii, condiții ireproșabile, rog seriozi
tate. Tel. 0723/851439. (T)
• garsonieră. Deva, complet mobilată, 80 
euro/lunătel. 215212. (Al)
• spațiu comercial central, Deva, amenajat, 67 
mp, 750 euro/lună cu taxe incluse 215212. (Al)
• ap. 3 camere, mobilat, amenajat, Bd. Decebal, 
repartitoare, preț 700 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• b-dul Decebal et. 3, 3 camere dec., C.T., 
mobilat frumos, s=70 mp, preț 250 euro/lună și 
garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• b-dul Decebal et. 1,3 camere dec., mobilat 
frumos, repartitoare, s=70 mp, preț 700 
RON/lună Și garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• garsonieră mobilată CT, termopane, aragaz, 
frigider, totul nou, zona Kogălniceanu, preț 150 
euro, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere, mobilat, aragaz, 
frigider, zona Zamfirescu, preț 150 euro, tel. 
0742/290024. (A3)
• apartament 3 camere, mobilat complet, zona 
T. Maiorescu, preț 350 euro/lună, tel. 
0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere dec., mobilat complet, 
aragaz, frigider, zona piață preț 130 euro/lună 
tel. 0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere, circuit, et 3, contorizări 
la apă și gaz, nemobilat,zona Miorița, preț 120 
euro/lună tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• casă mare, 3 dormitoare, 3 băi, living, garai, 
curte, zonă semicentrală, liniștită preț 1000 
euro, tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• casă Deva, 2 camere, living, baie, bucătărie, 
gresie, faianță CT, grădină st 500 mp, garaj, 
mobilată sau nemobilată preț 400 euro/lună tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• garsonieră zona D. Zamfirescu, et 1, balcon, 
contorizări, preț 100 euro/lună tel. 235208, 
0729/018866.(A6)

Calculatoare si accesorii 
(51)

p-to Vtrtfartri nr 5<W M 0JS4 40* *002

BENE international 

calculatoare
monitoare 

imprimante 
accesorii pc

LAPTOP ASUS la 1899 ron (TVA indus),
2 ani garanție

• caut de închiriat garsonieră sau ap. 2 camere 
(ne)mobilat, zona Gojdu, Decebal, Piață, 
Dorobanți, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 0729/018866. (A6)
■ spațiu comercial st 33 mp, zonă foarte bună, 
cu vad pietonal, la bulevard, preț 10 euro/mp, 
tel. 235208,0729/018866. (A6)
• garai zona Magazinul Tineretului (Baroul de 
avocați), preț 50 euro/lună tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• amenajată șl mobilată integral, CT, zonă bună 
Deva, tel. 231300,0740/317314. (A9)

Auto românești (36)

e vând Dada 1310, af 1986, bine întreținută 
stare excepțională, 62.000 km, inspecție 
tehnică periodică valabilă până în septem
brie 2008, rovignetă și RCA. Tel. 221866. 
(2/25.10)

• vând Dada 1300, în stare de funcționare, even
tual pentru dezmembrări, preț 700 ron. Tel. 
0724/316174. (T)
• vând Dada 1310, af 1990, stare foarte bună de 
funcționare, radiocasetofon, RAR, închidere 
centralizată preț negociabil. Tel. 0724/012735. 
(T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând abridit circular, preț negociabil. Tel. 
0254/263598. (T)
• vând tractor U 650, preț 50 mllieane lei. Relații 
la tel. 0728/776765 sau la adresa; Hărțăgani, nr. 
50, comuna Băifa. (T)

îmbrăcăminte,incălțăminte 
articole sport (52)

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

Electrocasnice (56)
• vând combină frigorifică 3 sertare, stare bună 
de funcționare, preț negociabil. Tel. 0744/515484. 
(T)
• vând comhlnâ 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 MgHer 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)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

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

Altele (61)

Pierderi (62)

--------------------HILL---------------------
Clientul nostru, o companie internațională de origine franceză, producător de textile premium, își 
dezvoltă in prezent capacitatea de producție în Romania și caută un profesionist cu experiență și 
responsabil pentru a ocupa postul de:

