
Actualitate
Găsiți în munți, de 
jandarmi

/p. 3

Actualitate
Rămași cu 
calorifele reci

/p. 3

Magazin
Merg la MTV
Europe

/p. 12

Actualitate
Bugetele locale 
rectificate

/p. 5

Ari:
Bahri BobocHw 
ta Energetic 
ta wwwJMMure 
irrnrrni

o r-M MfMvnoAasjn

FONDAT 1 9â9 

APARE LA DfcVA
Tel.0254/211275

E-mail: cuvantul@informmedia.ro
Anul 17, nr. 4419

Sâmbătă
28 octombrie 2006

12 pagini

60 bani (6.000 lei vechi)

Cerul va fi variabil. Vremea este pre
dominant frumoasă.

A.
dimineața la prânz seara

Patroni nervoși, la bursă
PKSC0BT

• Băsescu. Președintele Traian Băsescu a declarat ieri, în Valea Jiului, că Varujan Vos- ganian nu a colaborat cu Securitatea, menționând că nu există un dosar al acestuia. El a mai precizat că a discutat cu șefii și cu adjuncții serviciilor secrete și că aceștia au dat asigurări că Vosganian nu are dosar de colaborator al fostei Securități. (M.S.)

■ Cele 1405 locuri de 
muncă nu s-au ocupat 
ieri la bursă, iar angaja
torii au devenit nervoși.

Deva (I.J.) - Ei spun că degeaba oferă posturi pentru persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dacă ele

refuză să se angajeze. Din cei 194 de angajatori contactați, 89 au participat ieri la Bursa locurilor de muncă. „Din ce îri ce mai greu vin oamenii la bursă. Mulți beneficiază de venituri de completare ce le- au adus bani care se pare că- i mulțumesc, de vreme ce refuză locurile de muncă

oferite. Ieri, foarte mulți angajatori au fost iritați că nu au reușit să își ocupe posturile vacante”, declară Vasile Iorgovan, director AJOFM Hunedoara.O parte din vină însă o poartă și angajatorii. Cei care lucrează în sistem lohn acceptă cu greu măsurile im

puse de AJOFM, care, în principal, ajută angajatul și nu patronul. Iar ceilalți, spun cei aflați în căutarea unui loc de muncă, plătesc prea prost.La bursă au participat ieri 1.333 de persoane, din care 29 au fost tineri aflați în dificultate și 13 persoane cu handicap.

Ol*cl de târnă. începând din acest weekend, România va trece la ora de iarnă. Asta înseamnă că ora 4 de duminică dimineața devine ora 3. /p.3 (foto: ci)
TIR cu bere, răsturnat

Bănită (M.T.) - Un autotren încărcat cu bere s-a răsturnat, în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 03.30, pe DN 66, pe raza comunei Bănița. Conducătorul unui autotren marca Volvo, Ionel H.. din Petroșani, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat în afara părții carosabile. în urma accidentului a rezultat rănirea ușoară a conducătorului auto și avarierea TIR-ului încărcat cu bere. Polițiștii din Bănița au luat măsuri de pază pentru ca marfa să nu fie furată.
Accident pe Defileul Jiului
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■ O motociclistă și-a 
pierdut viața, ieri, în 
urma unui grav acci
dent de circulație.

Petroșani (M.T.) - O tânără, de 24 de ani, din localitatea constănțeană Năvodari, și-a pierdut viața pentru că nu a adaptat viteza într-o curbă deosebit de periculoasă. în timp ce conducea o motoci

cletă Honda, ieri, în jurul orei 13.30, pe Drumul Național 66, Mihaela S., în vârstă de 24 de ani, din localitatea Năvodari, județul Constanța, în direcția Târgu Jiu - Petroșani, într-o curbă deosebit de periculoasă, semnalizată corespunzător, circulând cu viteză neregulamentară, a trecut pe contrasens, unde a intrat cu motocicleta în partea din față a unei autospeciale Roman,

condusă regulamentar de Nicolae B., din municipiul Petroșani.în urma impactului conducătoarea motocicletei a decedat.în urma cercetărilor efectuate de Poliția Municipiului Petroșani s-a stabilit că, în momentul producerii accidentului, șoferul autospecialei nu se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Balul bobocilor
Deva (M.Ș.) - Opt perechi de tineri, selectați după criterii dure de colegii lor de clasa a XII-a au concurat ieri, pentru titlurile supreme. Miss și Mister Boboc ai Colegiului Tehnic „Dra- gomir Hurmuzescu” Deva au trecut cu brio toate testele din concurs me- ritându-și titlurile, /p.3

Numărul șomerilor din "județ.
Rata șomajului in județul Hunedoara este mai mare 
decât media pe țară.

5,1% -

7,1% -
(uvâniul Direcția Județeană d* jtot&bcâ

Băsescu, în Valea Jiului
■ Președintele țării a 
venit în inspecție la 
Drumul Câmpu lui Neag- 
Herculane.

Uricani (M.S.) - Președintele Traian Băsescu s-a aflat ieri în Valea Jiului unde a inspectat stadiul în care se află lucrările la Drumul Național 66A Câmpu lui Neag-Hercu- lane. Șeful statului a precizat că a dorit să vadă cum se desfășoară lucrările la drum, apreciind că acesta este im

portant pentru că oferă o deschidere economiei din zona Văii Jiului, prin dezvoltarea serviciilor de turism. El i-a felicitat pe constructori și a menționat că va susține, în continuare, realizarea lucrărilor. Președintele a adăugat că nu are cunoștință despre un protest al activiștilor Greenpeace cu referire la acest drum și a opinat că lucrările nu au cum să afecteze Parcul Național Retezat, a cărui limită exterioară de rezervație este situată în apropiere. Traian Băsescu s-a aflat într-o vizită fulger în Valea Jiului
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pfscwrt• Complot dejucat. Poliția indiană a anunțat, ieri, că a dejucat un posibil complot terorist organizat de o mișcare islamistă împotriva companiei IT Hub din orașul Bangalore, după arestarea a doi suspecți de origine pakistaneză în sudul țării. Complotul viza atacarea sediului unei companii guvernamentale din domeniul IT.

Scandal în jurul lui Vosganian

Voronin, 
vituperant

Chișinău (MF) - Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a criticat ieri atitudinile ostile ale unor state vecine față de țara sa, cu referire la România și Ucraina. După a- luzii la adresa Ucrainei, care pe când era membră URSS a anexat teritorii aparținând Republicii Moldova, Voronin a criticat atitudinea României, reiterând hotărârea regimului de la Chișinău de a-și păstra independența. „Unii doresc să ne urce în trenul lor pentru a ne duce îh Europa, să ne impună cu de-a sila denumirea limbii noastre materne. Nu putem ceda necontenit din scopurile, din interesele noastre, din dorința și voința cuiva - a vecinilor, a prietenilor, strategici, nu prea strategici, de diferite nuanțe și cu diferite scopuri”, a spus el.

Vladimir Voronin (Foto: epa>

Nuri al-Maliki
(Foto: EPA)

Promite
pacea
Bagdad (MF) - Pre
mierul Nuri al-Maliki, 
a declarat că ar pu
tea prelua controlul 
asupra violențelor din 

, Irak în termen de
șase luni, dacă SUA îi 
vor acorda atribuții 
sporite în acest sens 
și mai mult arma
ment. Maliki a decla
rat că nu îi este frică 
de faptul că america
nii l-ar putea forța să 
demisioneze, după 
ce președintele Bush 
a declarat miercuri că 
„răbdarea Statelor 
Unite nu este nelimi
tată". „Nu cred că ‘ 
Statele Unite ar co
mite greșeala de a 
înlocui un premier 
sau un Guvern în 
Irak. Acest lucru ar fi 
contrar sloganurilor 
lor. Nu cred că ame
ricanii gândesc așa, 
pentru că acest lucru 
ar însemna eșecul 
întregului lor proces 
politic", a spus Nuri 
al-Maliki.

■ Propus pentru a fi 
comisar european, Varu
jan Vosganian este și 
neconfirmat, și acuzat.

București (MF) - Varujan Vosganian, propus de premierul Călin Popescu Tăriceanu pentru postul de comisar european, n-a fost confirmat de către președintele Comisiei Europene, deși Jose Barroso a făcut acest gest în cazul candidatului bulgar Meglena Kuneva.De la Bruxelles nu a existat nicio informație privind desfășurarea întâlnirilor sale cu oficialii CE, în timp ce în țară au apărut speculații privind legăturile sale cu omul de afaceri Sorin Ovidiu Vân- tu, precum și referitoare la o posibilă colaborarea a sa cu Securitatea.Ieri, „Jurnalul Național” a publicat un material potrivit căruia liberalul Varujan Vosganian ar fi fost informator al Securității.Președintele Colegiului CNSAS, Claudiu Secașiu, a declarat că la instituție nu a fost vreodată vreun dosar de-al lui Varujan Vosganian,

Varujan Vosganian (Foto: arhivă) variantă confirmată și de alți doi colegi de-ai săi, Mircea Di- nescu și Cazimir Ionescu.
Vosganian neagăVosganian a negat, ieri, orice colaborare cu Securitatea și a respins informațiile referitoare la finanțarea sa de către oameni de afaceri.„Nu am avut niciodată nici- un fel de colaborare cu nici- un fel de organ al Securității”, a spus Vosganian.

El a precizat că nu are o problemă legată de poziția înalților oficiali de la Bruxelles, problemele ivite ținând exclusiv de medii politice și jurnalistice din România.
Un nou verdictColegiul CNSAS ar urma să ia o nouă decizie în ceea ce privește posibila colaborare cu Securitatea a lui Varujan Vosganian, după ce premierul a cerut instituției o nouă verificare a candidatului român la funcția de comisar european, au declarat surse din Colegiu.Potrivit acestor surse, în urma solicitării premierului, CNSAS va transmite din nou deținătorilor de arhive solicitarea ca acestea să furnizeze Colegiului orice document de arhivă legat de Vosganian.Potrivit acestora, un nou verdict al CNSAS în cazul Vosganian ar urma să fie dat săptămâna viitoare, „dată fiind amploarea și urgența a- cestui caz”.
CE nu comenteazăComisia Europeană a refuzat, ieri, să comenteze informațiile privind eventuale pro

bleme apărute în legătură cu desemnarea viitorului comisar român, limitându-se la a spune că „discuțiile continuă”.Purtătorul de cuvânt al Comisiei, Johannes Laitenber- ger, a declarat constant, îe cursul întrebărilor adresai de jurnaliști: „Discuțiile continuă și pentru moment nu pot oferi detalii în legătură cu acest subiect”.
Susținut de BăsescuPreședintele Traian Băsescu a declarat, ieri, că Varujan Vosganian nu a colaborat cu Securitatea și că nu există nici un dosar de colaborator al acestuia.Președintele nu crede că ar fi o luptă a partidelor politice, în condițiile în care primului- ministru i s-a cerut o nominalizare pentru candidatura u- nui comisar european.„în problema dosarului lui Varujan Vosganian, vă pot a- sigura că am toate garanțiile că nu există un asemenea dosar, sigur în măsura în care serviciile secrete nu și-ar putea permite să mă dezinformeze, ceea ce ar fi extrem de grav”, a declarat Băsescu.

Cooperare româno-britanică
București (MF) - Ambasadorul britanic Robin Barnett .și ministrul Economiei și Comerțului Codruț Sereș au semnat, ieri,

Robin Barnett
(Foto FAN)

documentul de aderare a României la parteneriatul pentru energie regenerabilă și eficiența energiei (REEEP).România este al 33-lea stat care se alătură acestui parte- neriat internațional public- privat și prima țară din Europa de Est care intră în program alături de Marea Brita- nie.

Dispută politică
Washington (MF) - Secretarul american al Apărării, Donald Rumsfeld, a apreciat, joi, că divergențele dintre Washington și Bagdad, privind planurile de sporire a rolului irakienilor în domeniul securității, sunt dispute politice electorale. Rumsfeld a respins afirmațiile potrivit cărora procesul de stabilire a unor repere - anunțate de alți oficiali americani drept progrese pe calea predării controlului Irakului - ar fi unul formal. El îl contrazice astfel pe ambasadorul american în Irak, Zalmay Khalilzad, care a declarat, marți, că liderii irakieni au fost de acord cu un program de măsuri politice și de securitate. Ulterior, premierul irakian, Nouri al-Mali- ki>a negat că ar fi acceptat vreun calendar. în condițiile în care republicanii președintelui Bush riscă să piardă controlul în Congres la alegerile de la 7 noiembrie - în mare parte din bauza nemulțumirilor alegătorilor referitoare la violențele din Irak - Casa Albă a făcut presiuni asupra Guvernului irakian să își asume mai multe responsabilități.

Paradă cu violențe La Salonic, în timpul paradei anuale, au izbucnit violențe 
între studenți și forțele de ordine. în 27 octombrie, grecii sărbătoresc independența orașu
lui Salonic de sub stăpânirea otomană și, în același timp, respingerea invaziei italiene 
din 1940. (Foto: EPA)

Wiesel cere excluderea Iranului din ONUParteneriatul presupune eforturi de protejare a climei și de dezvoltare durabilă pe plan energetic, prin sporirea ponderii e- nergiilor de tip regenerabil în consumul total de energie al țării.Potrivit ambasadorului britanic, care a citat studii de specialitate, schimbările climatice ar putea fi foarte grave în 10-15 ani, dacă nu se iau măsuri pentru stoparea poluării.De altfel, ministrul Economieia precizat că reducerea poluării este un obiectiv âl României, pentru că întârzierile în domeniu sunt dificil de recuperat.El a spus că România intenționează să crească procentul de utilizare a apei în producția de energie la circa 70% până în 2025, de la 40% în prezent, și va acorda atenție energiei nucleare.

■ Elie Wiesel se strădu
iește ca Iranul, inamic 
declarat al Israelului, „să 
fie exclus din ONU".

Ierusalim (MF) - Scriitorul american născut în România și laureat al premiului Nobel pentru pace, Elie Wiesel a declarat, joi, la Ierusalim că depune eforturi în vederea excluderii Iranului din ONU, relatează AFP.Wiesel a explicat că se străduiește ca Iranul, inamic declarat al Israelului, „să fie exclus diri ONU”, și ca președintele său, Mahmud Ahmadinejad, să fie declarat „personâ non grata” în lume.
Elie Wiesel (Foto: EPA)Elie Wiesel, supraviețuitor al lagărelor de concentrare

naziste, a cărui operă este consacrată în întregime Shoa- hului, a denunțat cu ocazia unei vizite la „Yad Vashem”, insitutul pentru comemorare a Holocaustului, la Ierusalim, „amenințările” președintelui iranian la adresa Israelului.
Război al declarațiilor„încep un război împotriva lui, pentru a fi declarat persona non grata în întreaga lume și ca să nu mai poată călători”, a declarat el la un post public de radio israelian.„în al doilea rând, pentru ca Iranul să fie exclus din ONU. Este vorba despre un om (președintele Ahmadinejad) care amenință cu geno

cidul un stat membru ONU, iar țara sa trebui exclusă” din Organizația Națiunilor Unite, a explicat el.Israelul și SUA acuză Iranul că dorește să producă arma nucleară, sub pretextul dezvoltării programului său nuclear civil, iar îngrijorarea statului evreu a crescut în urma declarațiilor repetate ale lui Ahmadinejad care a cerut „ștergerea” Israelului de pe hartă. „•Elie Wiesel, despre careta afirmat recent că i-ar putea succeda în funcție președintelui israelian Moshe Katsav, implicat într-un scandal sexual, a reiterat că a refuzat a- ceastă ofertă.
Cotidian editat de SC Inform Media SRL,

Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
Nr. »SSN 1220-9570
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• Spânzurat. Un bărbat de 59 de ani, din Lupeni, a fost găsit spânzurat, joi, de crengile unui copac situat în curtea casei sale. Poliția Municipiului Lupeni efectuează cercetări pentru luarea măsurilor legale în cauza privind pe Vasile F. Oamenii legii susțin că nu sunt suspiciuni de comitere a vreunei fapte penale. (M.T.)

