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Vremea va fi deosebit de rece. S-a sinucis pentru bani
dimineața la prânz seara

o Ieftiniri. Petrom a redus de azi, cu 7 bani, prețurile motorinei și benzinei. Benzina ECO Premium va costa 3,17 lei/l, benzina Premium 95 fără plumb - 3,15 lei/l, Top Premium 99+ va fi cumpărat cu 3,47 lei/l. Prețul motorinei va fi de 3,15 lei (Top Euro Diesel 4) și 3,10 lei (Euro Diesel 4). (C.P.)

■ După ce a pierdut 
banii, un bărbat de 82 
de ani și-a pus capăt 
zilelor, de supărare.

Buceș (M.T.) - Un bărbat de 82 de ani, din comuna hune- doreană Buceș, și-a pus capăt zilelor, iar motivul este, pro

babil, o sumă de bani pe care a pierdut-o în timp ce se întorcea spre casă. Ion Iancu a plecat joi dimineață la Brad. După ce a terminat cu treburile pe la oraș, s-a întors spre casă, având suma de aproximativ opt milioane de lei vechi în buzunar. Când a ajuns acasă și a vrut să scoată

banii, a constatat că nu mai erau. Bătrânul locuia împreună cu fiica sa și familia acesteia, iar aceștia l-au găsit mort, iar lângă pat au găsit o sticlă care conținea o substanță toxică. Au anunțat polițiștii care au stabilit, după primele verificări, că „moartea bărbatului a survenit după

îngurgitarea unei substanțe toxice, care a fost trimisă spre examinare unui laborator specializat. Urmează ca în urma expertizei medico-legale să se stabilească cu exactitate cauzele morții bărbatului”, declară comisarul-șef Adrian Petruș, șeful Poliției Municipiului Brad, /p.3

FC CIP Deva, campioana României, a avut 
ghinion, ieri, la tragerea la sorți a turului 
de elită al UEFA Futsal CUP și a picat în
cea mai grea "rupă posibilă cu cam
pioanele din Rusia, Ucraina și Portugalia,
toate echipe de prim rang ale Europei. Zp.7

(Foto: T. Mânu)

Protest Aproximativ 40 de lideri sindicali ai minerilor din Valea Jiului au pichetat, ieri, sediul Prefecturii. Aceștia au cerut fonduri suplimentare pentru retehnologizare. /p.3
(Foto: T. Mânu)
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Expoziție la Deva
Deva (S.B.) - Galeria de Artă „Forma” va găzdui, luni, 6 noiembrie, ora 17.00, o expoziție de ceramică și sculptură a artistului Cristian Sergiu Ianza, originar din Lupeni. Expoziția va fi deschisă în perioada 6 - 28 noiembrie 2006.

Nepăsare, derapaje și blocaje

CUVÂNTUL LIBER
S Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
© (0254) 211275

-r0801 03 03 03

■ Din cauza poleiului, 
două TIR-uri au intrat 
în derapaj, ieri, pe DN 
66, blocând circulația.

Petroșani (T.S.) - Ninsoarea care a început să cadă în cursul nopții de joi spre vineri în Valea Jiului a făcut ca o bună porțiune din Drumul Național 66 să fie acoperită cu polei. Astfel, circulația

rutieră pe DN 66 a fost blocată, vineri dimineață, timp de mai multe ore, între localitățile hunedorene Meri- șor și Bănița, după ce două TIR-uri au derapat și au blocat șoseaua. Comandantul Serviciului Poliție Rutieră Hunedoara, comisarul Petre Mârza, a declarat că atât pe DN 66, cât și pe DN 66A, în Valea Jiului, circulația autovehiculelor se desfășoară cu

dificultate, deoarece Administrația Drumurilor nu a intervenit pentru curățarea șoselelor. „Administrația Drumurilor Publice nu a luat nici un fel de măsură, deși a fost avertizată de mai multe zile de înrăutățirea vremii. Nu au utilaje pregătite și nici material antiderapant. Nu au nimic. Sunt indignat când văd o astfel de atitudine”, a spus Mârza.

0 noapte pe 
portal

Deva (S.B.) - în noaptea de 4 spire 5 noiembrie, la Deva și Petroșani vor avea loc evenimente culturale și sportive ce fac parte din programul-pilot „Noapte Albă”. Duminică puteți vedea fotografii de la manifestare pe portalul nostru: www.huon.ro.
Turismul în județul Hunedoara
în luna august numărul turiștilor sosiți în județ a fost 
cu 31 mai mic decât in august 2005.

Grrfca («ivăntul liber, sutm înmiitului Național <1e StatiMicâ

Noutăți în Codul Rutier
■ Regulamentul aduce 
noutăți față de 
normele aflate în 
vigoare în prezent.

Deva (M.T.) - Una dintre aceste noutăți se referă la oprirea mașinii la semnalul polițistului: „Conducătorul vehiculului oprit la semnalul regulamentar al polițistului rutier este obligat să rămână în vehicul, cu mâinile pe volan, iar ceilalți pasageri să nu deschidă portierele, res

pectând indicațiile polițistului”. De asemenea, șoferii care rămân fără permis nu și- 1 vor putea recupera decât „după verificarea cunoașterii regulilor de circulație”.Verificarea se efectuează de către Serviciul Poliției Rutiere care îl are în evidență, în cazul în care sancțiunea a fost aplicată ca urmare a săvârșirii unei contravenții, pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile.
Ministerul Transporturilor prevede amenzi tuturor conducătorilor auto care se deplasează pe drumurile naționale fără a avea echipament antiderapant, /p.3

(Foto: Traian Mânu)
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PE SCURT• Eliberat. Gabriele Torsello, fotograful italian răpit în Afganistan luna trecută, a fost eliberat, a anunțat, ieri, Ministerul italian al Apărării, fără a oferi detalii suplimentare. Organizația PeaceReporter a confirmat, în pagina sa electronică, vestea eliberării.

PSDse pregătește de congres

Campanie 
finală

Washington (MF) - Președintele SUA, George W. Bush, a început o campanie finală, joi, pentru a ajuta republicanii să își mențină majoritatea în Congres, declarând că armata americană trebuie să rămână în Irak, în pofida lipsei de popularitate a războiului. „Cred că majoritatea republicanilor înțeleg că dacă plecăm din Irak înainte să ne terminăm misiunea, America va fi mai puțin sigură”, a declarat el. Sondajele efectuate înaintea alegerilor parțiale din 7 noiembrie arată că democrații au cele mai multe șanse să câștige majoritatea în Camera Reprezentanților, pentru prima dată din 1994. Bush va vizita statele Montana, Nevada, Missouri, Iowa și Colorado, unde prezența sa ar putea schimba situația în favoarea republicanilor.

George W. Bush (Foto: epa)

Leonard Orban
(Foto: EPA)

Pleacă la 
Bruxelles
București (MF) - Leo
nard Orban, comisar 
european desemnat 
de România și confir
mat de șeful Comisiei 
Europene, Jose Bar
roso, a declarat, ieri, 
că va pleca, luni, la 
Bruxelles pentru pre
gătirile în vederea au
dierii de către Parla
mentul European. în
trebat în legătură cu 
stadiul formării cabi
netului cu care va lu
cra, Orban a răspuns: 
„Este un demers im
portant, vreau să fie 
cea mai bună echipă, 
selecția trebuie făcu
tă cu maximă aten
ție, nu în grabă".
Leonard Orban, căru
ia i s-a acordat por
tofoliul multilingvis
mului, va fi audiat de 
PE la sfârșitul lunii 
noiembrie, votat în 
plen în sesiunea de 
la mijlocul lunii de
cembrie și numit ofi
cial de Consiliul Uniu
nii Europene.

■ Congresul PSD se va 
desfășura în 10 decem
brie, ocazie cu care se 
va alege conducerea.

Târgu-Mureș (MF) ■ Președintele PSD, Mircea Geoană, a formulat oficial propunerea ca, la Congresul extraordinar programat în 10 decembrie, să se organizeze, în paralel cu modificarea Statutului, și alegeri pentru funcțiile de conducere centrale.
Prea multe alegeriArgumentele invocate de Geoană ieri, la Târgu-Mureș, au fost cele legate de faptul că în anul 2007, în care se vor desfășura alegeri pentru Parlamentul European și, posibil, anticipate, PSD trebuie să se concentreze pe lupta politică împotriva Alianței D.A. și nu

Mircea Geoanăpe confruntările interne. Liderul PSD a afirmat că PSD ar trebui să intre în 2007 cu o e- chipă de conducere unită, care să poată lupta cu „adversa
rul de moarte” al partidului, Alianța D.A.Geoană a apreciat și că, în 2007, este foarte posibil să se organizeze alegeri anticipate,

eventual în același timp cu a- legerile pentru PE, întrucât Traian Băsescu și-ar dori foarte mult acest lucru, în ciuda „instrucțiunilor, de la Bruxelles”, întrucât „îl doare în pălărie” de aceste „instrucțiuni”.Propunerea ca, la Congres sul extraordinar din 10 d& cembrie, să se desfășoare în paralel și modificarea Statutului și alegeri pentru funcțiile de conducere centrale a fost votată, joi seara, de majoritatea membrilor Biroului Permanent Național și a liderilor de organizații județene.Consiliul Național al PSD a decis, cu unanimitate de voturi, convocarea Congresului extraordinar al partidului în 10 decembrie, pentru modificarea statutului și organizarea de alegeri pentru funcțiile de conducere centrale.

Explozie O motocicletă-capcană a explo
dat ieri in mijlocul unei mulțimi dinte-o 
piață situată tn Sadr City, estul Bagdadu
lui. Deflagrația a ucis șapte civili șl a rănit 
alți 45. (Foto: EPA)

Teodor Atanasîu 
nu se lasă

București (MF) - Teodor A- tanasiu cere în instanță anularea decretului prezidențial privind suspendarea sa din funcția de ministru- al Apărării Naționale, Secția de contencios administrativ a Curții de Apel București urmând să ia în discuție acest dosar în 14 noiembrie.Cererea de anulare a decretului prezidențial survine după ce Curtea de Apel și înalta Curte de Casație și Justiție au respins solicitarea lui Ata- nasiu privind suspendarea e- fectelor actului Administrației Prezidențiale.La jumătatea lunii iulie, A- driana Săftoiu l-a dat în judecată pe Atanasiu pentru abuz în serviciu contra intereselor persoanei.Președintele Băsescu l-a suspendat din funcție pe Atanasiu, pentru a îndepărta orice suspiciune de influențare a anchetei, având în vedere declanșarea procedurii de urmărire penală.în 6 octombrie, procurorii Secției Parchetelor Militare au dispus neînceperea urmăririi penale față de Teodor A- tanasiu. El a demisionat din funcție în 25 octombrie.

i

Protest ta raS-«QBMni au protestat ieri, la Seul, impoteiva vecinilor din nord 
și a presupuselor teste nucleare anunțate de Phenian luna trecută. Ei au ars steaguri 
ale Coreii de Nord și portrete ale liderului de la Phenian, Kim Jong H. (Foto: epa>

Avertismente
Washington (MF) - Statele Unite au avertizat, joi, cetățenii americani că Etiopia și Kenya ar putea fi țintele unor atacuri sinucigașe comise de elemente extremiste din Somalia, unde islamiștii controlează capitala și alte zone ale țării.Ambasadele americane din aceste țări au transmis aceste mesaje în urma informațiilor privind „amenințări teroriste ce provin de la elemente extremiste din Somalia și care au ca ținte Kenya, Etiopia și alte țări din apropiere”.„Aceste amenințări menționează clar executarea unor explozii sinucigașe în locații importante din Kenya și Etiopia”, precizează mesajul transmis cetățenilor americani de către ambasade.Acestea i-au îndemnat pe cetățenii americani să fie vigilenți și foarte precauți atunci când se deplasează în locuri publice importante din Kenya, Etiopia și țările vecine.

Sharon, în
Tel Aviv (MF) - Fostul premier israelian Ariel Sharon, aflat în comă din luna ianuarie, a fost transferat, ieri, în unitatea de terapie intensivă a unui spital din Tel-Aviv, ca urmare a unei noi degradări a stării sale de sănătate.„Ariei Sharon a fost transferat din secția de terapie respiratorie a spitalului Sheba în cea de terapie intensivă, din cauza agravării stării sale de sănătate”, se arată într-un comunicat al spitalului.La sfârșitul lunii august, starea de sănătate a lui Sharon (78 ani) s-a îmbunătățit u- șor, iar el nu mai era considerat ca aflându-se în stare critică.La 16 august, unitatea medicală a anunțat că Sharon suferă de pneumonie.în aceeași săptămână, conducerea spitalului a anunțat o nouă agravare a stării de sănătate a fostului premier.

stare tot mai gravă

Ariel Sharon (Foto: EPA)Sharon nu s-a trezit din coma profundă în care se află, iar starea lui de sănătate a fost descrisă în repetate rânduri ca fiind „gravă, dar stabilă”
Ariel Sharon a fost declarat oficial în incapacitate de a-și exercita atribuțiile, la 14 aprilie, la o sută de zile după internarea lui în spital, potrivit legislației israeliene.

Rănită prin 
împușcare

Moscova (MF) - Vicepreședinta Administrației Fiscale din Rusia a fost rănită grav, ieri du- pă-amiază, în momentul în care a fost împușcată în orașul Sergiev Posad, situat la 50 de kilometri nord-est de Moscova.Tatiana Gomonova a fost transportată la spital în stare critică, a- vând plăgi prin împușcare în craniu și piept. Ea a fost împușcată în timp ce ieșea din locuință. în ultimele luni, asasinatele au devenit evenimente frecvente în Rusia. Ultimele victime au fost vicepreședintele, - ■ Băncii Centrale a Ru-\-- siei, Andrei Kozlov, și jurnalista Anna Polit- kovskaia, o critică a războiului din Cecenia.
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Și-a curmat viața de supărare• Deconturi de TVA. Contribuabilii vor depune deconturi de TVA și pentru achizițiile intracomunitare, inclusiv pentru achizițiile de mijloace de transport noi sau de produse accizabile, prin completarea de noi formulare, informează ANAF. (T.S.)
• Taxă de concesionare. Companiile de distribuție a gazelor naturale vor plăti consiliilor locale, începând cu 01.01.2007, o taxăU de concesionare, care ar putea fi recunoscu- 4tă de ANRGN în prețul gazelor furnizate populației, a declarat Mircea Toader, secretar de stat în Ministerul Administrației și Internelor. (T.S.)

Concurs de 
eseuriDeva (S.B.) - Un nou concurs epistolar, adresat copiilor cu vârste de până la 15 ani, a fost lansat de Poșta Română cu tema „Protejați habitatul natural al animalelor”. Participarea la concurs presupune alcătuirea scrisă a unui eseu de 500 - 1000 de cuvinte, legat de tematica propusă, care trebuie expediat pe adresa OJP din Deva, strada Mihai Emi- nescu, nr.71, până la data de 14 ianuarie 2007, cu mențiunea „pentru concursul epistolar”. Lucrările care vor intra în faza județeană a concursului vor fi selecționate de un juriu competent și apoi trimise la faza regională și la cea națională. Concursul epistolar se va finaliza la data de 1 februarie, când vor fi pre- miați și câștigătorii, cu premii consistente.

Investiții 
în școli
Deva (S.B.) - Indica
torii tehnico-econo- 
mid pentru 38 de o- 
biective de investiții 
din infrastructura 
școlară, în valoare de 
61,538 milioane lei 
noi, au primit apro
barea Guvernului. In
vestițiile noi au o fi
nanțare de 29,613 
mii. lei noi și cuprind 
12 școli noi și reabi
litarea sau moderni
zarea altor 26 de u- 
nități de învățământ 
Priritre cele din urmă 
sunt cuprinse și două 
școli în județul nos
tru. Pe lângă această 
finanțare, Hunedoara 
a primit de la Guvern 
șapte milioane de lei 
pentru 36 de școli, 
din care o sumă im
portantă a fost alo
cată Liceului „Sigis
mund Toduță" Deva 
pentru continuarea 
lucrărilor la noul 
sediu.

■ Un bătrân din satul 
Grohoțele s-a sinucis, 
supărat că i s-au furat 
banii și actele.

Clara PAs___________________
clara .pas®i nformmedia.ro

Deva - Bărbatul Ion Iancu a fost joi la Brad pentru a scoate din. contul de la bancă economiile pe care le avea. Cu acești bani și cu pensia, omul voia să-și cumpere o vacă în gospodărie, însă cineva i-a furat și banii și actele. Bărbatul ar fi anunțat și Poliția Brad despre furt. Cel puțin așa povestesc vecinii că ar fi spus bătrânul la întoarcerea în sat. Seara însă bătrânul a murit după ce, de supă-
Minerii din Vale au pichetat Prefectura
■ Minerii vor fonduri 
suplimentare pentru re- 
tehnologizarea exploa
tărilor din Valea Jiului.

