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Din secretele IPJ, pe Net
• Orban comisar. Președintele Comisiei Europene Jose Manuel Barroso s-a declarat convins, luni, că Leonard Orban va fi un membru important al CE, dat fiind faptul că a fost unul dintre principalii responsabili ai aderării României la UE. Barroso a confirmat nominalizarea lui Leonard Orban pentru postul de comisar pentru multilingvism. (MF)

■ Documente secrete a- 
le Poliției hunedorene, 
descărcate de pe Net de 
un ziarist din Vale.

Deva (M.T.) - Documente secrete ale Compartimentului de Inspecție Internă din cadrul Inspectoratului de Politie al

Județului Hunedoara au fost descărcate și publicate de ziaristul Cătălin Docea, directorul publicației „Gazeta Văii Jiului”, de pe Internet, cu ajutorul programului DC++. Potrivit jurnalistului, a căutat materiale care să conțină cuvântul „Petroșani” și a găsit zeci de rapoarte și documente

întocmite de comisarul-șef de politie Costan Jula și subcomisarul de politie Aurel Buruiană. Se pare că subcomisarul Buruiană a copiat din calculatorul de serviciu mai multe documente, parte dintre acestea conținând informații clasificate, pe care ulterior le-a introdus în calculatorul perso

nal, de la domiciliu, cu intenția de a le folosi ca modele la redactarea altor materiale. După apariția articolului, conducerea IPJ Hunedoara a dispus cercetarea prealabilă a ofițerului pentru abaterile /comise, iar în funcție de rezultatul cercetărilor vor fi luate ( măsuri legale, /p.3

***

zile până la aderare

I6KÎ la sediul redacției Cuvântul Liber, a 
avat loc extragerea la concursul ie aoona- 
mente. Fericita câștigătoare a termopanelor 
este Neamțu Gabriela, din Deva, care este 
așteptată mâine, până la ora 16:00, ca să-și 
ridice premiul, felicitări! (Foto: T. Mânu)

Astă-seară dovlecii vor lumina străzile pentru alungarea spiritelor rele. Copiii de la Școala Generală din Simeria au pregătit, sârguincioși, dovleci pe care i-au prezentat și la serbarea organizată de Halloween în cadrul școlii, /p.6 (Foto: T. Mânu)

Economie din energie solară
Deva (C.P.) - Investiția în panouri solare se recuperează în doi-trei ani de utilizare. Practic, cheltuielile cu combustibilul necesar încălzirii apei sunt zero, iar cele de întreținere sunt foarte reduse. Durata de viată a unui panou solar este 25 de ani. /p.5

O deveancă acuză Calor de jaf
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Turismul m județul Hunedoara

■ Motivând că oferă 
consultanță devenilor 
debranșați, Calor a 
câștigat câteva miliarde.

Deva (T.S.) - Se pare că nebunia debranșărilor și re- branșărilor care a pus stăpânire pe locuitorii municipiului Deva a fost transformată de societatea Calor S.A. într- o vacă bună de muls. Cel

puțin așa reiese din acuzațiile Sineftei Nădășean, președintele unei asociații de proprietari din municipiul Deva. „Este o nebunie modul în care societatea Calor a reușit să păcălească mii de deveni percepându-le o taxă de rebranșare sau debranșare în valoare de 390.000 de lei. Și asta pentru că, pur și simplu, nu există nici un cadru legal prin care această societate să-

și permită să pretindă acești bani. îi cer directorului loan Cristea să studieze cu atenție Ordonanța de Urgentă numărul 73 din 19 august 2002 și să ne explice care sunt normele ce i-au permis să <jefuiască> un oraș întreg”, declară Sinefta Nădășean.
WWW.l'JJL'!!!!1 |

ReorientareDeva (C.P.) - Producătorii agricoli hunedoreni se reorientează în ceea ce privește culturile pe care le înființează. Aceștia renunță la tradiționalele culturi de grâu și porumb pentru plantele care sunt subvenționate și care au cerere pe piață, /p. 5

Caută comori cu acteîn luna august numărul turiștilor sosiți în județ a fost 

cu 31 mai mic decât in august 2005.

Grafica: Cuvântul liber f sursa: Institutul Național de Statistică

Deva (S.B.) - în prezent, doar 100 de oameni au dreptul, oficial, să caute comori în România. Ei au legitimații care îi feresc de șicane. Din spusele lor, tezaurele scoase la lumină până acum la noi nu reprezintă decât 10 % din cantitatea de comori ascunse în tară în toate timpurile. Restul de 90 % așteaptă să fie scoasă la lumină. „Pentru că au apărut numeroase cazuri de braconaj și contrabandă cu obiecte de patrimoniu, consider că apariția căutătorilor

de comori cu legitimație este o idee bună. Astfel statul își poate recupera bogățiile, dar asta nu înseamnă că braconajul va fi stopat definitiv”, susține dir. Muzeului Deva, Marcel Morar. Căutătorii de comori care scormonesc în căutarea bogăției personale sunt considerați infractori doar atunci când sunt prinși. Prin secolul XIX existau, însă, căutători de comori specializați, în România au apărut legende despre aceștia la începutul secolului al XX-lea.

www.huon.ro
Spune-ți părerea la forum!

Pregătirile pentru Luminăție - seara Zilei Mortilor (1 noiembrie) - încep cu câteva zile înainte. Acum, în piețe, florile sunt la mare căutare. (Foto: t Mânu)
_______________________________________________________________________________________________________ .
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marți. 31 octombrie 2006
—— «Adrian Năstase s-a pre- zentat, ieri, la DNA, pentru a ■■SgK fi audiat într-o nouă cauză yTrdisjunsă din dosarul Zambac- cian, în care este învinuit cu __ privire la construirea și dotarea imobilului familiei. Năstase e acuzat că ar fi primit bunuri în valoare de circa 400.000 euro, fiind vorba, potrivitei, de exact valoarea termopanelor în legătură cu care nu i-au mai fost aduse acuzații în dosarul Zambaccian.

Leonard Orban, comisar european

în vizorul 
Parchetului

București (MF) - Fostul șef al Serviciului Român de Informații (SRI), Radu Timofte, se află în vizorul Secției Parchetelor Militare, în urma u- nei sesizări formulată de Adrian Ovidiu Radu, referitoare la activitatea derulată de conducerea acestui serviciu. Fostul ofițer Radu este urmărit penal de către procurori pentru încălcarea legislației privind protecția informațiilor clasificate și a cadrului normativ intern. Totodată, Radu ar fi încălcat ordinele interne și regulamentele militare. La rândul său, fostul Ofițer din cadrul SRI Prahova, Adrian O- vidiu Radu, îl acuză pe șeful SRI, Radu Timofte, de abuz în serviciu, a- buz în serviciu contra intereselor publice și favorizarea infractorului.

Radu Timofte (Foto: fan)

Moshe Katsav
I • (Foto: EPA)

3 Leonard Orban va pre
lua portofoliul Cultură, 
Educație și Multilingvism 
al Uniunii Europene.

Lisabona (MF) - Leonard Orban a fost confirmat ieri comisar european de către Jose Manuel Baroso, președintele executiv european. „Leonard Orban este comisarul propus de România pentru postul de comisar european, iar Comisia Europeană îi va încredința portofoliul pentru multilingvism”, a anunțat ieri la Lisabona președintele Executivului european, Jose Manuel Barroso. Fostul negocia- tor-șef al României cu Uniu

nea Europeană a declarat că este onorat de acceptarea candidaturii propuse de România și că își va face datoria cât mai bine cu putință. „Voi face tot ceea ce pot în poziția pe care o am. Sunt conștient de importanța misiunii pe care o am în postul de comisar și sunt încrezător că voi face tot ceea ce pot, mai ales că vin dintr-o țară care încearcă să aducă lucruri noi Uniunii Europene”, a declarat Orban i- mediat după anunțul acceptării candidaturii sale. Orban va fi audiat în comisiile de specialitate și apoi supus votului plenului Parlamentului European, unde este importantă susținerea din partea

principalelor două grupuri politice ale Legislativului european - popularii și socialiștii. Va avea un salariu de 18.000 euro lunar și nu va mai putea să primească alte funcții publice în România, ci numai onorifice.
ApoliticLeonard Orban nu este membrul nici unui partid. A fost inginer până în 1993, când și-a început cariera în administrația publică ca funcționar parlamentar la Camera Deputaților. Tot atunci, Orban a fost secretar tehnic la Comitetul Parlamentar Mixt UE-România.Din 2001, Leonard Orban a

ă.

Leonard Orban (Foto: epa)fost negociator-șef adjunct cu Uniunea Europeană, în subor- dinea lui Vasile Pușcaș, iar după alegeri a preluat postul de negociator-șef. în această calitate, Orban a condus negocierile de aderare și a fost unul dintre semnatarii Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană.
| Nu se
I autosus- 
| pendă

Ierusalim (MF) - Pre-
i ședințele israelian 
ș Moshe Katsav, acu

zat de vipl și hărțuire
i sexuală, a declarat că 
ț refuză să se autosus- 

pende din funcție, 
așa cum i-a sugerat 
procurorul general.

= „Sunt victima unei 
campanii josnice ca
lomniatoare și nu tre
buie permis linșajului 
mediatic să aducă 
atingere anchetei în 
curs. Intenționez să 
lupt până la capăt ca 

i să îmi demonstrez 
nevinovăția", a anun- 

; țat Katsav într-un co- 
; municat. Președintele 

a subliniat că nu are
; intenția de a demi- 
; siona în acest mo- 
j ment, adăugând că 

dorește să aștepte 
j decizia procurorului 
; general.

MOI*ți Șl Kăniti Explozia unei bombe într-o piață aglomerată din cartierul șiit Sadr City, din Bagdad, s-a soldat eu moartea a 25 de persoane și rănirea altar 60, au anunțat, ieri, surse din Ministerul irakian ie Interne, citate de Reuters. Potrivit surselor, în zonă se aflau numeroși muncitori care așteptau oferte de muncă. (Foto: epa>

80 de militanți uciși
Khar (MF) - Circa 80 de militanți au fost uciși în urma atacului elicopterelor militare pakistaneze asupra unei școli islamice în apropierea graniței cu Afganistanul, a anunțat un purtător de cuvânt al armatei.Oficialul a precizat însă că, în momentul atacului, nici un militant cunoscut nu s-ar fi aflat în clădirea din satul Chenagai, situat la zece kilometri nord de Khar, principalul oraș din regiunea tribală Bajaur.O sursă oficială din serviciile de securitate a declarat că Maulana Liaqatullah, directorul școlii, figurează printre cei uciși.Elicoptere ale armatei pakistaneze au atacat și distrus, ieri, o clădire situată la granița cu Afganistanul, care avea legături cu rețeaua teroristă al-Qaida și adăpostea între 70 și 80 de militanți, afirmase, anterior, purtătorul de cuvânt al armatei.

Kosovo, pământ sârbesc
■ Serbia a aprobat noua 
Constituție, care procla
mă suveranitatea asupra 
provinciei Kosovo.

Belgrad (MF) - Sârbii au a- probât, duminică, prin referendum, o nouă Constituție care proclamă suveranitatea asupra provinciei Kosovo, autoritățile fiind însă nevoite să lanseze apeluri numeroase pentru mobilizarea electoratului la urne, relatează AFP.Constituiția a fost aprobată de 51,6 la sută dintre alegătorii înscriși. Rata de participare la vot a fost de 53,5 procen

te, potrivit unei estimări a Centrului pentru alegeri libere și democrație (CESID), o 
W.............
Este momentul în 
care Serbia demon
strează că vrea să 
își protejeze unita
tea și că provincia 
Kosovo e parte in
tegrantă a Serbiei.

Vojislav Koștunița

........................... w organizație independentă, însărcinată de autoritățile sârbe cu supravegherea scrutinului de duminică. Pentru a intra în vigoare, noua Constituție

trebuie aprobată de peste 50 la sută din alegătorii înscriși.„Este un moment istoric”, a declarat premierul Vojislav Koștunița, după publicarea rezultatului referendumului.Referendumul, organizat pentru două zile, a avut, la finalul primei zile, rata de participare stipulată de legile în vigoare, astfel încât liderii sârbi nu au mai fost nevoiți să reia apelurile de mobilizare la urne a populației.„Cetățenii Serbiei au decis să susțină Serbia europeană”, a declarat președintele Boris Tadici, felicitând alegerea compatrioților.

Gheorghi 
Părvanov, 
câștigătorSofia (MF) - Președintele bulgar Gheorghi Părvanov a câștigat cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale cu 80 la sută din voturi, în fața candidatului ultrana- ționalist Volen Siderov.Părvanov a câștigat a- legerile la mare distanță de contracandidatul său, obținând peste 77 la sută din voturi.European convins, Părvanov, în vârstă de 49 de ani, a câștigat al doilea mandat, care îi va permite să conducă Bulgaria în momentul integrării în UE, la 1 ianuarie 2007.Fost membru al Partidului Socialist (PSB) a- flat la putere, Părvanov era considerat favorit după ce în primul tur a obținut 64 la sută din voturile exprimate. Rata de participare insuficientă, de 40 la sută, l-a a- dus pe președintele în e- xercițiu în cea de-a doua rundă a alegerilor.El s-a confruntat în a- cest tur cu liderul partidului xenofob Ataka, Volen Siderov, cunoscut pentru declarațiile sale acide la adresa minorităților rome și turce, care le-a cerut alegătorilor „să voteze ca niște bulgari” și s-a prezentat în ipostaza eroului luptei împotriva corupției.

Atentat într-o localitate de lângă Alger, ieri a explodat o bombă, deflagrația rănind cel puțin cinci oameni. (Foto: epa)

Varujan Vosgaman contraataca

..... w m, JJJ, , _ t J --- _K-c-or-1-r-...........'

București (MF) - Purtătorul de cuvânt al PNL, senatorul Varujan Vosganian, care și-a retras candidatura la postul de comisar european, susține că nu a avut „în niciun fel” legături cu fosta Securitate și îi cere președintelui Băsescu să afle „sursa și motivația situației delicate” în care a fost pusă România.„Nu sunt ofițer acoperit al SRI, nu am fost ofițer al nici unui serviciu secret al României. Nu am fost informator și

nu am colaborat în niciun fel cu fosta Securitate”, a declarat Vosganian, într-o conferință de presă, în care a transmis un mesaj către opinia publică și către președintele Traian Băsescu.El a afirmat că, în anul 1981, Securitatea a cerut să fie exmatriculat din facultate, din cauza „atitudinii” sale.Vosganian s-a adresat, apoi, șefului statului, solicitându-i să afle „sursa și motivația situației delicate” în care a fost

pusă România.„Domnule președinte, mă număr printre mulții dumneavoastră simpatizanți. M-am numărat printre votan- ții dumneavoastră. Mai mult decât atât, am fost printre cei care am garantat pentru dumneavoastră, în timpul campaniei electorale. Sunteți garantul drepturilor constituționale, sunteți purtătorul de cuvânt al popurului român”, i-a transmis Vosganian lui Băsescu. Părvanov la al doilea man
dat (Foto: EPA)
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răărți, 21 octombrie 2006
• Burse majorate. Ministerul Educației și Cercetării a aprobat majorarea burselor „Meritul Olimpic", acordate anual elevilor și studenților care au obținut distincții la olimpiadele școlare internaționale în anul de învățământ anterior. Majorarea este de 5,4% cuantumul burselor crescând astfel la 280 RON. (S.B.)

Crăciun cu scumpiri. înainte de sărbato- 'w rile de iarnă, carnea și produsele din carne se vor scumpi cu cel puțin 5%, au anunțat reprezentanții Federației Sindicatelor din Industria Alimentară. Ținând cont de noile scumpiri ale gazelor prețul produselor alimentare va crește. Se pare că prețul la pâine va rămâne neschimbat. (T.S.)

„Petroșani" dezvăluie secrete

Târg de modă, 
la DevaDeva (C.P.) - Municipiul Deva va găzdui în această săptămână expoziția Expo Banat Fashion. „Târgul de modă se vrea a fi cea mai mare manifestare de prezen-tare a articolelor de îmbrăcăminte, încălțăminte, marochină- rie și accesorii, găzduită de Deva”, a declarat Flavia Arșoi, coordonatorul Centrului de Afaceri Master, reprezentant regional al Banat Expo Show Timișoara. Expoziția va avea loc în perioada 1-5 noiembrie la Sala Sporturilor din Deva.

Accident 
pe DN7 
Orăștie (M.T.) - Un 
pieton a fost rănit, în 
timp ce traversa stra
da, în noaptea de 
duminică spre luni, în 
jurul orei 03:15, pe 
DN 7, în municipiul 
Orăștie. „Conducă
torul unui autotrac
tor, Marian D., de 43 
de ani, din Craiova, I- 
a surprins și acciden
tat ușor pe Dumitru 
N., de 22 de ani, din 
Orăștie, care s-a 
angajat în traversarea 
străzii prin apropierea 
trecerii de pietoni 
semnalizată core
spunzător", declară 
purtătorul de cuvânt 
al Inspectoratului de 
Poliție al Județului 
Hunedoara, inspector 
principal Magda 
Popa. Oamenii legii 
efectuează cercetări 
pentru luarea 
măsurilor legale și 
stabilirea cu exacti
tate a împrejurărilor 
în care s-a petrecut 
accidentul de 
circulație.

■ Zeci de rapoarte de 
cercetare prealabilă 
împotriva unor polițiști, 
luate de pe Net.
Mihaela Tămaș 
mihaela.tanias@informmedia.roDeva - în timp ce căuta documente care să conțină în titlu cuvântul „Petroșani”, ziaristul a avut surpriza să găsească o serie de documente pe care ofițerul le „share”-uise spre libera copiere. „Astfel, fără a utiliza parole sau coduri, ori metode ce necesită cunoștințe aprofundate în tehnici de operare, am descărcat de pe computerul acestuia cantitatea de 9,23.MB de documente, adrese și rapoarte (unele fiind secrete de serviciu) referitoare la reclamații împotriva unor polițiști depuse la Ministerul
Miliarde „băgate" în 
buzunarul Calor SA

Flavia Arșoi (Foto: cl)

■ Potrivit Sineftei 
Nădășean, devenii au 
plătit miliarde de lei 
fără nici un sens.

Tiberiu Stroia 
tiberiu.straia@infarmmedia.roDeva - Acuzațiile președintei de asociație Sinefta Nădășean la adresa societății Calor SA sunt foarte grave. Dacă într-adevăr societatea nu avea nici un temei legal prin care să pretindă devenilor acest „serviciu de consultanță”, taxat cu 390.000 de lei, se pune întrebarea cine va înapoia acești bani păgubiților.