Găsiți în munți, de jandarmi

-X

Șofer rănit, 
calul mort

Uricani (M.T.) - Un bărbat a fost grav rănit după ce a lovit, cu mașina în plin, un cal care trecea pe partea carosabilă. „Conducătorul unui autoturism Dacia Logan, Gherasim L, de 34 de ani, din localitatea Aninoasa, în timp ce trecea pe strada Buzu, din orașul Uricani, joi seară, în jurul orei 19.50, nu a redus viteza la trecerea pe lângă un grup de cai, care se deplasau pe carosabil, lovindu-1 pe unul dintre aceștia”, declară purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, subinspector Bogdan Nițu. în urma accidentului a rezultat rănirea gravă a conducătorului auto și moartea calului. în momentul producerii accidentului conducătorul autoturismului nu purta centura de siguranță.

înjunghiat
Brad (M.T.) - Un 
bărbat, din Brad, a 
fost găsit înjunghiat, 
joi seară, pe terasa 
barului aparținând 
unei societăți comer
ciale din localitate. 
Polițiștii au stabilit că 
la ora 21:00, Petru 
C., de 26 de ani, din 
Brad, a fost la barul 
unde se afla și Cipri- 
an B„ de 26 de ani, 
din comuna Vața de 
Jos. între cei doi a 
avut loc un conflict 
spontan, pe fondul 
consumului de 
alcool, după care 
Ciprian l-a lovit cu un 
briceag în zona axi- 
lară stângă pe Petru, 
provocându-i acestu
ia o plagă. Victima a 
fost transportată la 
Spitalul Județean din 
Deva, unde a rămas 
internată, fiind în 
afara oricărui pericol. 
Agresorul a fost adus 
mai târziu la Spitalul 
Municipal Brad de 
un grup de prieteni 
ai victimei, prezen
tând „fracturi 
costale".

■ Doi bărbați au fost 
găsiți de jandarmii 
montani, în masivul 
Vâlcan.
MlHAELA TăMAȘ_______________________

mihaela.tamas@informmedia.ro

Lupeni - Cei doi, Gheorghe P., de 58 de ani, și Marcel M., de 48 de ani, au urcat pe munte, joi, în jurul orei 11.00, cu echipament adecvat, pentru a imortaliza câteva imagini cu peisajele din zonă. Atrași de peisajele pe care le dezvăluia muntele, nu și-au dat seama că se face târziu, iar ei nu aveau lanterne. Au coborât până la lăsarea întunericului, însă la un moment dat au ajuns într-o zonă periculoasă, abruptă și cu multe stânci.

' Acestea sunt locațiile unde puteți sd dtj|j GRATUIT 

Cuvântul LiBer:

- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara

- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara

- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara

- Farmacia Veterinară SC. Mira Vet Impex S.R.E., Hune

doara

- Cofee Savoya Snack, din Deva

I
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva

- Cabinet medical Bromosan, din Deva

- Cabinet medical doctor Todoi Adriana, din Simeria

- Restaurant .Bulevard", din Deva, b-dul Decebal, bloc

M, parter

Rămași cu caloriferele reci
A

■ Din cauza unei țevi 
sparte, locatarii unui 
bloc din Deva au 
rămas fără căldură.

Deva (C.B.) - Doamna Ema Bățălan din Deva se plânge că în blocul B8 în care locuiește nu este căldură deși apartamentul este racordat la rețeaua termică. „Am sunat acum două zile la firma Calor și mi s-a spus că s-a stricat o țeavă nu știu pe unde și că se vor apuca să o repare, dar nu știu sigur când. Ce răspuns e ăsta? Noi avem copil mic, mama e bolnavă și avem nevoie de căldură”.
Răspunde directorul Calor, 

loan Cristea:„Firma de construcții care

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.

Ziua Recoltei
■ Ziua Recoltei a fost 
serbată ieri, la Tomești, 
într-un stil inedit, în 
organizarea elevilor.

Iha Jurcone___________________
ina.jurcone@informmedia.ro

. Tomești - Propunerea Consiliului Reprezentativ al elevilor din comuna Tomești s-a dovedit o inițiativă excelentă pentru organizarea primei ediții a „Zilei Recoltei”. Manifestarea a fost organizată de elevi de școală generală din satele Doborț, Obâr- șa, Livada, Șteia și Tomești. „Ne-am gândit să facem o zi

DA ______

cuvw Vot P"ns 

întrebarea săptămânii: Credeți că 
Primăria va construi, după cum a 
promis, bazinul de înot la Deva?

Votul prin SMS, 
pentru întrebarea săptămânii 
trecute: Vi se pare normal ca 
românii să sărbătorească 
Halloween-ul? S-a înregistrat 
50% răspuns afirmativ, 
50% răspuns negativ.

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

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

Keo în concert

La dispeceratul Jandarmeriei este preluat anunțul dispariției celor 
doi bărbați din Lupeni (Foto: cl)Unul din cei doi și-a anunțat soția, căreia i-a spus în ce zonă se află. Femeia a alertat jandarmii montani, care au

plecat în căutarea celor doi în jurul orei 22.20. Aceștia i-au găsit pe cei doi în zona specificată de femeie, pe Valea

a întreprins lucrări în acea zonă a făcut o greșeală și astfel s-a spart o țeavă. Dar chiar azi (n.r. ieri) defecțiunea va fi reparată. A fost mai greu până am găsit și am identificat problema pentru că ne-a luat ceva timp. Dar doamna de la blocul B8 are și o altă problemă. Din cauză că subsolul blocului e inundat, nimeni nu a intrat acolo să deschidă robineții, iar administrația blocului respectiv trebuie să se ocupe de asta pentru ca locatarii să poată avea căldură”.
Piața Centrală, aglomeratăDomnul Petru Filimon, locatar al blocului 109 din Deva este nemulțumit că între Piața Centrală și imo-
la Tomeștia recoltei puțin altfel de cum am fost obișnuiți de ani de zile. Am implicat elevii din Școala Generală Tomești care au adus, fiecare, ce a fost mai frumos din recolta obținută de părinții lor acasă și au organizat o expoziție care s-a bucurat de o excelentă apreciere. în eforturile lor, elevii au fost ajutați și de prof. Carmen Jula”, declară LaUrențiu Herbeiu, directorul Școlii Generale Tomești.
Premiii Pentru ca acțiunea să aibă o notă aparte, au fost acordate și premii: „cel mai reușit bostan”, „cel mai original cos-
Un bal plin de „energie"
■ Sala Sporturilor a 
găzduit, ieri, Balul bo
bocilor de la CT "Dra- 
gomir Hurmuzescu".Deva (M.Ș.) - Atmosfera plină de energie a fost colorată de prezența emotivă a boboceilor care au încercat să-și adjudece titlul de Miss, respectiv Mister ai Colegiului Tehnic “Dragomir Hurmuzes

bilul în care locuiește sunt parcate fără drept mai multe mașini care încurcă circulația pietonală, deși este instalat în acea zonă indicatorul de acces interzis al tuturor autovehiculelor. „Am fost la primărie și mi s-a spus că între blocul 109 și Piața Centrală nu se va circula cu mașina. S- a și instalat indicatorul care interzice acest lucru. Acum acolo e plin de mașini. A venit odată Salvarea și nu a putut intra din cauza autovehiculelor parcate”.
Răspunde viceprimarul 

Devei, Florin Oancea:„Cât timp există Piața Centrală, acolo tot aglomerație va fi. E nevoie de construirea unor locuri de parcare sub- 

Participanți la Ziua Recoltei (Foto: cl)turn”, „cea mai mare sfeclă” și „cea mai bogată recoltă”. Toți cei care s-au implicat 
cu”, 2006. Probele, costuma- țiile, muzica și dansul au făcut ca toți cei prezenți să simtă mai îndeaproape avantajele de a fi licean și unicitatea anilor de liceu.Fericiții câștigători ai titlului de Miss și Mister 2006 sunt: Negrea Ramona și Fră- țean Răzvan. Locul II a fost ocupat de Man Robert și Muntean Cristina, iar locul III aparține Adinei Megrea și 

Bărbăteni, și au coborât la bază fără incidente.
Apel de urgență„Tot mai multe persoane pătrund pe traseele montane fără echipament adecvat și, surprinși de vremea neprielnică, se abat de pe itinerariu și se rătăcesc. Jandarmii recomandă prudență înainte de a porni pe munte și să aibă asupra lor echipament adecvat, iar în cazul producerii unui accident să anunțe de urgență jandarmii montani sau formațiunile salvamont. Numărul de urgență al Jandarmeriei este 0254/956 sau 0254/228910”, declară purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județeah de Jandarmi Hunedoara, sublocotenent Nicolae Răducu.

loan Cristea (Foto: CL)terane, altfel oamenii își vor lăsa în continuare mașinile pe unde pot. Am pus semne de circulație, dar unde să parcheze oamenii? Și dacă nu- i lași să parcheze, vin și fac scandal că nu au unde să-și lase mașinile. La această problemă nu văd o rezolvare imediată”.

spun că, a doua ediție, cea de anul viitor, va fi una cu o expoziție mult mai bogată.
lui Bîltean Beniamin. Popularitatea i-a revenit lui Adrian Bartha și Ioanei Barbu. Felicitări!îndrăgitul Keo a dat, conform titlului albumului său, „aripi” publicului, în special fetelor, care s-au arătat im- ăăpresionate de prezența artistului. Ce-i drept, le înțelegem! A fost o seară specială și rămâne speranța că se va repeta la următorul bal.

Mulțimea s-a distrat (Foto: Dragoș Mihai) Concurenți plini de emoții (Foto: CL)

mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
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Sărbătoarea naționala a Republicii Cehe_______________
1790 - S-a născut Alphonse de Lamartine, poet francez 
(m. 1869). ___________________________________

1818-S-a născut Ivan Turgheniev, 
scriitor și poet rus.
1918 -Crearea statului cehoslovac 
independent.______________________
1955 - S-a născut Bill (William) 
Gates, multimiliardar american, 
manager al companiei Microsoft. 
1962 - Liderul sovietic Nikita 

Hrușciov ordonă retragerea rachetelor din Cuba, închein- 
du-se astfel criza dintre URSS și SUA.____________________
1963 - S-a născut cântărețul italian Eros Ramazotti, 
1967 - S-a născut actrița Julia Roberts (foto).

minim JT ‘S maxim^4-
Prognoza pentru astăziCer variabil, vreme predominant frumoasă. Maxima va fi de 18°C, iar minima de 6°C.
Prognoza pentru două zileDuminică Temperatura maximă va fi de 15°C, iar cea minimă de 5°C.
Luni. Cerul se va acoperi, temperatura maximă fiind de 12QC, minima de 1°C.

Calendar ortodox
Sf. Mucenici: Terentie, soția sa Neonila și cei 7 fii; Cuv. 
Firmilian episcopul

Calendar greco-catolic _
Ss Terențiu și Neonila, m (+ sec III). S. Ștefan, imnogra- 
ful, c (+ sec XI)

Calendar romano-catolic________________________
SS. SIMON Șl IUDA, ap.

ImnOPKU APĂ, GAZ, CURENT ț

Gaz metan__________________________________ _
Nu există întreruperi In furnizarea gazului metan, sâmbătă 
și duminică.
Luni: Se întrerupe furnizarea gazului metan, între orele 9 
ți 15 pe străzile: Aleea Streiului, bl. 65, sc. C, Cartierul 
Dorobanți, bl. 24, sc. A, Bulevardul N. Bălcescu, bl. 12.

Curent electric______  ' , , .
Nu există întreruperi în furnizarea energiei electrice.

Apă________________________ _____ _______
Furnizarea apei va fi întreruptă astăzi, în Piața Centrală și 
la blocurile: 109, 110, 111, E 24A, E 24B, ca urmare a 
defectării în cursul zilei de ieri a unui hidrant.

REȚETA XIlrKI

Napolitană cu cremă de 
zahăr ars și nuci

Ingrediente: 6 ouă, 1 pachet de marga- rină/unt, 1 kg zahăr, o farfurie adâncă cu nuci tocate.
Mod de preparare: Se freacă ouăle întregi cu 1/4 zahăr, apoi se adaugă untul și se freacă până se face o pastă, după care se adaugă nucile tocate. Separat se pune pe foc restul de zahăr și se topește, apoi peste acesta se pune compoziția de mai sus și se amestecă până se topește zahărul în totalitate. Această cremă obținută se va pune pe foile de napolitană în unul sau mai multe straturi, după dorință.

(Foto: arhivă)Poftă bună!
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Puteți obține câștiguri importante din tranzacții financia
re. în partea a doua a zilei, sunteți anunțat că trebuie să 
plecați într-o călătorie în interes de afaceri.

Taur__

Nervozitatea vă poate pune într-o situație neplăcută în 
cămin. Păstrați-vă calmul și dedicați-vă unor activități de 
rutină. N-ar strica să fiți mai tandru cu partenerul de viață.

Gemeni
Obțineți cu ușurință mici câștiguri financiare, fiți prudent 
și evitați speculațiile de orice fel. în partea a doua a zilei, 
reușiți să tensionați relația cu partenerul de viață.

Rac
Aveți ocazia să rezolvați o problemă mai veche a familiei, 
în cursul dimineții, descoperiți o ofertă avantajoasă pen
tru cumpărarea unei case sau pentru un schimb de locuință.

Leu

S-ar putea să plecați într-o deplasare neașteptată. Nu este 
cazul să regretați schimbarea programului: această călătorie 
poate reprezenta pentru dumneavoastră un nou început.

Fecioară

Sunteți în formă, iar relațiile cu anturajul sunt excelente. 
Ziua de astăzi este favorabilă investițiilor, demarării unei
afaceri ți călătoriilor în interes personal.

Balanță

Reușiti să faceți schimbări majore în viața dumneavoastră, 
mai ales pe plan profesional și în privința relațiilor senti
mentale.

Scorpion
în cursul dimineții sunteți anunțat că ați moștenit o sumă 
mare de bani. Faceți mai multe drumuri scurte, seara vă 
pregătiți pentru o călătorie, împreună cu partenerul de 
viață.

Săgetător

Relațiile ca partenerul de viață pot avea de suferit din cauză 
că neglijați rezolvarea unor probleme familiale care depind

Soluția Integramei din numărul 
precedent: L - SEA - P - CASE - 
CIUS - CUSĂTURI - ZAR - SOL - 
N - TEI - RISC - PE - VI - ELE - 
R - PACT - OR - EFOR - ANI - 
EN - PLAUR - BRELOCURI - MIOR
- CIL - DO - ZT - AP - I - PROST
- ERHA

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz______ 227091
Informații CFR 212725
Urgențe________________ 112
Pompieri_______________ 981
janoarmcrie _________ 956
Poliție ____________955
O.J.P.C. HD_________ 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar Veter. 221145

7:00 Culoarea prieteniei 
*H(film de familie, SUA) 
830 Desene animate
920 Celebritățile timpului 
El tău (s)

930 Vreau să fiu... cu Itsy 
și Bitsy. Emisiune pen
tru copii 

10:00 Joaca de-a poveștile 
1030 Elefantul cu bulină 
11 DO Cartea europeană (r) 
12:00 Meseria, brățară de 

aur
1235 0 vedetă... populară. 

Sărbătoarea castanelor 
(partea a ll-a)

14D0 Jurnalul TVR
14:20 La Urgență (r) (ep. 5).
0 Cu: Florin Piersic Jr.

15:25 Regele Mihai. A 85-a 
aniversare (r)

16:20 Ochiul magic (r) 
17:00 Efectul MG. Prezintă

Gianina Corondan.
1730 Cinemaniadi. Prezintă 

Mădălina Roșea
18.00 Teleenddopedia.