Deva (M.S.) - Liderii sindicali ai minerilor din Valea Jiului au pichetat ieri sediul Prefecturii Hunedoara, nemulțumiți de faptul că rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei

MHEflCni tt

Zoltan Lacataș

Anumite cabinete și birouri individuale vă pun la dispoziție 
Cuvântul Liber, zilnic. Acestea sunt locațiile unde puteți 
să citiți GRATUIT Cuvântul Liber:
- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara
- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din Hune
doara
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara
- Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., Hune

doara
- S.C. Star Ice S.R.L, din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva
- Cabinet medical Promosan, din Deva
- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria
- Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decebal, bloc 

M, parter

Franțuzoaica de la Mihăileni

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.

CUVÂffl Vots7s 
întrebarea săptămânii: Este corect 
să fim amendați dacă nu facem 
analizele medicale obligatorii?

A
■ Este elevă în clasa a 
Vlll-a și a câștigat un 
premiu special la Con
cursul Francofoniei.

Clara PAs___________________
cla ra. pas@ inform med ia.ro

Buceș - Alexandra Boldea învață la Școala Generală „Ion Buteanu” din comuna Buceș, iar în acest an a participat pentru prima dată la un concurs internațional. A scris în franceză despre istoria și obiceiurile locurilor, iar juriul, după citirea a mii de
DA

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

'■’Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume. Votul prin SMS poate fi tri
mis până în data de 10 noiembrie, ora 24.

Vot prin SMS, a înregistrat, pentru 
întrebarea săptămânii trecute: 
Credeți că Primăria va con
strui, după cum a promis, 
bazinul de înot la Deva?, 
un procent de 55%
răspunsul NU și 45% pen
tru răspunsul DA..

Sârbii studiază Deva
■ Pe piața româ
nească pot intra și 
operatorii străini de 
salubritate.

Deva (G.B) ■ Schimbul de experiență în materie de salubritate dintre Primăria Municipiului Deva și Primăria Orașului Novi Sad s-a materializat, ieri, printr-o întâlnire la care s-au discutat problemele inevitabile legate de curățenie care pot apărea într-un oraș cu „pretenții” europene. Directorul Agenției de Reglementare a Serviciului Public, Sergiu Țenț, a ținut să precizeze că, „începând cu luna martie, odată cu modificarea legii după norme

Casa în care s-a sinucis Membri ai familiei și săteni Transportat pentru autopsierare, a băut o soluție folosită în tratarea unei boli la ovine.„L-am găsit în casă destul de târziu. Am vrut să-i facem respirație artificială, dar era prea târziu. Nu știu ce s-a întâmplat cu el! Cred că de
Naționale a Huilei (CNH) Petroșani este întârziată, acest fapt afectând programele de investiții și nivelul de salarizare.Sindicatele minerilor mai solicită elaborarea unui act normativ similar Ordonanței 8/2003, care să asigure plăți compensatorii și ajutoare financiare pentru angajații CNH care vor fi disponibi- lizați colectiv în perioada 2006-2010, alocarea de resurse financiare pentru modernizarea și retehnologizarea exploatărilor miniere și transformarea CNH Petroșani în societate de interes național, a declarat președintele Ligii Sindicatelor Miniere Valea Jiului (LSMVJ), Zoltan Lacataș.„Nu poate fi vorba de competitivitate în minerit fără o modernizare a echipamentelor tehnologice. Dorim să muncim. Vrem să rezolvăm problemele într-un mod amiabil și nu prin forță”, a afirmat liderul sindical.
lucrări, a decis să o premieze pe eleva hunedoreancă.„Am scris o compunere în limba franceză despre un obicei din zonă. M-am referit la evenimentul de la Cheia, legat de modul de aniversare a momentelor istorice de aici. Am trimis lucrarea, în Franța, la Concursul Francofoniei și am câștigat un premiu special, care a constat într-o diplomă, o recompensă în bani în valoare de 50 de euro și o carte de exerciții în limba franceză”, povestește Alexandra, cu modestia copilului de la țară. Provine dintr-o 
le europene, vor putea intra pe piața românească operatori străini de salubritate prin Înființarea unor firme pe baza legilor române. Firma cu personalitate juridică română poate avea administratori din Serbia, de exemplu”. în acest moment, la nivelul județului Hunedoara sunt opt operatori licențiați privind serviciul de salubritate, la 600.000 de locuitori.Concluzia întâlnirii de ieri a fost trasă de viceprimarul loan Inișconi care a spus că „municipiul Deva nu este un oraș extraordinar de curat, dar e peste media de curățenie din România. Sper ca după 1 ianuarie să nu ne facem de rușine”. 

supărare a făcut tot. Și-a pregătit moartea înainte de a veni acasă, pentru că eu cred că de la Brad a luat soluția pe care oamenii o folosesc la tratarea râiei la oi”, spune fiica bătrânului. Ion Iancu

Liderii sindicali din Vale au pichetat, ieri, sediul PrefecturiiPotrivit acestuia, actualul buget al CNH Petroșani are un dezechilibru financiar de 66 de milioane de lei. El a mai spus că CNH Petroșani are de recuperat de la Termoelectrica o datorie de 14 milioane de 
familie simplă din Mihăileni... tatăl său a decedat, mama este casnică și mai are un frate. Dar acest lucru nu a împiedicat-o să devină „franțuzoaica” clasei și să aibă rezultate bune la învățătură, după cum spune diriginta sa, Maria Benea. Premiul se pare că i-a schimbat și decizia privind alegerea liceului pe care dorește să-l urmeze: „Vreau să merg la Liceul de Filologie de la Brad și apoi să studiez limbile străine”. Chiar dacă Alexandrei îi place limba română, ea recunoaște că citește cu plăcere și

Atenție la antiderapante!
■ Mașinile care nu 
au echipamente anti
derapante nu pot cir
cula pe DN-uri.

Deva (T.S.) - Un ordin emis de Ministerul Transporturilor prevede amenzi drastice conducătorilor auto care se deplasează în trafic fără a fi dotați corespunzător. Astfel, dacă autovehiculele nu sunt echipate cu anvelope de iarnă, lanțuri sau alte echipamente antiderapante, li se va interzice circulația pe sectoarele de drum națio

avea 82 de ani.Corpul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat ieri la Spitalul din Brad pentru a i se efectua autopsia și pentru a se stabili cauzele exacte ale decesului.

lei pentru cărbunele livrat și neachitat de această societate.O delegație formată din lideri sindicali a prezentat problemele cu care se confruntă reprezentanților Instituției Prefectului Hunedoara.

Alexandra... în prima bancă de 
la școală (Foto: T. Mânu)cărți de istorie: eroina sa este Idana D'Arc, iar personalitatea regelui dac Decebal o impresionează.
nal acoperite cu zăpadă, gheață sau polei și vor fi sancționate conform legislației în vigoare. Mai mult, având în vedere avertizarea meteorologică, cod galben, pentru intervalul 2- 4 noiembrie, în care ninsorile, intensificările vântului sau răcirea accentuată pot deveni periculoase, participanților la trafic li se recomandă să evite, pe cât posibil, deplasările în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania. Măsurile au fost luate pentru a se evita producerea de accidente.

nformmedia.ro
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1919 - S-a născut actorul american Martin Balsam.
1927 - Savantul englez Harward Carter a descoperit mor
mântul lui Tutankhamon. _____________ ____________

1950 - Semnarea, la Roma, a Con
venției Europene pentru apărarea drep
turilor omului și a libertăților funda
mentate;____________________________
1951 - S-a născut președintele
României, Traian Băsescu (foto). __
1956 - Intrarea trupelor sovietice în

Budapesta.___________________________________________
1993 - Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei a apro
bat aderarea României, ca membru cu drepturi depline, 
la acest organism european. ______ _ _____________
1995 - Yitzhak Rabin, fostul prim-ministru al Israelului, 
laureat al Premiului Nobel pentru Pace în anul 1994, a 
fost asasinat de către un extremist evreu, la Tel Aviv (n. 
1922).

Prognoza pentru astăziNinsoare. Maxima va fi de 1°C, iar minima de -7°C.
Prognoza pentru două zile
Duminică. Ninsoare. Maxima va fi de 3°C, iar minima de -4°C.
Luni. Ninsoare. Temperatura maximă va fi de 5°C. Minima va fi de circa 0°C.
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Scorpion

Nu aveți o clipă de răgaz, dar reușiți să terminați tot ce v- 
ați propus, grație unor idei originale. Persoana iubită vă 
susține. Evitați discuțiile în contradictoriu.

Calendar Crețtin-Ortodox_________________________
Cuv. loanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru și Ermen 
(Pomenirea morților).

Calendar Romano-Catolic___________ ___  __
Sf. Carol Barromen, ep.

Calendar Greco-Catolic____________ ________  •
S. loanociu cel Mare, c. Ss. Nicandru, ep., m și Ermeu, 
pr. m.

iNTBEBUPEBI APÂ. 8AZ, CURENT

Energie electrica ____ ________ ________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice nu va fi întreruptă.
Luni, 6 noiembrie 2006, energia electrică va fi întreruptă 
în vederea executării de lucrări programate, între orele:
8 00-14.00 în localitățile Goieș, Mladin, Dăbăca, Hășdău, 
Vălari
Gaz__________ _ _________________ U _..i________ /
Astăzi furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă
Luni, 6 noiembrie 2006, furnizarea gazului metan va fi 
întreruptă în Deva, între orele:
9.00 - 15.00 pe Calea Zarandului.
Apă _________ __ . - ■ 7' / . V
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.
Luni, 6 noiembrie 2006, furnizarea apei potabile va fi între
ruptă în Deva, între orele:
8.00 ■ 13 00 pe Str. E. Vâcărescu, Vulcan, Crișan, Cloșca,

I Toamnei și Aleea Armatei.

UTKTAXILKI

Supă ardelenească de 
dovleac

Ingrediente: un dovleac, un litru de lapte dulce, doi litri de lapte bătut, unu sau doi ardei, ulei, făină, boia, sare, delicat, mărar.
Mod de preparare: se curăță dovleacul și se răzuiește. Se pune ulei la încins, se adaugă o lingură de făină, puțină boia și se prăjește puțin. Se stinge cu laptele dulce. Se pune apoi dovleacul stors în lapte și se fierbe. Se adaugă sare, ardeiul gras curățat de semințe și tăiat în jumătăți, delikat și mărar. Când este fiert dovleacul, se pune laptele bătut.

Berbec

Dimineață aveți dificultăți de comunicare și sunteți nein
spirat. S-ar putea să deveniți agitat și nervos. Vă sfătuim 
să amânați întâlnirile de afaceri și călătoriile.

Taur

Nu sunteți în cea mai bună dispoziție și aveți tendința să 
exagerați. Vă sfătuim să nu vă susțineți părerile eu 
încăpățânare și să evitați discuțiile în contradictoriu. l

Gemeni
Astăzi aveți tendința să criticați pe toată lumea. încercați^ 
să vă temperați spiritul critic! S-ar putea ca partenerul de 
viață să nu fie de acord cu cheltuielile pe care le faceți.

Rac

Debordați de energie și tocmai de aceea sunteți dispus să 
faceți mari eforturi fizice. Nu vă supraestimați, totuși, ca 
să nu aveți probleme cu sănătatea.

Leu

Dacă vi se oferă ocazia să plecați într-o excursie împreună 
cu persoana iubită, ar fi bine să nu stați mult pe gânduri. 
Ar fi bine să fac eți ceva pentru relațiile sentimentale.

Fecioară

Aveți o mare putere de convingere și relațiile cu cei din 
jur sunt excelente. Puteți sa negociați contracte sau să sem
nați acte oficiale.

Balanță

Aveți șanse să rezolvați o problemă de familie. Sunteți 
entuziast și doriți sâ începeți o lucrare planificată mai 
demult.

■

Soluția Integrantei din numărul precedent: P - A - GIN - DRESOR - OS - ER 
- COMIC - UȘOR - GA - A - TUIA - CAM - FI - TRI - CA - DC - EFORT - 
FILON - ZOO - GOLAN - BR - DIVE - ALAI - TN - PIEȚE - HA - CI - TORT - 
NOROI - RISC 

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
In perioada 4 noiembrie -1 decembrie. Cuvântul Liber 
vrea sâ continui să-i demonstrezi cât de ușor te poți 
juca cu cuvintele. Dezleagă corect toate integramele 
apărute în această perioadă, realizează o colecție și 
trimlte-o alături de talonul completat, pe adresa re
dacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A. sau la OP1, 
CP 3, Deva, sau depune-o în cutiile speriate Cuvân
tul Fiber, până Tn 4 decembrie. Extragerea va avea 
loc în 5 decembrie, ora 16.30, la sediul redacției, în 
Drezenta unei comisii.
DE DATA ACEASTA Iți DĂM CHIAR BANII
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, îrțt, 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajați i Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I și II.

• Nume.................................................qL
! Prenume.... ................................... X

} Adresa............................................ j
! ............................Tel.......................... !
i i
} Localitatea..................................... j
• Sunteți abonat la Cuvântul liber? !

DA □ NU □

înșiși

Săgetător

Dimineață plecați într-o dătorie foarte importantă, din care 
este posibil să vă întoarceți cu o mare sumă de bani. Pe 
drum, vi se propune să vă asociați într-o afacere.

Capricorn

Dimineață plecați într-o călătorie în interes personal, care 
vă apropie mai mult de persoana iubită. Faceți cunoștință 
cu o persoană dispusă să vă dea sfaturi pentru afaceri.

.» ? ■ •’: ’1Vărsător

Aveți succes în toate activitățile legate de cămin și vă 
înțelegeți foarte bine cu familia. Sunteți bine dispus și comu
nicați cu mare ușurință.

>■. *.'.** ;

Pești

Este posibil ca persoana iubită să vă facă un cadou 
deosebit, cu care vă impresionează. După-amiază trebuie 
să luați o decizie Importantă în ceea ce privește relațiile 
sentimentale.

0630-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

7M Duma și prietenii
▼ B(aventuri, SUA 1989)
830 Celebritățile timpului <
El tău (s)

8:40 Club Disney
9:30 Vreau să fiu... cu ttsy 

și Brtsy 
10:00 Joaca de-a poveștile. 

Prâslea cel voinic și 
merele de aur 

1030 Elefantul cu bulină 
11:00 Cartea europeană (r) 
12D0 Meseria, brățară de 

aur
1235 0 vedetă... populară.

Invitată Elena 
Merișoreanu 

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
14:20 La Urgență (r) (ep. 6).

SCu: Florin Piersic Jr. 
15:20 TVR 50. Iubită 

doamnă. Televiziunea 
16:00 Revoluții eșuate (doc

umentar) 
17:00 Efectul MG. Prezintă 

Gianina Corondan și 
Mihai Anton 

1730 Cinemaniadi. Prezintă 
Mădălina Roșea 

18:00 Teleend dopedia 
19:00 Jurnalul TVR. Meteo ;

i

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

21:50 Jurnalul TVR (r) 
22:10 Surprize, surprize...

Partea a ll-a 
23:10 ocotenentul McQ tn

!j acțiune 
(film de acțiune, SUA 
1974). Cu: John 
Wayne, Eddie Albert * 
Diana Muldaur, 
Colleen Dewhurst. R.: 
John Sturges

1:05 Meseria, brățară de , 
aur (r)

135 TVR 50. Iubită 
doamnă, Televiziunea 
(r)

2:15 Celebritățile timpului
S tău (s)

225 Efectul MG (r) 
2:55 Jurnalul TVR (r)

Met o. Sport
3:50 O vedetă... populară

(r) I
5:10 Profesioniștii (r)

7D0 Road Runner - oea 
Hmai rapidă pasăre (s, 

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

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

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

8D0 Știrile ProTv.
Ce se întâmplă 
doctore?

10.00 Zile fierbinți (film, r) 
11:45 ProMotor
12:15 Campionii - Magazin 

Champions League
1300 Știrile ProTv
13:15 Dansez pentru tine (r) 
17:15 Mesaje de dincolo 

0(ep. 5, dramă, SUA 
2005). Cu: Jennifer 
Love Hewitt David 
Conrad. R.: John Gray

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

Vremea

2030 victime colaterale 
*" Q (acțiune, SUA, 2002). 