Acestea sunt locațiile unde puteți să citiți GRATUIT 
[' Cuvântul Liber:

- Cabinet medical doctor Anca Geargeta, din Hunedoara
- Cabmet medical doctor Chirac Vasile, din Hunedoara

- Birou notarial Fareaș Ladislau, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara

- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedrara

- Farmacia veterinară S.C Mira Vet Impex SRL. Hune- 

’ doara

- Cofse Savoya Snack, din Deva

4 - Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva

- Cabinet medical Promosan, din Deva

- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Slmeria

- Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decedai, bloc 

NI, parter

Asigurarea elevilor de la buget

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.

■ Școlile scapă de 
răspunderea de a plăti 
în cazul accidentării 
unui elev la școală.Deva (C.B.) - Unitățile de învățământ ar putea să nu mai plătească despăgubiri dacă vor fi acționate în instanță de părinții ai căror copii au suferit accidente în timpul activităților școlare. Un proiect inițiat de Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în învățământul Pre- universtitar prevede ca școlile să primească de la buget bani destinați asigurării propriilor elevi în caz de accidente. „Acest proiect ar fi binevenit. în toate țările civilizate se face asta. Asigurările sunt necesare, dar ar trebui făcută o structură imitară din

întrebarea săptămânii: Credeți că 

» Primăria va construi, după cum a 
’ promis, bazinul de înot la Deva?

DA
DA la numărul

0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume.

Trimite SMS conținând cuvântul

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume. Votul prin SMS poate fi tri
mis până în data de 3 noiembrie, ora 24.

Ce trocuri mai fac hunedorenii noștri
■ Un devean e hotărât 
să-și dea aparatura 
electrocasnică contra 
unui porc de Crăciun.

Tiberiu Stroia

tiberiu.stroia@iniarmmedia.roDeva - După ce, anul trecut, Cuvântul Liber vă relata cazul unui hunedorean hotărât să-și vândă porcii la schimb cu aparatură electrocasnică, anul acesta lucrurile s-au inversat. Gheorghe, din Deva, este hotărât să scape de aparatura electrocasnică dacă cineva se oferă să-i dea în schimb... un

Documentele au fost ridicate de poliție (Foto: CL)Administrației și Internelor, conducerea IPJ Hunedoara sau chiar la președintele României. Pe lângă acestea existau și câteva zeci de rapoarte de cercetare prealabilă împotriva unor polițiști de la Lupeni, Vulcan, Petri- la, Petroșani, Deva și Hunedoara (unele secrete de ser

„Din câte știu eu, devenii au fost jefuiți, pur și simplu, de aproape cinci miliarde de lei vechi. La un moment dat, cineva a înțeles ilegalitatea comisă de această societate și a făcut scandal. De aceea, la această dată, societatea Calor SA nu mai pretinde plata pentru așa-zisa consultanță”, declară Sinefta.
Din colț în colțContactat de CL, directorul societății Calor, loan Cristea, a declarat că sumele încasate reprezentau contravaloarea unei consultanțe efectuate de specialiștii societății. „Nici un devean nu era obligat să 
care toată lumea să aibă aceleași drepturi”, susține Liviu Popescu, directorul Colegiului Pedagogic „Sabin Drăgoi”. „Mi se pare o idee bună. Cu sau fără asigurări, noi vom face în așa fel încât copilul să fie protejat”, afirmă Gabriela Navratil, directorul Școlii Generale „Lucian Blaga”. Suma de care un elev ar putea beneficia variază în funcție de gravitatea accidentului suferit, dar și de suma cu care copilul este asigurat. „Pentru o asigurare de 10 lei/an, elevul poate primi: 2000 lei pentru invaliditate permanentă, 10 lei timp de 90 de zile consecutive indemnizație de spitalizare, 10 lei timp de 40 de zile indemnizație zilnică de gips, 100 lei intervenție chirurgicală și 1000 lei în caz de deces”, 

porc. Ideea i-a venit după ce și-a schimbat toată aparatura din casă și nu a reușit să o vândă pe cea veche. „Am tot încercat să găsesc clienți pentru stație sau DVD. Dar se 

Un hunedorean îți dă electrocasnicele pe un porc

viciu, altele nu) întocmite de comisarul-șef de poliție Jula Costan de la Compartimentul de Inspecție Internă al IPJ Hunedoara”, scrie ziaristul în articolul publicat. în urma articolului publicat, conducerea IPJ Hunedoara a dispus cercetarea ofițerului.„în cauză a fost dispusă lilț: www.huon.ro w |
Spune ți părerea la forum!'l—J

Sinefta Nădășeanplătească acești bani. Dar am făcut acest lucru la cererea asociațiilor de proprietari care au dorit să fie siguri că rebranșarea, respectiv debran- șarea s-a făcut corect. La această dată nu mai efectuăm astfel de verificări deoarece nu mai dispunem de respectivii specialiști”, a spus Cristea. Afirmațiile sale sunt aspru criticate de către Nădă-

Liviu Popescu (Foto: CL)spune Dumitru Jurca, directorul unei societăți de asigurări. Pentru o școală cu 500 de elevi, suma minimă care ar trebui cheltuită de la buget pentru asigurarea elevilor ar fi de 5000 de lei. La nivel de județ asigurările ar costa circa 60.000 de RON.
pare că nimeni nu are bani. Așa că sunt hotărât să fac un troc. Și așa vine Crăciunul și am nevoie de un porc. Iar după calculele mele, DVD-ul, combina muzicală și vechiul 

constituirea unei comisii, din care face parte și un ofițer de specialitate din cadrul Structurii de Securitate a Inspectoratului General al Poliției Române, pentru cercetarea incidentului de securitate, în vederea stabilirii împrejurărilor exacte în care acesta s-a produs, urmând a fi luate măsuri legale”, declară purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, inspector principal Magda Popa. Documentele aduse de pe Internet însumează 400 de file listate și au fost predate, luni, împreună cu un CD, poliției din Petroșani de către ziaristul Cătălin Docea, directorul cotidianului „Gazeta Văii Jiului”, din localitate.
www huon.ro

(Foto: Antena 1)șean. „Calor e condusă de un incompetent. Vreau să-mi arate domnul Cristea cererea prin care eu, ca președinte de asociație, am cerut Calor să facă aceste verificări. Toată lumea știe că, dacă nu plăteai 390.000 de lei, nici nu se uitau la tine. Practic, toți banii încasați de Calor nu au nici un temei legal”, a concluzionat președinta.
Ziariști cercetați

Cluj-Napoca (MF) - Șase ziariști clujeni sunt cercetați de DHCOT pentru constituirea unui grup infracțional și pentru șantaj. Cei audiați sunt președintele Trustului Gazeta, Liviu Man, directorul executiv Aurel Mureșan, director executiv al Gazetei de Cluj, Dorel Vidican, directorul de publicitate al Gazetei de Oradea, Anca Cocuț, șeful departamentului protecție internă al cotidianului „Bună Ziua, Ardeal”, Adrian Avar- varei și directorul de investigații de la Gazeta de Cluj, loan Oțel, împotriva acestora au depus mărturie zece personalități publice.

video-player se înscriu în vreo șase milioane de lei. Suficiente pentru achiziționarea unui porc la vreo 100 de kilograme”, este de părere devea- nul.în plus, dacă proprietarul porcilor nu este satisfăcut de calitatea aparaturii sale, Gheorghe este hotărât să mai dea și ceva din propriul buzunar. „Va fi o negociere la sânge. îmi cunosc bine aparatele și știu că sunt valabile. Dacă nu reușesc să ajung la un consens, voi mai da eu câțiva lei. Dar nu mai mult de un milion”, a concluzionat amatorul de trocuri.

mailto:mihaela.tanias@informmedia.ro
mailto:tiberiu.straia@infarmmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@iniarmmedia.ro
http://www.huo
huon.ro
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Ziua Internaționala a Marii Negre
Sârbătoarea Halloween__________________________________

532 - S-a născut pictorul olaniez Jan Vermeer Van Delft 
............................... 1675),_________________ ■■ ___________

1795—S-a născut poetul englez John
Keats (foto) (m. 1821)._______________
1881 - S-a născut criticul, scriitorul și 
istoricul literar Eugen Louinescu (m. 
1943), ......................................... .
1922 - Benito Mussolini a fost numit 

prim-ministru al guvernului Italian; Instaurarea dictaturii 
fasciste în Italia. ____ ________________________________ _
1929 - S-a născut Bud Spencer, actor de film, scenarist 
și compozitor.____________________ _______________ • ■
1952 - Explozia primei Bombe cu hidrogen americane în 
Atolul Elugelab din Insulele Marshall.____________________
1968 - S-a născut rapper-ul american Vanilla Ice (Robert 
Van Winkle) («Ice Ice Baby»). _______________
1972 - A murit pedagogul $1 omul politic Onlsifor Ghibu 
(n. 1883).

Prognoza pentru astăziCer senin. Maxima va fi de 13°C, iar minima de 4°C.
Prognoza pentru două zile
Miercuri. Cer mai mult senin. Maxima va fi de 16°C, iar minima de 2°C.Joi. Cer parțial senin. Temperatura maximă va fi de 7°C. Minima va fi de circa -5°C.

Calendar Creștin-Ortodox__________________
Sf. Ap. Stahie, Amplie, Urban. Aristobul și Narcis.

Calendar Romano-Catolic_______________________
Sf. Urban, m.

Calendar Greco-Cateng"________________________
Ss. Stahis, Apelle, Ampliu, Urban, Aristobul și Narcis, ap. 
dintre cei 70; S. Epimah, m.

Energie electrică ______________ _ ____________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă intre 
orele:
8 00-14 00 în localitatea Nisipoasa.
8.30-17.30 în localitățile Pișchinți, Va’dei, Romos (inclusiv 
zona CAP Romos).

Gaz_ _____ ________ ___ ________ _______
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
9.00 - 12.00 pe str. A. Vlaieu (la nr.41 și 45) și A. lancu 
bl H3. sc.A.

Apă _ s _________ ;___ _  ___ _
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
8 00 - 15.00 pe Str. Viilor și Parângului.

.......____________

Pește în folie
Ingrediente: un cod sau un macrou, 5 măsline, un morcov, o ceapă, piper, sare, rozmarin.
Mod preparare: Se taie o bucată de folie de aluminiu (lungimea este variabilă în funcție de dimensiunile peștelui). Pe folie se așază rondele de morcov și de ceapă, apoi peștele curățat și frecat cu puțină sare și pudrat cu piper și rozmarin și se rulează împreună cu măslinele în folie și se prinde bine la capete. Se așază în cuptorul preîncălzit și se ține 30 de minute la foc mediu.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Soluția Integrantei din numărul 
precedent: N-C-A-S- 
FATARNICI - ȘEFI - NAN - LUNA
- AFIȘ - RUSINA - I - FIR - NATO
- U - IAD - IAM - SA - GIPS - O 
-SI - VIATA - SINDIC - OC - 
SÂNZIENE - ITI - I - ENE - INTRE
- TEAM

i 
i

TtUfiRMMII
Dispecerat apâ 227087
Dispecerat apâ calda 217808
Dispecerat Hectrisa 929
Dispecerat gaz 227091
«vagii, di

Bsnipiert 981
Jandarmerie 9S0
Politie 955
O.J.P.C. HD 2M971
DeranjamentB*ÎHf  238090
Direpgia SantaVeter. 221145

i
I

Berbec _ ___ *
Vă confruntați cu probleme financiare. V> sfătuim ii fiți 
mai optimist. Riscați să vă compromlteți relațiile sociale.,, 
Nu este o zi bună pentru examene și Eălâțorii.

laur _ _ : < _______________>
Dimineața s-ar putea să vâ loviți de o serie întreagă de M- 
gultăți și să aveți Impresia că munciți degeaba. Gel din jur 
sunt dispuși să vă ajute. Partenerul ie viață vă susține.

Gemeni ............._
Este posibil să renunțați la o călătorie, din cauza sănătății. 
Sunteți predispus la mici probleme iigestive, care se pot 
rezolva rapid, cu un regim adecvat.

......... ____________________ ■ iff;.;.
V-ați propus să începeți o activitate nouă, dar sunteți prea 
nerăbdător. Din cauza agitației, riscați să pierdeți timp 
prețios. Evitați discuțiile în contradictoriu cu colegii.

Leu
Bă recomandăm să fiți atent la serviciu șl cu partenerii de 
afaceri, pentru că s-ar putea să aveți probleme de comu
nicare. Vă ajută o persoană mal în vârstă din familie.

Fecioară

Jreceți printr-o perioadă dificilă, din cauza neîn|eleg@1lor 
eu un partener ie afaceri. Vi recomandăm să vă păstrați 
calmul și să apelați la ajutorul unui prieten.

Balanța •; .
Este posibil să aveți un eșec în afaceri șl să tiți dezamăgit. 
Nu va întristați, pentru că vor aparea și alte oportunitâț.
S-ar putea să vă loviți de mai multe obstacole. ;

Scorpion

S-ar putea ca un prieten de familie să vă propună o cola
borare. Vă sfătuim să o acceptați, chiar dacă nu sunteți 
încântat de câștig. Gonsultați-vâ și cu partenerul de viață!

Săgetător

Dimineață resimțiți o stare le confuzie care vă nmH Ita 
să întârziațl lucrările de serviciu. Nu provocați dts^il aprinse 
cu șefii! Totul va reveni la normal.

Capricorn _________ _ .
5-ar putea să plecați într-o delegație în care puteți avea 
mari satisfacții profesionale. Aveți grijă de bagaje. ca sl na 
pierdeți ceva important. Relațiile cu colegii sanl excelente.

Vărsător
aJL Se anunță o zi încărcată, așa că vă sfătuim să vă stabiliți 

c,as lista PEi0rltăî'- servieta, sunteți predispus 81 tacriți 
■ria^K-^|reșeii din cauza cărora acHmtfațî'întârriișrb. i

Pești
La serviciu sunteți predispus să faceți greșeli din cauza 
cărora acumulați întârzieri, teșiți în lume, aveți |MM si 
întâlniți persoane care vă vor ajuta pe vita.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:00 Justiție militară (s).
0Cu: David James 

Elliott, Catherine Bell j
9:00 Parteneri de week- ;

end (reluare) 
9:30 Desene animate:

Sabrina 
10:25 TVR 50. Izolați In 

România. TVR - singu
rul prieten 

10:35 Joaca de-a poveștile
(r)

11:05 Nocturne (r)
11 £1 Celebritățile timpului 

tău (s) 
12:00 Dis-de-seară (r) 
130 Corry ți restul lumii 

(ep. 66, SUA, 2003) 
13:30 Desene animate.Club 

Disney 
14:00 Jurnalul TVR 
15:30 Oglinda retrovizoare 
16:00 Kronika 
17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Impas 
18:00 Dis-de-seară. Prezintă:

Ovidiu Uscat, Constan
tin Trofin

19:00 Jurnalul TVR. Sport

20:15 Luther (dramă/biogra- 
»tifle, SUA, 2003). Cu: 

Joseph Fiennes
22:35 Celebritățile timpului

0tău (s) ,
22:45 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo 
23:05 Prim plan 
23:45 Dinastia (ep. 6)

0:15 Integrame despre 
integrare (2 episoade). 
Prezintă Răzvan 
Petrișor

0:30 Viața ca-n filme (ep.
05, comedie, SUA 

1990). Cu: Brian Ben- 
ben, Denny Dillon 

1:10 Poveste cu stafii 
*0 (horror, SUA, 1981) 
M Jurnalul TVR (r) 
4:00 Reflector (r) 
430 Dănutz SRL (r) 
6:05 Integrame despre 

integrare (2 episoade). 
Prezintă Răzvan 
Petrișor

6:15 Interes general (r)

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore? 
Te uiți ți câștigi 

9:10 Omul care aduce 
cartea 

9:15 Tânăr ți neliniștit (s, r) 
10:15 Om sărac om bogat

(s)
11:15 Dispăruți fără urmă (s) 
12:15 Familia Bundy (s) 
13:00 Știrile ProTv

Te uiți ți câștigi 
14:00 La Bloc (r) 
14:45 Meseriașii (r) 
▼ 0Te uiți și câștigi 

16:00 Tânăr și neliniștit (s)
Te uiți și câștigi 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
0Te uiți și câștigi 

17:45 Om sărac, om bogat
(s). Cu: Horia Brenciu, 
Șerban lonescu, llinca 
Goia, Cristina Deleanu, 
Claudia leremia, Alina 
Grigore, Raluca Popes
cu, Alex Mărgineanu, 
Alex Barba, Nicoleta 
Drăgan, luliana Luciu 

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

Vremea

2030 Vacanța Mare
21:45 UEFA Champions

League: Barcelona ■ 
Chelsea (transmisiune 
în direct).
Știrile ProTv

24.-00 Rezumat Champions 
League

2:00 Familia Bundy (r) 
2:25 Omul care aduce 

cartea (r)
2:30 Știrile Pro Tv
330 UEFA Champions 

League: Barcelona - 
Chelsea (r)

5:15 Rezumat Champions 
League (r)

*' {• • •* ■
Redacția Jurnal 

nu tși asumă 
răspunderea pen
tru eventualele 
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ANTENA
6.-00 în gura presei cu 

Mircea Badea
7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos

9XJ0 în gura presei (r) 
10:00 Concurs interactiv 
11XX) Anastasia (s, dramă, 

0 Rusia, 2003). Cu: Elena 
Korikova, Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov 

12:00 Vh/ere (serial) 
13:00 Observator cu Simona l 

Gherghe
13:45 Revanșa starurilor (r) 

(divertisment) 
16:00 Observator 
16:45 9595, te îhvață ce să 

fad
18:00 Vocea inimii (serial, 

0dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 
Bodochi

19XX) Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

1 DEVA

i 
i 
I

Î 
i.
I

i
1

i

5
i

3

203Q Din dragoste
(divertisment)

2230 Fast Food
0 (serial comedie, Româ

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

23:00 Observator 
cu Andreea 
Beredeanu și Andrei 
Zaharescu.
Sport 

Sta Alia
0(film serial)

1.-90 întâmplări hazlii

I
I

I
i
I
1

I
I 
*. . .