DIRECTOR
HunedoaraIn calitate de director al fabricii, veți fi responsabil de organizarea și controlul tuturor 

proceselor de fabricație, și veți asigura demararea producției. Veți fi responsabil de realizarea orelor de producție planificate și de atingerea obiectivelor de dezvoltare a fabricii în conformitate cu planurile stabilite. Veți asigura atingerea standardelor de calitate a producției în conformitate cu cerințele grupului și veți fi implicat în implementarea unui nou sistem informatic.Veți fi responsabil în cooperare cu compania mamă de stabilirea structurii 
organlzaționale, angajarea forței de muncă planificate, precum si de coordonarea si managementul personalului. Veți lucra în permanentă colaborare cu managementul companiei (localizat în Ungaria) pentru a asigura alinierea la procedurile grupului și veți furniza către management raportările necesare. Veți păstra legătura cu autoritățile române si veți asigura funcționarea fabricii în conformitate cu legislația în vigoare.Aveți studii universitare în domeniul tehnic sau economic, completate de experiența într-o poziție de top în producție, preferabil în industria textilă. Dovediți abilități excelente în coordonarea producției și în managementul personalului. Sunteți utilizator PG si sunteți un bun cunoscător al limbilor franceză și/sau engleză.Aveți excelente capacități de comunicare și aptitudini de lucru în echipă, demonstrând abilități de creare și organizare a echipelor de lucru. Sunteți o personalitate puternică și aveți excelente abilități analitice și organizatorice, împreună cu dorința de lucra independent și de a rezolva cu succes situațiile zilnice întâlnite în acest tip de activitate.Dacă sunteți interesat de această oportunitate, vă rugăm să trimiteți, în deplină confidențialitate, o scrisoare de intenție (menționând titlul poziției) împreună cu un C.V. în franceză/engleză care să conțină detalii complete ale carierei dumneavoastră, la:

Comemorări (76)

ft

Familiile Burghelea și Stânea anunță cu durere 
în suflet că se împlinesc 6 luni de când ne-a 
părăsit pentru totdeauna, iubitul nostru tată, 
socru și bunic

STÂNEA NICOLAE
Slujba de pomenire va avea loc sâmbătă 28 
octombrie, ora 9,30 la Biserica Adormirea Maicii 
Domnului din Deva (lângă BCR).

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

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

Prestări servicii (72)

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

• transport persoane Italia - Germania - 
Franța • Spania - Portugalia, la dertnatie; 
plecări miercuri șl vineri Relații la tel 
0745/311390,0744/546362. (7/17.10)

e transport mobilier cu auto de 1,2 to și 14 mc 
volum; asigur “anevrare și demontare rapidă 
Tel. 0254/225578,0744/934462,0726/551701. (T)

Vrei

să-ți

vinzi
mașina

CuvântulPentru numai 3 lei, 
liber te ajută să vinzi mașina ce 
nu ti se mai potrivește!
Per9oaniS de contact Drago» WHhaî tel. 0722/798070

Alege CL pentru anunțul tău!

HILL International Romania
34 Tudor Stefan Street, Sector 1

P.O. Box 63-206, Bucharest, Romania 
Phone: +4 021 230 78 96, Fax: +4 021 230 79 13 

Email: office@hill.ro

(1/26.10)
• transport persoane: Italia, Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148,0749/037604. (65282)

Oferte locuri de muncă (74)
• angajez două vânzătoare, pentru magazin 
Fast Fopd, în Deva; salariu atractiv; rog seriozi
tate. Tel. 0742/269063,0743/630124. (11/23.10)
• angajez vânzătoare pentru chioșc, în Deva. 
Relații la tel. O723/68371& (1/24.10)

• Fabrică da cherestea din Bârcea Mare anga
jează motostlvuitorist, ifronist, fochist autorizat, 
mecanic auto și muncitori necalificați, Informații 
la tel. 0254/236897. (3/26.10)
o SC Danielle Company SRL cu sediul în Deva, 
Str. Rândunicii, nr. 6, angajează confecționeri 
textile, tel. 0746/031026 și tricoteri manuali, tel. 
0720/400977.(1/18.10) ț
• societate da construcții din Deva angajează 
urgent dulgheri și zidari, condiții avantajoase de 
salarizare. CV-urile se pot depune la sediul 
firmei din str. Kogălniceanu, bl. F5, parter. Tel. 
0788/386108.(3/25.10)

V’ Ș

-s

w

Redac|ia nu-șl asumi responsabilitatea pentru conținutul anunțurilor de mici șl mare publicitate.