Cu: Arnold 
Schwarzenegger, Elias 
Koteas, Francesca Neri, 
Cliff Curtis, John Tur
turro. R.: Andrew 
Davis

2300 Pradă dificilă (acțiune, 
O SUA 1990). Cu:

Steven Seagal, Kelly 
LeBrock, Bill Sadler, 
Frederick Coffin, Bon
nie Burroughs. R.: 
Bruce Malmuth

TOO Mărturia (thriller, Aus- 
Htralia/SUA 1997). Cu: 

Patrick Bergin, 
Gabrielle Anwar, 
Samuel West Michael 
York. R.: Janet Meyers

300 Victime colaterale 
(film, r)

500 Știrile ProTv (r)
600 Stilul Oana Cuzirio 

(reluare)
630 ProMotor (reluare)

6:00 Canionul Blade Horse 
O (western, SUA 1961). 

Cu: Dale Robertson, 
Jack Ging, William 
Demarest

8:30 în gura presei, cu 
Mircea Badea

9:30 Casa de piatră 
10:15 Roata de rezervă 
10:45 întâmplări hazlii

0 (seriale)
11:30 Desene animate: 

nima)
Channel Umptee-3 

12D0 Desene animate: 
B-Daman 

13:00 Știri 
13:15 Felida (magazin).

Cu: Carmen Moise 
14:00 Ești numai a mea 
▼ S (polițist,

Canada/UK/Franța, 
2001). Cu: Lesley-Anne 
Down, Barclay Hope, 
Tony De Santis. R.: 
Paolo Barzman 

16:00 Tablou de nuntă (r)
(divertisment)

18:30 Săptămâna financiară 
19:00 Observator. Sport 

Meteo

t

I

I

5:00 Poveștiri adevărate (r) 
600 Rebelde (r) 800 Suflete 
rănite (r) 9:00 Rubi (s., Me
xic, 2004) 11:00 Bărbatul 
visurilor mele (r) 12:00 Celebri
tate (s) 1430 Jurământul (s) 
1530 Suflete rănite (s) 1630 
Poveștiri adevărate 1730 
Rebelde (s) 19:30 SOS, viața 
mea! (s) 2030 0 lume a 
fiarelor (s, Mexic, 2006) 2230 
Tărâmul pasiunii (s) 23:30 
Bărbatul visurilor mele (s) 030 
Poveștiri adevărate (r) 130 
Extravaganta Anastasia (s). 
Cu: Norkis Batista, Juan Pablo

830 Megatehnicus 9D0 Dale 
lu‘ Mitică (r) IODO Natură și 
aventură (r) 10:30 Ulița spre 
Europa 11 DO Proiect IT 1130 
Jobbing (r) 12:00 Lumea azi 
12:30 Atlas 13:00 Stargate 
Atlantis (s) 14:00 Fotbal. Poli 
Timișoara - Farul Constanța, 
meci din Liga I - Etapa 14 
16:00 Bazar (r) 1630 De la 
carte la film (doc.) 17:00 Via 
sacra 18D0 Miracole (s) 19D0 
Planeta Pământ (doc.). Lectura 
David Attenborough 19:50 
Europa altfel 20:05 Androme
da (s) 21:00 Ora de știri 
22:10 Talentatul domn Ripley Raba, Hilda Abrahams, Dora 
(dramă, SUA, 1999) 0:35 Mazzone 
Transfer (r) 1:05 Planeta 
Moldova 135 Muzică la Ma
xim 2:35 Ulița spre Europa 
(r) 3:05 Fotbal (r): Poli 
Timișoara - Farul Constanța

11:10 O Cenușăreasă mo
dernă (comedie, SUA, 2004). 
12:50 Pepita (comedie, Aus
tralia, 2002). 14:25 Bobby 
Jones: O sclipire de geniu 
(biografic, SUA, 2004) 1630 
Bun venit în Mooseportl 
(comedie, SUA, 2004). 18:20 
Zebra de curse (aventuri, 
Africa de Sud, 2OO5).20:00 
Trăiește! (dramă, Franța, 
2005). 2230 Creep (horror, 
Marea Britanie, 2004). 23:55 
Echipa America: Jandarmul 
mondial (animație, SUA,

i

3

20:45 Fără scrupule
-■s Oi (thriller, SUA 2000). 

Cu: Bill Pullman, 
Gabrielle Anwar, 
Devon Sawa, Joanne 
Whalley. R.: Anthony 
Waller

22:45 Amprenta morții
U (acțiune, SUA 2004).

Cu: Jean-Claude Van 
Damme, Simon, Jam, 
Philip Tan, Valerie 
Tian, Lisa King. R.: 
Phillipe Martinez 

0:45 Observator (r) 
130 Concurs interactiv 
230 Șantajul (thriller,

Marea Britanie, 2003). 
Cu: Ross Kemp, Liam 
Cunningham, Natasha 
Little, Michael Byrne. 
R.: David Drury 

430 întâmplări hazlii (r) 
530 Animax: Aventurile

lui Hyperman 
(desene animate) 

630 Felida (reluare)

i.

i

ț 
i

£

8:45 Revista presei mondenă 
N24 9:00 Robbie (s) 10:00 
Dragul nostru Chariy (s) 11:00 
Pariu 241130 Agenția de tu
rism 12:00 Jolie - Jolie 13:00 
Tibanu' 1330 Pet Zone 1400 
Inimi frânte (s) 16:00 Crimă 
în Irak (polițist) 18:00 Will și 
Grace (s, SUA, 1998) 18:30 
Liga I Burger: FC Național - FC 
Vaslui (live) 2030 Shinobi - 
Războinicii din umbră (acțiu
ne, Japonia, 2005) 22:45 
Jucătorii (dramă, SUA 1996) 
0:45 Efect întârziat (thriller, 
SUA, 1988).

730 Desene animate 830 
Viața la pachet (ep. 9, come
die, SUA, 2005) 9:00 Hugo - 
gameshow interactiv în direct 
10:00 Autoforum 10:30 
Sport, dietă și o vedetă 11:00 
Flavours - 3 bucătari (r) 11:40 
Tele RON 12:45 Chris Isaak 
Show (s) 13:45 Săptămâna 
nebună (r) 14:45 Gogo Mania 
(r) 15:20 Ciao TV (r) 16:00 
Schimb de mame (r) 18:00 
Focus 19D0 Comedia boacă
nelor 19:30 Camera de râs 
20D0 Megastar 2230 Război
nicul din Las Vegas (acțiune, 
Canada/SUA) 0:30 Obsesia 
(thriller)

2004).

10:00 Realitatea de la 10:00 
10:45 Ziarul realității 11:00 
Realitatea de la 11:00 11:15 
Greșelile noastre 13:15 Capi
tal TV 15:15 Fabrica 16:00 
Realitatea de la 16:001630 3 
x 3 cu Stelian Tănase 17:00 
Realitatea de la 17:0017.D5 3 
x 3 18:00 Realitatea de la
18:00 18:45 Sport 19:15 Păre
rea mea 20:30 Secolul XXI 
21 DO Realitatea de la 21:00 
22:15 Am o știre pentru tine! 
23:15 Jurnal de mare audiență 
24:00 Realitatea de la 24:00

ț

9:15 Liga juniorilor (r) 10:00 
Descoperă România (s) 1030 
Terapie intensivă (r) 11:55 Bio
grafii celebre 1230 Cinema 
- Entertainment News 12:45 
Balul de Caritate de Hal
loween 14:15 Noi toți (s, r) 
1445 Dispăruți fără urmă (r) 
15:45 Verdict: Crimă! (s) 
1645 Faleze pe nisip (dramă) 
19D0 Povești extraordinare (s) 
20:00 Cinema 20:20 Monk 
(serial) 2130 Noi toți (serial) 
22:00 Emisiune: CineTePrinde. 
Pas în doi (dr.)

730 Euroblitz - Fabricat în 
Germania 8D0 Euroblitz - Jur
nal european 9D5 Top Fan X 
10:00 La limită 1030 Up 
grade. Emisiune IT interactivă 
1130 Hobby Mix (r) 12:00 Fan 
X. Cu Dana Gonț 13:00 Cine
ma Blitz - David Cassidy 14D0 
Destinații la cheie 1430 Pasul 
Fortunei (r) 16:00 Esentze. 
Tendințe în beauty style 17:00 
High Life (r) 18:00 Briefing. 
Știrile săptămânii 19:00 Ci
nema Blitz - David Cassidy. 
Documentar FOX (r) 20:00 
Explozia (dramă, România, 
1973) 22:00 Direct în pat 
2230 Trenul vieții (r)

7:00 Curse și fiare vechi 8:00 
Tehnologie extremă. Lărgii 
Canalului Panama țj® 
Mașini pe alese 10:00 CUrse 
11:00 Motociclete americane. 
Comanche 12D0 Dependenți 
de cascadorii 13D0 Curse și 
fiare vechi 14D0 Tehnologie 
extremă. Lărgirea Canalului 
Panama 15:00 Vânătorii de 
mituri. Zmeul lui Franklin 
16:00 Bărbații in alb 17:00 
Cum se fabrică 18:00 Dis
covery Atlas. China dezvăluită 
20:00 Tu alegi azil 23:00 La 
un pas de moarte. Luat de ape 
24D0 Ora Zero IDO Povestiri 
șocante 2D0 Curse
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www.Euroconcurs.ro
Deva (C.P) - Site-ul se adresează celor care doresc să 
devină funcționari europeni. Este gândit ca o resursă 
atât pentru cei care deja au început pregătirea pentru ri
guroasele probe de selecție cât și pentru cei care abia 
acum descoperă posibilitatea unei cariere europene.

Ministrul sănătății - în județ

1 euro_________________________________ 3,5193 lei
1 dolar american 2,7552 lei

TUdraUflEmJ!
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
OJ.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

■ Ministrul a participat 
la inaugurarea unui 
modern complex bal
near în Geoagiu-Băi.

Deva (M.S.) - Un modern hotel, dotat cu o bază de tratament medical de ultimă oră, a fost deschis ieri în stațiunea Geoagiu-Băi, în prezența ministrului sănătății, Eugen Ni- colăescu. Impresionat plăcut de cele constatate în urma vizitării complexului turistic, ministrul a apreciat că investițiile în turismul medical pot aduce beneficii oamenilor de afaceri, cu condiția ca serviciile să fie de cea mai bună calitate.„Investițiile în turismul medical pot aduce profit investitorilor. Baza medicală din hotel este la standarde

foarte înalte și poate rivaliza cu multe altele din lume”, a afirmat ministrul sănătății, referindu-se la ceea ce a văzut țn Hotelul Germisara, cotat la patru stele. El a adăugat că apreciază orice investiție care se deschide în România, menționând că acest fapt arată că economia României este în creștere.în urmă cu câțiva ani Hotelul Germisara era o ruină. După preluarea sa de către o companie producătoare de bere, hotelul a fost refăcut de la zero, în numai un an de zile, valoarea investițiilor depășind 7 milioane de euro, afirma Emil Morariu, unul dintre acționari. Lucrările de modernizare ale complexului au constat în refacerea integrală a tuturor spațiilor de cazare,
Peste șapte milioane de euro au fost investite în complexrestaurant, sală de conferințe, săli de tratamente, electrote- piscină, cabinete medicale, rapie și hidromasaj.

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enescu, 
nrJA <D— 717659.
Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr. 33.©-» 
748080.____________ ________________________
Farmacia „Amica", str. G. Enescu, nr. 7. ©-* 713045.
DEVA
Farmacia .Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 
©-» 231515.
Farmacia nr.1 .Remedia", non-stop, Piața Victoriei, nr.
29. ©-» 211616, 224488._____________
Farmacia .Tacomi - Humanitas II", str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ©-» 211949.
ORĂȘTIE
Farmacia .Oros", sâmbătă, orele 8 - 23, duminică, orele 
9-18, str. N. Bălcescu, nr. 7. ©-» 240976.
PETROȘANI
Farmacia .Piață", non-stop, str. Avram lancu, nr. 5

Galerii le artă
Deva. Galeriile de Artă „Forma”, din 
Deva, găzduiesc expoziția de pictură 
a artistului plastic Ion Cârjoi.
în cadrul manifestării „Noapte albă”, 
pe platoul de la poalele Cetății: 
Expoziție fotografii viață asociativă 
Hunedoara. Galeria de Arte. Expoziție 
de fotografie „Hunedoara de altă
dată”.
Petroșani. Expoziție foto - speologie 
la Casa de Cultură a Sindicatelor „Ion 
Dulămiță”, de Ja ora 19.00.

Teabu

Deva. Mâine seară, de la ora 19.30, 
pe scena Teatrului de Artă Drama
tică va avea loc spectacolul cu piesa 
„Revelion la Terzo Mondo" de Ovidiu 
Moldovan.

Cinuna

Amplasarea aparatelor radar in data de 04.11.2006:
- DN 7: Zam - Ilia - limita jud. Arad;
- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și Mihai 
Eminescu.

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

A
k

ÎNCEPĂTORI

Deva. Cinema „Patria”. Rulează filmul 
„Superman se întoarce”. Program zil
nic de la orele 15.00, 17.00 și 
19.00. Preț bilet: 3,5 RON (primul 
spectacol) și 5 RON.

Hunedoara. Cinema „Flacăra". Pro
gram: vineri, sâmbătă și duminică de 
la orele 13.00, 16.00 și 19.00, 
rulează filmul „Pirații din Caraibe".

Spectacole

Deva. 4.11.2006: „Noapte albă” pen
tru tineri. Pe platoul de la poalele 
Cetății (telecabină), cu începere de la 
ora 19.10; 19.30 Dansuri populare 
cu Ansamblul Pădureanca; 20.30 - DJ 
Mara; 21.00 înscrieri: Karaoke, Grafi- 
tti; 21.00 - Concurs Grafitti; 21.15 
Prezentare Consiliul Județean al 
Elevilor: 21.45 Discurs - director DJT, 
oficialități; 22.50 Prezentare Consiliul 
Județean al Elevilor (DJ Mara); 23.45 
Hip Hop Society: 22.00 Videoproiecții: 
filme din viața asociativă de tineret, 
Campanie Antidrog; 00.15 Karaoke; 
00.45 Concert Cristina Rus; 22.30 
Large groups games; 00.45 Distracție 
și voie bună!; 03.00 DJ Mara; 03.00 
Finalul evenimentului.
Petroșani. 4.11.2006. „Nopți albe" - 
manifestare cultural-sportivă pentru 
tineri. Platoul din fața Casei de Cul
tură a Sindicatelor „Ion Dulămiță” 
(vizavi de Primărie):
19.00 Deschiderea oficială. Specta

col maraton. Vor evolua: 19.15 mu
zică ușoară cu: Carina Matei, Rox
ana Bogdan, Alina Bălănescu; 19.25 
Dans modern, trupa Miracol Dance; 
19.30 Muzică ușoară: Larisa Zodie, 
Mihaela Strulea, Vlad Roșulescu; 
19,45 Recital muzică folk - Aorin Paul 
Camen; 20.05 Muzică dance: Alin 
Borcea, Luiza Dumitriu, Lorena Lalu, 
Alin Bereschi; 20.25 Demonstrații de 
breakdance; 20.45 Muzică ușoară: 
Sergiu Botezatu, Francesca Ban, Mile
na Paraschiv, Aice Stoica; 21.00 dans 
modern, trupa Miracol Dance; 21.10 
Recital Cristina Rus; 22.30 Demon
strație de breakdance; 22.40 Muzică 
ușoară: Andrei Popa, Bianca Ecart, 
Ligia Gavriș, Melisa Bucevschi; 23.00 
Dans modern, trupa Miracol Dance; 
23.05 Muzică pop: Kinga Farcaș, 
Denisa Horvath, George Coroi, Sergiu 
Bistriceanu, Marcela Chifu; 23.30 
Recitalul Ansamblului de cântece și 
dansuri populare Parângul; închiderea 
spectacolului, după ora 24:00.

la poalele Cetății se vor derula: 20.00 
Expoziție mașini tunate; 20.30 - 
demonstrații: role, skateboard, bici
clete. La ora 21.00 se fac înscrieri 
pentru concursuri și Cupa de fotbal; 
20.30 - 00.00: Cupa de Fotbal 
Petroșani. Pe platforma Casei de Cul
tură a Sindicatelor: campionate 
sportive. Cu începere de la ora 19.00: 
tenis de masă, biliard, table, șah, fot
bal, demonstrații de tunning cars, 
scutere, ATV-uri (strada principală). 
Large groups games - Fundația Noi 
Orizonturi: spațiul lateral de lângă 
CCS, demonstrație de alpinism - Fun
dația Salvamont Lupeni - Secțiunea 
Speologie Rinolophus: vizavi de Casa 
de Cultură a Sindicatelor Ion Dulămiță 
(23,00). De asemenea se vor derula 
demonstrații de sporturi extreme: role, 
skateboard (strada principală) și flash- 
uri de prezentări video cu luptătorii 
locali ce au participat la competițiile 
locale și naționale de Kl, MMA, 
MUAY-THAI, cu începere de la ora 
19:00, în foaierul CCS.

