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Cer parțial noros. Ninsoare

seara

La tatuat, doar cu părinții
dimineața

• A venit iarna! Traficul pe mai multe din 
drumurile țării se desfășoară cu dificultate 
din cauza zăpezii. în județe precum Brașov, 
Sibiu, Harghita s-a circulat bară la bară. în 
Bistrița-Năsăud drumarii au reușit cu greu să 
facă față furtunii de zăpadă. (C.P.)

■ Ministrul Sănătății a 
dat un ordin care inter
zice tatuarea minorilor 
fără acordul părinților.

Deva (S.B.) - Un ordin al 
ministrului sănătății privind 
normele de igienă în cabine
tele specializate face referire

și la saloanele de tatuaje și 
piercing. Acesta prevede ca 
tinerii sub 18 ani care vor să- 
și facă tatuaj sau să-și pună 
cercel în buric să meargă la 
salonul specializat numai cu 
părinții, care își vor da a- 
cordul scris. Cel care face 
piercing trebuie să aibă unghi
ile scurte și curate și să poarte

mănuși de tip chirurgical. In 
ceea ce privește tatuajul, co- 
loranții folosiți trebuie să fie 
aprobați de Ministerul Sănă
tății. Creionul pentru tatuaj 
trebuie să fie detașabil, astfel 
încât după fiecare folosire să 
poată fi dezinfectat și ascuțit. 
Pigmenții și coloranții vor fi 
de unică folosință, iar excesul

de culoare va fi îndepărtat cu 
tampoane de bumbac de unică 
folosință, obligatoriu sterile. 
Această măsură a fost prevă
zută în urma problemelor 
apărute, /p.3
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eiali ai săi au fost condamnați ieri ia 
moarte prin spânzur are, de către înaltul 
Tribunal Penal Irakian, pentru masacrarea 

i a 148 de șiiți In localitatea Dujail, în anii
80, după o tentativă de asasinare a dicta
torului irakian, /p.2 (Foto: cp

Tineri din 14 orașe din întreaga 
țară s-au distrat pe cinste partici
pând la manifestarea cultural-spor- 
tivă „Noaptea albă”, organizată de 
Agenția Naționala pentru Tineret. 
La evenimentul de la Deva au par
ticipat câteva sute de tineri, în 
ciuda frigului nopții. /p,6_______
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■ Un tânăr de 16 ani a 
scăpat cu viață după ce 
duminică dimineață a 
fost lovit de tren.

Deva (M.T.) - Un băiat de 16 
ani a scăpat cu viață, ca prin 
urechile acului, după ce a 
căzut sub roțile trenului. 
Băiatul, George S., din Sime- 
ria, voia să meargă spre casă, 
iar în jurul orei 3.20, se afla în

gara din Deva, grăbit, pentru 
a prinde trenul rapid 461. 
Trenul fusese deja pus în 
mișcare când băiatul a ajuns 
în gară. Din viteză tânărul a 
apucat să se agațe cu mâinile 
de bara ușii. în acel moment 
a alunecat, s-a dezechilibrat și 
a căzut. Din nefericire pi
cioarele băiatului au fost 
prinse sub roțile trenului 
aflate în mișcare. ' într-o 
secundă piciorul drept i-a fost

retezat, iar piciorul stâng a 
fost strivit de roțile trenului. 
Impegatul de mișcare din gară 
a anunțat un echipaj al ambu
lanței, care l-a transportat pe 
băiat la urgența Spitalului Ju
dețean Hunedoara - Deva. Aici 
a fost internat la secția de 
Anestezie Terapie Intensivă 
unde datorită intervențiilor 
chirurgicale a fost stabilizat, 
în prezent fiind în afara 
oricărui pericol.

Euro-mitul
Deva (C.P.) - Speriați 

de normele europene, ro
mânii s-au grăbit să lan
seze tot'felul de zvonuri 
legate de ce va însemna 
viitorul României în UE. 
Astfel, au apărut „euro- 
miturile”: idei false, care 
nu corespund realității, 
dar care sunt vehiculate 
frecvent, /p.5

Rata șomajului în județul Hunedoara este mai mare 

decât media pe țară.

Numărul șomerilor din județ

Grafts Cuvântul M>er. sura Ueecțla Wefeaoâ de statistics

Plimbare fatală, pe DN7
■ Un bărbat și-a pier
dut viața după ce a 
fost lovit de o mașină, 
pe DN7, în Orăștie.

Orăștie (M.T.) - Un bărbat 
de 31 de ani, din Orăștie, Alin 
B., a fost lovit de un autotu
rism, în timp ce mergea pe 
mijlocul șoselei. Accidentul s- 
a produs sâmbătă noaptea, în 
jurul orei 22.20. Conducătoa
rea autoturismului Ford, Mi- 
haela M., de 32 de ani, din De
va, în timp ce conducea auto

turismul prin localitatea Orăș
tie, nu l-a observat pe bărbat 
decât foarte târziu. A frânat, a 
încercat să-l evite, pe cât posi
bil, însă prea târziu. Orice ma
nevră ar fi făcut a fost prea 
târziu. Impactul a fost inevita
bil și în același timp fatal. 
Bărbatul a murit pe loc. în 
continuare se efectuează cer
cetări pentru stabilirea cu e- 
xactitate a cauzelor care au 
dus la producerea acci
dentului rutier. în cauză a fost 
întocmit dosar de cercetare pe
nală pentru ucidere din culpă.

Duminica, Jiul Petroșani a fost învinsă pe teren pro
priu de Universitatea Craiova cu scorul de 2-1. /p.7
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• Interimar. Noul președinte al Consiliului 
Național Secuiesc este Fodor Imre, până la 
convocarea delegaților scaunelor secuiești, 
acest for având ultimul cuvânt în acest sens, 
a decis, sâmbătă, Comisia Permanentă a 
CNS. El a declarat că în perioada următoare 
consiliile scaunelor secuiești vor face o ana
liză asupra modificărilor care urmează să fie 
aduse la statutul Consiliului.

Condamnat la moarte

îi vor demisia
Washington (MF) - Pa

tru publicații ale forțe
lor armate americane se 
pregătesc să ceară demi
sia secretarului Apără
rii, Donald Rumsfeld, în- 
tr-un editorial care va fi 
publicat în ajunul alege
rilor legislative parțiale 
din SUA, de la 7 noiem
brie, și care a fost dez
văluit de NBC News. O 
copie a respectivului e- 
ditorial intitulat „Este 
timpul ca Rumsfeld să 
plece”, care urmează să 
fie publicat azi, a fost 
obținută de NBC, căite a 
publicat-o pe site-ul său. 
Articolul urmează să a- 
pară concomitent în pu
blicațiile Army Times, 
Air Force Times, Navy 
Times și Marine Corps 
Times. „Rumsfeld și-a 
pierdut credibilitatea în 
ochii comandamentului 
unificat (al forțelor ar
mate americane în 
Irak), în ochii trupelor, 
ai Congresului și ai pu
blicului larg”, se arată 
în articol.

Donald Rumsfeld (Foto: epa)

Ariel Sharon
(Foto: EPA)

Stare ne
schimbată
Ierusalim (MF) - Sta

rea de sănătate a 

: fostului premier israe- 

î lian Ariel Sharon, a- 

i flat în comă din luna 

: ianuarie, șl care a 

ș fost transferat vineri 

ș la terapie intensivă, 

: este neschimbată, a 

i anunțat sâmbătă spi- 

i talul din Tel Aviv un- 

: de este tratat acesta.

Starea de sănătate a 

i lui Sharon s-a degra- 

: dat pentru prima oa- 

i ră după accidentul 

i cerebral, la jumătatea 

i lunii iulie. La 26 iulie, 

î el a fost transferat în- 

i tr-o unitate de tera- 

i pie intensivă a spita- 

i lului Tel Hashomer. 

i Sharon nu s-a trezit 

j din coma profundă 

j în care se află, iar 

; starea lui de sănătate 

j a fost descrisă în re- 

i petate rânduri ca fiind 

gravă, dar stabilă.

Atentate simultane în India
Guwahati (MF) - Cel puțin opt persoane 

au fost ucise și alte 20 rănite ieri, în două 
atentate simultane cu bombă, comise la 
Guwahati, în nord-estul Indiei, au anunțat 
poliția și martorii oculari, citați de AFP.

Prima bombă, care a ucis cinci persoane 
și a rănit alte circa 20, a explodat într-un 
centru comercial din centrul orașului Gu
wahati, cel mai mare din statul Assam, a 
precizat poliția. A doua bombă a explodat 
într-un cartier de la marginea orașului și 
a ucis trei persoane, potrivit aceleiași surse.

Acceptare condiționată
Moscova (MF) - Rusia va fi de acord cu

impunerea de sancțiuni ONU împotriva 
Iranului, dacă acestea vor fi limitate la o

Serghei La
vrov (Foto: EPA)

anumită perioadă de timp și 
se va cădea de acord asupra 
unui mecanism de ridicare a 
lor, a declarat sâmbătă minis
trul de Externe Serghei La
vrov.

Rusia a propus, vineri, a- 
mendamente extinse, menite 
să tempereze și să scurteze 
termenii proiectului de rezo
luție propuse de liderii euro

peni, care vizează impunerea de sancțiuni 
dure împotriva Iranului, din cauza ambiții
lor nucleare ale acestuia. Rusia a argumen
tat că proiectul european merge mult mai 
departe decât fusese convenit cu Moscova.

Lavrov afirmase anterior că rezoluția ar 
trebui să se concentreze pe domenii consi
derate problematice de Agenția Internațio
nală pentru Energie Atomică (AIEA). Aces
tea sunt îmbogățirea uraniului, procesarea 
chimică și reactoarele cu apă grea.

cuvw JURNAL
Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Cotidian editat de SC Inform Media SRL, 
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
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■ Procesul fostului dic
tator Saddam Hussein ia 
sfârșit după mai bine de 
un an de audieri.

Bagdad (MF) - Fostul dicta
tor irakian Saddam Hussein 
a fost condamnat, ieri, la 
moarte prin spânzurare, sen
tința fiind pronunțată la fina
lul unei audieri marcate de o 
serie de incidente, după mai 
bine de un an de la demara

rea procesului de către înal
tul Tribunal Penal irakian.

Doi alți foști oficiali ai regi
mului său, printre care frate
le său vitreg Barzan al-Tikri- 
ti, vor fi spânzurați dacă pro
cedura de apel declanșată au
tomat va fi respinsă. Fostul 
vicepreședinte irakian a fost 
condamnat la închisoare pe 
viață, iar alți trei foști oficiali 
ai Partidului Baas au primit 
pedepse de câte 15 ani de în
chisoare. Un alt patrulea ofi-

Șiiții și kurzii au sărbătorit pronunțarea verdictului (Foto: EPA)

Platforma
■ Theodor Stolojan: 
Platforma liberală are 14 
grupuri de inițiativă pen
tru susținerea ei.

Iași (MF) - Fostul președin
te al PNL Theodor Stolojan, 
unul dintre inițiatorii Platfor
mei Liberale a declarat, ieri, 
că până în prezent în țară au 
fost constituite 14 grupuri de 
inițiativă pentru susținerea 
platformei.

Stolojan, care a participat 
la o întâlnire cu simpatizanții 
platformei liberale din Iași și 
din județele din nordul Mol
dovei, a susținut că în județul 
Botoșani grupul de susținere 
al platformei este chiar filiala 
PNL. El a reluat o afirmație, 
făcută de Cătălin Alexa, pre
ședintele organizației munici
pale Botoșani a PNL, în tim
pul întâlnirii de la Iași, con
form căreia aici „grupul de

cial local al partidului Baas, 
din orașul Dujail, a fost achi
tat din lipsă de probe.
Verdict salutat

Guvernul irakian dominat 
de arabii șiiți a salutat ver
dictul pronunțat ieri.

Deși refuzase inițial să stea 
în picioare în fața judecătoru
lui, fostul lider irakian, în 
vârstă de 69 de ani, acuzat de 
masacrarea a 148 de disidenți 
șiiți, a acceptat în cele din ur
mă să se ridice în boxa acuza
ților, în momentul în care in
stanța a pronunțat verdictul.

în timp ce președintele in
stanței. Raouf Abdul Rahman, 
citea verdictul, Saddam a în
ceput să strige: „Dumnezeu 
este cel mai puternic” și „Tră
iască Irakul”, aproape acope
rind vocea judecătorului.

„Tribunalul a decis să-l 
condamne pe Saddam Hus
sein al-Majid la moarte prin 
spânzurare, pentru crime îm
potriva umanității”, a decla
rat judecătorul, ignorând ce
rerea fostului dictator de con
damnare la moarte prin îm
pușcare.
Prefera glontul

Saddam Hussein a fost scos 
din sală de gărzi, după pro
nunțarea verdictului.

Imediat după pronunțarea 
verdictului, la Bagdad s-au 
auzit focuri de armă, în spe
cial în cartierele locuite de și- 
iți care sărbătoreau sentința 
pronunțată de înaltul Tribu-

Saddam Hussein după anunța
rea sentinței (Foto: epa)

nai Penal irakian.
Toate acuzațiile au vizat in

cidentul din 1982, din localita
tea Dujail, în care 148 de șiiți 
au fost uciși după o tentativă 
de asasinat împotriva lui Sad
dam Hussein.

O condamnare la moarte 
sau una la închisoare pe viață 
declanșează automat procedu
rile de apel, amânând pune
rea în practică a execuției cu 
cel puțin câteva luni.

Șiiții și kurzii au sărbătorit 
pronunțarea verdictului în 
procesul lui Saddam.

Poliția irakiană a anunțat 
că o femeie a fost ucisă și alte, 
zece persoane rănite de focu
rile de armă trase în aer în 
timpul manifestărilor de bu
curie a populației.

inițiativă este însăși organiza
ția PNL”.
„Politică mică”

Mai mult, deputatul Cris
tian Boureanu a afirmat că în 
interiorul mai multor organi
zații ale PNL se poartă discu
ții dacă acestea să treacă „în 
^|țsă” la Platforma Liberală.

Inițiatorii Platformei Libe
rale au reafirmat că până la 
sfârșitul anului vor fi consti
tuite grupuri de inițiativă în 
toate județele și că o conferin
ță națională ar urma să se 
desfășoare în ianuarie-febru- 
arie 2007. în acest context, fos
tul președinte al PNL Valeriu 
Stoica a declarat că la confe
rința națională se va decide 
dacă platforma își va conti
nua existența, ca atare, într-o 
uniune de partide sau dacă se 
va transforma într-un nou 
partid, care va milita pentru 
unificarea dreptei.

Theodor Stolojan (Foto fân)

Stoica a mai declarat că 
PNL ar putea să nu intre în 
Parlament, fiind o formațiune 
care „face genul de politică a 
PC, adică politică mică”.

PD. susținut nrin abținere
'Ai A

H PNȚCD despre pri
mirea PD în PPE: Sun
tem cu voi, dar ne 
abținem.

București (MF) - Decizia 
PNȚCD de a se abține la votul 
care se va da pentru primirea 
PD ca membru asociat al PPE 
„este sinonimă cu decizia de 
a nu vota împotriva primirii 
PD ca și membru asociat al 
PPE” și nu este un blam pen
tru democrați, a declarat, ieri, 
vicepreședintele Lucian Bă
lan.

„Nu-i puteam pune pe cole
gii din PPE în situația de a 
vota pentru admiterea PD în

condițiile în care noi ne-am fi 
opus, fiind bine știut faptul că 
atâta timp cât PNȚCD s-a o- 
pus primirii PD în PPE ca și 
membru asociat, decizia a fost 
respectată de către celelalte 
partide membre”, a explicat 
liderul țărănist.