Viața lui Buddha; 
Fenomene meteorolo
gice - Frigul 

19:00 Jurnalul TVR. Sport

20:10 Surprize, surprize...
Prima parte. Prezintă 
Andreea Marin Bănică 

21 SO Jurnalul TVR (r) 
22D5 Surprize, surprize...

Partea a ll-a 
23:10 Fără onoare (aventuri, 

(3SUA/Anglia, 2002). Cu:
Kate Hudson, Heath 
Ledger, Wes Bentley. 
R.: Shekhar Kapur, 
în 1884, aproape un 
sfert din suprafața 
Pământului era cuce
rită de armata Imperiu
lui Britanic. Dar solda
tul Hany Feversham, 
cu un viitor strălucit 
se retrage inexplicabil 
de la regiment.
Urmarea?

125 Top Super Hit (r) 
235 Efectul MG (r) 
3D0 Jurnalul TVR (r) 

Meteo. Sport
4D0 O vedetă... populară (r) 
525 Profesionștg (r)
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exclusiv de dumneavoastră. Ar fi bine să dați dovadă ae 
mai multă diplomație în relațiile parteneriale.

Capricorn
Pentru rezolvarea problemelor importante, vă puteți baza 
pe intuiție, dar și pe sfaturile partenerului de viață. Un 
prieten vă solicită ajutorul într-o problemă financiară.

Vărsător
Talentul creativ este la cote ridicate și vă poate ajuta săS 
rezolvați problemele profesionale într-un mod original J . 
Relațiile sentimentale sunt în general Dune.

Pești
în prima parte a zilei, este posibil să aveți mici dificultăți 
în cămin. Cu ® vorbă bună sau un mic cadou, puteți

I

11 1 !

7.00 Road Runner - cea 
0 mai rapidă pasăre (s, 

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

730 Taz-Mania (s, 
0animație, SUA, 2003).

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

8:00 Știrile ProTv,
Ce se întâmplă 
doctore? 

10:00 Familia Bundy (s, r) 
11:00 La Bloc (r) 
11:45 ProMotor 
12:15 Magazin UCL 
13:00 Știrile ProTv 

13:15 Dansez pentru tine (r) 
17:15 Mesaje de dincolo 

0(ep. 4, dramă, SUA 
2005). Cu: Jennifer 
Love Hewitt Aisha 
Tyler, David Conrad.
R.: John Gray 

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

20 Camera de refugiu
Q (dramă, SUA, 2002).

Cu: Jodie Foster, Kris
ten Stewart Forest 
Whitaker. R.: David 
Fincher.
Cea mai sigură 
încăpere a unei case 
devine pentru Meg 
Altman și fiica sa 
Sarah locul în care vor 
purta cel mai dur 
război din viețile lor. în 
momentul când Meg 
se mută împreună cu 
fiica sa într-o casă 
mare, veche, dotată cu 
o încăpere-seif, nu 
bănuia că va avea 
nevoie de ea atât de 
curând.

2300 K1
1 ."00 Camera de refugiu 

(film, r)
300 K1 (r) 
500 Parte de carte (r) 
600 Stilul Oana Cuzmo

5

5

600 Balada micuței Jo
* O (western, SUA, 1993). 

Cu: lan McKellen, Bo 
Hopkins, Suzy Amis. 
R.: Maggie Greenwald 

830 în gura presei, 
cu Mircea Badea. 
Revista presei 

9:30 Casa de piatră 
10:15 Roata de rezervă 
10:30 întâmplări hazlii (s) 
1130 Desene animate: 

Animax;
Channel Umptee-3 

12:00 Desene animate:
B-Daman 

13:00 Știri 
13:15 Felida (magazin).

Cu: Carmen Moise 
14:00 Dromul oaselor (aven- 
▼ Hlturi, România, 1980).

Cu: Florin Piersic, Mar- 
ga Barbu, Ion Marines
cu, lurie Darie, Ernst ; 
Maftei, ion Besoiu. R.: 
Doru Năstase
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‘16:00 Tablou de nuntă (r) 
(divertisment)

; 18:30 Săptămâna financiară 
! 19:00 Observator. Sport

Meteo

1 
f

7:00 Pescar hoinar (r) 7:30 
Lecția de... management (r). 
Secretele unei afaceri 8:30 
Megatehnicus 9:00 D'ale Iu' 
Mitică (r) 10:00 Natură și 
aventură (r) 10:30 Ulița spre 
Europa 11:00 Proiect if 1130 

Jobbing (r) 12:00 Lumea azi 
12:30 Atlas 13:00 Stargate 
Atlantis (s) 14:00 Bazar (r) 
1430 De la carte la film (doc.) 
15:00 Fotbal 17:00 Via sacra 
18:00 Miracole (s) 19:00 Pla
neta Pământ (doc.) 9:50 Eu
ropa altfel 20:05 Andromeda 
(s) 21:00 Ora de știri 22:10 
Good Will Hunting (dramă, 
SUA, 1997) 020 Transfer (r) 
0:50 Planeta Moldova 1:20 
Grupurile Roșu și Negru, Holo- 
graf și Metrock 220 Ulița spre 
Europa (r) 2:50 Fotbal (r) 3:40 
Natură și Aventură (r)

5:00 Poveștiri adevărate (r) 
6:00 Rebelde (r) 8:00 Suflete 
rănite (r) 9:00 Rubi (s.) 11:00 
Bărbatul visurilor mele (r) 
12:00 Celebritate (s) 14:30 Ju
rământul (s) 15:30 Suflete ră
nite (s) 1630 Poveștiri adevă
rate 1730 Rebelde (s) 19:30 
SOS, viața mea! (s) 0:30 0 lu
me a fiarelor (s) 2230 Tărâmul 
pasiunii (s) 23:30 Bărbatul vi
surilor mele (s). Cu: Norkys Ba
tista, Luciano D'Alessandro 
030 Al șaptelea cer (s) 1:30 
Extravaganta Anastasia (s). 
Cu: Norkis Batista, Juan Pablo 
Raba, Hilda Abrahams, Dora 
Mazzone

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

10:15 Drum în zăpadă 
(dramă, Canada, 2003). 12D0 
Mărci X (comedie, SUA,
2003) . 13:25 Hoții de dia
mante (thriller, SUA, 2004). 
15:00 Războiul de acasă (Ep. 
10, comedie, SUA) 15:25 
Războiul de acasă 15:50 Elf 
(aventuri, SUA, 2003). 17:30 
Lovitura (thriller, SUA, 2004). 
19:00 Green Day - Live at Mil
ton Keynes (2005) 20:00 
Justițiarul (acțiune, SUA,
2004) . 22:00 Celularul (acțiu
ne, SUA, 2004) 23:35 Con
stantin (acțiune, SUA, 2005)7:30 Desene animate 8:30 

Viața la pachet (s) 9:00 Hugo 
- gameshow interactiv în di
rect 10:00 Autoforum 1030 
Sport, dietă și o vedetă 11:00 
Flavours - 3 bucătari (r) 11:4C 
Tele RON 12:45 Chris Isaak 
Show (s) 13:45 Săptămâna 
nebună (r) 14:45 Gogo Mania 
(r) 15:20 Ciao TV (r) 16:00 
Schimb de mame (r) 18:00 Fo
cus 19:00 Comedia boacăne
lor 1930 Camera de râs 20D0 
Megastar 22:00 Un polițist 
corupt (polițist/dramă, SUA, 
1992) 24:00 Plaja pustie (thri
ller, Australia). Cu: Bryan 
Brown, Ray Ban-ett

10:45 Ziarul realității 11:15 
Greșelile noastre 12:00 Reali
tatea de la 12:00 13:00 Real
itatea de la 13:00 13:15 Ca
pital TV 15:15 Fabrica 16.00 
Realitatea de la 16:001630 3 
x 3 cu Stelian Tănașe 17:00 
Realitatea de la 17:0017D5 3 
x 3 18:00 Realitatea de la 
18:00 18:45 Sport 19:15 
Părerea mea 2000 Realitatea 
de la 20:00 2030 Secolul XXI 
22:20 Am o știre pentru tine! 
23:15 Jurnal de mare audiență 
24:00 Realitatea de la 24:00

SSZSi

830 Sport 8:45 Revista presei 
mondenă N24 9:00 Robbie 
(serial, Germania, 2001) 10D0 
Dragul nostru Charly (s) 11 DO 
Pariu 2411:30 Agenția de tu
rism 12:00 Jolie - Jolie 13:00 
Tibanu' 1330 Pet Zone 14:00 
Inimi frânte (s) 16:00 Crimă Ș 
sub soare (thriller, Anglia, 
1982) 1800 Will și Grace (s) 
18:30 Știri Național TV 19:00 
Liga I Burger: Dinamo - Poli 
lași 21:00 Regele pescar (dra
mă romantică, SUA, 1991) 
23:45 Cadillac Man (comedie, 
SUA, 1990)
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20:45 Fotbal: Steaua 
București vs Unirea 

2330 Rețea mortală (thriller, 
ai SUA 2003). Cu: C.

Thomas Howell, Lala 
Sloatman, Samuel Ball, 
Monique Demers, 
Marina Sirtis. R.: 
Andrew Van Slee

130 Concurs interactiv 
230 Martor incomod

83 (acțiune, SUA 1998). 
Cu: Burt Ward, Miles 
O'Keeffe, Libby Hud
son. R.: David Giancola 
Câțiva polițiști sunt pe 
urmele unui avocat 
care deține informații 
despre un mafiot. El 
este omorât și soția lui 
trebuie să-i ajute pe 
polițiști să-i prindă pe 
băieții cei răi.

.întâmplări hazlii (r) 
530 Animax: Aventurile Iul 

Hyperman (d. a.)
630 Fetida (r)
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9:15 Liga juniorilor - Looney 
Toons (r) 10DO Descoperă Ro
mânia (s) 1030 Terapie inten
sivă (r) 11:55 Cinema - Enter
tainment News 12:15 Ape os
tile (film, r) 14:15 Noi toți (s, 
r) 14:45 Dispăruți fără urmă (r) 
15:45 Verdict Crimă! (s) 16:45 
Concurs (dramă. România, 
1982) 19D0 Povești extraordi
nare (s) 2000 Cinema - Enter
tainment News 20:20 Monk 
(s) 21:30 Noi toți (s) 22:00 
Emisiune: CineTePrinde - Pas 
în doi (dramă. România, 1982)

700 Calendar ecumenic 730 
Euroblitz 9:05 Top Fan X 
10D0 La limită. Emisiune auto 
1030 lip grade. Emisiune IT 
interactivă 11:30 Hobby Mix 
(reluare) 12:00 Fan X 13:00 
Cinema Blitz - Julianne Moore 
14:00 Destinații la cheie 1430 
Pasul Fortunei (r) 16:00 Esen- 
tze. Tendințe în beauty style. 
Prezintă llinca Vandici 17:00 
High Life (r) 18:00 Briefing. 
Știrile săptămânii 19:00 Ci
nema Blitz - Julianne Moore. 
Documentar FOX (r) 20:00 
Dragostea începe vineri (dra
mă, România, 1972) 22D0 
Direct în pat

9D0 MRII Mark 10:00 H§?!»y 
Metal 11D0 Motociclete^ jl 
vechi 12D0 Australia dezvă
luită 1400 Barajul marin al 
Olandei 15:00 Raza morții lui 
Arhimede 16:00 Brainiac 
17:00 Cum se fabrică 18:00 
Marile misiuni ale SAS. Par
ticipant la 1830 Marile mi
siuni ale SAS. Eliberarea 
ambasadei Iranului 19:00 
Petrol, sudoare și platforme 
MARS - Restabilirea producției 
de țiței 20:00 Tu alegi azi! 
23:00 Un pas de moarte. 
Supraviețuitor în lupta cu 
rechinii 24D0 Ora Zero. Te
roare la Tokyo
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Bugetele locale rectificatewww.modele-de<onto I
Deva (I.J.) - Acest site conține diverse tipuri de contracte: 
contracte comerciale, contracte civile, contracte de muncă.

1 Euro EUR 3,52^5
1 Dolar S.U.A. USD 2,7802
1 Franc elvețian CHF 2,2120
1 Coroană cehă CZK 0,1241
1 gram de aur XAU 53,0657

'4'4

Societatea Preț Variafie
închidere țlel/acț) (%)

SNP 1 0,6000 __________ -1.64
~ Sfe f ~ K"'1__________ 2.7700 -1.77

TLV___________________1.0800___________ -0.92
BRD_________________ 18.9000___________ -2.07

. BCC " ' // 0.5700____________ 3.64 '
IMPACT 0.5650 0
BIOFARM 0.6950 -0,71
ANTIBIOTICE____“ fsMX) -2.13
TEL__________ “^ 33.9000____________ 66
ROMPETROL___________0.0875 -3.63
SIF3__________________ 2.6000______________ 0
SIF5 3.3300 0

Rubrica realizata de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decedai, bl R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

■ Sumele alocate 
primăriilor au fost 
rediscutate de 
consilierii județeni.Deva (M.S.) - Consiliul Județean (CJ) Hunedoara a revenit ieri asupra unei hotărâri adoptate la precedenta ședință prin care erau stabilite sumele cu care bugetele locale urmau să fie rectificate prin sume defalcate din coța TVA. Instituția Prefectului Hunedoara a emis mai multe obiecții la precedenta hotărâre asupra modului de alocare a sumelor de bani, menționând că municipiile Hunedoara și Petroșani, dar și mai multe comune, au primit mai puține fonduri decât prevede legislația

referitoare la finanțele publice locale. Președintele CJ Hunedoara, Mircea Moloț, a precizat că orașele menționate au mai beneficiat de suplimentări acordate direct, prin hotărâri de Guvern, acesta fiind motivul pentru care sumele alocate au fost mai mici. El a arătat că noua rectificare respectă formula de calcul recomandată de legislație, chiar dacă, în unele cazuri, vor exista primării nemulțumite de diminuarea fondurilor față de ceea ce se stabilise inițial. „Nu este corect să favorizăm o comunitate în detrimentul alteia. De aceea, ne-am conformat adresei emise de Prefectura Hunedoara”, a afirmat Mircea Moloț. Discuțiile au fost aprinse, mai ales din

Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Moloțpartea consilierilor PSD, care au apreciat că sunt orașe, cum ar fi Bradul, ce ar avea nevoie de mai mulți bani decât ceea ce au primit până acum. în replică, președintele CJ Hunedoara a arătat că, după noua rectificare, cei care pierd mai mult sunt chiar primarii PNL

și PD. „Vă întreb pe dumneavoastră, consilierii PSD, de ce nu le-ați dat mai mulți bani primarilor PSD atunci când ați fost patru ani la putere? Acum vom da bani la toate primăriile pentru că peste tot sunt cetățeni ai județului”, a conchis Mircea Moloț.
Selecție pentru asociații si fundații

5 1 A A A

 

HUNEDOARA

Farmacia .Energolarm", non-stDp. str. George Enescu, 
■t. 14. IE»- 713659.

Farmacia .Green line", non-stop. Bd. Dacia, nr. 33.®-» 
748080.
DEVA'

Raagadi .Mi taT, mm step, MM Decedai, bl. 5. 
®- 231515.
Farmada nr.î .Remedia*, non-stop, Piața Victoriei, nr. 
29. ®~» 211616, 224488.__________________
DRĂȘM
Rarmada „Smf. sâmbătă, orde 8 - 23, SnrtalcS, orele 
9-18, str. N. Bălcescu, fc 7.0-
PETROȘANI
Fantasia .RtafT, non-stop, str. Avram lancu, nr. 5

■ A fost demarat pro
gramul pentru selecția 
asociațiilor care vor pri
mi subvenții de stat.

Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Asociațiile și fundațiile din județul Hunedoara pot solicita subvenții de la bugetul de stat pentru anul 2007.Formularul Cererii de solicitare a subvenției inclusiv Fișa tehnică și Bugetul

unității de asistență socială pot fi găsite în anexa numărul 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii 34/1998 aprobate în Hotărârea de Guvern numărul 1153/ 2001, modificată și completată prin Hotărârea de Guvern numărul 942/2005.„Termenul-limită de înregistrare a cererilor de solicitare a subvențiilor de la bugetul de stat de către asociații și fundații, însoțite de documentele prevăzute la articolul 4 din Normele metodologice, este 31 octombrie

2006, ora 16:30, la registratura Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei Hunedoara”, în pachet închis”, declară Octavian Bă- gescu, 'director Direcția Județeană de Muncă Solidaritate Socială și Familie Hunedoara.Sunt eligibile să solicite subvenții de la bugetul de stat asociațiile și fundațiile care au cel puțin 12 luni de experiență în domeniul serviciilor sociale și care acordă servicii sociale unor beneficiare din mai multe județe ale țării.

Subvenții sociale se acordă pen- 
tru:__________________________
* persoane vârstnice;
* persoane tinere care părăsesc sis
temul de protecție a copilului;
* persoane victime ale violenței în 
familie;
* persoane toxico-dependente;
* persoane victime ale traficului de 
persoane;
* persoane și familii cu venituri 
mici;
* persoane imigrante și refugiați;
* persoane fără adăpost;
* persoane cu handicap;
* copii separați sau cu risc de se
parare de părinți.

PĂBEBEA TA CONTEAZĂ: Se justifică întreruperea activității personalului auxiliar din justiție?
•! 414 4 4 4 4' 4 4 4 4 J 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 J4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 J 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 * 4 4 * 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 t- 444444 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 J 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 444 44 47~4‘Y4*4' J YJ J ^4 44 4 4 f7J 44 J J-

Policlinica Stomatologie Deva, str. M. Kogălniceanu, zil
nic 8-20
Cabinet medical individual STOMATO, dr. Dumitru
Gudea, Călan, Str. Independenței, 18A. ®-» 731509.

Cabinet Chirurgie maxilo-facială, dr. Zuberecz Richard, 
Hunedoara, Piața Eliberării, nr. 5. ®-» 717686.

SUDOKU

Regulii:

în fiecare 

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

ÎNCEPĂTORI

Nu le cunosc activitatea, dar fiecare cu necazul lui. Dacă le-aș cunoaște salariile, atunci aș fi mai în măsură să spun dacă procedează bine sau râu.
Nicolae Gherman, 
Deva

Nu știu exact cât lucrează ei, dar mi se pare normal să-și apere interesul în orice fel. Unii lucrează mult și primesc puțin, dar și invers.
Sabin Gherman, 
Deva

Nu sunt prea informat referitor la întreruperea activității personalului din justiție. Dar din câte știu eu, în justiție vacanța vine vara.
Laszlo Szabo, 
Deva

Acțiunea asta nu poate fi altceva decât o prostie sau cel puțin o poveste. Altceva în plus nu mai am de spus.
Foarte rău dacă vor proceda așa, dar au dreptate. Nu simt salarizați conform cheltuielilor de coș. Cu ce să trăiască, cu cinci milioane pe lună?

Anonim, 
Deva

Pavel Sorescu, 
Deva

Soluția jocurilor din numărul precedent

ncepători

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

Avansați

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

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

îți utilează casa!

Vrei să ai numai de 
câștigat?

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

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

Câștigi:• 3 premii substanțiale 
(1 x espressor cafea sau 

1 x fler de călcat sau 
1 x sandwich maker)

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

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

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

Mult succes!
;...................................................................................... ........
Talon pentru concurs - 28 octombrie 2006

Nume_______________________Prenume_______________ I
i Adresă_____________________________________________  I

Telefon_____________________ Sunteți abonat?  ________  ;
întrebarea zilei: Credeți că Deva mai este, încă, un ora} ;

; poluat? DA □ NU □

JURNAL cuvw

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
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CUM SĂ NE 
GĂSIM UN JOB?

Angajator caut angajat...

• Formare. Seminarul „Formare profesională pentru sectorul turism", desfășurat ieri, la Deva, a urmărit identificarea nevoilor de formare profesională astfel încât să se asigure cerințele specifice de educație ale adulților în conformitate cu piața forței de muncă locală. (I.J.)
• Sănătate. Comportamentul și sănătatea oamenilor sunt afectate în mare măsură de profesia pe care aceștia o practică. Profesorii, polițiștii, managerii și jurnaliștii sunt printre cei mai predispuși la tulburări psihice. Stresul, ritmul de viață intens și amenințările pot provoca insomnii, depresii sau coșmaruri, dar și tulburări psihice. (I.J.)
Seminar pentru 
concursurile UE

București (I.J.) - De la 1 ianuarie 2007 românii vor putea candida pe orice poziție scoasă la concurs în administrația UE. Concursurile pentru posturile pe durată nedeterminată în instituțiile Uniunii Europene atrag anual sute de mii de candidați, miza nu înseamnă doar prestigiu, ci și remunerație care începe de la 4000 euro/lună pentru cei cu studii superioare. Cei care vor să participe la concurs pot să se pregătească la un training organizat de Euroconcurs.ro și Centrul Regional de Perfecționare Continuă pentru întreprinzători din cadrul Camerei de Comerț și Industrie a României, în perioada 18 - 19 noiembrie 2006. Cursurile pregătesc selecțiile viitoare, și anume pentru Testele de preselecție, proba scrisă și proba orală. Mai sunt disponibile pentru cursuri doar 40 de locuri. Modalitatea de înscriere poate fi găsită pe www. euroconcurs.ro.

■ Internet-ul este 
considerat una dintre 
marile invenții ale 
secolului XX.

Ina Jurcone___________________
ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - în prezent, acesta pătrunde din mujte direcții în rutina noastră zilnică și își găsește utilizare printre toate categoriile de vârstă. Fie că este vorba de comunicare, de informare sau pur și simplu de relaxare sau destindere, rar se întâlnesc persoane care să nu fi utilizat în mod direct sau indirect vastele posibilități pe care acesta le oferă.Internet-ul, pe lângă noutate, aduce și o schimbare în bine a modalităților tradiționale de desfășurare a anumitor activități. Dacă te afli în căutarea unei persoane, Inter- net-ul te va ajuta să o găsești
Un pas înainte în recrutarea 
virtuală www.romjob.ro
■ Trei portaluri regio
nale ar putea dezvolta 
piața de recrutare on 
line a forței de muncă.

Deva (I.J.) - Un scriitor, încercând să afle care este viitorul secolului XXI, a afirmat: „Secolul XXI va fi unul religios sau nu va fi deloc?”, dar având în vedere dezvoltările suferite de tehnologia modernă în ultima perioadă, considerăm că ar fi mai corect să afirmăm că secolul XXI va fi secolul „vitezei” tehnologiei sau nu va fi deloc. Cu acest gând în minte, al evoluției, la sfârșitul lunii

Tinerii pot să acceseze portalul pentru locuri de muncă (Foto: ci)și să comunici cu ea. Dacă ai nevoie de informații, Internet- ul ți le va furniza. Dacă vrei să-ți găsești sau să-ți schimbi locul de muncă, Internet-ul va fi alături de tine de la primul CV pe care îl întocmești și până la cererea de pensionare pe care o vei depune cu gândul la liniștea și relaxarea anilor ce vor urma. Internet- ul îți îndrumă pașii către cariera care se potrivește cel mai bine personalității și aspira

septembrie a avut loc lansarea oficială a noului portal de locuri de muncă cu ocazia Bursei locurilor de muncă pentru absolvenți. După un an de existență a celor trei portaluri regionale, timp în care ele s-au situat în topul portalurilor de acest gen, dezvoltarea pieței de recrutare online ne-a determinat să inițiem acest portal pentru a ține pasul cu modificările apărute.E vorba de data aceasta de un proiect mai mare, un portal național care va ajunge la toți cei care caută un loc de muncă pe teritoriul României și în afara ei. 

țiilor tale, te ajută să-ți întocmești CV-ul și scrisoarea de intenție necesare și îți pune la dispoziție o diversitate de oferte de locuri de muncă ce acoperă toate regiunile și domeniile de activitate.începând cu luna octombrie a acestui an RomJob.ro, un nou portal național cu locuri de muncă, vine în ajutorul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, precum și în ajutorul companiilor aflate

Recrutarea se poate face prin romjob.ro (Foto: CL)Portalul www.romjob.ro se adresează Ia fel ca și portalurile regionale de până acum, atât celor interesați de un loc de muncă, cât și angajatorilor în căutare de noi angajați, oferind totodată sfaturi utile pentru dezvoltarea carierei, informații legate de formarea profesională, pre

în căutarea celor mai potriviți angajați. Portalul RomJob.ro a luat naștere prin valorificarea experienței acumulate la nivel local de portalurile Bihor- . Job, AradJob și TimisJob. Activând pentru o perioadă de aproximativ un an la nivelul. % celor trei județe, aceste por-' taluri au devenit lideri regionali în ceea ce privește numărul locurilor de muncă furnizate celor interesați. Această trecere la nivel național este însoțită de mici modificări în structura site-ului și a serviciilor furnizate care determină simplificarea și efi- cientizarea obiectivului său, respectiv găsirea locului de muncă sau găsirea angajatului potrivi Simplitatea, rapiditatea și eficiența sunt doar câteva dintre be fiile pe care noul poru.. ațional RomJob.ro le aduce persoanelor sau companiilor care îl utilizează.

cum și sfaturi pentru angajatori. Din punct de vedere al utilizării, se observă, de asemenea, o îmbunătățire k semnificativă, ceea ce ne face ? să fim încrezători în viitorul portalului național și ne dorim ca în scurt timp să fim din nou în topul portalurilor de acest gen.
Societate Comercială 

selecționează în vederea angajării:

1. 5ECRETARĂ
Cerințe:
- limba engleză - 

avansat
- operare PC
- permis conducere
Selecția are loc 

sâmbătă 04.11,2006, la 
ora 09.00, la sediul 
firmei, situat în Deva, 
Str. 22 Decembrie, nr. 
37A (clădirea
Cepromin), et. 4, cam. 
424.

2. REgSONAI CA- 
UF/CAr »V
DE iEKCAVMKNBBT. 
vatisn BMceMsr

Cerințe: certificat de 
atestare profesională

Selecția are loc 
sâmbătă 04.11.2006, 
la ara 10.00, la se
diul firmei, situat în 
Deva, Str. 22 Decem
brie, nr. 37A (clădirea 
Cepromin), et. 4, cam. 
424.

k Vă facem cunoscut că în data de 09 
r noiembrie 2006 la ora 9.00, la sediul 
Serviciului Comunitar pentru Cadastru 

și Agricultură se va desfășura concursul
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 

următorului post vacant din cadrul Serviciului Comuni
tar pentru Cadastru și Agricultură:

- inspector specialitate gradul I din cadrul 
„Compartimentului Administrare Domeniu 

Public și Privat".
Informații suplimentare privind desfășurarea și organi
zarea concursului se pot obține la sediul Serviciului 
Comunitar pentru Cadastru și Agricultură din Deva, str. 
Mihai Viteazul, nr. 12, sau la telefon 0254/212735.

(67512)

(67907)

ANUNȚ

UPC ROMANIA SA, lider în industria de telecomunicații în bandă 
largă furnizând servicii de informare, comunicare și divertisment

Angajează

Agent de vânziei
Deva și Orăștie

■ realizarea planului de vânzări

■ prezintă și vinde direct (la ușa clientului) ser
viciile campaniei
- identificarea de potențiali noi dienți
- identificarea percepțiilor și așteptărilor clienților
Cerințe:
- studii medii sau superioare
- bune abilităl de comunicare, ușurință în 
inițierea și dezvoltarea relațiilor interpersonal®, 
calități de negociator

- flexibilitate, adaptabilitate, dinamism, respon
sabilitate, organizare, atitudine pozitivă, soirit 
de inițiativă
■ aspect profesional și îngrijit
- bune cunoștințe, experiență in utilizarea cal
culatorului
■ experiența în vânzări și cunoștințele tehnice 

constituie avantaje.

Oferim:
■ pachet de recompensare ■otbaM - in funcție 
de performanțe
Candidații sunt rugați să trimită un CV și o 
scrisoare de intenție la adresa: Bit ROMA
NIA SA, Deva, b-dul Decedai, Bl. R. parter, fax 
0354 - 100200 sau e-mail:
mirel.badu@astral.ro.

(67652)

SC FOLDGEP 
KFT 

BUDAPESTA
- Sucursala 

Deva, cu sediul 
în Deva, Bule

vardul Decebal, 
bloc P mezanin, 

angajează 
șofer categoria 
B și instalatori 

apă-canal.

Vechime minimi 
ani. Relații la 

telefoanele 
0744/661264, 

0254/211130 sau 
la sediul firmei.

Consiliul Local al comunei Dobra, județul Hunedoara organizează în data 
de. 15 noiembrie 2006, ora 10,00 - proba scrisă și în data de 16 noiem
brie 2006, ora 10,00 - interviul, la sediul din localitatea Dobra, Piața Vic
toriei nr. 1

CONCURS
pentru ocuparea funcției publice de execuție de

INSPECTOR, CLASA I, GRADUL ASISTENT, TREAPTA 3
(compartimentul agricol, cadastru).

Condiții:
a) - Condițiile de desfășurare a concursului:
- data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 08 noiembrie 2006;
- instituția publică la care se depun dosarele de înscriere: Consiliul Local al 
comunei Dobra, județul Hunedoara, - compartiment secretariat;
- data, ora și lokul organizării concursului:
- selectarea dosarelor de înscriere: 10 noiembrie 2006, la sediul Consi-liu- 
lui Local al comunei Dobra, județul Hunedoara;
- proba scrisă: 15 noiembrie 2006, ora 10,00, ia sediul Consiliului Local ai 
comunei Dobra, județul Hunedoara;
- interviul: 16 noiembrie 2006, ora 10,00, la sediul Consiliului Local al 
comunei Dobra, județul Hunedoara.
b) - Condițiile de participare la concurs:
- studii superioare de lungă durată: Topografie;
- vechime: 1 an;
- cunoștințe operare pe calculator.
Informații suplimentare și bibliografia, la sedjul Consiliului Local al comunei 
Dobra, județul Hunedoara, sau la telefonul 0254/283241.

(67608)

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ Șl DEZVOLTARE 
RURALA HUNEDOARA,

cu sediul în localitatea Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 222, organizează 
concurs în data de 27 noiembrie 2006 - proba scrisă și 28 noiembrie 
2006 - interviul, pentru ocuparea următorului post de conducere vacant:

fel serviciu carantină fitosanitară la Unitatea t 
Fitosanitară

Condiții de participare:

• Studii superioare de lungă durată - agronomie

’•Vechime In specialitate de 2 ani

1 • Cunoștințe operare pe calculator

•• Inoașterea unei limbi de circulație internațională

Dosarele de înscdere la concurs se vor depune la sediul unității, până la 
data de 23 noiembrie 2006, ora 12.

'Relații suplimentare privind tematica și condițiile de participare la con

curs se ■» obține la telefonul 215570, interior 103.

(67615)

RECLAME

Euroconcurs.ro
euroconcurs.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
http://www.romjob.ro
RomJob.ro
romjob.ro
http://www.romjob.ro
RomJob.ro
RomJob.ro
mailto:mirel.badu@astral.ro


Misiune grea pentru „mineri

Fftmrr

• Puncte. După cum se știe, situația echipei Jiul Petroșani în clasament este grea. Referindu-se la aceasta. Alin Simota, ^patronul echipei, a spus: „Dacă vrem să ^scăpăm de retrogradare, trebuie să venim neapărat cu puncte de la Poli". (V.N.)
Cupa DSJ la baschet

Deva (V.N.) - Timp de două zile, la Sala de sport a Liceului Pedagogic „Sabin Drăgoi” Deva s-a desfășurat cea de-a IlI-a ediție a Cupei DSJ la baschet, băieți și fete. Organizatori au fost DSJ Hunedoara, Inspectoratul Școlar și Comisia Județeană de Baschet. La întreceri au participat 80 de sportivi din mai multe licee din municipiul Deva. Din partea organizatorilor, prof. Florica Buciuman, consilier la DSJ, ne-a precizat că această ediție a fost de un bun nivel, ceea ce dă speranțe pentru cele viitoare. Iată și câștigătorii. Fete: locul I, Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi” (prof. Livia Reclaru, prof. Dan Heredea); locul II, Colegiul Național „Decebal”, (prof. Dorin Reclaru, prof. Titus Radu); locul al III- lea, Grupul Școlar „Teglaș Gabor”, (prof. Safar Csaba). La băieți, locul I a fost ocupat de Colegiul Național „Decebal”, locul II, de Colegiul Tehnic „Transilvania” (prof. Marius Sîrbu), iar locul III, de Liceu Pedagogic „Sabin Drăgoi”.

