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Cerul va fi parțial senin.
- J r* Impozit pentru cutia mileiJ -*•

dimineața la prânz seara

■ De anul viitor, ro
mânii vor putea să ce
deze bisericilor o parte 
din impozitul pe venit.

Deva (C.P.) - Potrivit noului 
Cod Fiscal oricine poate opta 
ca, 2% . din acest impozit să 
ajungă la lăcașele de cult. Pen

tru a reuși să obțină acești 
bani preoții vor trebui să 
reușească să-i sensibilizeze pe 
contribuabili, dat fiind faptul 
că concurenta în domeniu este 
cât se poate de serioasă: ONG- 
uri, asociații de proprietari 
sau partide politice. Spre 
exemplu, anul acesta foarte 
multi hunedoreni au decis să

directioneze banii către 
SMURD, la finele unei ample 
campanii mediatice. Cine se 
hotărăște să contribuie la 
bugetul bisericilor trebuie să 
completeze rubrica specială 
din formularul declarației pe 
venit, cu datele lăcașului de 
cult. „Măsura este binevenită 
mai ales pentru bisericile de

la sat, unde mijloacele finan
ciare sunt la limită și nu se 
pot face acțiuni sociale. Circa 
70% dintre preoții de la sate 
nu și-au primit de luni de zile 
nici măcar salariile, motiv 
pentru care sunt obligati să 
mai facă și altceva pe lângă 
preoție”, spune preotul Mircea 
Mihulef. /p.3

• Hramul bisericii. La biserica ortodoxă din 
satul Toplița, comuna Certej, se va oficia o 
slujbă de hram: Mihail și Gavril, ce cuprinde 
liturghie, maslu și parastas pentru eroii satu
lui, în data de 8 noiembrie 2006. (S.B.)

Salvator între două lumi. Silviu 
Stanislav s-a ocupat o viată întreagă de sal- 
varea semenilor. Prima dată In subteran,
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iar apoi pe vârful muntelui./p.3 (Fotouj.)
<_________________________

S-a aruncat în fața trenului
Zam (T.S.) - O pacientă a Spitalului de 

Neuropsihiatrie de la Zam s-a aruncat, ieri 
dimineață, sub rotile unui tren. Victima, 
Maria N., de 57 de ani, din Simeria, a avut 
mai multe tentative nereușite de suicid. 
„Femeia era cunoscută ca o persoană cu 
probleme psihice. Nu există suspiciuni pri
vind comiterea unei crime. Polițiștii în
cearcă să stabilească împrejurările în care 
a avut loc sinuciderea”, declară Bogdan 
Nitu, purtător de cuvânt al IPJ Hunedoara.

Unul din 40 primește locuință

CUVÂNTUL LIBER
tS) Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
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Consumatori de -droguri în România

■ în județul Hunedoa
ra la 40 de cereri pen
tru locuințe sociale es
te aprobată doar una.

Deva (I.J.) - Mii de cereri 
pentru locuințe sociale zac în 
birourile primăriilor din ju
deț. Numai o parte dintre 
acestea reușesc să aibă fina
litate. între localitățile care au 
repartizat cele mai multe

adăposturi solicitantilor se 
numără municipiile Hune
doara și Deva. Pentru 2006, la 
Hunedoara au solicitat lo
cuințe nu mai puțin de 230 de 
cereri. „Cea mai mare parte 
a solicitantilor locuiesc în 
blocul C2 din strada Bălcescu. 
Blocul trebuie reabilitat și la 
asta se lucrează acum. Avem 
repartizate până în acest 
moment 1200 de apartamente 
cu chirie la cei aflati în difi

cultate. 48 de familii vor pri
mi în martie 2007 locuințe în 
noul bloc ANL care se con
struiește pe Mihai Viteazul, 
după finalizarea anchetelor 
sociale”, declară Mircea Dia- 
conu, purtător de cuvânt la. 
Primăria municipiului Hune
doara. La Hunedoara și Deva 
cererile pentru locuințe sunt 
de 20 de ori mai mari decât 
posibilitatea primăriilor de a 
le asigura, /p.3

Disponibilizări 
și stagnare

Deva (C.P.) - Scumpirea 
utilităților afectează deo
potrivă populația și fir
mele. Tarifele la gaze vor 
crește în această lună cu 
8,1-8,5%, iar energia elec
trică cu 4,72%, de la 1 
decembrie, determinând 
scumpiri în lanț în toată 
economia, /p.5

în România sunt peste 35.000 de consumatori de droguri. 
Printre tinerii între 25-34 de ani. cel mai răspândit drog

Grafica; Cuvântul liber, sursa; ANA

A pus în pericol trenurile
■ Un hoț de fier vechi 
a produs panică după 
ce a sustras mecanis
mele macazului.

Călan (T.S.) - Politia TF a 
intrat în alertă, ieri în jurul 
orei 15:30, după ce un lucrător 
CFR din Călan a constatat că 
aparatul de comandă din bi
roul de mișcare semnala posi
bile defecțiuni la instalația 
electrică. Echipa operativă so
sită la fata locului a ajuns la 
concluzia că la kilometrul

11+400, în dreptul stafiei 
Călan-Băi au fost furate meca
nismele pentru macaz. „în 
scurt timp s-a reușit identifi
carea hoțului în persoana lui 
Iulian M., de 37 de ani din Că
lări, care transporta mecanis
mele într-o căruță. Paguba în 
valoare de 13 milioane de lei 
vechi a fost recuperată în to
talitate. Tânărul este cercetat 
pentru furt calificat, fiind 
prezentat Parchetului cu pro
punerea de arest preventiv”, 
declară Bogdan Nițu purtător 
de cuvânt al IPJ Hunedoara.

pe strada Horia din Deva sunt realizate Ia o cotă supe
rioară celei a mai multor locuințe din zonă. Asta 
înseamnă că cei aflați în această situație ar trebui să se 
conecteze “în pod” la canalul colector, /p.5 (Foto: t. Mânu;

Canalizare în aer. Lucrările de canalizare efectuate

mailto:cuvantul@informmedia.ro
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• Locul 84. România ocupă locul 84 din 
totalul de 163 de țări incluse în clasamentul 
din 2006 referitor la percepția fenomenului 
corupției în domeniul public, întocmit de 
Transparency International. România e 
devansată de toate celelalte țări din Europa 
de Est cu excepția Albaniei (locul 111).

Bush salută 
verdictul

Waco (MF) • Președin
tele american George W. i 
Bush a salutat verdictul 
pronunțat în procesul 
lui Saddam Hussein, pe 
care îl consideră o „ma
re realizare” pentru tâ
năra democrație irakia
nă. Fostul președinte | 
irakian a fost condam
nat la moarte prin spân
zurătoare duminică, de 
înaltul Tribunal Penal 
irakian, pentru rolul ju
cat în masacrarea a 148 ; 
de șiiți la Dujail, în anii | 
'80. Bush nu s-a referit i 
direct la pedeapsa cu î 
moartea. Verdictul in
tervine cu două zile îna
inte de alegerile parțiale 
din Congresul american, i 
în care republicanii ris
că să piardă majoritatea 
în Camera Reprezentan
ților și în Senat. Demo.- j 
crații au încercat să i 
transforme aceste ale
geri într-un referendum 
asupra politicii lui Bush i 
în războiul din Irak.

Tony Blair
(Foto: EPA) 

Blair e 
contra

George W. Bush (Foto: era)

Londra (MF) - Tony 
Blair a anunțat, ieri, 
la Londra, că este 
împotriva pedepsei 
cu moartea, „indife
rent dacă este vorba 
despre Saddam Hus
sein sau despre ori
care altă persoană". 
Duminică, înaltul Tri
bunal Penal irakian 
i-a condamnat la 
moarte prin spânzu
rate pe fostul dicta
tor irakian Saddam 
Hussein. Guvernul a 
instituit interdicția de 
circulație în capitala 
irakiană și în provinci
ile Diyala și Salahed- 
din, a decretat starea 
de alertă în rândurile 
armatei și a închis 
aeroportul internațio
nal până la noi ordi
ne. Capitala irakiană 
a rămas ieri izolată, 
iar interdicțiile de cir
culație au fost menți
nute în două provin
cii irakiene pentru a 
doua zi consecutiv.

La mausoleu în Piața Roșie din Moscova, sute de sus
ținători ai Partidului Comunist Rus au stat la rând ore în 
șir, pentru a depune flori la mausoleul lui Benin. Ei au

celebrat 89 de ani de la Revoluția Bolșevică din Octombrie, 
sărbătorită în mod tradițional în luna noiembrie. <

(Foto: EPA)

Ion Iliescu, audiat la Parchet

Sigla democrată și cea republicană (Foto: fan)

■ Fostul președinte a 
fost chemat la audieri în 
dosarul mineriadei din 
iunie 1990.

București (MF) - Fostul pre
ședinte Ion Iliescu a părăsit, 
ieri, sediul Parchetului in
stanței supreme fără să facă 
nici un fel de declarație, după 
ce a fost chemat la audieri în 
dosarul mineriadei din iunie 
1990, în care este acuzat ală
turi de mai multe persoane.

Doru Mărieș, președintele 
Asociației „21 decembrie”, 
prezent la Parchet pentru a se 
interesa de mersul dosarului, 
a spus că Ion Iliescu a întâr
ziat două ore față de cea la ca
re a fost citat, ajungând după 
ce procurorul de caz, Dan 
Voinea, a plecat din sediul

Fostul președinte, Ion Iliescu
(Foto: arhivă)

instituției.
în 4 octombrie 2005, Consi

liul Superior al Magistraturii

(CSM) a aprobat propunerile 
ministrului Justiției, Monica 
Macovei privind revocarea 
din funcție a șefului Samoilă 
Joarză și a adjunctului Ionel 
Slăvoiu pe motiv că ar fi ter
giversat unele dosare impor
tante, printre care și cel Revo
luției și pe cel al mineriadei 
din 13-15 iunie 1990.
Acuze respinse
- 'Uftima dată, Iliesțșr 
tâlnit cu procurorii în acest 
caz în 24 mai, când a apreci
at că este o aberație să fie tri
mis în judecată în acest caz, 
apreciind însă că procurorii 
trebuie să facă această anche
tă după de au primit sesizări.

Cu acel prilej, fostul preșe
dinte a respins unele acuzații 
care i-au fost aduse de persoa
nele audiate în cauză, cu pri

vire la implicarea sa în eveni
mentele din 13-15 iunie 1990.. 
susținând că nu ar fi avut i 
lății cu unii dintre ei, la vre
mea respectivă.

Ancheta privind mineriada 
din 1990 - în care sunt cerceta
te în jur de 20 de persoane, 
printre care și Ion Iliescu - in
clude acuzații precum submi
narea puterii de stat și a eco- 
noțniși naționale, lipsire de IU 
-bețtate în mod ilegal și crir^e 
contra umanității.

între 13 și 15 iunie 1990, în ' 
timpul evenimentelor din Bu
curești, au fost ucise șase per- * 
soane, alte câteva zeci au fost 
rănite, iar clădirile Poliției > 
Capitalei și Ministerului de 
Interne, precum și sedii de > 
partide și alte instituții im
portante ale statului au fost 
devastate.

Democrații înaintea 
republicanilor

Washington (MF) - Diferența dintre de- 
mocrați și republicani s-a redus eu doar o 
zi înaintea alegerilor legislative parțiale din 
Statele Unite, chiar dacă Partidul Democrat 
își menține prima poziție, care i-ar permite 
preluarea controlului a cel puțin uneia din
tre camerele Congresului.

Pentru a obține majoritatea celor 435 de 
locuri în Camera Reprezentanților pentru 
prima dată după 12 ani, opoziția democrată 
are nevoie de 15 locuri, ipoteză tot mai pla
uzibilă, potrivit majorității analiștilor poli
tici. Nouă locuri par deja adjudecate de 
democrați în timp ce confruntarea electora
lă din alte circa 30 de circumscripții le-ar 
putea aduce alte 15 mandate.

Pentru a prelua controlul Senatului unde 
o treime dintre cele 100 de locuri vor fi re
înnoite, democrații au nevoie de încă șase 
mandate, un proces mult mai dificil.

Ultimele sondaje sunt foarte strânse și 
oferă informații nuanțate cu privire la a- 
vantajul democraților.

Un sondaj efectuat de Washington Post 
în colaborare cu ABC, înainte de pronunța
rea verdictului în procesul lui Saddam Hus
sein, îi credita pe democrați cu 51 la sută 
din preferințele electroratului american, 
spre deosebire de republicani care au înre
gistrat 45 la sută din intențiile de vot, o 
diferență între cele două partide care s-a 
redus de la ultimul studiu.

Bagdadul rămâne izolat
■ Interdicții de circu
lație, după condamna
rea la moarte a lui 
Saddam Hussein.

Bagdad (MF) - Capitala 
irakiană a rămas ieri izola
tă, iar interdicțiile de cir
culație au fost menținute 
în două provincii irakiene 
pentru a doua zi consecu
tiv, după condamnarea la 
moarte a fostului președin
te Saddam Hussein.

Interdicția de circulație 
rămâne în vigoare pentru 
o perioadă de timp nedeter
minată, cu scopul de a asi
gura securitatea irakieni
lor, a declarat un consilier 
al premierului Nuri al-Ma- 
liki.

Străzile Bagdadului erau 
pustii ieri dimineață, în ur
ma interdicției de circula
ție instaurată duminică di
mineață, ca măsură de pre
cauție înainte de pronunța
rea verdictului în procesul 
lui Saddam Hussein de că
tre înaltului Tribunal Pe
nal irakian, instituție cu

sediul în Zona Verde, carti
er fortificat al capitalei.
Stare de alertă

Guvernul a instituit in
terdicția de, circulație în 
capitala irakiană și în pro
vinciile Diyala și Salahed- 
din, a decretat starea de a- 
lertă în rândurile armatei 
și a închis aeroportul inter
național până la noi ordi
ne. Duminică, înaltul Tri
bunal Penal irakian i-a 
condamnat la moarte prin 
spânzurare pe fostul dicta
tor irakian Saddam Hus
sein.

în pofida interdicției de 
circulație impusă la Bag
dad, mii de persoane au ie
șit în stradă în cartierul 
Sadr City și și-au manifes
tat bucuria după pronunța
rea verdictului.

în provinciile sunnite, 
foștii adepți ai dictatorului 
irakian au încălcat măsuri
le de securitate și au mani
festat împotriva verdictului 
pronunțat pe care l-au cali
ficat drept un „complot 
american”.

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 

Nr. ISSN 1220-9570

TELEFOANE REDACJIE: 0254-21 1275, 212157, fax 218061
ADMINISTRAȚIA: 211275
MARKETING Șl PUBUC1TATE: Magdalena Șerban - mt.8806
DISTRIBUȚIE: Camelia Gîga - înt.8804
MICA PUBUCrTATE: 212157
E-mail: cuvantul0informmedia.ro

își aleg guvernatorii
Los Angeles (MF) - în para

lel cu alegerile parlamentare, 
36 dintre cele 50 de state ame 
ricane își vor alege azi guver
natorul, printre care Texas, 
Florida, New YorkțȘj Califor
nia, unde Arnold Schwarze
negger pare că își Va păstra 
funcția.

Posturile de guvernator, ca-

Arnold Schwarzenegger stă bi
ne (Foto: EPA)

Redactor șef: Adrian Sălăgean
Redactori: Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Marinuț, Clara Pâs,
Sanda Bocaniciu, Mihaela Tămaș, Tiberiu Stroia
Fotoreporter. Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Adriana Gârnițaru
Corectori: Alke Negru, Luiza Marinul

. re nu au atâta importanță pe 
plan național precum cele de 
congresmen, se reînnoiesc la 
fiecare patru ani și pot consti
tui o rampă pentru cele pai 
înalte funcții din stat: George 

» W. Bush, Bill Clinton, Rcajald 
Reagan și Jimmy Cartelau 

■> condus un stat înainte de a
fi aleși președinți.