în același timp, țărăniștii 
consideră că grupul PPE din 
Parlamentul European nu 
poate fi „văduvit” de aportul 
viitorilor europarlamentari ai 
PD, pentru că Partidul Popu
lar European este „motorul 
Uniunii Europene”.

„Decizia noastră de a întări 
grupul PPE din Parlamentul 
Europei prin a nu ne opune 
acestui gest politic al PD, va

permite democraților să ob
serve că solicitările pe care 
PNȚCD le are încă din 1990 în 
ceea ce privește reforma mo
rală a clasei politice și socie
tății românești prin adoptarea 
legii lustrației și condamna
rea oficială a comunismului 
sunt în perfectă consonanță 
cu preocupările pe care PPE 
(vezi rezoluția Biroului Poli
tic din ianuarie 2004) le are 
față de România”, se mai spu
ne în declarația vicepreședin
telui PNȚCD. remisă agenției 
MEDIAFAX.

în prezent, PD este membru 
observator al PPE, membrii a- 
sociați din partea României 
fiind PNȚCD și UDMR.

Un nou scandal
Be. in (MF) - 

germani din AfganSBSr 
au realizat în 2002 fttto- î 
grafii care prezintă în
scenarea executării unui 
copil, susține un cotidi-, 
an german în ediția de 
ieri, în condițiile în careT^ 
armata germană este de
ja implicată în scandalul 
presupusei profanări de 
oseminte umane.

Potrivit cotidianului 
Berliner Morgenpost, ca
re a precizat că nu se a- 
flă în posesia fotografii
lor, informațiile se ba
zează pe declarațiile u- 
nui fost subofițer din 
Berlin, care se afla în a- 
cea perioadă în Afganis
tan.

Potrivit relatării fos
tului subofițer, inciden
tul s-a petrecut în 2002 
la Kabul, în timpul unei 
misiuni de patrulare. Un 
militar ar fi chemat un 
copil în stradă, l-ar fi ur
cat în vehiculul de pa
trulate și i-ar fi pus ar
ma încărcată la tâmplă. 
Patru sau cinci militari 
prezenți ar fi făcut ast
fel poze cu aparatele di
gitale, înainte de a lăsa 
copilul să plece dându-i 
un dolar.

Bundeswehr este deja 
implicată într-un alt 
scandal în Afganistan,1 
unde trupele sale sunt a- 
cuzate că ar fi profanat 
oseminte omenești de o- 
rigine necunoscută, ct" 
care s-au fotografiat. Co-' 
tidianul Bild și postul tv 
RTL au publicat o parte 
din aceste poze. Ancheta 
demarată vizează 20 de 
militari.

TELEFOANE REDACȚIE: 0254-21 1275, 212157, fax 218061 
ADMINISTRAȚIA: 211275
MARKETING 51 PUBLICITATE: Magdalena Șerban - int.8806
DISTRIBUIE: Camelia Gîga - int.8804
MICA PUBUCTATE: 212157
E-maî: cLrvantulOmformmedia.ro

Redactor șef: Adrian Sâlâgean
Redactori: Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Marinuț, Clara Pâs, 
Sanda Bocaniciu, Mihaela Tămaș, Tiberiu Stroia
Fotoreporter: Traian Mânu
Tehnoredactori! Cod ruta Goța, Adriana Gârnițaru
Corectori: Alice Negru, Luiza Marinuț

Abonamentul la Cuvântul liber costă 8,9 lei pentru o lună, 25,90 lei Reclamații 
pentru trei luni, 48,90 lei pentru șase luni și 89,90 lei pentru un an privind 
la sediul redacției și la propriu distribuitori de presă, și 7,60 lei plus difuzarea
ta-xe'e poștale la factorii poștali și la oficiile poștale din teritoriu. ziarului 

Dacă vrei să testezi gratuit Cuvântu1 liber, timp de o lună, sună la 1a telefonul 
CEO* 030303 “.e-.axaoicevenmd astfe: cititor de o-robă.

cLrvantulOmformmedia.ro


• Organizație reînființată. Organizația
Partidului Național Liberal din Petroșani a 
hotărât reînființarea Organizației Tineretului 
Liberal din municipiu în urma efectuării unei 
trieri ce a exclus pe toți candidații care s-au 

. înscris în PNL pentru a avea avantaje materi
ale sau pentru funcții. (S.B.)

; • Noutate. „Ghidul cetățenilor români în
Uniunea Europeană" este titlul broșurii edi- 

>. ^tate de MAI ce conține informații utile pen- 
■ tru orice persoană care dorește să călăto

rească într-un stat al UE. Ghidul va fi postat 
și pe site-ul ministerului, la adresa: 
www.mai.gov.ro . (C.P.)

Tatuaje și piercing - la modă!

Ceramică pe 
sîmeze

Deva (S.B.) - Uniunea 
Artiștilor Plastici din Ro
mânia - Filiala Deva a- 
nunță deschiderea unei 
expoziții de ceramică și 
sculptură al cărei ver
nisaj va avea loc astăzi, 
la Galeria de Artă „For
ma”, ora 17.00. Eveni
mentul se datorează pre
zenței pe simezele deve- 
ne a artistului Cristian 
Sergiu Ianza, originar 
din Lupeni. Expoziția va 
fî deschisă în perioada 6 
- 25 noiembrie 2006. Cris
tian Ianza este absolvent 
al Academiei Naționale 
de Artă „Nicolae Grigo- 

^rescu” București, secția 
ceramică, promoția 1985. 
A expus în numeroase 
orașe ale țării și din stră
inătate.

Cristian Ianza

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 tadislau, din Hunedoara
■ Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din Hune

doara
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara

: - Farmacia veterinară SC. 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

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.

R®. Votp™
^analizele medicale obligatorii?

întrebarea săptămânii: Este corect 

să fim amendați dacă nu facem

Trimite SMS conținând cuvântul DA la numărul 

0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 

comentarii, însoțite de nume.

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 

0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 

comentarii, însoțite de nume.

Votul prin SMS poate fi trimis până în data de 10 noiem
brie, ora 24.

Profesorii sunt 
dezamăgiți 

Gradații

■ Tinerii sunt învățați 
să trăiască după modă, 
indiferent de ceea ce 
promovează aceasta.

Sanda Bocaniciu______________
sanda.hccanlciu@lnfarmmedia.rc

Deva - Tatuajele sunt pre
zente de mai mult timp decât 
s-ar putea crede. Nu sunt doar 
de pe vremea când trupele 
rock abia apăreau și au avut 
multe semnificații de-a lungul 
istoriei. Astăzi au apărut ne
numărate saloane care se ocu
pă de această latură a modei 
actuale. Horațiu, din Deva, es
te cunoscut pentru măiestria 
sg de realizator de tatuaje. Es
te considerat de tineri un a-

Deva (S.B.) - Proiectul 

de Ordonanță de Ur

gență, elaborat de 

sindicatele din învăță

mânt, prin care se 

propunea îndepărta

rea oricărei discrimi

nări între profesorii 

care primeau salariul 

de merit și cei care 

beneficiau de grada

ție de merit, înaintat 

spre aprobare plenu

lui Parlamentului, nu 

a trezit nid un inte

res. Proiectul propu

nea modificarea Legii 

128/1997 privind 

Statutul personalului 

ddactic, cu privire la 

modul de calcul al 

gradației de merit 

acordată cadrelor 

didactice care obțin 

rezultate deosebite. 

Sindicatele din învă

țământ în special Fe

derația „Spiru Haret", 

s-au arătat nemulțu

mite de atitudnea 

parlamentarilor și 

modul în care le sunt 

tratate cererile.

Transfăgărășan la Buceș
■ Investițiile în infra
structură relansează 
viața locuitorilor din 
comuna Buceș.

Clara Păs________________
clara.pas@infarmmedia.ro

Buceș - în comuna Buceș, în 
inima Apusenilor, trei dru
muri comunale au fost date în

Se aseamănă cu Transfăgără- 
șanul (Foto: T. Mânu)

Deva a surclasat Timișoara
■ Aproximativ 10.000 
de persoane au vizitat 
Târgul de Modă ce s-a 
desfășurat la Deva.

Clara Păs___________________
clara.pas@infarmmedia.ro

Deva - Acesta constituie un 
record de participare la o 
expoziție organizată în mu
nicipiu. Ca număr de vizita
tori, ediția de la Deva l-a 
depășit pe cel înregistrat la 
Timișoara la aceeași mani
festare.

„Târgul a fost din acest 
punct de vedere o reușită pen
tru care mulțumim tuturor, 
atât hunedorenilor, cât și 
autorităților. Expozanții au 
apreciat faptul că a existat un

Trofeul Salvamont 2006, în Parâng
■ „Trofeul Salvamont 
2006" s-a finalizat cu 
inaugurarea Refugiului 
Salvamont din Parîng.

Ina Jurcone
ina. jurcone@irformmedia.ro

Petroșani - Peste 100 de sal- 
vamontiști din întreaga țară 
s-au întâlnit la sfârșitul săp
tămânii în Masivul Parâng la 
„Trofeul Salvamont 2006”. La 
întâlnirea anuală din acest an 
în care se sărbătoresc toți sal
vatorii montani au participat 
și veterani salvamontiști, cea 
mai mare parte a lor foști 
mineri din Petroșani și Petri- 
la. Au fost premiâți cei mai 
buni salvamontiști ai anului. 
Sărbătoarea s-a încheiat cu

Artist în tatuaje, Horațiu este căutat de foarte mulți tineri
devărat artist în domeniu! Tot 
mai mulți tineri îl caută pen
tru a-și desena și ei pe piele, 
pentru întreaga viață, un sim
bol al momentului tinereții pe 
care o trăiesc. Dar nu doar ti

folosință și arată mai bine 
decât suratele lor de rang 
superior. Modernizarea celor 
6,2 km de drum (DC13A 
DupăPiatră - Grohoțele, 
DC13B DupăPiatră-Comițel și 
DC14A Stănija-Valea Mărginii) 
s-a realizat cu finanțare 
SAP ARD, în sumă de 28,7 mi
liarde de lei vechi. Lucrările 
au fost catalogate de către 
specialiști ca fiind unele din
tre cele mai dificile din țară 
din cauza înclinației pantelor 
de pe traseu. Lucrările au fost 
începute în luna martie a anu
lui trecut și au fost finalizate 
la timp, după un an și 
jumătate. „Drumul DupăPia
tră-Comițel poate fi asemănat 
cu un Transfăgărășan în mi
niatură, iar pentru realizarea 
lui trebuie să mulțumesc 
câtorva specialiști: Caius 
Apostol (constructor), Ninu 
Popescu (proiectant) și loan 

Elevele de la Arte au dat dovadă de fantezie

A . «M

număr atât de mare de per
soane care au venit la târg, 
însă s-au așteptat ca volumul 
vânzărilor să fie mai mare. Un 
singur aspect a fost mai slab... 
cel al căldurii din spațiul 
expozițional, dar sperăm că pe 
viitor și această problemă va 
fi rezolvată”, a declarat Ioana 

Salvamontiștii prezenți în Parâng Inaugurarea Refugiului Salvamont

inaugurarea Refugiului Sal
vamont, a cărui investiție în 
valoare de 120.000 euro a fost 
suportată din fonduri euro
pene și de către Consiliul 
Local Petroșani. „Până în 
acest moment am funcționat 

nerii apelează la tatuaj! Sunt 
și oameni maturi care vor să 
se simtă tineri și apelează la 
moda inscripției negre sau co
lorate, pe corp! Rar li se spune 
tinerilor să fie cu luare-aminte

Drumurile au șanțuri colectoare Pantele au înclinații mari

Floca (director șantier). 
Primăria a preluat în admi
nistrare la termen aceste dru
muri, în condițiile în care în 
zonă durata de lucru este 
redusă din cauza iernilor 
lungi și a faptului că anul tre
cut ploile au calamitat o por
țiune de drum. Valoarea 
pagubei în sumă de 2,5 mil
iarde de lei vechi a fost supor
tată de firma constructoare - 
Condor Deva, nefiind despă-

Bonchiș, reprezentanta firmei 
organizatoare Banat Expo 
Show Timișoara. Sâmbătă, în 
penultima zi a expoziției, câte
va eleve ale Liceului „Sigis
mund Toduță” din Deva au 
prezentat creații-fantezie, ase
zonate cu inedite elemente de 
body-painting.

în condiții improprii. Ne 
mutăm în noul sediu imediat 
ce îl vom dota cu aparatură. 
Colegi cu noi vor fi jandarmii 
montani, se va amenaja un 
cabinet medical și o farma
cie”, declară Gheorghe Bîrli- 

și cu discernământ, că nu tot 
ce zboară se mănâncă. în me
diul liceal, spre exemplu, dacă 
n-ai mobil, mai ales cu cameră 
foto sau sonerie polifonică, 
ești varză, adică ești un 
nimeni. Cultura MTV și Bra
vo au făcut ca fenomenul 
body-piercing & tatoo să ia 
amploare. Mulți tineri liceeni 
sunt înnebuniți. Și cum să nu 
fie când idolii lor se întrec în 
a susține această modă? E 
cunoscut faptul că idolii influ
ențează alegerile fanilor. Dacă 
Mutu, Beckham, Eminem sau 
Angelina Jolie au tatuaje, de 
ce să fii mai prejos? Dacă 
băieții de la The Rasmus sau 
Linkin Park, dacă Pink sau 
Christina Aquilera au pierc- 
ing-uri, de ce să nu-ți faci și 
tu?

gubită de Agenția SAPARD. 
Va trebui pe viitor să vedem 
cum vom rezolva acest as
pect”, spune primarul Traian 
Mărcuș. Construcția acestor 
drumuri, precum și alte in
vestiții în zonă au dus la o sta
bilitate a oamenilor în lo
calitățile comunei. Mai mult, 
valoarea terenurilor a crescut, 
fiind cumpărate pentru ridi
carea de case de vacanță și 
pensiuni agro-turistice.

Oficiu poștal
Deva (C.P.) - Alte șase 

oficii poștale au fost 
incluse în rețeaua infor
matizată a Poștei Româ
ne. între acestea se nu
mără și oficiul poștal din 
orașul hunedorean Că- 
lan, informează Poșta Ro
mână. Aici vor fi puse la 
dispoziția clienților toate 
serviciile financiare elec
tronice: mandate on-line, 
achitarea transferurilor 
de sume Western Union, 
mandate Eurogiro. Ofici
ile poștale informatizate 
oferă clienților și posibi
litatea prezentării man
datelor poștale interna
ționale și achitării fac
turii Romtelecom.

da, șeful Salvamont Parâng.
Noul sediu a fost inaugurat 

într-un mod inedit, mai ales 
că vremea n-a permis un 
spectacol grandios: cu șampa
nie spartă la intrare în sunet 
de navă lansată la apă.

http://www.mai.gov.ro
mailto:sanda.hccanlciu@lnfarmmedia.rc
mailto:clara.pas@infarmmedia.ro
mailto:clara.pas@infarmmedia.ro
mailto:jurcone@irformmedia.ro
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loo — s.ungiesui isiatiuiiai uesiatapa uc mur-
i pendența a Mexicului,_____________

1882 - S-a născut Aurel Vlaicu, inginer și pilot, creator al 
primelor planoare românești. (m. 

1913). .........................   ■■__________________ •

1893 - A murit compozitorul rus P. I, 
Ceaikovskî (foto) (n, 1840)_____________
1937 - Italia aderă la «Pactul anti- 

Comintern», constituindu-se astfel Axa 

Berlin-Roma-Toklo, ___________________
1968 - încep la Paris negocierile de pace care au pus 

capăt războiului din Vietnam__________________________________
1981 - Președintele egiptean Anwar Sadat este asasinat. 