■ înaintea medului cu 
Poli Timișoara, Jiul are 
indisponibili nu mai 
puțin de șapte jucători.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Petroșani - Misiune grea pentru antrenorul echipei Jiul Petroșani, Marin Tudo- rache, care are șapte jucători accidentați înaintea meciului cu Poli Timișoara. Acesta se va disputa, duminică, în etapa a XlII-a a Ligii I.Bunăoâră, la Timișoara nu vor face deplasarea Constantin Borza (care a suferit o entorsă), Alin Lițu (con- tractură musculară), Ovidiu Panaitescu (entorsă), Ciprian Dinu (contractură). Dan Găl- dean (entorsă), Adrian Ilie (aflat sub tratament cu antibiotice) și Adrian Drida (probleme cu inghinalii). Mai

fotbal / oAMFimm rovțw
. . . _ . . _____

Seria Valea Strelului
Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a V-a, din 26 octombrie: 
Dacia Boșorod - Minerul Teliuc 2-4; Sargeția Bretea 
Română - Streiul Baru Mare 2-1; Unirea Berthelot - Goanță 
Ghelari 3-0, Cerna Lunca Cernii - Sîntămăria Orlea 1-2;

■■ -I.. 8-' i- -
utieidn a-u, cenid LuiiLd cernu - ;
Viitorul Păclișa - Mureșul Deva 1-1.
Seria Valea Mureșului
Moții Buceș - Casino Ilia 5-1. Partida a contat pentru 
etapa a lll-a.

Va fi a șaptea victorie?
■ Duminică, CIP Deva 
va juca cu una dintre 
echipele cu pretenții la 
primele locuri.

Valentin Neagu
valentin.fieagu@infarmmedia.ro

Deva - Cu siguranță, partida de duminică, de la ora 18, dintre CIP Deva și Futsal Municipal Constanța, nu va fi deloc ușoară pentru gazde. Și acest lucru, întrucât con- stănțenii constituie o echipă cu pretenții serioase la primele locuri ale Ligii I de Futsal. O arată și situația actuală din clasament, aceștia ocupând locul 3, cu 16 puncte

FOTBJU. / UIA A IV4

Deva (V.N.) - Delegări de arbitri și observatori pentru 
etapa din 29 octombrie: Colegiul Matei Corvin - Minerul 
Aninoasa, Daniel Tihrt, centru, Alexandru Belgun (Călan) 
și Alin Mariș, asistenți. Observator, Traian Melha.
CFR Marmosim - Victoria Călan, Victor Cojocari, centru, 
Petru Voica, Dan Colesniuc (Hunedoara), asistenți. Obser
vator, Mirel Biriș.
Universitatea Petroșani - Agrocompany Băcia, Daniel Mari
nescu, centru, (Hunedoara), Constantin lordache (Sime- 
ria), Nicu Savu (Hațeg), asistenți. Observator; Vasile Tătaru. 
Inter Petrila - Metalul Crișcior, Florin Velea, centru, Flo
rentin Văcaru, Robert Roșea (Hunedoara), asistenți. Obser
vator, Vasile Capotescu.
Constructorul Hunedoara - Gloria Geoagiu, Emilian 
Petrișor, centru, Nicolae Albulescu, Stelian Chiriță (Brad), 
asistenți. Observator, Tiberiu Nistor.
Retezatul Hațeg - Aurul Brad, Sergiu Perța, centru, Aure
lian Panaite, Emilia Lazea (Petroșani), asistenți. Observa
tor, Petru Spărios.

FOTBAL / CAMF10NAT0L HJDIȚWI
Seria Valea Mureșului î ____3BI
Deva (V.N.) - Delegări de arbitri și observatori pentru 
etapa a VII a. din 29 octombrie: Zarandul Crișcior - Casi
no Ilia, Alin Saraol, centru, Florin Cibian. Cristian Măluțan 
(Deva), asistenți. Observator, Mircea Sîrbu.
Olimpia Ribița - Streiul Simeria Veche, Victor Cojocari, cen
tru, Dan Colesniuc (Hunedoara), Marius Necșulescu, 
(Deva), asistenți. Observator, Marian Dima
Ponorul Vața - Moții Buceș, Sorin Ciotlăuș, centru, Aure
lian Băleanu. Daniel Branea (Deva), asistenți. Observator, 
Emil Munteanu.
Victoria Dobra - Aurul Certej, Petru Voica, centru, Robert 
Pop (Deva), asistenți. Observator, Sever Bogdan.

h^Serla Valea Streiulul______________________________
OSevâ (V.N.) - Goanță Gnelari - Cerna Eunea Cernii, Emi

lian Petrișor, centru, Nicolae Albulescu, Stelian Chiriță 
(Brad), asistenți. Observator, Lazăr Kelemen.
Streiul Baru Mare - Unirea Berthelot, Adnan Ramonți, Mar
ius Pavăl, Alexandru Bălan, (Simeria), asistenți. Observa- I 

tor, Sorin Chiria.
Minerul Teliuc - Sargeția Bretea Română, Claudiu Vașarhe- 
lian. centru, loan Hritcu (Orăștie), Marius Bartosiu (Hune- . 
doara), asistenți. Observator, Adrian Radu.
Viitorul Păclișa - Dacia Boșorod, Claudiu Kremer, centru, i 
Sorin Corpadi, Florin Bulgaru (Lupeni), asistenți Obser
vator, Pavel Marincău.
Mureșul Deva - Sîntămărie Orlea, Robert Roșea, centru 
(Hunedoara). Observator, S. Popa.

Același nivel
București (MF) - Antrenorul echipei Real Madrid, Fabio Capello, a declarat că formația sa trebuie să continue să joace la același nivel ca în partidele cu Steaua, de la București, din Liga Campionilor, și cu FC Barcelona, din campionatul Spaniei. „Este fundamental să cotinuăm pe aceeași linie. Echipa a jucat la nivel înalt la București și cu Barcelona și am câștigat. Este necesar să menținem acest nivel”, a spus Capello înaintea meciurilor cu Gimnastic Tarragona, din campionat, și Steaua București, din Liga Campionilor. După efe David Beckham nu s-a antrenat două zile din cauza unei contracturi musculare, obiectivul medicilor grupării Real Madrid a devenit recuperarea acestuia pentru meciul cu campioana României. Meciul Real Madrid - Steaua este programat miercuri, la ora 21.45, pe stadionul Santiago Ber- nabeu, în etapa a IV-a a grupei E a Ligii Campionilor. în partida tur, formația spaniolă s-a impus cu scorul de 4-1.

Fabio Capello (Foto epa)

Și la Petroșani Jiul a avut un meci foarte greu cu Poli (Foto: Traian Mânu)trebuie sps că portarul Cătălin Mulțescu este suspendat pentru acest meci, iar locul său în poartă va fi luat de Dumitru Hotoboc. Rezervă va fi Ilie Anton, portarul echipei „satelit” a Jiului, CS Vulcan. „Deși avem probleme serioase, mergem să ne apărăm 
și cu o singură înfrângere din șapte meciuri.Acest lucru ni l-a confirmat și Cornel Hotăran, președintele devenilor. „Desigur, nu va fi ușor. Pentru că, aproape întotdeauna, constănțenii ne- au creat probleme. Este una dintre cele mai solide echipe din Liga I, așa că ne așteaptă o partidă dificilă. Ne bazăm însă pe faptul că toți băieții sunt valizi, inclusiv cei șapte jucători care au fost cu naționala în Cehia” - a spus oficialul devean.Dacă CIP Deva va reuși să învingă duminică, va fi a șaptea victorie consecutivă pentru echipă și își va păstra locul I în clasament. Va fi 

Cum opțip^icipa?
Fa-ți un abonament la Cuvântul Liber pen
tru minim O LUNA, cu numai 8,9 lei (da.

Ai visat ca vechile tale ferestre să fie 
înlocuite cu unele noi, din termopan? Nu- 
ți permiți această schimbare?

Nu e nimic, ne-am gândit noi la toate! 

Toamna aceasta, Cuvântul Liber îți pune 

termopane pentru numai 8,9 lei!
Te întrebi de ce îti oferim această șansă? 

Pentru că ești sau cu siguranță vei dori să 
devii unul dintre abonații noștri.

Un nou concurs îți va răsplăti fidelitatea!

Profită <fe acest concurs și abonează-te acum!

șansele. Ar fi bun și un egal, dar ar fi nemaipomenit o victorie”.Tudorache a mai spus că Poli este o echipă valoroasă, cu un buget mult mai mare decât al celor din Vale.Tehnicianul a mai declarat că este de acord cu decizia

Nu va fi un meci ușorîncă o confirmare a valorii echipei campioane a României.Până în prezent, în șase partide, devenii au marcat 37 de goluri și au primit 11. 

patronului Alin Simota, care a anunțat noul sistem de premiere ce prevede prime consistente în caz de victorii și amenzi în caz de înfrângeri. „Este normal să ne supunem unei astfel de decizii atâta timp cât el este patronul”, a spus Tudorache.
înlocuire

Deva (V.N.) - După ce Știința Petroșani nu a obținut nici o victorie în actuala ediție a Diviziei Naționale de Rugby, oficialii clubului au hotărât că trebuie să facă ceva. Așa că au schimbat antrenorul. De câteva zile, loan Rațiu nu mai este antrenor, locul lui fiind luat de Aurel Piu, un fost jucător al celor din Petroșani. Noul tehnician a declarat că obiectivul lui este să crească jucători și să formeze o echipă serioasă. Acest lucru nu se va întâmpla însă peste noapte, ci într-un an doi.

lURHAiwrn
CONCU

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
mailto:valentin.fieagu@infarmmedia.ro


sâmbătă, 28 octombrie 2006 ■ ■ L1BEH SPORT /8

PE SCURT• Acceptare. Demisia selecționerului Ungariei, Peter Bozsik, a fost acceptată de Federația de fotbal de la Budapesta, în cadrul unei reuniuni extraordinare ce a avut loc joi. Bozsik, în vârstă de 44 de ani, a decis să renunțe la funcția sa după înfrângerea rușinoasă suferită în deplasare de Ungaria, în fața modestei selecționate a Maltei (1-2). (MF)
• Devastare. Aproximativ 100 de suporteri furioși au devastat joi sediul clubului chilian de fotbal Universidad de Chile, pentru a protesta împotriva întârzierii punerii în vânzare a biletelor pentru derby-ul cu marea rivală Colo Colo, programată duminică. (MF)

FRF a amânat sentința Stelei5

în America?Washington (MF) - j Juergen Klismann, fos- i tul antrenor al reprezen- j tativei de fotbal a Ger- j maniei, negociază pre- j luarea postului de selec- j ționer al Statelor Unite, j Tehnicianul care a caii- i ficat Germania în semi- ; finalele Cupei Mondiale i 2006, a declarat că a dis- j cutat deja cu președin- j tele Federației ameri- j cane de fotbal (USSF), Sunil Gulati. „Am avut câteva conversații cu j Gulati și rămâne să mai j vorbim, să vedem ce se i întâmplă. Evaluez orice j posibilitate. Mă voi întoarce la meseria de an- ; trenor, mai devreme i sau mai târziu”, a spus j antrenorul german. Fos- j tul selecționer al Germaniei a demisionat la trei zile după încheierea turneului final al CM 2006, spunând că dorește ; să petreacă mai mult timp alături de familia sa. Klismann locuiește în Statele Unite, la Los Angeles.
|
i

Juergen Klismann
(Foto: EPA)

Fără Real Madrid
Roma (MF) - Celebrul editor italian de albume cu imagini autocolante, Panini, a scos un album consacrat Ligii Campionilor la fotbal ediția 2006-2007 unde nu figurează echipa spaniolă Real Madrid, adversara Stelei în grupa E a competiției, ci formația italiană Juventus Torino care se află în divizia a 2- a. Real Madrid, deținătoarea recordului de victorii în cea mai prestigioasă competiție europeană inter-cluburi (9), nu se regăsește în album alături de 22 dintre cele mai celebre echipe participante la Liga Campionilor din cauza lipsei unui acord comercial.

Roger Federer, numărul 1 mondial, s-a 
calificat în sferturile de finală ale turneu
lui internațional masculin de tenis de la 
Basel, după victoria obținută cu 6-2, 6-0, în 
fața lui Guillermo Garcia-Lopez. (Foto: epa)

(Foto: EPA)

Mușcătura
Londra (MF) - Ata
cantul echipei To
ttenham Hotspur, 
Jermain Defoe, a afir
mat că nu l-a mușcat 
prea tare pe mijlo
cașul formației West 
Ham United, Javier 
Mascherano, în tim
pul meciului de du
minică, din campi
onatul Angliei. „Nu 
l-am mușcat prea 
tare și oricum totul 
se întâmpla în 
momentul acțiunii", 
a spus Defoe, a cărui 
echipă a câștigat 
meciul cu scorul de 
1-0. Mascherano și-a 
exprimat furia după 
gestul lui Defoe. „S-a 
spus că în Argentina 
este un campionat 
violent, dar niciodată 
nu am fost mușcat în 
țara mea", a spus 
Mascherano. „Nu 
se va mai întâmpla 
așa ceva", a promis 
Defoe. Tottenham 
este adversara for
mației Dinamo în 
grupa B a Cupei 
UEFA.

■ Rapidiștii nu vor ca 
Steaua să fie depunc
tată, pentru că jucătorii 
nu merită așa ceva.

București (MF) - Jucătorii echipei Rapid, Cristian Săpunaru și Ionuț Rada, au declarat, vineri, că nu vor ca Steaua să fie depunctată de Comisia de Disciplină pentru afirmațiile oficialilor grupării din Ghencea. „Mi-ar părea rău ca Steaua să fie depunctată. E o echipă de fotbal, sunt jucători care muncesc pe teren și nu ar fi normal să fie depunctați. Nu e normală de- punctarea pentru declarațiile oficialilor. Patronii pot să spună ce vor, nu joacă ei în teren. Pe teren sunt 11 jucători care aleargă și nu merită așa ceva”, a explicat Cristian Săpunaru. Fundașul a comentat, vineri, afirmațiile oficialilor dinamoviști prin care aceștia le recomandau rivalilor din București să evolueze
Marele inamic al Barcelonei
■ Helmuth Duckadam 
va merge cu Steaua la 
Madrid și speră să fie 
primit cu simpatie.