0 (serial)
2XX) Concurs interactiv 

‘ 3300 Observator 
(reluare)

4X30 Anastasia
0(film serial, reluare) 

5Î00 Vocea inimii
I—. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B(film serial, reluare)

I

I 
t

7:00 ABC... de ce? (r) 7:30 
Noile aventuri ale fiicei ocea
nului (d.a.) 8:00 Lecția de... 
știință (r) Ochiul științei 8:30 
Cutia fantastică (r) 9XX) Ocolul 
Pământului în 80 de zile (r) 
10:00 Tonomatul DP2 1130 
Caracatița (s, r) 1230 Tribul
(r) 13:00 Zestrea românilor (r) 
14:00 ABC... de ce? 1430 
Cutia fantastică (s) 15:00 
împreună în Europa 16:00 Jur
nalul TVR (r) 16:30 Tribuna 
partidelor 17:00 Doctor Who
(s) 18:00 Lecția de... geografie 
(doc.) 18:35 Caracatița (s) 
19:25 Școala părinților (doc.) 
2030 Arta supraviețuirii 21XX) 
Ora de știri 22:10 Oneghin 
(dramă, SUA, 1999) 24:00 
Campionatul de comedie (r) 
0:30 Futurama (d. a) 1:00 Jur
nalul Euronews

»

8:00 Știri N24 9:00 Dimineața 
cu Răzvan și Dani 10:00 That 
'70s Show (serial) 11:00 
Teleshopping 1130 Ce bine 
e acasă I (s) 12:00 Quizzit 
13:00 Țara Iu' Papură Vouă 
13:20 Look who is winning 
14:30 Miezul problemei (r) 
16XX) Naționala de bere 17:00 
Bărbatul din vis (s) 18:00 
Baronii (r) 1830 Știri 19:45 
Țara Iu' Papură Vouă (diver
tisment 2004) 20:15 Trei cea
suri... 22:00 Baronii 22:30 
Miezul problemei 24:00 Știri 
Național TV

’«HfT
I

930 Merrie Melodies Show (s, 
r) 1020 Lumea Pro Cinema (r) 
11:15 Verdict: Crimă! (r) 
13:15 Merrie Melodies Show 
(s) 13:45 Liga juniorilor - Loo
ney Toons (s) 14:15 Terapie 
intensivă (r) 15:30 Smallville
(r) 1630 Noi toți (r) 17:00 
Verdict: Crimă! (s) 19:00 Te
rapie intensivă (s) 20:00 Cin
ema - Entertainment News 
20:20 Joan din Arcadia (s, 
dramă, 2003) 2130 Noi toți
(s) 22:00 Vineri, în ajun de 
Crăciun (comedie, SUA)

t
i
}

I

i
i
t

>■

8:00 Suflete rănite (r) 9:00 De 
3x femeie (r) 10:00 Ciocolată 
cu piper (s) 11:00 Bărbatul 
visurilor mele (r) 12:00 Pariul 
iubirii (serial, Mexic, 2004) 
13:00 Jurământul (s) 15:15 
Rețeta de acasă 1530 Suflete 
rănite (s) 1630 Poveștiri 
adevărate 17:30 De 3x femeie 
18:30 Rebelde (s) 1930 SOS, 
viața mea! (s) 2030 Iubire ca 
în filme (s, România, 2006) \ 
2130 Daria, iubirea mea (s) 
22:30 Tărâmul pasiunii (s) j 
23:30 Bărbatul visurilor mele < 
(s) 0:30 Poveștiri adevărate (r) 
1:30 Iubire ca în filme (s, r) j 
230 Daria, iubirea mea (r)

0630-07.00 Observator (r)
1630-16.45 Știri locale

8:55 Vacanța de (răaur ! 
(comedie, SUA, 2003). 10:15 
Erin Brockovkh (dramă, SUA 
2000). 12:20 Aranjamentul 
(romantic, SUA 2004). 13:55 

; Ursulețul Winnie (dramă, i

Canada, 2004). 15:25 Warm ; 
Springs (dramă, SUA, 2005).
17:25 Hoții de diamante < 
(thriller, SUA 2004). 19d» Dl 
și dna Smith (romantic; SUA 
2005). 2100 Roma - Ufa (Ep. 
9, dramă, Marea Britanie, 
2005). 22X10 Tenebre 2 (horror, 
SUA 2003). 23-45 Exorastut 
începutul (honor, SUA 2004).

11:15 Fabrica 12JX) Realitatea 
de la 12:00 13:15 EU, Româ
nia 14:00 Realitatea de la 
14:00 14:50 Realitatea bursi
eră 15:15 Fabrica 16:50 Mar
fa 17:10 Tu faci Realitatea! 
17:45 Editorii Realității 18XX) 
Realitatea de la 18:00 1850 
Realitatea zilei. Cu Răzvan 
Dumitrescu 21XX) Realitatea 

‘ de la 21:00 21:50 Prima ediție
22:05 100% cu Robert Turces- 
cu 23XX) Realitatea de la 23:00 
23:15 Politică, frate! 24:00 
Realitatea de la 24:00

8:00 Sport cu Florentina 8:35 
Cei doi Joe (film, r) 1035 
Comedia boacănelor (r) 11:00 
Tele RON 13:00 Play 1430 
Dragoste și putere (s) 15:00 
Moștenire regăsită (dramă) 
17:30 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
18:00 Focus 19:00 Comedia 
boacănelor 19:30 Camera de 
râs 20.-00 Ciao TV. Gazda emi
siunii: Cătălin Dezbrăcatu' j 
2030 Mondenii (serial paro
die) 21:00 Gogo Mania 2130 : 
Farsele lui Jugaru 22:00: 
Trăsniți în N.A.T.O. 22:30 
Focus Plus 23:30 Trădați în 
dragoste (r) 0:30 Focus (r) 
1:30 Sunset Beach (s)

8:00 La adăpost de furtit] 
9:00 Ray Mears - tehnici oe 
supraviețuire 10:00 Super
structuri 11:00 Motociclete 
americane 12:00 Megacon- 
structori 13:00 Petrol, sudoare 
și platforme 14:00 La adăpost 
de furtună 15:00 Cum se fa
brică 16:00 Curse 17:00 Auto
mobile americane recondițio-

9:00 Verissimo. Cu Gina Tă- 
nase 10:00 Euromaxx (r) (doc.) 
1030 Euroblitz - Arta (r) (doc.) 
11:00 Ne privește 12:00 Știri 
13:05 Un nou început (r) 
14:35 Lumea cărților 1535 
Euroblitz: Oamenii și politica 
(r) (documentar) 16:00 Nașul, i 
Talk-show cu Radu Moraru (r) 
18:00 6! Vine presa! Cu Livia ______________________ r_
Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 No i nate 18:00 Motociclete amer- 
Comment. Reality-show cu 
Irinel Columbeanu și Monica 
Gabor 22:00 Nașul. Talk-show 
cu Radu Moraru 24:00 Știri. 
Emisiune informativă 0:15 6! 
Vine presa! Cu Livia Dilă și 
Nzuzi Mbela

icane 19:00 Vânătorii de 
mituri 20:00 Construcții pen
tru campioni 21.-00 Dezastrul 
perfect 22:00 Dosarele FBI 
23XX) Rable și reparații 24:00 
Aglomerație în aer 1:00 
Superstructuri 2XX) Curse
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țțwtol de peisoațw to trafic «uta Interurban fl Intemațlo- 
M Sa aârasaazl future câtor caia dome sâ alte eme-i 
te cu autocarul sau mlcrcouzu' Mie douâ tocăniți. Sita
ri IMiani Informații pritnd orar curselor, prațul 
biletelor fl informați) de w*» lotopenlltor care
operează aceste curse.

Au apă caldă de la soare

Emlnescu.

Amplasarea aparatelor radar to data da 31.10.2006:
- DN 7: Vețel - lila - Zam - limita Jud. Arad;
- DN 7: Spini - Orăștle - limita jud. Alba;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandulul, str. Horea șl Mlhai

■ Un mp de panou 
solar economisește 
anual 800 mc de gaz 
metan.

Clara Păs___________________
clari.pMtln1ormmedla.ro

Deva - Pe piață sunt trei tipuri de panouri solare, două pentru Încălzirea apei (se asigură Încălzirea locuinței, apă caldă menajeră și apă caldă In piscină) și unul pentru producerea curentului electric. Panourile se montează pe casă, pe o terasă sau pe sol. Costul unui panou solar Începe de la 449 de euro, fără TVA. Pentru a avea o capacitate cât a unei centrale termice pe gaz sunt necesare opt astfel de panouri. La un

metru pătrat de panou solar economia anuală de gaz metan este de 800 de mc.
Valoarea investiției„Există interes pentru aceste sisteme așa cum a fost odată pentru centralele termice. Primii care și le-au montat au fost, și atunci ca și acum, persoanele cu resurse financiare. Instalațiile se fac In funcție de volumul de apă ce trebuie Încălzită. Pentru o familie de trei persoane, cel mai ieftin sistem pentru asigurarea In locuință a apei calde menajere costă circa 595 de euro, plus TVA, la care se adaugă cheltuielile cu manopera și accesoriile necesare montajului", declară Ionuț Bedea, administratorul unei societăți de profil. O lucrare

Panourile solare trebuie orientate spre sud și nu trebuie așezate 
în locuri umbrite.recentă, la cheie, pentru o familie formată din patru persoane, care avea nevoie de a- pă caldă în locuință, a costat 9500 de lei noi. Panourile pot fi montate și pe acoperișul blocurilor cu condiția să exis

te acceptul tuturor vecinilor, însă aici costurile sunt mai ridicate pentru că trebuie asigurat un sistem de stocare a apei, de mare capacitate, iar cel de distribuție al apei calde trebuie refăcut în întregime.
Subvenția schimbă cultura

Deva (C.P.) ■ Producătorii agricoli au fost orientați spre însămânțarea culturilor cu desfacere asigurată pe piață și care au fost, tocmai din acest motiv, stimulate prin subvenționare, a declarat Marian Călin, directorul Unității Fitosanitare din cadrul DADR Hunedoara. „Dacă anul acesta s-au culfivat 100 ha de rapiță, pentru anul viitor au fost însămânțate 1000 de ha. Pe arii extinse se cultivă sfeclă de zahăr, tutun și cartof. în Tara Ha

țegului s-a trecut la cultura de cartof pentru sămânță, care este de calitate și certificată printre primele din țară”, a mai precizat directorul Marian Călin.

Marian Călin

3 L dura Waief^tal Hui iede țț _ _____________
| Cristian Marius Vlidu, prefect începând cu ora 10.00

Consiliul Județean Hunedoara:___________________
Dana Dan, secretar general 09.00-12.00

Insgectaratul de Jandarmi Județean_____________
Cotone) s.Uin Viorel, comandantul 0 12 00-14.00

Primăria Municipiului Deva______________________
Florin Oancea. viceprimar 08.00-12.(8

Primăria Munldplului Praștie_______________ _____
Alexandru Meateass. viieptimar BfM-lt.M

Reguli:

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 

s. celor nouă 
Jlolocuri luate 
’împreună.

ÎNCEPĂTORI

i ■■■
9 5 4 6

R 3 5 8
6 4

i
5 3

1
2 1

1 8 3 7
8 2

11 7
- 4 5 9

6 2 7 __ 4
Soluția Jocurilor din numărul precedent

ncepători

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

Avansa i

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

Rli>«ndani Bllllosih»!

Ce este mai ieftin?
Deva (I.J.) - Marusia Popo- vici, din Deva, întreabă ce este mai ieftin să-și facă: autorizație de persoană fizică autorizată (PFA) sau societate cu răspundere limitată? Potrivit avocatului M.C., din Deva, „actele pentru Persoană fizică autorizat nu presupun alergătură și nici costuri mari, spre deosebire de înființarea unui SRL. SRL-ul este recomandată pentru că oferă cre-dibilitate în fața potențialilor parteneri de afaceri.

Persoana fizică autorizată conduce evidența contabilă în partidă simplă, adică fără contabil. Persoana fizică autorizată nu poate angaja personal, deci nu are nici obligația de a depune la stat declarații privind impozitele și contribuțiile aferente salariilor. înregistrarea PFA se face pentru dv la Primăria Deva. Nu este nevoie să depuneți capital social și nu aveți obligația de a emite facturi”. j
Amenzi pentru locatari?
■ Asociațiile pot de
cide amendarea celor 
ce nu dau bani pentru 
repararea acoperișului.

Ina Jurcone__________________
lna.jurcone@lnformmedla.ro

Deva - Dacă locatarii din- tr-o asociație de proprietari nu vor să plătească reparațiile pentru terasele de pe acoperișul blocului de unde se scurge apa, pot fi amendați.Condiția este ca, la întâlnirea asociațiilor, să se stipuleze asta în hotărârile interne.„Noi nu putem intra într-o proprietate și să le dictăm ce să facă. însă, dacă infiltrațiile

în apartamentul de la etajul superior afectează structura construcției, atunci legea ne permite să intervenim”, declară Mihai Șahiu, inspector- șef al Inspectoratului de Stat în Construcții Hunedoara.
Sperăm o legeProprietarii apartamentelor de la ultimul etaj sunt foarte nemulțumiți de nepăsarea vecinilor și chiar a reprezentanților asociațiilor de proprietari, care, spun ei, nu se implică în problemele lor.„De șase ani mă lupt cu asociația și tot nu pot spune că s-a rezolvat. Când plouă, e tragedie în casa mea. Repar singur, cum pot, dar tot apar infiltrații. Sper să se rezolve

ceva”, susține Romulus Muntean, Deva.„Oamenii nu vor să plătească! Spun că nu stau la ultimul etaj și infiltrațiile nu- i interesează. Câte bordeie, atâtea obicee. Dacă vom prinde în hotărârile consiliului de administrație că sunt obligați să plătească toți, am putea da o amendă de 2.000 lei pentru fiecare cetățean care nu vrea să plătească. Hidroizolația de pe bloc costă cca 160.000 lei”, afirmă loan Lucian, președinte de asociație de proprietari.„Eu nu plătesc! Nu urc pe bloc, nu fac mizerie, nu stric izolația. Nu văd de ce să plătesc”, concluzionează Cristina Belba, Deva.
Romulus Muntean

Spune-ți părerea la forum!

CUVA® îți utilează casa!

! Telefon__________________________Sunteți abonat?___________ I
întrebarea zilei: Produsele fabricate tn România sunt echiva
lente calitativ cu cele din străinătate? DA ■ ~l NU □ ;

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 H.

Vrei să ai numai de 
câștigat?

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

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

i Talon pentru concurs -
> Nume________________________

Adresă

Câștigi:
• 3 premii 

substanțiale 
(1 x espressor cafea sau 

1 x fier de călcat sau 
1 x sandwich maker)

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

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

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

Mult succes! 
....................................................... ’ăMn!- 
31 octombrie 2006 I

Prenumer — _ I

CONCURS

clari.pMtln1ormmedla.ro
mailto:lna.jurcone@lnformmedla.ro
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Halloween-ul la Simeria• Sărbătoare. Bătrânii care sunt asistați în Centrul de îngrijire de la Brănișca vor participa astăzi la sărbătorirea zilelor de naștere ale colegilor lor născuți în lunile octombrie și noiembrie. Manifestarea este organizată de Direcția pentru Asistență Socială, care a invitat la eveniment ansamblul de copii din Lun- coiu de Jos și soliști de muzică populară.
• Export. în programul de promovare al exportului românesc va fi inclusă și crearea unui portal de informații pentru comerțul exterior. Propunerea a venit din partea oamenilor de afaceri în cadrul unei ședințe a Consiliului de Export, prezidată de ministrul delegat pentru comerț, luliu Winkler.

I.D. Petrui

Stolojan, susținut în 
Hunedoara

Deva (M.S.) - Un grup de inițiativă pentru susținerea Platformei liberale lansate de Theodor Stolojan s-a constituit la nivelul județului Hunedoara, din acesta făcând parte atât membri ai Partidului Național Liberal, cât și simpati- zanți ai ideilor promovate în document. Cei 14 membri ai grupului de inițiativă au remis, ieri, agențiilor depresă, un comunicat în care apreciază că „în noul context, în care România devine membră a Uniunii Europene, constituirea unui pol politic puternic de centru-dreapta este o necesitate imperioasă”. Potrivit comunicatului, au fost constituite grupuri de inițiativă în municipiile Deva, Hunedoara, Petroșani, Brad, Hațeg, Orăștie, urmând ca, în cel mai scurt timp, să se constituie astfel de grupuri de susținere a Platformei liberale Stolojan în celelalte municipii, orașe și comune ale județului Hunedoara. Unul dintre membrii grupului de inițiativă, Ioan- Dorin Petrui, a declarat că au fost strânse, până acum, peste 80 de semnături pentru susținerea Platformei Stolojan. „Am rămas impresionat de numărul mare al celor care au aderat la platformă, în condițiile în care administrația locală este în mâinile liberalilor, aceștia având deci la îndemână pârghiile pentru intimidare”, a spus Petrui. Grupul de inițiativă format ieri este compus din nouă membri PNL, patru simpati- zanți și un membru PNȚCD.

Cd patru zimbri din Rezervația de Ia 

Slinuț-Hațeg se prezintă bine, se arată într- 
un raport transmis Consiliului Județean 
Hunedoara de către Direcția Silvică.

Mașină de teren
Deva (M.S.) - Consiliul Județean (CJ) Hunedoara va achiziționa o mașină de terenpentru nevoile instituției, mai ales pentru

Mircea Moloț

accesul în zonele de munte, potrivit unei hotărâri aprobate de consilierii județeni. în paralel, din parcul auto al CJ Hunedoara vor fi disponibilizate trei autoturisme. Pentru început, acestea vor fi oferite, prin transfer, primăriilor locale, iar în cazul în care vor fi refuzate, mașinile vor fi scoase la vânzare, prin licitație. Proiectul de hotărâre a fost contestat de consilierii PSD, care aucerut, inițial, ca banii pentru autoturismul de teren să fie obținuți din vânzarea celor trei autoturisme existente în parcul auto.

■ în fiecare an, se orga
nizează petreceri, baluri 
mascate, care marchea
ză Halloween-ul.

Sanda Bocaniciu______________
sanda.bocaniclu@informmedla.ro

Simeria - Asemeni prietenilor de prin alte țări, astă- seară, românii celebrează și ei Halloween-ul. După 1989, românii au adoptat, cu mult entuziasm, sărbătoarea de peste ocean.Cioplirea dovlecilor, sub formă de capete de monștri și plasarea unei lumânări în interior pentru a căpăta o față demonică vine de la celți, poporul care a adus obiceiul. La Școala Generală din Simeria, ca de altfel în foarte multe școli ale județului, a

Este o sărbătoare de împrumut pentru români și eu sunt de părere că la noi încă nu a prins! Mie, personal, îmi place pentru că e distractivă și e un prilej ca toată lumea să se costumeze.
Elena Kato, 
Deva

Drumurile se transformă în SA
■ Direcția Județeană 
de Drumuri Hunedoara 
va avea ca acționar 
unic Consiliul Județean.