1990 - A luat ființa Alianța Civica___________________________

1993 - A murit istoricul ți criticul literar Alexandru Piru 
(n. 1917)

Prognoza pentru astăzi
Ninsoare. Maxima va fi de 5°C, iar mi

nima de X)°C.

Prognoza pentru două zile
Marți- Parțial senin. Maxima va fi de 7°C, 

iar minima de -1°C.
Miercuri. Soare. Temperatura maximă va 

fi de 15°C. Minima va fi de circa 4°C.

a

Berbec

Taur

„«„.«a

Fecioarăcm 4?

Săgetător

Aveți de rezolvat o mulțime de probleme pe care le-ațl 

tot amânat. Aveți tendința să începeți mai multe treburi 

deodată. Vă sfătuim să vă organizați cât mai riguros.

Munca din ultima perioadă începe să Ișl arate roadele. Aveți 

satisfacții pe plan social și financial. Vă puteți asigura suc

cesul te continuare prin rigurozitate șl seriozitate.

Rac ...____ ___'
Este posibil să primiți o veste proastă de la o rudă 

îndepărtată. Aceasta vă indispune și vă obligă să gi sehlm-? 

Bați programul. Plecați Intr-o călătorie neprevăzută.

Gemeni _______ ._______ _ ____f.
Sunteți hotărât să vă asumați noi responsabilități. Eori-l 

jtmdun este favorabilă activităților intelectuale. Aveți ocazia ‘ 

să «I afirmați. Cel din jur nu pot să nu vă remarce RibmcbI.

m mapa
BSnutd

ewiew
► T

Calendar Creștin-Ortodox___________________________________
Sf. Pavel mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului; 

Cuv.Luca.

Calendar Romano-Catolic 

Sf. Leonard, pustnic.

Calendar Greco-Catolic
S. Paul, aep. mărt.

Energie electrici___________________ ___________________________
Astăzi, 6 noiembrie 2006, energia electrică va fi întrerupta 

în vederea executării de lucrări programate, între orele: 

8.00-14.00 în localitățile Goleș, Mladin, Dăbăca, Hășdău, 

Vălari.

Gaz______ _____________ _____________ s___________
Astăzi, 6 noiembrie 2006. furnizarea gazului metan va fi 

întreruptă în Deva, între orele:
9.00 - 15.00 pe Calea Zarandului.

Apă ______ . .____________ _ ■_____________
Astăzi, *6 noiembrie 2006, furnizarea apel potabile va fi 

întreruptă în Deva, între orele:
8.00 - 13.00 pe Str. E. Văcărescu. Vulcan, Crișan, Cloșca, 

Toamnei și Aleea Armatei.

Sărățele
Ingrediente: 1 kg făină, trei ouă, 400 g 

margarină, două linguri și jumătate cu sare 
mare, o ceașcă cu lapte, un cub de drojdie, 
chimen, cașcaval sau brânză, după gust.

Mod de preparare: Se omogenizează mar
garina cu cantitatea de sare mare și două 
ouă, după care se adaugă făina și drojdia 
dizolvată în lapte, obținându-se o cocă cu 
o consistență potrivită care se ține la rece 
timp de 15 minute. Din această cocă se 
întind foi care se ung cu ou și peste care 
se presară, după dorință, chimen, cașcaval 
ras sau brânză. La final se decupează fie cu 
o formă, fie se taie fâșii cu rotița zimțată 
și se coc la foc potrivit până se rumenesc.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Recunoașteți că vă preocupă excesiv propria persoană! Vă 

sfătuim să acordați mai multă atenție relațiilor sentimen

tale. V-ar prinde bine o Ieșire împreună cu persoana iubită.

Leii

Vă sfătuim să nu vă asumați nici un risc astăzi, pentto sf 

sunteți nervos și s-ar putea să mizați greșit. Nu călătoriți ’ 

cu mașinal Sunteți predispus la accidente.

Balanță

Vă recomandăm să fiți deosebit de prudent astăzi, pentru 
că puteți avea probleme cu sănătatea sau chiar a«iâMtt. 

Nu vă suprasolicitați!

Scorpion

La serviciu, sunteți indispus te urma unei discuții cu șeful 

direct. Nu este indicat să vă exteriorizați nemulțumirea, 

«a recomandăm sf vă menajați sănătatea.

Soluția integrantei din numărul precedent: S - C - APA - HALATE - CC - 

RAPORT - R - TAIOR - AMA - FAT - FRAC - GAT - SCAI - NAUT - SOT - CE 

- GRI - UO - U - SEARA - A - ITARI - SAL - IC - EGALE - CROI - AULA - IN 

-IT - ARCE 

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
în perioada 4 noiembrie -1 decembrie, Cuvântul Liber 
vrea să continui sâ-i demonstrezi cât de ușor te poți 
juca cu cuvintele. Dezleagă corect toate integramele 
apărute în această perioadă, realizează o colecție șl 
trimite-o alături de talonul completat, pe adresa re
dacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr, 37A.sau la Of*1, 
f *. r . ... ...... ”■ r ' ■ " ■
tul liber, până în 4 decembrie. Extragerea va avea 
loc în 5 decembrie, ora 16.30, la sediul redacției, în 
prezența unei comisii.
DE DATA ACEASTA IȚI DĂM CHIAR BANI!
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban. 
La acest concurs nu pot participa angajații Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I și II,

Dimineață vă treziți obosit șl nervos. încercați să vă con

trolați agresivitatea, pentru că riscați să declanșați no con

flict!

Capricorn ___ ________ _

Dimineață sunteți irascibil din cauza oboselii acumuhte te 

ultima perioadă. Vă recomandăm să reduceți programul de 
muncă. în ritmul acesta, riscațl să vă îmbolnăviți.

w-

I

1 
I 
i 

___,_______ _________ ,_____ _____________________  1 
CP 3, Deva, sau depune-o Th cutiile speciale Cuvin- -J

■ ■■ ...................................- -

I
I■ 
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7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

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

Elliott, Catherine Bell, 
John M. Jackson, 
Tracey Needham, 
Regia Donald P. Bellis- 
ario.

900 Cinemaniacii (r) 
9:30 Desene animate: 

Sabrina
10:25 TVR 50. Izolați în 

România. TVR - singu
rul prieten

10:35 Vreau să fiu... cu Itsy 

Șl Bitsy (r)
11:10 Suiprize, surprize... (r)
1345 Integrame despre inte

grare (2 episoade)
14:00 Jurnalul TVR 

15:30 Kronika. Emisiune în 
limba maghiară

17:00 Jurnalul TVR
17:15 Sănătate pentru toții 
17:50 De la alb-negni... la 

color
18:00 Dis-de-seară. Prezintă: 

Ovidiu Uscat, Constan
tin Trofin

19:00 Jurnalul TVR. Sport

i

Nume....
rrenume 
Adresa

Vărsător

Plecați într-o călătorie foarte importantă, care poale 

aduce câștiguri serioase. Vă sfătuim să vă păstrați calmul 

și să nu ridicați tonul la o persoană mal te vârstă.

Localitatea
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □ 

cuvÂm EWÂ1

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

uiți și câștigi 
9:10 Omul care aduce 

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

10:15 O nouă viață (r) 
11:15 Rebel In Calrfomla (s,

0r)
12:15 Familia Bundy (s). Cu: 

Ed O'Neill, Katey 

Sagal, David Garrison, 
Amanda Bearse, 
Christina Applegate

13:00 Știrile ProTv. 
Te uiți și câștigi 

14:00 O vacanță de aur 

▼0(film, r) 
16:00 Tânăr și neliniștit (s).

Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Peter 
Bergman, Melody 

Thomas Scott 
17:00 Știrile ProTv. Vremea.

Te uiți și câștigi 
17:0 Om sărac, om bogat 

(serial, comedie) 
Te uiți șl câștigi 

18:55 Știrile sportive 

19:00 Știrile ProTv. Sport
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600 In gura presei cu 

Mircea Badea
700 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 

Cioran și Dan Capatos 
9:00 în gura presei (rj 

10:00 Concurs interactiv 

1100 Anastasia (s, dramă, 
0Rusia, 2003). Cu: Elena 

Korikova, Petr Krasilov,! 
Daniel Strakhov 

12:00 Vivere (serial) 
13:00 Observator cu Simona 1 

Gherghe 
1345 întâmplări hazlii (s) 

1430 Animat Planet (r) 
(divertisment) 

15:00 Piața Dhrertis (r) 
(divertisment) 

16:00 Observator cu Simona 

Gherghe , 
1645 9595, te învață ce să 

fed
18:00 Vocea inimii (serial, 

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

19:00 Observator cu
Alessandra Stoicescu și!

- - - - - >:

s

f

Lucian Mândruță. 
Spoit Meteo
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Pești

Aveți mare nevoie de un împrumut. Până la urmă, reușiți 

sa faceți rost de Bani. Păstra|i-vă calmul și odihni|i-vă mai 

multi Sunteți predispus la probleme de sănătate.

730 Noile aventuri ale fiicei 
oceanului (desen animat, Aus
tralia, 2000) 800 Top7.ro (r) 
830 De la carte la film (r) 900 > (s) 1000 Ciocolată cu piper (s) 
Coolmea distracției (r) 10:00 " '
Tonomatul DP2 (r) 11:30 Ce 
bine el (r) 1230 Poftă bună!
(r) 13:00 Fără limite (r). 
Campanie antidrog. Droguri 
ușoare 14:00 ABC... de ce? 
14:30 Cutia fantastică (s) 
15:00 împreună în Europa. 

Emisiune pentru rromi 16:00 
Jurnalul TVR (r) 16:30 E ; 21:30 O mamă cu probleme 

Forum. Dezbatere 17:00 Doc- (dramă, România, 2006) 2230 
torWho(s) 18:00 Lecția de... Tărâmul pasiunii (s) 23:30 s 
știință. Ochiul științei (doc.) Bărbatul visurilor mele (s) 030 
18:35 Caracatița (s) 19:25 Pnves’'ri adevărate țr) 
Tribul (doc.) 20:00 EU-RO ............f‘■«
Case 2030 Lumea de aproape Sii ’

2100 Ora de știri 22:10 Novo- j 
caină și dureri de cap (corn.) 
24:00 Sport extrem (r)

5:00 Poveștiri adevărate (r)! 
6:00 Rebelde (r) 8:00 Suflete 
rănite(r) 900 Al șaptelea cer

1100 Bărbatul visurilor mele 
(r) 1200 Pariul iubirii (s) 13:00 

Jurământul (s) 15:15 Rețeta de 
acasă 1530 Suflete rănite (s) 
16:30 Poveștiri adevărate 
17:30 De 3x femeie 18:30 
Rebelde (s) 19:30 SOS, viața s 
mea! (s, Argentina, 2006) 
20:30 Iubire ca în filme (s)

0630-07.00 Observator (r)

1630-1645 Știri locale

20:15 Reflector. 'Acope- 
râ-mi inima cu ceva...* 

(II)
20:45 lartă-măl Prezintă 

Raluca Moianu
22:10 TVR 50. Izolați în 

România. TVR - singu
rul prieten

2245 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

23:05 Prim plan
2345 Nocturne. Invitată Tia 

Șerbănescu, ziarist.
0:30 Viața ca-n filme (ep. 

0 7, comedie, SUA, 
1990). Cu: Brian Ben- 
ben, Denny Dillon. R.: 

David Crane, Marta 
Kauffman

1:10 Soldați! de hârtie
O (thriller, SUA, 2002). 

Cu: Kevin Hart, Beanie 
Sigel, Damon Dash. R.: 
David Daniel

240 Jurnalul TVR (r). 
Sport
Meteo

i
1

i

1

20:30 Nașul stresat
13 (comedie, SUA, 2002). 

Cu: Robert De Niro, 
Billy Crystal, Lisa 
Kudrow, Joe Viterelli, 
Cathy Moriarty. R.: 
Harold Ramis 

22:15 La Bloc (divertisment) 
2300 Știrile ProTv. Sport 
2345 Dispăruți fără urmă

0(s, SUA, 2002). Cu: 
Anthony LaPaglia, 

Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap
tiste, Enrique Murciano 
Jr., Eric Close. R.: 
David Nutter si Rachel 
Talalay

045 lestrim tivi
1:15 Familia Bundy (r)
140 Omul care aouce 

cartea (r)
145 Știrile Pro Tv
245 Nașul stresat

(film, reluare)
430 lestrim tivi (r)
500 ProVest (r)
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2030 Revanșa staturilor 
(divertisment) 

W ăst Food (serial, 
0comedie, România, 

2006). Cu: Alina 

Crișan, Sorana 
Mohamad, Beatrice 

Peter, Edgar Nistor 
2300 Observator cu

Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu.
Sport

2400 Alias (serial) 
100 Întâmplări hazlii (s) 

200 Concurs Interactiv 
300 Observator (s) 
400 Anastasia (r) 
500 Vocea Inimii (r)

ftedacțta Jurnal TV

1145 Oskar și Josefine (aven
turi, Danemarca, 2005). 13:10 
Răzbunarea femeii de vârstă 

mijlode (dramă, SUA 7004) 
1440 Răzbunare ti pijamale 

(comedie, SUA 2004). 16.-10 E- 
minescu versus Eminem (satiră. 
România, 2005). 1735 Pmțsa 
îndărătnică 2 - Nunta (come
die, SUA 2004). 1930 Pe pla
tourile de Amare 2M0 MaooM 

Crăciunului (aventuri, Canada, 
2005). 2125 Jurnalul (roman
tic, SUA 2004) 2330 Cronidfe 
din Namia: Leul vrăjitoarea și 
dulapul (aventuri, SUA 2005).

