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Vremea va fi deosebit de rece.

dimineața la prânz seara

Prefectura acuză Primăria
• Fără școală, în UE. Aproximativ 40% 
dintre tinerii din mediul rural de vârstă 
școlară corespunzătoare nu urmează liceul 
sau o școală profesională, în vreme ce doar 
13% dintre cei de la oraș nu acced la acest 
nivel de educație. (C.P.) /p.3

■ Prefectura Hunedoa
ra consideră ilegală 
vânzarea a 12 ha de 
teren atribuite tinerilor.

Deva (T.S.) - în urmă cu 
câteva luni, Cuvântul Liber 
semnala faptul că vânzarea de 
către Primăria Deva a 12 ha 

de teren situate pe Dealul 
Paiului este ilegală. Ieri, ju
riștii Prefecturii au decis ace
lași lucru. Terenul în cauză a 
fost promis unui număr de 350 
de tineri care, în baza legii, au 
dovedit că pot să-și constru
iască locuințe. Totuși, edilii au 
considerat că investițiile nece
sare asigurării utilităților sunt 

prea mari. Drept pentru care 
au vândut terenul unei soci
etăți conduse de doi italieni, 
la un preț foarte mic. Luată 
„la bani mărunți” de juriștii 
Prefecturii, s-a dovedit că afa
cerea este ilegală. Astfel, po
trivit subprefectului Attila 
Deszi, contractul trebuie anu
lat. Toți cei vinovați de 

această ilegalitate trebuie să 
răspundă”, a declarat subpre
fectul. Contactat telefonic, pri
marul Mircia Muntean a 
declarat că „decizia de strămu
tare a terenului a aparținut 
arhitecților care au conside
rat că terenul nu este propice 
pentru construcția de locuin
țe”, a spus primarul Devei.

★* * *★

* jîf *de zile până la aderare
★ ★

(tinerii pichetează Prefectura
Deva (M.S.) - Liga Sindicatelor Miniere 

Valea Jiului (LSMVJ) va picheta azi, timp 
de o oră, sediul Prefecturii Hunedoara, în 
semn de protest față de faptul că bugetul 
Companiei Naționale a Huilei (CNH) 
Petroșani nu a fost rectificat de Guvern. 
Potrivit președintelui LSMVJ, Zoltan Laca- 
taș, măsura are consecințe directe asupra 
programelor de investiții ale CNH Petroșani 
și asupra nivelului de salarizare al mine
rilor.

Au găsit mizerie la spital
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Autorizații de construcții

■ Truse medicale nes
terilizate medicamente 
expirate și mult praf la 
Spitalul Petroșani.

Petroșani (I.J) - Un control 
inopinat al Autorității de 
Sănătate Publică Hunedoara 
(ASP), efectuat în prezența dr. 
Sidonia Faibiș, directorul spi
talului a dez-văluit o serie de 
nereguli. „S-au descoperit

prea multe inadvertențe și 
totul nu este rezultatul decât 
a unui management defectu
os. Curățenie deficitară, praf 
de un deget pe pervaze și 
truse medicale sterilizate de 
trei zile - ori ele se pot folosi 
în decurs de 24 de ore de la 
sterilizare - surit doar câteva 
dintre neregulile descoperite 
de echipa de control. Chiar și 
secția de Terapie Intensivă 
arată ca una de acum 20 de

ani, cu un singur monitor și 
acela vechi”, declară dr. Dan 
Magheru, director ASP Hu
nedoara.

Conducerea Spitalului va 
primi sancțiuni administra
tive dure, care, se speră, vor 
face ca unitatea să funcțio
neze la parametri optimi.

www.huon.ro jj

Hai la circ!
Deva (S.B.) - în cortul 

încălzit al Circului Rich
ter - Ungaria, vor avea 
loc, la Deva, spectacole cu 
acrobați, jongleri, comici, 
dresură de ponei. Repre
zentațiile au loc: azi, de la 
ora 18.00; sâmbătă și du
minică de la ora 16.00. 
Atracția circului este un 
ponei, considerat a fi cel 
mai mic ponei din lume.

în luna august 2006 s au eliberat 46 autorizații de 

construire pentru clădiri rezidențiale în județ, iar de la

G-afKa cuvSniul lib«. sursa Direcția ludețeana de Statistici

„Noapte Albă pentru Tineri"
■ Autoritatea Națională 
pentru Tineret lansează, 
în premieră, programul 
"Noapte Albă".

Deva (S.B.) - în noaptea de 
4 spre 5 noiembrie, la Deva și 
Petroșani vor .avea loc eveni
mente culturale și sportive ce 
fac parte' din programul 
„Noapte Albă", lansat pentru 
prima oară în România de 
(ANT). Direcția Județeană 
pentru Tineret Hunedoara a 
pregătit pentru această noapte

activități diverse, recitaluri 
ale unor trupe locale și al 
Cristinei Rus. Ambele mani
festări vor începe la ora 19.00. 
La Deva, evenimentul va avea 
loc în piața de la Cetate și va 
fi precedat de prezentarea pie
sei de teatru „Revelion la Ter- 
zo Mondo”, la sala Studio a 
teatrului devean (ora 18.00), cu 
intrare liberă. La Petroșani 
acțiunea va avea loc în fața 
Casei de Cultură și include și 
o demonstrație de cățărare în 
nocturnă a echipei Salvamont 
din localitate.

www.huon.ro
ȘguneJijȚărei^alaforum^

mailto:cuvantul@informmedia.ro
http://www.huon.ro
http://www.huon.r
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• Siria neagă. Ambasada Siriei în SUA a
calificat drept „ridicole și nefondate" decla
rațiile Casei Albe potrivit cărora Siria, Iranul 
și mișcarea șiită Hezbollah pregătesc înlătu
rarea de la putere a premi'erului libanez 
Fouad Siniora. Casa Albă a anunțat că deți
ne din ce în ce mai multe dovezi care arată 
acest lucru.

Se apropie 
verdictul

Beirut (MF) - Saddam i 
Hussein va fi condam
nat la moarte sau va re
veni la conducerea țării, 
a declarat un avocat al i 
acestuia, cu câteva zile 
înainte de anunțarea ; 
verdictului în dosarul i 
Dujail. „Saddam Husse
in va ieși din închisoare 
pentru a merge fie la 
președinție, fie în mor
mânt”, a spus avocatul i 
Bouchra Khalil. înaltul i 
Tribunal Penal irakian 
a anunțat că va organi- | 
za o audiere la 5 noiem
brie în legătură cu ma- ; 
sacrul șiiților, pe par- j 
cursul căreia va putea fi ; 
anunțat verdictul împo- i 
triva fostului președinte i 
irakian. Saddam Husse
in și șapte colaboratori j 
ai săi sunt judecați pen
tru uciderea, în anii '80, 
a 148 de șiiți la Dujail | 
(la nord de Bagdad), ca 
urmare a unui atac îm-

John Kerry
(Foto: EPA)

Kerry îți 
cere scuze

potriva convoiului prezi
dențial. Toți riscă pe
deapsa cu moartea.

Saddam Hussein (Foto: ePa) I

Washington (MF) - 
Senatorul democrat 
american John Kerry 
a prezentat scuze, 
mierturi, pentru o 
declarație pe care a 
făcut-o îh fața unui 
grup de studenți și 
care a atras reacția 
vehementă a Casei 
Albe. în cadrul unei 
reuniuni desfășurate 
la Los Angeles, sena
torul democrat le-a 
spus studenților că 
„trebuie să profite la 
maxim de studii, să 
învețe bine, să își fa
că temele, să depună 
eforturi pentru a fi 
inteligența și pentru a 
se descurca". „în caz 
contrar, nu veți face 
față situației din 
Irak", le-a spus Kerry 
studenților. Politicia
nul democrat a expli
cat că remarcile sale 
erau îndreptate îm
potriva. președintelui 
George W. Bush, și 
nu a armatei.

CUVANU.

Tăriceanu la Berlin Premierul Călin Popescu Tări
ceanu a mers, ieri, la Berlin, unde a fost întâmpinat de 
Angela Merkel, cancelarul federal al Germaniei, stat care 
va exercita, începând cu 1 ianuarie 2007, președinția 
semestrială a Uniunii Europene. Bundestagul a ratificat

Tratatul de aderare a României și Bulgariei la UE, doc»,. 1 
mentul urmând să fie votat peste câteva zile de Bundesrat ; 
La ședința Bundestagului în care a fost ratificat Tratatul. > 
de aderare a participat și cancelarul Angela Merkel.

(Foto: SPA)
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Au propriul partid

Protestul copiilor Sute de copii și 
tineri libanezi s-au strâns ieri în centrul 
Beirutului, cu pancarte și postere, pentru

■ Imigranții români din 
Castellon, Spania, au 
fondat Partidul Indepen
dent Român.

Madrid (MF) - Omul de afa
ceri român Augusto Constan
tin, a fondat, recent, Partidul 
Independent Român (PIR), în 
provincia spaniolă Castellon, 
formațiune care își propune 
să militeze pentru drepturile 
românilor aflați în Spania, re
latează cotidianul ABC în edi
ția electronică de ieri.

Formațiunea își propune să 
devină o alternativă politică 
necesară pentru transforma
rea cetățenilor români din 
Spania într-un factor de deci
zie regional și național.

Deocamdată, partidul are 
puțin peste o sută de membri,

aceștia propunându-și să pro
moveze formațiunea în alte o- 
rașe locuite de imigranți ro
mâni, cum ar fi Benicasim, 
Onda sau Villarreal.

începând de la 1 ianuarie, 
PIR își va deschide filiale la 
Madrid, Zaragoza, Teruel, Ge- 
rona și Alicante.
Forță politică regională

Partidul își propune să ape
re drepturile românilor în 
Spania și în Uniunea Euro
peană, prin intermediul unei 
politici complete care să să vi
nă în întâmpinarea interese
lor generale ale tuturor cetă
țenilor.

Noul partid a trasat deja ca
drul programului său politic, 
anunțând că va milita pentru 
o mai bună integrare a româ
nilor în Spania, ameliorarea

dreptului la liberă circulație 
în Uniunea Europeană, omo
logarea titlurilor academice 
între România și Spania și 
construirea de școli, centre 
culturale și biblioteci biling
ve.

Partidul are de asemenea 
un.plan.de ajutorare a popula
ției defavorizate și își propu
ne să promoveze o politică ac
tivă în privința locuințelor, 
care să faciliteze achiziționa
rea de către cetățenii români 
din Spania a unor case.

Partidul ar putea deveni o 
forță politică regională, pre
cizează ABC, reamintind că 
doar în capitala provinciei 
Castellon locuiesc în prezent 
15.000 de români, aceștia pu
tând influența alegerea a trei 
dintre cei 27 de consilieri lo
cali.

Ofensiva 
continuă

Ierusalim (MF) - Ar
mata israeliană a efec
tuat un raid aerian, a a- 
restat trei activiști și a 
efectuat percheziții la 
Beit Hanoun, în nordul 
Fâșiei Gaza, unde desfă
șoară o operațiune mill-' 
tară pentru a doua zi 
consecutiv, a afirmat un 
purtător de cuvânt al ar
matei.

Avioanele au lansat 
rachete în direcția unui 
grup de persoane care se 
deplasau in centrul loca
lității Beit Hanoun, iar 
soldații au continuat 
percheziționarea locuin
țelor, în „căutare de ar
me și teroriști”, a adău
gat purtătorul de cuvânt 
al armatei.

Efective insuficiente

a protesta față de uciderea unui băiețel. A- 
cesta a fost omorât în timpul atacului șiiți
lor musulmani împotriva unei patrule de 
militari, acum o lună, lângă Aeroportul In
ternațional din capitala Libanului. (Foto: EPA)

II

Dalai Lama, optimist
Tokyo (MF) - Dalai Lama, liderul spiri

tual tibetan aflat in exil din 1959, după ce 
revolta împotriva regimului chinez a eșuat, 
a declarat, ieri, că este optimist în privința 
întoarcerii în țara lui natală.

„Sunt optimist (în privința posibilității 
de a mă întoarce în Tibet, n.r.)”, a declarat 
liderul spiritual presei.

Câștigătorul premiului Nobel pentru pace 
a propus o politică „de mijloc” pentru ca 
Tibetul să devină autonom față de China. 
Totuși, oficialii chinezi și exilații tibetani 
au avut puține contacte și nu s-au făcut de
cât extrem de mici compromisuri.

■ în Afganistan, trupele 
NATO sunt insuficiente 
pentru a obține o victo
rie împotriva talibanilor.

Londra (MF) - Alianța 
Nord-Atlantică nu are sufi
ciente trupe în Afganistan 
pentru a obține o victorie îm
potriva rebelilor talibani în 
următoarele luni, a declarat 
generalul David Richards, co
mandantul trupelor NATO, 
într-un interviu acordat Fi
nancial Times.

Generalul britanic și-a ex
primat speranța că numărul 
incidentelor violente va scă
dea pe durata iernii, după 
confruntările extrem de inten
se din cursul verii.

„Nu avem suficiente trupe 
pentru a câștiga în următoa
rele luni, dar voi face toate 
îmbunătățirile necesare pen
tru a păstra încrederea oame
nilor în noi și în guvern”, a 
precizat Richards.

Alianța Nord-Atlantică este 
implicată în cel mai mare 
conflict din istoria sa, având 
în prezent comanda asupra

tuturor trupelor internațio
nale din Afganistan.
încrezător

în cursul confruntărilor 
violente de anul acesta și-au 
pierdut viața peste 3.100 de 
persoane.

în pofida dificultăților, Ri
chardson crede că este posi
bil să convingă populația lo
cală că cei 31.000 de militari 
NATO înregistrează progrese, 
cu ajutorul forțelor afgane.

în opinia generalului Ri
chardson, este important ca 
populația afgană să înțeleagă 
că forțele autohtone pot asigu
ra securitatea.

„Sper că pe timpul iernii 
confruntările vor fi minime 
în comparație cu ce s-a întâm
plat pe parcursul verii”, a 
afirmat Richards.

„Situația s-a îmbunătățit. 
Nivelul violențelor s-a redus 
considerabil în ultimele săp
tămâni, deși există și eșecuri 
tactice. în ultimele zile, am 
ucis, rănit sau capturat 150 de 
insurgenți, cei mai mulți în 
provinciile Oruzgan și Za- 
bul”, a încheiat el.

Fostul președinte iranian, Mohammad Khatami (Foto: epaj

Lecții de democrație, din Iran
Londra (MF) - Fostul preșe

dinte iranian, Mohammad 
Khatami, a declarat, mier
curi, la Londra că, dacă toate 
popoarele merită democrația, 
aceasta trebuie să se adapteze 
la particularitățile fiecărei 
națiuni.

Nu există un model unic de 
democrație, a explicat el în fa
ța mai multor analiști și jur
naliști, reuniți în incinta In
stitutului de relații internațio
nale Chatham House din Lon
dra. Democrația trebuie adap
tată condițiilor istorice, socia
le, culturale și religioase din 
fiecare țară, a subliniat Kha
tami.

Criticându-1 pe liderul ame
rican, fostul președinte ira
nian din perioada 1997-2005 a 
declarat că „una dintre cele 
mai bune glume făcute de 
Bush a fost să declare că vrea 
să exporte democrația în Ori
entul Mijlociu”.

Pentru Khatami, „democra
ția nu este ceva ce poate fi ex-, 
portat sau oferit (...) Experierît 
ța unei țări, a unei națiuni nu 
poate fi extinsă asupra unei 
alte zone geografice care are 
o cultură și condiții diferite”.

„Nu cred că Occidentul este 
singurul care merită un Gu
vern democratic”, a declarat 
fostul lider iranian.
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• Inaugurare. Ministrul Sănătății este 
așteptat azi, în jurul orei 11, în stațiunea 
Geoagiu-Băi. El va participa ca invitat de 
onoare la inaugurarea hotelului de patru 
stele „Germisara" aparținând societății Bere 
Mureș. Hotelul are peste 400 de camere și o 
bază de tratament de nivel occidental. (IJ.)

N-au carte, n-au parte în UE

■

, - - -

• Scumpire de iarnă. Prețul energiei elec- 
v^țrice furnizate populației va fi majorat cu

5%, la 1 decembrie, în urma creșterii pre
țului gazelor naturale, în timp ce prețul 
energiei termice va rămâne neschimbat. (MF)

Tiberiu Stroia
tibcriu.stroia@informmedia.ra

Mândria de a 
trece pe la DNA

■ Pentru că nu au 
studii medii, 26 de jan
darmi vor fi disponibi- 
lizați la sfârșitul anului.