Deva (M.S.) - Direcția Județeană de Drumuri Hunedoara, regie aflată în subordinea Consiliului Județean (CJ) Hunedoara, se va transforma în societate pe acțiuni, potrivit u- nei hotărâri adoptate de consilierii județeni. Societatea va a- vea ca acționar unic Consiliul Județean Hunedoara, urmând ca o eventuală privatizare a acesteia să fie stabilită tot printr-o hotărâre a consilierilor județeni, a declarat președintele CJ Hunedoara, Mircea Moloț. Direcția Județeană de Drumuri are un capital social
Orarul autobuzelor

Deva (M.S.) - Consilierul județean Tatiana Vasilescu (PC) a solicitat executivului Consiliului Județean Hunedoara să intervină pentru modificarea orarului curselor de transport în comun pe relația Că- lan-Hunedoara. Consilierul a explicat că ultima cursă pleacă din Călan la ora 18.00, în condițiile în care există persoane care își încheie programul după ora 20.00. Ultima cursă Călan-Hunedoara ar trebui să fie la ora 22.00. Din păcate, solicitarea consilierului nu poate fi soluționată deoarece programul pentru operatorii de transport a fost aprobat, urmând ca problema să fie rediscutată anul viitor, a- tunci când vor fi emise licen- 

fost organizat un Carnaval de Halloween. Intitulată „Carnavalul Toamnei Vesele”, manifestarea a fost una dintre activitățile extracurri- culare a dascălilor Rodica Arsin, Camelia Baciu, Elena Balogh, Marioara Cernescu, Doinei Șotângă și Elena Bob, care au lăsat copiii să-și exteriorizeze firile îndrăznețe, să-și învingă teama.Carnavalul a durat trei ore, timp în care cei 150 de copii costumați în diverse personaje, blajine sau înfiorătoare, au participat la concursuri speciale, „vrăjitoare-șefă” fiind inst. E. Balogh.Costumele, dovlecii pregătiți de copii, bucatele expuse în cadrul Concursului „Cămara toamnei” au fost premiate de juriul, al cărui președinte a fost insp.șc. loan 

Ne-am obișnuit să petrecem de Halloween cu prietenii. Și în acest an am început deja petrecerile! Masca este obligatorie dar se poate și fără ea! îmi place Halloween-ul!
Andreea, 
Deva

Nu sărbătoresc Halloween-ul în mod special, dar îmi place. Părerea mea este că la români nu prea prinde, deși este frumoasă și oferă distracție mai ales pentru cei tineri!
Diana, 
Deva

Nu știu despre Halloween prea multe. Personal, îmi place și-mi plac dovlecii luminoși, mai ales pentru că oferă o preocupare artistică tuturor copiilor!
Elena Lefter, 
Deva

Utilaje drumuride 1,8 mii. lei noi, dar acesta ar putea fi majorat în urma u- nei expertize ce va fi efectuată de o societate specializată. Același lucru se va întâmpla și în cazul patrimoniului firmei, ce va fi reactualizat la valoarea reală. Potrivit specialiștilor din CJ Hunedoara, transformarea regiei de drumuri ju

54486)

Măști la carnavalul copiilor din Simeria (Foto: t. Mânu)Sterea. Carnavalul a cuprins dans, muzică și multă voie bună, iar copiii au primit dulciuri. Cei mai curajoși dintre ei au căutat dulciurile într-o sală întunecată, unde au fost 

dețene în societate pe acțiuni și o eventuală privatizare a a- cesteia vor avea efecte pozitive în activitatea firmei pentru că, după 01.01.2007, ar putea fi accesate fonduri structurale europene pentru diferite proiecte de investiții. Proiectul adoptat de consilierii județeni a fost contestat de membrii PSD. 

ascunse de vrăjitoare după cutii sau dulapuri.
www.liuon.rt>

Vezi alte fotografii pe 
www.huon.ro

Eo sărbătoare preluată de la americani. Eu sărbătoresc Halloween-ul pentru că am copil și știu că-i place această sărbătoare. Acasă am pregătit lumânări în formă de dovleci!
Steliana Bumbaru, 
Deva

Casă mortuarăDeva (M.S.) - Consiliul Local Deva a aprobat transformarea unui spațiu al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Deva în casă mortuară. Aceasta va funcționa la sediul CARP Deva, de pe strada împăratul Traian, după amenajarea unui fost garaj la care lucrările de execuție nu au fost finalizate. Consilierii locali au apreciat că proiectul este oportun pentru comunitate, iar hotărârea a fost adoptată în unanimitate, în conformitate cu documentația depusă la Primărie, Costurile vor fi suportate de proprietarul spațiului în discuție.

mailto:sanda.bocaniclu@informmedla.ro
http://www.liuon.rt
http://www.hu
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• Spectatori. Una dintre marile probleme cu care se confruntă oficialii echipei JiulPetroșani este lipsa spectatorilor plătitori sau a abonaților. Multi își aduc cu nostalgie aminte de cei 50.000 de abonați de pe vremea lui Miron Cozma. în prezent, la meciurile echipei participă în medie 3000 de spectatori. (V.N.)
• Karate. în această săptămână, la Sfîntu Gheorghe se desfășoară Campionatul Național de karate interstiluri. Karatiștii de la Masibo Petroșani, antrenați de Radu Polifronie, au drept obiectiv câștigarea unor medalii de aur, deci titlul de campioni naționali. (V.N.)

■ Luptătorii de la cele 
mai mici grupe de 
vârstă s-au remarcat la 
un concurs internațional.

ClPRIAN MARINUT 

cipriafi.marinut@informmedia.ro

Deva - Școala de lupte de la CSS Deva și-a demonstrat încă o dată clasa. Jumătate din cei 20 de componenți ai secției de lupte devene care au participat, în week-end, la un puternic concurs internațional, desfășurat la Odorheiu Secuiesc, au reușit să

urce pe podium. Devenii au fost printre protagoniștii întrecerii, chiar dacă au înfruntat adversari din lotul național al Ungariei, de la trei cluburi maghiare, de la imul din Slovenia și unul din Croația și de la nouă cluburi din țară.
Turneu puternic“A fost unul dintre cele mai puternice turnee internaționale desfășurate în țară în acest an, la competiție participând peste 180 de sportivi de la grupele de vârstă 1990- 92, 1993-95, 1996-98 și 1998 -

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a Vlll-a, 28-30 octombrie: 
United Galați - Cosmos Pitești 4-3; Metropolis București 
- Clujana Cluj 3-10; FC CIP Deva - Futsal Municipal Con
stanța 7-2; Energia Vulturu Focșani - Moldocor Piatra 
Neamț 7-1; Quasar Deva- Athletic Club București 5-6; 
Informatica Timișoara - Energoconstrucția Craiova 0-11; 
ACS Odorheiu Secuiesc - Poli Timișoara - amânat. Parti
da FC CIP Deva - Athletic Club București din etapa a 6-a 
a fost amânată.

Medalii de aur: Andrei Beldean (ctg. 36 kg); Mădălin Varga (ctg. 30 kg). 
Medalii de argint: Alin Panta (ctg. 58 kg); Liviu Prejban (ctg. 44 kg), Traian 
Nica (ctg. 24 kg); Gabriel Moldovan (ctg. 28 kg); Râul Donu (ctg. 34 kg); 
Cosmin Covaci (ctg. 38 kg)
Medalii de bronz: Florin Precupean (ctg. 66 kg); Râul Bodoșcă (ctg. 32 kg). 
Patru sportivi de la CSS s-au clasat pe locul IV: Alexandru Baniaschi (ctg. 
54 kg); Alexandru Mihalca (66 kg); Robert lacob (ctg. 30 kg); Mihai Beșciu 
(ctg. 58 kg).
Patru sportivi de la CSS s-au clasat pe locul IV: Alexandru Baniaschi (ctg. 
54 kg); Alexandru Mihalca (66 kg); Robert lacob (ctg. 30 kg); Mihai Beșciu 
(ctg. 58 kg).

.________________________________________________________________________________________7

Cei zece sportivi medaliați și antrenorii lor (Foto: Traian Mânu)2000. Sportivii noștri s-au dovedit talentați și bine pregătiți și au reușit să-i impresioneze pe reprezentanții naționalei Ungariei care ne-au și invitat la un concurs
similar la Szeghed”, afirmau antrenorii Doru Ailincăi (care a avut 5 sportivi pe podium), Suraj Moravan (3 sportivi medaliați) și Cosmin Văcărașu (2 sportivi medaliați).

învinși, dar cu speranțele intacte
Clasamentul . . 
1. FC CiP Deva 7 7 0 0 44-13 21
2. Enerqo Craiova 8 6 1 1 57-22 19
3. Athletic Buc. 7 6 1 0 33-14 19
4. ACS Odorheiu 7 6 0 1 55-19 18
5. FM Constanța 8 5 1 2 63-35 16
6. Poli Timișoara 7 3 2 2 26-23 11
7. Enerqia Focșani 8 3 1 4 25-31 10
8. Informatica Tm. 8 3 1 4 40-51 10
9. Clujana Cluj 8 2 3 3 35-29 9
10. Moldocor 8 1 2 5 20-36 5
11. United Galați 8 1 2 5 19-36 5
12. Cosmos 8 1 1 6 17-42 4
13. Metropolis Buc. 8 1 1 6 21-69 4
14. Quasar Deva 8 1 0 7 25-59 3

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 13 -a: U Craiova - Pan
durii 2-2; Gloria Bistrița - Farul 3-2; UTA - FC Național 1- 
1; FC Vaslui - Ceahlăul 3-2; Dinamo - Poli lași 5-0; Steaua
- Unirea Urziceni 3-0; FC Argeș - Oțelul 3-1; Poli Timișoara
- Jiul 1-0; Rapid - CFR Cluj 3-1.

Cl^amgnt
1. Dinamo 13 13 0 0 30-7 39
2. Steaua 13 8 3 2 25-9 27
3. Oțelul 13 8 0 5 21-18 24
4. CFR Cluj 13 7 2 4 28-18 23
5. Rapid 13 6 5 2 19-11 23
6. Poli Tim. 13 6 4 3 12-8 22
7. Poli lași 13 5 5 3 15-16 20
8. Gloria 13 6 1 6 17-14 19
9. UTA 13 5 2 6 13-15 17
10. Pandurii 13 5 2 6 12-15 17
11. Ceahlăul 13 5 1 7 12-17 16
12. U. Craiova 13 4 4 5 16-27 16
13. Farul 13 4 3 6 16-17 15
14. U. Urziceni 13 5 0 8 10-16 15
15. FC Vaslui 13 3 3 7 15-25 12
16. FC Național 13 2 4 7 11-18 10
17. Jiul 13 1 5 7 5-13 8
18. FC Argeș 13 2 0 11 9-22 6

■ Marin Tudorache nu 
și-a pierdut încrederea 
că Jiul se va salva de la 
retrogradare.

ClPRIAN MARINUT 

ciprian.marinut@ififormmedia.ra

Petroșani - Eșecul suferit, duminică la Timișoara cu Poli, la capătul unei prestații modeste, nu i-a demoralizat pe reprezentanții Jiului. Antrenorul Marin Tudorache susține că echipa sa a jucat la victorie și că încă mai speră că minerii se vor salva de la retrogradare, deși în acest moment ocupă locul 17, penultimul în clasament. “A fost un joc disputat.Nu ne mulțumea un egal, ne doream toate punctele. Trebuie să trecem și peste acest eșec și să mergem înainte pentru că încă sperăm să ne salvăm de la retrogradare”, a

Paleacu (în alb) n-a dorit sa se răzbune pe Polispus Tudorache.Mijlocașul Jiului, Alin Paleacu a declarat că nu a privit meciul cu Poli Timișoara ca pe o revanșă, după ce s-a despărțit în termeni nu tocmai amicali de gruparea bănățeană, pentru care a evoluat înainte de a se transfera la Jiul.“Sunt timișorean și iubesc Timișoara. Nu aveam nici o revanșă de luat în fața lui

Poli. Sunt dezamăgit că am pierdut și că am luat gol pe final. Era mai bine ca Poli să fi înscris mai devreme, poate mai aveam timp să revenim”, a punctat Paleacu. Un alt jucător ajuns de la Poli la Jiul, Marian Constantinescu, a declarat că în perioada în care a evoluat pe stadionul Dan Păltinișanu, “publicul parcă era mai cald și cu siguranță mai numeros”.

Vedete la Cupa 
Siderurgica

Hunedoara (C.M.) - Cei mai galonați pugiliști români, Francisc Vaștag, Leonard Doroftei, Marian Simion și hunedoreanul Mihai Leu, sunt invitați de onoare la ediția a III- a a Cupei Siderurgica la Box care se va desfășura la sfârșitul săptămânii la Hunedoara. La startul întrecerii, găzduite de Sala Constructorul, se vor afla pugiliști de la Dinamo București, Constructorul Hunedoara, de la clubul gazdă, CS Siderurgica Hunedoara și componenți ai Selecționatei Județului Caraș Severin. Vineri, de la ora 18.00, vor avea loc semifinalele, iar sâmbătă de la ora 11.00 sunt programate finalele. Intrarea publicului este gratuită.

Etapa a 14-a: vineri (3.11.): Unirea Urziceni - FC Argeș; 
sâmbătă (4.11.): Pandurii - UTA; Poli lași - Gloria Bistrița; 
Poli Timișoara - Farul (ora 14.00, TVR2); FC Național - 
FC Vaslui; duminică (5.11.): Jiul - U Craiova (ora 14.00, 
Telesport); Oțelul - Rapid; CFR Cluj - Dinamo; Ceahlăul 
- Steaua (ora 20.30, TVR1).

renw. / MM 1 W, MMA ww
Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 13-a: Auxerre Lugoj - 
Unirea Alba lulia 1-1; FC Caracal - FC Târgoviște 1-0; Buil
ding Vânju Mare - FC Baia Mare 0-3; CFR Timișoara - Poli 
II Timișoara 3-2; FC Bihor - Min. Lupeni 3-2; Corvinul 2005
- ISC Turzii 4-1; U. Cluj - 
cea - Dacia Mioveni 2-1;

- Gaz Metan 2-0; CSM Rm 
FCM Reșița - Unirea Dej :

. Vâl-
3-0.

rhramontul
1.U. Cluj 13 8 4 1 17-9 28
2. Dacia Mioveni 13 7 4 2 16-6 25
3. FC Caracal 13 8 1 4 20-11 25
4. Minerul Lupeni 13 7 2 4 17-13 23
5. Corvinul 2005 13 5 6 2 24-13 21
6. Poli II Tim. 13 5 4 4 16-10 19
7. FCM Reșița 13 5 3 5 15-12 18
8. FC Târqoviște 13 5 3 5 11-9 18
9. Unirea A.l. 13 4 6 3 8-9 18
10. CSM Rm. Vâlcea 13 5 2 6 13-15 17
11. ISC Turzii 13 4 5 4 9-11 17
12. CFR Timișoara 13 5 2 6 15-20 17
13. FC Bihor 13 3 5 5 15-21 14
14. Auxerre Lugoj 13 3 4 6 10-13 13
15. FC Baia Mare 13 3 4 6 12-20 13
16. Gaz Metan 13 3 3 7 10-15 12
17. Unirea Dej 13 3 2 8 9-22 11
18. Building V.M. 13 2 4 7 4-12 10

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a Vlll-a, din 29 octombrie: Colegiul Matei 
Corvin - Minerul Aninoasa 2-5; CFR Marmosim - Victoria Călan 3-1; Univ.
Petroșani - Agrocompany Băcia 0-1; Inter Petrila - Metalul Crișcior 3-2; 
Constructorul - Gloria Geoagiu 2-0; Retezatul Hațeg - Aurul Brad 1 -0.

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a Vlll-a, din 29 octombrie: CFR Marmosim 
- Victoria Călan 0-5; Inter Petrila - Metalul Crișcior 2-8; Constructorul Hune- 
doara - Gloria Geoagiu 0-2; Retezatul Hațeg - Aurul Brad 1-1.

Programul etapei următoare, din 5 noiembFie: Metalul Crișcior - Con
structorul Hunedoara; Agrocompany - Inter Petrila, Victoria Călan - Uni
versitatea Petroșani; Minerul Aninoasa - CFR Marmosim; Aurul Brad - 
Colegiul Matei Corvin; Gloria Geoagiu - Retezatul Hațeg.

Clasamentul____________
1. CFR Marmosim 8 8 0 0 27-5 24
2. Aqrocompany Băcia 8 5 2 1 15-6 17
3. Retezatul Hațeq 8 5 2 1 13-5 17
4. Constructorul 8 5 0 3 19-8 15
5. Minerul Aninoasa 8 4 3 1 16-9 15
6. Victoria Călan 8 4 1 3 14-12 13
7. Universitatea 8 3 1 4 13-13 10
8. Colegiul Matei Corvin 8 2 1 5 7-22 7
9. Gloria Geoagiu 8 1 3 4 5-15 6
10. Metalul Crișcior 8 1 2 5 4-13 5
11. Inter Petrila 8 1 1 6 9-24 4
12. Aurul Brad 8 1 0 7 5-15 3

Clasamentul
1. Aqrocompany Băcia 6 0 0 21-2 18
2. Victoria Călan 7 5 0 2 18-10 15
3. Metalul Crișcior 6 4 0 2 23-8 12
4. Aurul Brad 8 3 1 4 4-16 10
5. Gloria Geoaqiu 6 3 0 3 10-7 9
6. Retezatul Hațeq 7 2 3 1 ' 8-6 9
7. CFR Marmosim 7 3 0 4 7-15 9
8. Minerul Aninoasa 7 2 1 4 7-16 7
9. Constructorul Hd. 6 2 0 4 5-8 6
10. Inter Petrila 6 0 1 5 6-21 1

Programul etapei a IX-a, din 5 noiembrie: Metalul Crișcior - Constructorul 

Hunedoara; Agrocompany - Inter Petrila; Minerul Aninoasa - CFR Mar
mosim; Gloria Geoagiu - Retezatul Hațeg.

Seria I____________________________________________________________________
Deva (V.N.) - Rezultatele înregistrate în etapa a Vll-a, din 29 octombrie: 
Zarandul Crișcior - Casino Ilia 3-0; Olimpia Ribița - Streiul Simeria Veche 
7-5; Ponorul Vața - Moții Buce; 1-2; Victoria Dobra - Aurul Certei 0-4.
Clasamentul

se poate vedea, campioana de toamnă a seriei este Olimpia Ribița, echipă 
care nu a pierdut nici o partidă, reușind să adune 19 puncte în șapte 
meciuri. La polul celălalt se află Victoria Dobra. De remarcat că fotbaliștii 
de aici nu au reușit nici o victorie în tot turul campionatului, au reușit să 
maree doar șase goluri, dar au primit în schimb 31 de goluri.