Turism
Straja. Stațiune de turism montan si
tuată în Județul Hunedoara, la o alti
tudine de 1445 m, stațiunea Straja 
îndeplinește toate condițiile pentru o 
vacanță perfectă. Acces auto pe DN 
66 până în Petroșani și de aici la 
Lupeni. Din Lupeni se urcă la Straja 
cu teîescaunul. Cu trenul, pe ruta 
Timișoara - Petroșani - Craiova, cu 
schimb în Petroșani către Lupeni.

Deva. în cadrul manifestării pentru 
tineri ce va avea loc în noaptea de 
sâmbătă spre duminică pe platoul de

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

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

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

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

LIBER4
Vrei să ai numai de 

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

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

iTalon pentru concurs
• Nume____________________
I Adresă___________________

îți utilează casa!

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!
...................................................
- 4 noiembrie 2006 I
____Prenume_______________  ■

I Telefon_______________________Sunteți abonat?_________  I
întrebarea zilei: Credeți că piața ofertei de muncă din Româ
nia este variată? DA _l NU □

JURNAL
ncepători Avansați

CONCURS

http://www.Euroconcurs.ro
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CUM SĂ NE 
GĂSIM UN JOB?

Construcțiile devenite pasiune
- I -

uv

• Slujbe. Oficiul pentru Migrația Forței de Muncă anunță că pe tot parcursul lunii noiembrie, între 09.00-16.00, are loc acțiunea de înscriere în banca de date pentru femei cu vârsta cuprinsă între 20-40 ani care doresc să lucreze în domeniul agricol. (I.J.)
• Respect. Dintr-un sondaj realizat de Ministerul Muncii a rezultat că salariații români sunt mult mai interesați de respectul cu care sunt tratați la locul de muncă și de posibilitățile de dezvoltare personală, decât de salariile primite. (IJ.)

■ Milian Buța a dat 
construcțiile din Israel 
pe cele din Cartierul 
Zăvoi, din Deva;

Ina Jurcone___________________
ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Meșterul finisează ultimele detalii ale unui șemineu. Vilei proaspăt terminate i se fac ultimele retușuri, iar șemineul face parte dintre acestea. Un bărbat meșterește la un coș de evacuare a fumului. Lucrează de 12 ani în construcții și spune că meseria i se potrivește ca o mănușă.Numele lui este Milian Buța și este de profesie zidar. „Am făcut primii doi ani de liceu

Se fac ultimele retușuri la șemineu (Foto: Traian Mânu)

A N U
Societatea Comercială „HIDROSERV" 

Hațeg — S.A. organizează concurs, conform legii, 
în vederea angajării pe o perioadă determinată de 
2 luni pe următoarele posturi din cadrul Comparti
mentului Construcții:

- 2 (două) posturi de asamblator-montator pro
file aluminiu și geam termopan

■ proba, scrisă - în data de 17.11.2006, ora 10.00
- proba practică - în data de 20.11.2006, ora 

10.00
Cerințe:
- studii medii
- 1 post inginer
■ proba scrisă - în data de 17.11.2006, ora 12.00
■ proba practică - în data de 20.11.2006, ora 

12.00
Cerințe:
- studii superioare tehnice
- experiență în proiectarea și producția de tâm- 

plărie de aluminiu cu geam termopan.
Cererile-tip de înscriere, tematica și lista cu docu

mentele necesare înscrierii la concurs se vor ridica 
de la Compartimentul Resurse Umane, începând cu 
data de 03.11.2006, iar dosarele pentru înscriere se 
vor depune până la data de 16.11.2006, ora 15.30.

(68749)

în construcții, dar școala profesională a fost în cu totul alt profil. însă am ales după terminarea studiilor să lucrez în construcții. Știu să fac orice: de la fundație, la ridicarea zidurilor, până la finisări interioare și zugrăvit. Nimic nu este greu dacă este făcut cu

drag”, spune bărbatul. Și într- adevăr, ce a ieșit din mâinile lui este de o calitate excelentă. Despre șemineul la care lucrează spune că a reușit să-l construiască în doar o săptămână, însă lucrarea este una migăloasăs ce necesită multă atenție pentru că mate

rialele folosite sunt foarte scumpe, iar un eșec îngreunează apoi finisările.
Venit din IsraelPentru că este un meseriaș excelent, Milian a lucrat aproape doi ani în Israel. „Am lucrat exact ce lucrez și aic^’ tot într-un cartier de vile. Ani ridicat ziduri, am pus gresie, faianță și am zugrăvit. A trebuit să revin în țară pentru că aici îmi este familia. Am lucrat acolo pentru bani, în construcții se câștigă foarte bine. Cu banii câștigați mi-am cumpărat o locuință pe care tot eu am pus-o la punct până la ultimele detalii. De atunci lucrez la Nida Construct. Cred că asta voi face toată viața”, concluzionează Milian Buța.

Oportunități după aderare
■ Cine caută un loc de 
muncă bine plătit va 
putea aplica, în 2007, 
pentru un post în UE.

Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Angajatorii străini, adaptați standardelor europene, pot primi cetățeni români care vor o slujbă mai bine plătită în Spania și Franța. Astfel, cei interesați vor trebui să-și „retușeze” CV- urile după modele existente în țările unde doresc să muncească. Cei care aleg Spania trebuie să realizeze o Scrisoare de Intenție și un CV,

precum și copiile diverselor certificate. Diplomele însoțite de anumite referințe sunt cerute ulterior. Scrisoarea de Intenție trebuie să fie în format A4; ca „Experiență profesională”, trebuie menționate numele companiilor, localitățile, perioadele de angajare, denumirea joburilor și responsabilitățile. Pe prima poziție va apărea cel mai recent loc de muncă. CV-ul va fi încheiat cu rubrica „Referințe disponibile la cerere”.
Rolul voluntariatuluiLa secțiunea „Educație” a CV-ului trebuie precizate toate instituțiile de învățământ absolvite, cursurile de spe-

Angajatorii doresc CV-uri complete (Foto: cl)cializare, diplomele și certificatele obținute, în ordine invers cronologică. Pentru englezi este esențial ca Scrisoarea de Intenție să fie realizată într-un stil oficial și pe o singură pagină. Dacă aveți mai mulți ani de experiență în câmpul muncii reflectați în CV, educația va fi trecută

după istoricul locurilor de muncă. Scrisoarea de Intenție trebuie scrisă de mână și să nu fie mai mult de o pagină. CV-ul va fi compus în variantă briefing (scurtă) de maximum două pagini. Voluntariatul cu caracter social face mult pentru obținerea unui job în Franța.
United Pan-Europe Communications, lider în industria de teleco

municații în bandă largă furnizând servicii de informare, 
comunicare și divertisment

Angajează
Casier / Reprezentant Relații Clienți
Responsabilități principale:
* Gestionarea bazei de date clienți ți a altor 

informații despre serviciile UPC
* Capacitatea de a dezvolta relații de cali

tate cu dienții
* Prezentarea informațiilor despre serviciile 

UPC
* încasarea plăților efectuate de clienți în cen

trele de relații clienți
Cerințe:
* Bune abilități de comunicare, prezență 

plăcută
* Corectitudine, precizie, integritate
* Spirit de inițiativă, reacții prompte la soli

citări
■ Studii superioare

• Abilități de lucru cu calculatorul
• Preocupat de dezvoltarea abilităților ți 

cunoștințelor sale profesionale
• Cunoștințe din domeniile: Internet, Microsoft 

Office
Oferim:
• pachet de recompensare motivant;
• cursuri periodice de pregătire în comunicare;
. posibilitatea de evoluție într-o firmă aflată 

în permanentă dezvoltare.

Candidații sunt rugați să trimită un CV, o 
scrisoare de intenție ți o fotografie recentă la 
adresa: UPC Romania, Deva, Strada Decebal, bl. 
R-parter, fax 0256-211.133 sau email: resur- 
seumaneQupctm.ro, până la data de 
05.11.2006. Candidații care nu sunt contactați 
în termen de 5 zile de la data-limită de depunere 
a CV-urilor se consideră incompatibili cu cerințele 
postului. (68737)

S.C. GARANT CONSULTING SRL DEVA 
AJVGAJEAZA de urgență dulgheri. 
Condiții avantajoase de salarizare.____________

CV-urile se depun la sediul firmei din Deva, str. M. Kogălnlceanu, 
bl. F5, parter, ap. 64.

Informații la tei. 0788/386108.
(68674)

SC BERE MURES SA, proprietar ți operator 
ai Hotelului GERMISARA Resort&SPA, selectează per
sonal pentru ocuparea următoarelor posturi:

United Pan Communications, lider în industria de telecomunicații 
în bandă largă furnizând servicii de televiziune prin cablu, Inter

net și telefonie fixă digitală

Angajează în Deva și Orăștie

Reprezentant de Vânzări 
CATV, Internet ți Telefonie - 

piața rezidențială

Oferim:
- pregătire de specialitate
- program flexibil, 4 ore/zi, după-amiază
- oportunitatea de a avea un al doilea 

loc de muncă și un venit suplimentar
- contract de comision
- venituri substanțiale
- oportunitatea de carieră într-o com

panie multinațională

- aspect plăcut și îngrijit
- abilități de comunicare
- studii superioare
- capacitate de vânzare în regim D2D
- experiență relevantă în vânzări
- cunoștințe bune legate de Internet
- disponibilitate de deplasare

Candidații sunt rugați să trimită, în 
perioada 4 noiembrie - 30 noiembrie 
2006, un CV, o scrisoare de intenție și o 
fotografie recentă, la adresa: UPC Roma
nia, Timișoara, P-ța Consiliul Europei nr. 1, 
fax 0256-211133 sau email: resurseu- 
mane@upctm.ro

(68214)

1. auditori hotel și 

restaurant

2. casieri

3. ospătari

4. electrician

5. instalatorCondiții generale: calificare conform postului, experiență relevantă, cazier fără antecedente penale.

Se oferă pachet salarial atractiv, posibilitatea dezvoltării 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- mures.ro.Persoană de contact: director Răzvan Mareș - 0725-541000. (68611)

SERVICE 
AUTOMOBILE 
angajează elec

trician auto, 
experiența în 
domeniu este 

un atu.
CV-urile se vor 

trimite la 
tel./fax 

0254/214341.
(68077)

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

~ ANGAJEAZĂ

Muncitori 
necaiificați pentru 

depozit Deva
Oferim:
- salariu motivant
- o masă/zi gratuită
- transport gratuit pen
tru persoanele din alte 
localități.
Informații suplimentare 
la sediul unității sau la 
tel. 0254/226149.

<680291

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

ANGAJEAZĂ

Muncitori necalificați pentru depozit Arad
Oferim:
- cazare gratuită,
- 3 mese/zi gratuite,
- salariu motivant.
Informații suplimentare la sediul unității sau la tel. 0254/226149. (68029) ,

____________________________________________________ 'SfrFf

S.C. REVA & CO S.R.L
angajează:
- SUDORI
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cuvÂm Adversari de top pentru CIP
SPORT

• Accidentare. între cei patru accidentați pentru meciul cu U Craiova de duminică, cea mai gravă este a mijlocașului Marian Con- stantinescu, care acuză dureri de spate și,< ' probabil, va fi indisponibil până la finalul acestui tur de campionat. (V.N.)
• Arbitri. Partida Jiul Petroșani - Universitatea Craiova va fi arbitrată de o brigadă condusă de Alexandru Deaconu, ajutat la cele două linii de asistenții Dumitru Bârgăoanu și Eduard Crângașu. Al patrulea oficial pentru această partidă este Sorin Tarcea. (V.N.)
Grupata tarului âa elită

Grupa A _____  __  __
Interviu Boomerang (Spania);
Arzignano Grifo (Italia); MNK Split (Croația);
CC LKW Jistebnik (Cehia).
Partidele se vor juca la Arzignano pe terenul campioanei 
Italiei.
Grupa B
Dinamo Moscova (Rusia);
Sporting Clube de Portugal (Portugalia);
FC Shaktior Donețk (Ucraina);
FC CIP Deva (România).
Partidele se vor disputa la Moscova pe terenul campioanei 
Rusiei, finalista de anul trecut a UEFA Futsal CUP.
r ic i C:
Action 21 Charleroi (Belgia);
KMF Marbo Beograd (Serbia);
Araz Naxțivan (Azerbaidjan);
Clearex Chorzow (Polonia).
Partidele se vor disputa în Polonia
Grupa D______________ ___________________________
El Pozo Murcia (Spania);
FC Dorozhnik Minsk (Belarus);
Futsal Club Godollo (Ungaria);
Kairat Almaty (Kazakstan).
Partidele se vor disputa la Budapesta (Ungaria).

■ Campiona României 
a picat în cea mai tare 
grupă a turului de elită 
al UEFA Futsal CUP.
ClPRIAN MARINUȚ______________________

ciprian.marinut@informmedia.roDeva - Campioana României, FC CIP Deva, prima echipă din țară care a reușit să treacă de turul preliminar al UEFA Futsal CUP, a avut ghinion la tragerea la sorți a turului de elită care s-a desfășurat, ieri, la Nyon, în Elveția. Devenii au picat în grupa B, cea mai puternică posibilă, în care vor juca, împotriva campioanelor din Rusia, Ucraina și Portugalia, toate echipe de prim rang ale Europei. Dinamo Moscova, campioana Rusiei, este cea mai galonată adversară a FC CIP, fiind finalista ultimelor două ediții ale UE FA Futsal CUP în care a fost învinsă de Interviu Boomerang, campioana Spani

Devenii au avut ghinion la tragerea la sorți (Foto: T Mânu)

FMM/Uvua»«
Deva (V.N.) - Delegări de arbitri și observatori pentru 
etapa a IX-a, din 5 noiembrie: Metalul Crișcior - Con
structorul Hunedoara, Daniel Tihrt, centru. Alexandru Bel- 
gun (Călan) și Petru Voica, asistenți.
Observator, Sever Bogdan.
Agrocompany Băcia - Inter Petrila, Adrian Romonți, cen
tru, Marius Pavăl și Alexandru Bălan (Simeria), asistenți. 
Observator, Petru Zlate.
Victoria Călan - Universitatea Petroșani, Alin Saraol, cen
tru, Marius Necșulescu și Cristian Măluțan (Deva), asis
tenți.
Observator, Lazăr Kelemen.
Minerul Aninoasa - CFR Marmosim Simeria, Emilian 
Petrișor, centru, Nicolae Albulescu și Stelian Chiriță (Brad), 
asitenți.
Observator, Marian Dima.
Aurul Brad - Colegiul Matei Corvin, Claudiu Vașarhelian, 
centru (Orăștie), Alexandru Nichilciuc și Claudiu Nicoară 
(Deva), asistenți.
Observator, Doru Toma.
Gloria Geoagiu - Retezatul Hațeg, Victor Cojocari, cen
tru, Florin Velea (Hunedoara) și Tiberiu Haidu (Deva), asis
tenți.
Observator, Adrian Radu.

Deva (V.N.) Delegări de arbitri și observatori pentru 
partidele din faza județeană a Cupei României, care vor 
avea loc duminică, 5 noiembrie a.c.:
Moții Buceș - Zarandul Crișcior
Cosmin Danciu, centru, Cristian Petrean și Florin Cibian, 
(Deva), asistenți. Observator, Nicolae Mogoș.
Ponorul Vața - Olimpia Ribița
Daniel Marinescu, centru, Robert Roșea și Daniel Haidin- 
er (Hunedoara), asistenți. Observator, Pavel Marincău. 
Aurul Certej - Streiul Simeria Veche
Florentin Văcaru, centru, Dan Colesniuc și Marius Bartoșiu 
(Hunedoara), asistenți. Observator, Constantin Gîț.