7:30 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 805 
Teleshopping 8:35 Ultima 
iubire (r) (dramă, SUA, 1997) 
1045 Teleshopping 11:00 

9:00 Dimineața cu Răzvan și Tele RON 13:00 Play 14:30 
Dani 10:00 That '70s Show 
(serial) 11:00 Teleshopping 
11:30 Ce bine e acasă (s) 
12:00 Quizzit 13:00 Țara lu' 
Papură Vouă (divertisment 
2004) 13:20 Look who is win
ning 14:30 Albumul Națio
nal (r) 16:30 Horoscopul săp
tămânii 1730 Fotbal Națion
al 18:30 Știri 19:45 Țara Iu' 
Papură Vouă (divertisment 
2004) 20:15 Echipa de inves
tigații 22:00 Baronii 22:30 
Miezul problemei 24:00 Știri 
Național TV 030 Film artistic

■
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11:00 Inspectorul Clouseau 
(pol.) 13:15 Merrie Melodies 

Show (s) 1345 Chanel, istoria 
eleganței (r) 14:45 Verdict: 
Crimă! (r) 16:00 Verdict:) 
Crimă! (s) 17:00 Seinfeld (r) 
18:00 Verdict: Crimă! (s) 
19:00 Terapie intensivă (s) 
20:00 Cinema - Entertain
ment News 20:20 Smallville 

21:30 Noi toți (s, comedie, 
SUA, 2003) 22:00 Arta su
praviețuirii (acțiune/dramă, 
SUA, 1993) 24:00 Verdict: 
Crimă! (serial)

Dragoste și putere (s) 15:00 
Inimi de vânzare (dramă 
romantică, SUA) 1730 Trăsniți 
în N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 
19:00 Comedia boacănelor 

19:30 Camera de râs 20:00 
Polîția in acțiune 2100 Trădați 
in dragoste 22:00 Trăsniți in 
N.A.T.O. 22:30 Focus Plus. 
Prezintă Cristina Țopescu 
23:30 Punct de criză (s, SF, 
SUA, 2005) 030 Focus (r)

13:15 EU, România 1400 
Realitatea de la 14:00 14:50 
Realitatea bursieră 15:15 Fa
brica 16:50 Marfa 1700 Real
itatea de la 17:00 17:10 Tu 

faci Realitatea! 1745 Editorii 
Realității 1800 Realitatea de 
la 18:0018:50 Realitatea zilei. 
Cu Răzvan Dumitrescu 20:15 
Reporterii Realității 2150 Pri
ma ediție 2205 100% 2300 
Realitatea de la 23:00 23:15 
Politică, frate! 23:45 Ziarul 
Realității 2AO0 Realitatea de 

la 24:00 _____________

9:00 Verissimo 10:00 Misiune 
imposibilă (r) 10:30 Căminul 
de cinci stele (r) 11:00 Ne 
privește 12.-00 Știri 1230 Tele
shopping 1305 Copii deștepți, 
părinți fericiți (r) 13:35 Uni
versul olandez 14:35 Lumea 

cărților 15:35 Euromaxx 16:35 
Universul olandez 17:00 Calea 

europeană 18:00 6! Vine pre
sai 20:00 Lombarzilor 8 (r) 
(serial, România, 2006) 2100 
Lombarzilor 8 (s, România, 
2006). Cu: Ion Besoiu, Teodor 

Corban 22:00 Nașul. Talk
show cu Radu Moraru 2400 
Știri. Emisiune informativă 

0:15 6! Vine presa! (reluare)

8:00 Cel mai mortal sezon d'f- 

lume 900 John Lydon și 
cui rechinilor 10:00 Motoci
clete americane 11:00 Con
fruntări și fiare vechi 124M3 
Gigantul aerului 1300 Cel 
mai mortal sezon din lume 
14:00 John Lydon ș atacul 
rechinilor 15:00 Cum se fa
brică 16:00 Curse 17XJ0 Auto; 
mobile americane recon
diționate 18:00 Motociclete 

americane 1900 Vânătorii de 
mituri 20:00 Tehnologie ex
tremă 2100 Dezastrul perfect 
22.-00 Dosarele FBI 23.-00 Ra
ble și reparații 24.-00 Supra
viețuitorii uraganului

Top7.ro
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Dna (C.P.) - Acesta este slte-ul oficial al Uniunii Europene. 
Informațiile pot fi consultate tn limbile țărilor membre, iar 

de la 1 ianuarie 2007 și în limba română. Puteți afla infor

mații legate despre cum poți lucra, învăța sau călători în 

UE, despre normele existente în fiecare domeniu de acti

vitate etc.
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Amplasarea aparatelor radar în data de 06.11,2006:

- DN 7: Simeria - Orăștie - limita jud. Alba;
- DN 7: Vețel - Burjuc - Zam - limita jud. Arad;

- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și Mihai 

Eminescu.
„,,„i  

MmntȚE LUNI
.............................. - - - - V „........ ........................................................................................

Consiliul Județean Hunedoara:_____________ _ ___
Petru Mărginean, vicepreședinte 09.00-12.00

Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță Bircea 
fHaM, ’ _______________
șsr»^s^ș^prtncipal Emanoil Bota, director

O8.3O-n.O0

Inspector-șef principal Viorel Mic, director adjunct

11.00-14.00

Șef tură 14.00-16.30

Primăria Municipiului OrSștie
losif Blaga, primar 10.00-11.00

Primăria Municipiului Brad______
Agnes Epure, secretar începând cu ora 09.00

Poliția Municipiului Sena______  _____________
Eomisar-șef Nicolae Petru;, adjunctul șefului Poliției 

Miniclpiului Dese 10.00-12.00

CUBS VALUTAB BNR - 8.11.2006

Dispecerat apă rece 227087Dispecerat apă rece  227087
Dispecerat apă caldă________________________ 217808
Dispecerat Electrica________________________________ 929

Dispecerat gaz  227091
Informații CFR__________________________________ 212725

Urgențe________________________________________________ 112
Pompieri_______________________________________________ 981
Jandarmerie  956
Poliție_______________________________ 955
O.J.P.C. HD______________________________________214971
Deranjamente lift______________________________ 235090
Direcția Sanitar Veter 221145

Reguli::

în fiecare 

bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9, 
stabilite 

dinainte.

Acestea tre
buie comple

tate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 

încât fiecare

număr să 

figureze o 

singură dată. 

De aseme
nea, cifrele 

de la 1 la 9 

trebuie să 

figureze o 

singură dată 

atât pe rân
durile orizon
tale cât și pe 

coloanele 

verticale ale

celor nouă 

blocuri luate 
-Jp împreună.

Soluția jocurilor din numărul precedent

începători

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

Avansați

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

ACTUALITATE /5
I

Noi ți Uniunea Enn
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Integrarea și euro-miturile
■ Integrarea în Uni
unea Europeană a per
mis lansarea unor așa- 
numite euro-mituri.

Clara Păs
clara.pas@nfarmmedia.ra

Deva - Iată câteva dintre i- 
deile false și adevărul despre 
ce va însemna să devenim 
parte a UE.

Euro-mit: După aderare nu 
vom putea circula cu autotu
risme care nu corespund nor
melor de poluare ale UE.

Realitate: Cu autoturismele 
deja înmatriculate, dar care 
nu corespund normelor UE, se 
va putea circula atât în Româ
nia, cât și în UE. Acestea vor 
putea fi vândute sau reînma- 
triculate.

Euro-mit: Străinii cu bani 
ne vor cumpăra țara.

Realitate: Și în prezent, per
soanele juridice pot cumpăra 
terenuri pentru investiții. Pen
tru persoanele fizice există 
restricții la cumpărare până 
în 2014, pentru terenuri în 
extravilan, și până în 2012, 
pentru a doua locuință. Excep
ție fac liber-profesioniștii și 
agricultorii, dacă folosesc 
terenul pentru investiție.

Euro-mit: UE interzice aju
toarele de stat, ceea ce va con
duce la falimentul economiei.

Realitate: Ajutoarele de stat 
vor putea fi acordate în conti
nuare, urmărindu-se respecta
rea strictă a criteriilor și in
tensităților de acordare a aju

toarelor de stat (pentru dez
voltare regională, protecția 
mediului, salvare și restructu
rare, instruirea angajaților și 
ocuparea forței de muncă, 
cercetare-dezvoltare)

Euro-mit: Fermele de sub
zistență vor dispărea.

Realitate: Politica Agricolă 
Comună nu este destinată gos
podăriilor de subzistență (care 
produc pentru consumul pro
priu), ci fermelor care produc 
pentru piață. PAC acordă sub
venții pentru ca fermele de se- 
mi-subzistență (care produc 
pentru consumul propriu, dar 
și pentru vânzare) să devină 
viabile. După aderare Româ
nia va primi aproape 3 mid. 
de euro pentru dezvoltare 
rurală, care vor stimula și dez
voltarea fermelor de semi-sub- 
zistență.

Euro-mit: Animalele o vor 
duce mal bine ca oamenii.

Realitate: UE acordă atenție 
îngrijirii animalelor pentru a 
obține producții de calitate. 
Tăierea animalelor pentru 
larg consum va trebui făcută 
prin asomarea acestora și cu 
respectarea condițiilor de igi
enă (tăiere în abatoare); până 
la data aderării la UE, vitele 
pentru consum propriu se pot 
tăia prin metode tradiționale. 
Tăierea porcului de Crăciun și 
a mielului de Paște nu vor 
dispărea, dar proprietarii vor 
trebui să țină cont de normele 
de îngrijire a animalelor.

Euro-mit Animalele au cer
cei și pașapoarte, la fel ca oa
menii.

Animalele din gospodării au crotalii
Realitate: Crotalierea este o 

metodă de identificare și de 
urmărire a stării de sănătate 
și a traseului animalului, ne
cesară pentru siguranța ali
mentară a consumatorilor. Da
că nu respectă prevederile, 
agricultorii nu vor primi sub
venții.

Euro-mit: Nu vom mai 
putea vinde produsele tradițio
nale românești.

Realitate: România a obți
nut recunoașterea și protecția 
denumirilor de origine și geo
grafice pentru mai multe ti
puri de băuturi (palincă, țuică, 
horincă, turț), iaurt, caș, brân
ză, cașcaval, magiun, câmați, 
plăcintă, covrigi etc. S-a obți
nut derogare de la normele sa
nitar-veterinare ale Uniunii 
Europene, pentru producerea 
prin mijloace tradiționale, 
pentru aproape 60 de tipuri de 
brânză și produse lactate de 
vacă, oaie, capră și bivoliță. 
Alte mărci românești mai pot 
fi înregistrate până la data

aderării.
Euro-mit Toate abatoarele 

și fabricile de lapte vor fi 
închise.

Realitate: Toate unitățile 
vor trebui să respecte, de la 
data aderării, condițiile de 
igienă cerute de UE.

Euro-mit Vom plăti alcoolul 
pentru consum propriu la 
același preț cu cel din maga
zin.

Realitate: După data aderă
rii, pentru mai puțin de 50 1 
de alcool din fructe destinat 
autoconsumului, fiecare gos
podărie va plăti 50% din acci
ză pe an.

Euro-mit: Românii nu vor 
mai putea bea țuica preparată 
de ei.

Realitate: Românii își vor 
putea prepara țuica, însă tre
buie să se înregistreze legal 
și să îndeplinească standar
dele de igienă și protecție a 
consumatorului.

SURSA: Ministerul Inte
grării Europene

Caravana Fermierul în județ
■ Acțiunea se va deru
la pe parcursul 
următoarelor două luni 
în mai multe localități.

Clara Păs
clara.pas@informmedia.ra

Deva - Această caravană va 
fi desfășurată de către Minis
terul Integrării Europene în 
parteneriat cu Instituția Pre
fectului - Județul Hunedoara 
în săptămâna 6 ■ 10 noiembrie 
și zilele de duminică din 
intervalul 12 - 26 noiembrie 
ca primă etapă, cea de-a doua 
fiind în săptămâna 4-8 
decembrie și zilele de 
duminică din 10, 17 decem

brie ca ultimă etapă. „Ade
rarea României la UE înseam
nă schimbări profunde la ni
velul întregii societăți ro
mânești, deci și a satului ro
mânesc. Ce schimbări șe vor 
produce, ce ne așteaptă din 
2007 încercăm a vă aduce la 
cunoștință prin Caravana 
„Fermier în Europa”. Cara
vana își propune creșterea 
gradului de informare în rân
dul populației active din 
mediul rural, prezentarea 
beneficiilor, riscurilor și 
responsabilităților pe care le 
presupune aderarea României 
la Uniunea Europeană”, a 
declarat Cristian Vladu, pre
fectul județului Hunedoara. 
La întâlnirile cu locuitorii

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

Praoramal 1..*^
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ETAPA 1
Data Localitate (ora 10.00) Localitate (ora 13.00)

06.11 Bulzeștii de Sus Baia de Cri;
07.11 Bătrâna Dobra

08.11 Burjuc Ilia
09.11 Sarmizegetusa Densuș
10.11

ETAPA A

Rapoltu Mare

II-A

Turda;

Data Localitate (ora 12.30)

12.11
19 11

Buce;

26.11 Sântămărie Orlea
10.12 Brănișca
17.12 Vețel

satelor vor participa spe
cialiști din cadrul serviciilor 
care se ocupă de probleme de 
agricultură, care vor prezen
ta teme de interes pentru 
mediul rural. Se va difuza și 
broșura „Fermier în Europa”,

broșura conținând informații 
de sinteză privind domeniile 
de interes din mediul rural, 
precum și datele de contact 
ale principalelor instituții 
publice cu responsabilități în 
acest domeniu.

A

COTAI» îți utilează casa!

Vrei să ai numai de 
câștigat?

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

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

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!

: Talon pentru concurs - 6 noiembrie 2006
• Nume_______________________Prenume_______________  •'
! Adresă_____________________________________________  ;

Telefon_____________________ Sunteți abonat?_________  ;
întrebarea zilei: Sunteți de acord cu egalitatea dintre sexe?

DA □ NU □ ;
• ____ I

http://eiiropa.eKi
mailto:clara.pas@nfarmmedia.ra
mailto:clara.pas@informmedia.ra
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Distracție 
pentru tineri

„Noapte albă pentru Tineri"

organizatorii și-au propus să fie schimbată 
data, pentru ca vremea să fie mai bună. S- 
au gândit la lunile iunie-mai, când partici
parea tinerilor se va face în condiții meteo 
mult mai bune. (S.B.)

1 Distracție Ia maximum (Foto: T. Mânu)

•Anul viitor. Succesul obținut de „Nopți 
albe" se pare că dă liber organizării eveni
mentului în fiecare an. Pentru anul viitor

■ Deși a fost frig, tinerii 
deveni s-au distrat la 
„Noaptea albă" de la 
poalele Cetății.

Sanda Bocaniciu______________
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva - Autoritatea Națio
nală pentru Tineret (ANT) a 
lansat programul „Noapte Al
bă”, o serie de manifestări cu
lturale care au avut loc simul
tan în noaptea de sâmbătă 
spre duminică, atât în Bucu
rești, cât și în alte 14 orașe 
ale țării. Evenimentul a fost, 
în acest an, pilot, o premieră 
ce va fi extinsă - conform 
declarațiilor președintelui 
ANT, Borbely Karoly - anul 
viitor în cel puțin 25 de orașe. 
„Deși a fost pregătit cu fon
duri minime și în doar două 
săptămâni, totul este apreci
at și lăudat acum”, susținea

Lorincz Szell - președintele 
Direcției Județene pentru 
Tineret Hunedoara. Eveni
mentul a cuprins în progra
mul său numeroase mani
festări cultural-sportive, con
cretizate în concursuri între 
cele 15 licee participante la 
Deva. în primul rând, liceele 
s-au prezentat printr-un pro
gram de scenă dar și prin 
videoproiecții. Concursurile 
demonstrative de role, skate
board, biciclete, meciuri de 
fotbal, de graffiti sau karaoke 
au fost extrem de atractive. 
Toți tinerii care s-au distrat 
în „noaptea albă” la poalele 
Cetății au apreciat faptul că 
le-a fost dedicată! Cu ceaiuri 
calde, oferite din partea orga
nizatorilor, au participat la 
eveniment, în ciuda frigului. 
Laurian Gherman susținea: 
„O asemenea idee este salu
tată pe orice vreme de tineri, 
care mai bine să fie antrenați

Ioana Nistorescu Laurian Gherman Gabriela Szabo
în astfel de activități decât să 
stea prin baruri!” într-un 
grup de tineri, mai multe fete 
parcă uitaseră total de frig. 
Ioana Nistorescu spunea că a 
urmărit și i-a plăcut campi
onatul de fotbal, că se dis
trează minunat și că nu va 
pleca de acolo până dimi
neață! Gabriela Szabo, dan
sând fără oprire, susținea că 
„este grozav și că așa trebuie

să se distreze tinerii! Totul 
este OK!”

Evenimentul s-a derulat în 
județ la Deva și Petroșani, 
fiind organizat în parteneriat 
cu Instituția Prefectului Hu
nedoara, Primăria Deva, Casa 
de Cultură a Studenților Pe
troșani, Inspectoratul Școlar, 
Centrul Județean Antidrog și 
mai multe structuri asocia
tive de tineret.