1. Olimpia Ribița 7 6 1 0 22-12 19
2. Zarandul Crișcior 7 5 1 1 17-4 16
3. Moții Buceș 7 5 0 2 14-6 15
4. Streiul Simeria V. 7 4 0 3 18-14 . 12
5. Aurul Certej 7 2 1 . 4 15-14 7
6. Ponorul Vața 7 2 1 4 14-17 7
7. Casino Ilia 7 1 2 4 7-15 5
8. Victoria Dobra 7 0 0 7 6-31 0
Pentru această serie turul campionatului s-a încheiat duminică. După cum

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 8-a: Goanță Ghelari - Cerna Luncă 

Cernii 4-0; Streiul Baru Mare - Unirea Gl. Berthelot 0-2; Minerul Teliuc ■ 
Sargeția Bretea Română 0-0; Viitorul Păclișa - Dacia Boșorod 3-1; Mureșul 
Deva - Sântămăria Orlea 5-1. 
Clasamentul
1. Mureșul Deva 8 7 1 0 44-6i.t<' 22
2. Sântămăria Orlea 5 1 2 18-15 16
3. Viitorul Păclișa , 7 4 1 2 11-10 13
4. Minerul Teliuc 7 4 ■■ 1- : 2 ■ < 13-12 13
5. Unirea Berthelot 8 4 0 4 15-18 12
6. Cerna Lunca Cernii 8 Z 0 4 16-20 12
7. Sargeția Bretea 7 3 0 4 15-21 9
8. Goanța Ghelari 7 2 0 5 11-18 6
9. Streiul Baru Mare 6 1 0 5 4-11 3
10. Dacia Boșorod 8 1 0 7 12-28 3
Etapa viitoare a 9-a, 5 noiembrie: Sargeția Bretea Română - Viitorul Păclișa; 
Unirea Gl. Berthelot - Minerul Teliuc; Cema Lunca Cernii - Streiul Baru Mare; 
AS Sântămăria Orlea - Goanța Ghelari; Mureșul Deva - Dada Boșorod.

mailto:cipriafi.marinut@informmedia.ro
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PE SCURT

' • Cupa UEFA. Meciul dintre Dinamo București și Beșiktaș Istanbul, programat joi, în Grupa B a Cupei UEFA la fotbal, va fi arbitrat de o brigadă din Slovenia, cu Darko Ce- ferin la centru. Meciul dintre Dinamo și Beșiktaș va avea loc pe Stadionul din Șoseaua Ștefan cel Mare, de la ora 20,30. (MF)
• Arbitri. Partida dintre Hapoel Tel Aviv și Rapid București, din Grupa G a Cupei UEFA la fotbal, va fi arbitrat de o brigadă din Slovacia, cu Vladimir Hrinak la centru. Partida Hapoel - Rapid va avea loc la Tel Aviv, pe stadionul „Bloomfield", joi, 2 noiembrie, de la ora 18,30. (MF)

Ronaldo - titular cu Steaua

Retragere
Los Angeles (MF) - Francezul Youri Djorka- eff, campion mondial în 1998 cu naționala Franței, s-a retras din activitate fără a putea disputa semifinala Conferinței de Est a campionatului SUA cu New York, care ar fi trebuit să fie ultimul meci din carieră. Djorkaeff, accidentat la tendonul lui Achile, a asistat ca spectator la eliminarea formației New York Red Bulls, după o remiză (1- 1) duminică și o înfrângere (1-0) în tur. Jucătorul francez, în vârstă de 38 de ani, anunțase că se va retrage din activitate la încheierea actualului sezon. Ajuns în februarie 2005 laNew York, Djorkaeff a câștigat Cupa Mondială în 1998 și CampionatulEuropean în 2000. De asemenea, el a câștigatCupa Cupei în 1996 cuParis Saint-Germain, Cupa UEFA în 1998 cu Internazionale Milano.

Kim Clijsters
(Foto: EPA)

Căsătorie

■ Brazilianul va da un 
examen important în 
fața propriilor specta
tori, miercuri, în LC.

București (MF) - Atacantul brazilian Ronaldo va fi titular la Real Madrid în meciul cu Steaua București, care se va disputa, miercuri, în grupa E a Ligii Campionilor.Potrivit Marca, antrenorul Fabio Capello a decis să ridice „pedeapsa” lui Ronaldo de la meciul cu Gimnastic Tarragona, când l-a obligat pe atacant să se antreneze 45 de minute, pentru ca apoi să nu-1 introducă în teren. „Real Madrid are un program încărcat, iar Capello se gândește să continue sistemul de rotație. Van Nistelrooy a jucat tot meciul cu Gimnastic și ar putea să-i lase locul lui Ronaldo, care va da astfel un examen important în fața publicului de pe Santiago Bernabeu, în meciul cu Steaua”, scrie Mar-

Ronaldo trebuie să lupte pentru a redeveni titular (Foto: epa)

Bruxelles (MF) - Jucă- 
toarea belgiană de 
tenis Kim Clijsters a 
anunțat, duminică, la 
postul de televiziune 
flamand VRT, că se 
va căsători cu Brian 
Lynch, baschetbalist 
american de la clubul 
Bree, a anunțat presa 
locală de luni, citată 
de AFP. Clijsters și 
Lynch formează un 
cuplu din primăvara 
anului 2005, Iar la 
începutul lunii aprilie 
și-au anunțat logod
na. Kim Clijsters, care 
a mai fost logodită șl 
cu tenismanul aus
tralian Lleyton Hewitt 
în decembrie 2003, 
va reveni în competi
ție, miercuri, la tur
neul WTA de la Has- 
selt, după ce a fost 
indisponibilă aproape \ 
două luni din cauza 
unei accidentări, Bel- 
gianca a confirmat 
că 2007 va fi ultimul 
său an ca jucătoare 
profesionistă, însă nu 
a precizat data exac
tă a retragerii.

ca. în schimb, atacantul Antonio Cassano a fost exclus temporar din lotul echipei din motive disciplinare. „Conducerea sportivă a luat decizia de a-1 exclude temporar de la antrenamentele echipei pe jucătorul Antonio Cassano pen

tru un act de indisciplină (lipsă de respect față de antrenor) la data de 28 octombrie, după meciul cu Gimnastic Tarragona. Cassano va primi o amendă în conformitate cu regulamentul intern al clubului”, a anunțat gruparea ma

drilenă. Cotidianul Marca susține că Antonio Cassano l-a insultat pe antrenorul Fabio Capello, după meciul de sâmbătă. „Ești un nerușinat, te-am susținut la Roma și așa mă răsplătești?” - i-a spus Cassano lui Capello, în vestiar.
Buffon și Balonul de aur
■ Deschamps crede că 
Buffon merită în acest 
an cea mai prestigioasă 
recompensă.Roma (MF) - Antrenorul e- chipei Juventus Torino, Didier Deschamps, a declarat luni că portarul echipei sale, campionul mondial Gianluigi Buffon, ar merita în acest an Balonul de aur, cea mai prestigioasă recompensă individuală acordată unui fotbalist.„Gigi l-ar merita”, a declarat francezul, adăugând însă imediat: „Dar nu cred că- 1 va câștiga, deoarece nu numai meciurile din Cupa Mondială contează, ci și cele din Liga Campionilor". „De asemenea, cred că va fi dificil ca

Cine va câștiga Balonul de aur? trofeul să nu fie acordat unui jucător de la Barcelona (câștigătoarea Ligii Campionilor), fie că acesta va fi Ronaldinho sau Eto'o. Și Henry (Arsenal Londra) ar putea să-l câștige. Dar Buffon este portar și nu se întâmplă prea des ca un portar să primească această recompensă, chiar dacă sunt cu tot sufletul alături de el”, a mai spus antrenorul francez.

(Foto: EPA) De la crearea Balonului de aur, în 1956, de bisăptămâ- nalul francez France Football, un singur portar a câștigat trofeul, rusul Lev Iașin, în 1963.Juventus a fost retrogradat în Serie B din cauza implicării în scandalul meciurilor trucate din Calcio, și privat, de asemenea, de ultimele două titluri de campion al Italiei.

înfrângereBucurești (MF) - Echipa Mlada Boleslav, adversara echipei Rapid în grupa G a Cupei UEFA, a pierdut, cu scorul de 1- 3, meciul disputat, duminică, pe teren propriu, în compania formației Slavia Praga, în etapa a XH-a a campionatului Cehiei. Golul formației Mlada a fost marcat de Rolko, în minutul '86, în timp ce pentru Slavia au « înscris Fort '16, Vlcek '53, Kalivoda '77. Rapid București va întâlni*  e- chipa Mlada Boleslav pe teren propriu, în data de 23 noiembrie, în etapa a treia a grupei G.

Arbttrii din Liga Campionilor

București (MF) - Arbitrii partidelor care se vor disputa, mier
curi, de la ora 21.45, în etapa a patra a grupelor Ligii Cam
pionilor:
Grupa E: Real Madrid (Spania) - Steaua București (Româ
nia) - meci transmis de Pro TV. Arbitru: Konrad Plautz (Aus
tria). Olympique Lyon (Franța) - Dinamo Kiev (Ucraina). 
Arbitru: Pieter Vink (Olanda),
Grupa F: Benfica Lisabona (Portugalia) - Celtic Glasgow 
(Scoția). Arbitru: Kyros Vassaras (Grecia). FC Copenhaga 
(Danemarca) - Manchester United (Anglia). Arbitru: Wolf
gang Stark (Germania).
Grupa G: Arsenal Londra (Anglia) - ȚSKA Moscova (Rusia). 
Arbitru: Lubos Michel (Slovacia). SV Hamburg (Germania) 
- FC Porto (Portugalia). Arbitru: Laurent Duhamel (Franța). 
Grupa H: AEK Atena (Grecia) - OSC Lille (Franța). Arbitru: 
Stephen Bennett (Anglia). AC Milan (Italia) - Anderlecht 
Bruxelles (Belgia). Arbitru: Herbert Fandel (Germania).

0 nouă victorie
Paris (MF) - Echipa Olympique Lyon, adversara Stelei în grupa E a Ligii Campionilor, a obținut a noua victorie consecutivă în campionatul Franței, după ce a învins, cu scorul de 1-0, formația Nancy, în etapa a Xl-a din Ligue 1. Unicul gol al meciului a fost marcat de John Carew, în minutul 13. în clasament, Olympique Lyon ocupă primul loc, cu 31 de puncte, urmată de Olympique Marseille (20 puncte) și Nancy (19 puncte). Olympique Lyon a învins e- chipa Steaua, la București, cu scorul de 3-0, în etapa a doua a grupei E a Ligii Campionilor.

Cupa României la fotbal
■ Dinamo va întâlni 
Pandurii Tîrgu Jiu, iar 
Steaua o echipă de Liga 
a 11-a, Apulum Alba lulia.

București (MF) - Luni, la Casa Fotbalului, a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din optimile de finală ale Cupei României - Timișoreană la fotbal, partide programate pe 7 și 8 noiembrie, pe terenuri neutre. Capul de afiș al acestei faze este meciul dintre Poli Timișoara și CFR Cluj, un alt joc interesant fiind cel dintre Rapid, deținătoarea trofeului, și Universitatea Craiova. Dinamo va întâlni Pandurii, iar Steaua va avea ca adversară echipa de ligă secundă Apulum Alba lulia. Ora de start a
Pilotul român Andrei 
Harnagea - pe locul șase

Clubul englez de fotbal Manchester United are ca principal obiectiv pentru viitorul sezon „recuperarea” mijlocașului David Beckham, de la echipa Real Madrid, scrie presa spaniolă. (Fote epa)
■ ... ■ : J

București (MF) - Pilotul Andrei Harnagea a terminat pe locul șase actualul sezon al Formulei BMW Germania, la categoria Rookie Cup, acumulând 97 de puncte, se arată într-un comunicat de presă. în ultimele două etape ale campionatului, desfășurate la sfârșitul săptămânii trecute pe circuitul de la Hockenheim, Harnagea a ocupat locul 5, atât în cursa de sâmbătă, cât și în cea de duminică, acumulând în total 16 puncte, în

ciuda condițiilor meteo nefavorabile, care au provocat multe ieșiri în decor ale piloților. Și Harnagea a ieșit la un moment dat în decor, din cauza pistei ude, dar a revenit pe traseu, reușind să termine cursa. Rezultatele obținute în acest sezon îi permit lui Andrei Harnagea să participe la Cupa Mondială a Formulei BMW, programată în Spania, la Valencia, în perioada 24-26 noiembrie, pe circuitul Ricardo ■ Tormo.

Rapid va avea meci greu cu Universitatea (Foto: epa)jocurilor este 13,00, cu excepția partidelor care vor fi televizate. Terenurile pe care se vor desfășura meciurile vor fi anunțate de Comitetul de Urgență al FRF, care se va reuni miercuri, 1 noiembrie. Iată programul meciurilor: Steaua București - Apulum

Alba lulia (II); FC Național București - FC Caracal (II); Poli Iași - Farul Constanța; Pandurii Tg Jiu - Dinamo București; Rapid București - Universitatea Craiova; Poli Timișoara - CFR Ecomax Cluj; Unirea Urziceni - Oțelul Galați; UTA Arad - FC Argeș.

Martina Hingis completează lista de 8Madrid, programat în perioada 7-12 noiembrie. (Foto: epa)
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LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

A1 - Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A3 - Imobfranc

A4 - Fiesta Nora

A5 - Casa Betania

A6 - Rocan 3000 SRL

A7 - Mimason

“AS - Morellia

A9 - Elite

Vând ap. 2 camere (03)

• Hațeg, decomandate, zonă centrală. Tel. 
218104,0722/304959. (T)
• utgeni, drctft, apometre, balcon închis, modi
ficat, etaj 3, zona Miorița, preț 1,1 mid. lei. Tel. 
0721/055313. (T)
• urgent, Deva, zona Miorița, contorizărl apă, 
gaz, preț 1,250 mid. lei. Tel. 223336. (T)
• ingent, in Bărcea Mare, gaz în bloc, preț 350 
milioane lei, negociabil. Tel. 0254/231750. (T)
• decomandate, balcon închis cu termopane, 
centrală termică, parchet, gresie, ST 56 mp, zona 
Quasar, preț 1,270 mid. negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• decomandate, 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. (AI)
• 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 
122500 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• dec, C.T, gresie, faianță, parchet, ușă 
metalică, balcon închis, et 2, zona Zamfirescu,

' preț 1,250 mid., tel. 232060,0742/290024. (A3)

• semidec, repartitoare, apometre, fără 
îmbunătățiri, zona Al. Armatei, preț 720 mii., neg., 
tel. 232060,0742/290024. (A3)
• semidec, C.T, greise, faianță, parchet laminat 
ușă nouă, amenajat, st=54 mp, zona 
Kogălniceanu, preț 35.000 euro, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere modificat din 3, gresie, 
faianță, parchet laminat, ușă metalică, 
contorizări la apă și gaz, zona Dacia, preț 790 
mii., neg, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• zona piață centrală, bucătărie modificată, 
parchet, gresie, faianță, ușă metalică.

>, contorizări, zonă liniștită, preț 99.000 ron, neg.,
• 7 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. (Â4)

• etaj intemieifiar, zona Gojdu, centrală termică, 
termopan, parchet, gresie, faianță, instalații 
sanitare noi, modificări, preț 35.000 euro, neg.,

' tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• zona Dada, etaj 2, termopan, parchet gresie și 
faianță, contorizări, cu convector, bloc de 4 
nivele, preț 70.000 ron, neg., tel. 0788/165703, 
232808,0745/302200. (A4)
■ zona 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. 0788/165703,0746/302200. (A4)
• zona Trident - ANL, ocupabil azi, contorizări, 
fără modificări, preț 68.000 ron, neg., tel 
0745/302200,232808. (A4)
• etaj 2, dec., centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță, ușă metalică Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță parchet, balcon, Eminescu, preț 110.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228.  
(A5)
• circuit, parchet bloc de cărămidă balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98.000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică proprie, parchet, balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228, (A5)
• etaj 3, uși schimbate, contorizări, parchet, 
zona gării, preț 120.000 lei, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• decomandate, baie, superamenajată CT, et 2, 
zonă ultracentrală ocupabil imediat, preț 
135.000 Ron, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• superamenajat CT, termopane, complet 
mobilat și utilat, ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg., tel. 235208,0729/018866. 
(A6)
• st 70 mp, superamenajat și dotat, CT, la cheie, 
ocupabil imediat, et. 2, zonă bună preț neg., tel. 
235208,0724/620358. (A6)
• pe b-dul Decebal, dec, s=74 mp, vedere în 2 
părți, 2 balcoane, C.T., neamenajat, preț 140.000 
RON, neg., 0745/640725. (A7)
• pe Eminescu, aproape de Trident et. 3, dec., 
s=58 mp, parchet, gresie, faianță, C.T., 
termopane, balcon mare deschis, preț 155.000 
RON, 0745/640725. (A7)
• In Dada, et. 2, convectori, instant apă caldă 
baie amenajată, termopan, preț 70.000 RON, 
neg., tel. 0745/159608. (A7)
• pe Scărișoara, semidec., neamenajat, C.T., et. 
4, acoperit cu tablă preț 78.000 RON, tel. 
0749/268830. (A7)
• hi Dada, semidec, et 3, neamenajat 2 holuri, 
parchet, contorizări, preț 68.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• pe Zamfirescu, dec, et. 2, parchet, gresie, 
faianță apometre, ocupabil imediat, preț 105.000 
RON, tel. 0749/268830. (A7)
• pe Mărăști, dec, et 3, parchet laminat, gresie, 
faianță C.T, termopan, balcon, preț 135.000 RON, 
tel. 0749/268830. (A7)
• zona Liliacului, dec., et. 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon închis, contorizări, s=50 mp, ocupabil 
imediat, preț 128.000 RON, tel. 206003,230324. 
(A7)
• zona Piață, 2 camere decomandate, modificat, 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc., 
mobilat și utilat preț 160.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578 (A8)
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță termopane, parchet balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578 (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zonă centrală 7 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• In circuit bloc de cărămidă balcon închis, 
zona Dacia, preț 98.000 RON, neg, tel. 231.800; 
0740/317314. (A9)
• dec, camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări integrale, etaj 1, zona Kogălniceanu, 
preț 125.000 RON, tel. 231 ROft 0745/511.776- (AO'

Cumpăr ap.2 camere (04)
• fără îmbunătățiri, etajele 1 - 3, bloc cu 4 etaje.
Tel. 229256,0720/677035. (T)
• imient Deva, plata imediat tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)