Seria Valea Streiului
Deva (V.N.) - Delegări de arbitri și observatori pentru 

Ă etapa din 5 noiembrie: Sargeția Bretea Română - Viitorul
Pădișa, Sergiu Perța, centru, Ionel Cîrstea și Gavril Tamaș 

’ (Petroșani), asistenți. Observator, I. Cărare.
Unirea Berthelot - Minerul Teliuc, ___________
Aurelian Panaite, centru, Mihai Fagarași și Claudiu Ungure- 
ânu (Lupeni), asistenți. Observator, Emil Munteanu.
Cerna Lunca Cernii - Streiul Bare Mare____________
Daniel Tihrt, centru, Alexandru Belguti (Călan) și Nicu Savin 
(Hațeg), asistenți. Observator, N. Sperios.
Sîntămărie Orlea - Goanță Ghețari________________
Claudiu Kremer, centru, Sorin Corpadi și Florin Bulgaru 
(Lupeni), asistenți. Observator, Vasile Capotescu.
Mureșul II Deva - Dacia Boșorod________ ________
Claudiu Vașarhelian (Orăștie), centru, Robert Pop și Mar
ius Necșulescu (Deva), asistenți. Observator, Mirel Biriș.

ei, deținătoarea trofeului. Sporting Clube de Portugal, campioana Portugaliei, și Șah- tior Donețk, campioana Ucrainei, sunt ambele semifînaliste ale ediției trecute a UEFA Futsal Cup și câștigătoare ale grupelor din care au făcut parte

în turul preliminar în acest an. Meciurile grupei B se vor desfășura la Moscova în perioada 4-10 decembrie 2006.
Calificare imposibilă„E cea mai dificilă grupă posibilă. Dacă în teren ar con

ta numai coeficienții UEFA, experiența, bugetele cluburilor sau blazonul echipelor am pierde în mod sigur toate trei meciurile. Dar cum farmecul sportului și al futsalu- lui îl reprezintă surprizele, noi sperăm să contrazicem cât de mult posibil calculele hârtiei. Cu siguranță ne dorim să realizăm o surpriză, poate două, dar rămânem cu picioarele pe pământ și nu ne gândim la câștigarea grupei, ci doar la acumulare de experiență pe plan internațional”, comenta Paul Grecu, vicepreședintele echipei FC CIP Deva.Totodată acesta consideră că grupa cea mai accesibilă pentru deveni în care ar fi avut șanse la calificare ar fi fost grupa C din care mai fac parte și echipele: Action 21 Charleroi din Belgia; KMF Marbo Beograd din Serbia; Araz Naxpivan din Azerbaidjan; Clearex Chorzdw din- Polonia.
Jiul, fără prime la victorie
■ Minerii nu vor încasa 
nici un leu, chiar dacă 
vor câștiga întâlnirea 
cu U. Craiova.
ClPRIAN MARINUȚ

ciprian.marinut@informmedia.roPetroșani - Situația delicată a Jiului care ocupă penultimul loc în clasament a afectat până și bunul simț al jucătorilor (lucru rar întâlnit), aceștia afirmând că nu-i interesează primele de joc, ci evadarea din subsolul Ligii I. Marin Tudorache, antrenorul minerilor, a menționat că, în cazul unei victorii, jucătorii săi nu vor solicita nici o primă din partea patronului Alin Si- mota. „Am fost surprins când jucătorii au venit la mine și

mi au spus că, deocamdată, nu-i interesează primele de joc și că nu se pune problema banilor până în momentul în care nu vor scoate echipa din subsolul clasamentulu”, a spus Tudorache. Tehnicianul formației Jiul susține că este important ca echipa sa să nu piardă partida cu Universitatea Craiova. „Este foarte important pentru noi să nu pierdem acest joc, dar nu pot spune că este unul decisiv, având în vedere că mai simt multe e- tape din acest sezon”, a afirmat Tudorache. Partida Jiul Petroșani - Universitatea Craiova se va disputa duminică, începând cu ora 14.00, și va fi arbitrată de o brigadă condusă de Alexandru Deaconu, ajutat la cele două linii de asistenții Dumitru Bărgăoanu și Eduard

Este foarte important ca Jiul să nu piardă duminică (Foto: t Mânu)Crângașu. Conducerea clubului Jiul Petroșani a decis ca prețul unui bilet la partida cu Universitatea Craiova, de pe teren propriu, din cadrul etapei a XlV-a a Ligii I, să fie de 9 lei, cu 4 lei mai mult decât la meciul precedent, susținut împotriva echipei Pandurii Târgu Jiu. „Am luat această

decizie după ce la meciul cu Pandurii când am lăsat din preț până la 5 lei, nimeni nu s-a înghesuit. Cred că avem cele mai ieftine bilete din Liga I, dar după părerea mea este un dezinteres total pentru fotbal în această zonă”, comenta secretarul general al clubului petroșănean, Marian Spiru.
Doar un egal pentru Dacia
■ Deși au condus cu 1- 
0, orăștienii au alergat 
după egalare spre 
sfârșitul meciului.

Valentin Neagu
valentin.neagu@lnformmedia.ro

Orăștie - Meciul de ieri dintre Dacia Orăștie și U 1919 Cluj Napoca, din Liga a IlI-a de fotbal, a fost considerat de gazde ca unul foarte important pentru revenirea de formă a echipei, care de cinci etape nu a mai câștigat nici o partidă. Mai ales că întreaga echipă era validă, cu excepția lui Buciuman, suspendat pentru cartonaș roșu. Din păcate nu a fost deloc așa. Partida a început bine pentru fotbaliștii

„Daciei”, în minutul 7 ei reușind să' deschidă scorul prin Popovici. La 1-0 însă, ca și altădată, orăștienii s-au relaxat, ceea ce i-a costat foarte mult, clujenii reușind să egaleze doar după câteva minute. Cu acest scor s-a încheiat și prima repriză.Cei care aveau să marcheze primii în partea a doua a jocului au fost oaspeții care, după 10 minute de la reluare, vor conduce cu 2-1. La Orăștie se prefigura, așadar, o nouă înfrângere. Nu s-a întâmplat însă acest lucru, întrucât, cu cinci minute înainte de final, Voite reușește să înscrie și să restabilească egalarea.„Suntem încă în impas. Neam relaxat prea devreme și am ratat multe ocazii. Regre-

„Dacia" încă nu se regăseștetăm, dar asta este situația. Sperăm ca în meciul de la Sovata din etapa viitoare să facem o figură frumoasă” ■ ne- a declarat după meci Constantin Nenu, antrenorul celor de la „Dacia”

Sprijin retras
Petroșani (V.N.) - Primarul municipiului Petroșani, Carol Schreter, a declarat că membrii Consiliului Local au decis să retragă sprijinul financiar, în valoare de 300000 de lei, acordat inițial clubului Jiul. „Nu vom mai putea aloca această sumă pentru că avem fonduri insuficiente și sunt alte instituții care au mare nevoie de bani”, a spus • primarul. El s-a arătat dezamăgit de locul ocupat în clasament de formația petroșăneană. Jiul va primi, totuși, un ajutor financiar, în valoare de 50000 de lei, destinat Centrului de Copii și Juniori.

„Mureșul" s-a împotmolit 
la Reghin

Deva (V.N.) - Liderul Seriei a V-a din Liga a IlI-a de fotbal, „Mureșul” Deva, a avut ieri la Reghin un meci foarte dificil. Oficialii și jucătorii deveni se așteptau la un meci greu, dar nu chiar așa. Și aceasta, întrucât...„Principalul nostru adversar de la Reghin a fost terenul. Un teren foarte greu, cu zăpadă de o palmă, dar necurățat. Așa că mai mult ne am luptat cu acesta, decât cu jucătorii” - ne-a declarat după partidă Gică Barbu, antrenorul echipei Mureșul.Scorul a rămas 0-0 și pentru că devenii au ratat ex

trem de mult, inclusiv și când s-a rămas singur cu portarul. Și au fost vreo 4-5 ocazii pe care Barbu le-a apreciat foarte clare, dar s-a ratat. A rămas probabil și pentru că în prima parte a jocului Bițiș, cel cu o contribuție importantă în atac, s-a accidentat și a fost nevoie de înlocuirea lui.Cu toate acestea, „Mureșul” a rămas încă pe locul 1. Marți va juca restanța cu Maris Tîr- gu Mureș, iar oficialii deveni apreciază că nu va fi deloc ușor. Cum nu va fi deloc ușor să păstreze locul 1 până la sfârșitul turului.

Un întreg arsenal
Hunedoara (V.N.) - Președintele clubului Corvinul Hunedoara, Dorin Nicșa, a declarat că spectatorii care vor participa la partida Po li Timișoara - CFR Cluj, din optimile Cupei României, au la dispoziție un întreg arsenal de bolovani și scânduri.„Din cauza stării proaste a tribunelor, în incinta arenei suporterii au la dispoziție un întreg arsenal de bolovani și scânduri, așa că Timișoara trebuie să-și ia o serie de măsuri de prevedere”, a spus Nicșa. El a dat ca exemplu partida din cadrul etapei a

XlI-a, a seriei a doua a Ligii II, dintre Corvinul Hunedoara și Universitatea Cluj. Partida dintre Poli Timișoara și CFR Cluj, din optimile Cupei României, va avea loc în 8 noiembrie, de la ora 13.00, pe stadionul Michael Klein, din Hunedoara. Pe de altă parte, directorul departamentului de fotbal din cadrul clubului Poli Timișoara, Paul Cazan, s-a arătat mulțumit de calitatea terenului de la Hunedoara. „Se prezintă în condiții foarte bune. Cei de acolo doresc să ne ajute și să ne ofere toate condițiile”, a afirmat Cazan.
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FE SCURT
4 4 4 4 4'4 4 4 4 4 4 4 4 4^4 4 4 4 i' 4 44 4 4^4 4 4 4' 4 4 4 4 i 4' 4 4~4 4 4 4' 4 4 4 4 4 4 i 4 4* 4 - Penaltiul, o decizie exagerata• Schimburi Responsabilul cu relații internaționale din cadrul Comitetului olimpic al Statelor Unite, Robert Fasulo, s-a pronunțat în favoarea schimburilor cu caracter sportiv cu Cuba, joi, cu ocazia Congresului mondial al Sportului pentru toți de la Havana. (MF)

REZULTATE - CUPA UEFA
j București (MF) - Rezultate înregistrate, joi, în etapa a ll-a 

a grupelor Cupei UEFA:
Grupa.A ,____ _ __ >........... . ,

| Partizan Belgrad (Serbia) - Livorno (Italia) T-î
Glasgow Rangers (Scoția) - Maccabi Haifa (Israel) 2-0 
Clasament; 1. Glasgow Rangers 6 puncte (2 jocuri), 2. 
Maccabi Haifa 3 p (2 j), 3. Partizan Belgrad 1 p (1 j), 4 
Livorno 1 p (2 j), 5. AJ Auxerre 0 p (1 j).
Grupa B ____
Dinamo București (România) - Beșiktaș Istanbul
(Turcia) 2-1 Tottenham Hotspur (Anglia) - FC Bruges (Bel
gia) 3-1
Clasament: 1. Tottenham Hotspur 6 puncte (2 jocuri), 2. 
Dinamo București 3 p (1 j), 3. Bayer Leverkusen 1 p (1 j), 
4. FC Bruges 1 p (2 j), 5. Beșiktaș Istanbul 0 p (2 j).
Gripa C ____________________________________
Grasshopper Zurich (Elveția) - AZ'67 Alkmaar (Olanda) 
2-5 Sporting Braga (Portugalia) - Slovan Liberec (Cehia) 
4-0
Clasament: 1. AZ'67 Alkmaar 6 puncte (2 jocuri), 2. Sport
ing Braga 3 p (2 j), 3. FC Sevilla 1 p (1 j), 4. Slovan Liberec 
1 p (2 j), 5. Grasshopper Zurich 0 p (1 j).
Grupa D g.________j ■; ir: > . ,.,3.',r,
SC Heerenveen (Olanda) - OB Odense (Danemarcă) 0-2 

RC Lens (Franța) - Osasuna Pamplona (Spania) 3-1 
Clasament: 1. RC Lens 3 puncte (1 jocuri), 2. OB Odense 
3 p (2 j), 3. FC Parma 3 p (1 j), 4. SC Heerenveen 1 p (2 
j), 5 Osasuna Pamplona 1 p (2 j).
Grupa E _ i ________
AS Nancy (Franța) - Wisla Cracovia (Polonia) 2-1 Black

burn Rovers (Anglia) - EC Basel (Elveția) 3-0
Clasament: 1. Blackburn Rovers 6 puncte (2 jocuri), 2. 
AS Nancy 3 p (1 j), 3. Feyenoord Rotterdam 1 p (1 j), 4.
FC Basel 1 p (2 j), 5. Wisla Cracovia 0 p (2 j).
Grupa F____ ______ ;__ ____» ' ■ /___________________ .
Zulte-Waregem (Belgia) - Sparta Praga (Cehia) Ajax Ams

terdam (Olanda) - Austria Viena (Austria) 3-0
Clasament: 1. Zulte-Waregem 6 puncte (2 jocuri), 2. jax 
Amsterdam 3 p (1 j), 3. Espanol Barcelona 3 p (1 j), 4. 
Sparta Praga 0 p (2 j), 5. Austria Viena 0 p (2 j).
Grupa G ;__________ ______ ______________
Hapoel Tel Aviv (Israel) - Rapid București (România) 2-2 
Mlada Boleslav (Cehia) - Panathinaikos Atena (Grecia) 0-1 
Clasament: 1. Panathinaikos Atena 6 puncte (2 Jocuri), 
2. Rapid București 2 p (2 j), 3, Pahs Saint-Germain 1 p (1 j), 
4.. Hapoel Tel Aviv 1 p (2 j), 5. Mlada Boleslav 0 p (1 j). 
Grupa F ________________ _____________ _  .
US Palermo fftaija) - Newcastle United (Anglia) 0-1 Ceita 

Wgo (Spania) - EWrachț-Fragltfurt (Germania) 1-1 
Clasament: 1. Newcastle' United 6 puncte (2 jocuri), 2.
US Palermo 3 p (2 j), B. Ceita Vigo 1 p (1 j), 4. Eintracht 
Frankfurt 1 p (2 j), 5. Fenerbahce Istanbul 0 p (1 j).

■ Demiroren pune 
înfrângerea pe seama 
ghinionului, iar jucătorii 
critică arbitrajul.

București (MF) - Președintele clubului Beșiktaș, Yildi- rim Demiroren, pune înfrângerea de joi, din meciul cu Dinamo, scor 2-1, pe seama ghinionului, în timp ce jucătorii echipei antrenate de Jean Țigana critică arbitrajul lui Darko Ceferin, informează presa turcă. „Am avut ghinion. Cu acest fotbal ar fi trebuit să învingem. Ocaziile pe care le-am ratat reprezintă o mare neșansă și penaltiul a fost o decizie exagerată”, a spus Demiroren, citat de cotidianul Fotomac. Demiroren a adăugat că Beșiktaș își va forța șansele până la ultimul meci din grupă.Potrivit site-ului karakar- tal.com, fundașul Ibrahim Toraman a afirmat că Ceferin a protejat prea mult formația
Capello îl vrea pe Chivu

Topul coeficienților
București (MF) - Portugalia și-a mărit, sensibil, avantajul față de România în clasamentul coeficienților UEFA, în urma disputării meciurilor din Ligă Campionilor și a celor din Cupa UEFA. Formațiile portugheze au obținut, în total, 1,167 puncte, în timp ce echipele românești au acumulat un singur punct, astfel că lusitanii au ajuns la o diferență de 1,417 puncte față de 1,250 cât era după etapa precedentă a cupelor europene. Dacă România a pierdut puțin teren în fața Portugaliei, a câștigat, în schimb, o sutime față de ocupanta locului opt în topul coeficienților, Olanda. România este, alături de Spania, singura țară care are toate echipele rămase în competiție.

■ Chivu a devenit din 
nou obiectivul principal 
pentru Real Madrid în 
această iarnă.

București (MF) - Cotidianul AS scrie din nou, vineri, despre interesul echipei Real Madrid pentru fundașul formației AS Roma, Cristian Chivu, subliniind că antrenorul Fabio Capello a solicitat aducerea de noi jucători în iarnă, românul fiind considerat o prioritate.„Capello s-a decis. Are nevoie de un fundaș central, iar pe agenda Realului sunt două nume: Chivu și Mexes. Ambii au jucat cu AS Roma în Liga Campionilor și nu vor mgi putea face acest lucru cu Real Madrid”, a notat AS.
DonațieStockholm (MF) - Fostul campion de tenis suedez Bjom Borg, de 11 ori câștigător al turneelor de Mare Șlem, a donat unei societăți de caritate, de combaterea cancerului, 10.000 de euro, sumă provenită din vânzarea la licitație a rachetei cu care a cucerit titlul la Wimbledon în 1976. Borg anunțase că-și pune în vânzare 5 trofee cucerite de-a lungul anilor, precum și cele 2 rachete de la victoriile de la Wimbledon, din cauza unor probleme financiare proprii, după care s-a răzgândit și a decis să facă astfel de gesturi.