Conform legii, guvernatorii 
sunt însărcinați cu organiza
rea alegerilor, prerogativ cru
cial după cum s-a observat la 
prezidențialele din 2000, câști
gate de Bush după o renumă- 
rare laborioasă și controver
sată a voturilor din Florida, 
stat condus de fratele său, Jeb 
Bush.

Născut în străinătate, 
Schwarzenegger nu poate spe
ra la Casa Albă fără o even
tuală amendare a Constituției 
americane.

însă fostul star de la Holly
wood, care a intrat pe scena 
politică în urmă cu trei-i? ni, 
pare că va rămâne la ct,^ lu- 
cerea celui mai popula, și 
mai bogat stat american, du
pă ce ultimele sondaje l-au 
creditat cu un avans de 16 
procente față de contracandi
datul său democrat.

r 
î

Abonamentul la Cuvântul liber costă 8,9 lei pentru o lună, 25,90 lei pen- Reclamați 1
tru trei luni, 48,90 lei pentru șase luni și 89,90 lei pentru un an la sediul privind

redacției și la propriii distribuitori de presa, și 7,60 lei plus ta-xele poștale la difuzarea
factorii poștali și la.oficiile poștale din teritoriu. ziarului

Dacâ vrei sâ testezi gratuit Cuvântul liber, timp de o lună, sună la 0801 la telefonul
G3O3C3 fnetaxabil), devenind astfel cititor de probă ^30303
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• Gradații de merit. Din acest an cadrele 
didactice vor primi mai multe gradații de 
merit, procentul din numărul total de posturi 
urcând de la 10% la 16%. Salariul de merit 
va crește la 25% din salariul de bază. (C.B.)

Nu dau bani pentru... nimic

Tiberiu Stroia
liberlu.strala@informmedla.ra

Parlamentari, nu 
ne dezamăgiți!

După ce și-au votat bani suplimentari din 
buget și pensii babane, parlamentarii 
au luat un moment de respiro, de intrase un 

întreg popor în panică la gândul că aleșii nea
mului sunt mulțumiți, lată însă că la orizontul 
României a apărut proțapul (cu jalba aferentă) 
deputatului PNL Mihăiță Calimente (un

. amărât de profesor de sport ajuns mare... ales) 
care ne-a explicat că parlamentarii sunt dis
criminați. De aceea, zice ex-profesorul de 
sport, ar fi cazul ca, după ce le expiră man
datele (și dacă nu mai reușesc să prostească 
românii să-i voteze), să fie primiți, băi, nene, 
în înalte funcții de administrație! Că de, 
afirmă nea Calimente, la câtă legislație au 
mâncat, ei, parlamentarii, pe pâine (între 
două partide de somn) merită cu brio un post 
«|^in Prefectură sau Primărie.

Deva (C.P.) - Deși nu contes
tă religia, oamenii nu prea 
mai au încredere în reprezen
tanții bisericii. „Din ce cau
ză?” este o întrebare la care u- 
nii au curaj să răspundă, alții 
nu. Și totuși, dacă acesta ar 
fi sentimentul pe care-1 încear
că cei care trebuie să ia deci
zia donației, el s-ar putea con
stitui într-un semnal de alar
mă pentru biserică. „Nu sunt 
de acord să dau acești bani 
pentru că nu mai am încrede
re în biserică. Biserica Ortodo
xă nu și-a făcut datoria față de 
enoriași”, consideră Gherghi-

■ Enoriașii ortodocși 
par că nu vor, pentru 
moment, să dea bani 
lăcașurilor de cult.

Mircea Mihuleț
na Boda, din Deva. „Biserica 
are destul, își face clădiri, acu
mulează averi, dar nu am vă
zut nimic pentru săraci”, opi
nează deveanca Ramona Ho
gaș. „Prefer să dau banii unor 
ONG-uri. în plus sunt atee”, 
afirmă Monica Ursu din Deva.
Reacția Bisericii

„Aș avea o singură între
bare pentru aceste persoane: 
când au dat ultima dată o far-

„Părintele"salvamontiștilor 
din Valea Jiului

Monica Ursu
furie de ciorbă unui sărac? Bi
serica este formată din preoți 
și enoriași. Ca să faci muncă 
în slujba comunității trebuie 
să ai oameni pregătiți pentru 
asta. Nici nu mai știu numă
rul tinerilor care au terminat 
teologia-asistență socială și 
care sunt șomeri pentru că nu 
simt bani pentru a li se plăti 
salariile, astfel încât să facă 
activitate socială. Preotul nu 
poate fi un plasture pentru

Ramona Hogaș
toate, el numai îndrumă. Le
gat de construcția lăcașurilor 
de cult, de sărbători oamenii 
se calcă în picioare și reclamă 
faptul că bisericile sunt neîn
căpătoare. Poate nu se știe, 
dar există un fond al Bisericii 
destinat tocmai ajutorării ce
lor necăjiți. Iar exemplul care 
îmi vine acum în minte este 
ajutorul dat celor care au su
ferit de pe urma inundațiilor”, 
spune preotul Mircea Mihuleț.

Sincer să fiu, plecând de la cele afirmate 
de profu1 de sport ajuns parlamentar, 
înclin să cred că respectivul are dreptate, 

Avem nevoie de oameni în administrație care 
z să știe ce înseamnă să-i servești colegului un 

comision „la fileu" sau să stai în șpagat între 
DNA și presă. în plus, sunt mulțumit că parla
mentam' român nu ne dezamăgește. Are grijă 
să trăiască bine!

3au scăpat calul în groapă
Hunedoara (A.S.) - în timp ce era urmărită 

de o echipă de jandarmi, o căruță tractată 
de un cal a căzut într-o gură de vizitare a- 
dâncă de 5 m. Incidentul s-a produs aseară 

; pe platforma Siderurgica, a declarat lt. col. 
, Cornel Spahiu, șeful ISU Hunedoara. Pen

tru scoaterea animalului din groapă a fost 
nevoie de o macara. Proprietarii atelajului 
se aflau foarte probabil la furat de fier vechi, 
fiind surprinși de forțele de ordin. Deși ini

tial și-au pierdut urma ei s-au întors la locul 
accidentului preocupați de soarta calului lor.

■ Cel mai dramatic 
caz: trei studenți medi- 
ciniști uciși pe munte 
de o furtună.

INA JURCONE
lna.jurcane@informmedla.ro

Petrila - Silviu Stanislav se 
îmbracă și acum, ca și pe vre
muri, în culori tari. A lucrat 
ca salvator minier 22 de ani și 
ca salvamontist 25. Fără teh
nică de vârf pentru depistarea 
celor pierduți pe munți, băr
batul a învățat să se îmbrace 
de câte ori merge pe munte 
în haine groase și în culori 
tari. „Necazul meu. esBȘă, f® t 
mină, sunt alte condiții. Eu,

personal, nu am reușit să sal
vez nici o persoană. însă, pe 
munte, acolo unde lucram vo
luntar, am reușit să salvez 
aproape în fiecare an o per
soană de la moarte. Din feri
cire, aici sunt rare cazurile 
extreme, unde nu se mai poate 
face nimic pentru victimă”, 
spunea Silviu Stanislav. As
tăzi, bărbatul are 72 de ani. 
Până să ajungă să se pensio
neze, dar și mulți ani după a- 
ceea, a lucrat la Clubul Copii
lor unde a antrenat pentru tu
rism montan foarte mulți ti
neri. „între cei care astăzi 
sunt salvamontiști la Lupeni 
sau Petroșani, majoritatea au 
tfedîltprin școala pe care am 
făcut-o eu. Sunt băieți buni,

Silviu Stanislav
destoinici. Am avut elevi de 
nădejde”, susține bărbatul. Ca
zul considerat de Silviu Sta
nislav ca fiind cel care l-a 
marcat, cu toate că trecuse 
prin multe situații grave este 
cel în care trei studenți me- 
diciniști din Deva care și-au 
pierdut viața după ce au tre
cut printr-o furtună iscată din 
senin. „Am activat în multe 
locuri: Lotru, Lupeni, Parâng.

Eram pe atunci doar 6 salva
tori montani pe toată Valea 
Jiului. însă un caz care să mă 
impresioneze a fost cel al unor 
tineri veniți de la mare. O 
vijelie iscată din senin le-a 
secerat viețile. Noi, salvatorii, 
nu am mai putut face nimic 
pentru ei. Mi s-a părut cel mai 
greu tribut plătit muntelui”, 
concluzionează fostul salvator 
montan.

Lucrări mici, efect monumental

Calul a căzut în groapă (Foto: Antena 1)

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 

j, 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.

■ Astfel pot fi apreci
ate lucrările de cera
mică ale lui Cristian 
lanza.

Sanda Bocaniciu 
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva - în 2003 se spunea 
despre artistul din Valea Jiu
lui, cu prilejul altui vernisaj, 
că deși este un „maestru în 
domeniul ceramicii..., nu poa
te fi catalogat drept un cera
mist. Diversitatea de tematici 
și materiale, varietatea lucră
rilor sale îl apropie pe artist 
mai degrabă de sculptură. Un 
mare cunoscător al trupului 
uman, poet al formelor femeii, 
lanza dedică acesteia un imn 
de dragoste în lucrări de 
dimensiuni mici, dar de o val
oare remarcabilă. „Templele” 
și „Altarele” sale dovedesc o 
aspirație perpetuă spre divin 
și universal” (Veronica 
Gherasim). Astfel de lucrări 
sunt expuse, spre încântarea

Artistul și lucrările sale, înainte de vernisaj
ochiului ce caută sublimul, și 
la Galeria de Artă „Forma” 
din municipiul Deva, care-și 
așteaptă vizitatorii. Vernisajul 
expoziției personale cu care 
Cristian Sergiu lanza a onorat 
simezele devene a adus, prin
tre participanți, numeroși 
colegi de liceu ai artistului 
care a studiat artele la Deva. 
Cristian lanza, din 1985 și

până astăzi, a expus în foarte 
multe orașe din țară și străi
nătate. Născut în 5 ianuarie 
1958 la Lupeni, a trăit o pe
rioadă din viață în străinătate, 
unde a participat la viața cul
turală cu expoziții. în vara 
acestui an a participat și la 
Tabăra de Sculptură de la 
Zeicani unde a creat o lucrare 
în lemn de mari dimensiuni.

Școli fără 
căldură

Deva (C.B.) - Problema 
căldurii în unitățile 
școlare din județul Hune
doara nu a fost rezolvată 
complet. La Uricani, con, 
ducerea Școlii Generale 
nr. 2 a fost nevoită să re
ducă ora de predare la 35 
de minute cu pauze de 
cinci minute din cauză 
că furnizorul termic la 
care era racordat școala 
nu mai are nici apă, nici 
curent electric. „Momen
tan se completează cu ca
lorifere acolo unde aces
tea lipseau sau au fost 
date jos. Sperăm că până 
luni vom avea căldură”, 
a spus directorul adjunct 
al școlii, Viorel Frenț. 
Alte unități care au 
rămas fără căldură în 
județ sunt Școala Gene
rală nr. 2 și Liceul Teo
retic din Lupeni.

Valea nu asigură mai nimic
cuvÂțB Vots^

Trimite SMS conținând cuvântul DA la numărul 

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

comentarii, însoțite de nume.

întrebarea săptămânii: Este corect 

' să fim amendați dacă nu facem 

valizele medicale obligatorii?

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.

■ între localitățile care 
nu au mai construit lo
cuințe sociale se numă
ră cele din Valea Jiului.

Deva (I.J.) - La Deva, în 2006 
au fost repartizate prin ANL 
21 de locuințe și 22 de camere 
în căminele Rempes și Minier, 
cu toate că solicitările pentru 
cămin depășeau 65, însă 
totalul cererilor pentru 
locuință socială depășea 200 de 
cereri. „în 2007 se vor da în 
folosință 100 de apartamente 
ANL însă doar o parte din cei 
231 de solicitanți vor primi 
casă”, afirmă Angela Guran, 
consilier în cadrul Primăriei

Deva. între categoriile de per
soane care pot beneficia de 
locuințe sociale se numără: 
tineri căsătoriți cu vârsta de 
până la 35 ani; tineri proveniți 
din instituții de ocrotire 
socială care au împlinit 18 ani; 
invalizi de gradul I și II; per
soane handicapate; pensionari; 
veterani și văduve de război; 
beneficiari ai Legilor nr. 
416/2001, 116/2002; ai Legii 
42/1990 republicată; beneficia
ri ai Decretului Lege nr.118/ 
1990 republicată; evacuați sau 
cu notificări în baza Legii 
10/2001, și care se încadrează 
în prevederile prezentului 
Regulament și alte categorii 
considerate cazuri sociale.

Ucis de propriul tractor
Ribița (M.T.) - Un bărbat 

în vârstă de 51 de ani din 
comuna Ribița a fost găsit 
mort de membrii familiei 
în pădurea din localitate. 
Duminică, familia a anun
țat Poliția Municipiului 
Brad despre faptul că, sâm
bătă, Mar cu C., în vârstă 
de 51 ani, din localitate, a 
plecat cu tractorul în pă
dure pentru a aduce lemne 
și nu s-a mai întors. După 
lăsarea întunericului, fa
milia bărbatului a intrat în 
panică văzând că acesta

întârzie. Au început cău
tările, iar duminică di
mineața, în jurul orei 09:00 
a fost găsit de membrii 
familiei, decedat, sub trac
torul răsturnat într-o pră
pastie în locul numit „Fata 
lui Braga” de pe raza 
comunei. Au fost anunțați 
oamenii legii care au sta
bilit că nu sunt suspiciuni 
de comiterea vreunei in
fracțiuni, cadavrul fiind 
depus la morga Spitalului 
Municipiului Brad în ve
derea efectuării necropsiei.

mailto:liberlu.strala@informmedla.ra
mailto:lna.jurcane@informmedla.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
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chimistă poloneză, laureată S Premiului Nobel pentru Fi

zică (1903) șl Chimie (1911) (na. 1934) ___________ __
1913 - S-a nlscut scriitoru francez 

Albert Eanui, laureat al Premiului 

BteȘal pentru Literatura (■■ i960) 

1931 — A fost fandată Agenția chineza 

Ho știri «China Nouă» (Xlnhua)._________

1943 - S-a născut cântăreața canadi
ană Joni Mitchell. ____________________

1944-A fost executat celebrul spion Richard Sorge (ger

man de origine, devenit spion sovietic).
mo~T murit, la S0 de ani, actorul american Steve 

McQueen (foto_______________________________________________
1933 - A murit sculptorul Ion Jalea (n. 1687).

Prognoza pentru astăzi
Cer parțial senin. Maxima va fi de 7°C,

iar minima de -1°C.

Prognoza pentru două zile
Miercuri. Soare. Maxima va fi de 15°C, 

iar minima de 4°C.
Joi. Cer mai mult senin. Temperatura 

maximă va fi de 15°C. Minima va fi de cir
ca 3°C.

Calendar Creștin-Ortodox_____________
Sfin{ii 32 Mucenici din Melitina; Cuv. Lazăr.

Calendar Romano-Catolic____________________
Sf. Carina, m.

Calendar Greco-Catolic_______ ______________
Cei 32 Ss. m. din Melitene; S. Lazăr Taumaturgul, c,

tmnvpm ari, mi, cnotr
Energie electrică__________________ j____________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă în ved

erea executării de lucrări programate, între orele: 

8.00-14.00 în localitățile Goleș, Mladin, Dăbâca, Hâțdău, 

Vălari;
9,00-17.00 în Vața de Sus, Căzănești, Cerbia, Almășel - 

Sălițte, Almășel, Văleni, Micănești, Pogănești, Zam (zona 

Barieră).