• semidecomandate, balcon, parchet, 
contorizări, et. 1, ST 70 mp, zona Zamfirescu, 
preț 13 mid, negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
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• decomandate, centrală termică 2 balcoane, 2 
băi, garaj lângă bloc, preț 58 000 euro, tel. 
0740/210780. (Al)
• semidecomandate, Gojdu, etaj 2, ST 65 mp, 
contorizări complete, interfon, preț 145000 ron, 
tel. 0726/710903. (Al)
• dea, hol central, gresie, faianță CT, apometre, 
zona pieței, preț 1.400 mid., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• dea, CT, parchet, fără îmbunătățiri, poate fi 
folosit și ca spațiu comercial, cu intrare din Str. 
Liliacului, preț 1.550 mid., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• zona piața centrală, dec., centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță, bine 
întreținut, preț 140.000 ron, neg., tel. 0723/251498, 
0788/165703. (A4)
• b-dul. Decebal, etaj intermediar, dec., 
modificări în stil occidental, centrală termică, 
preț 175.000 ron, neg., tel. 0723/251498, 
0788/165703. (A4)
• zona Bălcescu, etaj 1, decomandate, 2 
balcoane, 2 băi, contorizări, parchet, gresie, 
faianță accept credit ipotecar, preț 50.000 euro, 
negociabil, tel. 0745/302200,0788/165703. (A4)
• 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 
38.000 euro. tel. 223400, 0724/169303,
0740/914688. (A5)
• decomandate, zonă ultracentrală, et 7, 
superamenajat, complet mobilat și utilat, preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. '235208, 
0729/018866. (A6)
• dea CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață parter, ideal spațiu comercial, 
birouri, cabinet, cu toate aprobările la zi, merită 
văzut, preț neg., tel. 235208, 0724/620358, 
0729/018866. (A6)
• b-<M Decebal et 1, dea, s=75 mp, contorizări, 
neamenajat, preț 160.000 RON, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• b-dul Decebal dec., parchet, gresie, faianță 
C.T., zona Artima, preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe AL Streiului, semidec., et. 3 din 4, gresie, 
faianță C.T, liber, preț 85.000 RON, neg, tel. 
0740213174. (A7)
• Dada, bucătărie modificată parchet, gresie, 
faianță contorizări, preț 88.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, 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)
• dec, camere cu parchet, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, Bd. Decebal, preț 160.000 RON, 
nea, tel. 212.141. (A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• 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)
• urgent, 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)
• semidec, parchet, apometre, et. 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1.500 mid., neg., tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• dea, CT, 2 balcoane, 2 băi, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, superame
najat, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• 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)
• bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• pe B-dul 22 Decembrie, dec., et. 3 din 4, modi
ficat, living mare, 2 băi, 2 balcoane, C.T., ușă 
metalică s= 102 mp, amenajat frumos, preț 
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)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et. bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288 (A8)
• dea, 2 băi (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, etaj 3, Bd. Decebal, preț neg., 
merită văzut! Tel. 231.800.0740/317313. (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)

• casă 4 camere, bucătărie, garaj, debara, 
anexe, curte, grădină trifazic, centrală 
termică Deva, ir. ti,nr.22,prețnego- 
dabiL Tel 07"V06215Z după ora li 
(8/3030)

• 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, în Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină curte, ST 580 mp, zona 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro, neg., 
tel.231.800,0740/317.313. (A9)

Cumpăr casă (14)

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

Vând garsoniere (19)

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

• decomandate, contorizări, 2 focuri gaz, 
amenajată modern, preț 620 milioane lei. Tel. 
0720/037163. (T)
• Urgent, Deva, zona Mărăști, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță obiecte sanitare noi, 2 
focuri gaz, contorizări, mobilată fără interme
diari, preț 670 milioane lei, negociabil. . Tel. 
222313,0747/692330. (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)

• dea, 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)
• urgent semidec, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, mobilată balcon închis, zona 
Mărăști, preț 670 mii, neg., tel. 232060, 
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 apometre, 
gaz 2 focuri, stare foarte bună sau schimb cu 
apartament 2 camere + diferență în zonă 
centrală accept credit ipotecar, preț 67.000 ron, 
tel. 0745/302200,232808. (A4)
• zona Decebal -1. Maniu, etaj intermediar, dea, 
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, dea, contorizări, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78.000 RON, neg, 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• dea, neamenajată st=40 mp, contorizări, 
balcon, Dorbanți, preț 80.000 RON, neg, tel. 
223400,0720/38796,0742/005228. (A5)
• zona M. Eminescu, dec, et. 3, ocupabilă 
imediat, 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 eL 2, contorizări, balcon, parchet 
preț 235208,0724/620358. (A6)
• urgent In zonaGojdu, etl, 2 camere, s=27 mp, 
contorizări, parchet, preț 61.000 RON, neg, tel. 
0749/268830. (A7)
• zona Eminescu, et3, 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)
• în zona Miorița, semidec, s=30 mp, parchet, 
apometre, neamenajată liberă, etaj 8, preț 
71.000 RON, neg, tel. 206003,230324. (A7)

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

Modele pentru ședințe foto 
& hostess (publicitate)

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.

pentru punctul de lucru din Deva

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).

• In Dorobanți parter, dea, s=27 mp, gresie, 
faianță rolete exterioare, contorizări, liberă preț 
69.000 RON, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• urgerrt, zona Dadă dec, et bun, baie, 
bucătărie, parchet apometre, preț 54.000 Ron, 
neg, tel. 0745/786578 (A8)
• zona Dadă 1 cameră baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et bun, prieț 48000 Ron, neg, 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dadă 1 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 (415 mp), cameră cu 
parchet contorizări, balcon, amenajată (gresie, 
faianță), boxă zona Dorobanți, preț 95.000 RON, 
neg, tel.231.800; 0740/317314. (A9)
• dea, cameră cu parchet contorizări integrale, 
etaj intermediar, S 43 mp, Bd22 Decembrie (zona 
Liceul Auto) Devă preț negociabil, tel. 212.141 
sau 231800. (A9)

Vând terenuri (21)

• 3600 mp teren, la DN7,fs 22 m, preț 2 euro 
mp, negociabil. Tel. 0722/927900. (4/27.10)

EXPO BANAT
FASHION

Orar zilnic: iO * *

• 3800 mp teren intravilan în Băcia, toate 
utilitățile, preț 4 euro mp și 1000 mp teren în 
Deva, prelungirea Vulcan, 28 euro mp. Tel. 
0722/161644. (T)
• două terenul extravilan de 6000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte fn 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
• Intravlan 2000 mp, preț 7 euro mp, negociabil, 
Mintia sat Tel. 217759,0746/164081. (T)
• Deva, zona rezidențială 6 parcele, 740 mp 
parcela, FS 22 m, facilități 20 000 euro parcela, 
tel. 0722/564004 (Al).
• intravlan In Șoimuș, ST 4600 mp, FS 70 m, preț 
20 euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• ugent, Intravlan, st=5000 mp, fs 20 m, 2 
parcele, acces din DN 7, zona Sântandrel, ideal 
pentru hale industriale, preț 15 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• Intravlan, 5700 mp, fs 30 m, facilități: apă gaz, 
curent zona Sântuhalm, preț 25 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• ugent, grtdU + consturcție casă livadă 
fântână curent st=1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• intravlan, st=1550 mp, fs 18 m, facilități: 
curent apă gaz, zona Sântandrei, preț 15 
euro/mp, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• intravilan, st=22 ari, fs 22 m, facilități: apă 
curent preț 6 euro/mp, zona Almașu Sec, tel. 
232060,0742/290024. (A3)

, M a *»  BANAT EXH SHOW /
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ÎMPREUNA in afaceri

FLAY TAXI! SUPER OFERTĂ !!!

VÂND FIRMĂ TAXI
LA PREȚUL DE 90.000 EURO NEGOCIABIL

CUPRINDE: • DISPECERAT PROPRIU;
" COLAB(St()K?.PR1E! 

PERSOANĂ bVcONTAChMIHAI ȘTEFĂN1ȚĂ.

TELEFON: 0721/951.722

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

UTILAJE AGRICOLE, CENTRALE TERMICE ■

( cl mai flexibil SIS I IM l>|< R \ I I 
laral VRII l»l,MIM \! I >< >B\M) V 12.')%

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

Aprobare pi? 
•j loc-

4. Orăștle, str. Eroilor, bl.CI port. tel: 244603 PKfrimaXinanrp'5. Brad, str, Avram lancu, bl,43 p. tel: 612822 J------ ------

• zona Sântandral, la DN, st 5 000 mp, curent, 
apă, gaz în apropiere, 3 căi de acces, teren plan, 
formă dreptunghiulară, poziție buni Ideal pt. 
investiție, parcelare, ccnstruție casă firmă etc., 
acte la zi, urgent, preț 17 euro/mp, neg,, tel. 
0723/251498,0788/165 703. (A4)
• In Deva, zpna Emlnescu, st 17,000 mp, parcelat, 
de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, formă drep
tunghiulară, ppziție bună, Ideal pt, Investiție, 
construcție casă, acte la zl, preț de la 10 
euro/mp, la 25 euro/mp, neg., tel. 0723/251498, 
0788/165703. (A4)
• Intravilan, la DN 7, Intre Deva șl Simeria, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, flecare, utilități în 
zonă, preț 23 eure/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 parcels de 800 mp, 20X40 metri, Intravilan, 
utilități în zenă, ioc drept șl panoramă superbă 
preț 18 eure/mp, neg., tel. 223400,07243/169303, 
0740/914688. (A5)
• Intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități în zonă Zăvoi-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005226 
(A5)
• Intravilan, «t 1 îoo mp. front stradal 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit, în apropierea bisericii de 
pe Emmescu, loc drept, stradă asfaltată preț 95 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• sl 5538 mp, front stradal 15 m, utilități tn 
apropiere, între Sănthalm șl Macon, preț 15 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228, (A5)
• Intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• Intravilan, la 8 km de Deva, la șosea, ST 2000 
mp, toate utilitățile, apă, energie electrică gaz, 
preț 3 euro/mp, tel. 235208, 0729/018866, 
0724/620358. (A6)
• Intravilan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr, de 
casă, certificat de urbanism, gaz, apă, curent, 
toate cu proiect șl branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Dsva, I i la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, Ideale 
pentru birouri șl depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578, (A8)
■ Intravilan In Deva, zona Zăvoi, 5 1000 mp, FS 
18, utilități în zonă, preț neg., tel. 212.414 sau 
231800. (A9)
• S 800-1000 mp, zona Bejar Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)

• st»290 mp, H=43 m, curent trifazic, CT, birou 
renovat, zona Deva, preț 140.000 euro, neg., tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• zona Mărăștl st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 16000 euro, tel. 0745/786578. (A8)

Mobilier și interioare (47)

Imobile chirii (29)

• Weel pentru sediu firmă sau locuință, zona 
parc, P+l, 4 camere, living 45 mp, 2 bal, garaj 
încălzit (sau vând). Tel. 0741/253788. (T)
• închiriez 100 mp spațiu comercial, depozitare, 
producție, toate facilitățile, vad bun, Intrare auto 
excelentă preț negociabil. Tel. 227903. (D

• vând mobilă bucătărie, stare bună aragaz 4 
ochiuri de Satu Mare, prețuri negociabile, la 
vedere. Tel. 0741/161536,0746/131003. (T) 
a vând ușă stejar, deschidere pe stânga, preț 
150 ron, tv color Electronica, diag. 37 cm, preț 200 
ron. Tel. 214814. (T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

Cumpăr teren (22)

• închiriez hală (producția, depozit), HO I 
mp, apă, trifazic, cantralâsornicăDov*,M.  
Immoecu, profiouro+tvamp. Toi 211206 , 
0T22/U1C7L 0722/219419. (T)

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

Materiale de construcții (53)

ÎNSCRIERI PÂNĂ ÎN 31 OCT. 2006!

• cursuri utilizare calculator și testări ECDL
• cursuri $1 testări de limba engleză TOEIC
• cursuri și testări de limba franceză TFI |

• tsren extravilan tn Deva, ofer plata Imediat. 
Relații latei. 0722/792209. (7/30.10)
* 5 hectare Intravilan la șosea, Deva sau împre
jurimi, plata imediat, tel. 215212 (Al)

Vând locuri de veci (23)

• vând In cimitirul vechi din Orăștle cavou nou 
cu 2 locuri, betonat interior și exterior, zănă fără 
infiltrații de apă preț 35 milioane lei. Tel. 323216 
(T)

Vând spații comerciale (25)

• lla, 125 mp, atr.M. Viteazul, MAL sc. A 
partan momentan hmdtonauâ In apatki 
FBIala CIC (cu poolHKaton de a prelua 
contractul de închiriere): peruană do 
contact Cârmâzen Dorinei Tel 

159,(1/25.10)

o primase tn gazdă tânără tânăr, nefumătorl 
sau alte vicii, condiții Ireproșabile, rog seriozi
tate. Tel, 0723/851439. CD
e gartonleră, Dava, complet mobilată, 80 
euro/lună tel. 215212. (Al)
o spațiu comercial central, Deva amenajat, 67 
mp, 750 euro/lună cu taxe Incluse 215212. (Al)
• ap. 1 camere, mobilat, amendat, Bd. Decebal, 
repartitoare, preț 700 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• bi, Decebal et. 3, 3 camere dec., C.T., 
mobilat frumos, s®70 mp, preț 250 euro/lună șl 
garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• b-dul Decebal et. 1,3 camere dec., mobilat 
frumos, repartitoare, s=70 mp, preț 700 
RON/lună șl garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• ofer pentru închiriat ap. 4 camere, mobilat șl 
utilat, totul nou, CT, aragaz, frigider, TV, mașină 
de spălat, superamenajat, zona Al, Neptun, preț 
350 euro/lună, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• ofer pentru închiriat ap. 3 camere, mobilat, 
aragaz, frigider, contorlzărl la apă șl gaz, preț 
100 euro, zona T. Maiorescu, tel. 232060, 
0742/290024, (A3)
• ofer pentru închiriat ap. 4 camere, mobilat, 
aragaz, frigider, CT, renovat, zona 22 Decembrie, 
preț 300 euro, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere, circuit, et. 3, contorlzărl 
le apă șl gaz, nemobilat, zona Miorița preț 120 
euro/lună tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• casă mare, 3 dormitoare, 3 băl. living, garaj, 
curte, zonă semlcentrală liniștită preț 1000 
euro. tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• casă Deva, 2 camere, living, bale, bucătărie, 
gresie, faianță CT, grădină st 500 mp, garai, 
mobilată sau remobilată preț 400 euro/lună tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• gareontată, zona D, Zamflrescu, et 1, balcon, 
contorlzărl, preț 100 euro/lună tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• caut de închiriat garsonieră sau ap. 2 camere 
(ne)mobllat zona Qojdu, Decebal, Piață 
Dorobanți, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel 0729/018866. (A6)
• tpadu corni el st 33 mp, zonă foarte bună 
cu vad pletonal, la bulevard, preț 10 euro/mp, 
tel, 235208,0729/018866. (A6)
• gai zona Magazinul Tineretului (Baroul de 
avocațT), preț 50 euro/lună tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• amenaiatt șl mobilată Integral, CT, zonă bună 
Devă tel. 231.BOO0740/317314. (A9)

• vând gard de beton, asigur montat și trans
port. Tel. 0723/659753. (T)
• vând parchet laminat, culoare fag 4,5 mp, preț
18 ron mp. Tel. 0722/147015. (T)

Electrocasnice (56)
• 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 2401, motor nou, 300 ron și 
bicicletă fete 10 ■ 12 ani, 200 ron, negociabil. Tel. 
0788/940104, CD
• vând frigider Arctic, mare, stare foarte bună 
de funcționare, preț 230 ron. Tel. 213355. (T)
• vând ladă frigorifică 7 sertare, stare de 
funcționare bună, preț negociabil. Tel. 
0748/135267. CT)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând puiet Caras pentru populare sau 
momeală 10.000 bucăți. Tel. 0723/690946. 
(7/27.07)

• vând vital de 4 luni, rasa Bălțata românească 
preț negociabil. Tel. 236654. (T)

Altele (61)
• vând candstabru 2 brațe, 30 ron; meșă păr 
natural 35 ron: fustă piele lungă neagră 80 ron, 
covor persan 2/3 roșu, țesut manual. Tel. 
0728/095029. (T)
• vând mașină de cusut Naumann seria 705 
germană ceas Doxa de damă, extraplat, 
elvețian, haină piele damă nr. 48, egipteană și 
ladă frigorifică 7 sertare, nouă Tel. 224643. (T)
• vând scândură de frasin uscată moară smir- 
curat porumb, ușă metalică pentru garaj 2/2,5 
m, cărucior pentru piață ciocane diferite. Tel. 
747316. (T)
• vănd sobă Calorex, stare foarte bună tv alb- 
negru, diag 57 cm, pic-up cu plăci, cehoslovac. 
Tel 0788/917575, orele 10-19. (T)
• vând țuică de prune calitate excepțională 
ideală pentru orice eveniment, preț avantajos în 
funcție de cantitate. Tel. 212242,0721/400563. (T)

Auto românești (36) Pierderi (62)
. vând Dada 1300, tn stare de funcționare, even
tual pentru dezmembrări, preț 700 ron. Tel. 
0724416174.(7)

SC 3F Graal SRL
Deva, Hunedoara
Aicea Plopilor bl. Ol.ap 6 
tel/fax.0254/234.125

DISTRIBUITOR AUTORIZAT SKY A I C:
-PAPETĂRIE
-ELECTROZI. SCULE. UNELTE. CUIE ELECTRICE 
-ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
-BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(65051)

TEAM CONSULTING | Evaluare |
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NU MAI DA CU ZARUL...... CAUTĂ HAR-ULI

ACUM • momentul pentru RVALUARRA ANUALĂ A PERFORMANȚELOR 
PERSONALULUI DIN FIRMA TAI

Plete coneurwiiial*  eancțlonoaz*  lipea performanțell 
Noi te ajwUm «A iți Identifici *1  »*  îți dezvolți CAMPIONII!