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
mailto:office@hill.ro
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•Bolnavi de autism. Cuplurile cu probleme de fertilitate prezintă de trei ori mai multe riscuri să conceapă copii cu autism sau infirmități cerebrale, este concluzia unui studiu realizat de o echipă de cercetători din SUA.
•A părăsit trupa. Chitaristul Andy Taylor s-a hotărât să se despartă de la colegii săi din trupa Duran Duran în timpul turneului din Statele Unite.

Campanie Julius și Tabea de la școala Puschkin din Erfurt se distrează cu mascota programului TV KIKA. S-a lansat campania prin care se strâng cadouri de Crăciun copiilor din orfelinatele, spitalele și taberele de refugiați din peste zece țări din Europa de Est, Armenia și Africa de Sud. (Foto: epa) 
___________________________________ ____ )

Arestată din nou la Londra

Mai 
supărăcîoase

Londra (MF) - Femeile sunt mai supărăcioase decât bărbații dimineața și își mențin dispoziția proastă mai mult timp decât sexul opus, este concluzia unui studiu realizat în Marea Bri- tanie de Sleep Council. Studiul a scos la iveală faptul că 24% dintre bărbați se trezesc întotdeauna binedispuși față de doar 14% dintre femei. 13% dintre femei își mențin proasta dispoziție, în medie, timp de două ore după ce se trezesc, față de doar 10% dintre bărbați. 41% dintre participanții lă acest studiu sunt de părere că tulburările de somn sunt principalul factor care produce dimineața o stare de irascibilitate.

A leșinat
Los Angeles (MF)-Ac- 
trița americană Angeli
na Jolie, care filmează 
în India pentru lung- 
metrajul „Â Mighty 

Heart", a leșinat de trei 
ori de la începutul 
acestei luni pe pla
tourile de filmare. Jdie 
se află în India împre
ună cu partenerul său, 
Brad Piti, și cu copiii 

lor. „Angelina era în 
toiul filmărilor când s-a 
întâmplat ceva urât. 
Scena pe care trebuia 
să o filmeze pe 10 oc
tombrie era foarte 
emoționantă. Person
ajul ei. Mariane Peari, 
află că soțul său, re
porterul de la Wall 
Street Journal Daniel 
Peari, a fost uds de 
teroriști în Pakistan. 
(Angelina) a leșinat la 
propriu în timp ce fil
ma asta", a spus o 
sursă apropiată.

I Ailton este un pui de tapir care s-aI născut, în urmă cu o lună, la grădina zoo- I logică din Hamburg, Germania. (Foto: epai

Karadzici prins de... Gere
Zagreb (MF) - într-o scenă filmată pentru producția „Spring Break in Bosnia” în care Richard Gere joacă rolul unui jurnalist aflat pe urmele lui Radovan Karadzici, starul reușește să facă ceea ce nu au reușit NATO, CIA și trupele SAS, să-l captureze pe fostul lider politic al sârbilor bosniaci acuzat de genocid. în scena care a fost filmată miercuri, pe dealurile din nordul orașului Zagreb, starul reușește să-l prindă pe Karadzici.Gere joacă rolul unui jurnalist de televiziune care se întoarce în orașul Sarajevo, la cinci ani după războiul din fosta Iugoslavie, pentru a-1 căuta împreună cu alți doi colegi pe Radovan Karadzici. Filmul trage un semnal de alarmă în ceea ce privește eșecul importantelor forțe internaționale adunate în Bosnia, care nu au reușit să-l prindă pe Karadzici, la 11 ani de la proces.

■ Naomi Campbell a 
fost arestată miercuri, la 
Londra, după ce a zgâri
at o femeie pe față.

Londra (MF) - Top modelul britanic Naomi Campbell a fost arestată, miercuri, la Londra și eliberată în cursul nopții de miercuri spre joi, după ce a atacat o femeie, au anunțat purtătorul său de cuvânt și publicațiile britanice. Manechinul nu a fost pus, deocamdată, sub acuzație și va trebui să se prezinte la poliție la sfârșitul acestei luni.
O „neînțelegere”Conform purtătorului de cuvânt al lui Campbell a fost vorba de o „neînțelegere”: „Suntem siguri că acest lucru va fi demonstrat de ancheta poliției”, a adăugat acesta.Citând o sursă care a dorit să rămână anonimă, cotidianul britanic The Sun informează că top modelul a fost arestat pentru că a zgâriat o femeie pe față.
Face traducere instantanee

Pittsburgh (MF) - „Turnul lui Babei”, un dispozitiv de traducere instantanee care le poate oferi oamenilor iluzia că sunt bilingvi, a fost conceput de o echipă de cercetători din Statele Unite. Utilizatorii trebuie să murmure cuvintele din limba maternă, iar acestea sunt traduse și rostite instantaneu în limba dorită. Cercetătorii spun că efectul este similar vizionării unui program de televiziune care este dublat.
Asistenții sunt nevinovati
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■ Experți citați de 
Nature se implică în pro
cesul infirmierelor bul
gare judecate în Libia.