Gaz______________________ _____ ___________ _________________________
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 

între orele:
9.00 - 15.00 pe str. Mărăști, bl. D3.

Apă.............................................. ......................
Astăzi, furnizarea apel potabile va fl întreruptă n Deva, 

între orele:
8.00 - 15.00 pe străzile M. Viteazul, I. L. Caragiale, Al. 

Pescarilor. Al. independenței. Al. Muncii.

Fecioară

Săgetător

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 90 HON Al CÂȘTIGAT!

Se pare ea întâmpinați dificultăți financiare, insă le ve|i 
depăși. Traversați o perioadă favorabilă inspirației MUtei 
Creativitatea șl originalitatea vă aduce succes In societate.

Aveți ocazia să rezolvați o problemă de natură sentimen
tală. Un prieten vă propune să vă asociați într-o afacere pe 
care a demarat-o recent. Acceptați propunerea.

Sunteți plin de energie și puteți realiza tot ce s-ați prepus 
pentru azi. Aveți ocazia să obțineți an câștig financiar 
consistent, dar și să vă afirmați.

VID PERUCA - OP

Puteți face schimbări importante in viața dvs pe plan social 
și sentimental. Sunt favorizate relațiile de partenerii- In 
afaceri șl investiții pentru casă.

Nume.....
Prenume

E momentul să faceți scbimbănie dorite pe bJmi settoeirtal 
și în afaceri. Relațiile cu partenerii sunt bune și este un 
moment bun pentru a încheia contracte.

In perioada 4 noiembrie ■ 1 decembrie. Cuvântul Liber 
vrea sâ continui sâ-l demonstrezi cât de ușor te pețl 
juca cu cuvintele. Dezleagă corect toate Integramele 
apărute în această perioadă, realzează o colecție șl 
trlmite-o alături de talonul completat pe adresa re
dacției: Deva, str. 22 Decembrie, rv.37Ă, seule QFl,. 
CP 3, Deva, sau depune-o în cutiile speciale Cuvân
tul liber, până în 4 decembrie. Extragerea va avea 
loc în 5 decembrie, ora 16.30, la sediul redacției, 1W 
prezența unei comisii.
DE DATA ACEASTA Iți DĂM CHIAR BANII 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 8800. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajațll Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I și II.

Vărsător
Vă simțiți plin de energie și In stare de mari eforturi fizice. 
Nu vă supraestimați forțele, pentru a nu avea probleme 
de sănțtate. După-artaz| înteți tasttș: jgzMI ta prieteni.

Pești

Aveți idei valoroase, apreciate de șefi șl de colegii de ser
viciu. Sunteți în formă și puteți să finalizați tot ce ați 
început. Situația financiară s-ar putea să nu fie tocmai bună, 
dar sunteți perseverent și aveți încredere în viitor.

Leu
Dimineață primiți o sumă de bani. Poate fi o moștenire sau 
să primiți un credit pe care l-ați solicitat cu puțin timp ta 
urmă.

Soluția Integramel din numărul precedent: hi

CĂRUNT - 0 - ȘATEN - ULM - ZA - URNA - SU - ANOSTA - RAMAS - EG 
LIRA - CO - R - E - CREASTA - UP - ACT - IF - LOC - AURA - PERII - STU

Vă schimbați programul de mal multe ori. dar schimbările 
vă sunt benefice. Cunoașteți o persoana mal ta vârs®, oare 
vă va ajuta la demararea unei activități profitabile.

Localitatea...............................
Sunteți abonat la Cuvântul liber?

Da □ NU □

•/.

...ANTENA j

Sarmale dezbrăcate cu 
mămăligă

Ingrediente: 800 g carne tocată de porc 
și de vită, bacon afumat, 2 cepe mărișoare, 
orez, ulei, 2 ouă, sare, piper, pătrunjel 
verde, mărar, sos de roșii, smântână.

Mod de preparare: se prăjește ceapa în 
ulei și când aceasta a căpătat acel aspect 
strălucitor se adaugă o ceșcuță de orez. 
Orezul se lasă anterior un pic la umflat în 
apă călduță. Amestecăm carnea cu ceapa 
prăjită, orezul (pe care l-am lasat un pic 
pe foc cu ceapa), 2 ouă bătute bine, sare, 
piper și după gustul fiecăruia, pătrunjel 
verde și mărar. Le punem într-o tavă și le 
acoperim cu sos de roșii amestecat cu un 
pic de supă de came. Le lăsăm la cuptor 
cam o oră. Când sunt aproape gata turnăm 
smântână. Se servesc cu mămăliguță caldă.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

7:00 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

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

9:00 Parteneri de week
end (r)

9:30 Desene animate:
Sabrina 

1025 TVR 50. Izolați to
România 

1035 Joaca de-a poveștile
(r)

11:05 Nocturne (r) 
11:50 Celebritățile timpului

B tău (s) 
12:00 Dis-de-seară (r) 
13:00 Cony ți restul lumii

B(ep. 70, SUA 2003). 
13:30 Desene animate.Club

Disney 
14:00 Jurnalul TVR 

15:30 Oglinda retrovizoare.
Magazin de informare . 
ți educație rutieră 

16:00 Kronika. Emisiune în 
limba maghiară 

17:00 Jurnalul TVR 

17:15 Impas. Moderator 
▼ tSluliana Marciuc 

18:00 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR. Sport

i

>

t 
t

1

06.3007.00 Observator (r) 

1630-1645 Știri locale

9:10 Omul care adua 

cattea < « *
9:15 Tânăr și neliniștit (s, 

10:15 Om sărac, oM bogat 

11:15DispăniSI»ieiWÎ 

12:15 Familia Bundy țs)' 

13:00 Știrile ProTV. 
Te uiți ți câștigi 

14:00 La Bloc (r) 
14:45 Meseriașii (r).

Te uipțidMll fe 

16:00 Tânăr '(s^
Teuipți 

17:00 Știrile
BTe-uip fad

17:45 Om sărac; om bogat 18:00 Vocea inimii (serial, 
(s). Cu: Huna Brenciu, 
Șerban_ ndSâi linca

i
t>

. »
l

t

600 In gura presei cu 

Mircea Badea
7:00 Matinal: Dimineața 

. devreme cu Cristina 

Cioran și Dan Capatos 
9:00 în gura presei (r)

1040 Concurs interactiv 
1140 Anastasia (s, dramă, 

B Rusia, 2003). Cu: Ele
na Konkova, Petr 

Krasilov, Daniel 
Strakhov 

1200 Vivere (serial) 
13O0i Observator cu Simpna 

Gherghe
J345 Revanșa starurilor (r)

, (divertisment) 
1600 Observator 

1645 9595, te învață ce să
* -

5

f

g dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Alexan
dru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 
Bodochi 

1940 Observator cu
Alessandra Stoicescu și { 

Lucian Mândruță.
Sport Meteo

840 Lecpa de... știință (r) Ochi
ul științei 8:30 Cutia fantas
tică (r) 940 Doctor Who (s, r) 
10:00 Tonomatul DP2 11:30 
Caracatița (s, r) 12:30 Tribul 
(doc., r) 13:00 Zestrea româ
nilor (doc, r) 14*00  ABC... de 
ce? 1430 Cutia fantastică (s) 
15:00 Împreună în Europa 

16:00 Jurnalul TVR (r) 16:30 
Tribuna partidelor parlamenta
re 1740 Doctor Who (s) 18:00 
Lecția de... geografie (doc.) 
18:35 Caracatița (s) 19:25 
Școala părinților (doc.) 20:00 
Jobbing 2030 Arta supra
viețuirii 21:00 Ora de știri 
22:10 Ce înseamnă să fii onest 
(comedie, SUA/Anglia, 2003) 
23:50 Campionatul de come
die (r) 0:20 Futurama (d. a) 
0:50 Jurnalul Euronews 1:05 
Coolmea distracției (r)

8:00 Suflete rănite (r) 9:00 De 

3x femeie (r) 10:00 Ciocolată 
cu piper (s). Cu: Murilo Beni- 
cio, Mariana Ximenez, Priscila 
Fantin .11:00 Bărbatul visurilor 
mele (r) 12:00 Pariul iubirii (s) 
13:00 Jurământul (s) 15:15 
Rețeta de acasă 1530 Suflete ........ __
ră_nite K JftȘO. ,Poveri s 2009JMOVd«acoloftw 

zical, Marea Britanie, 2003). 
15:25 Crădunul păpușilor Mu
ppets (comedie, SUA, 2002). 
16:55 Agentul Cody Banks 2 

(comedie SUA 2004). 1835 
Renăscut din cenușă (dramă, 

sua 2005). 21.*00  Roma-Tri
umful (Ep. 10, dramă. Marea 
Britanie, 2005). 22:00 Dead
wood (Ep. 13, dramă, SUA, 
2005). 22:50 Un nou început 
(comedie, SUA, 2005).

10:25 Homari de Brooklyn 

(dramă, SUA 2005). 1245 
Prințesa creții (comecfe, SUA

adevărate 1730 De 3x femeie 
18:30 Rebelde (s) 19*30  SOS, 
viața mea! (s, Argentina, 
2006) 20:30 Iubire ca în filme 
(s) 2130 Daria, iubirea mea (s) 
22:30 Tărâmul pasiunii (s) 
2330 Bărbatul visurilor mele 
(s) 030 Poveștiri adevărate (r) 
130 Iubire ca în filme (s, r)

*l|

20:15 Fetele din calendar
4 O (comedie amară,

SUA/Anglia, 2003). Cu: 
Helen Mirren, Julie 
Walters, John Aider
ton. R.: Nigel Cole 

22:10 TVR 50. Umoru',
actorii ți televizoru' 

2245 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo 
23:05 Prim plan 

23:45 Dinastia (ep. 7). Rolul
Bjucat de Dinastia 

regală în făurirea 

României moderne.
0:15 Integrame despre 

integrare (2 episoade). 
Prezintă Răzvan
Pe trișor 

030 Viața ca-n filme (ep. 
08, comedie, SUA,

1990). Cu: Brian Ben- 
ben, Denny Oilton. R.: 
David Crane, Marta 
Kauffman

1:10 Impas (r) 
240 Revtzfe tehnică

I

Goia,Claudia leremia, 
Alina Grigore, Ralueă 

Popescu, Alex Baiba, 
Ovidiu Dariti, Nkciei*  

Drăgan . *
18:55 Știrile sportive « 
19:00 Știrile BtoTv.'Sport.

Vremea . , ‘ „

2WPatrubile|iți»
'■Kigeanlă (acțiune, SUA 

2001). Cu: Banyfțeț- 
er, Andrew DavoL Vin 
Diesel, Sel /
John MalkiraTjonț 

Noonan, Dt»., Ho> 
pperJL: Alexander 
Payne ■ ‘ î' 

22:15 La Noe(s) 

23:00Știri ....Sport ■ 
2345 Meteniețre murite*

Bde,« 11IA-2KJP Andrei Zaharescu.
Ci Oy lh Walsh, Sport

- ' Julian MkMaMh, tohn ) 2400 Alias (serial) 
ta)S întâmplări hazlii (s) 

199 Concurs interactiv 
3.-00 Observator (r) 
” Anastasia (r) 

5 A' Vdcee inimii (r) 
B (film serial, dramă, 

România, 2006). 
'*Cu:  loan Isaiu, 

Tom» Dănilă, 
Olga Delia Mateescu, 

- Cezara Dafinescu,
Alexandru Repan

. î 
t

j»130 Din dragoste
(divertisment) 

‘ 22:30 Fast Food (serial 
' t CQcomedie, România, 

2006). Cu: Alina 

Crițan, Sorana 

Mohamad, Beatrice 
Peter, Alin Roșu, Adri
an Nartea, Edgar Nis- 

tor

r

i

i 
f

2£00 Observator cu 

Andreea Beredeanu ți 
Andrei Zaharescu.

i

11:00 Teleshopping 11:30 Ce 
bine e acasă! (s) 1200 Quizzit 
13:00 Jara Iu’ Papură Vouă 
(divertisment 2004) 13:20 
Look who is winning 14:30 
Miezul problemei (r) 16:00 
Naționala de bere 17:00 
Bărbatul din vis (s) 18:00 
Baronii (r) 1830 Știri 1945 
Jara Iu' Papură Vouă (diver
tisment 2004) 20:15 Trei cea
suri... 22:00 Baronii 22:30 
Miezul problemei 24:00 Știri 
Național TV 0:30 Film artistic 
230 Trei ceasuri., (reluare)

Henstey.-Valerie Crus 
Roma Maffla, Joeljf 
Richardson «j , 

<®5 Famlila'Bundy (r) 
1:10 Omul cat» adu» 

cartea (r) 
1:15 Știrile Pro Tv 
2:15 Patru băla ao

«
7.

r

t

10:20 Lumea Pro Cinema (r) 
11 ri 5 Verdict Crimă I (r) 13:15 
Merrie Melodies Show (s) 1345 
Liga juniorilor (s) 14:15 Tele
fonul de la miezul nopții (s) 
1530 Smallville (r) 16*30  Noi 
toți (r) 1740 Verdict Crimă! (s) 
19:00 Terapie intensivă (s) 
2040 Cinema - Entertainment 
News 2020 Joan din Arcadia 
(s, dramă, SUA, 2003) 21:30 
Noi toți (s) 2240 Jocul trădării 
(acțiune, SUA 1996) 0:15 Ver
dict Crimă I (s) 1:15 Mesaj în 
noapte (thriller, SUA 1998)

7:30 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:35 

Inimi de vânzare (r) 1140 Tele 
RON 13:00 Play 14:30 _____ _________ _____ ______
Dragoste și putere (s) 15:00 tatea de la u'ob 13:15 EU, 

Spune-mi Anna (dramă, 1990) România 14:00 Realitatea de 
17:30 Trăsniți în N.A.T.O. (r); a 14;oo 14:50 Realitatea bur- 
18:00 Focus 19:00 Comedia sieră 15;15 Fabrica 1650 Mar- 
boacănelor 19*30  Camera de ; fa 17:10 Tu fad Realitatea! 
râs 20.00 Ciao TV. Gazda emi
siunii: Cătălin Dezbrăcatu'' 
20*30  Mondenii (serial paro
die) 21:00 Gogo Mania 21:30 

Farsele lui Jugaru 22:00 
Trăsniți în N.A.T.O. 22:30 
Focus Plus 23:30 Trădați în 
dragoste (r) 0:30 Focus (r) 
130 Sunset Beach (s) 

tfSMMSSSM*  “ -*  " “ 

MB

A*

11:15 Fabrica 12:00 Reali-

1745 Editorii Realității 18XX> 

Realitatea de la 18:00 1850 
Realitatea zilei 21:00, Reali
tatea de la 21:00 21:50 Pri
ma ediție 22:05 100% cu 
Robert Turcescu 2340 Reali
tatea de la 23:00 23:15 
Politică, frate! 24:00 Reali
tatea de la 24:00

4 1

I
9:00 Verissimo. Cu Gina Tă- 
nase 10:00 Euromaxx (r) (do
cumentar) 10:30 Euroblitz ■ 
Arta (r) (documentar) 11:00 
Ne privește. Cu Alina Stancu 
12:00 Știri 12:30 Teleshopping 