Mihaela Tâmaș 
mihaela.tamas@lnfornimedla.ro

Deva - Odată cu intrarea în 
UE, regulile „jocului” se 
schimbă și pentru Jandarme
ria Română. Astfel, toți jan
darmii care nu au diplomă de 
bacalaureat sunt eliminați din 
sistem. Numărul celor care 
vor fi disponibilizați odată cu 
1 decembrie 2006, la nivelul 
județului, este de 26, în timp 
ce la nivel național numărul

acestora este de ordinul 
miilor, 2.226. în cursul acestui 
an, 30 de jandarmi hune- 
doreni, angajați pe bază de 
contract au trecut în „corpul” 
subofițerilor, în urma unui 
concurs. „La această dată, la 
nivelul județului, sunt anga
jați pe bază de contract 60 de 
jandarmi. Dintre aceștia, 34 
sunt absolvenți de liceu, cu 
diplomă de bacalaureat, care 
vor avea posibilitatea să intre 
în rândurile subofițerilor, prin 
concurs, iar 26 nu au fina
lizate studiile medii. Aceștia 
din urmă au posibilitatea ca 
după finalizarea studiilor să 
revină la locul de muncă, dar 
numai în urma unui concurs”,

declară sublocotenent Nicolae 
Răducu, purtător de cuvânt al 
IJJ Hunedoara.
Trimiși în șomaj

Jandarmii angajați pe bază 
de contract beneficiază de 
indemnizație de șomaj, care 
se acordă la cerere, de la data 
desfacerii sau expirării con
tractului de muncă. „Această 
indemnizație se acordă pe 
perioade stabilite în funcție 
de stagiul de cotizare și aces
tea pot fi pentru șase luni, 
nouă luni, respectiv 12 luni, 
pentru cei cu stagiu de coti
zare mai mare de zece ani. De 
asemenea au fost luate 
măsurile de protecție socială,

UE impune noi reguli (Foto: cl)

privind sistemul asigurărilor 
de șomaj”, mai adaugă 
purtătorul de cuvânt al IJJ 
Hunedoara.

tivei instituții ar merita un spor de periculozi
tate pentru boli de urechi. Azi intră Prisăcaru, 
prefectul ăla liberal care-a făcut un „șpagat" 
cu niște terenuri, mâine iese aruncându-ne în 
față șmecheria aia cu răzbunarea politică. în 
același timp ușa rămâne deschisă pentru 
plimbările zilnice ale lui Adrian Năstase, 
Miron Mitrea sau Dinu Patriciu. Culmea este 
că, deși portarii se îmbolnăvesc de otită, de la 
atâta curent, nici unul dintre cei plimbați pe 
ușile DNA nu ajung în instanță. Și asta pentru 
că, ba mai dă Tăriceanu un telefon, așa în 
doru1 lelii, pe la tanti Monica Macovei, ba se 
mai plimbă printre porți vreun PSD-ist ca să 
le mai scadă procentu' de electorat.

zs.

Intre timp, poporul, că despre el este vor
ba în povestirea noastră, stă și se mi
nunează la câtă corupție poate fi în țara asta. 

Apoi înțelege că tipii ăștia nu vor fi con
damnați niciodată. Și că totul e regizat. Toți 
au furat și toți își urmăresc propriul interes. 
Uitați-vă la Alianța D.A. care ne flutură prin 
creier stindardul luptei anticorupție și care, la 
mai bine de doi ani de mandat, n-a fost în 
stare să bage la pușcărie nici un corupt. Pri
etenii lor de șmenuială știu de ce.

k Fericita
I câștigătoare a 

concursului 
de integrame, 
realizat de 
Cuvântul 
Liber, este 
Deviza Diana, 
din Deva. Cei 
10 anișori nu « 

,£U împiedi- 
Cat-o să se 
numere prin- 
tre fidelii 
noștri cititori. - 

(Foto: CL) _

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.

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

comentarii, însoțite de nume.

«ivw Votp™
întrebarea săptămânii: Credeți că 

■*"b$rimăria va construi, după cum a 

'promis, bazinul de înot la Deva?

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.

Scandal la târgul de modă
■ Unul din participant 
la târgul de modă a 
vrut să plece fără să 
achite chiria pe spațiu.

Mihaela Tămaș_______________
mihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - După prima zi de 
participare la târgul de modă, 
deschis la Sala Sporturilor, 
din Deva, Ninel Stoica, din 
București, a intrat în conflict 
direct cu organizatorii pe 
motiv că nu are clienți, iar 
organizarea lasă de dorit și 
nu vrea să achite contrava
loarea standului închiriat.

„Am fost anunțată de oamenii 
care asigură paza, de faptul 
că acesta și-a strâs marfa și 
dorește să plece, neachitând 
suma stabilită în contract, 
adică cei 804 lei. Aceștia nu i- 
au dat voie să plece. Eu l-am 
rugat să plătească datoria, 
însă acesta a refuzat cate
goric, argumentând că nu 
dorește să plătească pentru că 
nu a stat decât o zi, în care 
nu a vândut nimic, în plus, 
nu-i convine organizarea”, a 
declarat Ioana Bonchiș, 
reprezentantul firmei organi
zatoare a târgului.

Cu toate că știa că nu are 
dreptate, bărbatul susținea

Ninel Stoica (Foto: T. Mânu)Ioana Bonchiș (Foto: T. Mânu) 

sus și tare că poate să plece 
când dorește, iar organiza
torii nu au decât să-l dea în 
judecată. în contractul, în 
care bărbatul ne-a declarat că 
nu știe ce este scris, era pre
cizat faptul că participantul la 
expoziție se obligă să achite

50% din totalul de 804 lei, In 
maxim cinci zile de la data 
încheierii contractului, iar în 
șapte zile restul. Acel contract 
a fost încheiat pe cinci zile, 
timp în care participantul la 
târg, are expusă marfa la 
standul oferit de organizator.

Mai multi infractori minori
A

■ Numărul cazurilor de
infracțiuni grave în rân
dul copiilor s-a triplat 
în ultimii 3 ani.
INA JURCONE

ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Aceeași creștere 
spectaculoasă a avut loc și în 
rândul copiilor obligați de 
părinți să cerșească. Con
cluzia a fost emisă de re
prezentanți ai echipei „Ob
servatorului Județean pentru 
Drepturile Copilului” din 
cadrul DGASPC Hunedoara

în cadrul unei întâlniri orga
nizate cu Subgrupul Consul
tativ în domeniul Poliției și 
Justiției. Pentru a veni în 
sprijinul lor, instituțiile abi
litate vor încerca elaborarea 
unor proiecte de lege prin 
care să se elimine cauzele 
care duc la fenomenul in
fracțional în rândul mino
rilor. „Cauzele primare care 
generează fenomenul nu se 
rezolvă în țara noastră, aici 
se lucrează doar la efecte. 
Copilul este doar monitorizat 
și instituțional izat. Mulți din
tre copii sunt stimulați în 
familie să facă fapte antiso

De trei ori mai mulți infractori
ciale, iar aici trebuie să se 
modifice ceva”, declară Mari- 
nela Iocob, Tribunalul Hune
doara. La nivelul județului 
cei mai mulți copii aflați în 
dificultate se află în Valea 
Jiului, Brad, Simeria și Deva.

Mușcată de câini
Lupenj-țMT) - O fetiță 

de trei ani, din locali
tatea Lupeni, a fost 
mușcată miercuri seara 
de un câine comunitar. 
Speriată, fetița a fost 
transportată de urgență 
la Spitalul din Petroșani, 
unde medicii au stabilit 
că rana nu prezintă peri
col, fiind vorba doar de 
escorație superficială. 
După ce a primit îngri
jiri medicale, fetiței i s-a 
dat drumul să plece 
acasă. Ea se află în afara 
oricărui pericol.

Li se dă o nouă șansă
■ După 2007, vor 
exista programe euro
pene pentru persoane
le cu 8 clase?

Deva (C.P.) - Persoanele 
care au absolvit 8 clase vor 
fi încurajate să își continue 
studiile, să dobândească o ca
lificare, participând în pro
iecte de tip “a doua șansă”. 
Vor fi aplicate forme flexibile 
care să permită combinarea 
programului de lucru cu frec
ventarea cursurilor. Va fi 
încurajat și parteneriatul 
școală-întreprindere, iar anga
jatorii vor fi stimulați să

promoveze participarea anga- 
jaților, indiferent de nivelul 
de pregătire, la programe de 
formare profesională. Pro
gramele cursurilor vor fi 
adaptate mai bine cerințelor 
locului de muncă. De aseme
nea, vor fi furnizate cursuri 
de consiliere în carieră. Se va 
pune mai mare accent pe pro
movarea și susținerea tine
rilor la angajare, prin acor
darea de facilități firmelor. 
Toate acestea sunt prevăzute 
în Programul de Dezvoltare 
a Resurselor Umane în 
perioada 2007-2013, elaborat 
conform aquis-ului comuni
tar.

Cei cu opt clase vor beneficia de programe speciale

Sfatul specialistului

Stresul reprezintă o reacție a 
organismului la un 
potențial pericol. Adesea 
stresul este legat de 
activitatea de la locul de 
muncă , dar și de aspecte
cum ar fi problemele financiare, 
sănătatea, siguranța, problemele din 
familie.

CEAIUL ANTISTRES 
conține plante cu proprietăți 
relaxante și calmante care 
ajută la alungarea stării de 
oboseală mentală și stres. Se 
recomandă consumul a 2-3

Stresul cauzează anxietate, depresie, 
insomnie, oboseală cronică, 
instabilitate și dificultăți de 
concentrare. Stresul prelungit 
conduce la o scădere a calității vieții 
ți m timp poate accentua sau chiar 
cauza afecțiuni grave: hipertensiune 
arterială, ulcer, boli de inimă, chiar 
cancer, etc.
Persoanele stresațe trebuie șă urmeze 
o dietă echilibrată, să practice diverse 
sporturi, să acorde o importanță mai 
mare perioadelor de relaxare, 
concedii, vacanțe. Susținerea familiei 
și a prietenilor este foarte 
importantă pentru creșterea 
aprecierii de sine.
Remediile fltoterapeutice sunt 
de un real ajutor pentru 
ameliorarea stresului. Dintre 
produsele Fares vă recomand 
trei preparate 100% naturale 
create special in scopul 
combaterii stresului.

Fitoterapie pentru 
combaterea stresului

Farmacist specialist SEPTIMIA ȘERBAN 
Directorat LABORATOARELOR FARES BIO VITAL

căni cu ceai pe zi.
SIROPUL ANTISTRES conține pc 
lângă plante, tincuiră de propolis și 
vitamina C.
Are acțiune 
relaxantă, 
calmantă și 
revigorantă. 
Este 
recomandat 
în stres, stări 
de agitație și 
nervozitate 
provocate de
surmenaj intelectual, oboseală 
mentală, migrene, dureri de cap. Se
iau 3 linguri pe zi.

ULEIUL ESENȚIAL DE 
LAVANDA este renumit pentru 
proprietățile calmante, sedative și 
relaxante. Se recomandă utilizarea 
sub formă de inhalații, baie, masaj 
sau candelă. Este util în stări 
depresive, stres, insomnie, dureri de

RECLAMĂ
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B
Ziua vânătorilor la munte
Ziua a
1882 - A încetat di

1922 - S-a născut actorul american 

Charles Bronson („Marea evadare") 

im 2003)____________________________
-"'S-l născut istoricul Dan 

Berindei, membru al Academiei

1924 - S-a născut
istorie literar, pubiicls.. 
irîjă italiană Momea Vitti (foto) („Eclip

In vii loan Andreescu.

1901 - S-a născut scriitorul francez 

Andră Malraux C, Calea regala").

născut actorul suedez 

■european de karate.

Române.

1VDV11FA ■nKaluMii
.90 vinet*

minim
-2°
maxim

Prognoza pentru astăzi
Frig. Maxima va fi de -2°C, iar minima 

de -9°G.

Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Cer noros. Ninsoare. Maxima 

va fi de 1°C, iar minima de -7°C.
Duminică. Cer noros. Ninsoare. Tempe

ratura maximă va fi de 3°C. Minima va fi 
de circa -4°C.

Calendar Creștln-Ortodox___________________________________
Sf. Mc. Achepsima Ep. Anitei, losif preotul și Aitala dia

conul. Sfințiea bisericii din Lida a Sf. Mc. Gheorghe.

Calendar Romano-Catolic____________

Sf. Martin de Porres, călug.

Calendar Greco-Catolic_______________
S. Acepsima, m. Ss. Aitala și losif, m.

ÎNTRERUPERI 1P&, GAZ. CURENT

Energie electrica____________  ___ _____________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă intre 

orele:
8.00-14.00 în localitățile Goleș, Mladin, Dăbâca, Hășdău, 

Vălari. Nisipoasa, Ciopeia.
8.00-18.00 în Băcia (parțial), Totia, Tâmpa (parțial).

I 9.00-18.00 - Plop, Dealul Plopului.

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

între orele:
9.00 - 12.00 pe Str. Magnoliei, bl. 1, se. A și B.

Apă________________________________________________ _____________ ’

Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întrerupta în Deva, 

între orele: ,
8.00 - 15.00 pe str. A. Vlaicu, Al. Trandafirilor, Izvorului, 

Merilor (parțial) și S. Drăgoi.

Gemeni

4/
o

44

1

Berbec

Relațiile ca prietenii nu merg prea bine. Aveți tendința de 
>fî autoritar și vreți să vă impuneți punctul de vedere chiar 
șl în familie, spre dezamăgirea partenerului de viață.

țaur

S-ar putea să întâmpinați dificultăți la serviciu, din cauza 
Ideilor dumneavoastră nonconformiste. Nu vă enervați și 
să vă împăcați cu ideea că alții preferă cărările bătătorite.

Vă recomandăm să amânați întâlnirile de afaceri, pentru 
că nu sunteți în cea mai bună formă la capitolul comuni
care. Evitați deciziile importante, mai ales la locul de muncă.

Rac

Relațiile cu prietenii sunt foarte bune, dar partenerul de 
viață posibil nu vă aprecieze deloc exagerările. Dați dovadă 
de 'act șl țineți cont de părerile unei persoane mal în vârstă.

După o perioadă nefavorabilă pe plan sentimental, aveți 
un succes neașteptat care vă ajută sâ vă recăpătați încre
derea.

Fecioara

Vă preocupă în mod deosebit problemele financiare. Sunteți 
iMntfter in posibilitățile dumneavoastră și credeți că îl 
puteți mobiliza șl pe partenerii de afaceri.

Balanța
«eț- ocazia să faceți schimbări impozante în viața dumnea

voastră, mal ales pe ilan sentimental. Sunt favorizate întâlni
rile cu persoane importante și relațiile de parteneriat.

Scorpion £

Dimineața survin evenimente neprevăzute, din cauza cărora 
nu vă puteți respecta programul stabilit. Nu vă faceți 
griji, pentru că scifmBările apărute vă sunt favorabile.

Săgetător £
Dimineață plecați într-o călătorie foarte importantă, din 
care este posibil să MB întoarceți cu o mare sumă de bani. 
Pe dram, vi se prooune să vă asociați într-o afacere.

Frigărui cu fructe flambate
Ingrediente: ananas din compot, cinci 

banane, cinci portocale, 200 g zahar, 60 g 
unt, rom, scorțișoară pudră și alte fructe 
(kiwi de exemplu pentru variația coloritu
lui etc.) dar nu e economic.

Mod de preparare: se taie fructele în 
bucăți și se tăvălesc prin zahăr și scor
țișoară, apoi se înfig în țepușe alternativ. 
Se rulează în staniol fiecare țepușă și după 
ce afi adăugat și restul de zahăr și untul 
se închid marginile staniolului astfel încât 
să fie etanșate, apoi se frig aproximativ 15 
min.

Soluția Integrantei din numărul 
precedent: M - C - ZER - PERE
TE - UC - SURPAT - H - ETIC - 
MOȚI - EN - CA - AN - FRAȚI - 
APA - I - TEMPLE - IC - CETATI 
- OVIN - IAR - ANA - TT - Rl - 
SIS - AFIȘ - ST - TS - RARI - 
DURAT - IATA

7:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
8:00 Justiție militară (s). 