Beckham, amendat

Van Nistelrooy recunoaște că a executat slab penalty-ul din meciul de miercuri cu Steaua, dar este pentru prima oară când a fost înlocuit imediat după ratarea unui 11 m. (Foto: EPA)........ - ,, „ .......................... .. - ..

București (MF) - Mijlocașul echipei Real Madrid, David Beckham, a fost amendat pentru că a întârziat 10 minute la antrenamentul de joi al formației madrilene, informează cotidianul The Sun. „Beckham a primit aplauzele sarcastice ale colegilor atunci când a venit de la vestiare”, scrie The Sun, care notează că fotbalistul a discutat, după meciul cu Steaua, cu jucătoarea de tenis Maria Șarapova, prezentă la partida de pe Santiago Bern- abeu. The Sun menționează că este pentru a doua oară când Beckham are probleme

Turcii au fost nemulțumiți de arbitraj (Foto: epa)Dinamo. „Noi am jucat bine ca echipă. Am avut ocazii. Am înscris un gol care a fost anulat de arbitru. Este de dezbătut dacă a fost sau nu ofsaid. Deși am jucat în deplasare, noi credeam că vom putea învinge. Consider
„Chivu este un specialist în loviturile libere directe pentru șutul său excelent, iar la Roma a fost titular indiscutabil în ultimul sezon, fiind, fără nici o îndoială, unul dintre cei mai compleți fundași din Serie A. La Universitatea Craiova a jucat fundaș stânga, dar la Ajax s-a adaptat în centrul apărării, unde a jucat perfect. A ajuns la Roma și a fost încă din prima zi titular sub ordinele lui Capello. în condițiile actuale, cu Roberto Carlos aproape de finalul contractului, versatilitatea sa ca fundaș stânga sau central îl transformă în obiectivul numărul 1”, serie AS despre fundașul român. Cristian Chivu a fost dorit și la începutul sezonului de Real Madrid, însă oficialii Romei
Alex Ferguson, după 20 de ani
■ Căpitanul Gary Neville 
crede că Alex Ferguson 
mai poate sta încă 10 
ani la Manchester.

București (MF) - Căpitanul Gary Neville crede că managerul Alex Ferguson va rămâne la Manchester United încă zece ani, antrenorul aflându- se pe banca tehnică a „diavolilor roșii” de 20 de ani, informează The Sun. „Nu ar fi o surpriză pentru mine dacă va mai sta încă cinci până la 10 ani. De ce ar pleca? Este mai determinat ca niciodată. Este o continuă provocare să fii la acest club. Știu asta în calitate de jucător și în calitate de suporter. Acest lucru îl va menține tânăr. A existat o perioa
de acest gen, în 16 august el ratând un întreg antrenament deoarece avionul care trebuia să ajungă de la Londra a întârziat.„El a întârziat doar 10 minute și nu a fost o problemă la club”, a spus un purtător de cuvânt al lui Beckham. The Sun notează că după întâlnirea cu Șarapova, Beckham a fost la un restaurant cu coechipierul său Ronaldo. Brazilianul însă a ajuns la timp la antrenament și a stat cu Beckham mai mult pe teren, după ce majoritatea jucătorilor a plecat. 

că penaltiul dictat pentru echipa adversă în ultimul minut este o decizie greșită. Arbitrul a protejat mult echipa adversă”, a precizat Toraman. Mijlocașul Aii Tan- dogan consideră că echipa antrenată de Jean Țigana a

Va pleca Chivu la Real?au susținut în repetate rânduri că nu vor renunța la român, căruia vor să-i prelungească înțelegerea ce expiră în 2008.

Alex Ferguson continuă la Manchester (Foto: EPA)dă când lumea vorbea despre retragerea sa, dar a trecut”, a spus Neville. Alex Ferguson are 64 de ani, iar, luni, 6 noiembrie, se împlinesc 20 de ani de când se află la conducerea tehnică a formației Manchester United. „El cunoaște clubul și știe cum să aducă succe
O biografie a campionul lui mondial de Formula 1 Michael Schumacher va fi publicată la mai,' puțin de a ; lună de la • retragerea t ; din activitate a pilotului german.

. (Foto: EPA)

avut o evoluție bună. „Am fost învinși, dar cred că am jucat bine. Ne am luptat bine. Am ratat șansa de a învinge în ultimul moment. Ne pare foarte rău. Arbitrul a luat decizii greșite în momente delicate”, a afirmat Tandogan.
CalificareBucurești (MF) - Perechea Florin Mergea/ Danai Udomchoke (Româ- nia/Thailanda) s-a calificat în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului challenger de la Seul (Coreea de Sud), dotat cu premii în valoare totală de 100.000 de dolari, a anunțat site-ul atptennis.com. Mergea și Udomchoke au beneficiat de neprezentarea cuplului australian Wayne Art- hurs/Chris Guccione, cap ( de serie numărul 3, și va juca, în faza următoare a f competiției, cu perechea Woong-Sun Jun/Denis Mațukevici (Coreea de Sud/Rusia).

sul. Am făcut o nouă echipă cu mulți jucători tineri și sperăm ca în acest sezon să culegem roadele. Pentru mine ar fi minunat să-mi închei cariera jucând doar sub conducerea unui singur tehnician”, a afirmat Neville, aflat la Manchester United de la debut.

tal.com
atptennis.com
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LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

A1 ■ Prima Invest
A2 - Garant Consulting
A3 - Imobfranc
A4 • Fiesta Nora
A5 - Casa Betania
A6 - Rocan 3000 SRL
A7 - Mimason
A8 - Morellia
A9 - Elite
A10 - Liliacul Multicomw________
Vând ap. 2 camere (03)

• circuit, contorizân, balcon închis, etaj 3, zona 
Miorița, preț 110.000 ron, negociabil. Tel. 
0726/316796,0740/210780. (T)
• două camere (uscâtorii), parter, lângă Baroul 
de avocați, aragaz Bosch nou, mobilă cameră de 
zi, boiler pe gaz, P+l plus locuință de serviciu, 
negociaDi I. Tel. 0723/514133,0254/235570. (T)

• parter, tafcon închis, beci sub balcon, 
centrală, ușă metalică, mobilat, 2 intrări zona 
Gojdu, Al. Crinilor, preț 125.000 ron, negociabil. 
Tel. 0723/227569. (T)
• MnMecomandpM, Mi 1, centrală termică, 
parchet laminat, termopane, balcon închis, 
Gojdu, Al. Constructorilor, complet mobilat, preț 
30500 euro. Tei. 0729/018866. (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)
• legeni. Deva, zona Miorițt contorizări apă, 
gaz, preț 1,250 mid. lei. Tel. 223336, (T)
• decomandat canMt termică, 
gresie+faianță, termopane, parchet, et 3, 
balcon, zona Mărăști, preț 13 mid., negociabil, 
tel. 0742-019418, (Al)
• circuit, centrau termică, parchet, gresie + 
faianță st 54 mp, et. 3/4, zonă bună preț 980 mii., 
negociabil, tel. 0742-019418. (Al)
• decomandat», rana piață parchet 2 
balcoane, st 57 mp, contorizări, preț 128.000 ron, 
tel. 0726-710903. (Al)
a ckur, coaorizai, narcon închis, îmounătațiri, 
et 3, Miorița, preț 110.000 ron, negociabil, tel. 
0740-210780. (Al)
• Mu Manki, dec., et 8/10, parchet balcon 
mare, contorizări, preț 105.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)

• AL Peacaifor, et. 1, dec., contorizări, balcon, 
s=56 mp, baie, bucătărie mare, preț 130.000 RON, 
tel. 0745/367893. (A2)
• zonă ultracentrală et 3, contorizări, preț 
29.000 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• (d. Decebal, et 3, dec., balcon, contorizări, 
ocupabil imediat, preț 140.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
■ Gojdu, et 3, semidec., balcon, centrală 
termică amenajat preț 35.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Zamflraacu, acoperit cu tablă dec., centrală 
termică amenajat preț 135.000 RON, tei. 221712, 
0724/305661. (A2)
• AL StrouhiL bloc turn, amenajat, preț 65.000 
RON, neg-, tel. 221712,0724/305661. (A2)
■ dea, C.T, gresie, faianță parchet, ușă 
metalică balcon închis, et 2, zona Zamfirescu, 
preț 1350 mid, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• eemldea, repartitoare, apometre, fără 
îmbunătățiri, zona Al. Armatei, preț 720 mii., neg., 
tel. 232060,0742/290024. (A3)
• lenddeo, 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 
mil., neg., tel. 232060,0742/290024. (A3)
• bucătărie inodîfcată 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 intermediar, 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. 0788 165702, 
0723/251498 (A4)
• etaj 2, 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)

• decomandate, 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)
• zona Trident, ocupabil azi, contorizări, fără 
modificări, preț 68000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,232808. (A4)
• etaj 3, 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)
• arcuit, parchet, bloc de cărămidă balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98.000 RON, 
tel .223400,0724/169303.0742/005228. (A5)
• dea, centrală termică proprie, parchet, balcon 
închis. Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 3, uși schimbate, contorizări, parchet, 
zona gării, preț 120.000 lei, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• Deva, zona Progresul, 57 mp, decomandate, 
parchet în camere, balcon, apometre, reparti
toare, merită văzut, preț 115.000 ron. Tel. 235208, 
0724/620358. (A6)

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

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU TINERET HUNEDOARA
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pentru punctul de lucru din Deva

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

---- Haremv 0 T=.

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

/ cuvÂfB g
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Deva, Cuza - Vodă, 
nr. 37, Cooperativa 
'Progresul", etaj. 1, 

în spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0729/018866.

PRIMA-INVEST
LIDER IMOBILIAR AL JUDEȚULUI HUNEDOARA• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST pune gratuit la dispoziția clienților peste OPT MII de oferte: garsoniere, apartamente, case, vile, spații comerciale și terenuri în scopul| VÂNZĂRII, CUMPĂRĂRII sau ÎNCHIRIERII.• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST este LIDER pe piața imobiliară a județului Hunedoara și are cea mai PERFORMANTĂ OFERTĂ LA CEL MAI BUN RAPORT PREȚ - CALITATE.• GRATUIT clientul primește următoarele informații: imobiliare, creditare bancară, juridice, notariale, precum și RANDAMENTUL INVESTIȚIEI IMOBILIARE PE TERMEN MEDIU Șl LUNG.• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST oferă informațiile necesare clientului pentru ca acesta să poată lua cea mai BUNĂ DECIZIE pentru el și să facă cea mai RENTABILĂ INVESTIȚIE pentru viitorul lui și al familiei.• Toți clienții care CUMPĂRĂ prin Agenția imobiliară PRIMA-INVEST sunt serviți GRATUIT.• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST vă așteaptă la sediul din:DEVA, BD. IUL1U MANIU, bl. CI, parter.

Tel ./fax 215.212Sau la adresa de Internet: www.prima-invest.ro, e-mail: imob@prima-invest.ro MANAGER: ing. Nelu VERZES 0722/564.004 DIRECTOR: ing. Adriana VERZES 0721/055.313.

Garant Consulting
’wPHl ani de experiență

vw.praRUMMtângJt

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

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

Agenția Imobiliară
Deva. I.L. Caragiale. nr.20 (In spate la U.M. Pompieri)

< 223400
4 0723/020207
40740/914688

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

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
in cei mai scurt timp!

&

AGENȚIA IMOBILIARĂ

PRIMA - INVEST
LIDER IMOBILIAR

A TESTA T 51 LICENȚIA T
1

£
Lfi in

AGENȚIA IMOBILIARĂ 
IMOBFRANC

DEVA, Str. 22 Decembrie, nr.
37 A, parter, camera

12 (CEPROMIN)
FIȚI INFORMAȚI DE ULTIMELE OFERTE 

ÎN VÂNZĂRI Șl ÎNCHIRIERI IMOBILIARE!
TEL.: 0742/290024
E-mail: imobfranc@yahoa.cam

(68735)

,-y
I

RECLAME

http://www.prima-invest.ro
mailto:imob@prima-invest.ro
http://www.casabetania.rdslink.ro
mailto:casabetania@rdslink.ro
mailto:imobfranc@yahoa.cam
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FLAY TAXI! SUPER OFERTĂ !!!

VÂND FIRMĂ TAXI
I A PREȚUL DE 90.000 EURO NEGOCIABIL

CUPRINDE: - DISPECERAT PROPRIU;
- FRECVENȚA PROPRIE;
. r-rti 4 * thdi

PERSOANA DE CONTACT: MIHAI ȘTEFĂNIȚĂ.
TELEFON: 0721/951.722 I

e 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, superamenajată CT, et 2, 
zonă ultracentrală, ocupabil imediat, preț 
135.000 Ron, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• pe ImM Decebal, dec., s=74 mp, vedere in 2 
părți, 2 balcoane, C.T., neamenajat, preț 140.000 
RON, neg., 0745/640725. (A7)
• pe Emineecu, aproape de Trident, et. 3, dec., 
s=58 mp, parchet, gresie, faianță, C.T., 
termopane, balcon mare deschis, preț 155.000 
RON, 0745/640725. (A7)
• In Dada, et 2, convectori, instant apă caldă, 
baie amenajată, termopan, preț 70.000 RON, 
neg., tel. 0745/159608. (A7)
• pe Scărișoara, semidec., neamenajat, C.T., et. 
4, acoperit cu tablă, preț 78.000 RON, tel. 
0749/268830. (A7)
• In Dada, semidec., et 3, neamenajat, 2 holuri, 
parchet, contorizări, preț 68.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• pe Zamtlrescu, 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 LBacduL dec., et 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon închis, contorizări, s=50 mp, ocupabil 
imediat preț 128.000 RON, tel. 206003, 230324. 
(A7)
• zona Piață 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă, termopane etc., 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit gres.=, 
faianță termopane, parchet, balcon inch,., 
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)
• In circuit bloc de cărămidă balcon închis, 
zona Dacia, preț 98.000 RON, neg., tel. 231.800; 
0740/317.314. (A9)
• dec, camera cu parchet balcon închis, 
contorizări integrale, etaj 1, zona Kogălnlceanu, 
preț 125.000 RON, tel. 231.800; 0745/511.776. (A9)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• decomandate, zonă bună preț acceptabil, 
persoană fizică Tel. 0724/209251. CT)
• wgenL Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)

• proprietar, decomandate, parter, hol 
central, balcon cu pivniță parchet, 
contorizări, zona Zamfirescu, Al. Crinilor, 
Deva, preț 37.000 euro. Tel. 0741/985970, 
0744/333516. (3/3.11)

• decomandate, centrală termică parchet, 
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 negociabil, tel. 0726-710903. (Al)
• decomadate, contorizări, 2 băi, balcon închis, 
pereți exteriori izolați, zona Liliacului, preț 
145.000 lei, negociabil, tel. 0745-639022, 0726- 
316796. (Al)
• urgent zona Progresul, dec., hol central, 
balcon, contorizări, preț 150.000 RON, 
teî.0740/013971. (A2)
• urgent zona Gojdu, balcon, contorizări, preț 
125.000 RON, tel.0740/013971. (A2)

TOUR IMPEX GROUP vă oferă:
SCULE ELECTRICE, MOTOFIERĂSTRA1E, MOTOUNELTE, 

UTILAJE AGRICOLE.. ENTRALE TERMICE .

Cel mai flexibil SISȚEM l)l\R V[E
Fără CARTE DE MUP Al DOBÂNDĂ 12.9rv

1. Deva, bd. Decebal, bl. I parter
2 Deva, bd. 1. Maniu. bl. J parter
3. Hunedoara, bd. Corvin nr. 9
4. Orăștie, str. Eroilor, bl.Cl part.
5. Brad, str. Avram lancu, bl.43 p.

"II” o Aprobare p<|
tel: 712592 *J IOC.

tei: 244603 estimafinance'“ 
tel: 612822

ÎNSCRIERI PÂNĂ ÎN 6 NOV. 2006!

• cursuri utilizare calculator și testări ECDL

• cursuri și testări de limba engleză TOEIC 
s

• cursuri și testări de limba franceză TF1 §

în urma testărilor obțineți DMjQMERECUNOSCUTE WTONAȚIONAL
Ih-ta. Clădirea Cvpromin. l.i;i| <.;itm-ta 221 Etaj i. < .mu ra 112Tel. 0727-861174, 0254-212070; e-mail: testflag «testflag.ro

SC 3F Graal SRL
Deva, Hunedoara
Aleea Plopilor bl. Gl,ap6 
tel/fax.0254/234.125

ANGAJEAZĂ: - AGENT COMERCIAL (Pt Deva și 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 I raining
Evaluare 
Asistenta 
îltMOraienl

caută har-uli

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

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

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

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

Plata concurențială sancționează lipsa performantei! 
Noi te ajutăm să iți Identifici și să iți dezvolți CAMPIONII!