13:05 Un nou început (r) (doc
umentar) 14:00 Teleshopping 

14:35 Lumea cărților 15:00 
Teleshopping 1535 Euroblitz: 
Oamenii și politica (r) (docu
mentar) 16:00 Nașul. Talk

show cu Radu Moraru (r) ■ 
18:00 6! Vine presa! 2040 No 
Comment 22.M Nașul 2440 

Știri. Emisiune informativă 

0:15 6! Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela

«HM > .
5:00 Megaconstructon^OO 
Motociclete american^ J0 

Tehnologie extremă 8.W Cel 
mai mortal sezon din lume 
9:00 Omul-rechin 1040 Su- 
perstructuri 11:00 Megarăz- 
boaie cu fiare vechi 1240 
Tehnologie extremă 1340 Cel 
mai mortal sezon din lume 
14*00  Omul-rechin 1540 Cum 
se fabrică 1640 Curse: 1740 
Automobile americane recon
diționate 18:00 Motociclete 
americane 1940 Vânătorii de 
mituri 2040 Tehnologie extre
mă 2140 Radiografia unui 
dezastru 2240 Dosarele FBI 
2340 Rable ți reparați - SUA
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Cu canalizarea în podul casei

1 euro ___________________________________ 3,5113 lei
1 dolar american_______________________________ 2,7633 lei

1 gram aur 55,5969 lei

■ Noua canalizare cate 
se face pe strada Horia 
este ineficientă’ pentru 
câteva familii. %

’ ..
Deva (C.B.) - Traian Borza, 

cu domiciliul in Devd, btrada 
Horia, numărul 86, este 
nemulțumit de lucrările ia sis
temul de canaliZaretar e «efac 
pe această stradă. El reclamă 
faptul că poziționarea- con
ductei colectoare a'apei mena
jere este la un nivelarea ridi
cat față de terenul în eare este 
situat imobilul. Pentțu că stra
da Horia a fost înălțată prea 
mult cu ocazia modernizării, 
Traian Borza reclamă Că actu
ala canalizare devine inefi
cientă. „Când sunt precipitații, 
apa de pe stradă se scurge în 
curțile oamenilor șirriu cred

loan Inișconl Traian Borza
că instalația proiectată poate 
rezolva și pluvialele în acest 
caz. Rezolvarea problemei lo
cuinței mele presupune modi
ficări în sistemul propriu de

repompare, lucru care duce la 
costuri mari pe care nu ni le 
putem permite din pensie. în 
situația mea mai sunt și alte 
familii care au locuințele sub

nivelul străzii, de la număr 
94 la 106”, spune Traian Borz

Răspunde viceprimari 
loan Inișconi: „într-adevă 
proiectul care s-a făcut n 
ține cont de pantele de i 
partea dreaptă a străzii Hori: 
iar pentru acești oameni, cai 
locuiesc de la numărul 94 1 
106, lucrarea se face, practii 
de pomană. Trebuie analizat 
cu atenție fiecare investiți) 
Dacă din 100 de familii, 10 n 
se pot folosi de lucrare, atunc 
trebuie să te Întrebi dac 
merită să faci acea investiți) 
Trebuie să găsim o soluți 
pentru ieșirea din aceast 
situație și o să Încercăm să- 
convingem pe oameni să-ș 
dea acordul pentru a face < 
canalizare în spatele gră 
dinilor, pe Strada 16 Februa 
rie”.

Firme hunedorene de top
■ Peste 700 de soci
etăți comerciale au 
obținut în 2005 rezul
tate economice bune.

Clara PAs__________ -
clara.paitlnformniedki.ro

Deva - Aflat la ă XIH-a edi
ție, Topul firmelor din județul 
Hunedoara premiază și în 
acest an societățile comerciale 
care au obținut rezultate 
financiare deosebite în anul 
precedent. Pentru al treilea an 
consecutiv, festivitatea de pre
miere este organizată în-tfcei

zone ale județului. în data de 
3 noiembrie au fost premiate 
firmele din Valea Jiului și 
Hațeg, mâine vor fi premiate 
cele din Hunedoara, Călan și 
Orăștie, iar în 10 noiembrie 
cele din Deva și Brad. în anul 
precedent, din totalul de firme 
înființate în județul nostru, 
10.831 de firme au depus bi
lanțul contabil pentru anul 
2005, dintre care 719 firme au 
îndeplinit condițiile de eligi
bilitate. Un număr de 281 de 
societăți comerciale s-au 
clasat pe unul din primele 5 
locuri. „Au obținut trofeul de 
excelență, pentru cinci ani de

prezență consecutivă în top, 17 
societăți comerciale din județ, 
dintre care 10 provin din aces
te zone, iar diplome de exce
lență, pentru prezența în trei 
ani consecutivi în top, au ob
ținut la această ediție 47 firme 
din Deva, Hunedoara, Orăștie, 
Călan și Brad din totalul de 58 
de firme. în „Topul investito
rul anului” se regăsesc șase 
firme din Deva, trei din Brad 
și una din Hunedoara, iar în 
„Topul Creativității" organizat 
în colaborare cu Oficiul de 
Stat pentru Invenții și Mărci 
firmele din Deva și Brad au 
obținut cinci din cele zece pre-

Călin Pogăciaș

mii”, a declarat Călin Pogă
ciaș, directorul CCI Hunedoa
ra. înmânarea diplomelor va 
avea loc la ora 17: mâine la 
Hunedoara, în incinta Restau
rantului Hotelului Rusca, iar 
vineri, 10 noiembrie, la Deva, 
la Restaurantul Casina.

Amplasarea aparatelor radar în data de 07.11.2006: 
- DN 7: Zam - Ilia - limita jud. Arad;

- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și Mihai 

Eminescu.

Reguli:
în fiecare 

bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9, 
stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie comple

tate cu 
cifrele lipsă, 

în așa fel 
încât fiecare 

număr să 

figureze o 

singură dată. 

De aseme
nea, cifrele 

de la 1 la 9 

trebuie să 

figureze o 

singură dată 

atât pe rân
durile orizon

tale cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

ÎNCEPĂTORI

1 9
9 8

7 2 3 1 6
7 3 5

4 8 7
9 6 1
5 6 1 4 2

i • 4 1
4 9

AVANSAȚI

7 8 6
H6 T 5 7 9 4
[5 9 3 |2

7 1 8
| 5 3 8

4 5 2
9 8 7 [6

1 2 8 3 4 5
4 9 2

Soluția jocurilor din numărul precedent

ncepătorl

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

Avansați

3 6 7 4 8 1 2 9 5
2 4 5 9 3 6 8 1 7
8 1 9 7 2 5 4 3 6
4 7 6 8 9 2 1 5 3
9 8 1 3 5 4 7 6 2
5 3 2 1 6 7 9.9 4
1 2 3 6 7 9 5 4 8
6 5 4 2 1 8 3 7 9
7 9 8 5 4 3 6 2 1

Renunță fie la investiții, 
fie la propriii angajați
■ Scumpirea utilități
lor, dar și perspectiva 
aderării la UE, pun In 
dificultate firrrjefe.

Clara PAs___________________
clara.pas@lnformmedla.ro

Deva - Scumpirile la gaz și 
curent, dar și cheltuielile pe 
care le implică respectarea 
normelor europene de la 1 ia
nuarie au dat peste cap țoate 
planurile firmelor psivate.’ 
Opinia managerilor -J. .

Patronii vorbesc în acesW 
condiții de regândfrea pro

iectelor de investiții, dar și de 
% disponibilizări de personal.

„Efectuăm o analiză complexă 
a activității, pentru a reuși să 
ne eficientizăm activitatea. 
Pentru a rezista pe piață vom 
schimba tehnologia, ne vom 
îmbunătăți managementul, 
dar nu vom face disponibili
zări. în domeniul nostru, cir
ca 85% din forța de muncă es
te alcătuită din femei. Ca fe
nomen, în firmă sunt multe 
angajate care întrerup activi
tatea pe anumite perioade de 
timp și pleacă la lucru în stră
inătate. Ce am observat la re
întoarcerea la locul de muncă 
este faptul că vin cu o altă

Stan Ion
mentalitate: discern ce este 
bun și rău dincolo. Așa că din 
punct de vedere al integrării 
avem acest plus al cunoaș
terii”, declară Virginia Szabo, 
manager StarConf Hunedoara. 
„Costurile vor crește foarte 
mult. Acest fapt va implica 
revizuirea politicii de inves
tiții pe următorii 2-3 ani și se 
va reflecta în reduceri de per
sonal. Va fi o perioadă foarte

Virginia Szabo
dură, multe dintre firmele pri
vate vor dispărea pentru că nu 
vor reuși să-și consolideze 
poziția pe piață în context con- 
curențial. Este posibil să ne 
confruntăm cu alte două mari 
probleme, să crească incidența 
fenomenului muncii la negru 
și să asistăm la mișcări 
sociale, pentru că sărăcia aici 
duce”, este de părere Ion Stan, 
manager Proger Comlac Deva.

Trimiterea talonului completat ha se sumă acceptarea condițiilor de participare la 
concurs. Premiile nu sunt iraiîsrtlisifeile. La acest concurs nu pot participa anga- 
jații Inform MedEf qțdete acestora de gradele I și n.

A. 2.

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 
fată 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, 
in 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 - 7 noiembrie 2006
Nume______________________ Prenume_______________  ■

! Adresă_____________________________________________ !
Telefon_____________________Sunteți abonat?_________  :
întrebarea zilei: Credeți că Deva dispună da mult» posibilități ■ 
de petrecere a timpului libert DAQ NU_J

I I

JURNAL CUVÂffllH

clara.paitlnformniedki.ro
mailto:clara.pas@lnformmedla.ro
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• Distrugeri. Unitatea Militară 01719 
anunță că astăzi, între orele 8-14, va efectua 
lucrări de distrugere în poligonul de pe 
Dealul Paiului. Populația este avertizată să 
nu intre în poligon din cauza riscurilor de 
accidente ce ar putea apărea în intervalul de 
timp menționat. (M.S.)

Nu trimite actele la CNSAS

I 
li

1 

)

*

]

*
3

• Deces. Un bătrân, din satul Grohoțele, 
comuna Buceș, a fost găsit decedat în 
locuința sa, după ce a băut o substanță tox
ică necunoscută. în cauză nu sunt suspiciuni 
de comiterea vreunei fapte penale. (M.S.)

• Incendiu. Un coș de fum defect a fost 
cauza unui incendiu care a produs pagube 
de 10.000 lei noi în satul Gura Bordului, din 
comuna Lunca Cernii de Jos. Focul a izbucnit 
în gospodăria unei familii din localitatea 
menționată, incendiul fiind stins de Compa
nia de Pompieri Hunedoara. (M.S.)

Nominalizări de primari 
pentru 2008

Deva (M.S.) - Filialele locale ale Partidu
lui România Mare din orașele Petroșani și 

anunțat numele candidaților 
pe care îi vor susține la 
funcția de primar cu ocazia 
alegerilor locale din anul 
2008. în municipiul Petro
șani, PRM îl va susține la 
funcția de primar pe Florin 
Racoțea, fost viceprimar al 
localității în perioada 2000-

2004, în timp ce la Uricani va beneficia de 
sprijin politic Vasile Daniel Moraru, actu
al consilier local PRM, a declarat ieri 
președintele PRM Hunedoara, Ștefan Pășcuț.

Aninoasa au

Ștefan Pășcuț

■ Nominalizările pentru funcțiile de primar 
ț în orașe și municipii se vor încheia în luna 
3 februarie 2007. în perspectiva alegerilor 
I locale, PRM Hunedoara și-a mai propus 
E obținerea unei funcții de conducere în Con

siliul Județean, a menționat sursa citată.

«îi au aplicat, în zilele sfârșitului 
ână, 480 de amenzi șoferilor care 

au încălcat legislația rutieră. Peste 80 de 
sancțiuni au fost date pentru depășirea 
vitezei legale. Șase permise au fost ridicate 
pentru consum de alcool.
(Foto: T. Mânu)

Judecat pentru mită
Deva (M.S.) - Un bărbat din Slatina a fost 

trimis în judecată de procurorii hunedoreni 
pentru că a încercat să mituiască un echipaj 

de poliție, după ce a fost 
prins cu o mie de cartușe de 
țigări netimbrate în mașină. 
Inculpatul a fost oprit în 
trafic, pe Drumul Național 7, 
de un echipaj al Poliției

llie Botgros Rutiere, în noaptea de 10 
octombrie, polițiștii desco

perind în mașină și în portbagaj o mie de 
cartușe de țigări „Ronson”, netimbrate. Pen
tru ca polițiștii să nu ia măsurile legale, 
bărbatul, în vârstă de 26 de ani, le-a oferit 
suma de 1533 lei, pe care aceștia au refuzat- 
o. învinuitul a fost sancționat contra
vențional, iar țigările, în valoare de 25.000 
lei, au fost confiscate. Cercetările au fost 
continuate sub aspectul săvârșirii infrac
țiunii de dare de mită.

■ Mărginean susține că 
CNSAS i-a respins de 
cinci ori cererea de veri
ficare a dosarului.

Deva (M.S.) - Vicepreședin
tele Consiliului Județean (CJ) 
Hunedoara, Petru Mărginean, 
se consideră „hărțuit” și 
refuză să mai trimită Consi
liului Național pentru Stu
dierea Arhivelor Securității- 
(CNSAS) documentele solici
tate pentru ca instituția să 
poată stabili dacă a colaborat 
sau nu cu fosta Securitate. El 
susține că s-a adresat de 
cinci ori CNSAS pentru a i se 
verifica dosarul, dar nu a 
primit nici un răspuns, cu 
toate că afirmă că a pus la

Petru Mărginean
dispoziția instituției mențion
ate copii după toate docu
mentele cerute. „întotdeauna

(Foto: T. Mânu) 

am depus actele solicitate de 
cei de la CNSAS, uneori prin 
fax. Am fost personal la

CNSAS, am luat și numere de 
înregistrare. Săptămâna tre
cută am primit o altă adresă, 
tot de la CNSAS, prin care mi 
se spune că am obligația de 
a trimite aceleași acte pe care 
le-am transmis și în anii ante
riori, lucru pe care de această -«j 
dată nu îl voi mai face (...) îi < 
las să se descurce în ambi
guitatea lor. Instituția trebuia 
să funcționeze, chiar dacă a 
avut mai mulți șefi”, a spus 
ieri Petru Mărginean. în 
opinia vicepreședintelui CJ 
Hunedoara, care este și 
președintele filialei județene 
a Partidului Conservator 
(PC), CNSAS este o „instituție 
perversă, plină de penibilitate 
și ridicol” care „hărțuiește” 
oamenii politici.

Eu sunt din Hune
doara și la noi 

cred că cel mai bine 
gustate sunt specta
colele de divertisment. 
Hunedorenilor le plac 
și cele de folclor, iar 
tinerilor, din păcate, 
le plac manelele și 
hip-hop-ul.
Anonim, 
Hunedoara

Cele mai bune spec
tacole oferite deve- 

nilor sunt cele care 
nu sunt! în Deva nu 
se poate vorbi despre 
cultură pentru că aici 
tronează cultura 
teraselor! Nici măcar 
cele de teatru nu sunt 
prea bune!
Toni, 
Deva

Sunt convinsă că 
tinerilor le plac 

spectacolele cu multă 
muzică, cu trupe în 
vogă, chiar dacă nu 
sunt de elită! Eu sunt 
de părere că ne-ar tre
bui mai multe specta
cole de teatru!

Marieta licu. 
Deva

Devenii au cultul 
manelelor și le 

sunt oferite destul de 
multe astfel de specta
cole! Sunt de părere 
că ne-ar trebui mai 
multe spectacole bune 
de teatru și chiar de 
operetă și balet!

Almășan, 
Deva

Cred că devenii mai 
în vârstă preferă spec
tacolele de folclor, cu 
soliști buni și, dacă s- 
ar putea, nu doar din 
județul nostru. 
Preferințele tinerilor 
sunt cu totul altele și 
nu aș putea să le știu 
acum!

Florica Burza, 
Deva

Autoturismul în sezonul rece
■ Costurile pentru o 
echipare completă încep 
de la 1.250 de lei și pot 
ajunge la o sumă dublă.