Arad (MF) - Fostul portar Helmuth Duckadam a acceptat invitația de a merge cu echipa Steaua București la Madrid pentru partida cu Real, din etapa a IV-a a grupei E a Ligii Campionilor, care va avea loc, miercuri, de lâ ora 21.45. „Invitația este permanentă pentru toți componenții echipei din 1986. Vreau să merg la Madrid, deoarece în cariera mea de fotbalist nu am avut ocazia să ajung pe Santiago Bernabeu”, a declarat Duckadam. Fostul portar a
Amical

București (MF) ■ Echipa feminină de handbal a României susține duminică un meci amical în compania Coreei de Sud, la Bistrița, care prefațează a 40-a ediție a Trofeului Carpați, programat la Cluj Napoca între 31 octombrie și 5 noiembrie. Naționala, antrenată de Gheorghe Tadici și Dumitru Muși, se pregătește în perspectiva turneului de calificare la CM 2007, programat între 29 noiembrie și 3 decembrie la Râmnicu Vâlcea. Coreea de Sud, care va participa și la Trofeul Carpați, alături de Croația, Macedonia, Serbia, România A și B.
Francis Graille, inculpat

Paris (MF) - Francis Graille, fost președinte al clubului Paris Saint-Germain (2003- 2005), a fost inculpat, joi, în cadrul anchetei privind transferurile dubioase ale grupării franceze, în partea dosarului referitoare la agenții de jucători. Graille a fost pus sub acuzare pentru „fals și uz de fals” de către judecătorul financiar Francoise Desset, însărcinat cu dosarul PSG, alături de judecătorul Renaud van Ruymbeke. Fostul președinte a fost inculpat deja la 3 martie 2006 pentru „uz de fals” în nrima Darte a acestei

Va fi depunctată Steaua? (Foto: EPA)cu juniorii în Liga I pentru că titlul este deja câștigat: „Bine, atunci dacă dinamoviștii simt campioni, noi ne batem pentru locul doi”. Referitor la partida de pe teren propriu cu CFR Cluj, programată, duminică, în cadrul etapei a XIII-a a Ligii I, Cristian Săpunaru a menționat că acesta nu este 
spus că presa madrilenă a încercat să-l contacteze la meciul tur de la București, din cauză că este considerat unul dintre cei mai mari inamici la Barcelona, rivala Realului. „Nu știu dacă sunt considerat chiar vedetă, dar sigur că rivalitatea lor este mare și cred că voi fi primit cu simpatie. Când am însoțit echipa la Sevilla, un jurnalist din Barcelona mi-a spus că sunt cel mai urât fotbalist acolo”, a afirmat Duckadam. Despre evoluția Stelei la Madrid, Duckadam se așteaptă ca echipa bucureșteană să pună mai multe probleme decât în meciul tur. „Nu ne punem mari speranțe, dar totuși cred că Steaua poate face o figură fru-
Ofensiva pentru Drogba
■ Fără să se descura
jeze, Olympique Lyon îl 
vrea pe Drogba, de la 
Chelsea.

Londra (MF) - Olympique Lyon, campioana Franței la fotbal și adversara formației Steaua în grupele Ligii Campionilor, își continuă ofensiva pentru achiziționarea lui Didier Drogba, a anunțat vineri pentru „The Sun” atacantul din Cote d'Ivoire, care a precizat că totuși speră să rămână la Chelsea, campioana Angliei. „Desigur, sunt flatat că președintele clubului Olympique Lyon, Jean-Michel Aulas, continuă să susțină că mă vrea la echipa sa. Am vorbit adesea la telefon cu Bernard Lacombe, care mă întreabă 
anchete, cea privind existența unui sistem de contracte false cu producătorul de echipament sportiv Nike. Un alt președinte al PSG, Laurent Perpere, care l-a precedat pe Francis Graille în fruntea clubului (1998-2003) a fost de asemenea pus sub acuzare la 19 octombrie, în partea dosarului privind agenții de jucători, după ce a fost inculpat și în dosarul cu Nike (6 a- prilie 2006). Trei agenți de jucători, Ranko Stojic, Richard Bettoni și Roberto Rodriguez au fost puși de asemenea sub acuzare. 

unul crucial pentru Rapid. Fundașul Ionuț Rada susține de asemenea că formația Steaua nu trebuie depunctată pentru greșelile oficialilor grupării din Ghencea.„Nu mi se pare corect dacă s-ar lua o astfel de decizie. E munca jucătorilor. Ar trebui amendați cei care vorbesc”, a

Duckadam în marele meci cu 
Barcelona din 1986moașă și să demonstreze că adevărata valoare n-a fost cea de acasă cu Lyon și Real Madrid”, a precizat Duckadam.

Deși flatat de propunere, Drogba nu pleacă de la Chelseacum stau lucrurile la Chelsea și dacă nu sunt interesat să revin în Franța”, a adăugat jucătorul. El a mai adăugat că „am devenit Un jucător indispensabil la Chelsea. Când am venit de la Marseille, eram ca și un necunoscut, dar am con

Pilotul Xavier Pons, pe o mașină Kronos Total Citroen, în timpul celei dea patra probe speciale desfășurată ieri, în cadrul Raliului Australiei. (Foto: epa)

spus Rada. Joi seară, Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a decis amânarea, pentru data de 9 noiembrie, a sentinței în cazul finanțatorului stelist Gigi Becali, care a făcut declarații jignitoare la adresa unor arbitri și oficiali ai grupării CFR Cluj.
Turnee ATPParis (MF) - Treisprezece turnee din circuitul masculin de tenis vor experimenta, în 2007, sistemul de grupe, care, în cazul unor rezultate concludente ale testelor, ar putea fi extins. Cele, 13 turnee sunt următoarele: Adelaide (Australia), Vina del Mar (Chile), Delray Beach (SUA), Buenos Aires (Argentina), Las Vegas (Statele Unite), Estoril (Portugalia), AQueen’s (Anglia), Bastad (Suedia), Newport (SUA), Indianapolis (SUA), U- mag (Croația), Washington (SUA) și Stockholm (Suedia).

tribuit la cucerirea celor două titluri de campioană și mi-am impus personalitatea și jocul la Chelsea”, explică Drogba. Drogba a înscris nouă goluri pentru clubul englez în acest sezon, în Ligă și în campionatul Angliei.
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Al - Prima Invest
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Vând ap. 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, decomandate, etaj 2, hol central, zonă 
centrală Tel. 218104,0722/304959. (T)
• urgent, convenabil, decomandate, parter, 
centrală termică îmbunătățiri, vedere în 2 părți, 
zona gării - McDonald's. Tel. 217888,220211. (T)

• ■gent, decaaaaHe. etaj 1. tohJ nou. geam 
termopan, repartitoare, gresie, faianță 
modificări, oavabil imediat, preț negociabil. Tel. 
0728/687775. CD
• decomandate, balcon închis cu termopane, 
centrală termică parchet, gresie, ST 56 mp, zona 
Quasar, preț 1,270 mid. negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• decomandate, Lido, 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)

■ • ara AL Saturn, dec, gresie, faianță parchet 
termopan, CT, etaj 1, amenajat complet preț 
140.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• dec, CT, termopan, living, faianță gresie, ușă 
metalică balcon închis, st=70 mp, preț 140.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona piață centrală, bucătărie modificată, 
parchet, gresie, faianță, ușă metalică 
contorizări, zonă liniștită preț 99.000 ron, neg., 
tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• zona Kogălniceanu, centrală termică parchet, 
gresie, faianță balcon mare închis, vedere pe 2 
părți, preț 115.000 ron, neg., tel. 0723/251498, 
0745/302200. (A4)
• zona hotel Deva, dec., etaj 3, fără modificări, 
gaz 2 focuri, repartitoare, ocupabil în 24 ore, preț 
128.000 ron, neg., tel.0745/302200,0788/165703. 
(A4)
• zona Uzo Balcan, termopan, parchet, gresie, 
faianță, spoturi, rigips, opțional cu mobilă de 
bucătărie, preț 76.000 ron, neg., tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• etaj intermediar, zona Gojdu, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță instalații 
sanitare noi, modificări, preț 35.000 euro, neg., 
tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• zona Dada, etaj 2, termopan, parchet, gresie și 
faianță contorizări, cu convertor, bloc de 4 
nivele, preț 70.000 ron, neg., tel. 0788/165703, 
232808,0745/302200. (A4)
• zona Lie. Auto, dec., 74 mp, contorizări, 
parchet stare bună, bine întreținut, vedere în 2 
părți, preț 36.500 euro, neg., tel. 0788/165703, 
232808. (A4)
• zona piața centrală, semidec.’, centrală 
termică parchet, gresie, faianță bine întreținut, 
preț 108.000 ron, neg., tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• zona Kogălniceanu, etaj 2, dec., 54 mp, bloc de 
cărămidă balcon mare, centrală termică 
parchet de stejar, gresie și faianță bine 
întreținut, ocupabil pe loc, preț 130.000 ron, neg., 
tel 0788/165703,0723/251498. (A4)
• zona piață dec., parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar în camere, hol și bucătărie, 
preț 120.000 ron, neg., tel 
0745/302200,0723/251498,232808. (A4)
• zona DecebaL etaj 3, dec., 2 balcoane închise 
cu termopan, gaz 2 focuri, parchet, mici 
modificări, ocupabil azi, preț 36.000 euro, neg., 
tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• zona Trident - ANL, ocupabil azi, contorizări, 
fără modificări, preț 68.000 ron, neg., tel 
0745/302200,232808. (Ă4)

• 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 110800 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0742/006228 
(A5)
• arcuit, parchet, bloc de cărămidă balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dea, 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)
• superamenajat CT, termopane, complet 
mobilat și utilat ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg., tel. 235208,0729/018866. 
(A6)
• st 70 mp, superamenajat și dotat, CT, la cheie, 
ocupabil imediat, et. 2, zonă bună preț neg., tel. 
235208,0724/620358. (A6)
• pe b-dul Decebal, dec., s=74 mp, vedere în 2 
părți, 2 balcoane, C.T., neamenajat, preț 140.000 
RON, neg., 0745/640725. (A7)
• pe Eminescu, aproape de Trident et. 3, dec., 
s=58 mp, parchet, gresie, faianță C.T., 
termopane, balcon mare deschis, preț 155.000 
RON, 0745/640725. (A7)
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LIDER IMOBILIAR AL JUDif ULUI

W——___ .............. ....... .............
Agenția Imobiliară

Deva, I.L. Caragiale, nr.20 (in spate la U.M. Pompieri)

4 223400 
<4 0723/020207

0740/914688

Casa Betania
www.casabetania.rdslink.ro
“... aproape de tine...” | 
e-mail: casabetania@rdslink.ro “

FIESTA NORA
A«|t lilh

Garant Consulting
'•MM*'11 ani de experiență

♦ww vt»8» roosnlljeț if

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

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

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scurt timp!

■ (55176)

*

AGENȚIA IMOBILIARĂ

PRIMA - INVEST
LIDER IMOBILIAR

4 TES TAT $1 LICEN TI A T
Deva, bd. luliu Meniu, bl.CI, parter 

Tel/fax 02547215212 
sau 0722-564004. 

www.prima-invest.ro

—
AGENȚIA IMOBILIARĂ 

IMOBFRANC
B B B DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 

37 A, parter, camera 
12 (CEPROMiN)

FIȚI INFORMAȚI DE ULTIMELE OFERTE 
iN VÂNZĂRI ȚI ÎNCHIRIERI IMORILIARE! 
TEL: 0742/290024
E-mail: imobfranc@yahoo.com

(65906)
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ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

FLAY TAXI ’ SUPER OFERTĂ ’!!

VÂND FIRMĂ TAXI
LA PREȚUL DE 90.000 EURO NEGOCIABIL

CUPRINDE: - DISPECERAT PROPRIU;
- FRECVENȚA PROPRIE;

¥ - COLABORATORI.
PERSOANĂ DE CONTACT: MIHAI ȘTEFANIȚĂ.
TELEFON: 0721/951.722

(66748)

MOBIL -0751/ 802.481

SC GENERAL 
SERVICE GRUP 

cu sediul în Deva,
Sfr. Portului nr.2 (fosta 

incintă I.T.S.Ă.I.A.) 
efectuează Inspecții Tehnice 

Periodice la următoarele 
tipuri de vehicule: AUTOTU

RISME, AUTOUTILITARE, 
MICROBUZE, AUTOBUZE, 
AUTOCAMIOANE, TRAC

TOARE, REMORCI și 
SEMIREMORCI, mai pu|in 

autoturisme echipate cu GPL. 
Persoană de contact: Lascuș 

Alin: 0724-819262; 
0254-206450.

(67622)

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

UTILAJE AGRICOLE, CENTRALE TERMICE.
Cel mai flexibil SISȚEM DRRAȚE 

Ură (ARIE DE Ml A! DOBANDA 12,9^
Deva, bd. Decebal, bl. I parter
Deva, bd. I. Maniu, bl. J parter
Hunedoara, bd. Corvin nr. 9

4. Orăștie, str. Eroilor, bl.Cl part. tel: 244603 gSțjfȚ|afln3FlCC
5. Brad, str. Avram Iancu, bl.43 p. tel: 612822

1.
2
3.

tel: 230310 
tel: 230210 
tel: 712592

Aprobare pis 
•j Ioc.

5.

ÎNSCRIERI PÂNĂ ÎN 31 OCT. 2006!

• cursuri utilizare calculator și testări ECDL
• cursuri și testări de limba engleză TOEIC „a
• cursuri și testări de limba franceză TFI 3

în urma teslărdor Obțineți DIPLOME RECUNOSCUTE HTERNAȚ1ONA1.
Deva. Clădirea Ceprnmin Elaț 2 Camera -’21. Etaj -1. Camera 112 
le! 025 1 212 0’0: fax: 0251 218 1II 1 mail: teslflag"lesiflag.ro

• In Dada, et. 2, convectori, instant apă caldă, 
baie amenajată termopan, preț 70.000 RON, 
neg., tel. 0745/159608 (A7)
• pe Scărișoai semidec., neamenajat, C.T, et 
4, î :operit 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 Zantfirescu, dec., et. 2, parchet, gresie, 
faianță, apometre, pcupabil imediat, preț 105.000 
RON, tel. 0749/268830. (A7)
• pe Mărăsti, dec., et. 3, parchet laminat gresie, 
faianță, C.T., termopan, balcpn, preț 135.000 RON, 
tel. 0749/268830. (A7)
• zona Hacului, dec., et 3, ușoare îmbunătăți ri. 
balcon închis, contorizări, s=50 mp, pcupabil 
imediat, preț 128.000 RON, tel. 206003,230324. 
(A7)
• zona Mâță, 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă, termopane etc., 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit gresie, 
faianță, termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ren, tel. 0746/779288 (A8)
• zonă centrală, 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ren, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• In dreutt, bloc de cărămidă, balcon închis, 
zona Dacia, preț 98.000 RON, neg., tel. 231.800; 
0740/317314. (A9)
• dea, camere cu parchet balcon închis, 
contorizări integrale, etaj 1, zona Kogălniceanu, 
preț 125.000 RON, tel. 231.800; 0745/511.776. (A9)

• zona piața centrală, dec., centrală termică 
termopan, parchet gresie, faianță, bine 
întreținut preț 140.000 ron, neg., tel. 0723/251498, 
0788/165703. (A4)
• b-duL Decebal, etaj intermediar, dec., 
modificări în stil occidental, centrală termică, 
preț 175.000 ron, neg., tel. 0723/251498, 
0788/165703. (A4)
• zona Bălcescu, etaj 1, decomandate, 2 
balcoane, 2 băi, contorizări, parchet, gresie, 
faianță, accept credit ipotecar, preț 50.000 euro, 
negociabil, tel. 0745/302200,0788/165703. (A4)
• dea, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• dea, centrală termică 2 băi, boxă st 98 mp, 
Carpați, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, balcon, parchet, repartitoare, 
contorizări la apă și gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38000 euro, tel. 223400,0724/169303,0740/914688. 
(A5)
• decomandate, zonă ultracentrală et 7, 
superamenajat, complet mebilat și utilat, preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• dea CT, ST 96 mp, hol central, zena Carpați, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață parter, ideal spațiu comercial, 
birouri, cabinet, cu toate aprobările la zi, merită 
văzut, preț neg., tel. 235208, 0724/620358, 
0729/018866. (A6)
• b-dul Decebal et 1, dec., s=75 mp, cpntorizări, 
neamenajat, preț 160.000 RON, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• b-dul Decebal dec., parchet, gresie, faianță 
C.T., zona Artima, preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe AL Streiului, semidec., et. 3 din 4, gresie, 
faianță C.T., liber, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0740213174. (A7)
• Dadă bucătărie modificată parchet, gresie, 
faianță contorizări, preț 88.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg, 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona L Creangă parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• dea, camere cu parchet, contorizări, 2 băi,
balcon, etaj 1, Bd. Decebal, preț 160.000 RON, 
neg., tel. 212.141. (A9) ____________

• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et. bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CȚ, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
• dec, 2 băi (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, etaj 3, Bd. Decebal, preț neg, 
merită văzut! Tel. 231W. 0740/317313. (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)

• In Deva, Str. Spitalului, nr. 19, casă cu 440 mp 
teren. Tel. 0254/216036. (T)
• S camere, garaj, CT, gresie, faianță parchet, 
grădină zona Sântuhalm, preț370.000 RON, neg, 
tel. 0742/290024. (A3)
• construcție nouă 7 camere, nefinisată curte 
și grădină 1200 mp, ideală pentru sediu firmă 
sau locuit, Deva, preț 120.000 euro, tel. 
0742/290024. (A3)
• Deva, str. Horea, 2 camere, baie, bucătărie, 
preț 95.000 Ron, neg, tel. 235208, 0729/018866. 
(A6)
• Deva, zonă ultracentrală suprafață construită 
150 mp, grădină suprafață 850 mp, ieșire la două 
străzi, preț 110.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• zona Pietroasa, P+l, construcție 2000, parter:
2 camere, hol, baie, bucătărie, garaj, la etaj: 3 
camere, hol, baie, bucătărie, pretabil 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg, tel. 
0745/640725. (A7)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 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.231300,0740/317313. (A91

Cumpăr casă (14)
Vând ap. 4 camere (07)

Cumpăr ap.2 camere (04)
SC 31 Graal SRL
Deva, Hunedoara
Aleea Plopilor bl. Ol,ap 6 
rel/fi».O354/234.135

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

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(65051)

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

îuu.W.ii.CT«.V^^

TEAM CONSULTING
SBSSm l rntnioț

i! Evaluare

| Man-ioentent

NU MAI DA CU ZARUL...... CAUTÂ I.mR UL!