BCu: David James 

Elliott Catherine Bell
9:00 Rrom european (r) 
930 Desene animate: 

Sabrina 
10:25 TVR 50. Izolați In 

România. TVR - singu
rul prieten

1035 Meseria, brățară de 

aur (r)
11:05 Garantat 100% (r) 
12:00 Dis-de-seară (r) 
13:00 Corty și restul lumii

0(ep. 69, comedie, SUA, 
2003). Cu: Ben Savage 

1330 Desene animate. Club 

Disney (SUA) 
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:00 Teleshopping
15:30 Tribuna partidelor par

lamentare
16:00 Parlamentul României 
17:00 Jurnalul TVR
17:15 Interes general 
18:00 Dis-de-seară.
19:00 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo

f

$

5

rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 923
Dlspeeerat^!........... 227D91
înfiata^ CEB 2M72S *
bțgonfe * 112
Pompieri 981
Jandarmerie ' 956
lotiile 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 
Direcția Sanitarfeter

235090 
.221145

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

uiți șl câștigi
9:10 Omul care aduce 

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

10:15 Om sărac, om bogat
B(s, r)

11:15 Zile fierbinți (acțiune, 
rg România, 1976). Cu: 

Mircea Albulescu, Mar- 
ga Barbu, Jean Con
stantin. R.: Sergiu 
Nicolaescu

13:00 Știrile ProTv. 
Te uiți și câștigi

14:00 La Bloc (r)
14:45 Apropo Tv (r) 

Te uiți și câștigi

16:00 Tânăr și neliniștit (s). 
0Cu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
Te uiți și câștigi

17:45 Familia Bundy (s) 
18:55 Știrile sportive
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

1

6:00 în gura presei 

cu Mircea Badea
7®) Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 

Cioran și Dan Capatos
9®) în gura presei (rj 

10:00 Concurs interactiv 

11:00 Anastasia (s). Cu: Ele- 

0 na Korikova, Petr 
Krasilov, Daniel 
Strakhov

I

4

■ 4 '

*• .

4

I

I.

1

i 

î

î
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• 12:00 Vivere (serial)
: 13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
; 13:45 Mesaj de iubire

0 (dramă, SUA 2000). 
Cu: Hume Cronyn, Flex 

Alexander, Tempest 
Bledsoe

16:00 Observator
16:45 9595, te învață ce să 

fad
18:00 Vocea inimii (serial,

0 dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Cezara 

Dafinescu
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

Capricorn

începeți ziua foarte agitat, alergând după un împrumut 
urgent. Vă recomandăm să vă păstrați calmul, pentru că 
sunteți predispus la accidente cerebrale sau infarct.

Vă simțiți excelent, sunteți relaxat și nimic nu vă pți^te. 
tulbura. Reușiți să calmați o persoană foarte agitatâ- S-ar 
putea ca partenerul de viață sâ vă reproșeze că sunteți 
indiferent.

Pești
Hr prieten tel propune să plecați într-o excursie, dar fap
tul că nu aveți bani vă face să fiți irascibil și să căutați cear-. 
ta cu lumânarea.

6:00 Celebritate (r) 7:00 Rebel- 
de (r) 8:00 Suflete rănite (r) 
9:00 De 3x femeie (r) 10:00 
Ciocolată cu piper (s) 11:00

830 Cutia fantastică (r) 9:00 
Doctor Who (r) 10:00 Tono- 
matul DP2 1130 Caracatița (r) 
1230 Câțiva pași spre un man
agement mai bun (doc., r) 13.00 Bărbatul visurilor mele (r) 
Motomagia (r) 14®) ABC... de 12:00 Pariul iubirii (s, Mexic, 
ce? 1430 Cutia fantastică (s) 2004) 13:00 Jurământul (s) 
15:00 împreună în Europal ! 1530 Suflete rănite (s) 16:30 

16:00 Jurnalul TVR (r) 1630 ’ ■ - ------------
Hollywood reporter (s) 17®) 
Doctor Who (s) 18.00 Lecția de 
.management... Secretele unei 
afaceri (doc) 1835 Caracatița
(s) 19:25 Ray Mears - Lecții 1 le , (s) 2330 Bărbatul visurilor 
supraviețuire (doc) 20.00 D'ale ’ ’ ’ 
lui Mitică 22:10 Campionatul de 
comedie 22:40 Planeta Moldo
va 23:10 Coolmea distracției 
0:10 Mica Britanie (s) 0:40 Ray 

Mears (doc., r) 1:10 Tonoma- 
tul DP2 (r) 235 Tsunami ■ 
Teroare în Marea Nordului (film, 
r) 425 Salvatorul (doc.)

Poveștiri adevărate 17:30 Re- 
belde (s) 19:30 SOS, viața 
mea! (s) 2030 0 lume a fiare- ■ 
lor (s, Mexic, 2006). Cu: Cesar 
Evora 2230 Tărâmul pași inii

mele (s) 030 Poveștiri adevă
rate (r) 130 Extravaganta A- 
nastasia (s) 230 0 lume a fia
relor (r)

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

l
*

7:30 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:05 

Teleshopping 835 Fă-i inimii 
pe plac (film, r) 9:35 Ed (s) 
1035 Comedia boacănelor (rj 

11:00 Tele RON 13:00 Play 
1430 Dragoste și putere (s) 
15:00 Ultima iubire (dramă, 
1997) 1730 Farsele lui Jugaru

10:30 Povestea lui Brooke Efii- 
son (biografic, SUA, 2004). 
12:05 Liga feminină de basefad 

(comedie, SUA 1992). 14:10 
Catwoman (aventuri, SUA
2004) . 15:55 Miss AgartSecret 
2: înarmată și seducătoare 

(comedie, SUA, 2005). 17:50 
Școala superioară de eroi (aven
turi, SUA 2005). 1930 Cinema, 
cinema, cinema 20®) Huff - 

Padenta (Ep. 17, dramă, SUA

2005) . 21:00 Război în deșert- 
Uvrarea (Ep. 04, acțiune, SUA 
2005). 22:00 Clubul groazei 
(comedie/horror, SUA 2004).

20:15 Stele de... 5 stele
21:50 Lost Naufraglații (ep.

08, SUA, 2004). Cu: 
Naveen Andrews, Emi
lie de Ravin, Matthew 

Fox, Jorge Garcia 
22:45 Jurnalul TVR. Spoit 

Meteo
23:05 Lumea citeștel
23:55 Celebritățile timpului 

tău (s)
0:10 Cu capul înainte
Mlțdramă, GermaniaTTur- 

cia, 2004). Cu: Birol 
Unei, Sibel Kekilli, 
Catrin Striebeck, 
Gtiven Kiraț. R.: Fatih 

Akin
2:15 Cinemaniacil 

(reluare)
2:45 Jurnalul TVR (reluare) 

Sport. Meteo

30 Celebritățile timpului 
tău(s)

3:55 Stele de... 5 stele (r) 
535 Lumea citeștel (r) 
6:15 Impas (reluare)

I

»

I

20:30 Dansez pentru tine 
24®) La servid (s) 

030 Intrusul din spațiu 

®SF, SUA, 1993). Cu: 
Maxwell Caulfield, Tra
cy Scoggins, Billy Dee 

Williams. R.: Ricardo 
Jacques Gale. 
Un virus spațial se 

poate răspândi printre 
pământeni sub diverse 

forme. De această 
dată, forma luată este 

cea a unei superbe și 
irezistibile femei, Tracy 

Scoggins.
2:15 Familia Bundy 
0(film serial, reluare) 

3:00 La Servid
0(film serial, reluare) 

330 Intnisul din spațiu 

0(film, reluare) 
(SF, SUA 1993). Cu: 
Maxwell Caulfield, Tra
cy Scoggins

5®) Apropo Tv (r) 
6:00 Parte de carte (r)

I
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2030 Tablou de nuntă 
(divertisment) 

23®) Dead Silence (thriller, 
O SUA 2003). Cu: Krtisty 

Swanson, Vincent 
Spano, Bruce Boxleit- 
ner. R.: Tom Whitus 

2®) Concurs interactiv 
3®) închisoarea timpului 

0 (SF, SUA 1996). Cu: 
Maryam d'Abo, Arye 
Gross, Jeffrey Meek, 
Jeff Speakman. R.: 
Robert Munic 
întemnițat pe viață... 

O eternitate pentru a 
se răzbuna... în se

colul 23, McMaters, 
cel mai periculos crimi
nal din lume, a preluat 
controlul închisorii de 
pe asteroidul Alpha 4. 
Un virus este introdus 
în sistemul de calcula
toare și sistemul de 

cryogenare este blocat.
5®) Anastasia (reluare)

i

I

11:00 Teleshopping 1130 Ce 
bine e acasă! (serial) 12:00 
Quizzit 13:00 țara Iu' Papură 
Vouă (divertisment 2004) 
13:20 Look who is winning ! (r) 18:00 Focus 19:00 Come- 
1430 Miezul problemei (re- dia boacănelor 1930 Camera 
luare) 16®) Naționala de bere de râs 20:00 Cochetând cu 
17®) Bărbatul din vis (serial): dezastrul (comedie, SUA, 
18:00 Baronii 1830 Știri Na
țional TV 19:45 Jara Iu' Papu
ră Vouă (divertisment 2004) 
20:00 Izvorul (suspans, SUA, 
2000). Cu: Kyle MacLachlan 

22:00 Despărțirea (comedie, 
SUA, 1997) 24:00 Emma
nuelle (serial)

1996) 22:00 Mondenii (rj 

2230 Focus Plus. Prezintă: 
Cristina jopescu 23:30 Nea
mul întunericului (acțiune/SF) 
130 Focus (r)

11:15 Fabrica 13:15 EU, Ro 
mânia 14:00 Realitatea de la 

14:00 14:50 Realitatea bursi
eră 15:00 Realitatea de la 

15:00 15:15 Fabrica 16:50 
Marfa 17:00 Realitatea de la 
17:0017:10 Tu faci Realitatea! 
17:45 Editorii Realității 18:00 
Realitatea de la 18:00 18:50 

Realitatea zilei 20:15 Repor
terii Realității 21®) Realitatea 

de la 21:00 21:50 Prima ediție 

22:05 Tănase și Dinescu 23:15 

Realitatea all-inclusive 24:00 
Realitatea de la 24:00

8:00 Petrol, sudoare și pBfe- 
forme 9:00 Aglomerație în aer 

10:00 Automobile americane 
recondiționate 11:00 Motoci
clete americane 12:00 Con
fruntări și fiare vechi 13:00 
Petrol, sudoare și platforme 
14:00 Aglomerație în aer 
15:00 Cum se fabrică 16:00 
Anatomia unei echipe de For
mula 1 17:00 Automobile 
americane recondiționate 
19:00 Vânătorii de mituri 
20:00 Gigantul aerului: Airbus 
A380 21:00 Dezastrul perfect 
22:00 Dosarele FBI 23:00 

Rable și reparații 24:00 Casa 
bântuită din Connecticut

9:00 Verissimo 10:00 Euro- 
maxx (r) (documentar) 10:30 
Euroblitz (r) (documentar 

11:00 Ne privește 13:05 

Esentze (r) 14:35 Lumea 
cărților 15:00 Teleshopping 

1535 Euromaxx (documentar) 
16:00 Unde e iubirea 17:00 

Vis de vacanță. Emisiune de 
turism 1730 Pasul Fortunei. 
Cu Urania 19:00 Știri 19:20 
Hobby Mix. Emisiune de diver
tisment. Cu Irene Pârvu 20:00 

Macon (acț.) 19:00 Terapie Trenul vieții. Talk-show. Cu 

intensivă (s) 20:00 Cinema Liana Stanciu 22:00 High Life. 
2020 Dispăruți fără urmă (s) Cu Monica Stan 23:00 Lom- 
2130 Noi toți (s) 22:00 Băieți brazilor 8 (s, r) 24:00 Știri 0:15 

pe motoare (acțiune) : Vedetele se întreabă (div.) (r)

»flMa
'fit,
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t
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6®) Apropo TV 9:15 Liga ju
niorilor (s, r) 10:15 Icstrim Tivi 
(s) 10:45 Babylon 5: începutul

(r) 12:45 Merrie Melodies 
Show (s) 13:15 Liga juniorilor
(s) 13:45 Lumea Pro Cinema (r) 
14:15 Dispăruți fără urmă (r) 
1530 David Blaine: Universul 
magiei (doc.) 1630 Noi toți (s, 
r) 17:00 Evadarea lui Eddie
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• Computer. Medicii de familie vor fi dotați 
cu câte un laptop, cu ajutorul căruia vor ține 
evidența pacienților și a fișelor lor medicale.

V Medicii vor introduce datele operative în sis- 
y tem și se va crea, astfel, o bază de date 

completă și informatizată a stării de sănătate 
a românilor. (I.J.)

Cazuri extreme la secția arși5

• Critică. Federația Sindicatelor Medicilor A- 
natomopatologici își exprimă dezacordul față 
de proiectul Ordinului Ministerului Sănătății 
Publice, privind normativele de personal. 
Emiterea unui astfel de act normativ este de 
natură să conducă la crearea unor situații de 
dezechilibru în activitatea medicală. (I.J.)

■ Sute de pacienți trec 
lunar prin saloanele 
Secției de Arși de la 
Spitalul Deva.

Ina Jurcone__________________
lna.Jurconlglnformmedla.ro

Deva - Specialiștii secției 
spun că numărul accidentelor 
de muncă a scăzut după în
chiderea unor secții ale Com
binatului Siderurgic Hune
doara și după restructurările 
masive din minerit, dar s-a 
mărit în aceeași proporție 
numărul accidentelor casnice. 
Secția face față cu greu soli
citărilor pentru că dotarea 
încă lasă de dorit. „Avem

secție de terapie intensivă 
pentru pacienții care sunt 
aduși în stare gravă. Pentru 
acest compartiment solicităm 
de ani de zile o dotare cores
punzătoare, mai precis apa
rate de anestezie performante, 
în prezent, folosim unul în
chiriat pentru că în urmă cu 
doi ani aparatul secției a luat 
foc după ce a explodat un ven
tilator în timpul unei operații. 
Spitalul se chinuie efectiv să 
aducă trei aparate de anes
tezie noi. Avem neapărată 
nevoie de cinci paturi moni
torizate cu instrumentar”, 
declară dr. Badea, șeful Secției 
de Chirurgie Plastică și 
Reparatorie din cadrul Spi
talului Județean Deva. Secția

Dr. Octavian Badea
nu poate respecta indicele de 
performanță stabilit de mi

nister și asta pentru că pa
turile ar trebui folosite 365 de 
zile pe an. „La noi situația 
este cu totul alta decât la 
interne. Aici, dacă pacientul 
pleacă, patul trebuie for- 
molizat, salonul sterilizat, ceea 
ce înseamnă că va trebui să 
fie liber câteva zile. Sunt 
cazuri extreme cum sunt trau
matismele, tumorile cutanate, 
malformațiile. Multe sunt 
ulcerate, metastazate, cazuri 
pe care nu le mai operează 
nici o altă secție de chirurgie. 
De aceea indicele nu poate fi 
atins așa cum cere minis
terul", adaugă dr. Badea.

Operațiile de chirurgie 
estetică în secție sunt gratu
ite, însă numai pentru copii.

- yz/JW7Zyjv/ JJJ J y y yy'J-y yy-y-wy^yy y » y j

Regim alimentar antidiabetic
Deva (I.J.) ■ Dorina Stan, Deva: „Sunt in- 

sulino-dependentă de mai bine de doi ani. 
Țin regim alimentar strict. Cu toate aces
tea glicemia se situează în jurul valorii de 
200. Mă tratez cu Nopal. Este recomandabil 
să folosesc un anumit ceai care ar ajuta la 
scăderea glicemiei mele?”

Medic: „Tratamentul este bun. Controlul 
glicemiei poate fi apreciat mai bine prin a- 
naliza numită hemoglobină glicată. în te
rapeutică, ceaiurile nu sunt recomandate”. 
Drojdie

Liliana Oprea, Hunedoara: „Pot să mă
nânc drojdie de bere? Am probleme cu tran
zitul intestinal și am înțeles că drojdia a- 
jută”.

Medic: „Consumul drojdiei duce la acce
lerarea tranzitului intestinal, dar nu distru
ge bacteriile din intestine. Vă recomand mai 
bine consumul de legume și fructe proaspete 
și de iaurt care are rol protector și distruge 
microbii intestinali”.

Statul ne evaluează sănătatea
■ Programul de evalu
are a stării de sănătate 
a populației României 
a fost lansat.

Ina Jurcone__________________
Ina.jurcone9lnformmedla.ro

Deva - Starea reală de 
sănătate a populației este o 
necunoscută pentru Minis
terul Sănătății care a lansat 
ieri programul de evaluare “a 
stării de sănătate a tuturor 
cetățenilor din România, pro
gram care are ca scop prin
cipal crearea unei imagini 
asupra patologiei existente la 
nivel național. „Situațiile 
cerute la nivel național au

bolnavilor cu afecțiuni car
diovasculare. De asemenea a 
crescut mortalitatea la bol
navii de cancer. După ce vom 
finaliza proiectul, vom putea 
vedea care dintre boli se află 
în top și nu putem spune că 
nu ne așteptăm la surprize”, 
a declarat ieri, în cadrul unei 
videoconferințe, ministrul 
Sănătății. întregul proces este 
suportat de minister, din taxa 
pe viciu, necesarul ridicându- 
se la cca 1 miliard de lei.