Cercetașii și jocurile lor
■ Bine organizați, cer- 
cetașii hunedoreni vor 
fi așteptați în fiecare 
an de tinerii din Deva.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocankiueinformmedia.ro

Deva - Printre structurile 
asociative de tineret care au 
pus umărul considerabil la 
organizarea evenimentului 
„Noapte albă” în județul nos
tru, se regăsește și Organi
zația Cercetașii României -

Centrul Local Hunedoara, 
care a adus pentru tinerii 
deveni un program de jocuri 
distractive: trecerea peste fi
rul electric (imaginat de o 
sfoară), construcția unei pira
mide de pahare cu ajutorul 
unei sfori, trecerea printr-o 
pânză de păianjen, aruncarea 
cu bocancul - dar nu oricum 
ci într-o anumită poziție etc. 
Alături de cercetași, care 
ofereau și ceai cald de la 
primus, Clubul Sporturilor 
Montane, coordonat în cadrul 
evenimentului de Adrian

Soplinceanu, oferea atracție 
maximă cu prezentarea unor 
concursuri de cățărare pe lăzi 
de bere, de mers pe funie cu 
obstacol ajutați doar de o 
funie paralelă postată dea
supra capului etc., concursuri 
în care se urmărea, pe lângă 
rezultate, și spiritul de 
echipă. Cercetașii s-au mai 
ocupat și de colectarea a cât 
mai multe semnături, pe o 
mare pânză albă, de la cât 
mai mulți tineri prezenți la 
acest eveniment ce a fost gus
tat din plin! Săritura peste firul electric --

Cristina Rus, invitat special Călărețul pe lăzi

Semnături pe pânză Plasa de păianjen (Foto t Mânu)

Expoziție de fotografie

www.huon.ro .

Ceai cald de la cercetați

Prezentarea liceului de Arte - Deva

Programe artistice și 
concursuri

i a f-rsrtul nrnan imaturilor

Deva (S.B.) - Cele 15 licee 
din Deva, Hunedoara, Orăștie 
și Geoagiu au prezentat, în 
cadrul evenimentului, progra
me atractive de prezentare a 
școlilor. Diversitatea acestora 
a adus, în rândul celor dornici 
de distracție, doar bucurie 
antrenându-i la participare. 
Voia bună a fost la ea acasă! 
Prietenii, muzica și dansul s- 
au făcut auzite toată noaptea 
la poalele Cetății din Deva! O 
altă atracție a fost și prezen

tarea sporturilor extreme și a 
mașinilor tunate, pe care fie
care își dorea ca măcar un pic 
să le atingă! Evenimentul a 
cuprins tot ce-și poate dori un 
tânăr pentru a se distra pe 
cinste!

Printre toate cele mențio
nate de noi până acum mai a- 
mintim și o prezentare de mo
dă dar și o interpretare de ex
cepție a cântecului popular a 
elevei Teodora Drăgoi din Hu
nedoara.

'u-J
Vezi alte fotografii pe

Atracție de mare putere (Foto: t. Mânu)

Ansamblul „Pădureanca" pe scenă (Foto- T. Mânu) La concursul de grafitti (Foto: t. Mânu)

mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
sanda.bocankiueinformmedia.ro
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încă o „bătaie" pentru mineri

ți Șanse. Finanțatorul echipei de fotbal Jiul 
Petroșani, Alin Simota, a declarat după me- 

^ciul pierdut duminică în fața Universității 
Wcraiova cu scorul de 1-2 că șansele echipei

sale de a rămâne pe prima scenă fotbalistică 
a țării sunt „nule". (V.N.)

Aproape de lider
Lupeni (N.G.) - Minerii din Lupeni au do

minat pe tot parcursul jocului și și-au creat 
câteva acțiuni bune, dar din păcate, balonul 
a fost greu de manevrat în condițiile în care 
terenul a fost acoperit cu un strat de zăpadă 
de circa 5 cm. Să mai notăm că a fost un frig 
pătrunzător și a nins mai bine de o oră. încă 
din primele minute gazdele au avut o ocazie 
de a înscrie, dar Itu a ratat din poziție ide
ală. Va fi 1-0 pentru gazde în minutul 20, 
când arbitrul de centru, Gabriel Moceanu, 
a lăsat avantaj corect pentru mineri, faza 
qoafttinuată a dus balonul la Vezan. Acesta a 
țBht la Daj, care a trimis pe lângă portarul 
Urai în gol. La reluare, Dan Mănăilă și-a 
așezat mai bine elevii în atac și după câte
va ocazii spectaculoase va veni și golul al 
doilea. în min. 63, Mititi centrează de pe par
tea dreaptă a atacului echipei sale, mingea 
centrată înalt este reluată de către Itu, cu 
capul, în gol, pe lângă Urai, spectator și la 
această fază. Cu victoria obținută sâmbătă, 
Minerul urcă în clasamentul seriei pe un 
onorant loc n.

■ Jiul Petroșani nu a 
fost capabilă să treacă 
de un adversar mai 
tehnic și mai motivat.

Petroșani - Jiul Petroșani a 
fost învinsă, duminică, pe te
ren propriu, de formația U. 
Craiova, într-un meci din eta
pa a XlV-a a Ligii I de fotbal. 
Până la pauză a fost un meci 
de uzură, în care nici o echipă 
nu a reușit să înscrie. Craio- 
venii au deschis însă scorul în 
minutul 55, prin Gabriel Vel- 
covici, care a înscris cu un șut 
de la 14 metri, cu exteriorul, 
în stânga portarului Cătălin 
Mulțescu, după o centrare de 
pe dreapta a lui Lucian Pârvu. 
Jiul nu a reușit să construias
că aproape nimic, așa că oas
peții și-au mărit avantajul în 
minutul 71, când Pârvu l-a în
vins din nou pe Mulțescu cu 
un lob de la 12 metri. Cu doar 
10 minute înainte de sfârșitul 
partidei, Jiul a redus din dife-

Devenii de la FC CIP au făcut spectacol
■ Campionii României 
la Futsal au câștigat 
detașat la Cluj-Napoca 
și rămân lideri.

Deva (V.N.) - Etapa a 9-a a 
Ligii I la Futsal i-a dus pe 
devenii de la FC CIP Deva la 
Cluj-Napoca, unde au jucat cu 
CFF Clujana, echipă aflată 
undeva pe la mijlocul clasa
mentului. Partida a fost la 
discreția celor de la CIP care, 
la un moment dat, conduceau 
cu 5-0.

„Am făcut aici cel mai 
spectaculos joc al nostru din 
acest sezon, cu toate că nu a 
fost chiar atât de ușor. Pro
babil, spectacolul pe care l-am

Memoriu la Federație
Deva (V.N.) ■ După șapte înfrângeri și o 

singură victorie în opt etape din Liga I de 
Fateal, Quasar Deva a avut ieri parte de o 

mare bucurie. A învins în 
deplasare pe CS Moldocolor 
Piatra Neamț cu scorul de 
7-6. „Am făcut cel mai fru
mos joc din acest campi
onat Era cazul să vină și 
rezultatele, pentru că de la 
o etapă la alta echipa a 
crescut și a jucat tot mai 
bine. La pauză scorul era 
de 5-2 în favoarea noastră,

T dar apoi ne-au mâncat arbitrii cum au vrut 
ei. Jocul a fost foarte dur, gazdele lovindu- 
ne cu tot ce au vrut și cu tot ce au putut, 
fără ca arbitrii să reacționeze în nici un fel. 
Vă spun cinstit, eu în viața mea nu am văzut 
așa ceva. Pentru acest lucru vom face me
moriu la Federație” - ne-a declarat Marius 
Sîrbu, antrenorul celor de la Quasar. Despre 
ceea ce vor hotărî mai-marii Federației în 
acest sens vom vedea. Important este însă că 
devenii s-au întors de la Piatra Neamț cu 3 
puncte foarte valoroase pentru situația lor 
din clasament și, de ce nu, pentru ceea ce 
vor face în continuare în această ediție de 

I campionat.

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a 14-a: Gaz Metan Mediaș

- Corvinul 2005 Hunedoara 3-1; Minerul Lupeni - GFR 

Timișoara 2-0; Auxerre Lugoj - IS Cîmpia Turzii 1-1; Poli II 
Timișoara - FCM Reșița 1-1; Unirea Dej - CSM Rîmnicu 

VBcea 1-2; Dacia Mioveni - U Cluj 1-3; Unirea Alba lulia - 

FC Caracal 2-0; FC Baia Mare - FC Bihor 0-0; FC Tîrgoviște

- Building Vînju Mare 2-1.

Clasament

1. U Cluj 14 9 4 1 20-10 31

2. Minerul 14 8 2 4 19-13 26

3. Dada Mioveni 14 7 4 3 17-9 25

Caracal 14 8 1 5 20-13 25

■Cprvinul 14 5 6 3 25-16 21

61 FC Tîrgoviște 14 6 3 5 13-10 21
7? Unirea Alba lulia 14 5 6 3 10-9 21

8f Roii Timișoara II 14 5 5 4 17-11 20

9.CSM Rîm. Vilcea 14 6 2 6 15-18 20

10. FCM Reșița 14 5 4 5 16-13 19

11. 6 Cîmpia Turzii 14 4 6 4 10.12 18

’2. CFF Timișoara 14 5 2 7 15-22 17

H Gaz Metan 14 4 3 7 13-16 15
"li. FC Bihor 14 3 6 5 15-21 15

5®. O—errr Luqoj 14 3 5 6 11-14 14

WKBata Mare 14 3 5 6 12-20 14

Dej 14 3 2 9 10-24 11
14 2 4 8 5-14 10

Cupa „Siderur
gica" la box

Hunedoara (V.N.) - Vi
neri și sâmbătă, la Sala 
de sport „Constructorul” 
Hunedoara s-a desfășurat 
ediția a IlI-a a Cupei „Si
derurgica” la box. La în
treceri au participat 28 
de boxeri de la CS 
Banatul Timișoara, CS 
Box Arad, CS Torpedo 
Zărnești, CSM Reșița, 
CSS Constructorul și CS 
Siderurgica Hunedoara. 
Competiția a fost organi
zată de CS Siderurgica, 
președinte, Victor Leu, 
Cezar Corduneanu, an
trenor, și Mircea Goian. 
Iată ocupanții locurilor I. 
Copii: categoria 40 kg, 
Jordan Chisăliță - CS 
Banatul Timișoara; 42 
kg, Gheorghe Lucaci - 
Box Club Arad, 44 kg, 
James Chegy - CSS Con
structorul Hunedoara; 52 
kg, Antonel Faur - Box 
Club Arad, Ionuț Baciu
- CSS Constructorul Hu
nedoara. Fete: categoria 
50 kg, Roxana Roznovan
- CS Siderurgica Hune
doara. Cădeți: categoria 
48 kg, Ovidiu Berceanu - 
CSM Reșița; 54 kg, Ma
rius Bulzescu - Siderur
gica Hunedoara; 60 kg, 
Alexandru Teteanu - Si
derurgica Hunedoara; 67 
kg, Sergiu Trușcă - CSM 
Reșița; 80 kg, Rugalin 
Căldăraș - CSM Reșița; 
91 kg, Adrian Lăpădătes- 
cu - CS Banatul Timișoa
ra. Juniori: categoria 48 
kg, Alin Kiș - Siderurgi
ca Hunedoara; 64 kg, An
drei Roznovan - Siderur
gica Hunedoara.

După 14 meciuri, Jiul rămâne cu o singură victorie (Foto: t. Mânu)

rență, când Drida a marcat cu 
capul, de la șapte metri, după 
o centrare a lui Mircea Voicu. 
Partida a fost arbitrată de o 
brigadă condusă la centru de 
Alexandru Deaconu, ajutat la 

făcut la Cluj-Napoca s-a da
torat și faptului că de la 2-0 
pentru noi gazdele au început 
să ne faulteze tot mai des, așa 
că a trebuit să dăm drumul 
mai repede la minge” - ne-a 
declarat imediat după partidă 
Gaspary Karoly, antrenorul 
devenilor. Cu toate acestea, 
cei de la FC CIP nu s-au lăsat 
intimidați, iar experiența și-a 
spus pe deplin cuvântul. 
Devenii au câștigat meciul cu 
scorul de 7-2 și rămân pe mai 
departe lideri în clasament. 
Miercuri, FC CIP va juca pe 
teren propriu cu Cosmos Pi
tești, o echipă care nu ar tre
bui să pună mari probleme 
campionilor. „Nu am jucat 
pentru golaveraj. Importante 
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cele două linii de asistenții 
Dumitru Bârgăoanu și Eduard 
Crângașu. La meci au asistat 
aproximativ 2.000 de spec
tatori, iar Universitatea Craio
va a fost încurajată de 200 de

Devenii nu au lăsat nici o 
șansă clujenilor

sunt punctele pe oare le 
câștigi” - a mai subliniat teh
nicianul devenilor. 

suporteri. Să remarcăm faptul 
că în prima parte a jocului a 
avut loc o altercație între ofi
cialii Jiului și jurnaliștii ve- 
niți de la Craiova pentru acest 
meci.

Valoare
Petroșani (V.N.) - Alin 

Simota, patronul echipei 
Jiul, a declarat că va re
nunța la o parte din jucă
torii legitimați în prezent 
la club, deoarece aceștia 
nu au valoare să ajute la 
salvarea echipei de la re
trogradare. „Va dispărea 
o mare parte din jucă
torii de la Jiul, pentru că 
nu au valoare. Sunt unii 
care cred că au venit a- 
ici la furat, dar se înșală. 
Este numai vina mea 
pentru această situație, 
deoarece am acceptat 
mulți fotbaliști fără va- 

' lâare”, a demarat Simota.

http://www.otpbank.ro
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• Steaua - învinsă. Echipa de polo Steaua 
București a fost învinsă, sâmbătă, cu scorul 
de 15-5 (2-2, 2-0, 4-1, 7-2), de formația 
Szegedi V.E., într-un meci din grupa J a turu
lui doi preliminar al LEN Trophy, ale cărei 
partide se dispută la Szeged, în Ungaria. 
Steaua București a înregistrat o înfrângere și 
în primul meci din grupă, cu formația rusă 
Sintez Kazan, scor 13-7.

Trebuie să mai slăbească

Lennon, un jucător în mare formă (Foto: fan)

■ Ronaldo este nefericit 
la Madrid și spune că nu 
beneficiază de încre
derea antrenorului.

Madrid (MF) - Antrenorul 
echipei Real Madrid, Fabio 
Capello, a declarat, sâmbătă, 
într-o conferință de presă, că 
forma atacantului brazilian 
Ronaldo este în creștere, dar 
că acesta încă mai trebuie să 
slăbească, informează AFP.

Atacantul brazilian a fost 
anunțat titular înaintea meciu
lui cu Steaua, din Liga Cam
pionilor, disputat miercuri, în 
etapa a IV-a a grupei E, și 
câștigat de spanioli cu scorul 
de 1-0. în cele din urmă, însă, 
Capello a preferat o formulă 
de start cu Ruud Van Nistel- 
rooy pe post de vârf de atac, 
iar Ronaldo a fost introdus pe 
teren cu 15 minute înainte de 
final. Tehnicianul italian a 
explicat că nu l-a titularizat 
pe Ronaldo deoarece acesta a 
acuzat dureri la gât, variantă 
infirmată însă de internațio
nalul brazilian.

Vineri, Ronaldo a declarat, 
într-un interviu acordat coti
dianului ABC, că nu este fe
ricit la Real Madrid, deoarece 
nu joacă și nu beneficiază de 
încrederea antrenorului.

Cotidianul El Pais a notat, 
sâmbătă, că Ronaldo ar putea 
părăsi în această iarnă for
mația Real Madrid, posibile 
destinații pentru el fiind 
AC Milan sau Internazionale 
Milano. Ronaldo nu se mai face înțeles de antrenorul Capello (Foto: fan)

Lennon, la Chelsea?
Londra (MF) - Clubul Chelsea Londra 

intenționează să îl achiziționeze pe mijlo
cașul echipei Tottenham Hotspur, Aaron 
Lennon, în ianuarie 2007, au anunțat, sâm
bătă, jurnalele The Times și Daily Express, 
citate de AFP.