ContacteazA-no acum la : email: anezeokOsmart.ro, tel4ax: 0254 230717, 
www.teamconauKlng.smart.ro

(65054)

• Deva, 32 mp, cu afacere Internet, 10 calcula
toare, 1 server, abonați, mobilier, 32000 euro 
total, tel. 215212 (Al)
• Progresul »=38 mp, neamenajat, vânzare, 
preț 20.000 euro, tel. 0745/367893. (A2)

• urgent, spațiu de producție, Deva, s=570 mp, 
peste linii, facilități: apă curent, gaz, preț 35.000 
euro, tel. 0745/367893. (A2)
• spațiu do producție, s=170 mp, Deva, In 
centrală termică Tltu Maiorescu, independent 
de restul clădirii, curent, gaz, canalizare 
separată preț 49.000 euro, neg., sau schimb cu 
apartament 3 camere, tel. 0745/367893. (A2)
• hală da producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședințe, poduri rulante, cale ferată 
rampă teren st=6700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• hală Industrială st=800 mp. compartimentat 
în 2, apă gaz, curent și teren st=6800 mp 
construcție nouă Deva., tel. 232060,0742/290024. 
(A3)

• vând Dada 1310, af 1986, bine întreținută 
stare excepțională, 62.000 km, Inspecție 
tehnică periodică valabilă până în septem
brie 2008, rovlgnetă șl RCA. Tel. 221866. 
(2/25.10)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Curtean Sabina Dafina. Se declară nul. (3/30.10) 
e pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Pantea Ana. Se declară nul. (4/30.10)
e pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Pătrui Elisabeta Se declară nul. (9/30.10)
e pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Stoica Simina Eliza. Se declară nul. (2/30.10)

• vând Dada 1300, stare bună de funcționare. 
Tel. 0723/203853. (T)
• vând Dada 1310, af 1990, stare foarte bună de 
funcționare, radlocasetofon, RAR, închidere 
centralizată preț negociabil. Tel. 0724/012735. 
(T)

Solicitări servicii (71)

e caut urgent femeie pentru îngrijirea unei 
persoane bolnave. Tel. 216924, după ora 20. (T)

Prestări servicii (72)

Auto străine (37)

• sodatan conMtdaU vinde autoutilitară 
Ranaidt Tndlc (caiafa dkKțle dalacU), af 
1988 șl auto Daewoo Damas, preț nego
ciau, ivantalos. TeL 0741/133TS9,215560, 
(5/1610)

e efectuez masai reflexoterapeutic pentru mai 
multe afecțiuni: insomnii, digestie, tiroidă, 
circulație sanguină pareze, stres, cocsatroză, 
reglarea metabolismului, etc. Tel. 0722/262712. 
(T)

Vacanta

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 
ini laid / fax. (1254/249,111S 

telefon. 0254/249.175 S

.Tî'ă faciali 
iralA

e transport persoane Italia ■ Germania ■ I 
a- Spania ■ Portugalia, la destinație;

miercuri șl vineri. Relații la leL 
0745/311390,0744/546362. (7/1740)

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

Oferte locuri de muncă (74)

o Fabrică de cherestea din Bârcea Mare anga
jează motostivuitorist, ifronist, fochist autorizat, 
mecanic auto și muncitori necalificați. Informații 
latei. 0254/236897. (3/26.10)
• fabric ; pâine angajează brutari, patiseri cu 
experiență șoferi distribuție B, C, vechime 
minim 3 ani. Tel. 0741/133759,215560. (5/30.10)
• agent comercial, Deva, 10 posturi, data limită 
27.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent comercial, Hațeg, 5 posturi, data limită 
31.10. Tel, 213244, orele 9-16.

■ agent de asigurare, Vulcan, 100 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent d*  pază în incinte, Călan. 11 posturi, 
data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16
• agent de pază în incinte, Călan, 2 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• agent de pază în incinte, Vulcan, 5 posturi, 
data limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 • 16
• agent de pază control acces, ordine șl 
intervenții, Brad, 6 posturi, data limită 30.11. Tel 
213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine șl 
intervenții, Hunedoară 1Q posturi, data limita 
15.11. Tel. 213244, orele 9-16 '
• agent de pază, control acces, ordine si 
intervenții, Hunedoara, 5 posturi, data limită
30.10. Tel. 213244, orele 9-16. y
• agent de pază control acces, ordineF 

intervenții, Lupenl, 4 posturi, data limită 3( 
Tel. 213244, orele 9-16.
• agent da pază, control acces, ordine șl 
intervenții, Petrila, 11 posturi, data limită 30.11. 
Tel. 213244, orele 9-16
• agent knob r, Brad, 1 post, data limită 30.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• agent Imobiliar, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.11. Tel, 213244, orele 9 -16
• agent pază în incinte, Petroșani, 3 posturi, 
data limită 15.11. Tel. 213244, orele 9-16
• agent vânzări, Lupenl, 1 post, data limită 611. 
Tel. 213244, orele 9-16
• agent vânzări, Petroșani, 1 post, data limită
10.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• agant vânzări, Petroșani, 3 posturi, data llmftfc
30.10. Tel. 213244, orele 9 -16
• ambalator manual, Călan, 8 posturi, dat» 
limită 30.10. Tel. 213244, orele 9-16
• ambalator manual, Hunedoara. 28 posturi, 
data limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 • 16
• arhitect clădiri, Deva, 1 post, data limită 1611. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• a atent comerdal Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9-16
• asistent farmacist, Deva, 1 post, data limită
15.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent medic generalist, Lupenl, 1 post, 
data limită 1.12. Tel. 213244, orele 9 -16
• asistent medical generalist. Orăștle, data
limită 1.11. Tel. 213244, orele 9-16. . . |
• asistent medical, Călan, 1 post, data limită 
30.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent medical, Călan, 1 post, data limită
30.10. Tel. 213244, orele 9-16
• asistent personal al persoanei cu handicap, 
Lupeni, 1 post, data limită 1.11. Tel. 213244, orele 
9-16.
e asista lodal, Lupenl, 1 post, data limită UL 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 -16
• asistent social, Lupeni, 2 posturi, data limită *
10.11. Tel. 213244, orele 9-16 . <
• < stant veterinar, Orăștle, 1 post, data limită
20.11. Tel. 213244, orele9-16.
• barman, Brad, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9 -16.
e barman, Călan, 1 post, data limită 31.12. Tel 
213244, orele 9-16.
• barman, Călan, 2 posturi, data limită30.11. Tel. 
213244, orele 9-16
e barman, Deva, 1 post, data limită 31.10. Tel 
213244, orele 9-16.
• barman, Hațeg, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Hațeg, 2 posturi, data limită 1611. Tel.
213244, orele 9-16. <
e barman, Hunedoara, 5 posturi, data limită 
30.16 Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Lupenl, 5 posturi, data limită 1.12. Tel. I 
213244, orele 9-16.
• barman, Orăștle, 1 post, data limită 1.11. Tel. 
213244, orele 9-16
• barman, Petroșani, 1 post, data limită 1611. 
Tel. 213244, orele 9-16
e betonir Petroșani 5 posturi, data limită 3616 
Tel, 213244, orele 9-16
• bîolog, Deva, 1 post, data limită 1.11. TțL. 
213244, orele 9-16.
e brutar, Călan, 7 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Deva, 1 post, data limită 15.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Deva, 5 posturi, data limită 3610. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Hunedoara, 1 post, data limită 15.12. 
Tel. 213244, orele 9 -.16.
• brutar, Hunedoara, 5 posturi, data limită 25.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar, Lupenl 3 posturi, data limită 1.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Brad, 1 post data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16
• bucătar, Călan, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16
e bucătar, Deva, 1 post, data limită 1611. Tel. 
213244, Orele 9-16.
• bucătar, Deva, 1 post, data limită 3611. Tel. 
213244, orele 9-16.
e bucătar, Hațeg, 1 post data limită 31.12. Tei. 
213244, orele 9-16
• bucătar, Hațeg, 2 posturi, data limită31.10. Tel. 
213244, orele 9 -16
e bucătar, Orăștle. 1 post data limită 1.11. Tel. 
213244, orele 9-16
• bucătar, Petroșani, 2 posturi, data limită3610. 
Tel. 213244, orele 9-16
• cabanier, Hațeg, 1 post data limită 31.10. Tel. 
213244, orele 9-16
• cameristă hotel. Deva, 2 posturi, data limită 
20.11. Tel. 213244, orele 9-16
• cameristă hotel, Deva, 4 posturi, data limită 
30.10. Tel. 213244, orele 9-16

TRANSPORT PERSOANE
VisavisdeMcDomld's

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

eurodus 
eurodus-întors- I5zile ~

du$-înton-90zileS

SUPER OFERTĂ! 
Usi de interior PORTA DOORS

■ TÂMPLĂRIE PVC Șl ALUMINIU PROFILE REHAU
■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALI ■ RULOURI
• 10% REDUCERE
» GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499, O788.664.71S, 0254-230.553

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

S.C. DITEL NET S.R.L.
Deva, Str. B.Șt. Delavrancea 
Nr.9A
Tel: 0254217402
Tel/Fax: 0254 243000
Mobil: 0744118773
E-mail: cdinis@smart.ro

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

(64978)
REALIZARE, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

330025 - Dava
Tal./Fax : 0254/213510 
e-moll: stamprodvrdsllnk.ro 

79,99RON/ SET*

DOUĂ ȘTAMPILE DINTR-UN FOC
n n n I U N A PENTRU B IR O l

UUU I una pentru buzunar

“Pentru diametrul de 24 mm

S.C. ERA XXI SRL,
cu sediul în Deva, str. M.
Eminescu, nr. 48 

ANGAJEAZĂ ~

Muncitori 
necalificați pentru 

depozit Deva
Oferim:

salariu motivant
- o masă/zi gratuită 

transport gratuit 
pentru persoanele din 
alte localități.
Informații suplimentare 
la sediul unității sau la 
tel. 0254/226149.

<lrXO,"h

l

ANUNȚ PUBLICITAR
Spitalul județean Deva, cu 

sediul în Deva, Str. 22 
Decembrie, nr. 58, telefon: 
0254/214616 (secretariat), 

0254/228711 (aprovizionare) 
vS invită să participași la „ 

cererea de oferte .
______ pentru produsul:______ Șj

CARTOHPEKTRU 
iNSILOZAT OttlTATBA I ‘

Ședința de deschidere a 
ofertelor va avea loc In data 
de 10.11.2006, ora 12.00, la 

Spitalul Județean Deva. 

Documentația de atribuire 
poate fl achiziționată de la 
Biroul de Achiziții Publice al 
Spitalului Județean Deva.

RECLAME

anezeokOsmart.ro
http://www.teamconauKlng.smart.ro
mailto:cdinis@smart.ro
stamprodvrdsllnk.ro
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MEDICI DE FAMILIE 
Șl SPECIALIȘTI 

18 ORE EMC

TEHNIC
iii »*'

MEDICI
STOMATOLOGI 

4Ș-QRE EMC

IIEM1 DENTARI 
j i)24 ORE EMC

FARMACIȘTI
ORE EPC

' |l . ill I , | • 1 II I l. |

Târg Iniernaiioiial de medicina, anaratură medicala, 
stomatologie farmacie, optică, protetica, servicii conexe.

2 - 4 noiembrie

Suntem nr. 1 
în județul 
Hunedoara

CUVÂNUR.

S.C. IHA XXI SRU cu Medul In Deva, atr< M. Emlnascu, nr. 48 
anoajiazA

Mundtorl Recalificați pentru depozit Arad
Oferim:

- cazare gratuită,

- 3 mese/zl gratuite,

- salariu motlvant.

Informați suplimentare la sediul unității sau la tel. 0254/226149. (68029)

J-.T

Românie 
Judecătoria Deva, Județul Hunedoara

Docar nr. 1751/20M 
Pentru aceata motiva 

In numale lagll 
HotArAgte:

Admite ocfiunM civilă formulata da reclamantul Vlad loan domiciliat în comuna 
Bucaf, «at Mihâilanl, nr. 158, împotriva pârâtului Golaa Docabal cu ultimul domiciliu 
In Dava, Al. Romanilor, bl, 80, ap, 78 citat prin mica publicitate a Ziarului Cuvântai 
Libor |i în conwcln|â:

Constata câ reclamantul a cumpărat do la pârâtul, autoturismul marca SEAT IBIZA 
OLD, cu nr. do înmatriculam HD 01-AWN.

Dispună ca prezenta hotărâre să fină loc do contract do vânzare cumpărare. 
Dispună radierea autoturismului do pa numele pârâtului ti înscrierea acestuia pa 

numele reclamantului. Fără cheltuieli de judecată.
Cu drept de recurs în 15 zile de ta comunicare.
Pronunțată în ședință publică, azi 26 iunie 2006.

(68105)

Direcția Pentru Sport a Județului 
Hunedoara

va organiza în perioada 29-30.11.2006, concurs pentru ocuparea 
funcției pubiice-referent specialitate, cu responsabilități 
în compartimentul activitate sportivă.
1. Cerințele minime:
- studii superioare de scurtă durată - sport
- minim 9 ani vechime în studiile de specialitate
- operare PC la un nivel peste medie
- carnet de conducere categoria B
2. Programul concursului:
• 29.11.2006 ora 10:00 - proba scrisă
■ 30.11.2006 ora 10:00 - interviul
3. Locul de desfășurare a concursului:
- sediul DSJ Hd. din str. Octavian Goga, nr. 1 din Deva
4. Depunerea dosarelor se face la compartimentul Resurse Umane 
cadrul DSJ Hd., până la data de 20.11.2006.
Condițiile de participare la concurs, bibliografia și actele solicitate 
candiaaților pentru dosarul de înscriere sunt afișate la sediul DSJ Hd.
Relații la telefoanele: 0254/212067, 214985. (68064)

PENTRU TINE

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

• cartonaglot, Brad, 3 posturi, data limită 30.11. 
Tel. 213244. orele 9-16
• drcularlet la tăiat lemne de foc, Brad, 3 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• circularii! la tăiat lemne de foc, Orăștie, 1 
post, data limită 30.12. Tel. 213244, orele 9-16
• cofetar, Petroșani, 2 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244, orele 9-16
o confectionor-asamblor articole din textile, 
Călan, 20'posturi, data limită 30.11. Tel. 213244. 
orele 9 -16
• conftctlonaMuamWor articole din textile, 
Călan, 30 posturi, data limită 18.12. Tel. 213244, 
orele 9-16
o confecțtoner-asambior articole din textile, 
Hunedoara, 18 posturi, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9 -16
o confecționeMuamblor articole din textile, 
Hunedoara, 50 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16
o confecțloMMuamblor articole din textile, 
Hunedoara, 8 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16
• confectionor-asamblor articole din textile, 
Petrlla, 4 'posturi, data limită 31.10. Tel. 213244, 
orele 9-16
a con ctiontN * articole din textile, 
Slmeria. 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16
o confectionor-asamUor articole din textile, 
Vulcan, 20 posturi, data limită 31.10. Tel. 213244, 
orele9-16

Brad, 10 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16
• confectioner articole din piele și înlocuitori, 
Brad, 2 posturi, data limită 31.10. Tel. 213244, 
orele 9-16
• confectioner articofe din piele șl înlocuitori, 
Orăștle, 7 posturi, data limită 30,10. Tel, 213244, 
orele 9 ■ 16
o confectioner cablaje auto, Călan, 27 posturi, 
data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9-16
• confectioner cablaje auto, Hunedoara, 13 
posturi, data limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• confectioner cablaje auto. Orăștle, 25 posturi, 
data limită 20.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• confectioner tricotaje după comandă, Hune
doara, 10'posturi, data limită 26.12. Tel. 213244, 
orele 9-16
e consilier, expert, inspector, referent, econo
mist, Lupeni, 1 post data limită 25.12. Tel, 213244, 
orele 9-16
• consultant In management ■ contabilitate 
asistată pe calculator, Deva. 1 post, data limită
15.11. Tel. 213244, orele 9-16
o consultant In management, Lupeni, 1 post, 
data limită 25.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• contabH-șef, Hațeg, 1 post, data limită 31.10. 
Tel. 213244, orele 9-16
o contabil, Hațeg, 2 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244, orele 9-16
• contabil, Petroșani, 1 post data limită 31.10. 
Tel. 213244, orele 9^16

• crottor-confecttoner îmbrăcăminte după 
comandă Deva, 6 posturi, data limită 15.11. Tel, 
213244, orele 9-16
o croi, onfecțione, îmbrăcăminte după 
comandă Deva, b posturi, data limită 30.10. Tel. 
213244, orele 9-16
• cro onfecțior îmbrăcăminte după 
comandă Lupeni, 50 posturi, data limită 1.12. Tel. 
213244, orele 9-16
• crottor-ștanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 4 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 2 
posturi, data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
■ cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 8 
posturi, data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 • 16

SERVICE

AUTOMOBILE 
angajează elec

trician auto, 
experiența în 
domeniu este 

un atu.
CV-urile se vor 

trimite la 
tel./fax 

0254/214341.
(68077)

• cusitor pleu din piele șl înlocuitori, Deva, 45 
posturi, data limită 10.11. Tel. 213244, orele 9 -16
• cuUtor piese din piele șl înlocuitori, Hune
doara, 7 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16
• cusător plece din piele sl înlocuitori, Petrlla 15 
ppsturl, data limită 6.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16 
e Mito- «fese din piele șl înlocuitori, Petrlla, 16 
posturi, data limită 20.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• dnlblst, Hunedoara 2 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16
o dnțblst, Hunedoara, 2 posturi, data limită
31.10. Tel. 213244, orele 9-16
o dulghoMMtaurator, Orăștle, 2 posturi, data 
limită 13.11. Tel. 213244, orele 9-16
a dulgher-reetaurator, Orăștle, 5 posturi, data 
limită 30,11. Tel. 213244, orele 9-16
o dulgher, Deva, 2 posturi, data limită30.11. Tei. 
213244, orele 9-16
o dulgher, va 6 posturi, data limită 3.11. Tel. 
2132Horele9-16
o dulgher, Deva 7 posturi, data limită 15.11. Tel. 
213244, orele 9 -16
• dulgher, Hațeg, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9 -16
• dulgher, Hunedoara 2 posturi, data limită
25.11. Tel. 213244, orele 9 -16
o dtogher, Lupeni 2 posturi, data limită 23.11. 
Tel. 213244, orele 9 -16
o HactMan de întreținere șl reparații. Hune
doara, 1 post data limită 21.11. Tel. 213244, orele 
9-16
• electrician de întreținere șl reparații, Hune
doara, 2 posturi, data limită 25.11. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
o efectridan do întreținere șJ reparații, Hune
doara. 4 posturi, data limită 15.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• efectridan do întreținere șl reparații, Orăștle, 1 
post data limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• electrician do întreținere șl reparații, 
Petroșani, 3 posturi, data limită 5.11. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
o electrician montai șl reparații linii electrice 
aeriene, Deva 3 posturi, data limită 15.11. Tel. 
213244, orele 9 -16.
» ele mic rețele linii, Hunedoara, 1 post, 
data limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
o Fabrică de cherestea din Bârcea Mare anga
jează motostl vultorist ifronlst fochist autorizat, 
mecanic auto șl muncitori necalificați. Informații 
la tel. 0254/236897. (3/26.10)
• talanțar, Deva, 6 posturi, data limită 15.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
o talanțar, Hstog, 3 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• falanțar, Hunedoara, 2 posturi, data limită
25.11. Tel. 213244, orele 9-16.
o falanțar, Hunedoara 3 posturi, data limită
15.11. Tel. 213244, orele 9-16.
o fasonate cherestea Brad, 3 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
o temele de serviciu, Călan, 1 post, data limită
3.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• femele de serviciu, Deva 2 posturi, data limită
20.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• femeie de serviciu, Deva 5 posturi, data limită
15.11. Tel. 213244, orele 9-16.