„Toți cetățenii vor benefi
cia gratuit de o consultație 
clinică și de un set gratuit de 
analize reprezentative care să 
ajute la depistarea unor even
tuale boli. Dacă boala nu este 
încă instalată, analizele res-

arătat fontul că a crescut dra- peetive vor fi folosite pentru 
matic mortalitatea în cazul a evalua riscul ca un anume

pacient să dezvolte afecțiuni 
cardiace, hepatice, renale, 
diabet sau altele. De moda
litățile de înștiințare a popu
lației județului Hunedoara se 
ocupă Autoritatea de Sănătate 
Publică Hunedoara. Cei care 
nu vor efectua analizele gra
tuite vor fi obligați în anul 
următor să și le plătească”, 
declară dr. Dan Magheru, 
director ASP Hunedoara.
înștiințare prin poștă

Fiecare hunedorean va pri
mi, în luna decembrie, acasă, 
un plic conținând două 
taloane cu nume, prenume și 
CNP. Talonul pe care va scrie 
„MEDIC” va fi predat medicu
lui de familie în momentul 
prezentării la consultație. Cu 
talonul inscripționat „LABO-

Dr. Dan Magheru

RATOR DE ANALIZE” se va 
prezenta la laboratorul sau 
punctul de lucru stabilit pen
tru a i se recolta analizele 
recomandate.
t www.huon.ro ,
http:/7www.huon.ro 

Spune-ți părerea la forum!
1 ”T

1 euro____________________________________________ 3,5163 lei

1 dolar american______________________________ 2,7545 lei

1 gram aur 54,5161 lei
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Impozitul pe terenul agricol Grevă la funcționari?

ii;;?;: . .j
| Amplasarea aparatelor radar în data de 03.11.2006:

- DN 7: Vețel - Ilia - limita jud. Arad;

- DN 7: Simeria - Orăștie - limita jud. Alba;
- DN 68 A: Dobra - limita jud. Timiș;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și l

Mihai Eminescu. J
SUDOKU

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 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

Deva (M.S.) - Aproape trei 
mii de funcționari publici 
din mai multe instituții ale 
județului Hunedoara vor lua 
parte la mai multe acțiuni 
de protest, începând cu data 
de 8.11., principalele reven
dicări fiind de natură sala- 
rială. Funcționarii publici 
hunedoreni afiliați Federa
ției „Sed Lex” solicită o le
ge a salarizării, acordarea u- 
nui salariu mediu net de 
1225 lei, prime de vacanță, 
spor de confidențialitate de 
15% și un spor de fidelitate 
de 3-20 procente, a declarat

președintele Sindicatului Fi
nanțe Publice, Gabriela 
Ciorba. Președintele sindica
tului din cadrul DMSS Hu
nedoara, loan Brândușe, a a- 
firmat că există un proiect 
de lege a salarizării prin ca
re veniturile acestei cate
gorii sociale vor fi diminu
ate. „Proiectul de lege este o 
glumă de prost gust. Suntem 
mâna dreaptă a Guvernului, 
dar nu ne bagă nimeni în 
seamă. Se persistă într-un 
sistem dezechilibrat care sfi
dează limita bunului simț”, 
a spus liberul sindical.

Deva (C.P.) - Voica Mihai, 
din localitatea hunedoreană 
Rapoltu Mare, dorește să afle 
în baza căror acte normative 
se calculează impozitul pe 
terenul agricol.

„Am informații că în alte 
județe pământul nu se 
impozitează decât din 1 ia
nuarie 2007. întrebarea este de 
ce la Rapolt există taxe de 
300000 lei vechi/ha teren ara
bil, 120 sau 130000 lei vechi/ha 
pășune și fânețe și 90.000 
lei/ha pădure?”, ne-a comuni
cat telefonic cititorul Cuvân
tul Liber.

Răspunde Liliana Romoșan, 
secretarul Primăriei Rapoltu 
Mare: „Taxele și impozitele 
locale se stabilesc de către 
Primărie în baza Codului Fis
cal. Valoarea impozitului lo
cal, care s-a perceput în acest 
an proprietarilor de suprafețe 
agricole, s-a stabilit după ce 
s-a efectuat zonarea terenuri
lor din intravilanul localității. 
Taxele și impozitele locale pe 
acest an au fost stabilite prin 
Hotărârea Consiliului Local 
nr. 34/2005, modificată prin 
HCL nr. 18/30.03.2006 și HCL 
nr. 33/19.05.2006”.

..V.....................

ÎNCEPĂTORI

4 3
8 3 7 9

8
4

7

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

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

8 5 6 2
AVANSAȚI

Soluția jocurilor din numărul precedent

ncepători

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

Avansați

3 7 8 6 2 4 1 5 9
5 1 4 3 8 9 6 7 2
6 2 9 5 1 7 0 4 3
1 4 5 9 6 8 3 2 7
7 63 4 5 2 9 1 8
9 8 2 7 3 1 5 6 4
2 9 6 8 7 5 4 3 1
4 3 1 2 9 6 7 8 5
8 5 7 14 3 2 9 6

Regulament:
Trimiterea talonului completat înseamnă acceptarea condițiilor de participare la 
concurs. Premiile nu sunt transmisibile. La ace6t concurs nu pot participa anga- 
jații Inform Media S.R.L. și nici rudele acestora de gradele I și II.

Nume_ 
Adresă

i Talon pentru concurs
i

cuvw îți utilează casa!
Vrei să ai numai de 

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

noiembrie cumpără fiecare ediție 
Cuvântul Liber, decupează talonul 
participant, completează-1, răspun
de la întrebarea zilei prin Da sau 
Nu și apoi depune-1 la O.P.l C.P. 
3 Deva, în cutiile speciale Cuvân
tul Liber, sau trimite-1 la sediul re- 

din Deva, Strada 22 Decem
brie, nr. 37A, până în 11 noiem
brie. Iar dacă vrei să nu ratezi nici 
un talon și să economisești 4,1 lei 
față de cumpărarea zilnică a ziaru
lui, fă-ți un abonament pe o lună 
cu numai 8,9 lei.

Câștigi:
• 3 premii 

substanțiale 
(1 x espressor cafea sau 

1 x fier de călcat sau 
1 x sandwich maker)
Extragerea va avea loc la sediul 

redacției, în 13 noiembrie, ora 16, 
în prezența unei comisii.

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

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

Mult succes!

Telefon_______________________Sunteți abonat?_________
întrebarea zilei: Cradețl că sănătataa asta naglljată da omul 
da rând din România? DA □ NU □

| Hl:),1:^ cuvw
CONCURS

lna.Jurconlglnformmedla.ro
Ina.jurcone9lnformmedla.ro
http://www.huon.ro
http:/7www.huon.ro


vineri, 3 noiembrie 2006
< ---------------------------------

SPECUL/6

Deva - reședință 
europeană (6)

Azi: Cartierul Micro15
Agnes Chi; Carol Robb Doina Rista Viorica Vasiu Elena Andrei Cristina Bodros

...............

• Parcări oblice. Siutuația locurilor de par
care tinde să se îmbunătățească în cartierul 
Micro 15. Primăria lucrează în acest moment 
la parcările de pe bulevard, urmând ca în cel 
mai scurt timp lucrările să se extindă în inte
riorul cartierului. (C.B.)

în cartier se face autocritică

Se face curat pe străzile cartierului

■ în Micro 15 oamenii 
se acuză între ei pentru 
curățenia care lasă mult 
de dorit.
CĂLIN BlCĂZAN

Gunoaiele sunt la fiecare pas

Deva - Locatarii din Micro 
15 sunt mulțumiți de activi
tatea prestată de Salubritate și 
de personalul din cadrul pri
măriei care se ocupă de cură
țenie, deși cartierul e plin de 
gunoaie. Spațiile verzi pline 
de hârtii sau gunoaiele lăsate 
la marginea containerelor 
creează impresia unui cartier 
neîngrijit. Pentru această si
tuație, oamenii sunt de părere 
că ei sunt singurii vinovați. 
„încă e mizerie în cartier, dar 
pentru aceasta oamenii sunt 
de vină. Salubritatea vine și 
ia gunoiul, zilnic. Față de cum 
arăta înainte, cartierul e mult 
mai curat acum, dar se poate 
și mai bine”, spune Cristina 
Bodros.

„Chiar dacă se face, cură
țenia nu se păstrează: Nu ne 
putem plânge de cei de la 
Salubritate pentru că-și fac 
datoria. De acest aspect sunt

foarte mulțumită”, afirmă 
Viorica Vasiu. „Sunt persoane 
care în loc să-și arunce guno
iul menajer în tomberon îl 
lasă în coșul de gunoi, uneori 
chiar lângă. Salubritatea ridi
că des gunoiul, dar cartierul e 
cam mizerabil”, susține Ele
na Andrei. Cu toate acestea 
există și locatari mai puțin 
mulțumiți de curățenia cartie
rului în care locuiesc.

„Curățenia e sub orice cri
tică. Pe cei care se ocupă de 
ea nu i-am mai văzut de o 
lună. în mod normal, în fie
care zi ar trebui să se dea cu 
mătura și să fie adunate 
gunoaiele, dar poate din cauză 
că ne aflăm la periferia ora
șului suntem ignorați”, spune 
Carol Robb.
Locuri de joacă

Locurile de joacă special 
amenajate pentru copii sunt 
destul de greu de găsit în 
cartierul Micro 15. în puținele 
locații în care acestea pot fi 
găsite, impresia de neîngrijit 
este alimentată de gunoaiele 
din jurul lor.

„Din păcate, copiii nu au 
posibilitatea să meargă să se

joace într-un loc special ame
najat pentru ei. Ar fi bine să 
se construiască imul pentru că 
cele existente nu sunt îngrijite 
cum trebuie”, propune Carol 
Robb. „Pentru că nu sunt sufi
ciente locuri de joacă, copiii 
își fac de lucru și strică pomii 
din fața blocurilor”, spune 
Agnes Chiș.

„Copiii n-au unde să se 
joace pentru că nu sunt locuri. 
Sunt firme care au ocupat 
spațiile unde erau amplasate 
locurile de joacă, iar acum ni 
se spune să ne ducem copiii la 
Bejan, dar cum să trimiți aco
lo un copil de cinci ani?”, se 
întreabă Viorica Vasiu.
Câini vagabonzi

Văzută în trecut ca o prin
cipală nemulțumire, problema 
câinilor vagabonzi a fost rezol
vată în cea mai mare parte. 
„Au mai dispărut din câinii 
vagabonzi, nu știu ce s-a în
tâmplat cu ei. Nu mai sunt așa 
mulți, înainte erau haite 
întregi”, susține Agnes Chiș. 
Totuși, în unele zone ale car
tierului, locatarii încă se 
plâng de numărul mare de câi
ni. „Sunt mulți câini. Dacă vii

seara, nu poți urca scările de 
pe dealul din fața blocurilor 
pentru că sar la tine. N-am 
avut curiozitatea să-i număr, 
dar sunt suficient de mulți 
incât să-ți cauzeze neplăceri”, 
afirmă Doina Rista.
Locuri de parcare

Parcările sunt sau nu o 
problemă, depinde de zona 
cartierului în care te depla
sezi. „în locul unde stau sunt 
acum mai multe locuri de par
care decât mașini”, spune Ca
rol Robb, în timp ce Elena 
Andrei afirmă nemulțumită că 
„din cauza insuficienței locu
rilor de parcare, oamenii își 
lasă autoturismele pe trotuar, 
iar noi suntem nevoiți să mer
gem pe stradă”. Referitor l?*' 
situația trotuarelor, locatarii 
cartierului Micro 15 au ajuns 
la concluzia că acestea sunt 
mai rele decât străzile. „Tro
tuarele sunt foarte rele și sunt 
dezamăgit că s-a făcut puțin 
față de ce ni s-a promis”, 
spune Carol Robb, completat 
de Elena Andrei care spune că 
„trotuarul din fața bisericii e 
atât de rău, încât ești obligat* \ 
să mergi pe stradă”.

„Curățenie se face zilnic"
■ Deși primăria spune 
că se face curățenie zil
nic, cartierul Micro 15 
e plin de gunoaie.
CĂLIN BlCĂZAN

Vasile Linț

Rușinea cartierului
Deva (C.B.) - Considerat altădată un res

taurant de lux, Astoria a ajuns acum o para
gină și un posibil focar de infecție. Dezamă

girea oamenilor este foarte 
greu de ascuns. „Astoria este 
cel mai urât lucru din carti
erul Micro 15. Am înțeles că 
proprietarii sunt acum în 
plin proces, dar ar fi bine să 
se împace odată și să repună 
pe picioare acest imobil. Da

că nu să-l dărâme sau să facă ce vor cu a- 
cest dormitor al boschetarilor”, susține Va- 
sile Linț. Din păcate primăria nu poate in
terveni în această problema pentru că si
tuația fostului restaurant Astoria nu este de 
competența lor. „40% din această clădire a- 
parține de persoana fizică, iar 60% de fostul 
FPP. Tot ce putem face noi este să dăm a- 
menzi pentru că nu se igienizează locul, dar 
ca primărie nu putem acționa mai mult aco
lo”, afirmă viceprimarul Florin Oancea.

Deva - Curățenia care se fa
ce în cartierul Micro 15 nu 
pare suficientă, deși angajații 
primăriei întreprind acolo ac
tivități zilnice de curățare. „în 
fiecare zi se mătură și la fie
care două zile se ridică guno
iul și se colectează în saci. Da
că de la șase dimineața până 
seara, locatarii aruncă toate 
hârtiile pe jos și nu mențin

puțin curățenia atunci nu am 
făcut nimic”, spune viceprima
rul municipiului Deva, Florin 
Oancea. Referitor la problema 
câinilor vagabonzi viceprima
rul afirmă că „eu n-am zis 
niciodată că n-o să mai fie nici 
un câine comunitar în Deva, 
dar încercăm să limităm nu
mărul lor. Au fost 2000 de câi
ni până acum în oraș, iar a- 
cum nu cred că sunt mai mult 
de 200. Total, această proble
mă va fi greu de rezolvat pen
tru că locatarii îi hrănesc și îi 
determină să nu mai plece”. 
Starea străzilor și trotuarelor 
se va îmbunătăți. „Pe strada 
Minerului avem un program

legat de parcările oblice pe ca
re le vom extinde până pe 
strada Oituz. Dacă vremea ne 
permite o să ne apucăm să 
facem trotuarele și aleile din
tre blocuri încă din acest an, 
dacă nu, vom începe la anul. 
Dar aici dăm de o altă proble
mă în sensul că Garda de 
Mediu ne impune să folosim 
dale ecologice, iar avizul pen
tru a pava aleile îl primim 
doar în anumite condiții”, sus
ține Florin Oancea. Locurile 
de joacă se află și ele în pla
nurile de viitor ale primăriei, 
„în ședința din luna ianuarie 
vom identifica toate locurile 
de joacă pentru a fi reabilitate.

Florin Oancea
SPIGM, serviciul public din 
cadrul primăriei se va ocupa 
de tot ceea ce înseamnă îngri
jirea lor, iar zona de lângă bis
erica din Micro 15 va fi 
refăcută cu locuri de joacă”, 
mai afirmă Florin Oancea.

www.hiocin.ro j

Copacul amenințător
Deva (C.B) - Locatarii blocului 79 din 

cartier se confruntă cu o problemă mai veche 
legată de un arbore uriaș care s-a înclinat 
excesiv de mult existând riscul de a cădea 
pe trecători. „Lângă blocul nostru este un 
copac foarte mare care stă să cadă. Apelăm 
pe această cale la primărie pentru a ne rezol
va problema. în caz de furtună copacul s-ar 
putea rupe și ar putea cădea pe copiii care 
se joacă în jurul lui”, spune Doina Rista, o 
locatară din zonă. Viceprimarul Florin Oan
cea a găsit repede rezolvarea. „Chiar de 
mâine (n.r. azi) o să trimit câțiva oameni 
de la SPIGM să meargă să-l taie”.

Așa arată o stație de autobuz în Micro 15

tfww.huon. rq V f
Spune-ti părerea la forum

Nota redacției pentru cartierul Micro 15 este: B
Se construiesc locuri de parcare

Atât a mai rămas din restaurantul „Astoria”

Imagine din spatele unui bloc abandonat

http://www.hiocin.ro


Mureșul Deva este peste 
tot acasă „Dacia" vrea victorie

PE SCOUT

• Cupa României. Duminică începe faza 
ia unei noi ediții a Cupei României 

la fotbal. Primele partide vor fi următoarele: 
Moții Buceș - Zarandul Crișcior; Ponorul Vața 
- Olimpia Ribița și Aurul Certej - Streiul Sime- 
ria Veche. (V.N., C.M.)

județeană 
la fotbal.