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

(65054)

• urgent zona M. Kogălniceanu, amenajări 
moderne, contorizări, preț 164.000 RON, 
tel.0740/013971. (A2)
• dec, hol 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 1.550 mid., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• decomandate, 70 mp, contorizări totale, 
parchet, balcon mare, 2 băi, preț 130000 ron 
negociabil, tel. 0723/251498,0788(165702. (A4)
• zona Uc de Muzică decomandate, contorizări 
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 L decomandate, 2 balcoane, 2 băi, 
contorizări total, parchet, gresie, faianță zona 
Bălcescu, accept credit ipotecar, preț 50000 euro 
negociabil, tel. 0745/302200,232809. (A4)
• dec, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajatăîn balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică 2 băi, boxă st 98 mp, 
Carpați, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, balcon, parchet, repartitoare, 
contorizări la apă și gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38.000 euro, tel. 223400,0724/169303,0740/914688. 
(A5)
• zona împăratul Traian, 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)
• decomandate, zonă ultracentrală et 7, 
superamenajat, complet mobilat și utilat, preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• dec, CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• b-dul Decebal et 1, dec., s=75 mp, contorizări, 
neamenajat preț 160.000 RON, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• b-dul Decebal dec., parchet gresie, faianță 
C.T., zona Artima, preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe AL Streiului, semidec, et. 3 din 4, gresie, 
faianță, C.T., liber, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0740213174. (A7)
• Dada, bucătărie modificată parchet, gresie, 
faianță contorizări, preț 88.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet gresie, faianță termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona L Creangă parchet contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• doc, camere cu parchet contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, Bd. Decebal, preț 160.000 RON, 
neg., tel. 212.141. (A9)

• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et. bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578. (AH'

Vând case, vile (13)

• casă 4 camere, bucătărie, garai debara, 
anexe, curte, grădină, trifazic, centrală 
termică. Deva, Mărăsești, nr. 22. preț nego
ciabil TeL 0*44 121 după ora 15. 
(8/3010)

• nouă Deva, P+E+M, sc 240 mp, 2 intrări, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, centrală 
termică 400 mp teren, 99.000 euro, negociabil, 
tel. 0722-564004. (Al)
• nouă la 14 km de Deva, 3 nivele, garaj, 80âf ' 
teren, canalizare, apă gaz, curent, 65.000 ««o, 
tel. 0722-564004. (Al)
• In Vețel 3 camere, bucătărie, anexe, garaj, 
baie, teren 1600 mp. preț 54.000 euro, negociabil, 
tel. 0740-210780. (Al)
• Deva, zonă ultracentrală suprafață construită 
150 mp, grădină suprafață 850 mp, ieșire la două 
străzi, preț 110.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• zonă 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)
• zona Pietroasa, P+l, construcție 2000, parter:
2 camere, hol, baie, bucătărie, garaj, la etaj: 3 
camere, hol, baie, bucătărie, pretabil 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi,
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/78657& (A8)
• urgent in Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină curte, ST 580 mp, zona 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro, neg, 
tel.231300,0740/317.313. (A9)
• st 1200 mp, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
klependințe (garaj P+l), 50 mp, curte mare, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, apă 
canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

• casă3 camere, hol, șură grajd, grădină90 ari, 
preț convenabil, satul Rovina, comuna Brănișca. 
Tel.242994. (T)
• casă, In Bretea Mureșană, loc central, preț 
negociabil. Tel. 0254/215795. (T)

Vând ap. 4 camere (07)

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

SC S.RL

Vă oferă cazare, masă și 
transport pe o perioada de 
12 zile la numai 550 ron / 
persoană, doar în perioada 
Ol.09 -30.Îl.2006 
înfiatei /fax. 0254/249. HlS 
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SUPER OFERTĂ! 
Usi de interior PORTA DOORS 
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■ TĂMFLĂRIE PVC $1 ALUMINIU PROFILE REHAU
■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

(65109)
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330025 - Deva
Tel./Fax : 0254/213510 
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DOUA ștampile DINTR-UN FOC !
Hun RmIuna pentru birouULIU MCCI 1 UNA PENTRU BUZUNAR !

(62394) «pemru diametrul de 24 mm
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S.C. DITEL NET S.R.L.
Deva, Str. B.Șt. Delavrancea 
Nr.9A
Tel: 0254 217402
Tel/Fax: 0254 243000
Mobil: 0744118773 
E-mail: cdinis@smarLro

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 Șl REPARAȚII

• decomandate, centrală termică amenajat, cu 
garaj, et 3, zona Dorobanți, preț 62.000 euro, tel. 
0745-639022,0726-316796. (Al)
• îemidec, parchet, apometre, et 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1.500 mid., neg., tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• dec, CT, 2 balcoane, 2 băi, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, superame
najat tel. 232060,0742/290024. (A3)
• dec, st 100 mp, contorizări, Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688. (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/00522& (A5)
• bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• pe B-dul 22 Decembrie, dec., et. 3 din 4, modi
ficat, living mare, 2 băi, 2 balcoane, C.T., ușă 
metalică s= 102 mp, amenajat frumos, preț 
62.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• pe Dorobanți et. 4, acoperit cu tablă C.T., 2 
băi, balcon, neamenajat, preț 48.000 euro, 
tel.0749/268830. (A7)
• pe Bălcescu, et. 2, semidec., bloc de cărămidă 
contorizări, parchet, 2 băi, s=80 mp, preț 170.000 
RON, neg. ,tel. 206003,230324. (A7).
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță CT, 2 bâlcoane, inst. sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et. bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
• dec, 2 băi (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, etaj 3, Bd. Decebal, preț neg., 
merită văzut! Tel. 231 »0.0740/317313- (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, S balcoane, 2 băi, 2 bucătării, scară inte
rioară centrală termică 130 mp, 240.000 ron, tel. 
215212. (Al)

SC GENERAL 
SERVICE GRUP 

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

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

Periodice la următoarele 
tipuri de vehicule: AUTOTU

RISME, AUTOUTILITARE, 
MICROBUZE, AUTOBUZE, 
AUTOCAMIOANE, TRAC

TOARE, REMORCI și 
SEMIREMORCI, mai puțin 

autoturisme echipate cu GPL. 
Persoană de contact: Lascuș 

Alin: 0724-819262;
0254-206450.

.(67622)

Vând garsoniere (19)

• Deva, Dada, e- aj 1, renu.ata, geam termopan, 
gresie, faianță Tel. 223943. (T)
• garsonieră dublă centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță etaj 1, Gojdu, preț 75.000 
ron, negociabil. Tel. 0726/316796,0740/210780. (T)
• urgent Deva, zona Mărăști, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță obiecte sanitare noi, 2 
focuri gaz, contorizări, mobilată fără interme
diari, preț 670 milioane lei, negociabil. Tel. 
222313,0747/692330. (T)
• dec, bucătărie, baie, parter, zona Zamfirescu, 
preț 22.000 euro, tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)
• 2 camere, baie, zona Gojdu, preț 62.000 RON, 
tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• 2 camere, baie, zona Dacia, preț 56.000 RON, 
tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• dec, bucătărie, baie, etaj intermediar, zona 
Dacia preț 54.000 RON, tel. 0741/154401, 227542 
seara (A2)
• 2 camere, baie, etaj 4, zona Gojdu, preț 75.000 
RON, tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• urgent zona Gojdu, etaj intermediar, 2 
camere, contorizări, preț 63.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona Zamfirescu, modernizări, preț 
22.000 euro, neg., tel.0740/013971. (A2)
• urgerrt, semidec, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, mobilată balcon închis, zona 
Mărăști, preț 670 mii., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• zona Dorobanți decomandată izolată termic 
și fonic, parchet, gresie, faianță rigips, spoturi, 
modificată stare bună ocupabilă imediat, preț 
75000 ron negociabil, accept credit ipotecar, tel. 
0723/251498,0745/302200,232808. (A4)
• zona M. Viteazul, balcon închis, igienizată, 
ocupabilă 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)

Cititorii Cuvântul 
liber: 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul familiei 
tale!

Informația te privește! §

RECLAME

testflag.ro
mailto:anazsok@smart.ro
http://www.teamconsulting.smart.ro
stamprod9rdslink.ro
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• zona DecebaL decomandate, parchet, 
termopan, contorizări totale, stare buni 
ocupabilă imediat, preț 85000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0723/251498,232808. 
(A4)
• etaj 1, dec., gresie, faianță, termopane, ușă 
schimbată, beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228.  (A5)
• etaj 3, dec, contorizări, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78.000 RON, neg, 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, neamenajată, st=40 mp, contorizări, 
balcon, Dorbanți, preț 80.000 RON, neg, tel. 
223400,0720/38796,0742/005228. (A5)
• zona M. Eminescu, dec, et. 3, ocupabilă 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
• zona Progresul, bloc cărămidă, parchet, 
■șdere la stradă, contorizări, preț 68.000 RON,

’’. «g„ tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg, tel. 
235208 0729/018866. (A6)
• zona Piață, et 2, contorizări, balcon, parchet 
preț 235208,0724/620358. (A6)
• urgent In zona Gojdu, etl, 2 camere, s=27 mp, 
contorizări, parchet, preț 61.000 RON, neg, tel. 
0749/268830. (A7)
• zona Eminescu, et3, semidec., s=26 mp, 
neamenajată, zugrăvită, curată, contorizări, preț 
55.000 RON, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• pe b-dul I. Maniu, et 2, dec, neamenajată, 
ocupabilă imediat s=30 mp, preț 85.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• In zona Miorița, semidec, s=30 mp, parchet 
apometre, neamenajată, liberă, etaj 8, preț 
71.000 RON, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• In Dorobanți, parter, dec, s=27 mp, gresie, 
faianță, rolete exterioare, contorizări, liberă, preț 
69.000 RON, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• urgent, zona Dacia, dec, et. bun, baie, 
bucătărie, parchet apometre, preț 54.000 Ron, 
neg, tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada, 1 cameră, baie, parchet marmură, 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48.000 Ron, neg, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet gaz contorizat 
gresie, preț 60.000 Ron, neg, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră, gresie, faianță, inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)
• dec, suprafață mare (41,5 mp), cameră cu 
parchet contorizări, balcon, amenajată (gresie, 
faianță), boxă, zona Dorobanți, preț 95.000 RON, 
neg, tel.231800; 0740/317314. (A9)
• dec, 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)

• In Deva, zona, Eminescu, ST- 17000 mp, 
parcelat de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, 
formă dreptunghiulară, poziție bună, ideal pt. 
investiție, construție casă, acte la zi, preț de la 10 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165703. (A4)
• intravilan, la DN 7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, fiecare, utilități în 
zonă, preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20X40 metri, intravilan, 
utilități în zonă, loc drept și panoramă superbă, 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,07243/169303, 
0740/914688. (A5)
• intravian, st 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități în zonă. Zăvoi-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. 
(A5)
• Intravian, st 1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit, în apropierea bisericii de 
pe Eminescu, loc drept, stradă asfaltată, preț95 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• st 5538 mp, front stradal 15 m, utilități în 
apropiere, între Sânthalm și Macon, preț 15 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• zona Zăvoi, 1000 mp, fs 15 m, toate utilitățile, 
ideal construcție casă, panoramă superbă, preț 
40 euro mp. Tel. 235208 0724/620358 (A6)

• intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• intravian, 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, intravian, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
• hă . 1 In Deva, zona Zăvoi, S 1000 mp, FS 
18, utilități în zonă, preț neg., tel. 212414 sau 
231800. (A9)
• S 500-1000 mp, zona Bejan Deva, toate 
utilitățile în zonă, preț 25 euro/mp, tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• gridhă+garaj, st 350 mp, curent trifazic, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• grădină, st 300 mp, preț negociabil, tel. 
025^/613366.0788/0404Q<> 0788/158483. (A10)

• închiriez hală (producție, depozitX 120 
mpț apă, trifazic, centrală termică, Deva, M. 
Eminescu, preț 5 euro + tva mp, TeL 235208 
0722/663072.0722/216618 (I)

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

Vând terenuri (21)

• două terenuri extravilan de 6000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă, titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
• Deva, zona rezidențială, 6 parcele, 740 
mp/parcelă, fs 22 m, facilități, 20.000 euro 
parcela, tel. 0722-564004. (Al)
• rtravlan,toȘoimuș,st4600mp,fc70m,preț 
20 euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• urgent, rtravBan, st=5000 mp, fs 20 m, 2 
parcele, acces din DN 7, zona Sântandrei, ideal

4 pentru hale industriale, preț 15 euro/mp, tel.
232060,0742/290024. (A3)
• ntravBan, 5700 mp, fs 30 m, facilități: apă, gaz, 
curent, zona Sântuhalm, preț 25 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• legeni, grădbiă + construcție casă, livadă, 
fântână, curent, st=1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• Intravian, «*=1550 mp, fs 18 m, facilități: 
curent, apă, gaz, zona Sântandrei, preț 15 
euro/mp, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• intravilan, st=22 ari, fs 22 m, facilități: apă, 
curent, preț 6 euro/mp, zona Almașu Sec, tel. 
232060,0742/290024. (A3)

CONVOCATOR

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)

• Deva, P+l, 150 mp+teren, 2 garaje, centrală 
termică, canalizare, apă, gaz, 82.000 euro, tel. 
0722-564004 (Al)
• hală de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședințe, poduri rulante, cale ferată, 
rampă, teren st=6700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• hală industrială, st=800 mp, compartimentat 
în 2, apă, gaz, curent și teren st=6800 mp 
construcție nouă, Deva., tel. 232060,0742/290024. 
(A3)
• st=290 mp, H=45 m, curent trifazic, CT, birou 
renovat, zona Deva, preț 140300 euro, neg. tel. 
232060,0742/290024 (A3)
• ugcnt, h 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 Itfaârtl, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15300 euro, tel. 0745/786578 (A8)
• carmangerie, abator, anexe, st 400 mp, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

• ofer spre închiriere garsonieră mobilată, 
contorizări, preț 100 euro/lună Tel. 0729/018866. 
CD
• ofer spre închiriere hală 100 mp, acces auto, 
vad comercial, utilități, poate fi utilizată ca 
depozit, producție, Oituz, nr. 10, Deva. Tel. 
227903,17 -21. (T)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, zonă 
ultracentrală Bdul Decebal, zona piață 40 mp, 
amenajat, preț 20 euro mp, negociabil. Tel.