Mihaela Tămaș
mmihaela.tamas@informrnedia.ro

Deva - Venirea sezonului 
rece atrage după sine o serie 
de cheltuieli suplimentare 
pentru îngrijirea și echiparea 
autoturismelor.

Șoferii ar trebui să arunce 
un ochi critic la mașină și să 
înceapă să o echipeze de 
iarnă. O atenție deosebită tre
buie acordată sistemelor de 
direcție și frânare. Atenție 
însă și la anvelope! Oferta de

produse pentru sezonul rece 
este foarte bogată, mai ales 
pentru șoferii cu dare de 
mână.
Costă, dar trebuie!

Pentru vopseaua mașinii 
trebuie aplicat un tratament 
specific de polish, prin care 
se elimină punctele de oxi- 
dare și alte impurități. Pri
mul pas este revizia generală. 
Costul unei astfel de revizii 
este estimat la 150 de lei noi, 
dar depinde de marca ma
șinii. Această operație inclu
de schimbul de ulei, filtrul de 
ulei, filtrul de aer și manope
ra pentru operațiile de înlo
cuire ulei și filtre, controlul 
diferitelor mecanisme, verifi-

carea becurilor și diagnosti
carea pe calculator.

“Șoferii ar trebui să treacă 
prin unitățile service unde 
vor fi verificate starea 
anvelopelor, care uneori nece- 
M................................
„Ăsigurați-vă că 
instalațiile de 
dimatizare șl de 
dezaburire sunt 
In stare de 
funcționare’'
Ion Tirinescu, 
Polijia Rutieră

i

(Foto: T. Mânu)

................................................ w 
sită schimbarea cu unele de 
iarnă, starea lamelor de 
ștergător și li se va recoman
da, să utilizeze lichid de 
spălat parbrizul special pen
tru temperaturi scăzute”, a 
rezumat un reprezentant al 
unui service, punctele mi
nime care trebuie bifate 
înainte de a porni la drum.
Echipamente și costuri

în ceea ce privește antige- 
lul, trebuie verificată concen
trația lichidului de răcire. Ni
velul nu trebuie să fie unul 
scăzut, astfel încât să poată 
asigura buna funcționare a 
autovehiculului până la un 
nivel de îngheț de -30 de 
grade Celsius. Prețul pentru 
un litru de antigel este, în 
medie, de 10 lei noi. Echipa
rea cu anvelope de iarnă este 
necesară pentru a asigura o 
creștere a eficacității de 
frânare de până la 20 la sută, 
în funcție de anvelopele alese, 
costul începe de la 800-1.200 
de lei noi (4 anvelope). Lan
țurile antiderapante, care cos
ta între 50 și 100 de lei, pre
cum și verificarea presiunii 
în anvelope vor spori sigu
ranța în trafic. Tot la capi
tolul siguranță, trebuie inclu-

Polițiștiî vă 
recomandă

Reduceți viteza în apro
pierea derdelușurilor și a 
patinoarelor improvizate! 
Oricând vă poate apărea 
în față un copil cu o să
niuță scăpată de sub con
trol. Pe vreme de ploaie, 
lapoviță sau ninsoare, 
când vă întâlniți cu alte 
autovehicule, acționați 
din timp ștergătoarele de 
parbriz. Câteva momente 
de circulație fără vizibi
litate pot fi fatale. în 
zilele cu ploi, viscol, nin
sori, temperaturi scăzute, 
fiți mai atenți la pietoni. 
Nu acționați brusc me
canismele de direcție și 
de frânare ale autove
hiculului. în condiții de 
zăpadă și polei, renunțați 
pe cât posibil la pedala de 
frână. Folosiți cu pre
cădere frâna de motor. Pe 
porțiunile acoperite cu 
polei sau gheață este 
contraindicată executarea 
operației de virare con
comitent cu frânarea.

__________________________ I 
se verificarea sistemului de
frânare, a direcției, a ștergă- 
toarelor de parbriz, astfel în
cât acestea să nu fie uzate, și
a luminilor (proiectoare de
ceață, lampă 
ceață).

spate pentru

Prețul unor lamele de
ștergător este cuprins între 50 
și 100 de lei. în plus, o racletă 
v-ar fi folositoare pentru a vă 
debarasa de zăpada depusă pe 
luneta din față și spate. Dacă 
intenționați să plecați la un 
drum mai lung, ar trebui să 
luați în portbagaj o lopată 
pentru deszăpezire și un 
săculeț cu nisip, altfel, s-ar 
putea să vă alegeți cu o 
amendă usturătoare.

mailto:mmihaela.tamas@informrnedia.ro


Secretul succesului la CSS Deva

• Restanță. „Mureșul" Deva joacă astăzi în 
deplasare restanța cu Maris Tîrgu Mureș, 
meci contând pentru Liga a lll-a de fotbal.

**ică Barbu, antrenorul devenilor ne-a de
clarat că nu va fi deloc ușor, dar „Mureșul" 
merge la victorie. (V.N.)

• Naționalele de înot. Bazinul de înot din 
Hunedoara va găzdui, în perioada 10-12 
noiembrie 2006, a IV-a ediție a CN de Na- 
tație în bazin scurt, la care și-au anunțat 
participarea peste 150 de sportivi, printre 
care și medaliații la JO de la Atena. Compe
tiția este organizată de FR Natație și DSJ cu 
sprijinul Primăriei Hunedoara. (C.M.)

• Lobonț a fost operat. Portarul echipei 
Fiorentina, hunedoreanul Bogdan Lobonț, a 
fost supus, ieri, unei intervenții chirurgicale 
la degetul mic de la mâna dreaptă și se 
estimează că va fi indisponibil șase 
săptămâni. Internaționalul român a suferit o 
fractură la deget sâmbătă în timpul unui 
antrenament. (C.M.)

■ Matei Partenie sus
ține că performanțele 
sportive se datorează 
bazei materiale bune.

ClPRIAN MARINUJ 

ciprian.marinut@informniedia.ro

Deva - CSS Deva se va 
prezenta cu o salbă impresio
nantă de medalii la bilanțul 
cu rezultatele obținute în 
acest ah competițional pe 
care-1 va trimite la DSJ Hune
doara pentru întocmirea 
clasamentului celor mai buni 
sportivi hunedoreni ai anului 
2006. “Clubul nostru a realizat 
și în acest an un nou record, 
cucerind aproape 80 de 
medalii la concursurile 
naționale și internaționale. 
Dincolo de medalii, am 
îndeplinit și principala 
menire a unui club sportiv 
școlar, reușind să promovăm 
la echipele de seniori 12 
sportivi, majoritatea dintre ei 
fiind componenți ai loturilor

Campioni la fair-play

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 9-a, 4-6 noiembrie: Poli 
Timișoara - United Galați 8-0; Cosmos Pitești - Metropo
lis București 6-3; Clujana Cluj - FC CIP Deva 2-7; Futsal 

Municipal Constanta - Energia Focșani 7-3; Moldocor Pia
tra Neamț - Quasar Deva 6-7; Athletic Club București - 
Informatica Timișoara 7-2; Energoconstrucția Craiova - 

J\CS Odorheiu Secuiesc 4-4. Partidele ACS Odorheiu Secu
iesc - Poli Timișoara și FC CIP Deva - Athletic Club București 

au fost amânate.

Etapa a X-a, miercuri, 8 noiembrie: FC CIP Deva - Cos

mos Pitești; Quasar Deva - Futsal Municipal Constanta.

Clasamentul
1. FC CIP Deva 8 8 0 0 51-15 24
2. Athletic Buc. 8 7 1 0 40 16 22
3. Energo Craiova 9 6 2 1 61-26 20
4. ACS Ouorheiu 8 6 1 1 59-23 19
5. FM Constanța 9 6 1 2 70-38 19
6. Poli Timișoara 8 4 2 2 34-23 14
7. Energia Focșani 9 3 1 5 28-38 10

JB. Informatica Tm. 9 3 L>T:S. . 42-58 10
Clujana Cluj 9 2 3 4 37-36 9

10. Cosmos 9 2 1 6 23-45 7
11. Quasar Deva 9 2 0 7 32-65 6
12. Moldocor 9 1 2 6 25-43 5
13. United Galați 9 1 2 6 19-44 5
14. Metropolis Buc. 9 1 1 7 24 75 4

■ Elevii de la Liceul 
Pedagogic Deva - lideri 
în concursul de jurna
lism sportiv al școlilor.

ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marimj1@informniedia.ro

Deva - Talentul literar și 
pasiunea pentru sport au fost 
argumentele principale cu 
care elevii de la Liceul Peda
gogic „Sabin Drăgoi” Deva au 
„dominat” concursul național 
de jurnalism sportiv „Un con
dei numit fair-play”, inițiat de 
Comitetul Olimpic și Sportiv 
Român (COSR). Cronicile, 
reportajele și interviurile cu 
personalități sportive imagi
nate și scrise de elevii de la 
Liceul Pedagogic au impre
sionat juriul prezidat de

Seva (V.N.) - Rezultatele etapei a 14-a: Avîntul Reghin - 

Mureșul Deva 0-0; Inter Blaj - FC Sibiu 1-0; Trans Sil Tîr

gu Mureș - Sparta Mediaș 2-1; Soda Ocna Mureș - Maris 

Tîrgu Mureș 2-1; Oltchim RV - Mobila Sovata 0-1; Dacia 

Orăștie - U 1919 Cluj-Napoca 2-2; Atletic Sibiu - Gloria II 

Bistrița 0-3; Sănătatea Cluj-Napoca - Arieșul Turda 1-6; 

Someșul Beclean - CSM Sebeș 2-2.

Clasament
1. Mureșul Deva 13 9 3 1 17-3 30
2. Arieșul Turda 13 8 4 1 33-9 28
3. Soda Ocna Mureș 14 8 2 4 22-14 28
4. Atletic Sibiu 14 8 2 4 20-18 26
5. Inter Blaj 14 6 4 4 17-7 22
6. Avîntul Reghin 14 6 4 4 19-18 22
7. Gloria II Bistrița 14 5 6 3 15-10 21
8. U 1919 Clui-N. 14 5 6 3 15-11 21
9. Oltchim RV 14 6 3 5 17-15 21
10. Maris Tîrgu M. 13 3 6 4 19-18 18
11. Mobila Sovata 14 5 3 6 20-31 18
12. Sparta Mediaș 14 4 5 5 14-17 17
13. Trans Tîrgu M. 14 4 4 6 15-18 16
14. Dacia Orăștie 14 4 3 7 20-24 15
15. CSM Sebeș 14 3 4 7 17-23 13
16. Sănătatea Cluj 14 4 1 9 12-27 10
17. FC Sibiu 14 4 3 7 15-17 10
18. Someșul Beclean 13 0 1 12 8-36 1

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a IX-a, din 5 noiembrie 
ă.c.: Metalul Crișcior - Constructorul Hunedoara 3-0; Agro- 

company Băcia - Inter Petrila 7-1; Victoria Călan - Uni
versitatea Petroșani 5-2; Minerul Aninoasa - CFR Mar-

Simeria 1-2; Aurul Brad - Colegiul Matei Corvin
1-< Gloria Geoaqiu - Retezatul Hațeg 2-3. _________

Clasament

1 CFR Marniusim 9 9 0 0 29-6 27
2. Agrocompany 9 6 2 1 22-7 20
3. Retezatul Hațeg 9 6 2 1 16-7 20
4. Victoria Călan 9 5 1 3 19-14 16
5. Constructorul 9 5 0 4 19-11 15
6. Minerul Aninoasa 9 4 3 2 17-11 15
7. Universitatea 9 3 1 5 15-18 10
8. Metalul Crișcior 9 2 2 5 7-13 8
9. Coleqiul MC 9 2 2 5 8-23 8
10. Gloria Geoaqiu 9 1 3 5 7-18 6
11. Aurul Brad 9 1 1 7 16-4 4
12. Inter Petrila 9 117 10-31 4

Campion național
Deva (V.N.) - La Covasna s- 

a desfășurat recent CN de 
Karate (kumite individual) - 
interstiluri pentru cădeți și 
juniori. La competiție, care a 
fost organizată de Federația 
Română de Karate Modern, 
au participat loturi de spor
tivi de la stilurile shotokan, 
gogiu-ryu, shito-ryu și wado- 
ryu. Din județul Hunedoara, 
la întreceri a participat și 
Cristian Vasile Constantin -1 
DAN-shotokan, de la Colegiul 
Național „Iancu de Hune
doara”, CS „Shoto”, la cate
goria cădeți, 16-17 ani, 65 kg. 
într-o întrecere atât de selectă, 
hunedoreanul a reușit să 
devină campion național. 
Acest succes vine să com
pleteze titlurile de campion 
național la kata și kumite 
individual obținute de sportiv 
la Cîmpina. Acest lucru face 
ca hunedoreanul, care este 
antrenat de Ilie Zamfir - 2 
DAN-shotokan, să fie singurul 
care deține trei titluri de 
campion național. Datorită 
acestor rezultate de excepție, 
la Campionatul European de 
la Veneția, care se va 
desfășura în perioada 2-3 
decembrie a.c., de la Colegiul 
Național „Iancu de Hune
doara”, CS „Shoto” vor par
ticipa cinci sportivi.

Spectacol la kumite (Foto: cl)

Luptătorii, lideri la CSS Deva 

naționale”, afirma Partenie 
Matei, directorul CSS Deva.
Luptele, lidere

Cele mai bune rezultate 
pentru CSS Deva le-au avut 
secțiile de lupte și canotaj. 
Luptătorii au cucerit aproape 
50 de medalii, iar canotorii i- 
au secondat cu aproape 30. S- 
au prezentat onorabil și 
secțiile de judo (cinci me
dalii), baschet și volei 
(ultimele două cu rezultate 
bune doar la fazele zonale). 
Șapte sportivi de la lupte au 

marele jurnalist sportiv Cris
tian Țopescu, astfel că școala 
deveană a obținut 12 premii 
și mențiuni în cadrul acestei 
întreceri.
Locul I pe țară

Reprezentanții școlii deve- 
ne, directorul Liviu Popescu și 
profesorul de sport Dan Mihai 
Heredea, împreună cu elevii 
care au obținut premiul I au 
fost premiați, la finalul 
săptămânii, în cadrul unei fes
tivități organizate la sediul 
COSR din București.

Ceremonia de premiere s-a 
repetat într-un fel și ieri în 
curtea Liceului Pedagogic 
Deva unde toți partîcipanții la 
concurs, fie cu premii, fie cu 
mențiuni au fost felicitați în 
fața tuturor elevilor din 
școală. „Suntem foarte mândri

PrePay
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Partenie Matei (Foto: Traian Mânu)

fost selecționați la loturile 
naționale, iar Alina Pogăcean 
și Alexandra Leuca au fost 
aproape de podium la Cam
pionatele Europene de lupte, 
unde au ocupat locurile patru 
și cinci.
Condiții foarte bune

Performanțele în sport nu 
sunt întâmplătoare, iar suc
cesele se explică prin îmbina
rea talentului și antrena
mentelor asidue cu condițiile 
oferite de o bază sportivă per
formantă. De aceea, Matei 

Premianții de la Pedagogic
pentru că școala noastră a 
avut cele mai multe premii 
dintre toate școlile din țară, pe 
locul secund fiind la mare dis
tanță o școală din București 
cu două premii”, afirma Liviu 
Popescu. „Cristian Topescu 
ne-a felicitat și ne-a oferit, la 
București, o lecție de fair-play, 
iar premiile ne-au fost înmâ
nate de campioni sau cam
pioane olimpice precum Lau
ra Badea, Iolanda Balaș, Eli- 

Partenie, directorul CSS 
Deva, consideră că succese
le devenilor au la bază con
dițiile foarte bune de pre
gătire. “într-o vreme în care 
numeroase baze sportive se 
degradează sau dispar, CSS 
Deva, cu sprijinul Inspec
toratului Școlar Județean 
Hunedoara care are în pro
prietate baza, a știut să se 
gospodărească foarte bine cu 
bani puțini și dispune de o 
bază sportivă de invidiat. 
Sala de lupte e ultramodernă 
și are două suprafețe de luptă 
excelente cum nu sunt nici 
măcar la lotul național. Sala 
de canotaj e dotată cu apa
ratură de ultimă oră, iar 
sălile de jocuri și de judo sunt 
și ele foarte bine puse la 
punct. în plus, vestiarele și 
grupurile sociale sunt curate 
și moderne, iar sauna și ba
zinul de recuperare oferă con
diții optime”, preciza Parte
nie Matei, pentru a argu
menta performanțele sporti
vilor de la CSS Deva.