Deva (C.M.) - Mureșul Deva, 
lidera seriei a V-a a Ligii a III- 
a, își propune să rămână pe 
locul I și după meciul cu 
Avântul Reghin (locul 7) pe 
care-1 va susține azi, în 
deplasare, în cadrul etapei a 
14-a. „Am pregătit meciul ca 
și cum am juca acasă și dacă 
echipa are încredere în forțele 
proprii nu are cum să piardă.

• Box și vedete. Pugiliștii de la Dinamo, 
Constructorul Hunedoara, Siderurgica și din 
cadrul Selecționatei Județului Caraș - Severin 
participă, începând de azi, de la ora 18, la 
Sala Constructorul din Hunedoara, la ediția a 
lll-a a Cupei Siderurgica. (C.M.)

Rahoveanu n-a primit gol de
11 etape (Foto: CL)Oferte pentru portarul 

Lupeniului

Nu va fi însă ușor, pentru că 
echipa din Reghin e în formă, 
dovadă că a zdrobit (3-0 n.r.) 
etapa trecută acasă pe Atletic 
Sibiu, ocupanta locului secund 
și a învins (5-3 n.r.) acum două 
etape la Orăștie”, afirma Gică 
Barbu, antrenorul devenilor. 
în ciuda „avântului” prins de 
adversari în ultimele două 
etape, Mureșul are și ea atu- 
urile sale. Devenii au înregis
trat numai victorii din etapa 
a 3-a, iar portarul Rahoveanu 
nu a mai primit gol de Ia acea 
înfrângere de la Sovata din 
runda a treia. în plus, la acest 
joc, revin și mijlocașii centrali 
titulari, Polvrea și Bud, care 
au fost suspendați etapa tre
cută, precum și juniorul Sala- 
mon, refăcut după o acci
dentare. Mureșul va susține 
marți, în deplasare, partida- 
restanță din runda a 7-a cu 
Maris Tg. Mureș.

Orăștie (V.N.) - Astăzi, de 
la ora 14, la Orăștie se 
desfășoară meciul de fotbal 
dintre echipele „Dacia” din 
localitate și Universitatea 
1919 Cluj-Napoca. în pre
zent, cele două echipe se 
află destul de departe una 
de cealaltă în clasament. 
Clujenii se află în prima 
parte a clasamentului, pe 
când cei din Orăștie ocupă 
abia locul 12 și se prezintă 
la acest meci după cinci

partide în care nu au 
cunoscut victoria.

„Am și uitat gustul vic
toriei. Sperăm să ne reve
nim și să câștigăm această 
partidă. Deși nu cunoaștem 
prea multe lucruri despre 
oaspeți, dacă ne luăm și 
numai după locul ocupat în 
clasament, ne dăm seama 
că nu va fi ușor”, ne-a 
declarat Constantin Nenu, 
antrenorul celor din Orăș
tie.

Fotbaliștii de la Dacia Orăștie trebuie să marcheze (Foto: cl)

Petroșani (C.M.) - Criza de portari cu 
care se confruntă fotbalul românesc l-a adus 
pe Cristian Bălgrădean, portarul echipei de 
la Minerul Lupeni (liga a Il-a) care face 
parte și din lotul echipei naționale U-19 a 
României, în atenția echipelor de top din 
Liga I. Dan Mănăilă, antrenorul Mineru
lui, susține că trei echipe din Liga I sunt 
interesate de tânărul goal - keeper, în vârstă 
de 18 ani, care a impresionat prin evoluții 
bune în campionat și la naționala U-19. 
“Dinamo, Rapid și Oțelul Galați îl moni
torizează pe portarul nostru în vederea unui 
transfer”, a spus tehnicianul. Mănăilă 
susține că zvonurile uhui posibil transfer 
la o formație din primul eșalon i s-au urcat 
la cap tânărului fotbalist, acesta nemaifiind 
la fel de concentrat pe parcursul meciurilor. 
“Din păcate, vestea că este foarte curtat 1- 
a influențat în mod negativ și nu se mai 
concentrează îndeajuns, dar o să-l aduc eu 
cu picioarele pe pâmânt”, a precizat 
Mănăilă.

La un pas de titlul național
■ Pilotul brădean 
Mihai Câmpeanu are 
15 puncte avans în cur
sa pentru titlu la VTM.
ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Mihai Cîmpeanu, 
singurul pilot din județ care 
“aleargă” în Campionatul de 
Viteză pe Traseu Montan 
(VTM), este favorit la 
câștigarea titlului de campion 
național la clasa Hll, înaintea 
ultimelor două etape ale com
petiției care sunt programate 
în week-end la Surduc 
(Timișoara). Pilotul brădean 
are 15 puncte avans față de

Mihai Cîmpeanu își dorește un nou trofeu (Foto: CL)

următorul clasat și are nevoie 
de doar șase puncte în cele 
două curse pentru a repeta 
performanța din anul 2000, 
când a câștigat titlul de cam
pion național la VTM.
Depinde de vreme

“Nici nu concep să ratez 
această uriașă șansă de a fi

din nou campion național. 
Chiar dacă adversarii mei au 
mașini mai puternice decât 
mine, șase puncte le pot 
obține fără probleme în cele 
două etape. Nu am emoții, 
întrucât forța superioară a 
mașinilor contracandidaților- 
ar putea fi anulată dacă vor 
fi condiții meteo grele, pentru

că într-o astfel de situație con
tează mai mult tehnica pilota
jului decât puterea mașinii”, 
afirma Mihai Câmpeanu. 
Există însă riscul ca în 
situația în care vremea va fi 
foarte rea și va ninge sau va 
fi polei cele două etape de la 
Surduc să fie amânate pentru 
săptămâna viitoare. Indiferent 
însă de vreme și adversari, cu 
siguranță că Mihai Câmpeanu 
își va demonstra încă o dată 
măiestria în astfel de curse. Pe 
parcursul acestui sezon al 
Campionatului Național de 
VTM, Mihai Câmpeanu a fost 
sușttaut financia® de Agro- 
eompany, Tmedtrf&fc, Autorom, 
Autosenâ, Eco Invest și coti
dianul “Cuvântul liber”.

Ai verde pentru 

planurile tale I
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• Lyon ajută Steaua. Lyon a învins, mier
curi, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, for
mația Dinamo Kiev, într-un meci din etapa a 
IV-a a grupei E a competiției, din care face 
parte și Steaua. Golul echipei franceze a fost 
reușit de Benzema, în minutul 14. Victoria 
campioanei Franței ajută Steaua în lupta 
pentru locul trei cu ucrainenii. (MF)

• In Spania, ca acasă. „Real Madrid a ju
cat în deplasare pe Bernabeu", a scris cotidi
anul Mundo Deportivo, după meciul pe care

, formația spaniolă l-a câștigat, marți, în fața 
Stelei, asigurându-șl calificarea în optimi. 
„Cei 15.000 de români au făcut atât, de mult 
zgomot în tribune, încât părea că meciul se 
juca la București", a scris publicația. (MF)

Steaua
■ Olăroiu: Păcat că am 
pierdut astfel, dar este 
bine că am arătat o 
altă față.

Madrid (MF) - Antrenorul 
Cosmin Olăroiu a declarat, 
miercuri, că este păcat că 
Steaua a pierdut într-o astfel 
de manieră meciul cu Real 
Madrid, din grupa E a Ligii 
Campionilor, dar s-a arătat 
mulțumit de faptul că echipa 
sa a oferit o altă imagine decât 
cea din meciul de la Bucu
rești. „Cred că am oferit o altă 
imagine față de meciul de la 
București. Am fost mult mai 
ofensivi, am stăpânit jocul in 
prima repriză, In care am 
avut multe ocazii, dar am pier
dut din cauza unei greșeli. Ju
cătorii mei au făcut un meci 
bun și merită numai felicitări. 
Nu are importanță cine este 
vinovat la faza golului. Acum, 
trebuie să ne concentrăm asu
pra calificării în Cupa UEFA”, 
a spus Olăroiu. Tehnicianul 
Stelei a menționat că Bănel

S-au bătut singuri

Italianul Fabio Cannavaro (in duel cu 
Badea) a declarat că Steaua eete o echipă 
foarte bună, chiar dacă a pierdut, cu scorul 
de 0-1, meciul cu Real Madrid. „Steaua este 
o echipă foarte bună. Felicitării”, a spus 
Cannavaro după meciul de la Madrid.

■ Fabio Capello: „Real 
Madrid a câștigat 
grație unui cadou făcut 
de Steaua".

Madrid (MF) - Antrenorul 
Capello a recunoscut că Real 
Madrid și-a Îndeplinit obiec
tivul de a se califica în opti
mile Ligii Campionilor, în ur
ma unui cadou făcut de for
mația Șeaua București, în 
meciul dintre cele două echipe

reparat

Dicâ nu a reușit să îl surprindă pe apărătorii adverși și să fie per
iculos la poarta Real-ului

Nlcollță, autorul autogolului 
din meciul cu Real Madrid, a 
fost extrem de afectat după 
meci. „Nlcollță era foarte afec
tat la vestiare, dar el este un 
tânăr jucător de care noi avem 
nevoie. Coechipierii trebuie 

din grupa E a competiției. 
„Obiectivul era să ne calif
icăm în optimile L.C. și l-am 
realizat, este adevărat grație 
unui cadou făcut de Steaua și 
nu grație ocaziilor pe care le- 
am avut. Ne-a fost foarte greu, 
prima repriză a fost a Stelei, 
în a doua ne-am revenit și am 
jucat foarte bine. Trebuie să 
accept cu fair-play că am 
câștigat cu șansă. Până la gol 
însă, am ratat niște ocazii 
incredibile, cum rar vezi pe 

să-l ajute să uite acest meci”, 
a spus antrenorul.
Impresionat de public

Cosmin Olăroiu s-a arătat 
impresionat de atmosfera de 
pe stadionul Santiago Ber- 

Oprlța nu s-a lăsat impresionat de Robinho (Foto: epa)

stadion. A fost un meci echili
brat, ca-e s-a decis prin cadoul 
făcut de Steaua", a spus tehni

imaginea
nabeu, unde au fost prezent! 
peste 15.000 de români. ' 
„Suporterii au fost fantastici,' • 
chiar și pentru cei de la Real '
Madrid a fost o surpriză. " i. • 
dovedit încă o dată că Steaya^ 
este o echipă iubită. Dar. 
această seară a fost multă 
neșansă, pentru că jucătorii 
mei au intrat cu mai mult 
curaj și determinare, Am jucat 
la victorie, așa cum jucăm 
întotdeauna”, a spus Olăroiu. 
El a comentat, de asemenea, 
speculațiile privind portarul 
ce va fi adus la Steaua.

„S-a vorbit de Marek Cech, 
de la Liberec, dar acesta nu ar 
putea juca pentru noi în 
cupele europene, deci nu se 
pune problema. Vom vedea în 
iarnă ce măsuri vom lua. Cor
nel Cernea are o șansă și nor
mal că există presiune la nive
lul acesta”, a spus antrenorul 
echipei Steaua. Steaua a pier
dut, cu scorul de 0-1, meciul 
cu Real Madrid, în urma 
autogolului lui Bănel Nicoliță 
și a fost eliminată din Liga 
Campionilor.

cianul italian. Capello l-a re
marcat pe jucătorul său, Guti, 
„care a fost genial”.

Președintele PNL, Călin Popescu-Tăriceanu 
susține că viziunea PNL post-aderare 

are 3 coordonate: dezvoltare, 
prosperitate individuală, egalitate de șanse

Rep: Care sunt regulile după care v-ați condus în guvernarea României?
CPT Eficiența, respectarea regulilor economiei de piață, orientarea serviciilor publice 
către cetățean, transparența în aplicarea legii sunt valorile liberale cheie care ne-au 
guvernat și ne vor guverna activitatea.

Rep: Ne puteți da câteva exemple?
CPT: Ca partid liberal, susținem tânăra clasă de mijloc, iar prima măsură 
guvernamentală a fost introducerea cotei unice de impozitare, prin care am dat 
posibilitatea oamenilor care doresc să muncească mal mult să câștig pe măsura 
eforturilor lor.

Rep: Ce veți face în continuare?
CPT: Dezvoltarea economică a marilor orașe trebuie extinsă și în restul țării. Vom crea 
mai multe locuri de muncă mal bine plătite. Vom aduce angajatori importanți la 
Craiova, la Brașov, la lași și în multe alte orașe. Viziunea noastră a fost, de la început, 
dezvoltarea industriilor producătoare de valoare adăugată mare, care determină 
creștere economică accelerată șl oferă salarii mai bune. Dezvoltarea serviciilor, a 
sectorului bancar, a industriei IT și a comunicațiilor, a industriei auto a marcat primii doi 
ani de guvernare.

Rep: Ați vorbit de salarii mai bune...
CPT: Creșterea salariilor este un obiectiv extrem de important pentru noi, dar aceasta 
trebuie să fiejp consecință a creșterii economice. în acești 2 ani s-au înregistrat 
majorări diferențiate ale salariilor, în funcție de domeniul de activiate, dar creșterea 
medie a fost de peste 14%. Dacă țara merge spre bine, salariile vor crește pentru 
că oamenii au dreptul să trăiască mal bine.

1 ■
Rep: Și cum se poate respecta acest principiu generos?
CPT: Până acum politicile fiscale liberale și-au dovedit eficiența. Vom continua să 
reducem impozitele. Cota unică a crescut veniturile fiecăruia și va fi menținută. De la 

1 ianuarie reducem cu încă 2% contribuțiile sociale. în următorii 2 ani, le vom reduce cu 
încă 6%. Contribuabilul va ști să folosească banii care îi rămân mai bine decât ar 
fl făcut-o statul pentru el. Creșterea economiei înseamnă bani mai mulți la buget și a 
venit timpul ca aceștia să fie convertiți în cheltuieli sociale consistente.

Rep: Să înțelegem că vor mai crește pensiile...
CPT: Da.Anul 2006 a fost primul în care pensiile au crescut mai mult decât prețurile, dar 
numai cu puțin. De la 1 ianuarie 2007, pensiile cresc cu 17,6%, iar în septembrie 2007 
vor crește din nou, ajungându-se la o creștere totală de 21% într-un singur an. în 
2008, creșterea pensiilor va trebui sa urmeze același ritm.

Rep: Ce se întâmplă cu educația?
CPT: Avem nevoie de oameni respectați și bine plătiți, de oameni cu școală. Pentru 
aceasta avem nevoie de un sistem de educație performant. în 2006. educația a avut 
pentru prima dată fonduri substanțiale pentru investiții, a primit mai mulți bani decât 
în cei 15 ani dinainte însumați. Dar nu au fost insuficienți pentru a reface toate școlile, 
pentru a plăti bine profesorii. Am pornit de la 1,9 mid euro alocați pentru educație în 
2004. în anii 2005 și 2006 au fost creșteri succesive, iar pentru 2007 am mărit 
alocația pentru învățământ la 5,6 mid euro ■ < S-.J-J

Rep: Dar sănătatea. ..
CPT: în 2005 și 2006 am încercat să îmbunătățim treptat sistemul, iar pentru 2007 am 
alocat bani pentru construirea a 8 spitale regionale de urgență și a 20 de spitale 
județene. Dotăm spitalele cu 1000 de ambulanțe noi și modernizăm alte 15 spitale de 
urgență. Pentru toate acestea, am alocat 4,3 mid euro pentru sănătate în anul 
2007, dublu față de anul 2004.