; 0729/018866. (T)
• primesc in gazdă o colegă de cameră, 
aproape de Liceul'pedagogic, din perioada 
imediat următoare. Tel. 216347. (T)
• Deva, 70 mp, + depozit 130 mp, toate utilitățile, 
800 euro/lună tel. 215212. (Al)
• garsonieră Deva, complet mobilată 80 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• B-dul Decebal, et. 2,2 camere, dec., reparti
toare, mobilat frumos, s=56 mp, preț 150 
euro/lună și garanție, din 10 decembrie, tel. 
0745/367893. (A2)
• B-dul Decebal, et. 1,3 camere dec., mobilat 
frumos, repartitoare, s=70 mp, preț 700 
RON/lună și garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• LL Caragiale, et. 2,2 camere, dec., CT, mobilă 
nouă amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• ofer pentni închiriat ap. 4 camere, mobilat și 
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, contorizări la apă și gaz, preț 
100 euro, zona T. Maiorescu, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• ofer pentru închiriat ap. 4 camere, mobilat, 
aragaz, frigider, CT, renovat, zona 22 Decembrie, 
preț 300 euro, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere, circuit, et. 3, contorizări 
la apă și gaz, nemobilat, zona Miorița, preț 120 
euro/lună tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• casă mare, 3 dormitoare, 3 băi, living, garaj, 
curte, zonă semicentrală, liniștită preț 1000 
euro, tel. 223400,0720/387896,0740/914688 (A5)
• zona Progresului, apartament 2 camere, 
gresie, faianță în baie, parchet în camere, 
balcon, mobilat și utilat complet, preț 150 
euro/lună Tel. 235208,0729/018866. (A6)
• zona Mărăști, apartament 3 camere (living și 2 
dormitoare), termopane, centrală termică 
podele laminate, tv color, gresie, faianță, 
mobilat și utilat, preț 300 euro/lună Tel. 235208 
0729/018866. (A6)
• casă Deva, 2 camere, living, baie, bucătărie, 
gresie, faianță CT, grădină st 500 mp, garaj, 
mobilată sau nemobilată preț 400 euro/lună, tel. 
235208 0729/018866. (A6)
• 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)
• garaj, zona Magazinul Tineretului (Baroul de 

-avocați), preț 50 euro/tună, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• amenajată și mobilată integral, CT, zonă bună 
Deva, tel. 231800,0740/317314. (A9)

Auto românești (36)

imobile chirii (29)

• ideal pentru sediu firmă sau locuință, zona 
parc, P+l, 4 camere, living 45 mp, 2 bai, garaj 
încălzit (sau vând). Tel. 0741/253788 (T)

• vând Dada 1310, af 1986, bine întreținută 
stare bună de funcționare, 62.000 km, ITP 
valabilă septembrie 2008, rovinietă și asi
gurare. Tel. 221866. (2/3.11)

• vând Dada 1300, în stare de funcționare, even
tual pentru dezmembrări, preț 700 ron. Tel. 
0724/316174. (T)

Comemorări (76)

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

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

Auto străine (37)

s« v. ..nMiavin autoutilitara 
Renault Trafic (caseta direcție defectă), af 
1988 și auto Daewoo Damas, preț nego
ciabil, avantajos. TeL 0741/133759,215560. 
(5/30.10)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând două tractoare U 850 fa stare foarte 
bună și alte utilaje agricole, preturi foarte 
convenabile. TeL 0745/468766,0254/246342. 
(2/3L10)

• vând tractor 45 CP motor Brașov în 3 pistoane, 
dotat cu cositoare laterală de 1,40 m, în stare 
perfectă preț 160 milioane lei, negociabil. Tel. 
0727/842465. (T)
• vând tractor u 650 cu remorcă plug și circular 
pentru tăiat lemne, satul Hățăgel, comuna 
Densuș, preț negociabil. Tel. 775243,0742/061565. 
(T)

Garaje (43)

• vând garaj cu teren proprietate, Deva, str. 
Lăstun (Ady Endre). Tel. 0722/331121. CD

Mobilier și interioare (47)

• vând comodă nouă cu 4 sertare, dimensiuni 
107/66/35. Tel. 0745/750705. (T)
■ vând mobilă cameră dulap cu două uși, 6 
corpuri bibliotecă servantă culoare deschisă 
preț 300 ron. Tel. 0740/317313. (T)
• vând mobilă completă pentru apartament 2 
camere, foarte avantajos; se vinde și parțial, 
Deva LL. Caragiale, bl. R, ap. 79; asigur trans
portul. Tel. 0723/288282. (TI

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând scurtă blană neagră mielușă în stare 
foarte bună, preț 400 ron, negociabil. Deva 
Bălcescu, bl. 13, ap. 12.

Materiale de construcții (53)

• vând 400 bucăți țiglă veche, preț 4.000 lei 
bucata Tel. 212535, Deva 0721/205285. (5/3.11)
• vând bie pentru acoperiș și două legături de 
lațuri noi. Tel. 0254/2’c~95.(T)
• vând parchet laminat, culoare fag 45 mp, preț
18 ron mp. Tel. 0722/147015. (T)

Electrocasnice (56)

• vând frigider Arctic mare, stare foarte bună 
preț 230 ron, negociabil. Tel. 213355. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

Administratorul S.C,
Metalchim S.A., cu sediul în Deva, B-dul 22 Decembrie, bl.4, sc. A-B, parter, 
convoacă Adunarea Extraordinară a Acționarilor în data de 20.11.2006, ora 11, la 
adresa din Deva, str. Apuseni, nr. 5, pentru acționarii înregistrați în Registrul 
acționarilor la data de 15.11.2006, cu următoarea ordine de zi:
1. Modificarea structurii acționariatului.
2. Modificarea Actului Constitutiv.
3. Diverse. !
în situația în care nu sunt întemeiate condițiile de prezență pentru prima convo
care, ședința a doua va avea loc în data de 21.11.2006, ora 11, în același loc.

• vând Dada 1300, af 1978 unic proprietar, ITP 
aprilie 2007, bine întreținută diferite piese, preț 
500 euro, negociabil. Tel. 0254/214504. (T)

• vând armăsar negru-breaz, vârsta 3 ani, 
Pintenog, localitatea Balomir. Tel. 0723/551682. 
(T)

CITATIEk. * Ji SC OMINVEST SA cu sediul în Deva, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4/23, jud.Hunedoara este chemată la TribunalulHunedoara, în dosarul nr. 155/97/2OO6, în data de 16.11.2006, ora 10, în calitate de debitor în proces cu SC Avis 3000 SA cu sediul în Mintia, str. Lucian Blaga, nr. 2, jud. Hunedoara, în calitate de creditor, pentru Legea nr. 85/2006. (68777)

Amintim cu multă tristețe că azi, 4 noiembrie se împlinesc 2 ani de când ne-a părăsit pentru totdeauna dragul nostru
prof. DUMITRU 

FALAMARIU
Dumnezeu să-l odihnească 

în pace! Familia
• vând cal semimuran de 9 ani, sănătos, și fân 
de grădină 10.000 kg, producția anului 2006, preț 
negociabil. Tel. 779593. (T)
• vând grâu și porumb boabe. Tel. 0254/230964, 
0745/980872. (T)

• vând purcei Marele alb, satul Bârsău, nr. 
191, preț negociabil. Tel. 0746/150815, 
0746/601338.(1/3.11)

• vând porci Marele alb, preț 5 ron/kg. Tel. 
0741/992713.(4/2.11)
• vând porci mari de 190 - 200 kg și purcei de 50
■ 65 kg. Tel. 210900.0744/611145. (D
• vând porumb boabe, vechi, preț 10 ron 
măsura a 30 litri. Tel. 0729/104197. (T)
• vând purceluși de Guineea. Tel. 226909. CD

Altele (61)

• cumpăr lăzi plastic, deșeu, plata pe loc. Tel. 
0723/227569. (T)
• vând cadă de baie, nouă acrii, cu mască 
frontală scurgere automată și baterie, preț 250 
ron. Tel. 0723/227569. (D
• vând convector fontă plus instalația aferentă 
Tel. 0726/184116. (D
• vând fereastră dublă din 2 canate, nouă 
dimensiuni 1,20/130 m, preț negociabil. Tel. 
0254/215795. (D

Solicitări servicii (71)

• caut băiat pentru ajutor în gospodărie la țară 
ofer cazare, masă și salariu. TeL 0744/687766. 
(2/2.11)

Suntem numărul 1 
în județul 

Hunedoara!

CUVÂfflHJ.

(9/1.11)

• tramport parsoam Italia - Germania • 
Franța • Spania - Portugalia, la destinație; 
plecări miercuri șl vineri Ratați la reL 
•746/311398074VS48382. (7/1740

Prestări servicii (72)

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

Oferte locuri de muncă (74)

• Fabrică de cherestea din Bârcea Mare anga
jează motostivuitorist ifronist, fochist autorizat, 
mecanic auto și muncitori necalificați. Informații 
la tel. 0254/236897. (3/26.10)
• SC Daniele Company SRL cu sediul in Deva, 
Str. Rândunicii, nr. 6, angajează confecționeri 
textili, telefon 0746/031026 și tricoteri manuali, 
telefon 0720/400977. (6/1.11)
• SC Danielle Company SRL Deva, Str. 
Rândunicii, nr. 8 angajează agent vânzări. Relații 
la tel. 0728/107099. (3/2.11)

Citații (63)

• Corinda Ionel și Corinda Cristina Maria sunt 
citați pentru data de 811.2006, ora 9, la 
Judecătoria Brad, în dosarul civil nr. 
640/195/2006, în proces de reziliere contract de 
întreținere cu Corinda Gheorghe și Corinda 
Floarea. (4/3.11)

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

organizator abonamente
pentru Hunedoara 

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

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

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

ocolul silvic valsa orășîiei

organizează, în data de 09.11.2006, de la ora 1O.OO, licitație de 
masă lemnoasă pe picior, producția anului 2006, pentru un 
volum total de 741 mc, după cum urmează:
- Rășinoase - mc - Fag - 741 mc
- Diverse tari - mc - Diverse moi - mc
- Qvercinee - mc
Licitația este publică, deschisă, cu preselecție, cu strigare și va 
avea loc în data de 09.11.2006, la sediul Ocolului Silvic Valea 
Orăștiei, cu sediul în municipiul Orăștie, str. Nicolae Bălcescu, nr. 
16 (în clădirea spitalului vechi din centrul istoric, la etajul 1 
dreapta), tel./fax 0254247044.
Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul Ocolului Silvic. 
Preselecția agenților economici va avea loc în data de 
08.11.2006, între orele 9.00 - 15.00.
Solicitarea de participare la licitații, împreună cu documentația 
de preselecție se vor depune la secretariatul Ocolului Silvic Valea 
Orăștiei, până cel târziu 08.11.2006, ora 16.00, conform 
H.G.85/2005. (68779)
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Shakira câștigă patru premii
• Va filma în România. Film „Dare to Love Me", despre viața unei legende a tango-ului argentinian, avându-i în distribuție pe Rodrigo Santoro și Shakira, va fi turnat în România în primăvara anului viitor.
Și-a pierdut coroana

Londra (MF) - Miss Marea Britanie și-a pierdut coroana după ce s-a descoperit că era implicată într-o relație cu unul dintre membrii juriului, Teddy Sheringham, fotbalist la West Ham United și în naționala engleză. Danielle Lloyd (22 ani) a declarat că l-a cunoscut pe Sheringham la petrecerea de după concursul de frumusețe care a avut loc la sfârșitul lunii februarie. Sheringham a fost singurul membru al juriului care avotat-o în finală. Danielle Llyod a câștigat în urma voturilor primite de la Sheringham și din partea publicului. După ce s-a dat de gol într-un interviu că, de fapt, ea și Sheringham aveau o relație de două luni în momentul concursului, Lloyd a fost obligată să predea coroana de Miss „pentru că a discreditat concursul de frumusețe”.

Danielle Lloyd
(Foto: EPA)

■ Columbianca Shakira 
a fost marea câștigă
toare a ediției 2006 a 
Latin Grammy Awards.

New York (MF) - Shakira și trupa Calle 13 au dominat cea de-a șaptea ediție a Latin Grammy Awards, care a avut loc la New York, la Madison Square Garden. Shakira, nominalizată la șase categorii, a câștigat patru premii Latin Grammy. Albumul său „Fija- cion Oral Vol. 1” a primit premiul pentru albumul anului și pentru cel mai bun album pop al anului al unei artiste, în timp ce melodia „La Tortura” a câștigat premiul pentru cântecul anului.„Fijacion Oral Vol. 1” a primit un premiu și pentru cel mai bine editat album. în prima săptămână de la lansarea albumului în Statele Unite, au fost vândute 157.000 de copii, un record pentru un album în

Shakira (Foto: EPA)limba spaniolă. Trupa portori- cană Caile 13 a fost recompensată cu premiile pentru cel mai bun album „urban music”, „Caile 13”, cel mai bun debut și cel mai bun videoclip pentru „Atrevete Te, Te!”. Ricky Martin a primit premiul Grammy pentru personalitatea anului, pentru campania sa de luptă împotriva traficului de persoane.Ceremonia a fost difuzată anul acesta pentru prima dată live.
Iarnă peste Europa Centrală

Mai mulțî copii
Los Angeles (MF) - Actorii Angelina Jolie și Brad Pitt au încheiat o înțelegere între ei conform căreia vor adopta câte un copil orfan din lumea a treia pentru fiecare urmaș biologic pe care îl au. Shiloh este primul copil bioogic al cuplului. Actrița spune însă că își dorește să adopte din nou. în schimb, Pitt își dorește un alt copil biologic. „Angelina dorește să-i facă lui Brad copilul după care tânjește, dar condiția ei a fost ca pentru fiecare copil biologic să ajute câte un copil din lumea a treia”, a spus o sursă apropiată cuplului.

Acord cu 
MGM
Los Angeles (MF) -
Actorul Tom Cruise va 
relansa celebrul studio 
hollywoodian United 
Artists In colaborare 
cu Metro Goldwyn 
Mayer, la două luni 
după ce compania 
Paramount a anunțat 
că renunță la serviciile 
starului. Acordul îi per
mite actorului cel mai 
bine plătit din cine
matografia mondială 
să continue să facă 
avere la Hollywood, 
împreună cu Metro 
Goldwyn Mayer, Tom 
Cruise și asociata sa 
Paula Wagner, „vor 
dirija renașterea UnF 
ted Artists" (UA).

Varșovia (MF) ■ Zăpada și frigul care au afectat țările din nordul continentului s-au abătut joi asupra Europei Centrale, mai devreme decât de obicei, provocând numeroase

Katowice, Polonia (Foto: epa»

accidente și perturbând traficul rutier. După ninsorile din noaptea de joi spre vineri, în sudul Poloniei stratul de zăpadă este de 20 de centimetri, în Slovacia de 30 de centimetri, iar în Cehia a ajuns la aproximativ zece centimetri, în stațiunea poloneză de ski Zakopane stratul de zăpadă este de 20 de centimetri.Sudul și sud-estul Germaniei, precum și Austria au fost afectate de căderile de zăpadă și de înghețul timpuriu. Depresiunea Soelk (1788 de metri, sud-est), un indicator tradițional al începutului iernii în Austria, a fost închisă.
Și gazdă,
■ Cântărețul Justin Tim
berlake este marele câș
tigător la MTV Europe 
Music Awards 2006.

Copenhaga (MF) - Cântărețul american Justin Timberlake, maestru de ceremonii la cea de-a 13-a ediție a MTV Europe Music Awards, care s-a desfășurat , joi, la Bella Center, în apropiere de Copenhaga, a primit două premii, în timp ce veterana Madonna a fost complet uitată.Autorul hitului „Sexy Back” a primit premiul pentru cel mai bun artist și cel mai bun artist pop. Christina Aguilera a fost recompensată cu premiul pentru cea mai bună artistă. Timberlake a animat ceremo

Snipes scapă de închisoare
Los Angeles (MF) - Actorul Wesley Snipes (44 ani), acuzat de fraudă fiscală din cauză că nu și-a plătit impozitele, a încheiat un acord cu autoritățile fiscale care îi permite să evite închisoarea. Starul, aflat în prezent în Namibia pentru filmările unui nou lung- metraj, a acceptat să se predea autorităților la întoarcerea sa în Statele Unite și să-și plătească datoriile în rate, potrivit Variety, în octombrie a fost emis un mandat de arestare pe numele actorului, în Tampa, Florida, pentru fraudă fiscală și asociere în vederea comiterii de infracțiuni. Pentru această faptă, Snipes risca să fie pedepsit cu 40 de ani de închisoare.

Kate Moss (Foto: EPA)
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Justin Timberlake a primit două premiinia pe un ton foarte relaxat, cu umor, dovedindu-se mai popular decât grupul britanic Muse (cel mai bun artist alternativ)
sau decât Nelly Furtado, care s-au numărat printre celebritățile prezente la ceremonie. Favorită a acestei ediții a MTV

Europe Music Awards, trupa Red Hot Chili Peppers, nominalizată la patru categorii, nu a obținut decât un premiu, pentru cel mai bun album, „Stadium Arcadium”.Madonna, nominalizată la trei categorii pentru albumul său „Confessions on a Dance Floor”; a fost complet uitată de spectatori. Același lucru s-a întâmplat și cu Shakira, care fusese nominalizată tot la trei categorii. Hip hop-erul american Snoop Dogg a avut surpriza de a afla la sfârșitul ceremoniei că pe numele său a fost emis un mandat de arestare în Statele Unițe pentru deținere ilegală de arme. Pe 27 septembrie, fusese arestat la aeroportul Burbank, în apropiere de Los Angeles.
Kate Moss, modelul anuluiLondra (MF) - Kate Moss a primit titlul de Modelul anului în Marea Britanie, în cadrul ceremoniei British Fashion Awards, demonstrând încă o dată că a reușit să revină spectaculos pe scena modei după scandalul legat de droguri în care a fost implicată în septembrie 2005. Juriul British Fashion Council a estimat că Moss (32 ani) este „un simbol al modei” și șe află „într-un

moment de vârf al carierei”. Top modelul a avut o revenire spectaculoasă după ce a fost implicată într-un scandal cu droguri și a petrecut câteva luni într-o clinică de dezintoxicare. Ea nu a fost însă pusă sub acuzație pentru consum de droguri. Ceremonia British Fashion Awards a avut loc la Victoria and Albert Museum și a fost prezentată de cântărețul Bryan Ferry.
cătoare de tenis, rusoaica Anna Kournikova, a pozat în noul model KIA Carnival la Auto Show Istanbul. (Foto: EPA)
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