Secțiunea Cronică Sportivă 
loan Paul Mărean (categoria 7- 

10 ani) - locul I

Secțiunea Reportaj_________
Maria Oprișa (ctg. 7-10 ani) - 

locul I

Oana Simina (categoria 15-18 

ani) - locul I
Alexandru Tiocap, lulia Balasz, 

Miruna Baicu și Sergiu Ștefano- 

vici (toți categoria 7-10 ani), 
Alexandra Blebea (categoria 15- 

18 ani) - mențiuni.

Secțiunea Interviu__________
Andreea Mergea (categoria 11- 

14 ani) - locul I
Paul Vladu (categoria 15-18 ani, 
fiul prefectului de Hunedoara 

Cristian Vladu) - locul III 
lulia Ghinea (categoria 15-18 ani) 

- mențiune

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

sabeta Lipă, Sanda Toma, Vio
leta Beclea, Nicu Vlad sau 
Camelia Potec”, preciza prof. 
Dan Mihail Heredea.

mailto:ciprian.marinut@informniedia.ro
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• Amical cu Spania. Selecționerul Spaniei, 
Luis Aragones, va anunța numele jucătorilor 
convocați pentru meciul amical cu România, 
vineri, 10 noiembrie. Meciul amical Spania - 
România, care se va juca în beneficiul Aso
ciației Fotbaliștilor Spanioli, va avea loc la 
15.11., la ora 23.00, pe stadionul Ramon de 
Carranza din Cadiz. (MF)

• Goluri „rotunde". Golul marcat de lonuț 
Mazilu în minutul 45+1 al meciului cu Oțelul 
Galați a fost cel cu numărul 2600 pentru 
Rapid în primul eșalon, în timp ce un alt ra- 
pidist, Valentin Bădoi, a înscris în minutul 
59, golul 300 al actualei ediții din Liga I. 
(MF)

Mutu -
■ Liderii naționalei au 
avut evoluții diferite în 
derby-ul AS Roma - 
Florentina.

București (MF) - Atacantul 
Adrian Mutu a fost conside
rat de agenția Datasport cel 
mai slab jucător al meciului 
pe care echipa AC Fiorenti
na l-a pierdut, In deplasare, 
cu scorul de 1-3, în fața for
mației AS Roma, în etapa a 
X-a din Serie A. Sursa citată 
i-a acordat nota 4,5 interna
ționalului român despre care 
a scris: „De la un jucător ca 
el te aștepți la lucruri geniale, 
însă, la meciul cu Roma nu 
i-a ieșit nimic”. Site-urile 
goal.com și calclotoscano.it 1- 
au notat cu 5 pe Mutu, con- 
siderându-1 unul dintre cei 
mai slabi jucători pe teren. 
„Viteza este unul dintre punc
tele sale forte, dar de această 
dată a ieșit de foarte puține 
ori la rampă. A făcut o primă 
repriză onorabilă, dar în 
partea a doua a scăzut ritmul, 
la fel ca întreaga echipă”, a

slab, Chivu - remarcat

Mutu n-a mal reușit să Impresioneze Chivu pare în revenire de formă (Foto: epa)

notat goal.com, în timp ce cal- 
clotoscano.it a scris: „Noapte 
neagră pentru Mutu”. Atacan
tul român a primit nota 5,5 
din partea slte-ului violanews, 
com. „A început bine jocul, 
dar a fost nervos șl putea fi 
eliminat după ce l-a lovit pe 
Mexes. în repriza a doua a- 
proape că nu a atins balonul”, 
a scris sursa citată. La fina
lul întâlnirii, Mutu a confir
mat faptul că l-a lovit pe Me
xes, dar a afirmat că a făcut- 
o fără intenție. „Când Toni se

află pe teren și eu am mai 
multe spații. Am început bine 
partida, dar apoi am făcut 
unele erori și am permis 
Romei să ne domine. Recu
nosc că l-am lovit pe Mexes, 
dar totul a fost fără intenție”, 
a declarat Mutu. Adrian 
Mutu a fost integralist și a 
primit un cartonaș galben în 
minutul 45+1 al partidei.
Chivu își revine

6,5 din partea agenției Data
sport în urma prestației din 
partida AS Roma - AC Fioren
tina.

„Chivu a fost cu mult peste 
adversarii săi direcți Re- 
ginaldo și Pazzini”, a scris 
sursa citată. Internaționalul 
român a fost notat cu 6 de site- 
ul goal.com, care l-a desemnat 
pe brazilianul Rodrigo Taddei 
cel mai bun jucător al întâl
nirii. Portarul Bogdan Lobonț 
nu a fost inclus în lotul Fio- 
rentinei, fiind accidentat.

! Jucătoarea franceză de tenis Amelie I 
Mauresmo continuă să conducă In clasa
mentul WTA, dat publicității ieri, fiind 
urmată de rusoaica Maria Șarapova și de 
belgianca Justine Henin Hardenne, a anun
țat site-ul wtatour.com. (Foto; epa)

<_________ >

Real s-a „molipsit" de la 
Steaua

Andrei Pavel

■ Fabio Capello susține 
că echipa sa a făcut 
două goluri cadou în 
partida cu Celta Vigo.

Madrid (MF) - Antrenorul 
Fabio Capello s-a declarat mul
țumit de jocul echipei Real 
Madrid, în ciuda înfrângerii 
cu scorul de 2-1, în fața forma
ției Celta Vigo, în etapa a IX- 
a a campionatului Spaniei, in
formează AFP. „Noi am pier
dut din cauza a două cadouri 
la cele două goluri. Am făcut 
un meci bun și le-am spus 
acest lucru jucătorilor. Este 
pentru prima oară când echi
pa mi-a plăcut cu adevărat. 
Am avut ocazii, dar am fost 
pedepsiți din cauza acestor do
uă cadouri”, a afirmat Cape

llo, după meciul cu Celta Vigo. 
Tehnicianul italian, campion 
al Spania!-fu Real Madrid în 
1997, s-a arătat optimist în 
privința unei eventuale cola
borări în atac a olandezului 
Ruud van Nistelrooy, rezervă 
duminică, și a brazilianului 
Ronaldo, titular pentru prima 
oară în campionat în acest 
sezon.

„Mi-fc-plăcia “foarte mult 
cum au colaborai Sunt con
vins că pot juca împreună”, a 
spus Capello. Van Nistelrooy 
a intrat în joc la pauză, în 
locul brazilianului Robinho. 
Ronaldo a ieșit de pe teren cu 
25 de minute Înainte de final, 
fiind Înlocuit de englezul Da
vid Beckham. Real Madrid es
te adversara Stelei In grupa 
E a Ligii Campionilor. Real

Fundașul Cristian Chivu a 
fost integralist și a primit nota

Capello este mulțumit de jocul echipei sale, deși ea a pierdut
Madrid a câștigat ambele me- pionilor, scor 4-1, la București, 
ciurl cu Steaua, din Liga Cam- și 1-0 pe Santiago Bemabeu.

Afacerea fotbal, în faliment

Românii își mențin 
pozițiile în topul ATP

București (MF) ■ Jucătorii de tenis Andrei 
Pavel, Răzvan Sabău și Victor Hănescu 
ocupă aceleași poziții ca și săptămâna tre

cută tn clasamentul 
îndesit ATP 2006 Race, 
dat publicității ieri, 
informează site-ul 
atptennis.com. Pavel se 
află pe locul 79, cu 75 
de puncte, in timp ce 
Răzvan Sabău ocupă 
locul 143, cu 21 de 
puncte, iar Victor Hă
nescu se menține pe 
poziția 217, cu șase 
puncte. In clasamentul 
Indesit ATP Entry, An
drei Pavel a coborât

șapte poziții și ocupă locul 114, cu 393 de 
puncte. Răzvan Sabău se menține pe locul 
168, cu 246 de puncte, iar Victor Grivoi a 
revenit la poziția din urmă cu două 
săptămâni și se află pe locul 191, cu 207 
puncte. La dublu, cel mal bine clasat tenis- 
man român este Andrei Pavel (locul 42,1143 
de puncte), urmat de Florin Mergea (locul 
198, 280 de puncte, după o urcare de 46 de 
locuri). Primele cinci poziții în clasamentul 
îndesit ATP 2006 Race sunt ocupate de 
următorii jucători: l.Roger Federer (Elveția) 
1524 puncte; 2.Rafael Nadal (Spania) 854; 
3.Nikolai Davidenko (Rusia) 545; 4.1van Lju- 
bicici (Croația) 479; 5.Andy Roddick (SUA) 
463.

■ Marius Stan a fost 
singurul președinte din 
Liga I prezent la semi
narul organizat de FRF.

București (MF) ■ Marius 
Stan a fost singurul președinte 
de club din Liga I prezent, 
ieri, la primul seminar din ca
drul programului de instruire 
managerială adresat persona
lului de conducere din primele 
două divizii, organizat de FRF 
împreună cu firma Deloitte la 
Casa Fotbalului.

Intitulat „Afacerea fotbal ■ 
planificare și management”, 
seminarul nu a reușit să a-

tragă interesul oficialilor din 
fotbalul românesc. Din totalul 
de 54 de cluburi din primele 
două divizii care puteau par
ticipa, doar 40 au achitat taxa 
de participare de 300 de euro. 
Iar în sală au fost reprezentate 
doar 30 de grupări, 15 din Liga 
I și 15 din Liga a n-a. Din Liga 
I au lipsit Poli Timișoara, 
UTA și Jiul, iar celelalte clu
buri, cu excepția Oțelului, și- 
au trimis oameni din linia a 
doua, și nu președinții. La 
seminar au fost prezenți din 
partea FRF președintele Mir
cea Sandu, directorul general 
lonuț Lupescu și directorul 
departamentului de relații

internaționale Florin Prunea. 
La începutul seminarului, 
Mircea Sandu a precizat că 
aceste cursuri de instruire ma
nagerială sunt obișnuite în ță
rile occidentale. „UEFA face 
de ani buni așa ceva. Păcat că 
nu au venit destui reprezen
tanți ai cluburilor pentru că 
taxa nu a fost mare (n.r. - 300 
de euro)”, a adăugat Sandu, 
care nu a rezistat în sală decât 
o oră și 25 de minute. Preșe
dintele FRF a menționat că es
te nevoie de schimbarea legii 
sponsorizării, astfel încât fot
balul și sportul în general să 
beneficieze de mai mult 
sprijin. Mircea Sandu

Statisticienii pariază pe FC 
Sevilla

București (MF) - Echipa FC Sevilla, noul 
lider al campionatului Spaniei, ar putea 
câștiga ediția din acest an a Primerei Divi
sion, conform unei statistici prezentate ieri 
de cotidianul Marca. Astfel, singura dată 
când FC Sevilla a câștigat campionatul Spa
niei a fost în sezonul 1945/1946, atunci când, 
în etapa a IX-a, ocupa tot primul loc în cla
sament, la fel ca și acum. FC Sevilla, câș
tigătoarea Cupei UE FA și a Supercupei Eu
ropei, ocupă locul 1 în Primera Division, du
pă nouă etape, cu 21 de puncte din 27 posi
bile. FC Sevilla are cu un punct mai mult 
decât FC Barcelona, campioana en-titre.

Fundașul a 
echipei Valen- ■ 
cia, italianul M 
Emiliano Mo- W 
retti (jos), a su
ferit o ruptură wi 
parțială a liga- ■ 
meniului late- W 
ral intern de la 
genunchiul 
stâng și va fi 
indisponibil 
aproximativ 
trei luni, in
formează coti
dianul Marca.

(Foto: EPA)

Amenzi la Oțelul
București (MF) - Președinte

le grupării Oțelul Galați, Ma
rius Stan, a declarat, că jucă
torii vor fi amendați pentru e- 
șecul, scor 0-7, suferit, dumi
nică, în partida cu Rapid, din 
cadrul etapei a XlV-â’a Ligii 
I, pe care îl consideră „un a- 
tentat la imaginea clubului. 
Contează foarte mult manie
ra în care pierzi un meci și 
ieri, noi am cam fost jaloane 
pe teren. Dacă se forța Rapi
dul puteam să mai luăm go
luri. în mod cert jucătorii vor 
fi sancționați pentru că este 
un atentat la imaginea clubu
lui. Este firesc să fie amendați 
pentru eșecuri istorice”, a 
spus Stan. Acesta a adăugat că

înfrângerea de pe propriul 
teren în fața formației giuleș- 
tene nu va putea fi uitată prea 
repede. „Nu are cum să-mi 
treacă așa de ușor, e grâu de 
digerat un eșec ca ăsta. Avan
tajul la fotbal este că mie® iri 
vine un alt joc, în care td^Soți 
supăra rău sau care îți poate 
readuce zâmbetul”, a afirtnat 
președintele clubului Oțelul. 
Referitor la intenția antreno
rului Petre Grigoraș de a-și da 
demisia, Marius Stan a pre
cizat că acesta nu va părSfe 
echipa. „Nu se pune problema. 
A avut un moment de panică, 
și e firesc după acest 0-7 biil- 
versant pentru toată lumea”, 
a menționat Marius Stan.

goal.com
calclotoscano.it
goal.com
clotoscano.it
goal.com
wtatour.com
atptennis.com
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LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

Al - Prima Invest
A2 - Garant Consulting 
A3 - Imobfranc
A4 - Fiesta Nora
A5 - Casa Betania
A6 - Rocan 3000 SRL
A7 - Mimason
A8 - Morellia
MD - Elite
A10 - Liliacul Multicom

Vând ap. 2 camere (03)
• Deva, Dada, etaj 2, gresie, faianță, bucătărie 
mobilată, balcon închis, rolete exterioare, preț 
115.000 ron. Tel. 0749/182154,0254/219582. CT)
• Deva, Gojdu. centrală termică, parchet, 
faianță, grilaje la geamuri, usă nouă capitonată, 
preț negociabil, merită văzut Tel. 221148.
• Deva, ultracentral, etaj 3, occidental, 
termopane, centrală termică, 64 mp, superb, 
preț 135.000 ron, vedere bulevard. Tel. 
0722/564004. (T)
• parter, balcon închis cu termopan, beci sub 
balcon, centrală, ușă metalică, mobilat, 2 intrări 
prin scară și balcon, Al. Crinilor, 125.000 ron, 
negociabil. Tel. 0723/227569. (T)
• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări, 
preț 1,250 mid. lei. Tel. 223336. (T)
• urgent, In Bârcea Mare, preț negociabil. Tel. 
0254/231750. (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., 
negociabil, tel. 0742-019418. (Al)
• decomandate, zona piață, parchet 2 
balcoane, st 57 mp, contorizări, preț 128.000 ron, 
tel. 0726-710903. (Al)
• draft contorizări, balconînchis,îmbunătățiri, 
et.3; Miorița, preț 110.000 ron, negociabil, tel. 
0740-210780. (Al)
• hiflu Maniu, dec., et 8/10, parchet, balcon 
mare, contorizări, preț 105.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• AL Pescarilor, et 1, dec., contorizări, balcon, 
"-56 mp, baie, bucătărie mare, preț 130.000 RON,