33
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LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 

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

Vând ap. 2 camere (03)
• decomandate, etaj intermediar, zonă centrală, 
Deva Tel. 0721/744514, (T)
• două camere (uscătorii), parter, lângă Baroul 
de avocați, aragaz Bosch nou, mobilă cameră de 
zi, boiler pe gaz, P+l plus locuință de serviciu, 
negociabil. Tel. 0723/514133,0254/235570. (T)

• urgent, Deva, Kogălniceanu, semidecoman- 
date, centrală termică, gresie, faianță parchet, 
ușă capitonată, balcon închis, jeluzele exte
rioare, 115.000 ron,! negociabil. Tel. 0721/819189, 
0254/215588. (T)
• decomandate, centrală termică 
gresie+faianță termopane, parchet, et. 3, 
balcon, zona Mărăști, preț 13 mid., negociabil, 
tel. 0742-019418. (Al)

DIRECȚIA Jl'DEȚEANĂ PENTRI TINERET HUNEDOARA

f HEMUL TOMflf CHAT1KYA 
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• urgent, Deva, zona Miorița contorizări apă 
gaz, preț 1,250 mid. lei. Tel. 223336. (T)
• cir «ntrală termică parchet, gresie + 
faianță st 54 mp, et 3/4, zonă bună preț 980 mii., 
negociabil, tel. 0742-019418. (Al)
• decomandate, zona piață, parchet 2 
balcoane, st 57 mp, contorizări, preț 128.000 ron, 
tel. 0726-710903. (Al)
• drcut, contorizări, balcon închis, îmbunătățiri, 
et 3, Miorița preț 110.000 ron, negociabil, tel. 
0740-210780. (Al)
• urgent zona Progresul, circuit, balcon, et 2, 
modernizări, preț 85.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent zona Qojdu (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)
• lemldec, 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)
• bucătărie modlfcată parchet gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, zonă liniștită lângă 
piață centrală preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• zona Kogălniceanu, centrală termică parchet 
gresie, faianță balcon mare închis, vedere pe 2 
părți, preț 115000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,232808. (A4)

• zona Uzo Balcan, centrală termică termopan, 
parchet gresie, faianță spoturi, rigips, ușă 
metalică preț 77000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,232809. (A4)
• etaj Mennedar, zona Gojdu, centrală termică 
termopan, parchet gresie, faianță instalații 
sanitare noi, modificări, preț 35000 euro nego
ciabil, tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• zona Dada, etaj 2, termopan, parchet gresie și 
faianță contorizări, cu convector, bloc de 4 
nivele, preț 70000 ron negociabil, tel. 0788165702, 
0723/251498. (A4)
• etpiâ, decomandate, 54 mp, bloc de cărămidă 
balcon mare, centrală termică parchet de stejar, 
gresie și faianță bine întreținut, ocupabil pe loc, 
zona Kogălniceanu, preț 128000 ron negociabil, 
tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• dealmandate, parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar în camere, hol și bucătărie, 
zona piață preț 120000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498, 232808. (A4)
• etaj 3, decomandate, 2 balcoane, închise cu 
termopan, zona Decebal, gaz 2 focuri, parchet, 
mici modificări, ocupabil azi, preț 36000 euro 
negociabil, tel. 0745/302200,232808. (A4)
e zona Trident ocupabil azi, contorizări, fără 
modificări, preț 68000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,232808. (A4)
• etajă centrală termică faianță se dă opțional 
cu mobilă zona Scărișoara, preț 83000 ron nego
ciabil, tel. 0745/302200,0723/251498,232809. (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)
e circuit, parchet bloc de cărămidă, balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia preț 98.000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică proprie, parchet balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/00522& (A5)

• etaj ă uși schimbate, contorizări, parchet 
zona gării, preț 120.000 lei, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• Deva, zona Progresul, 57 mp, decomandate, 
parchet în camere, balcon, apometre, reparti
toare, merită văzut, preț 115.000 ron. Tel. 235208, 
0724/620358. (A6)
• zona Gojdu, etaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorizat suportă modificări, 55 mp, 
preț 125.000 ron. Tel. 235208,0724/620358. (A6)

• decomandate, baie, superamenajatăCT.et 2, 
zonă ultracentrală ocupabil imediat, preț 
135.000 Ron, neg, tel. 235208,0729/018866. (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 Emmescu, 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)
• ki Dada, et 2, convectori, instant apă caldă 
baie amenajată termopan, preț 70.000 RON, 
neg, tel. 0745/159608. (A7)
• pe Scărișoara, semidec, neamenajat C.T, et
4, acoperit cu tablă preț 78.000 RON, tel. 
0749/268830. (A7)
• In Dada, semidec, et 3, neamenajat 2 holuri, 
parchet contorizări, preț 68.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• pe Zamflrescu, 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 UlaaduL 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 Zamflmcu, 2 camere, circuit gresie, 
faianță termopane, parchet balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg, tel. 0746/779288. (A8)
• M drcuH, bloc de cărămidă balcon închis, 
zona Dacia, preț 98.000 RON, neg, tel. 231800; 
0740/317314. (A9)
• dec, camera cu parchet balcon închis, 
contorizări integrale, etaj 1, zona Kogălniceanu, 
preț 125.000 RON, tel. 231800; 0745/511.776 19)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent, Dwa, plata imeuiat, tel. 215212. (Al)

vâna ap. 3 camere (05)

• decor»>na_, centrat termică parcnet, 
gresie+faianță termopane, balcon închis, zona 
Piață preț 1,4 mid, negociabil, tel. 0742-019418. 
(Al)
• decomandate, etaj 1, Dorobanți, 2 băi, 2 
balcoane, frumos amenajat contorizări 
complete, preț negodabll, tel. 0726-710903. (Al)
• decomadate, comortzărf, 2 băi. balcon închis, 
pereți exteriori izolați, zona Liliacului, preț 
145.000 lei, negociabil, tel. 0745-639022, 0726- 
316796. (Al)
• dec, M central, gresie, faianță CT, apometre, 
zona pieței, preț 1.400 mid, neg, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• dec, CT, parchet fără îmbunătățiri, poate fi 
folosit și ca spațiu comercial, cu intrare din Str. 
Liliacului, preț 1550 mid, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
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produse și preparate din 
carne

profitase și preparate din 
lapte

o gamă largă de produse 
alimentare
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HOMEOPATIE Șl ACUPUNCTURA
Cabinet medical “EHUNADEA”

- dr. GHIȚĂ CARMEN, 
medic specialist medicină generală - 
pediatrie, Etomeopatie, acummctură, 

Deva, Str. Dorobanți, HI. 22 bc. C, 
ap. 25, tel. 0254-219993 sau 
0254-234815, 0722/567208.
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DEPOZIT TEPMOPANUL 
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PVC WINDOWS A OOORS SYSTEMS
Austrian tehrxrioțjy system
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e SOCIETATEA DE MICROFINANȚARE
AURORA S.A

Acordă credite oentiu demararea unei sfa**» lanital de lucru si investiții
DOMummE *0UWVWțl WHRUM|

• re® icice autonzarematacen. 
Wconvenabăesiconfoioanere<fafi

Mattel: 0254 219112.219580,072^18355, (TO223889 (56620)

nr,273(lângăA.CR.) 
teWax:0254221981 
procarind@yahoo.com

PROCAR IND S.R.L. Deva
în calitate de unic dismbuitor, comercializează

■ •

* daturi din marmură compozită, aluminiu și PVC.

Profite EMalpentmlâmplăria de aluminiu; 
Me KMG și rampîast pentru tâmpiăria PVC: 
Feronerie pentru tâmplăria du aluminiu și 
Panduri pentru uși și placări diverse;

mailto:procarind@yahoo.com
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ÎMPREUNA IN AFACER
Barul Tequila situat 
în Deva, te așteaptă 
în flecare zi, între 
orele 20.00-116.00la 
megatlislracție!!!!!!

Pentru rezervări 
minați la : „

0721/931.722 | 

0720/323.366 -

(66748)

MOBIL- 0751/802481
■ . JUO. HO

NUMĂRUL 1 MONDIAL
PROMOȚIE

15 SEPT.-30 NOV.

Numai prin magazinele TOUR IMPEX GROUP din:
i.

2
3.
4.

Deva. bd. Decebal, bl. 1 purter tel: 2303101
Deva, bd. I. Maniu, bl. J parter tel: 230210
Hunedoara, bd. Corvin nr. 9 tel: 712592
Orăștie, Str. Eroilor, bl. CI part, tel: 244601
Brad. sir. Avram lancu. hl.43 part, tei: 6.12822
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MAGAZIN

> TESTI ÎNSCRIERI PÂNĂ ÎN 6 NOV. 20061
• cursuri utilizare calculator ți testări ECDL
• cursuri și testări de limba engleză TOEIC
• cursuri ți testări de limba franceză TFI

TntfU^I raucwl

tel/iax.0254/234.125

ANGAJEAZĂ; - AGENT COMERCIAL (Pt. Deva ți Petroșani)
■ MAGAZIONER 
CONDIȚII: • PERMIS CATEGORIA B.

-EXPERIENȚĂ ÎN VÂNZĂRI. 
CV-URILE SE DEPUN LA SEDIUL SOCIETĂȚII
SAU PRIN FAX LA 235.414 (65051)

TEAM CONSULTING |

nu MAI DA CU ZARUL...... CAUTĂ HAR-ULI

ACUM a momentul pentru EVALUAREA ANUALA A PERFORMANȚILOR 
PERSONALULUI DIN FIRMA TAI 

Plate conouranțlalt lancțlonaază lipea performanțell 
Noi te ajutam al Iți Identifici ți a* Iți dezvolți CAMPIONIIl

ConteeteeaS-ne acum le i email: anusokQiamart.ro, tal-fax: 0284 230717, 
www.teamoonaultlna.emert.ro

(65054)

TRANSPORT PERSOANE

Vă oferă cazare, masă ți
transport pe o perioada dc 
12 zile la numai 550 ron / 
persoană, doar în perioada 
01.09 -30.11.2006 
înfiatei /fax. 0254/249.111§ 

telefon. 0254/249.175 U?

Vii am de McDonald's
Tel. 0254/234717, 

0742/030201,0749/551299

euro dus
euro dus-întors-15 zile ~ 
euro dus-întors-90 zile S

SUPER OFERTĂ! • IR
Usi de interior PORTA DOORS ' • o !i
• TÂMPLARII FVC Șl ALUMINIU PROFILE REHAU li
■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZILIVERTICALE ■ RULOURI ii
• 10% REDUCERE 1 "ji li
• GRATUIT: măsurători, montaj, transporți
TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

T
FLORIDA

de^a- str- ,on Creanga, bl. 25, ap. 2

• decomandata, 70 mp, contorlzărl totale, 
parchet, balcon mare, 2 băl, preț 130000 ron 
negociabil, tel. 0723/251498,0788(165702. (A4)
• zona Ha de Muzică, decomandate, contorlzărl 
total, termopan, parchet, gresie, faianță, 
bucătărie modificată, balcon Închis, bine 
întreținut, preț 45000 euro negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703. (A4)
• bd. Decebal, etaj intermediar, decomandate, 
modificări în stil occidental, centrală termică, 
preț 175000 ron negociabil, tel. 0723/251498, 
232808 (A4)
• etaj 1, decomandate, 2 balcoane, 2 băl, 
contorlzărl total, parchet, gresie, faianță, zona 
Bălcescu, accept credit Ipotecar, preț50000 euro 
negociabil, tel. 0745/302200,232809. <A4)

• dec. centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei. tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică, 2 băl, boxă, st 98 mp, 
Carpațl, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/006228. (A5)
• etaj 2, balcon, parchet, repartitoare, 
contorlzărl la apă șl gaz, Al Păcii, Qojdu, preț 
38.000 euro, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (AS)
• soni împăratul Tralan, Deva etaj Intermediar, 
decomandate, 2 băi, 100 mp, centrală termică, 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță, parchet, 
merită văzut, garaj sub bloc, preț 80,000 euro. 
Tel. 235208,0724/620358, (A6)
• decomandata zonă ultracentrală, et 7, 
superamenajat, complet mobilat ;l utilat, preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• dea CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpațl, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg,, tel, 
235208,0729/018866. (A6)
• b-dul Dacabal et 1, dec,, s=75 mp, contorlzărl, 
neamenajat, preț 160.000 RON, neg,, tel, 206003, 
230324. (A7)
• b-dul Dscsbel, dec., parchet, gresie, faianță. 
C.T., zpna Artlma. preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe AL strelulul, semldec» et, 3 din 4, gresie, 
faianță, C.T., liber, preț 85.000 RON, neg,, tel. 
0740213174. (A7)
• Dada bucătărie modificată, parchet, gresie, 
faianță contorlzărl, preț 88.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona împăratul Tralan, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băl, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță, termopane, 
CT, garaj + pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona L Creangă parchet, contorl ză rI, st 78 mp, 
pretabll pentru blrcurl sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• doc, canwro cu parchet, contorlzărl, 2 băl. 
balcon, etaj 1, Bd. Decebal, preț 160.000 RON, 
nr. tel. 212,P1 (A?

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• decomandata, cu centrală termică etaj Inter
mediar. ofer i.4 mid. lei. Tei. 0720,*”ir j)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandata, centrală termică amenajat, cu 
garaj, et 3, zona Dorobanți, preț 62.000 euro, tel. 
0745-639022,0726-316796. (Al)
• bd, MIcmoj, et. 2, semldec» 2 băl, centrală 
termică, faianță, gresie, parchet, balcon, preț 
155.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• urponL zona Horea, et 1, dec., 2 băl, 2 
balcoane, modernizări, preț 53.000 RON, tel. 
0740/013971.(A2)
• uigont, zona Dorobanți, 2 băl, 2 balcoane, 
amenalări modeme, centrală termică st 100 mp, 
garaj, preț 58.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• eamidao, pontei apometre, et 3, zona Gojdu, 

fără îmbunătățiri, preț 1500 mid., neg., tel. 
232060,0742/290024. (A3)

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@smartro

• doc, CT, 2 balcoane, 2 băi. gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, superame
najat tel. 232060,0742/290024. (A3)
• doc, st 100 mp, contorlzărl, Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688. (A5)
• otaj 2, centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• bloc cărămidă zona Qojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• pa Mul 22 Decembrie, dec., et. 3 din 4. modi
ficat, living mare, 2 băl, 2 balcoane, C.T., ușă 
metalică, s= 102 mp, amenalat frumos, preț 
62.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
o po Dorobanți et. 4, acoperit cu tablă C.T., 2 
băl, balcon, neamenajat, preț 48000 euro, 
tel.0749/268830. (A7)
o po lălceicu, et 2, semldec., bloc de cărămidă 
contorlzărl, parchet 2 băl, s=80 mp, preț 170.000 
RON, neg. ,tel. 206003,230324. (A7).
o zons 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)
• nmkCorvln,4camere decomandate,gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, se 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/77928& (A8)
• dea, 2 băl (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, etaj 3, Bd, Decebal, preț neg., 
merită văzutl Tel. 231800,0740/317.313. (A9)

Vând ap. 5,6 c.unere (09)
• Deva I balcoane, 2 băl, 2 bucătării, scară Inte
rioară centrală termică, 130 mp, 240.000 ron, tel. 
215212. (Al)
• zone L Creangă 6 camere decomandate, P+M,
et. bun, 3 băl, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8) ______

Vând case, vile (13)

■ cală 4 camere, bucătăria garai debara, 
anexa curta Wlte, Nula centrală 
termică Dwa MjMaeftlnr.22, preț ntgo- 
dablL Tel 074C/OU1I dup* ora W. 
(V3OJ0)

• nouț, Deva P+E+M, sc 240 mp, 2 Intrări, 5 
camere, 2 băl, 2 bucătării, garai, centrală 
termică, 400 mp teren, 99.000 euro, negociabl I, 
tel. 0722-564004. (Al)
• noua la 14 km de Deva 3 nivele, garai, 800 mp 

. teren, canalizare, apă gaz, curent, 65.000 euro, 
tel. 0722-564004. (Al)
• kt Vețel 3 camere, bucătărie, anexe, garai, 
bale, teren 1600 mp, preț 54.000 euro, negociabil, 
tel. 0740-210780. (Al)
• Dm, tont ultracentrală suprafață construită 
150 mp, grădlnă suprafață 850 mp, Ieșire la două 
străzi, preț 110.000 euro, neg» tel. 235208. 
0729/018866. (A6)

• ioni ultracentrală, casă modestă 450 mp, 
acces auto, toate utilitățile (apă gaz, curent), fs 
15 m, merită văzută, preț 250.000 ron. Tel. 235208, 
0724/620358. (A6)
• tona Pietroaie, P+1, construcție 2000, parter;
2 camere, hol, bale, bucătărie, garai, la etaj: 3 
camere, hol, bale, bucătărie, pretabll 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
o conttnicțle 20M, P+M, living, bucătărie. 2 băi,
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• conatoucțle 1N0, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garai. CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg» tel. 0745/786578. (A8)

DITELNET 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

• urgent, In 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)
• urgant, cu grădină, Deva sau Slmeria, plata 
Imediat, tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)
• casă, in Bretea Mureșană, loc central, preț 
negociabil. Tel. 0254/215795. (T)

• casă P+E, grădină Săntuhalm, nr. 44, str. 
Valea Cernii. Tel. 0745/698217,0742/904617. 
(1/31.10)