Presa engleză notează că Chelsea va pro
pune clubului Tottenham un schimb de 
jucători Lennon - Shaun Wright-Philips, pre
cum și o sumă pentru achiziționarea fot
balistului în vârstă de 19 ani.

The Times menționează suma de 20 de 
milioane de lire sterline (30 de milioane de 
euro), din care ar urma să se scadă valoarea 
lui Wright-Philips.

Lennon mai are trei sezoane și jumătate 
de contract cu Tottenham, adversara echipei 
Dinamo în grupa B a Cupei UEFA.

Judoka decedat în urma unei. 
glume cu un coleg

Rabat (MF) - Sportivul 
senegalez Fanta Keita, cam
pion al Africii la judo, la ca
tegoria 63 de kilograme, a 
decedat înaintea unui an
trenament efectuat la Rabat, 
după ce a fost accidentat de 
un coechipier căruia a dorit 
să-i facă o glumă, a anunțat, 
sâmbătă, Agenția de Presă 
Senegaleză (APS), citată de 
AFP.

Directorul tehnic al lotului 
național de judo al Senegalu
lui, Alassane Thioub, a expli
cat, pentru APS, că în timpul 
ceremoniei de salut, Fanta 
Keita l-a tras pe un coleg de

kimono. Acesta, surprins, a 
reacționat, însă, trântindu-l 
pe Keita, și provocându-i .o 
luxație între vertebrele cer
vicale 4 și 5, care i-a afectat 
măduva spinării.

Keita, în vârstă de 22 de 
ani, era sportivul senegalez 
cotat cu cele mai mari șanse 
de a obține o medalie la Jocu-^ 
rile Olimpice de la Beijing, 
din 2008. El a devenit campi
on al Africii la categoria 63 
de kilograme la Johannes
burg, în 2005, și a câștigat o 
medalie de bronz la Jocurile 
Francofoniei, în decembrie 
2005, la Niamey.
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Washington (MF) - Rezultate înregistrate în partidele 

disputate, sâmbătă, tn liga profesionistă nord-amerltană 

de baschet (NBA): 
Charlotte ■ Cleveland 92 - 88

New York - Indiana 95 - 109
Washington - Boston 124- 117
Detroit - Memphis 95 - 86
Utah - Golden State 106 • 82
Milwaukee - Sacramento 104 - 91

Portland - Minnesota 8B-86
Houston - Dallas 107 - 76

LA Clippers - Phoenix 114- 108

Incidente
Atena (MF) - Treizeci și cinci de mașini 

au fost avariate, în noaptea de sâmbătă spre 
duminică, în timpul ciocnirilor dintre 
suporteri, la încheierea meciului de baschet 
dintre echipele Olympiakos și Maroussi, la 
Atena, informează AFP, citând surse din 
cadrul poliției elene. Incidentele au izbuc
nit cu ciocniri între suporteri, care, ieșind 
de la stația de metrou Agios Eleftherios, s- 
au dedat la acte de vandalism și au spart, 
cu pietre și bâte, 35 de mașini parcate în 
apropierea acestei stații. Poliția a precizat 
că nici o persoană nu a fost arestată.

Marcatori
București (MF) - Jucătorii 

Laurențiu Diniță și Adrian 
Mihalcea au marcat pentru 
Aris Limassol în meciul câș
tigat, sâmbătă, pe teren pro
priu, cu scorul de 5-2, în fața 
formației Nea Salamina, unde 
evoluează Mugur Bolohan, în 
etapa a X-a a campionatului 
Ciprului.

Diniță a deschis scorul în 
minutul 1, iar Mihalcea a 
marcat în minutele 22 și 56 
pentru formația la care mai 
este legitimat și Mihai Stere.

Echipa Anorthosis Fama
gusta, unde evoluează mijlo
cașul Stelian Carabaș, a re
mizat, pe teren propriu, scor 
1-1, cu AEK Larnaca. Același 
rezultat, 1-1, l-a obținut și 
echipa lui Marius Iordache, 
Ethnikos Achnas, care a întâl
nit, pe teren propriu, pe AEP 
Paphos.

Fundașul Cosmin Bărcăuan 
a fost titular la PAOK Salo
nic, în meciul câștigat pe te
ren propriu, cu scorul de 1-0, 
în fața formației Kerkyra, în 
etapa a IX-a din campionatul 
Greciei.

români pentru Aris Limassol

Mihalcea se la la trântă șl cu fundașii clprioți (Foto: fan)

Jucătorii Cristian Ianu și 
Cristian Todea au fost titulari 
la AC Bellinzona în meciul 
pierdut, în deplasare, cu sco
rul de 0-1, în fața formației 
Juventus Zurich, în etapa a 
XIII-a a ligii secunde din Elve
ția. Todea a fost înlocuit, în 
minutul 72, cu Adrian Piț. \ ■

Fundașul Sorin Botiș a fost, 
integralist la Zalaegerszeg în 
meciul din deplasare cu. 
Kaposvar, pierdut cu scorul 
de 1-3, în etapa a XH-a a cam
pionatului Ungariei.

Echipa Torpedo Moscova', 
cu mijlocașul George Flores- 
cu în teren până în minuted 
83, a fost învinsă cu scoruCje 
2-0, de FC Moscova, în etapa 
a XXVII-a a campionatului 
Rusiei. La FC Moscova, fun
dașul Pompiliu Stoica nu a 
fost folosit.

Tot în Rusia, Florin Șoavă 
a evoluat până în minutul 55 
al meciului pe care Krâlia So- 
vietov Samara l-a câștigat, pe 
teren propriu, cu scorul de 1- 
0, în fața formației Rostov. De 
asemenea, Șoavă a primit un 
cartonaș galben în minutul 1.
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• urgent, Deva, zona Miorița, contorizări apă, 
gaz, preț 1,250 mid. lei. Tel. 223336. (T)
• decomandate, centrală termică, 
gresie+faianță termopane, parchet, et 3, 
balcon, zona Mărăști, preț 13 mid., negociabil, 
tel. 0742-019418. (Al)
• circuit, centrală termică, parchet, gresie + 
faianță, st 54 mp, et. 3/4, zonă bună, preț 980 mii., 
negoi oii, tel. 0742-019418. (Al)
• decomandate, zona piață, parchet, 2
'’’•icoane, st 57 mp, contorizări, preț 128.000 ron, 

. 0726-710903. (Al)
•Tcircuit, contorizări, balcon închis, îmbunătățiri, 
et. 3, Miorița, preț 110.000 ron, negociabil, tel. 
0740-210780. (Al)
• luEu Manlu, dec., et. 8/10, parchet, balcon 
mare, contorizări, preț 105.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• AL Pescarilor, 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)
• Bd. 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)
• Zamflrescu, acoperit cu tablă, dec., centrală 
termică, amenajat, preț 135.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)

• AL Straiului, bloc turn, amenajat, preț 65.000 
RON, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• dec, C.T, gresie, faianță parchet, ușă 
metalică balcon închis, et 2, zona Zămfirescu, 
preț 1,250 mid., tel. 232060,0742/290024. (A3)
• semidec,, repartitoare, apometre, fără 
îmbunătățiri, zona Al. Armatei, preț 720 mii., neg., 
tel. 232060,0742/290024. (A3)
• semidec,C.T,greise, faianță parchet laminat, 
ușă nouă amenajat, st=54 mp, zona 
Kogălniceanu, preț 35.000 euro, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere modificat din 3, gresie, 
faianță, parchet laminat, ușă metalică, 
contorizări la apă și gaz, zona Dacia, preț 790 
mii., neg., tel. 232060,0742/290024. (A3)
• bucătărie modifcată, 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)
• eta| 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)
• eta| 2, decomandate, 54 mp, bloc de cărămidă 
balcon mare, centrală termică parchet de stejar, 
gresie șl 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. 0745/3022( 3723/251498, 2809. (A4)
• etaj 2, dec., centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță ușă metalica, Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță parchet, balcon, Eminescu, preț 110.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• circuit, parchet, bloc de cărămidă, balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia preț 9&000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228. (A5)

• dec, centrală termică proprie, parchet, balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj 3, uși schimbate, contorizări, parchet, 
zona gării, preț 120.000 lei. neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• Deva, zona Progresul, 57 mp, decomandate, 
parchet în camere, balcon, apometre, reparti
toare, merită văzut preț 115.000 ron. Tel. 235208 
0724/620358. (A6)
• zona Gojdu, etaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorizat suportă modificări, 55 mp, 
preț 125.000 ron. Tel. 235208 0724/620358 (A6)
• decomandate, baie, superamenajată CT, et 2, 
zonă ultracentrală ocupabil imediat, preț 
135.000 Ron, neg., tel. 235208 0729/018866. (A6)
• pe b-did Decebal, dec., s=74 mp, vedere în 2 
părți, 2 balcoane, C.T., neamenajat preț 140.000 
RON, neg., 0745/640725. (A7)
• pe Emlnascu, 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)

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
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• seriozitate
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Pentru rezervări 
sunați la: 

0721/951.722 

0720/323.366

Barul Tequila situat 
în Deva, te așteaptă 
In flecare zi, între 
■orele 20.00-06.00 la 
rmegadistracțic!!!!!!

• In Dada et. 2. convectorl, Instant apă caldă, 
bale amenajată, termopan, preț 70.000 RON, 
neg., tel. 0745/159608. (A7)
• pe Scărișoara, semldec., neamenajat, C.T., et. 
4, acoperit cu tablă, preț 78.000 RON, tel. 
0749/268830. (A7)
• In Dada, semldec, et. 3, neamenajat, 2 holuri, 
parchet, contorizări, preț 68.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• pe Zaroflrescu, dec., et. 2, parchet, gresie, 
faianță, apometre, ocupabll Imediat, preț 105.000 
RON, tel. 0749/268830. (A7)

• m Măriși! dec., et 3, parchet laminat, gresie, 
faianță, C.T., termopan, balcon, preț 135.000 RON, 
tel. 0749/268830. (A7)
• zona Liliacului, dec, et 3, ușoare Îmbunătățiri, 
balcon închis, contorizări, s=50 mp, ocupabll 
imediat preț 128.000 RON, tel. 206003, 230324 
(A7)
• zona Mâță, 2 camere decomandate, modificat, 
living mare, CT cu telecomandă, termopane etc, 
mobilat șl utilat, preț 160.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578. (A8)
• zona ZamflrNcu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță, termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armate! 2 camere, bucătărie, bale, 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 drcuH, bloc de cărămidă, balcon tnchls, 
zona Dacia, preț 98.000 RON, neg., tel. 231300; 
0740/317314, (A9)
• dec, camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări Integrale, etaj 1. zona Kogăl n Iceanu,
- .25.000 )N. tel 23'300:0745/811.778 (A9)

Cumpăr ap.2 camere (04)

NUMĂRUL 1 MONDIAL
PROMOȚIE

15 SEPT.-30 NOV.

• decomandate, zonă bună, preț acceptabil, 
persoană fizică, Tel. 0724/209251. (f)

• u+va. slate "• «nat ■ 52) (Al)

Vând ap. 3 camere (05)

Numai prin magazinele TOUR IMPEX GROUP din:
1. Deva, bd. Deccbdl. bl. I parter

2 Deva, bd, I. Mania, bl. I parter

3. Hunedoara, bd. Corvin nr. 9

4. Orățtic, Str. Eroilor, bl. CI part.
Brad. str. Avram lancu, bl.43 part, tel: 612822]

tel: 23031(9 

tel: 230219 

tel: 712592

tel: 244601

ÎNSCRIERI PÂNĂ ÎN 6 NOV. 2006!

• cursuri utilizare calculator și testări ECDL

• cursuri și testări de limba engleza TOEIC

• cursuri și testări de limba franceză TFI

SC 3F Graal SRL
Deva. Hunedoara 

Aleea Plopilor bl. Gl,ap 6 

teVfax.0254/234.125
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• experiență In vânzări.
CV-URILE SE DEPUN LA SEDIUL SOCIETĂȚII
SAU PRIN FAX LA 235.414 (65051)

TEAM CONSULTING I 
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NU MAI DA CU ZARUL.....CAUTA HAR-ULt

ACUM • momentul pentru EVALUAREA ANUALA A PERFORMANTELOR 
PERSONALULUI DIN FIRMA TAI 

Piețe concurențlal* sancționează lipsa porformantell 
Noi te ajutăm să Iți Identifici «I să Iți dwvolțl CAMPIONII!

Contactaază-ne acum la: emalli anaMokQomart.ro. toMaxs 0264 230717, 
wwwiteamoensuHlna.omart.ro

(65054)

• decomandate, centrală termică, parchet 
gresie + faianță, termopane, balcon închis, zona 
Piață, preț 1,4 mid., negociabil, tel. 0742-019418. 
(Al)
• decomandate, «tal 1, Dorobanți, 2 băl, 2 
balcoane, frumos amenalat, contorizări 
complete, preț negociabil, tel 0726-710903. (Al).
• decomadato, contorizări, 2 băl, 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, 
tel.0740/013971. (A2)
• urgent zona Gojdu, balcon, contorizări, preț 
125.000 RON, tel.0740/013971. (A2)
• urgent zona M. Kogălnlceanu. amenajări 
modeme, contorizări, preț 164000 RON, 
tel.0740/013971. (A2)
• doc, hei central, gresie, faianță, CT, apometre, 
zona pieței, preț 1.400 mid., neg., tel. 232060, 
0742/30024. (A3)
• dec, CT, parchet fără îmbunătățiri, poate fl 
folosit șl 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 băl, preț 130000 ron 
negociabil, tel. 0723/251498,0788(155702. (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)
• b<L 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 băl, 
contorizări total, parchet gresie, faianță, zona 
Bălcescu, accept credit Ipotecar, preț 50000 euro 
negociabil, tel. 0745/302200.232809. (A4)
• dec, caninii termică proprie, living, 
bucătărie amenajată In balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• dac, centrală termică, 2 băl, boxă, st 98 mp, 
Carpațl, 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)

V& oferii cazare, masă și 

transport pe o perioada de 
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• zona împăratul Tralan, Deva, etaj Intermediar, 
decomandate, 2 băi, 100 mp, centrală termică, 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță, parchet, 
merită văzut, garaj sub bloc, preț 80.000 euro. 
Tel. 235208,0724/620358. (A6)
• decomandata, zonă ultracentrală, et 7, 
superamenajat, complet mobilat șl utilat, preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• doc CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpațl, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron. neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
a bifai Decebal et 1, dec, s- mp, contorizări, 
neamenajat preț 160.000 RON, neg., tel. 206003, 
230324 (A7)
a bifai Docoba! dec., parchet, gresie, faianță, 
C.T., zona Artlma, preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
o pe AL Straiului, semldec., et. 3 din 4, gresie, 
faianță, C.T., liber, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0740213174 (A7)
o Dada, bucătărie modificată, parchet, gresie, 
faianță, contorizări, preț 88.000 RON, tel. 206003, 
230324 (A7)
a zona împăratul Tralan, 3 camere decoman
date, et bun, st 105 mp, modificat, 2 băl, 2 
balcoane, parchet gresie, faianță, termopane, 
CT, garaj + pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel, 0745/786578, (A8)
a zona L Creangă, parchet contorizări, st 78 mp, 
pretabll pentru birouri sau locuit preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (AB)
a doc, camera cu parchet contorizări, 2 băl, 
balcon, etaj 1, Bd, Decebal, preț 160.000 RON, 
neg., tel. 212.141, (A9) ______________________

• In Vațe! 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, bale, bucătărie, garaj, la etaj: 3 
camere, hol, bale, bucătărie, pretabil 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi,
3 dormitoare, terasă, garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă, garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• urgent, In Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină curte, ST 580 mp, zona 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro, neg., 
tel,231.800,0740/317.313. (A9)
• st 1X0 mp, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• dependințe (garaj P+l), 50 mp, curte mare, 
preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158,483. (A10)
• zona B, curte, garai, st 2500 mp, curent, apă 
canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 