■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)
• Zamfirescu, acoperit cu tablă dett, centrală 
termică amenajat preț 135X00 RON, tel. 221712, 
(834/305661. (A2)

ML SirakduL bloc turn, amenajat preț 65.000 
A. neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)

Mec, C.T, gresie, faianță parchet ușă 
metalică balcon închis, et 2, zona Zamfirescu, 
preț 1,250 mid., tel. 232060,0742/290024. (A3)
• semidec, repartitoare, apometre, fără 
îmbunătățiri, zona Al. Armatei, preț 720 mii., neg., 
tel. 232060,0742/290024. (A3)
• semidec, C.T, greise, faianță parchet laminat 
ușă nouă, amenajat st=54 mp, zona 
Kogălniceanu, preț 35.000 euro, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere modificat din 3, gresie, 
faianță parchet laminat, ușă metalică 
contorizări la apă și gaz, zona Dacia, preț 790 
mii., neg., tel. 232060,0742/290024. (A3)
• bucătărie modifcată, parchet, gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, zonă liniștită lângă

ță centrală preț 99000 ron negociabil, tel. 
3/251498,0788/165702. (A4)

• zona Kogălniceanu, centralătermică parchet, 
gresie, faianță balcon mare închis, vedere pe 2 
părți, preț 115000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,232808 (A4)
■ zona UzoBaican. centralătermică termopan, 
parchet, gresie, faianță spoturi, rigips, ușă 
metalică, preț 77000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,232809. (A4)
• etaj intennetiar, 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 convertor, bloc de 4 
nivele, preț 70000 ron negociabil, tel. 0788 165702, 
0723/251498. (A4)
• etaj 2, decomandate, 54 mp, bloc de cărămidă 
balcon mare, centrală termică parchet de stejar, 
gresie și faianță bine întreținut, ocupabil pe loc, 
ZOnaXogălniceanu, 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)
• al ă 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)
• etal î, centrală termică faianță se dă opțional 
cu mobilă zona Scărișoara, preț 83000 ron nego
ciabil, tel. 0745/302200,0723/251498 232809. (A4)
• etal 2, dec., centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță ușă metalică, Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• etal 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță parchet balcon, Eminescu, preț 110.000 

RON, neg,, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)
• draft 1 chft bloc de cărămidă balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• dec, centrali 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 bale, superamenajată CT, et 2, 
zonă ultracentrală ocupabil imediat, preț 

135.000 Ron, neg., tel. 235208 0729/018866. (A6)
• pe b-dd Decebal, dec., s=74 mp, vedere în 2 
părți, 2 balcoane, C.T, neamenajat preț 140.000 
RON, neg., 0745/640725. (A7)
• pe Eminescu, aproape de Trident et. 3, dec., 
s=58 mp, parchet, gresie, faianță C.T., 
termopane, balcon mare deschis, preț 155.000 
RON, 0745/640725. (A7)
• bi Dada, et 2, convectori, instant apă caldă 
baie amenajată termopan, preț 70.000 RON, 
neg., tel. 0745/159608 (A7)
• pe Scărișoara, semidec, neamenajat C.T., et 
4, acopent cu tablă preț 78000 RON, tel. 
0749/268830. (A7)
• In Dada, semidec., et 3, neamenajat 2 holuri,
parchet contorizări, preț 68000 RON, tel. 
0745/640725. (A7) |

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

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

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

• pe Zamfirescu, dec., et. 2, parchet, gresie, 
faianță apometre, ocupabil imediat preț 105.000 
RON, tel. 0749/268830. (A7)
• pe Mărăști, dec., et 3, parchet laminat gresie, 
faianță C.T, termopan, balcon, preț 135.000 RON, 
tel. 0749/268830. (A7)
• zona maaM, dec, et 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon închis, contorizări, s=50 mp, ocupabil 
imediat, preț 128.000 RON, tel. 206003, 230324. 
(A7)
• zona Piață, 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc, 
mobilat șl utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit gresie, 
faianță termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
• Aleea Anna 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• In draft bloc de cărămidă balcon închis, 
zona Dacia, preț 98.000 RON, neg., tel. 231800; 
0740/317314. (A9)
• dec, camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări integrale, etaj 1, zona Kogălniceanu, 
preț 125.000 RON, tel. 231800; 0745/511.776. (A9)
• zonă centrală (zona A), preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• [pesle, faianță parter, zona A, preț negociabil, 
teiyfax; 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• decomandate, zona bună preț acceptabil, 
persoană fizică Tel, 0724/209251. (T)
• urgent, Deva, plata imediat tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)

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

• decomandate, centrală termică parchet, 
gresie + faianță termopane, balcon închis, zona 
Piață preț 1,4 mld„ negociabil, tel. 0742-019418. 
(Al)
• decomandate, etaj 1, Dorobanți, 2 băl, 2 
balcoane, frumos amenajat, contorizări 
complete, preț negociabil, tel. 0726-710903. (Al)
• decomadate, contorizări, 2 băi, balcon închis, 
pereți exteriori izolați, zona Liliacului, preț 
145.000 lei, negociabil, tel. 0745-639022,0726- 
316796. (Al)
• urgent zona Progresul, dec., hol central, 
balcon, contorizări, preț 150.000 RON, 
tel.074O/013971.(A2)
• urgent zona Gojdu, balcon, contorizări, preț 
125.000 RON, tel.0740/013971. (A2)
• urgent zona M. Kogălniceanu, amenajări 
modeme, contorizări, preț 164.000 RON, 
tel.0740/013971. (A2)
• dec, hol central, gresie, faianță CT, apometre, 
zona pieței, preț 1.400 mid., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• dec,, CT, parchet fără îmbunătățiri, poate fi 
folosit și ca spațiu comercial, cu Intrare din Str. 
Liliacului, preț 1.550 mid., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• decomandate, 70 mp, contorizări totale, 
parchet, balcon mare, 2 băi, preț 130000 ron 
negociabil, tel. 0723/251498 0788(165702. (A4)
• zona Uc. de Muzică decomandate, contorizări 
total, termopan, parchet gresie, faianță 
bucătărie modificată balcon închis, bine 
întreținut preț 45000 euro negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703. (A4)

• bd. DecebaL etaj intermediar, decomandate, 
modificări în stil occidental, centrală termică, 
preț 175000 ron negociabil, tel. 0723/251498, 
232808 (A4)
• etaj 1, decomandate, 2 balcoane, 2 băi, 
contorizări total, parchet gresie, faianță zona 
Bălcescu, accept credit ipotecar, preț 50000 euro 
negociabil, tel. 0745/302200,232809. (A4)
• dec, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303. 
0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică 2 băi, boxă st 98 mp, 
Carpați, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• etal 2, balcon, parchet, repartitoare, 
contorizări la apă și gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38000 euro, tel. 223400,0724/169303,0740/914688.  
(A5)
• zona impăratd Traian, Deva, etaj intermediar, 
decomandate, 2 băi, 100 mp, centralătermică 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță parchet, 
merită văzut, garaj sub bloc, preț 80.000 euro. 
Tel. 235208 0724/620358 (A6)
• decomandate, zonă ultracentrală et 7, 
superamenajat complet mobilat și utilat, preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• dec, CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
235208 0729/018866. (A6)
• b-dul Decebal et. 1, dec., s=75 mp, contorizări, 
neamenajat preț 160.000 RON, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• b-did Decebal dec., parchet, gresie, faianță 
C.T., zona Artima, preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• RAL Straiului, semidec., et 3 din 4, gresie, 
faianță C.T. liber, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0740213174. (A7)
• Dada, bucătărie modificată parchet gresie,
faianță contorizări, preț 88000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7) - * !

• urgent, Deva, zona Ulpia, decomandate, 
centrală termică contorizări, gresie, 
faianță Tel. 0723/574393. (6/6.11)

(Ajnoști avantajele oferite de cuvântul liber?
1 Cotidian local prezent pe piață 6 zile din 7 (apare și sâmbăta);
S’. Sâmbăta, talon gratuit de mică publicitate;
3. în Deva și Hunedoara, distribuție proprie; ziarul sosește acasă la prima oră a dimineții;
4. Cotidian de 12 pagini color cu rubrici din domeniile: economic, social, politic, cultură, educație, 
sport, telefonul cititorului etc.;
5. Vineri, Jurnal Tv GRATUIT;
6 în fiecare zi de luni, Cuvântul Liber te ajută să-ți găsești joh-ul potrivit, oferindu-ți o listă 
completă a ofertei locurilor de muncă din județ.
7. Concursuri pentru toate vârstele, cu premii atât de atrăgătoare!

Numele
Prenumele
^dresa la care doresc să primesc ziarul:

Nr.___ Bl,
Localitatea
Telefon___

Sc.__ Ap.___

DA □ vreau să primesc în flecare 
dimineață. GRATUIT, timp de o 
lună, la adresa de mai sus, 
cotidianul Cuvântul liber.

TALONUL DE TESTARE GRATUITA ESTE VALABIL DOAR 
PENTRU CEI CARE IN ULTIMELE 6 LUNI NU AU FOST 
ABONAȚI LA “CUVÂNTUL LIBER" SI NICI CITITORI DE 
PROBA. TALONUL NU IMPLICA NICI UN FEL DE OBLIGAȚII 
FINANCIARE DIN PARTEA CITITORUI UI

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

Modele pentru ședințe foto
& hostess (publicitate) 

pentru punctul de lucru din Deva

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

Cerințe:
• aspect fizic plăcut

• seriozitate
• abilități de comunicare

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

• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona L Creangă parchet contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• doc, camere cu parchet contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, Bd. Decebal, preț 160.000 RON, 
neg., tel. 212.141. (A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, centrală termică amenajat cu 
garaj, et 3, zona Dorobanți, preț 62.000 euro, tel. 
0745-639022,0726-316796. (Al)
• semidec, parchet, apometre, et 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1.500 mid., neg., tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• dec, CT, 2 balcoane, 2 băi, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, superame
najat tel. 232060,0742/290024. (A3)
• dec, st 100 mp, contorizări, Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688. (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• Hoc cărămidă, zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg, tel. 235208 0729/018866. (A6)
• pe Mul 22 Decembrie, dec, et 3 din 4, modi
ficat, living mare, 2 băi, 2 balcoane, C.T., ușă 
metalică s= 102 mp, amenajat frumos, preț 
62.000 euro, neg, tel. 0745/640725. (A7)

• pe Dorobanți et 4, acoperit cu tablă C.T., 2 
băi, balcon, neamenajat preț 48000 euro, 
tel.0749/268830. (A7)
• pe Bălcescu, et. 2, semidec, bloc de cărămidă 
contorizări, parchet 2 băi, s=80 mp, preț 170.000 
RON, neg. ,tel. 206003,230324. (A7).
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi, parchet termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zona 1 Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et bun, CT, 2 balcoane, parchet 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288 
(A8)
• zona 1 Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288 (A8)
• doc, 2 băi (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, etaj 3, Bd. Decebal, preț neg., 
merită văzut! Tel. 231300,0740/317313. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva, 6 balcoane, 2 băi. 2 bucătării, scară inte
rioară centrală termică 130 mp, 240.000 ron, tel. 
215212.(Al)
• zona 1 Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat f. 
frumos amenajat preț 360,000 ron, neg., tel. 
0745/786578 (A8)

Vând case, vile (13)
• casă, cu 440 mp teren, în Deva, Str. Spitalului, 
nr. 19. Tel. 0254/216036. (T)

ÎS 
e
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FLAY TAXI I SUPER OFERTĂ !!’

VÂND FIRMĂ TAXI
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PERSOANĂ »E
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w
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• casă, ta Jlmbolla județul Timiș, grădină garaj,
bucătărie de vară toate dependlnțete tn beton șl 
electrificate, centrală termică pe gaz, preț 55.000 
euro. Tel. 0788/940104 (T) . .
• nouă Deva, P+E+M, sc 240 mp, 2 Intrări, 5 
camere, 2 băl, 2 bucătării, garaj, centrală 
termică 400 mp teren, 99.001 eura, negociabil, . 
tel. 0722-564004. (Al) *
• nouă la 14 km de Deva, 3 nivele, garai, 806mp 
teren, canalizare, apă gaz, curent, 65.000 euro, 
tel. 0722-564004 (Al)
• In Vețel, 3 camere, bucătărie, anexe, garai, 
bale, teren 1600 mp, preț 54000 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. 236208, 
0729/018895. (A6)
• zonă ultracentrală casă modestă, 450 mo" 
acces auto, toate utilitățile (apă gaz, curent), fs ■
15 m, merită văzută preț 250.000 ron. Tol. 235208 
0724/620358. (A6)
• zom Metraaaa, P+1, construcție 2008 parter.
2 camere, hol, bale, bucătărie, garai,*ta  etok 3
camere, hol, bale, bucătărie; pretabh 2 HM, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 aura, neg,,4rt. 
0745/640725. (A7) .<
• constnicțta 2008 P+M, living, budtărle,-? băl,
3 dormitoare, terasă grai, seren 600jnp, ore: 
105,000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8J ?«
• construcție 19N, P+E, living, l 3
dormitoare, terasă garai, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 auto, neg» tel. 0748716578 (A8) - .
• urgent, In Deva, 3 camere, bucătărie, bale 
(gresie, faianță), piscină curta ST 580 mp, zona 
ultracentrală Deva preț 150.000 euro, neg» - 
tel.231.800,0740/317313, (49)
• st 1200 mp, preț negociabil, tel. 0254/8UJ6t,

«a» 80 —■ jm

e urgent, cu grădini, Deva sau Slmerla, piua 
«fler. tel. 21521 M

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

Vând case la tara () 1)

UTILAJE AGRICOLE, CENTRALE TERMICE.
• casă hi Bretea Muresană lofrcwntdMț ■; 
negoclabllJeL025Wj57W£)/^j»v^

• zom IA Emlnescu, dec., et 3, ocupabllă 
Imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0728/018866.(46)
• zena Progresul, bloc cărămidă parchet, 
vedere la stradă contorlzărl, preț 68000 RON, 
neg., tel. 238208 0724/620358 (A6)
• mm Miorița, balcon mare, contorlzărl, 
ocupabllă Imediat, preț 75,000 RON, neg., tel. 
235208 0729/018866 (A6)
• aoM Ptatt, et 2, contorlzărl, balcon, parchet, 
preț 235208 0724/620358 (A6)
• urgent, In zona Gojdu, etl, 2 camere, s=27 mp, 
contorlzărl, parchet, preț 61.000 RON, neg., tel. 
0749/268830.(47)
• zum Wmku, et.3, semldec» s=26 mp, 
neamenaiată zugrăvită curată contorlzărl, preț 
55.000 RON, neg., tel. 206003,230324 (A7)
• pe Mul I, Maniu, et. 2, dec., neamenalată, 
ocupabllă Imediat s»30 mp, preț 88000 RON, tel. 
0745/640728(47)
• ta zom Miorița, semldec., s=30 mp, parchet, 
apometre, neamenalată liberă etaj 8 preț 
71.000 RON, neg., tel. 206003,230324 (A7)
• ta Dorobanți, parter, dec., 5=27 mp, gresie, 
faianță rolete exterioare, contorlzărl, liberă preț 
•8000 RON, neg., tel, 0745/640725. (A7)
• urgent, zom Dacia dec., et. bun, bale, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578 (A8)
o sons Docta,! cameră bale, parchet, marmură 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288 (48)
• nm Dada 2 camere, parchet paz contorizat, 
gresie, preț 60,000 Ron, neg., teL 0746/779288.