ACUM e momentul pentru EVALUAREA ANUALĂ A PERFORMANTELOR 
PERSONALULUI DIN FIRMA TA! 

Piața concurențiaiă sancționează lipsa performanței! 
Noi te ajutam sâ iți Identifici și să iți dezvolți CAMPIONII!

Contactează-ne acum la : email: anazsok@smart.ro, tel-fax: 0254 230717, 
www.teamconsultlng.smart.ro

(65054)

• semidecomandate, Datam, parchet 
contorizări, et. 1, ST 70 mp, zena Zamfirescu, 
preț 13 mid, negociabil, tel. 0742/019418 (Al)
• decomandate, centrală termici 2 balcoane, 2 
băi, garaj lângă bloc, preț 58 000 euro, tel. 
0740/210780. (Al)
• semidecomandate, Gojdu, etaj 2, ST 65 mp, 
contorizări complete, interior, preț 145000 ron, 
tel. 0726/710903. (Al)
• zona l Creangă, dec., CT, AC, gresie, faianță, 2 
băi, balcon, st=85 mp, preț 44.000 euro, neg., tel. 
0742/290024 (A3)
• zona AL Neptun, dec., CT, gresie, faianță, 
parchet laminat, balcon închis, 2 băi, beci, preț 
145.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)

■ decomandate, hol central, 2 băi, ST 100 mp, 
bloc acoperit, zona Gojdu, preț 160000 ron nego
ciabil, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• bd. Bălcescu, et 2, semidec., 2 băi, centrală 
termică faianță gresie, parchet balcon, preț 
155.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• regent zona Horea, et 1, dec., 2 băi, 2 
balcoane, modernizări, preț 53.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona Dorobanți, 2 băi, 2 balcoane, 
amenajări moderne, centrală termică st 100 mp, 
garaj, preț 58.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• dea, st 100 mp, contorizări, Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688. (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• zona M. Eminescu, dec., 2 balcoane, 2 băi, et 1, 
neamenajat preț 160.000 RON, tel. 0742/290024. 
(A3)
• zonă L Traian, dec., gresie, faianță, parchet, 
CT, garaj, boxă et. intermediar, preț 70.000 euro, 
neg., tel. 0742/290024. (A3)
• zona L Traian, dec., gresie, faianță parchet 
CT, termopane, garaj, boxă super-amenajat, 
preț 85.000 euro, tel. 0742/290024. (A3)
• bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• pe B-dui 22 Decembrie, dec., et. 3 din 4, modi
ficat, living mare, 2 băi, 2 balcoane, C.T., ușă 
metalică s= 102 mp, amenajat frumos, preț 
62.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• pe Dorobanți et. 4, acoperit cu tablă, C.T., 2 
băi, balcon, neamenajat, preț 48.000 euro, 
tel.0749/268830. (A7)
• pe Bălcescu, et. 2, semidec, bloc de cărămidă 
contorizări, parchet, 2 băi, s=80 mp, preț 170.000 
RON, neg. ,tel. 206003,230324. (A7).
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)

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

Vând case la țară (17)

• casă, hi comuna Unirea, lângă Hațeg, preț 
negociabil. Tel. 0727/386660. (T)

Vând garsoniere (19)

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

_______________J
• urgent, Deva, zona .Mărăști, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță obiecte sanitare noi, 2 
focuri gaz, contorizări, mobilată fără interme
diari, preț 670 mflioane fei, negociabil. . Tel. 
222313.0747/692330. (T)
• 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, ultracentral etaj intermediar, 
contorizări complete, balcon, parchet, preț 
81.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• dea, bucătărie, baie, balcon, etaj intermediar, 
zona Dacia, preț 54.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542,seara (A2)
• dea, bucătărie, baie, balcon, etaj 4, zona 
Dacia preț 46.000 RON, tel. 0741/154401,227542, 
seara <A2)
• dea, 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 de peste 35 mp, 
zona M. Eminescu, preț 75.000 RON, neg., tel. 
0741/154401,227542, seara(A2)

• confort, 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, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• zona Poliția județeană 40 -mp, izolat, 
contorizări, balcon, preț 73.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• zona Mărăsti, semidec., etaj intermediar, preț 
65.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona Dorobanți dec., gresie, faianță parchet, 
CT, bucătărie modificată st=40 mp, tel. 
0742/290024. (A3)
• garsonieră dublă zona Gojdu, etaj 2, parchet, 
contorizări, ocupabilă imediat, preț 73.000 ron, 
neg., tel. 0788/165703,232809. (A4)
• zona Progresul parchet, faianță, apar'J.'ț, 
gaz 2 focuri, stare foarte bună sau schi® cu 
apartament 2 camere + diferență, în zonă 
centrală accept credit ipotecar, preț 67.000 ron, 
tel. 0745/302200,232808. (A4)
• zona Decebal -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)
• dea, neamenajată st=4C mp, contorizări, 
balcon, Dorbanți, preț 80.000 RON, neg, tel. 
223400,0720/38796,0742/005228. (A5)
• zona M. Eminescu, dec, et. 3, ocupabilă 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
• zona Progresul bloc cărămidă parchet, 
vedere la stradă contorizări, preț 68.000 RON, 
neg, tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg, tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață et. 2, contorizări, balcon, parchet, 
preț 235208,0724/620358. (A6)
• urgent, in zona Gojdu, et.l, 2 camere, s=27 mp, 
contorizări, parchet, preț 61.000 RON, neg, tel. 
0749/268830. (A7)
• zona Eminescu, et.3, semidec, s=26 mp, 
neamenajată zugrăvită curată contorizări, preț 
55.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• pe b-dul I. 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, liberă pref 
69.000 RON, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• urgent, zona Dacia, dec, et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg, tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet marmură, 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 Ron, neg, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră, gresie, faianță inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)
■ dea, suprafață mare (41,5 mp), camerăr,,„ 
parchet, contorizări, balcon, amenajată (gresie, 
faianță), boxă zona Dorobanți, preț 95.000 RON, 
neg, tel.231.800; 0740/317.314. (A9)
• dea, cameră cu parchet contorizări integrale, 
etaj intermediar, S 43 mp, Bd.22 Decembrie (zona 
Liceul Auto) Deva, preț negociabil, tel. 212.141 
sau 231.800. (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, toatj 
utilitățile, preț 4 euro mp și 1000 mp teren îr, 
Deva, prelungirea Vulcan, 28 euro mp. Tel. 
0722/161644. (T)
• două terenuri extravilan, de 6.000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)

Vă oferă cazare, masă și 
transport pe o perioada de 
12 zile la numai 550 ron / 
persoană, doar în perioada 
01.09 -30.11.2006
inf fate! / fax. 025*249.1 i tS 

telefon. 0254/249.175 ®

Suntem nr. 1 
în județul 
Hunedoara

cuvânuu.

TRANSPORT PERSOANE
România - hal ia - Franța - Spania o «$ de McDonaWs

Td 0254/234717, 
0742/030201,0749/551299 

euro dus
KH euro dus-întors -15 zile s 

euro dus-întors - 90 zile g

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS
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■ TÂMPIĂRIE PVC țl ALUMINIU PROFILE REHAU
■ GEAM TERMOPAN > JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
- 10% REDUCERE

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

FLORIDA 
IMPEX DEVA, str Ion Creangă, bl. 25, ap. 2

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CL!
Anunțurile de mică pu
blicitate pentru 
Cuvântul Liber pot fi 
depuse în cutiile 
speciale instalate în 
următoarele puncte 
- în Deva:

1. Comtim;
2. Stația de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă 
Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția 
Zamfirescu - B-dul 
Decebal;
6. Cepromin;
Orăștie - chioșcul de 
ziare de lângă maga
zinul „Palia"
Dobra - la Cooperativa 
de Consum;
Hia - Centrul de 
schimbare a buteliilor 
Geoagiu-Sat - Casa de 
cultură
Hunedoara:
1. SC Oscar Company 
(lângă stadion);
2. SC Răzvan Divers 
(zona Chizid);
3.SC Unison
(Șc. Generală Nr.l) 
Sîntuhalm nr. 25

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

■SOCIETATE COMERCIALĂ _________
ANGAJEAZĂ URGENT PRODUCĂTOR îhcâcțămwte

- Tineri absolvenți In vederea calificării la locul de muncă.
- Croitori, cusătorl, salariu foarte atractiv, tichete masă, 
un schimb transport gratuit.

Tel. 0254/221.749 0722/519.009
RECLAME

lesiflag.ro
mailto:anazsok@smart.ro
http://www.teamconsultlng.smart.ro
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S.C. FIRIN PRO DENT SRL, cu sediul in localitatea 
Hunedoara, str. George Enescu, nr. 12/1, jud. Hunedoara, 
anunța depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivul „PRODUCȚIE APARATURA SI INSTRU
MENTE MEDICALE", situat in localitatea Hunedoara, str. G. 
Enescu, nr. 12/1. Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hune
doara, zilnic, intre orele 8-16. Eventualele sesizări si reclamații 
pot fi depuse in termen de 10 zile lucrătoare de la data 
anunțului.

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publ icarea 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) 

pentru punctul de lucru din Deva

OCOUK SttWC VALEA OB^ȘTIEI

organizează în data de 04.11.2006, de la ora 10.00 
Licitație de masă lemnoasă pe picior, producția anului 2006, pentru 
un volum total de 317 mc, după cum urmează:

Rășinoase - mc Fag 311 mc Qvercinee - mc
Diverse Tari 6 mc 1 Diverse Moi -mc
Tot în data de 04.11.2006, de la ora 11.00, se organizează licitație de masă 
lemnoasă pe picior, pentru prestări servicii, producția anului 2006, pentru un 
număr de 3 partizi, în volum total de 1058 mc.

Licitația este publică, deschisă, cu preselecție, cu strigare și va avea loc în data 
de 04.11.2006, la sediul Ocolului Silvic Valea Orăștiei, cu sediul în municipiul 
Orăștie, str. Nicolae Bălcescu, nr. 16 (în clădirea spitalului vechi din centrul 
istoric, la etajul 1 dreapta), tel./fax 0254/247044.

Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul Ocolului Silvic.

Preselecția agenților economici va avea loc în data de 02.11.2006, între 
orele 9.00-15.00.

Solicitarea de participare la licitații, împreună cu documentația de preselecție 
se vor depune la secretariatul Ocolului Silvic Valea Orăștiei, până cel târziu 
03.11.2006, ora 16.00, conform H.G. 85/2005. (67914)

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

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

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

LIBEfi-

Decese (75)

Soția Olimpia, copiii Victor și Cristina cu familiile 
lor anunță cu durere în suflete încetarea din viată, 
după o lungă suferință a celui care a fost un bun sot, 
tată, socru și bunic

VICTOR STANCIU
Corpul neînsuflețit se află depus la Casa mortuară 
din Deva, str. M. Eminescu, iar înmormântarea va 
avea ioc duminică 29 octombrie, ora 13.30, la Cimi
tirul Bejan.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(5/27.10)

• loc de casă, în Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, 
apă, gaz, curent, loc drept, zonă liniștită, parce- 
labil. Tel. 0723/005657,0747/191372. CD
• legeni, Intravilan, zona Livezilor, 1400 mp, fs 
18 m, preț 15 euro mp, cu toate facilitățile. Tel. 
0741/196567. (T)
• Deva, zona rezidențială, 6 parcele, 740 mpi 
parcela, FS 22 m, facilități 20 000 euro parcela, 
tel. 0722/564004 (Al).
• Intravlan hiȘoimuș,ST4600 mp,FS 70 m,preț 
20 euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• zona Sântandrei la DN, st 5 000 mp, curent, 
apă, gaz in apropiere, 3 căi de acces, teren plan, 
forma dreptunghiulară, poziție bună, ideal pt. 
investiție, parcelare, construție casă, firmă etc., 
acte la zi, urgent, preț 17 euro/mp, neg., tel. 
0723/251498,0788/165 703. (A4)
• In Deva, zona Eminescu, st 17.000 mp, parcelat 
de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, formă drep
tunghiulara, 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)
• intravlan, la DN 7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, fiecare, utilități în 
zonă preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 parcate 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)
• Intravlan, st 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități în zonă Zăvoi-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• intravlan, st 1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit, în apropierea bisericii de 
pe Eminescu, loc drept, strada asfaltată preț 95 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• st 5538 mp, front stradal 15 m, utilități în 
apropiere, între Sânthalm și Macon, preț 15 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• intravilan, st= 4800 mp, fs-30 m, acces din 
drum, apă, curent, zona Bârsău, preț 2,5 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• intravilan, st= 2750 mp, fs=20 m, facilități: apă 
gaz, curent, zona Sântandrei, preț 15 euro/mp, 
tel. 0742/290024. (A3)
• Intravilan, at= 5700 mp, fs= 30 m, facilități: 
apă gaz, curent, zona Sântuhalm, preț 20 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• intravlan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• Hravlan, 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)

• intravlan in Deva, zona Zăvoi, S1000 mp, FS 
18, utilități în zonă preț neg., tel. 212.414 sau 
231800. (A9)
• S 500-1000 mp, zona Bejan Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)

Cumpăr teren (22)

• 5 hectare intravilan la șosea, Deva sau împre
jurimi, plata imediat, tel. 215212 (Al)

Vând locuri de veci (23)
• cavou 2 persoane, în cimitirul Bejan, loc 
central, oreț negociabil. Tel. 219314. (T)

Vând spații comerciale (25)

• Deva, zona 1 Decembrie, 40 mp, 
amenajat pentru bboui, cabinete etc; preț 
negocia», fără totermedari. TeL 
0741/505314.(5/2410)

• Ma, 125 mp, str. M. Viteazul, bl AL sc. A, 
parter; momentan funcționează to spațiu 
Fliala CEC (cu posMKatea de a prelua 
com. ia ae ■ merej | na de 
contact Cărmâzan DorineL TeL 
0722^11350.(1/2510)

• Deva, 32 mp, cu afacere Internei 10 calcula
toare, 1 server, abonați, mobilier, 32000 euro 
total, tel. 215212 (Al)
• 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, preț35.000 
euro, tel. 0745/367893. (A2)
• spațiu de producție, s=170 mp, Deva, în 
centrală-termică Titu Maiorescu, independent 
de restul clădirii, curent, gaz, canalizare 
separată preț 49.000 euro, neg,, sau schimb cu 
apartament 3 camere, tel. 0745/367893. (A2)
• zona Mărăsd, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, oret 15.000 euro. tel 0745/786578 (A8)

imobile chirii (29)

Cititorii Cuvântul liber: 
Oameni bine 

informați! 
Ziarul familiei tale!