171 uau.mO.O<M/158.483.iAlt>'

• In zona Miorița, semldec., s=30 mp, parchet 
apometre, neamenajată liberă, etaj 8, preț 
71.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• In Dorobanț! parter, dec., s=27 mp, gresie, 
faianță rolete exterioare, contorizări, liberi, 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, parohi -mură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48000 Ron, neg, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet gaz contorlzat 
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) 4
• dec, suprafață mare (41,5 mp), cameră ,, 
parchet, contorizări, balcon, amenajată (gresie, 
faianță), boxă zona Dorobanți, preț 98000 ROM 
neg, tel.231.800; 0740/317314, (A9)
• dec, cămării cu parchet, contorizări Integrale, 
etaj Intermediar, S 43 mp, Bd.22 Decembrie (zona 
Liceul Auto) Deva, preț negociabil, tel. 212.141 
sau 231300. (A9)

Vând terenuri (21)

Vând ap. 4 camere (07)

a decomandate, centrală termică, amenalat, cu 
garai, et 3, zona Dorobanți, preț 62.000 euro, tel. 
0745-639022,0726-316796. (Al)
■ semldec, parchet, apometre, et. 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1,500 mld„ neg., tel. 
232060,0742/290024, (A3)
• doc, CT, 2 balcoane, 2 băl, gresie, faianță, beci, 
zona Al, Neptun, preț 60.000 euro, superame- 
nalat tel. 232060,0742/290024 (A3)
• dec, et 100 mp, contorizări, Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688. (A5)
a «ta| 2, centrală termică proprie, parchet 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228, (A5)
a bloc cărămidă, zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro. neg., tel. 235208.0729/018866. (A6)
a pe D-dul 22 Decembrie, dec., et 3 din 4 modi
ficat, living mare, 2 băl, 2 balcoane. C.T., ușă 
metalică, s= 102 mp, amenajat frumos, preț 
61000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
a pe Dorobanț! et 4 acoperit cu tablă, C.T., 2 
băl, balcon, neamenajat preț 48.000 euro, 
tel.0749/268830. (A7)
• pe lălcooou, et 1 semldec, bloc de cărămidă, 
contorizări, parchet 2 băl, s=80 mp, preț 170.000 
RON, neg. ,tel. 206003,230324 (A7).

• zona l Creangă, 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță. CT, 2 balcoane, Inst sanitare 
noi, parchet termopane, ușă metalică, preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)
a zona L Creangă, 4 camere decomandate, 
gresie, faianță, et. bun, CT, 2 balcoane, parchet 
termepane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)

a hm L Corvln, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță, CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135,000 ron, tel. 
0746/779288 (AS)
• dec, 2 băl (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri temnopan, etaj 3, Bd. Decebal, preț neg., 
merită văzutl Tel. 23) “M. 0740/317313- 1A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)
a Deva,* balcoane, 2 băi, 2 bucătării, scară Inte
rioară, centrală termică, 130 mp, 240.000 ron, tel. 
215212 (Al)

• m L Creangă. 6 camere decomandate, P+M, 
et bun, 3 băl, CT, 2 balcoane, aer condiționat f. 
frumos amenajat preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578. <M>

Vând case, vile (13)
a nouă, Den, P+E+M, sc 240 mp. 2 Intrări, 5 
camere, 2 băl, 2, bucătării, garaj, centrală 
termică, 400 mp teren, 99.000 euro, negociabil, 
tel. 0722-564004 (Al)
a nouă, ta 14 km de Deva, 3 nivele, garai, 800 mp 
teren, canalizare, apă, gaz, curent 65.000 euro, 
tel. 0722-564004 (Al)

SC CRISmEY car
închiriază autoturisme, 
utilitare și autoturisme 

pentru taxi. 
Preț unic!

• Informații
la tel. 0722/678.722.

SOCIETATE COMERCIALĂ ________
ANGĂ JEAZĂ URGENT mooucAtoa IhcAlțAmmtc

- Tineri absolvenți In vederea calificirli la locul de muncă.

- Croitori, cusătorl, salariu foarte atractiv, tichete masă, 
un schimb transport gratuit.

Tel. 0254/ 221.749 0722/ 519.009

Cumpâr casă (14)
• urgent, cu grădină, Deva sau Simerla, plata 
Imediat, tel. 215212. (Al)

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

• casă P+L grădină Sântuhalm, nr. 44, str.
Valea cernii. Tel. 0745/698217,0742/904617. 
(1/31.10)

Vând garsoniere (19)
• dec, bucătărie, baie, parter, zonaZamfirescu, 
preț 22.000 euro, tel. 0741/154401,227542 seara 
(A2)
• 2 camera, bale, zona Gojdu, preț 62.000 RON, 
tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• 2 camera, bale, 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, bale, etaj A 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)
• urgent semldec, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, mobilată balcon închis, zona 
Marăștl, preț 670 mil., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
o zona Dorobanț! decomandată izolată termic 
șl fonic, parchet gresie, faianță ngips, 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)
• so 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)
• zona Docoba! decomandate, parchet, 
termopan, contorizări totale, stare bună 
ocupabilă imediat, preț 85000 ron negociabil, 
accept credit Ipotecar, tel. 0723/251498 232808 
(A4)
• etal 1, dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228 (A5)
• «ta| 3, dec., contorizări, repartitoare, parchet 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78000 RON, neg., 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, ntamtnajaiă st=40 mp, contorizări, 
balcon, Dorbanți, preț 80.000 RON, neg., tel. 
223400,0720/38796,0742/005228.  (A5)
• zona M. Eminescu, dec., et. 3, ocupabilă 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
• zona Progresul bloc cărămidă, parchet, 
vedere la stradă contorizări, preț 68.000 RON, 
neg., tel. 235.208 0724/620358 (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață et. 2, contorizări, balcon, parchet 
preț 235208,0724/620358. (A6)
• urgent In zona Gojdu, et. 1,2 camere, s=27 mp, 
contorizări, parchet preț 61.000 RON, neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• zona Eminescu, et.3, semidec., s=26 mp, 
neamenajată zugrăvită curată contorizări, preț 
55.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• pe imul l. Maniu, et. 2, dec., neamenajată 
ocupabilă imediat, s=30 mp, preț 85.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)

• Deva, zona rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcelă fs 22 m, facilități, 20.000 euro 
parcela, tel. 0722-564004, (Al)
• Intravilan, In Șoimuș, st 4600 mp, fs 70 m, preț 
20 euro/mp, negociabil, tel. 0740/210788 (Al)
• urgent Intravilan, st=5000 mp, fs 20 m, 2 
parcele, acces din DN 7, zona Săntandrel, Ideal 
pentru hale Industriale, preț 15 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• Intravilan, 5700 mp, fs 30 m, facilități: apă, gaz, 
curent, zona sântuhalm, preț 25 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• urgtnt grădină + construcție casă livadă 
fântână curent, st=1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel, 232068 
0742/290024. (A3)
• Intravilan, st =1550 mp, fs 18 m, facilități: 
curent, apa, gaz. zona Săntandrel, 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)
• In Deva, zona, Eminescu, ST- 17000 mp, 
parcelat, de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, 
formă dreptunghiulară poziție bună Ideal pț 
investiție, construție casă acte lăzi, preț de lalo 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0723/251498 0788/165703. (A4)
• Intravilan, ta DN 7, între Deva șl Simerla, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, flecare, utilități în 
zonă preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (A5)
• 3 parcata de 800 mp, 20X40 metri, Intravilan, 
utilități în zonă loc drept șl panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,07243/169303, 
0740/914688. (A5)
• bitnvăan, st 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități în zonă Zăvol-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)
• Intravilan, st 1100 mp, front stradal 33 m, toate' 
utilitățile, împrejmuit în apropierea bisericii de 
pe Eminescu, loc drept, strada asfaltată preț 95 
euro/mp, neg., tel, 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• st 5538 mp, front stradal 15 m, utilități în 
apropiere, între Sâinthalm șl Macon, preț 1'+' 
euro/mp, neg., tel. 223400. 0724/16S’'" 
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) J
• Intravlen, ta DN 7, st 3041 mp, fs90m.cunr.de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă curent' 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
• Deva, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m,
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, Ideale 
pentru birouri șl depozit preț 210.000 euro, neg, 
tel. o: a. :A8)
• Intravilan In Deva, zona Zăvoi, S1000 mp, F5 
18, utilități în zonă preț neg., tel. 212.414 sau 
231300. (A9)
• S 500-1000 mp, zona Bejan Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)
• grădhă+garaj, st 350 mp, curent trifazic, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/048490, 
0788/158483. (A10)
• grădină, st 300 mp, preț negociabil, tel. 
0254/CI 1 to 0708/040.490 OTSS/’q ;A10)

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)

■B ...................
Motelului GERMISARA ResortMPA, BohctMlA M 
jMMitni «caparM următoarelor posturi:

E BERE MURES

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

Se oferă pachet salarial 
atractiv, posibilitatea dez
voltării unei cariere într-o< 
companie la standardele-' 
internaționale.
CV-urile și scrisorile de 
intenție se vor trimite prin 
fax la nr: 0725-541101 sau 
prin email: 
razvan.maresobere- 
mures.ro.
Persoană de contact: 
director Răzvan Mareș - 
0725-541000. (seen)

____d
RECLAME

anaMokQomart.ro
wwwiteamoensuHlna.omart.ro
fs90m.cunr.de
mures.ro
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adaptate în totalitate

Prestări servicii (72)

Garaje (43) Oferte locuri de muncă (74)

Mobilier și interioare (47)

• vând garaj cu teren proprietate, Deva, str. 
Lăstun (Ady En d re). Tel. 0722/331121. (T)

• vând țuică de prune, calitate excepțională, 
ideală pentru orice eveniment, preț avantajos în 
funcție de cantitate. Tel. 212242,021/400563. (T)

■ transport mobilier, electrocasnice cu auto de 
1,2 tone $1 14 mc volum; asigur montaj si 
manevrare mobilier la mutări. Tel. 0254/225578, 
0744/934462,0726/551701. (T)

• vând două tractoare U 650 In stare foarte 
bună și alte utilaje agricole, preturi foarte 
convenabile. TeL 0745/468766,0254W342. 
(2/31.10)

• vând tractor U 650 cu remorcă, plug și circular 
pentru tăiat lemne, satul Hățâgel, comuna 
Dersuș, preț negociabil. Tel. 775243,0742/061565. 
(T)

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

• vând 310 cu alimentare pe
injecție, EURO 2, af 2001, stare foarte bună 
Tel. 0724/044830, (6/2.11)

® Bîfi Dutchman
* GmbH - Germany

Lider mondial în domeniu, oferă cele mai 
moderne echipamente de hala pentru creșterea 
păsărilor și porcilor, 
normelor UE.

De 15 ani în România cu aceeași 
certitudine: 

înainte de a investi, informați-vă!
Câștigul e siguri Utilaje, unelte, industriale și 

agricole (40)
1'4 așteptăm intre $ ■ - f2nvienilrrie la 

INDAGRA 2006
Pavilion 21 Standurile 31-32; 41-42 

ROMEXPO București 
Plata Presei Libere

BUCUREȘTI - Ing. Dan Bosoancă,
Tel./Fax: 021/232.72.43; E-mail: danbos@xnet.ro 

SIBIU - Ing. Ștefan Gabel, Tel.; 0722.155.837;
E-mail: stefangabel@xnet.ro 

TIMIȘOARA - Ing. Dan Stanică, 
Tel.: 0744.771.472; E-mail: dstanica@rdslink.ro

• it=290 mp, H=4,5 m, curent trifazic, CT, birou 
renovat, zona Deva, preț 140.000 euro, neg., tel.

. 232060,0742/290024. (A3)
• urgent, In zonă bună cu acces direct, spațiu 
comercial avizat, 140 mp, birouri, magazie, 2 
grupuri sanitare, nu necesită mari investiții, preț 
43000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165703. (A4)

s • zona Mărăsti, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, prețl5.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)

Vând alte imobile (27)
• carmangerie, abator, anexe, st 400 mp, preț
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
”88/158.483. (A10'

imobile chirii (29)

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

• 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-dd DecebaJ, et. 2,2 camere, dec., reparti
toare, mobilat frufhos, s=56 mp, preț 150 

: euro/lună și garanție, din 10 decembrie, tel.
0745/367893. (A2)

. • did 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 pontau închiriat ap. 4 camere, mobilat șl 
utilat totul nou, CT, aragaz, frigider, TV, mașină 
de spălat, superamenajat, zona Al. Neptun, preț 
350 euro/lună tel. 232060,0742/290024. (A3)
• ofer pentru închiriat ap. 3 camere, mobilat, 
aragaz, frigider, 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 ProgresuluL 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/lună, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• amenajată și mobilată integral, CT, zonă bună, 
Deva, tel. 231.800,0740/317314. (A9)

• 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 șl parțial, 
Deva, I.L. Caragiale, bl. R, ap. 79; asigur trans
portul. Tel. 0723/288282. (T)

Materiale de construcții (53)
• vând 400 bucăți țiglă veche, preț 4.000 lei 
bucata. Tel, 212535, Deva, 0721/205285. (5/3.11)
• vând bile pentru acoperiș șl două legături de 
lațuri noi. Tel. 0254/215795.(1)
• vând parehot laminat, culoare fag 4J mp, preț 
18 ron mp, Tel. 0722/147015.(1)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

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

Auto românești (36)

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

Școala Generală 
Dobra, județul 

Hunedoara

• vând pord Marele alb, preț 5 ron/kg. Tel. 
0741/992713. (4/2.11)

• vând convector fontă plusinstalațiaaferentă. 
Tel. 0726/184116. (T)
• vând fereastră dublă din 2 canate, nouă, 
dimensiuni 1,20/130 m, preț negociabil. Tel. 
0254/215795. (T)

• Fabrică de cherestea din Bârcea Mare anga
jează motostlvultorist Ifronlst fochist autorizat 
mecanic auto șl muncitori necallflcațl. Informații 
la tel, 0254/236897, (3/26.10)
• acar, Lupeni, 1 post, data limită 17.1iTel. 
213244, orele 9-16.
• administrator, Hunedoara, lpost, data limită
21.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent comirdal, Deva, 10 posturi, data limită 
27.11., perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• agent comercial, Petrila, 1 post, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent contractări șl achiziții, Călan, 3 posturi, 
data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• agent do pază, control acces, ordine șl 
Intervenții, Brad, 4 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent do pază, control acces, ordine și 
Intervenții, Hunedoara, 10 posturi, data limita
15.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
Intervenții, Hunedoara, 4 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, erele 9 -16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
Intervenții, Lupeni, 2 posturi, data limită 15.11. 
Tel, 213244, orele 9 -16.
• agent do pază, control acces, ordine și 
Intervenții, Orăștie, 1 post, data limită 15.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agont de pază, control acces, ordine șl 
Intervenții. Petrila, 9 posturi, data limită 30.11., 
fără cazier. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• agmt de pază în Incinte și hoteluri, Călan, 11 
posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
■ agent de pază în Incinte șl hoteluri, Călan, 2 
poștali, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• agent de pază în incinte și hoteluri, Petroșani, 
1 post, data limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 -16. 