Vând garsoniere (19)
• dtcomandata, modtmlzări, contorizări, 2 
focuri gaz, mobilă bucătărie modernă, etaj 3, 
zona Dacia. Tel. 0720/037163. (T)
• uroont Pova, zona Mărăștl, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță, obiecte sanitare noi, 2 
focuri gaz, contorlzărl, mobilată, fără interme
diari, preț 670 milioane lei, negociabil. Tel. 
222313,0747/692330. (T)
• dao, bucătăria bale, balcon, etaj Intermediar, 
zona Dada, preț 54.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542, seara (A2)
• doa, bucătăria bale, balcon, etaj 4, zona 
Dacia, preț 46.000 RON, tel. 0741/154401,227542, 
seara (A2)
• dea, bucătăria bale, faianță + gresie, balcon, 
suprafață de peste 35 mp, Bd. Decebal, preț 
79.000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• dea, neemeneJeUL suprafață de peste 35 mp, 
zona M. Eminescu, preț 75.000 RON, neg» tel. 
0741/154401,227542, seara (A2)
• confort, dea, ocupabllă imediat, Dorobanți, 
parter, preț 67,000 RON, tel- 0741/154401,227542, 
seara (A2)
• Docta, ol 3,2 camere, contorizări, preț 56.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Qojdu, et 1,2 camere, parchet, contorizări, 
preț 65.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• torn Politia județeană 40 mp, Izolat, 
contorizări, balcon, preț 73.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• urgent, semldec, parchet, gresie, faianță, 
repartitoare, mobilată, balcon închis, zona 
Mărăștl, preț 670 mil., neg, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• zona Dorobanți decomandată Izolată termic 
șl fonic, parchet, gresie, faianță rlgips, spoturi, 
modificată, stare Dună ocupabllă Imediat, preț 
75000 ron negociabil, accept credit Ipotecar, tel. 
0723/251498 0745/302200,232808. (A4)
o zona M. Viteazul, balcon închis, Igienizată, 
ocupabllă Imediat, accept credit Ipotecar, preț 
22000 euro negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (A4)
• se vinde garsonieră parchet, faianță 
apometre, gaz 2 focuri, zona Progresu, stare 
foarte bună sau la schimb cu apartament 2 
camere + diferență în zonă centrală, accept 
credit Ipotecar, preț 67000 ron, tel. 0745/302200, 
232808.(A4)
• ion* Decebal, decomandate, parchet, 
termopan, contorizări - totale, stare bună, 
ocupabllă Imediat, preț 85000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0723/251498,232808. 
(A4)
• *ta| 1, dec., gresie, faianță, termopane. ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228. (A5)
• etaj 1 dec» contorlzărl, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78.000 RON, neg., 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228.(A5)
• dea, Mimenajată, st=40 mp, contorlzărl, 
balcon, Dorbanțl, preț 80.000 RON, neg., tel. 
223400,0720/38796,0742/005228 (A5)
• ion* 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)
• tona Miorița balcon mare, contorizări, 
ocupabllă imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Plațâ, et. 2, contorizări, balcon, parchet, 
preț 235208 0724/620358 (A6)
• logonăinzona Gojdu, et.l, 2 camere, s =27 mp, 
contorizări, parchet, preț 61.000 RON, neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• zona Emlneseu, et.3, semidec., s=26 mp, 
neamenajată zugrăvită curată contorizări, preț 
55.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• po b-dul I. Maniu, et. 2, dec» neamenajată, 
ocupabllă Imediat, s=30 mp, preț 85.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• In zona Miorița, semldec., s=30 mp, parchet, 
apometre, neamenajată liberă etaj 8 preț 
71.000 RON, neg» tel. 206003,230324. (A7)
• In Dorobanți parter, dec., s=27 mp, gresie, 
faianță rolete exterioare, contorizări, liberă preț 
69.000 RON, neg» tel. 0745/640725. (A7)
• urgant zona Dacia dec» et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg» tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dacta, 1 cameră bale, parchet, marmură 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada 2 camere, parenet, 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)

SC HERAL CONSULTING SRL Orăștie, 
lichidator al SC ALEXCOM SRL - în faliment, cu sediul în Orăștie, str. 

Erou Ovidiu Munteanu, nr. 15, jud. Hunedoara, anunță vânzarea la 

licitație publică a următoarelor active:

- Sediu administrativ, abator și secție prelucrare, grajd, rampă animale, 

post trafo și teren în suprafață de 2.594 mp, situate în Orăștie, str. Etbqw,. 
Ovidiu Munteanu, nr. 15, înscrise în CF nr. 467,0/7, nr? to|vJ>' 

(3243/t/b/1/b/2/1/1/1)/2/1; 3242/1; prețul de pornire a licitației este de 

359.700 Ron + TVA;

- Corp principal de producție și teren în suprafață de 997 mp, situate în

Orăștie, str. Erou Ovidiu Munteanu, nr. 15, înscrise în CF nr. 4670/7, nr. 

top (3243/t/b/1/b/2/1/1/1)/2/2; 3242/2; prețul de pornire a licitației este 

de 341.000 Ron + TVA. j

Licitația va avea loc în data de 08.12.2006, ora 12,00, la sediul 

Tribunalului Hunedoara.

Garanția de participare la licitație reprezință 10% din prețul de pornire 

a licitației și poate fi achitată cu ordin de plată sau chitanță. Cumpărarea 

caietului de sarcini este obligatorie pentru ofertanți și poate fi găsit la 

sediul lichidatorului din Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 42, tel. 0254- 

240807, 0744861763, fax 0254-206241.

(68559)

• dea,, suprafață mare (41,5 mp), cameră cu 
parchet, contorizări, balcon, amenajatMaresie, 
faianță), boxă, zona Dorobanți, preț 95.000 RON, 
neg., tel.231.800; 0740/317.314. (A9)
• dea, cameră cu parchet contorizări integrale, 
etaj intermediar, S 43 mp, Bd.22 Decembrie (zona 
Liceul Auto) Deva, preț negociabil, tel. 212.141 
sau 231.800. (A9)

Vând terenuri (21)

• 3600 mp teren, la DN7, fs 22 m, preț 2 euro 
mp, negociabil. Tel. 0722/927900. (4/27,10)

• două terenuri extravilan de 6000 șl 24.700 mp, 
localitatea Toteșți • Hațeg, lângă cant< acte^ 
regulă titlu și cf, preț negociabil, Tăi. arii 
0723/732560.(T)
• teren agricol la sere Săntuhalm. Reiațli ta tel. 
0744/124842 sau 021/3369761 după Ora 18 
(11/31.10)
• teren arabil Intravilan, Deva preț 10 euro mp, 
negociabil. Tel. 0765/915117. (T)
• Deva zona rezidențială, 6 parcele, 740 
mp/parcelă fs 22 m, facilități, 20.000 euro 
parcela, tel. 0722-564004, (Al)
• Intravilan, In Șoimuș, st 4600 mp, fs 70 m, preț 
20 euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• urgent Intravilan, 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)
• Intravilan, 5700 mp, fs 30 m, facilități: apa gaz, 
curent, zona Săntuhalm, preț 25 euro/fflțs tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• urgent, grădină + construcție casă, livadă, 
fântână, curent, st=1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• Intravilan, st=1550 mp, fs 18 m, facilități:
curent, apă, gaz, zona Sântandrel, preț 15 
euro/mp, tel. 232060,0742/290024. (A3) , .
• Intravilan, st=22arl, fs 22 m, facilități: apă, 
curent, preț 6 euro/mp, zona Almașu See, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• In Deva zona Eminescu, ST- 17000 imp, 
parcelat, de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, 
formă dreptunghiulară, poziție bună, ldeal.pt, 
investiție, construțle casă acte la zl, prețde l ) 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, ‘tel. 
0723/251498,0788/165703. (A4)
• Intravilan, la DN 7, între Deva și Slmeria, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, fiecare, utilități în 
zonă, preț 23 euro/mp, neg» tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20X40 metri, Intravilan, 
utilități în zonă; loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, nog., tel. 223400,07243/169303 
0740/914688. (A5)
• Intravilan, st 1258 mp, front stradal 30m,- 
utilități în zonă. Zăvol-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)
• Intravilan, st 1100 mp, front stradal 33 m. toate 
utilitățile, împrejmuit, în apropierea bisericii de 
pe Eminescu, loc drept, strada asfaltată preț 95 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303. 
0742/005228. (A5)
• st 8538 mp, front stradal 15 m, utilități tn 
apropiere, între Sânthalm șl Macon, preț 15 
euro/mp, neg» tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• zona Zăvoi, 1000 mp, fs 15 m, toatVuifllHtțJlă
ideal construcție casă, panoramă superbă orț‘* 
40 euro mp. Tel. 235208 0724/620358 <A6> .
• Intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel- <288208, 
0729/018866. (A6)
• Intravilan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 

.casă, certificat de urbanism, gaz, apă, curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 rn, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideaje 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg» 
tel. 0745/786578. (A8)
• Intravilan In Deva zona Zăvoi, S 1000 mp, FS
18, utilități în zonă, preț neg., tel. 212.414 sau. 
231.800. (A9) r
• S 500-1000 mp, zona Bejan Deva, toate 
utilitățile în zonă, preț 25 euro/mp, tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)

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

Vând spații comerciale (25)

• Deva P+1,150 mp+teren, 2 garaje, centrală 
termică, canalizare, apă, gaz, 82.000 euro, tel. 
0722-564004. (Al)
• Progresul s=38 mp, neamenajat, vânzare, 
preț 20.000 euro, tel. 0745/367893. (A2>
• urgent, spațiu de producție, Deva s=570 mp, 
peste linii, facilități: apă, curent, gaz, preț35.000 
euro, tel, 0745/367893. (A2)
• spațiu de producție, s=170 mp, Deva, 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 de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședințe, poduri rulante, cale iferată, 
rampă teren st=6700 mp, zona Deva prețnegd- 
Ciabil, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• hală Industrială st=8O0 mp, compartimentat 
în 2, apă, gaz, curent și teren st=6800 mp 
construcție nouă Deva., tel. 232060,0742/290024. 
(A3)
• st=290 mp, H=4,5 m, curent trifazic, CT, birou 
renovat, zona Deva, preț 140.000 euro, neg., tel. 
232060,0742/290024. (A3)
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• urgent, In zonă bună cu acces direct, spațiu 
comercial avizat 140 mp, birouri, magazie, 2 
grupuri sanitare, nu necesită mari investiții, preț 
43000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
■0788/165703. (A4)
• zona Mărăști, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro. tel. 0745/786578. (A8)

Imobile chirii (29)

• caut de închiriat garsonieră sau ap. 2 camere 
(ne)mobilat, zona Gojdu, Decebal, Piață 
Dorobanți, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 0729/018866. (A6)
• garai zona Magazinul Tineretului (Baroul de 
avocați), preț 50 euro/lună tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• amenajată șl mobilată integral, CT, zonă bună 
Deva, tel. 231.800,0740/317.314. (A9)

Comemorări (76)

• Ideal pentru sediu firmă sau locuință, zona 
pare. P+l, 4 camere, living 45 mp. 2 bal, garaj 
încălzit (sau vând). Tel. 0741/253788. CT)

Aut<> românești (36)

I, e tachktaz hală (producție, depozit), 120 

Kmp, apă bttuic, centrală fonnlaL Deva, kă 
WMrnacu, prat 8 aura+tva mp. TeL 238M8, 

| 0722/803072.0722/2»». (!)

• vând Dada 1310 cu alimentare pe 
injecție, EURO 2, af 2001, stare foarte bună. 
Tel. 0724/044830. (6/2.11)

• ofor pentru închiriere spațiu comercial, Deva, 
70 mp, șl depozit 130 mp, termopane, centrală 
termică utilități, preț 800 euro/lună. Tel. 
0722/564004. (T)

• ofor spre închiriere apartament 4 
camere, etaj 2, zona pieței centrale, nemo
bllat, 250 euro/lună negociabil; mobilat, 
350 euro/lună negociabil Tel. 0722/785139. 
(6/2.11)

• vând Dada 1300, af 1978, unic proprietar, ITP 
aprilie 2007, bine întreținută, diferite piese, preț 
500 euro, negociabil. Tel. 0254/214504. (T)
• vând Dada 1300, în stare de funcționare, even
tual pentru dezmembrări, preț 700 ron. Tel. 
0724/316174. (T)
• vând Dada 1310, af 1990, stare foarte bună de 
funcționare, radlocasetofon, RAR, închidere 
centralizată, preț negociabil. Tel. 0724/012735. 
(T)

Auto străine (37)

• Deva, 70 mp, * depozit 130 mp, toate utilitățile, 
800 euro/lună tel. 215212. (Al)
• garsonieră, Deva, complet mobilată, 80 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• ap, 3 camere, mobilat amenajat Bd. Decebal, 
repartitoare, preț 700 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• b-dul Decebal, et. 3, 3 camere dec., C.T., 
mobilat frumos, s=70 mp, preț 250 euro/lună șl 
garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• b-dui Decebal, et. 1,3 camere dec., mobilat 
frumos, repartitoare, s=7C mp, preț 700 
RON/lună șl garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• olar 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, contorlzărî la apă șl gaz, preț 
100 euro, zona T. Malorescu, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• ofer pentni 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, contorlzărî 

apă șl gaz, nemobllat zona Miorița, preț 120 
ro/lună, tel. 223400,0724/169303,0742/005228.

• societate comercială vinde autoutllltart 
Renault Trafic (caseta direcție defectă), af 
1988 șl auto Daewoo Damas, preț nego
ciabil, avantajos. TeL 0741/13175», 215560. 
(5/30.10)

• vând Eipero 13 Automatic, full-options. Tel. 
0723/395034. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

r
• vând două tractoare U 660 in stan foarte 
bună șl alta utilaje agricole, preturi foarte 
convenabile. TeL 0748/468766,0254/246342. 
(2/3140)

l

• vând pluguri noi șl wcond pentru tractoare de
15-50 CP. Tel. 731494. (T)

Piese, accesorii (42)
vând două cauciucuri pentru Skoda S100, noi, 

Deva. Tel. 0254/226909. (T)

Mobilier și interioare (47)

ft
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Cu adâncă durere, familia anunță decesul celui 
care a fost

ARDELEAN MARCEL
în vârstă de 49 de ani. Corpul neînsuflețit se află 
depus la Capela catolică din str. M. Eminescu. 
Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă 4 
noiembrie, ora 12.

Dumnezeu să-l aibă în grijă veșnică.

(5/2.11)

Sora Maria, nepoata Melinda și cumnatul Iosif 
deplâng cu durere in suflet încetarea din viață a 
celui care a fost

TOTH ȘTEFAN
Nu te vom uita niciodată. 

Dumnezeu să te odihnească în pace.

(1/2.11)

• cată mire, 3 dormitoare, 3 băl, living, garaj, 
curte, zonă semlcentrală, liniștită, preț 1000 
euro, tel. 223400,0720/387896,0740/914688.  (A5)
• zona ProgmuluL apartament 2 camere,, 
gresie, faianță în bale, parchet în camere, 
balcon, mobilat șl utilat conîplet, preț 150 
euro/lună. Tel. 235208,0729/018866. (A6)
• zona Mărăști, apartament 3 camere (living șl 2 
dormitoare), termopane, centrală termică, 
ppdele laminate, tv color, gresie, faianță, 
mobilat șl utilat, preț 300 euro/lună Tel. 235208, 
0729/018866. (A6)

*;• casă, Deva, 2 camere, living, bale, bucătărie, 
•țpresie, faianță, CT, grădină, st 500 mp, garaj, 

mobilată sau nemobllată, preț 400 euro/lună tel. 
235208.0729/018866. (A6)

• vând mobilă completă pentru apartament 2 
camere, foarte avantajos; se vinde șl parțial, 
Deva, I.L. Caraglaie, bi. R, ap. 79; asigur trans
portul. Tel. 0723/288282. CT)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând boxe Jamo 80 W, Dual 100 W, amplifi
cator Grundig. Tel. 0745/253413. (T)

Materiale de construcții (53)
• vând Me pentru acoperiș șl două legături de 
lațuri noi. Tel. 0254/215795. (T)

Soția Mariana și fiul Cristian anunță cu durere 
în suflet încetarea din viață a celui care a fost un 
bun soț și tată

TOTH ȘTEFAN (PIȘTI)
în vârstă de 59 de ani. Corpul neînsuflețit este 
depus la Capela din Cimitirul catolic Deva, str. 
M. Eminescu, iar Înmormântarea va avea loc 
sâmbătă 4 noiembrie, ora 13.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(1/2.11)

1 1. auditori hotel și 
restaurant
2. casieri
3. ospătari
4. electrician
5. instalator
Condiții generale: calificare 
conform postului, expe
riență relevantă, cazier fără 
antecedente penale.

Se oferă pachet salarial 
atractiv, posibilitatea dez
voltării unei cariere într-o 
companie la standardele 
internaționale.
CV-urile și scrisorile de 
intenție se vor trimite prin 
fax la nr: 0725-541101 sau 
prin email:
razvan. mares@bere- 
muasji».
Persoană de contact: 
director Răzvan Mareș - 
0725-541000. (bbbh)

Suntem alături de colega noastră Achlm Valentina lă 
greaua încercare prin care trece ca urmare a dece
sului mamei sale.