• ideal pentru sediu firmă sau locuință, zona 
parc, P+l, 4 camere, living 45 mp, 2 bai, garaj 
încălzit (sau vând). Tel. 0741/253788. (T)
• închiriez apartament 2 camere, mobilat în 
Deva, Al. Armatei. Informații tel. 0721/604765, 
777245.CD
• ofer spre închiriere spațiu comercial, la 
stradă zona Eminescu, pentru orice tip de acti
vitate, 35 mp, amenajat. Tel. 0722/585819. (T)
• primesc In gazdă tânără tânăr, nefumători 
sau alte vicii, condiții ireproșabile, rog seriozi
tate. Tel. 0723/851439. (T)
• garsonieră Deva, complet mobilată 80 
euro/lună tel. 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, $=70 mp, preț 250 euro/lună și 
garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• b-did 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)

Stimați cititori credincioși. Măicuța Ana este binecuvântată 
de Dumnezeu pentru a ajuta oamenii care se află la necaz 

sau în pragul disperării. Măicuța Ana face rugăciuni, 
masluri și liturghii împreună cu 40 de măicuțe și 40 de 
călugări din 9 mănăstiri pentru alungarea orcărui blestem, a 
farmecelor, a bolilor.

Ioana, din Brad: mii de mulțumiri Măicuței Ana pentru.că 
m-a împăcat cu soțul meu

Văii, din Deva: mulțumesc Măicuței Ana pentru că, deși 
nu am fost la mănăstire, m-a ajutat telefonic și cu rugăciunile 
sale sfinte mi-a vindecat fiul de alcoolism.

Gabriela, din Deva, Marinela, din Brad, Dana, din Deva, 
Costel șl Mihai, din Hunedoara, toate aceste persoane aduc 

mulțumiri Măicuței Ana pentru tot binele pe care l-a făcut 

acestora care nu au venit personal la mănăstire, dar au fost 
ajutați telefonic; și voi, ceilalți, puteți pune capăt problemelor 
și suferințelor apelând la ajutorul său la tel.: 0728.799350.

(67945)

• 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, garaj, 
curte, zonă semicentrală, liniștită, preț 1000 
euro, tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• casă, Deva, 2 camere, living, baie, bucătărie, 
gresie, faianță, CT, grădină, st 500 mp, garaj, 
mobilată sau nemobilată, preț 400 euro/lună, tel. 
235208 0729/018866. (A6)
• garsonieră, zona D. Zamfirescu, et 1, balcon, 
contorizări, preț 100 euro/lună, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• caut de închiriat garsonieră sau ap. 2 camere 
(ne)mobilat, zona Gojdu, Decebal, Piață, 
Dorobanți, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 0729/018866. (A6)
• spațiu comercial, st 33 mp, zonă foarte bună, 
cu vad pietonal, la bulevard, preț 10 euro/mp, 
tel. 235208,0729/018866. (A6)
• garaj, zona Magazinul Tineretului (Baroul de 
avocați), preț 50 euro/lună, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• amenajată și mobilată integrai, CT, zonă bună, 
Deva, tel. 231B00,0740/317314. (A9)

Auto românești (36)

• 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. 
CD

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor U 650, preț 50 milioane lei. Relații 
la tel. 0728/776765 sau la adresa: Hărțăgani, nr. 
50, comuna Băița. (T)
• vând tractor U 651 înmatriculat, remorcă 
Dacia înmatriculată. Tel. 0254/749560. (T)

Mobilier și interioare (47)

• mobilă de bucătărie, 8 corpuri, 500 ron, și 
mobilă sufragerie, 1200 ron (dulap, birou, 
bibliotecă, canapea); se vând și separat. Tel. 
0721/238538. (T)
• vând comodă nouă, lustruită, cu 4 sertare, 
dimensiuni 107/66/35, preț 200 ron. Tel. 
0745/750705. (T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

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

tlectrocasnice (56)

• vând combină frigorifică 3 sertare, stare bună 
de funcționare, preț negociabil.Tel. 0744/515484. 
(T)
• vând combină frigorifică, mașină automată, 
mobilă bucătărie, suspendată, lemn masiv, 
mască chiuvetă, servantă, birou furnir cireș, 
mobilă hol, mochete second, accesibil. Tel. 
218084,0722/586808,0724/643045.
• vând frigider Arctic, ladă frigorifică Arctic 4 și 
5 sertare, centrală termică pe gaz, tiraj normal, 
Bosch, cadă fontă 1,70 m, cadă duș fontă 90/90. 
Tel. 260242,0746/053955.CD
• vând mașină de cusut electrică, rusească, 
preț 180 ron. Tel. 220956. (T)

Plante si animale, agroali- 
mentare (57)

• vând puiet Caras pentru populare sau 
momeală. 10.000 bucăți. Tel. 0723/690946. 
wnsm

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

• vând prune pentru țuică, 5 vozuri, 5000 kg, 
asigur lemne pentru cazan și butoaie, localitatea 
Dîncu Mare, nr. 167. Tel. 246421. (T)

Altele (61)
• vând țuica de prune calitate excepțională, 
ideală pentru orice eveniment preț avantajos în 
funcție de cantitate. Tel. 212242,0721/400563. (T)

Solicitări servicii (71)

• caut urgent femeie pentru îngrijirea unei 
persoane bolnave. Tel. 216924, după ora 20. (T)
• angajăm femeie pentru îngrijirea zilnică a unei
doamne în vârstă. Tel. 234143,0740/061491, după 
ora 18. (T) -

Prestări servicii (72)

• execut tăiere de lemne cu drujbă, acasă sau la 
pădure, în Deva sau împrejurimi. Informații 
Leșnic, nr. 122. (T)

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

•transport mobilier cu auto de 1,21 și 14 mc 
volum; asigur manevrare și demontare rapidă. 
Tel. 0254/225578,0744/934462,0726/551701. (T)
•transport persoane: Italia, Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148,0749/037604. (65282)

Oferte locuri de muncă (74)

• Fabrică de cherestea din Bărcea Mare anga
jează motostivu itor ist, ifronist, fochist autorizat, 
mecanic auto și muncitori necalificați. Informații 
latei. 0254/236897. (3/26.10)

Familia Mura Emil anunță cu durere în suflet 
încetarea din viată a cuscrului lor

STANCIU VICTOR
și este alături de familia îndoliată. Sincere 
condoleanțe.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(2/27.10)

Un ultim omagiu din partea cuscrilor Viorel și Florica 
Sav celui care a fost

VICTOR STANCIU
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

• 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)
• societate comercială angaiează vânzător Fast 
Food, ospătari, menajere și ajutor bucătar. Tel. 
0723/599610.(6/27.10)

• societate de 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)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, 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

EVIDENTIAZA-TEI TALON VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE!

LOCĂțll CUTII POȘTALE

Anunțurile se preiau zilnic. între orele 8 și 14 la sediul redacției șl se vor publica în pagina «te 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă reaponaabilltartea pentru conținutul 
anunțurilor de mica și mare publicitate.
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• Marele premiu. Scriitorul american Jonathan Littell a fost recompensat cu Marele premiu al Academiei franceze, carei deschide sezonul premiilor literare în Franța, pentru romanul său „Les Bienveillantes"./
• Previn răcelile. Un program de exerciții fizice efectuat pe termen lung poate reduce riscurile de apariție a răcelilor comune în cazul femeilor în vârstă, este concluzia unui studiu realizat de o echipă de cercetători din SUA.

Merg la MTV 
EuropeBucurești (MF) - Blon- dy, DJ Project și Paraziții, artiști nominalizați la Best Romanian Act la MTV Europe Music A- wards de anul acesta, vor participa la ceremonia care va avea loc pe 2 noiembrie, la Copenhaga, în Danemarca.Dintre cei cinci nominalizați ai României, formațiile Simplu și Mo- randi nu vor ajunge la decernarea premiilor, fiind ocupate cu diverse proiecte în țară. „Am fi vrut să mergem, dar nu putem. Programul din țară nu ne lasă să plecam”, a declarat CRBL, membru al trupei Simplu. Formația va rămâne în România, Smiley fiind prins cu show-ul „Dansez pentru tine” de la Pro TV.

Arestat
Los Angeles (MF) - 
Starul rap-ului ameri
can Snoop Dogg a 
fost acuzat de deține
re de arme și droguri, 
după ce a fost arestat 
pe un aeroport din 
California. Poliția a 
descoperit un pistol și 
o cantitate de canna
bis în mașina cântăre
țului, după ce a fost o- 
prit pentru că parcase 
într-un loc interzis la 
Bob Hope Airport. 
Snoop Dogg, pe nu
mele său real Calvin 
Broadus, a plătit o ca
uțiune de 35.000 de 
dolari și trebuie să a- 
pară la tribunal pe 12 
decembrie. Snoop 
Dogg și-a început cari
era de rapper la înce
putul anilor '90, dar 
s-a implicat și în acto
rie, jucând în noua 
versiune a filmului 
„Starsky și Hutch".

Muzicianul elvețian| DJ Bobo este ambasador < împotriva foamei al pro- | gramului Națiunilor Unite World Food și și-a a- i nunțat implicarea într-o conferință de presă la j Kloten, Elveția. (Foto: epa)

A arimat la ISS
Moscova (MF) - Nava cargo rusească Progress a reușit să arimeze la Stația Spațială Internațională (ISS), joi seara, după o primă tentativă nereușită, a indicat Centrul rus pentru controlul zborurilor spațiale (Tsoup). Nava cargo rusească Progress a fost lansată luni, de la cosmodromul de la Baikonur, la ora 13.40 GMT.Progress, fără echipaj uman, transportă o încărcătură de 2,4 tone de „produse alimentare și colete personale pentru echipajul de pe ISS”, americanul Michael Lopez-Alegria, rusul Mihail Tiurin și germanul Thomas Reiter, a precizat Valeri Lindin, purtător de cuvânt al Tsoup. Thomas Reiter, primul european care participă la o misiune de lungă durată (6 luni) pe ISS, se va întoarce pe Pământ în decembrie.

„South Park" scandalizează

Chihuahua Chiar și pentru un cățel din rasă Chihuahua cu păr lung e nevoie de un stilis’t, cum de altfel se observă la patrupedul surprins într-un centru comercial din Tokyo. , (Foto: epa)

■ Moartea lui Steve 
Irwin a fost ironizată în 
serialul american animat 
„South Park".

Los Angeles (MF) - Creatorii celebrului serial de animație „South Park”, au stârnit un scandal cu noul episod în care este ironizată moartea prezentatorului de televiziune australian Steve Irwin, „Vânătorul de crocodili”.în episodul intitulat „Hell on Earth 2006” („Iadul pe Pământ 2006”), Irwin se află la o petrecere de vedete organizată de Satana cu ocazia sărbătorii de Halloween. Printre spectatori se mai remarcă prințesa Diana și Hitler. Celebrul australian este prezentat cu o pisică de mare ieșind din pieptul său.

Irwin, în vârstă de 44 de ani, a murit pe 4 septembrie, după ce a fost înțepat în inimă de o pisică de mare, pe când făcea scufundări în nord-estul Australiei. John Beyer de la comisia pentru audiovizual Mediawatch a declarat: „Este de prost gust, iar creatorii serialului «South Park» ar trebui să-și revizuiască decizia în privința difuzării lui (a episodului n.r.). Familia lui Steve este încă în doliu”.Creatorii episodului l-au apărat: „Am mai ofensat oameni și probabil că o vom mai face. Știm că spectatorii obișnuiți ai serialului nu vor fi șocați”.„South Park” a mai stârnit mare vâlvă de curând cu un episod în care era satirizat Tom Cruise.
Pompieri morți în California
■ Sute de persoane au 
fost evacuate în urma 
unui incendiu în apro
piere de Palm Springs.

Los Angeles (MF) - Un incendiu din apropiere de Palm Springs, despre care se crede că a fost provocat intenționat, joi, s-a soldat cu moartea a patru pompieri, 700 de localnici fiind nevoiți să-și părăsească locuințele și alte câteva sute de persoane fiind blocate într-un parc de distracții.Agravat de rafalele de vânt cald, după o vară lungă și secetoasă, focul s-a extins pe o suprafață de circa 9.700 de hectare în mai puțin de 24 de ore, distrugând cel puțin zece locuințe și un camion al pom
Incendiu s-a întins pe o suprafață de circa 9.700 de hectare (Foto: epa>pierilor, au afirmat surse din cadrul serviciului de pompieri. Comandantul Departamentului de pompieri din districtul Ri

verside, John Hawkins, a afirmat însă că cei peste 1.000 de pompieri care se luptă cu flăcările au început să înreg

istreze progrese. Acesta a adăugat că incendiul a fost provocat cu intenție, iar moartea pompierilor este considerată o- mucidere. Pentru capturarea incendiatorilor a fost oferită o recompensă de 100.000 de dolari, iar oficialii din districtul Riverside au anunțat că au primit câteva informații care sunt verificate. Pompierii care au decedat au fost surprinși în timp ce încercau să salveze o casă izolată. Un al cincilea pompier se află în stare critică, având arsuri pe 95 la sută din suprafața corpului.Aproximativ 700 de persoane au primit ordin să-și părăsească locuințele, mulți dintre ei fiind nevoiți să plece fără a recupera măcar o parte din bunuri sau animale.
Impresionată de fostul logodnic

Următorul turist spațial
Seattle (MF) - Un american de origine maghiară în vârstă de 58 de ani, care a făcut avere la Microsoft, a anunțat oficial că va fi următorul turist care va călători în spațiu, decolarea pentru Stația Spațială Internațională (ISS) fiind prevăzută pentru martie 2007, la bordul unei rachete Soyuz. Charles Simonyi a făcut acest anunț în timpul unei conferințe de presă care a avut loc la Seattle. Simonyi s-a angajat la Microsoft în 1981, în zorii dezvoltării unei companii care a prosperat, în ultimul sfert de secol, datorită revoluției calculatoarelor personale. Americanul a condus echipele care au dezvoltat programele Word și Excel. Simonyi va fi al cincilea turist spațial.

■ Actrița Gwyneth Pal
trow crede că fostul ei 
logodnic, Brad Pitt, va 
lua Oscarul în 2007.

Los Angeles (MF) - Actrița americană Gwyneth Paltrow a declarat într-un interviu recent că fostul ei logodnic, actorul Brad Pitt, are toate șansele de a câștiga un premiu Oscar pentru rolul său

din filmul „Babei” la ediția din 2007 a premiilor Academiei americane.Actrița, care a fost recompensată cu un premiu Oscar pentru rolul său din filmul „Shakespeare îndrăgostit”, este convinsă că fostul său iubit va câștiga un premiu pentru rolul din lungmetrajul „Babei”, un soț furios care încearcă să salveze viața soției sale în Maroc. „Este cel

mai bun rol pe care l-a făcut Brad”, a declarat actrița publicației New York Daily News. „Babei”, realizat de autorul celebrului „21 de grame”, Alejandro Gonzalez Inarritu, este o istorie intensă compusă din patru povești care se întrepătrund și ale căror acțiuni au loc pe trei continente. Filmul explorează barierele culturale, naționale și personale.
Mexicană Un model prezintă o creație a de- signerului mexican Daniel Lierah, joi, în cadrul Săptămânii modei din Mexico City. (Foto: EPA)