Londra (MF) - Revista britanică de știință Nature a publicat în ultimul său număr concluziile unui grup de experți care au analizat detaliat cazul asistenților medicali bulgari condamnați în Libia sub acuzația că au infectat intenționat cu HIV sute de copii. Medicii citați au declarat că dovezile prezentate împotriva bulgarilor în procesul care se judecă la Tripoli sunt total eronate. Cei șase asistenți, încarcerați de șapte ani în Libia, își susțin nevinovăția și afirmă că factorul care a dus la
Pastilele zdrobite sunt dăunătoare
■ Pastilele zdrobite îna
inte de administrare pot 
face rău organismului 
prin efecte secundare.

Londra (MF) - Pacienții care zdrobesc pastilele pentru a le face mai ușor de înghițit riscă să sufere mult din cauza gravelor efecte secundare sau chiar să moară, este concluzia unui studiu publicat de coti

Naomi Campbell (Foto: epa>Purtătorul de cuvânt din partea poliției londoneze a refuzat să confirme știrea pentru că de obicei numele sus- pecților sunt date publicității numai după ce au fost puși sub acuzație. Un reprezentant al poliției a indicat însă că agresiunea a avut loc în cartierul Westminster și că a fost arestată o tânără femeie în vârstă de 36 de ani.Naomi Campbell nu se confruntă pentru prima dată cu acuzații de acest gen. Modelul a și făcut terapie pentru controlarea furiei.
Sistemul nu este 100% pus la punct. Noul dispozitiv este creat de cercetătorii de la Carnegie Mellon University, Pittsburgh. Pe fața și gâtul utilizatorului sunt atașați niște electrozi care detectează mișcările care se produc în timp ce acesta rostește în șoaptă cuvintele sau frazele. Prototipurile realizate de cercetători funcționează cu ajutorul unui vocabular redus, de 100 - 200 de cuvinte care dau rezultate corecte în proporție de 80%.

Asistentele și medicul asistă la proces de după gratii (Foto: EPA)infectarea copiilor a fost mizeria din spitalul din Benghazi, unde erau angajați. Declarațiile acestora simt spijinite de 
dianul Telegraph. Prin zdrobire se distruge pelicula specială care acoperă pastilele, ceea ce înseamnă că medicamentul conținut de acestea este absorbit mai repede decât ar trebui în fluxul sangvin. Medicii și asistentele medicale trebuie să le explice pacienților acest lucru. în mod eronat, mulți pacienți sau familiile acestora zdrobesc pastilele chiar la sfa
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dovezi înaintate echipei apărării chiar de cel care a descoperit virusul HIV, Luc Montagnier, probe respinse

3însă în două cazuri de tribunalul libian. Acesta a descoperit că majoritatea copiilor erau infectați cu un alt virus decât cel menționat de procurorii libieni în dosarul de acuzare, aceștia suferind și de hepatită din cauza igienei deficitare dm spital. Revista a obținut documentele folosite de a- cuzarea libiana și le-a supus examinării unor experți din șase țări care au concluzionat că dosarul conține „doar supoziții”. în cel de-al doilea proces intentat celor șase inculpați, cinci asistente bulgare și un medic palestinian, procurorul a cerut din nou pedeapsa cu moartea. Audierile vor fi reluate săptămâna viitoare. Unul dintre cei 426 de copii bolnavi de SIDA, din Libia, a decedat.
turile medicilor generaliști sau ale asistentelor medicale.Se estimează că, anual, 75 de milioane de pacienți suferă din cauza efectelor secundare care apar în urma sfărâmării pastilelor. Printre medicamentele cele mai periculoase în acest sens se numără tamoxifen, un medicament prescris în cancerul mamar, și morfina, ambele putând avea consecințe fatale.

Gemenii Kaydon și I Layton Richardson sunt i gemenii născuți la Middlesbrough, caz unul la milion ca unul să fie alb și altul de culoare.
(Foto: EPA)