Colectivul APIA Sucursala Hunedoara

• vând gard de beton, asigur montei șl trans
port. Tel. 0723/659753. (T)

• vând parchet laminat, culoare fag 4S mp, preț 
18 ron mp. Tel. 0722/147015. <T)

Electrocasnice (56)
• vând aragaz în stare excepționali de 
funcționare. Tel. 212786. (T)

• vând mașină de cusut Singer șl casă în Bala 
de Crlș. Tel. 0722/706952. (T)
• vând mașbiâ de spălat din plastic, candelabre 
metal, covor persan 3/2 m, țesut manual, meșă 
păr natural, fustă piele, neagră, nr. 52, nego
ciabil. Tel. 0728/095029. (T)
• vând planșetă germană Kuhlmann 1000/1500 
mm. Tel. 0740/950868. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

Pierderi (62)

ft

4

parte a unei corporații internaționale mass-media 
o . \ care deține poziția de lider în publicarea de ziare 

' și servicii Internet în vestul Austriei, in nord-estul
Ungariei, cât șl în județele Bihor, Timiș, Caraș- 

' Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

organizator abonamente
pentru Hunedoara

• vând 12 viței și 5 tăurași. Familia Adam Petre, 
satul Techereu, comuna Balșa. (0446088/1.11)
• vând porc Marele alb, 160 ■ 180 kg, preț nego
ciabil. Tel. 0729/050315. (T)
• vând pord Marele alb, preț 5 ron/kg. Tel. 
0741/992713.(4/2.11)

Altele (61)

Condiții:

e cunoașterea foarte bună a localității în care 
domiciliază;
e capacitate de convingere
• seriozitate;
e abilități de comunicare.

Oferim:
• lucru într-o echipă tânără și dinamică;
• mediu de lucru profesional și competitiv;
e salariu atractiv în funcție de realizări.

• vând cazan pentru făcut țuică, preț convena
bil, negociabil. Tel. 0254/218172, după ora 17. (T)
• vând convector fontă plus Instalația aferentă. 
Tel. 0726/184116. (T)
• vând fereastră dublă din 2 canate, nouă, 
dimensiuni 1,20/1,30 m, preț negociabil. Tel. 
0254/215795. (T)
• vând mașină de cusut Ileana,1 în stare de 
funcționare, și butoi de țuică 200 litri, folosit o 
singură dată. Tel. 0745/704813. (T)

• pierdut carant asigurări sănătate pe numele 
Panatie Andrei Miron. Se declară nul. (10.1.11)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Bendea Florin Aurel șl Bendea Laurențlu Florin, 
Se declară nule. (0446084/1.11)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Bendea lulla Marla. Se declară nul. 
(0446085/1.11)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Irlmle Monica Maria. Se declară nul. 
(0446086/1.11)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Nlcula Carmen. Se declară nul. (0446087/1.11)

Prestări servicii (72)
• etectridan autorizat execut orice lucrări la 
instalații electrice, foarte convenabil. Tel. 215654, 
0742/210071. (T)
• transport mobWor, electrocasnice cu auto de 
1,2 tone și 14 mc volum; asigur montaj și 
manevrare mobilier la mutări. Tel. 0254/225578, 
0744/934462,0726/551701. (T)

Calculatoare si accesorii 
(51)

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

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

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

(42648

iwportjrtordliiit «IfttwM wlgl itoMi ĂMd
Promoție:

LAPTOP ASUS la 1899 ron (TVA m<lus), 
l ani garanție*

Redacția nu-șl asumă responsabilitatea pentru conținutul anunțurilor de mică șl mare publicitate.

Cu adâncă durere în suflet familia 
anunță că se împlinesc 6 luni de la 
încetarea din viață a dragei noastre 
mame

CORNELIA DINIȘ
Comemorarea va avea loc duminică 
5 noiembrie, ora 12, la Biserica din 
Cimitirul ortodox de pe str. M. 
Eminescu, Deva.

Dumnezeu să o odihnească 
în pace.

(8/1.11)

Au trecut trei ani de lacrimi și 
durere de când ne-a părăsit bunul 
nostru soț, tată și bunic

ALIC OCTAVIAN
A rămas însă în sufletele noastre 

dragostea sa pentru familie și 
bucuria de a fi împreună cu cei 
dragi.

Dumnezeu să-l odihnească 
Familia

(6/31.10)

Astăzi, 3 noiembrie, familia rea
mintește celor care l-au cunoscut 
că au trecut 10 ani de când 
scumpul nostru soț, tată, bunic și 
socru

ȘTEFAN CHIRA
a trecut în lumea veșniciei. Nu te 

vom uita niciodată!
Soția Elena și copiii Constantin, 

Dorina, Marinela și Petre, 
nepoții Andru, lonaș și Radu

(10/31.10)

Amintim cu multă tristețe că in 4 noiembrie se 
împlinesc 2 ani de cănd ne-a părăsit pentru 
totdeauna dragul nostru

prof. DUMITRU PALAMARIU
Dumnezeu să-l odihnească 

în pacel 
Familia

• transport persoane Italia ■ Germania ■ 
Franța ■ Spania • Portugalia, la desthatlo: 
plecări miercuri șl vineri. Relațl la teL 
0748/311390,07H54Â3C. n/17.10)

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

Oferte locuri de muncă (74)
• Fabrică de cherestea din Bărcea Mare anga
jează motostivu Itorist ifronist fochist autorizat 
mecanic auto și muncitori necalificați. Informații 
latei. 0254/236897. (3/26.10)
• SC Danielle Company SRL cu sediul în Deva, 
Str. Rândunicli, nr. 6, angajează confecționeri 
textili, telefon 0746/031026 și tricoteri manuali, 
telefon 0720/400977. (6/1.11)
• SC Danielle Company SRL Deva, Str. 
Rândunicil, nr. 6, angajează agent vânzări. Relații 
la tel. 0728/107099. (3/2.11)

(9/1.11)

Informația te privește!

SC QUANTUM LICHIDĂRI SRL Deva( 
lichidator desemnat al SC AGROCOMUS SA DEVA-în faliment, în 

dosarul 6786/2002 al Tribunalului Hunedoara, anunță vânzarea prin licitație publică a unui IMOBIL 
- CHIOȘC METALIC, situat în Deva, jud. Hunedoara, Piața agroalimentară, în suprafață de 54,90 mp, 
amplasat pe teren concesionat.
Prețul de pornire al licitației este 6.000 RON fără TVA.
Licitația va avea loc în data de 15 noiembrie, ora 11,30, la sediul lichidatorului din Deva, str. Mărăști, 
bloc D3; apt. 44.
Garanția de participare este 30% din valoarea imobilului și se va vira în contul RO72 WBAN 2511 
OOOO 2250 5129 deschis la Sanpaolo Imi Bank Deva, până în data de 14 noiembrie 2006. Ofertanții 
vor depune până în data de 14 noiembrie 2006, ora 15,00, la sediul lichidatorului, documentele 
prevăzute în caietul de sarcini, care se achiziționează de la lichidator.
în cazul neadjudecării bunului, licitația se va repeta în zilele de 22 și 29 noiembrie 2006, în același 
loc, la aceeași oră și sub condiția îndeplinirii acelorași obligații, respectiv achitarea garanției de 
participare și depunerea documentelor de licitație cu o zi înainte de data licitației, ora 15,00. 
Informații la tel./fax: 0254-231.680, mobil: 0723-276.313. (68575)

RECLAME

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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• Lenjerie intimă pe mărimi. Mărimea 
contează pentru o companie australiană 
care, inspirându-se de la creatorul sutienului 
Wonderbra, ce creează iluzia unui bust mai 
mare, a scos pe piață lenjerie intimă pentru 
bărbații care vor să pară mai „masculini".

• Morți în Turcia. Alte zece persoane, din
tre care șapte copii, au murit în urma inun
dațiilor din regiunea sud-estică a Turciei, 
numărul total al victimelor ajungând astfel la 
32, au afirmat, ieri, oficiali citați de Reuters.

Clubul bucătarilor care deservesc
șefi de state, regi și regine, și care are 40 
de membri, s-a reunit ca în fiecare an la 
Nile Hilton, în Cairo. (Foto: epa)l _______________ . J

DJ Project câștigă la MTV

Premiate la Kiev |
București (MF) - „A i 

fost sau n-a fost?” de J 
Corneliu Porumboiu a j 
obfinut Marele Premiu i 
la Festivalul Internatio
nal de Film Molodist de j 
la Kiev, în timp ce „Ma- i 
rilena de la P7” al regre- \ 
tatului regizor Cristian ; 
Nemescu a câștigat alte î 
două premii. Ultimul ; 
film pe care Cristian Ne- i 
mescu a apucat să-l fina
lizeze a primit premiul -î 
pentru cel mai bun ■: 
scurtmetraj și pe cel pen- ! 
tru interpretare femi
nină, acordat Mădălinei i 
Ghitescu, la cea de-a 36-a i 
ediție a festivalului din i 
Ucraina. La rândul său, i 
lungmetrajul de debut al i 
lui Corneliu Porumboiu i 
și-a adăugat în palmares = 
Marele Premiu de la j 
Molodist, în valoare de i 
10.000 de dolari.

iiauija. puiul de girafă, s-a născut în 5 
octombrie la grădina zoologică din Koln, 
Germania. (Foto: epa}

Mii de morți de la alcool
Moscova (MF) - Aproximativ 17.000 de 

persoane au murit în Rusia de la începutul 
acestui an, după ce au consumat băuturi 
alcoolice care nu respectă normele sani
tare, a anunțat președintele Dumei de Stat, 
Boris Grizlov. „Anul acesta, situația s-a 
îmbunătățit oarecum, dar bilanțul rămâne 
șocant”, a mărturisit el.

Cazurile de intoxicare cu alcool sunt 
destul de frecvente în Rusia. La începutul 
anului, ministrul de Interne Rașid Nur
galiev califica acest fenomen drept o 
„tragedie națională”, cerând combaterea 
vânzărilor de alcool contrafăcut, respon
sabile de moartea sau îmbolnăvirea gravă 
a aproximativ 42.000 de persoane anual.

„Specialiștii au pregătit un raport care 
analizează problema alcoolismului in 
Rusia”, a subliniat Nikolai Gherasimenko, 
vicepreședintele Comisiei de Sănătate din 
Duma de Stat

în vin roșu
Washington (MF)-0 
substanță prezentă în 
compoziția vinului ro
șu, resveratrol, ar pu
tea avea efecte mira
culoase în cazul sănă
tății persoanelor obeze 
și crește considerabil 
longevitatea, este con
cluzia unui studiu rea
lizat de o echipă de 
cercetători americani. 
Testele efectuate în 
laborator pe cobai 
obezi au indicat faptul 
că resveratrolul are 
efecte benefice asupra 
sănătății și crește foar
te mult speranța de 
viață. Resveratrolul se 
găsește din abundență 
în strugur, fructe de 
pădure și alune. Vinul 
roșu, fermentat mai 
mult timp împreună 
cu pielița și codițele 
boabelor, conține o 
cantitate ridicată de 
resveratrol.

■ Formația DJ Project a 
câștigat titlul Best 
Romanian Act la MTV 
European Music Awards.

București (MF) - Formația 
DJ Project a câștigat titlul 
Best Romanian Act la cea de-a 
13-a ediție a MTV European 
Music Awards, care se desfă
șoară în acest an la Copen
haga, au declarat reprezentați 
ai casei de discuri Cat Music.

Bazele trupei DJ Project au 
fost puse în anul 2000 de către 
doi DJ timișoreni, DJ Gino 
Manzotti și DJ Maxx. în 2001 
a apărut primul lor album, 
„Experience”, produs de 
Media Services. în toamna 
anului 2003, a fost cooptată și 
Elena.

DJ Project au fost nomi
nalizați și anul trecut la ca
tegoria Romanian Best Act 
din cadrul MTV Music 
Awards, Voltaj fiind însă tru
pa aleasă câștigătoare. Pentru 
titlul de Best Romanian Act, 
anul acesta au mai concurat 
Morandi, Paraziții, Blondy și 
Simplu. Ceremonia de 
decernare a MTV European 
Music Awards a avut loc ieri

50 Cent, în film cu de Niro
Los Angeles (MF) - Cântă

rețul de muzică rap 50 Cent și 
actorul Robert de Niro vor juca 
împreună în lungmetrajul „New 
Orleans”, un thriller polițist a 
cărui acțiune se desfășoară în 
timpul uraganului Katrina.

Filmul, care inițial se numea 
„Microwave Park”, prezintă 
povestea unui polițist (Robert 
de Niro) care crede că 
partenerul lui a fost ucis de 
uragan, dar descoperă că aces

Omul preistoric în România
■ Fosilele descoperite în 
Peștera Muierii confirmă 
prezența omului preis
toric în România.

București (MF) - Fosilele 
umane descoperite la Peștera 
Muierii în 1952 relevă prezen
ța omului pe teritoriul Româ
niei încă de acum 30.000 de 
ani, reluarea studiilor cu spri
jinul specialiștilor Centrului 
de cercetare al Uniunii Euro
pene confirmând datarea sta
bilită anterior de cercetătorii 
români și suedezi.

Oasele descoperite la 
Peștera Muierii, cu jumătate 
de secol în urmă, de Constan
tin Nicolaescu-Plopșor și ana
lizate antropologic de Dardu 
Nicolaescu-Plopșor au fost

Comunitatea amish, îngrijorata
(Foto: EPA)

DJ Project (Foto: FAN)

seara, la Bella Center Con
ventional Hall din Copen
haga. Pentru prima dată, ce
remonia a fost difuzată simul
tan pe telefoanele mobile de 
generația a treia în nouă țări 
europene și a fost accesibilă 
pentru peste 20 de milioane 
de abonați, conform MTV 
Networks International. Ma
estrul de ceremonii a fost 
cântărețul Justin Timberlake.

ta a fost de fapt împușcat. în 
momentul în care primește un 
nou partener (50 Cent), de Niro 
începe să investigheze crima 
împreună cu acesta.

Proiectul prevedea ca ac
țiunea să aibă loc în Los Ange
les dar planurile s-au schim
bat după ce s-a întâmplat dezas
trul natural din New Orleans. 
Filmările vor începe în febru
arie 2007, iar lungmetrajul va 
fi regizat de Tim Hunter.

Fosilele din Peștera Muierii sunt de acum 30.150 de ani (Foto: fan)

datate cu radiocarbon de către 
fizicianul Agata Olariu ■ de la 
Institutul de Fizică și Ingine
rie Nucleară din Măgurele și 
de arheologul Emilian Alexan-

Tranzacții cu bonus în arme
Pennsylvania (MF) - Un 

dealer de automobile din apro
pierea satului comunității a- 
mish din statul american Pen
nsylvania, unde în octombrie 
au fost împușcate cinci fete, 
oferea gratuit o armă pentru 
fiecare mașină cumpărată, 
scrie cotidianul Daily Mirror 
în ediția electronică.

Localnicii sunt scandalizați 
de acest lucru și cer interzi
cerea unor astfel de tranzacții,

drescu - de la Facultatea de 
Istorie a Universității din 
București, în colaborare cu 
profesorul Ragnar Hellborg și 
cercetătorii Kristina Sten- 

după incidentul de la școala 
amish. „Am fost dezgustată de 
faptul că cineva ar putea oferi 
o armă doar pentru a-și vinde 
produsele”, a declarat un 
membru al comunității amish.

Dealerul Gordon Atkisson a 
precizat că oferta lui a atras 
vânătorii de cerbi și că ar 
putea să funcționeze din nou. 
„Vânătoarea este importantă. 
Este un mod de a trăi, aici”, a 
explicat el. 

strom și Goran Skog, de la 
Universitatea din Lund-Suedia.

Potrivit unui comunicat 
remis, ieri, de către cercetă; 
torul Agata Olariu, odată cu 
aceste resturi fosile umane a 
fost datat cu radiocarbon și 
craniul de la Peștera Cioclo
vina, descoperit în 1941 și stu
diat de marele antropolog 
român Francisc Rainer și de 
geologul loan Simionescu.

Vârsta fosilelor de la Peștera 
Muierii a fost stabilită la 30.150 
de ani, iar cea a fosilelor de 
la Peștera Cioclovina a fost 
stabilită la 29.000 de ani. Pro
fesorul american Erik 
Trihkaus a reluat studiile pe 
resturile umane de Ia Peștera 
Muierii, confirmând datarea 
cu radiocarbon anterioară a 
cercetătorilor.

Japonezii sunt cei 
mai mair consumatori de 
pește din lume, coform 
UNFAO, consumând 
aproximativ 30% din cap
tura mondială, adică 80 
kg de pește pe cap de 
locuitor, în fiecare an.

(Foto: EPA)