e agent Imobliar. Brad, 1 post, data limită30.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• agent imobiliar, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• agent vânzări. Hațeg, 1 post, data limită 15.11. 
Tel. 213244, orele 9-16
• ambalator manual, Călan, 8 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• ambalator manual, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244. orele 9 -16
• analst măsurători metrologice. Brad, 1 post, 
data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• animator sodo-educativ, Lupeni, 1 post, data 
limită 10.11. Tel. 213244, orele 9-16
• arhitect clădiri, Deva, 1 post, data limită 15.11. 
Tel. 213244, orele 9-16
• asistent comercial, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16
• asistent farmacist, Deva, 1 post, data limită
15.11. Tel. 213244, orele 9-16
■ asistent manager, Orăștie, 1 post, data limită
7.11. Tel. 213244, orele 9-16.
■ asistent medical generalist, Lupeni, 1 post, 
data limită 1.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent social, Lupeni, 1 post, data limită 
10.11., perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 
■16.
• asistent veterinar, Orăștie, data limită 20.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Brad, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Călan, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Hațeg, 2 posturi, data limită 10.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Lupeni, 2 posturi, data limită 1,12.Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Lupeni, 3 posturi, data limită 1.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Călan, 7 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Deva, 1 post, data limită 15.11. Tel, 
213244, orele 9-16.
• brutar, Hunedoara, 1 post, data limită 15.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar, Hunedoara, 5 posturi, data limită 25.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar, Lupeni, 2 posturi, data limită 1.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Lupeni, 2 posturi, data limită 1.12. Tel. 
213244, orele 9-16. -
• bucătar,Călan, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Deva, 1 post, data limită 15.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Deva, 1 post, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• camerista hotel, Deva, 2 posturi, data limită
20.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• cameristă hotel, Petrila, 1 post, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• cartonaglst, Brad, 3 posturi, data limită 30.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• drcularist la tăiat lemne de foc, Brad, 3 
posturi, data limită31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• drcularist la tăiat lemne de foc, Orăștie, 1 
post, data limită 30.12., perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.
• confecțkmer- asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 6 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.

i conk- Uoi articole din piele și înlocuitor 
Brad, 10 posturi, data limită 30.11. Tel. 21324* 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile 
Călan, 10 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile 
Călan, 20 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile 
Călan, 30 posturi, data limită 18.12. Tel. 213244 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile 
Hunedoara, 50 posturi, data limită 31.12, Tel 
213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile 
Hunedoara, 8 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Simeria, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• confectioner cablaje auto, Călan, 19 posturi, 
data limită 30.11. Tel. 213244. orele 9 -16.
• confectioner cablaje auto, Orăștie, 13 posturi, 
data limită 20.11. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• confecțloner tricotaje după comandă, Hune
doara, 9 posturi, data limită 26.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• crcrftor-conftctioner îmbrăcăminte după 
comandă, Deva, 6 posturi, data limită 15.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• crottor-confecțloner îmbrăcăminte după 
comandă, Lupeni, 50 posturi, data limită 1.12. Tel. 
213244. orele 9-16.
• croitor, Lupeni, 3 posturi, data limită 30.11., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• croitor-stanțator încălțăminte, Hunedoara, 4 
posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• cusător piesa din piele și înlocuitori, Călan, 27 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Deva, 45 
posturi, data limită 10.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 7 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16,
• decorator vitrine, Deva, 2 posturi, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• drujblst, Hunedoara, 2 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher, Deva, 2 posturi, data limită 15.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Deva, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Deva, 5 posturi, data limită 15.11. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• dulgher, Hateg, 2 posturi, data limită sail.Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
25.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher, Lițeni, 2 posturi, data limită 23.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher-restaurator, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• dulgher-restaurator, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 13.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• dulgher-restaurator, Orăștie, 5 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• electrician de întreținere și reparații, Hațeg, 1 
post, cțata limită 30,11, Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 2 posturi, data limită 25.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electrician de întreținere șl reparații, Hune
doara, 4 posturi, data limită 15.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.

SC MARIAN ROMSPED SRL ORADEA

SERVICE
membră a grupului de firme

Calculatoare si accesorii 
(51)

P t<5 Victoriei ne 5B/1O. tel 0354 40SGG2

BENE internațional

calculatoare
monitoare

imprimante 
accesorii pc

Promoți-*
LAPTOP ASUS la 1899 ron (TVA indus),

2 ani garanție

ANUNȚA
Concurs in <laI<i de 

04.12.2006, oia 12,00, 
pentru ocuparea postului 

de îngrijitoare 
curățenie cumulat cu 

postul de fochist 
centrală termică la:

1 post Școala Generala 
Roșeam

1/2 post la Școala 
Generala Dobra 

Informații: la secretariatul 
școlii, telefon 283136.

AUTOMOBILE
angajează elec

trician auto, 
experiența în 
domeniu este

un atu.
CV-urile se vor 

trimite la 
tel./fax 

0254/214341.
(68077)

-lo

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ DGFP JUD. HUNEDOARA
STR. 1 DECEMBRIE, nr. 30 DEVA
Dosar de executare nr.9/2001

ANUNȚUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE
în temeiul art. 158 alln.(1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și 

t completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 22 luna noiembrie anul 2006, de la ora 11 la ora 16, în localltatatea DEVA, la sediul 
. DGFP Hunedoara - Deva, Str. 1 DECEMBRIE, nr. 30, se vor vinde prin licitație publică - prima - următoarele bunuri mobile, proprietate a 

debitorului CN CNF MINVEST FIL CERTEJ SA cu domiciliul fiscal în localitatea CERTEJ, Str. Principală, nr. 89, cod de Identificare fiscală: 
14271549.

Denumirea bunului mobil, descrierea sumară Prețul de pornire a licitației exclusiv TVA, este de lei Cota TVA
1. ForezâSBS250MHA 32, 2 buc,, nr.inv 20081, 20083 135500/buc. 19%
2. Excavator EKG SA, nr. inv. 20082 141000 19%
3. Excavator EKG SA, nr. inv. 20085 141200 19%
4. Excavator EKG SA, nr. inv. 20162 66200 19%
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data

W stabilită pentru vânzare.

Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; 
dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofer

tant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe CUI eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele 
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada 
emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest 
scop, Contul în care se va depune taxa de participare la licitație de 10% este: DGFP a jud. Hunedoara, CF 2102643 cont: 
R093TREZ3665067XXX003003, deschis la Trezoreria Deva.

împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de 
la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 169-170 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare

Prtlvit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările șl completările ulterioare, când 
urmează să se la măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Pentru informații suplimentare, vâ puteți adresa la sediul nostru sau la telefoanele: 219544 sau 215944, Int. 135.
(68786)

Vă oferă un NOU SERVICIU la standardele de 
calitate cu care ați fost deja obișnuiți:

CURIERÂT RAPID EXTERN 
(PACHETE, CORESPONDENȚĂ)

ÎM[P DIN TOATE ȚĂRILE UNIUNII EUROPENE

VIENA

NA EUROPA

Apelând la serviciile noastre de curierat, veți obține

siguranță
- satisfacție deplină

- la cel mai bun raport calitate - preț

ORADEA
Tel: 0259-470.060
Fax: 0259-456.391
Mobil: 0744-788.002

Informații și comenzi la
TIMIȘOARA 
Tel/fax: 0256-200,398
Tel/Fax: 0259-200.396
Mobil: 0744-641.316

BAIA- MARE
Tel: 0262-491063
Mobil; 0720-600512

REȘIȚA
Mobil:0720-529899
Mobil:0724-851657

(64970)

mailto:danbos@xnet.ro
mailto:stefangabel@xnet.ro
mailto:dstanica@rdslink.ro


ini, 6 noiembrie 2006 cww
Noul Bond considerat „sclipitor

• Film nou. Regizorul Anthony Minghella, 
victimă de două ori a unor hoți în perioada 
în care a stat în România pentru a filma 
„Cold Mountain", s-a inspirat din această 
experiență pentru a crea cel mai recent film 
al său, „Breaking and Entering". (MF)

tume populare tradiționale au dansat în 
; cadrul ceremoniei de inaugurare a Festi- 
i valului de Folk din Islamabad. (Foto: epa)

■ Interpretarea lui Craig 
în rolul lui James Bond a 
fost considerată de 
critici „fantastică".

Los Angeles (MF) - Inter
pretarea lui Daniel Craig în 
rolul lui James Bond a fost 
considerată de critici „abso
lut strălucitoare”, după 
proiecția pentru presă a fil
mului „Casino Royale”, pro
gramat pentru lansare pe 
marile ecrane pe 17 noiem
brie. Craig a fost o alegere 
foarte controversată pentru 
producătorii seriei aven
turilor agentului 007, fiind, de 
altfel, primul James Bond 
blond din istorie. Fanii aces
tui film au fost foarte 
supărați, amenințând chiar 
cu boicotarea filmului, după 
ce s-a anunțat că Craig va lua

< ... .................................. JJ.MIU.il.... IJ................. ................................................ Premiu pentru excelența
Elefanții fac 
ravagii

Chittagong (MF) ■ O 
turmă de elefanți a făcut 
ravagii într-un sat din 
sud-estul Bangladeshu
lui, omorând un băiat și 
rănind 15 persoane, au 
declarat polițiștii și mar
torii incidentului. Turma 
ce numără zece elefanți 
a demolat 20 de locuințe 
din bambus, a distrus 
recoltele și copacii din 
Sayedabad, la 330 kilo
metri de capitala Dhaka. 
Sătenii au reușit să-i 
alunge, făcând gălăgie cu 
ajutorul tobelor și 
aprinzând focuri, ei nefi- 
ind la primul incident de 
acest fel. Cu două săp
tămâni în urmă, cinci 
membri ai unei familii 
au fost omorâți de ele
fanți într-un sat din 
apropiere. Bangladeshul 
este una din țările cel 
mai dens populate, în 
schimb pădurile ocupă 
doar 17,5 la sută din te
ritoriul țării.

Mihai I săr
bătorește 
București (MF) - Re

gele Mihai I al Ro

mâniei va sărbători 

ziua Sfinților Arhan

gheli Mihail și Gavril 

în afara Palatului Eli- 

sabeta, el acceptând 

invitația prefectului 

județului Neamț de a 

petrece ziua la 

Cabana Nemțișor. 

Manifestările vor 

începe miercuri 

dimineață, la 

Mănăstirea Agapia 

unde membrii fami

liei regale vor partici

pa la o slujbă reli

gioasă. Mănăstirea 

sărbătorește hramul 

Sfinților Arhangheli 

Mihail și Gavril. Seara 

va avea loc recepția 

oferită de prefectul 

Toader Mocanu în 

onoarea Regelui 

Mihai I. Evenimentul 

va începe la ora 

19.00, în Sala Semi

narului Teologic 

Liceal „Veniamin 

Costache".

Los Angeles (MF) - Actorul 
american Clint Eastwood a 
fost onorat cu premiul pentru 
întreaga carieră, alături de 
Sir Sidney Poitier, în cadrul

Clint Eastwood (Foto: epa)

înjură propria casă de
■ Elton John a dat 
drumul unui potop de 
înjurături la adresa casei 
de discuri, șocând fanii.

New York (MF) - Cântă
rețul a reușit în timpul unui 
minut să repete de 15 ori 
aceeași înjurătură („fuck”) și 
variante ale acesteia, potri
vit fanilor adunați la concert. 
John a izbucnit într-o criză de 
furie în momentul în care tre
buia să prezinte publicului o 
nouă piesă, „Postcards From 
Richard Nixon”: „Voi cânta 
o melodie, dar sunt sigur că 
nu ați auzit de ea pentru că... 
(„fuckers”) nu au promovat- 
o”. Spre uimirea publicului 
majoritar feminin de vârsta a

Mărturisirile primei soții

Romeo Beckham are 
epilepsie

București (MF) - Fotbalistul echipei Real 
Madrid, David Beckham, și soția sa Victo
ria își feresc fiul cel mijlociu, pe Romeo, 
de blițurile aparatelor de fotografiat, 
deoarece copilul de patru ani suferă de 
epilepsie. Romeo Beckham a reacționat vio
lent după ce a fost fotografiat pe aeropor
tul Heathrow, în urmă cu o săptămână, 
când a revenit în Anglia de la Madrid, 
împreună cu mama sa și cu cei doi frați, 
Brooklyn (7 ani) și Cruz (un an). Romeo nu 
este singurul fiu al cuplului Beckham cu 
probleme medicale de-a lungul timpului. 
Brooklyn a fost operat de hernie când avea 
doar șase săptămâni.

■ McCartney a 
cumpărat casetele cu 
mărturisirile primei sale 
soții, despre mariajul lor.

Londra (MF) - Paul McCart
ney a cumpărat cu 200.000 de 
lire sterline înregistrările 
audio ale mărturisirilor pe 
care le-a făcut Linda, prima 
lui soție. în timpul înre

locul lui Pierce Brosnan. Dai
ly Mirror spune despre Craig 
că „amintește de Sean Con
nery în cele mai bune 
momente ale lui”. Connery, 
care a apărut în șapte filme 
din seria agentului 007, a fost 
recent votat cel mai bun Bond 
al tuturor timpurilor.

ceremoniei de decernare a 
premiilor Academiei de Film 
și Televiziune din Los Ange
les. La ediția din acest an, 
actorul și regizorul Clint 
Eastwood a fost onorat cu 
premiul Stanley Kubrick Bri
tannia pentru excelență în 
film. Eastwood și-a început 
cariera în 1950 și a fost re
compensat cu două premii 
Oscar, pentru cel mai bun 
regizor, pentru filmul „Ne- 
cr^ătorul” (1992), și cel mai 
bun film, „O fată de mili
oane” (2004). Cel mai recent 
film al său, „Flags Of Our 
Fathers”, redă povestea unei 
fotografii care prezintă șase 
bărbați care ridicau steagul 
american la Iwo Jima (Ja
ponia), în timpul celui de-al 
doilea război mondial.

Elton John în concert (Foto: epa)

doua adunat la Nassau Coli- York, Elton a continuat cu o 
seum în Long Island, New serie de injurii. Sir Elton a

gistrărilor, Linda, care a fost 
căsătorită cu McCartney 29 de 
ani și care a murit în 1998 de 
cancer, spune că au fost 
momente în care a fost pe 
punctul de a-1 părăsi pe star. 
Săptămâna trecută, agentul 
literar a promis avocaților lui 
sir Paul că nu va face public 
conținutul casetelor înregis
trate de Linda. Cea de-a doua 
soție a lui Paul, Heather Mills-

McCartney, a dorit să 
cumpere aceste înregistrări 
pentru că puteau fi utilizate în 
procesul de divorț care are loc 
în prezent între cei doi. Paul 
a refuzat să comenteze despre 
aceste înregistrări: „Sunt anu
mite lucruri în viață care sunt 
personale și cred că relația cu 
un partener este foarte per
sonală și intenționez să o 
păstrez astfel”.

discuri
spus că Universal Records nu 
a cheltuit „nici un dolar” 
pentru promovarea celui mai 
recent album al său „Captain 
And The Kid”, care a ieșit 
repede din topuri după ce a 
fost lansat în septembrie. 
Izbucnirea de furie vine doar 
la câteva zile de la demisia 
managerului său, Merck Mer- 
curiadis, de la Twenty-First 
Artists.

„în lima mai, Elton John a 
lansat mai multe injurii la 
adresa fotografilor, în timp ce 
prezenta un premiu pentru 
un tânăr actor în timpul Fes
tivalului de la Cannes. în 
2004, pe aeroportul din Tai
wan, John a țipat la echipele 
de cameramani și reporteri: 
„Porcilor! porcilor!”

pe râul Tinle Sap, în fața 
palatului regal, din 
Phnom, Cambodgia. Se 
sărbătorește festivalul 
anual al apelor, care are 

i loc din 4 până în 6 noiem- 
brie, și participă cel 
puțin 409 bărci de con- 

' curs din mai multe 
I provincii. (Foto: EPA)
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