Stimați cititori credincioși, Măicuța Ana este binecu
vântată 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 alun
garea orcărui blestem, a farmecelor, a bolilor.
Ioana, din Brad: mii de mulțumiri Măicuței Ana pentru 
că m-a împăcat cu soțul meu.
Vali, 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 și 
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)

o flerar-betonist, Deva 2 posturi, data limită
15.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• flerar-betonlst, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• flerar-betonlst, Lupeni, 1 post, data limită
23.11. Tel. 213244, orele 9-16.
o flerar-betonlst. Orăștie, 2 posturi, data limită
13.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• gaterlst la tăiat bușteni, Brad, 3 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• grădinar, Călan, 2 posturi, data limită 30.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• Inginer automatist, Orăștie, 3 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Deva, 1 post, data limită 15.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.
o Inginer construcții civile, industriale șl agri
cole, Deva, 2 posturi, data limită 30.10. Tel, 
213244, orele 9-16.
• Inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Orăștie, 1 post, data limită 13.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.
a Inginer de cercetare în construcții civile, 
industriale, Deva, 1 post, data limită 15.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Inginer de cercetare în construcții civile, 
industriale, Deva, 2 posturi, data limită 3.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
o Inginer geolog, Brad, 2 posturi, data limită 8.12 
Tel. 213244, orele 9-16.
o Inginer Instalații pentru construcții, Deva, 1 
post, data limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 • 16.
o Inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier, 
Călan, 1 post, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 
9-16.
• Inginer mecanic, Petrila, 1 post, data limită
6.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• Instalator Instalații tehnico-sanltare și de 
gaze, Vulcan, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
o Instructor, Lupeni, 1 post, data limită 18.11. Tel. 
213244, orele 9 ■ 16.
• ingriJHordădlrl, Hunedoara, 1 post, data limită
6.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• îngrijitor clădiri, Lupeni, 1 post, data limită
1.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• îngrijitor clădiri, Petrlla, 1 post data limită
31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
o Ingrjtor humaefl, cabinete veterinare, Petrlla, 
1 post, data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 -16.
o îngrijitor spații verzi, Hațeg, 20 posturi, data 
limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 -16.

• laborant chimist, Hațeg, 2 posturi, data limită
31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
o lăcătuș mecanic de întreținere șl reparații 
universale, Călan, 7 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• “cătai mecanic de întreținere și reparații 
universale, Hațeg, 2 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244, orele 9-16.

o lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Hunedoara, 1 post, data limita 30.12 
Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Călan, 2 posturi, data limită
31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Călan, 4 posturi, data limită
1.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 21.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 7 posturi, data 
limită 31J0. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 9 posturi, data 
limită 15.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Orăștie, 1 post, data limită
11.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Petroșani, 1 post data limită 
05.11. Tel. 213244, orele 9 -16.

• lucrător comercial, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrător comercial. Hunedoara, 20 posturi, 
data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrător comercial, Lupeni, 4 posturi, data 
limită 15.12, persoane cu handicap. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• lucrător comercial, Lupeni, 4 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrător comercial, Petroșani, 6 posturi, data 
limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
e lucrător In atelierele de modele, Brad, 3 
posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• măcelar, Orăstle, 1 post, data limită 1.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
■ magazinul Firenze Moda angajează 
vânzătoare, salariu atractiv, limba italiană 
constituie avantaj. Tel. 0722/792209. (6/30.10)
• manipulam mărfuri, Brad, 4 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• manipulam mărfuri, Brad, 6 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

manipulam mărfuri, Orăștie, 1 post, data 
limită 15.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• manipulam mărfuri, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 1.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• manipulam mărfuri, Orăștie, 5 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mașinist la mașini pentru terasamente, Hune
doara, 2 posturi, data limită 30.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• mecanic auto, Deva, 1 post, data limită 3.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic auto, Orăștie, 1 post, data limită *
31.12. Tel. 213244, orele 9-16. E

• medic specialist Orăștie, 6 posturi, data limită ''
30.12. Tel, 213244, orele 9-16.
• montator pereți și plafoane din gips carton, 
Deva, 2 posturi, data limită 15.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• montator lubaniamble, Călan, 16 posturi, 
data limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• montator subansamble, Hunedoara, 43 
posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• muncitor conrtmctor bârne, chirpici, piatră, 
Orăștie, 6 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor it în agricultură, Călan, 27 
posturi, data limită 18.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16,
• muncitor necallflcat în agricultură, Hațeg, 20 
posturi, data limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necallflcat în agricultură. Hune
doara, 8 posturi, data limită 18.12, Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necallflcat în agricultură, Lupeni. 19 
posturi, data limită 1812. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• muncitor necallflcat in agricultură, Orăștie, 3 ■ 
posturi, data limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• mur or necallflcat în Industria confecțiilor, 
Deva, 50 posturi, data limită 10,11, Tel. 213244, 
orele 9-14.
■ muncitor necallflcat în silvicultură, Brad, 5 
posturi, data limită 31.12 Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat în silvicultură, Hune
doara, 8 posturi, data limită 1811. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• mundtor necallflcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 15,11. Tel. 213244, orele 9-16.
• mundtor necallflcat la ambalarea produselor 
solide șl semisolide, Orăștle, 4 posturi, data 
limită 3.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor Mcaflflcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 10.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
o muncitor necallflcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Petroșani, 28 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9-16,
e mundtor necallflcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Petroșani, 3 posturi, data 
limită 15,11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
o mundtor necallflcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Călan, 5 posturi, data limită 31.10 Tel. 
213244, orele 9-14
• mundtor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Brad, 7 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 -14
o muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță. Deva, 10 posturi, data 
limită 3.11, Tel. 213244. orele 9-16.
o mundtor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 14 posturi, data 
limită 15,11. Tel. 213244, orele 9-16.
• mundtor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 8 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244 orele 9-16,
o mundtor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hațeg, data limită 15.11. 
Tel. 213244 orele 9-14
• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță. Hunedoara, 10 posturi, 
data limită 15.11. Tel. 213244 orele 9 ■ 14
• mundtor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 25.11. Tel. 213244 orele 9 • 14.
o mundtor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 8 posturi, 
data limită 30.11, Tel. 213244 orele 9 ■ 14
o mundtor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Lupeni, 300 posturi, data 
limită 1.11. Tel. 213244, orele 9-14.
• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Lupeni, 5 posturi, data 
limită 5.11. Tel. 213244, orele 9-14
« mundtor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Orăștie, 26 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244 orele 9 -14
• mundtor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Orăștie, 4 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9-14.
• mundtor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje Hațeg, 20 posturi, data 
limită 15.11. Tel. 213244 orele 9 ■ 14.
o mundtor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Brad, 15 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 • 14.
• mundtor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Orăștie, 40 posturi, data 
Omită 15.11. Tel. 213244 orele 9 ■ 14
• muncitor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Petroșani, 50 posturi, data 
limită 20.11. Tel. 213244, orele 9 -14
• mundtor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Petroșani, 70 posturi, data 
limită 20.11. Tel. 213244 orele 9 ■ 14.
o mundtor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Vulcan, 100 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244, orele 9 -14.
• mundtor necallflcat la spargerea și tăierea 
materialelor, Orăștie, 4 posturi, data limită 13.11, 
Tel. 213244, orele 9-14
• mundtor plantații și amenajare zonă verde, 
Orăștie, 19 posturi, data limită 15.11. Tel. 213244, 
orele 9-14.
• operator bobinator dublator, Simeria, 23 
posturi, data limită 30.11. Tel. 213244 orele 9 ■ 14
• operator drculte rețea apă, Petroșani, 30 
posturi, data limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 • 14
• operator confecții îmbrăcăminte din piele și 
înlocuitori, Brad, 2 posturi, data limită 30.11, Tel. 
213244, orele 9-14.
• operator confecți industriale, îmbrăcăminte • 
țesături, tricotaje, Brad, 10 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-14.
• operator confecții industriale, îmbrăcăminte ■ 
țesături, tricotaje, Brad, 27 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-14.
• operator mașini unelte semiautomate și auto
mate, Brad, 3 posturi, data limită 15.11. Tel. 
213244, orele 9-14
• operator roboți industriali, Hunedoara, 5 
posturi, data limita30.11. Tel. 213244, orele 9 -14.
• operator umplere recipiente gpl, Hunedoara, 2 
posturi, data limită30.11. Tel. 213244 orele 9 ■ 14.
• ospătar, Călan, 2 posturi, data limită30.11. Tel. 
213244, orele 9-14.
• ospătar, Călan, 2 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-14,
• ospătar, Hunedoara, 2 posturi, data limită
25.12. Tel. 213244, orele 9-14.
• ospătar, Hunedoara, 2 posturi, data limită3.11. 
Tel. 213244, orele 9-14.
• ospătar, Hunedoara, 4 posturi, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-14.
• ospătar, Lupeni, 2 posturi, data limită 1.12. Tel. 
213244, orele 9-14.
• patiser, Hunedoara, 3 posturi, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-14.
• patiser, Lupeni, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-14
• paznic, Petrila, 3 posturi, data limită31.10. Tel. 
213244, orele 9-14.
• pregătitor piese încălțăminte. Hunedoara, 14 
posturi, data limită31.12. Tel. 213244, orele9 • 14.
• pregătitor piese încălțăminte. Hunedoara, 6 
posturi, data limită 30.11. Tei. 213244 orele 9 ■ 14.
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•Cruise în „Star Trek". Actorul american Tom Cruise ar putea da viață personajului Mr. Spock în cel de-al 11-lea lungmetraj din seria „Star Trek", superproducție care va fi lansată în toamna anului 2008.
•Plasture pentru cancer. Un plasture care poate trata cancerul de piele utilizând lumină produsă cu ajutorul unei baterii, a fost dezvoltat de o echipă de cercetători din Marea Britanie.
Rafale puternice de vânt

Budapesta (MF) - Serviciile de pompieri au primit peste 100 de apeluri telefonice pentru a ridica pomii și coșurile caselor, doborâte de rafalele puternice de vânt care au afectat sudul și vestul Ungariei duminică seara și ieri dimineață. Ieri dimineață, un copac a căzut peste o mașină, pe drumul 67, în apropiere de Boszenfa, în sud-vestul Ungariei, provocând moartea șoferului în vârstă de 71 de ani, a declarat Tibor Dobson, purtător de cuvânt al autorității pentru managementul situațiilor de urgență. Majoritatea apelurilor s-au înregistrat în zone unde s-au prăbușit copaci și crengi, în regiunile Bacs-Kiskun, Somogy, Veszprem, Tolna și la Budapesta, a adăugat acesta.

Rod Stewart și-a prezentat cel mai nou album, „Still the Sa- | me...Great Rock Classics jOf Our Time”, duminică, în Barcelona. (Foto: epa)

A căzut în cap de Halloween

Acuzația de 
plagiat, 
respinsă

Miami (MF) - Un judecător a respins acuzația de plagiat adusă rapper-ului 50 Cent de fostul lider al grupului rap 2 Live Crew, Luther Campbell. Campbell a înaintat, în ianuarie, un dosar la Curtea federalădin Miami prin care pretindea că 50 Cent a plagiat partea de început a melodiei „It's your

Premiul 
Medicis
Paris (MF) - Scriitorul 
român Norman 
Manea a fost recom
pensat cu premiul 
Medicis pe 2006 
pentru roman străin, 
peptru volumul 
„întoarcerea huliga
nului". Scriitor român 
exilat la New York, 
Norman Manea 
povestește despre 
viața plină de prob
leme, deportarea sa 
într-un lagăr de con
centrare în timpul 
celui de-al doilea 
război mondial și 
despre recenta sa 
întoarcere în Româ
nia, eliberată de dic
tatură dar nu și de 
rasism sau corupție. 
Norman Manea este 
cel mai tradus scriitor 
din literatura română 
contemporană, cărțile 
sale fiind publicate în 
peste 15 limbi, potri
vit Polirom.

■ Un tânăr care făcea 
bungee jumping a murit 
în timpul unei petreceri 
de Halloween.

Oklahoma (MF) - Un tânăr american care făcea bungee jumping în cadrul unei petreceri de Halloween a murit, sâmbătă, după ce coarda cu care era legat s-a rupt și s-a lovit cu capul de un vagon. Frank Kester a sărit dintr-un copac, coarda s-a rupt, iar el a căzut cu capul de un vagon, amenajat special pentru petrecerea de Halloween.El fusese angajat ca să îi sperie pe cei care călătoreau cu un tren al groazei. Tânărul trebuia să sară cu capul în jos și să-i sperie pe participanții la petrecere. Accidentul s-a produs, sâmbătă seara, în Oklahoma.Serbarea Halloweenului are o amploare deosebită în primulbirthday”, din care a schimbat un singur cuvânt și pe care a utilizat-o pentru piesa „In Da Club”, lansată în 2003. Judecătorul a
fără drept copyright melodiei”.

estimat că bucata muzicală „comună, lipsită de originalitate, un
.AJ .W. f

Doi din cei trei pui de tigru bengalez, născuți acum trei zile la un circ aflat în turneu în Bali, sunt prezentați presei de către indonezianul Suyadi. (Foto: epa>

Numai nouă au supraviețuit
B Accidentul aviatic din 
Nigeria s-a soldat cu 96 
de morți și nouă 
supraviețuitori.

Abuja (MF) - Nouă persoane au supraviețuit în urma prăbușirii unui avion de tip Boeing 737 al companiei nige- riene ADC, duminică dimineață, iar alte 98 de persoane au murit, printre acestea nu- mărându-se sultanul din Sokoto, autoritatea musulmană cu cel mai înalt grad din Nigeria, relatează presa din Abuja, citată de Associated Press. Adjunctul guvernatorului și ministrul educației se aflau de asemenea la bordul aparatului de zbor, după cum a declarat Mustapha Sheu, un purtător

Jackson, premiat la Londra
Londra (MF) - Cântărețul Michael Jackson va primi un premiu pentru întreaga carieră în cadrul ceremoniei de decernare a World Music Awards, urmând ca aceasta să fie prima lui apariție publică în Marea Britanie din ultimii nouă ani. Jackson (48 ani) va fi recompensat cu premiul Diamond pentru contribuția lui la dezvoltarea muzicii. Premiul onorează artiștii care au vândut mai mult de 100 de milioane de albume în carieră.Ceremonia, care va avea loc la Londra, pe 15 noiembrie, I va fi prezentată de actrița Lindsay Lohan. Stele din lumea filmului, muzicii și televiziunii, precum Beyonce, Katie Melua sau Mary J. Blige, vor lua parte la această ceremonie, aflată la cea de-a 18-a ediție. Blige va fi recompensată cu premiul Legend pentru contribuția ei la dezvoltarea muzicii R&B.

Peșteră în Tora Bora (Foto: epa)

; primit duminică pemiul I „Akira Kurosawa” la Festivalul de film de la Tokyo. (Foto: EPA)

Peste 50.000 de 
evacuați în China

Beijing (MF) - Peste 50.000 de persoane au fost evacuate după ce două seisme moderate s-au produs în provincia Hubei, din centrul Chinei, a anunțat, ieri, cotidianul Beijing Morning Post, Două cutremure, evaluate la 4,7 și, respectiv, 4,2 grade pe scara Richter, s-au înregistrat vineri și sâmbătă în apropierea barajului Trei Defileuri, din centrul țării. Seismele, care au fost urmate de zeci de replici, au avariat peste 4.000 de locuințe, evacuate preventiv.Conform cotidianului Beijing News, în ultimele două săptămâni, activitatea seismică din această zonă s-a intensificat.
rând în America, apoi Marea Britanie, iar în ultima vreme a fost adoptată și pe continentul european. Deosebit de pitorească, colorată, zgomotoasă și veselă serbare-car- naval - care are loc de regulă în noaptea de 31 octombrie, fiind denumită „Noaptea morților vii” - își are originea în Irlanda, înaintea erei noastre, în ritualurile celților.

Serbare-carnaval (Foto: epa)

Investigatorii încearcă să stabilească motivele accidentului (Foto: epa)de cuvânt al Guvernului statului Sokoto. Cursa 053 a companiei aeriene ADC transporta 100 de pasageri și cinci mem
Ascunzătorile lui ben Laden

Kabul (MF) - Peșterile din zona muntoasă Tora Bora, Afganistan, care l-au adăpostit pe teroristul numărul 1 al planetei, Osama ben Laden, vor fi transformate în stațiune turistică, scrie The Sunday TimesGul Agha Sherzai, guvernator al provinciei Nangahar, din estul Afganistanului, unde se află peșterile, dorește să construiască un hotel în care va investi 7,9 milioane de euro,

bri ai echipajului și efectua un zbor pe ruta Lagos-Abuja-Soko- țo. Avionul s-a prăbușit la câteva minute după decolarea, 
care să domine peșterile. Acesta mai vrea să construiască alte două- trei hoteluri, restaurante și să paveze drumurile pline de praf care vin de la Jalalabad.Administrația locală speră să câștige bani de pe urma notorietății zonei: aici va fi turnat filmul „Jawbreaker”, bazat pe memoriile unui fost ofițer CIA Gary Berntsen, care va fi regizat de Oliver Stone. 

în condiții meteorologice nefavorabile, de pe aeroportul din Abuja, unde coborâseră o serie de pasageri. „Avionul s-a prăbușit la 10:29 a.m., la un minut după ce a decolat de pe aeroportul din Abuja”, a declarat Sam Adurogboye, purtător de cuvânt al Ministerului Aviației. Investigatorii au găsit una din cele două cutii negre ale avionului.
Doliu naționalMinistrul Aviației a susținut ieri o conferință de presă. Autoritățile au decretat șase zile de doliu național.Acesta este cel de-al treilea accident aviatic grav din Nigeria, din ultimul an. Celelalte două s-au soldat cu peste 200 de morți.

I turn Milos Forman a