• mm Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță Inst. sanitare noi, se 
poate vine: mobilată preț 25.000 euro, tel. 
0744/779288.(48)
• doe» Mvrntațt mare (41,5 mp), cameră cu 
parchet, oontorizărl, balcon, amenajată (gresie, 
ralanti), boxă zona Dorobanți, preț 95.000 RON, 
neg., tel.231800) 0740/317314 (Ă9)

• dea» cameN cu parchet contorlzărl Integrale, 
efa| Intermediar, S 43 mp, Bd.22 Decembrie (zona 
liceul Auto) Deva, preț negociabil, tel. 212.141 

-ftu 231.800. (49)

• st 8538 mp, front stradal 15 m, utilități In 
apropiere, între Sânthalm și Macon, preț 15 
euro/mp, neg» tel. 223400, 0724/169303, 
0742/00522R (A5)
• zom Zăvoi, 1000 mp, fs 15m toate utilitățile, 
Idea! construcție casă, panoramă superbă preț 
40 euro mp. Tei. 235208,0724/620358 (A6)

• intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866.(46)
• Intravilan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă, certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
toate cu proiect șl branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg» tel. 
0745/786578 (A8)
• Dova, 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. 0745/786578. (A8)
• Intravilan In Deva, zona Zăvoi, S1000 mp, FS 
18 utilități în zonă, preț neg» tel. 212.414 sau 
231.800. (A9)
• 8 600-1000 mp, zona Bejan Deva, toate 
utilitățile în zonă, preț 25 euro/mp, tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• gridlnă+garaj, st 350 mp,, curent trifazic, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483.IA10)
• grădină st 300 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613 Jn6. U788/Q40.490,0788/156.483. (A10)

• zona Mărițti, apartament 3 camere (living șl 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, garai, 
mobilată sau nemobilată preț 400 euro/lună tel. 
2352080729/018866. (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)
• gara), zom Magazinul Tineretului (Baroul de 
ayocați). preț 50 euro/lună tel. 235208 
0729/018866. (A6)
• amenajată sl mobilată Integral, CT, zonă bună 
Deva, tel 231.800 0740/317.314. (A9)

Auto românești (36)

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

Vând terenuri (21)

Cumpăr teren (22)

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

• 6 hactus, Intravilan la șosea, Deva sau împre
jurimi, platalmedlat, tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)
Auto străine (37)

1. Deva, bd. Decebal, bl. I porter tel: 230310 a nrohare n<s 
2 Deva, bd. I. Maniu, bl. J parter tel: 230210 * ,.......... H |
3. Hunedoara, bd. Corvin nr. 9 tel: 712592 *)  IOC,
4. Orăștie, str. Eroilor. bl.Cl part, tel: 244603 eStUTISfinailCfi'
5. Brad, str. Avram lancu, bl.43 p, tel: 612822-

ATEST • cursuri utilizare calculator și 
testări ECDL
• cursuri și testări de limba engleză 
TOEIC
• cursuri și testări de limba franceză 
TFI

3FGDD SC 3F (vreai SRL
Deva. Hunedoara '
Aleea Plopilor bl. Ol,ap 6 
tel/fax.0254/234.125

ANGAJEAZĂ: - AGENT COMERCIAL (Pt Deva «I Petroșani)
- MAGAZIONER 
CONDIȚII:. PERMIS CATEGORIA B.

« experiență In vânzări.
CV-URILE SE DEPUN LA SEDIUL SOCIETĂȚII
SAU PRIN FAX LA 235.414 (65051)

TEAM CONSULTING ■ Mura

NU MAI DA CU ZARUL.....CAUTĂ HAR-ULI

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

l>tața cordrvnt'al*  11p»■ p»rform»nț»l!
Noi taajutikm U iți Identifici«I «A Iți dezvolți CAMPIONII!

CaotacteazAne acum la i amalli anaceck0emart.ro, tol-fax: 02M 230717, 
www.toamoonaultlnci.emart.ro

(65054)

• dec, bucătărie, bale, parter, zonali /reset. 
gre| 22.000 euro, tel. 0741/154401,227542 seara..

• 2 cameră bale, zona Gojdu, preț 62.000 RON, 
tel. 0741/154401,227542 seara (M) •
• 2 camera bale, zona Dacia preț 58000 RON, 
tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• dec, bucătărie, bale, etaj Intermediar, sorta' 
Dacia preț 54.000 RON, tel. 0741/154401,22TW 
seara (A2)

• 2 camera, bale, etaj 4 zona Qojdu, preț ’*.M0  
. RON, tel. 0741/154401,227542 seară (A2) > <
• urgent mm Qoldu, etaj Intermediar, 1 
camere, contorlzărl, preț 63.000 RON, tet. 
0740/013971. (A2)
• urgent tona zamflrescu, modernizări, preț 
22.000 euro, neg., tel .0740/013971. (42)
• urgent semldec. parchet gresie, faianță - 
repartitoare, mobilată balcon, închis, zona 
Mărăstl, preț 670 mil., neg., tel.1232060, 
0742/290024. (A3)
• zona Dorobanți, decomandată Izolată termic 
șl fonic, parchet, gresie, faianță riglpi, spoturi, 
modificată stare bună ocupabllă Imediat preț 
75000 ron negociabil, accept credit Ipotecer, tel. 
0723/251498 0745/302200,232808 (AS)<f

• iom M. Viteazul, balcon închis, Igienizată 
ocupabllă Imediat accept credit Ipotecar,: preț 
22000 euro negociabil, tel. 0788866703, 
0745/302200. (A4)
• m vinde garsonieră parchet, -faianță 
apometre, gaz 2 focuri, zona Progreeu, stare 
foarte bună sau la schimb cu apartament 2 
camere + diferență In zonă-centrală accept 
credit Ipotecar, preț 67000 ron, tel. 0745/302206, 
232808(44)
• mm Decobali decomandate, parchet 
termopan, contorlzărl totale, stare bună 
ocupabllă imediat preț 85000 ron negociabil, 
accept credit Ipotecar, tel. 0723/251418 232808 
(A4)
• etaj 1, dec., gresie, faianță termopanei uză 
schimbată, beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38798 0742/005228 (45)
• stal 8 dec., contorlzărl, repartitoare, parchet 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78000 ROffl neg» 
tel. 223400,0724/169303.0742/005228. (45)
• dec, noameMfată st=40 mp, contorlzărl, 
balcon, Dorbanțl, preț 80.000 RON, neg., tel. 
223400,0720/38798 0742/005228 (A5)

o două terenuri extravilan, de 6000 șl 24.700 mp,
• localitatea Toteștl ■ Hațeg, lângă canton, acte In 
reguli, titlu șl cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. CT)
■ Dm, mm rezidențiali 6 parcele, 740 
mp/parcell fs 22 m, facilități, 20.000 euro 
parcela, tel. 0722-564004, (Al)
• Mevtan, In Șolmus, st 4600 mp, fs 70 m, preț 
20 euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. (Al) 
•«■ent, tataritait st=500C mp, fs 20 m, 2 
parcele, acces din DN 7, zona Sintandrel, Ideal 
pentru hale Industriale, preț 15 euro/mp, tel. 
2320P0,0742/290024. (A3)
• Hrwfciv im mp, fs 30 m, facilități: apl gaz, 
curent, zona Sintunalm, preț 25 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
e urgent, grtdtaă + construcție casă, livadă, 
fântâni curent, st>1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
e Intravilan, sl=1550 mp, fs 18 m, facilități: 
curent, apă, gaz, zona Săntandrel, preț 15 
euro/mp, tel. 232060,0742/290024. (A3)
e hFavlan, zt»22 ari, fs 22 nv facilități: apă, 
curent, preț â euru/mp, zona Aimașu Sec. tel. 
232060,0742/290024.(43)
a In Bwa, zona, Emlnescu, ST- 17000 mp, 
parcelat, de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, 
formă dreptunghiulara, poziție bună, Ideal pt. 
Investiție, construțle casă, acte la zl, preț de la 10 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165703. (A4)
e Mnvflan, la DN 7, Intre Deva șl Slmerla, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, flecare, utilități In 
zonă, preț 23 euro/mp, neg» tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• 1 parale de 800 mp, 20X40 metri, Intravilan, 
utilități In zonă, loc drept ți panoramă superbă, 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,07243/169303. 
0740914688 (A5)
• Mavlan, st 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități In zonă Zăvol-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400,0724^69303,0742/005228 
(A5)
• MmAan, N1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit, In apropierea bisericii de 
pe Emlnescu, loc drept, stradă asfaltată preț 95 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)

• Dava. P+l, 150 mp+teren, 2 garaje, centrală 
termică, canalizare, apă, gaz, 82.000 euro, tel. 
0722-564004. (Al)
• hală da producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședințe, poduri rulante, cale ferată, 
rampă teren st=6700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• hală Industrială st=800 mp, compartimentat 
în 2, apă, gaz, curent șl teren st=6800 mp 
construcție nouă Deva, tel. 232060,' 0742/290024. 
(A3)
• st»290 mp, H=4,5 m, curent trifazic, CT, birou 
renovat, zona Deva preț 140.000 euro, neg» tel. 
232060,0742/290024.(A3)
• urgant, In zonă bună cu acces direct, spațiu 
ccmerclal avizat, 140 mp, birouri, magazie, 2 
grupuri sanitare, nu necesită mari investiții, preț 
43000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165703. (A4)
• zum Măritau, St 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)

• vând urgent Ford Focus 1Ă TDDI, af 2003, 
RAR, identificare șl vamă achitate, ABS, 
geamuri electrice, volan reglabil,închidere 
centralizată climă cauciucuri noi, baterie 
nbui Tel. 0721/210532,0726/806767. (2/6.11)

Mobilier și interioare (4Ț)
• vând dormeză una persoană 35 . ron, șl 
recamler două persoane, cu arcuri duble, 160 
ron, Tel. 0254/215325. (T)
• vând haină din picioare Karakul, neagră 
mărimea 50, și cuvertură tip covor, țesută 
manual. Tel. 0254/215325.(1),
• 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. 0723/2«OM fT)

Vând alte imobile (27)

Calculatoare si accesorii 
(51)

SC CRISDEY CAR SRL

a dependința (garai P+l), 50 mp, curte mare, 
preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• zona 8 curte, garaj, st 2500 mp, curent, apă, 
canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• carmangerie, abator, anexe, st 400 mp, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
078C.'15IUM fA10'

o cumpăr S.D. RAM 512 MB. Informații teL 
0722/842710. (T)

Materiale de construcții (53)

Imobile chirii (29)
• închiriez spațiu comercial pentru frizer, 
coafeză cosmeticlană în Deva, preț negociabil. 
Tel, 0729/974373,0726/705460. (T)
• afar spre închiriere apartament 2 camere, 
Gojdu, etal 6, contorlzărl complete. Tel. 
0722/310815. (T)

• vând Ne pentru acoperișsl două legături de 
lațuri noi. Tel. 0254/215795. CD
• vând dlstMderi pentru fier-beton (pureci). Tel. 
0723/227569. (T)
• vând gard de beton, asigur transport șl 
montaj. Tel. 0723/659753. (T)
• vând parcM laminat, culoare fag 43 mp, preț 
18 ron mp. Tel. 0722/147015 r)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

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

Vă oferă cazare, masă și 
transport pe o perioada de 
12 zile la numai 550 ron / 
persoană, doar in perioada 
01.09 -30.11.2006
Înfiatei/ras. 0254/249. Ulg 

telefon. 0254/249.175 g

închiriază autoturisme, 
utilitare și autoturisme 

pentru taxi. 
Preț unic! 
Informații 

la tel. 0722/678.722.

• Dew,1»mp, + depozit 130 mp, toate utilitățile, 
800 euro/lună tel. 215212. (Al)
• garsonieră Deva, complet mobilată 80 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• Mul Decebal, et. 2,2 camere, dec., reparti
toare, mobilat frumos, s=56 mp, preț 150 
euro/lună șl garanție, din 10 decembrie, tel. 
0745/367893. (A2)
• Mul Decebal, et. 1,3 camere dec» mobilat 
frumos, repartitoare, s=70 mp, preț 700 
RON/lună șl garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• LL Caragl ale, et 2,2 camere, dec., CT, mobilă 
nouă, amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• ofer pentru închiriat ap. 4 camere, mobilat și 
utilat, totul nou, CT, aragaz, frigider, TV, mașină 
de spălat superamenaiat zona Al, Neptun, preț 
350 euro/lună, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• ofer pentru închiriat ap. 3 ‘camere, mobilat, 
aragaz, frigider, contorlzărl 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 Progresuki! apartament 2 camere, 
gresie, faianță în baie, parchet în camere, 
balcon, mobilat și utilat complet, preț 150 
euro/lună. Tel. 235208,0729/018866. (A6)

• vând Iapă de 7 ani, culoare neagră în locali
tatea Jeledlnțl, nr. 108 Tel. 246388 (0446089/6.11)
• vând pavMon apicol înmatriculat, verificat, 51 
familii cu faguri clădiți In magazii, multletalat, 
preț apreciat de cumpărător. Tel. 0254/231129, 
0254/214319. CD

• vând pura! Marele alb, satul Bărsău, nr.
I 191, preț negociabil. Tel. 0746/150815, 

0746/601338.(1/341)

Altele (61)
• cumpăr lăzi și palețl de plastic. Tei. 
0723/227569. (T)
• vând convector fontă plus Instalația aferentă 
Tel. 0726/184116. (T)
• vând convenabil aragaz de Satu Mare șl 
mobilă bucătărie, 5 corpuri. Tel. 0741/161536. (T)
• vând fereastră oublă din 2 canate, nouă 
dimensiuni 1,20/1,30 m, preț negociabil. Tel. 
0254/215795. (T)
• vând țuică de prune, calitate excepțională 
ideală pentru orice eveniment, preț avantajos în 
funcție de cantitate. Tel. 212242,021/400563. (T) 
o vând umbrele profesionale Windproof, de 
damă și bărbați, 3ani garanție. Tel. 0723/227569.
(T)
• vând yale și lacăte antiefracție import 
Germania. Abus. Tel. 0723/227569. (T)

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Pop F. Alexandru. Se declară nul. (1/6.11)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Sturza Maria. Se declară nul. (3/6.11)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Tămășoi loan. Se declară nul. (0446090/6.11)

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS
TAMF1- FVC Șl AUMINIU FROFIU RIMAU

■ ORAM TIINOFAN ■ JALUZRL1 VERTICALI ■ RULOURI

• 10%REDUCERE
» GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA
DEVA șrrjori Creanga bl 25 ap. 2

(65109)

I □SOCIETATE COMERCIALĂ EBM 
ANGAJEAZĂ 1 BSENI -««w—

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

Tel. 0254/ 221.749 0722/ 519.009

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-ft. 
companie la standardet/"' 
internaționale.
CV-urile și scrisorile de 
intenție se vor trimite prin 
fax la nr: 0725-541101 sau 
prin email:
ra2Yap ce:
mures.ro.
Persoană de contact: 
director Răzvan Mareș - 
0725-541000. (eseu)

RECLAME

anaceck0emart.ro
http://www.toamoonaultlnci.emart.ro
mures.ro
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• muncitor nscsMcst In agricultură, Călan, 27 
posturi, data limită 1812. Teî. 213244, orele 9-16

• muncitor neccMcst taigrlcultură, Hațeg, 17 
posturi, data limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor nocalNIcat ta agricultură, Hune
doara, 8 posturi, data limită 18.12. Tel. 213244, 
orale 9-16.
• muncitor noccMcst In agricultură, Lupenl, 19 
posturi, data limită 1812. Tel. 213244, orele 9 ■ 16 
o muncitor nocaMcat ta agricultură, Orăștie, 3 
posturi, data limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16. 
o muncitor nscsMcst ta Industria confecțiilor, 
Deva, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• ifMidtor nscsMcst ta Industria confecțiilor. 
Deva, 50 posturi, data limită 10.11. Tel. 213244, 
orale 9-16.
o muncitor nscsMcst ta silvicultură. Brad. 5 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor nocaMcat ta silvicultură. Hune
doara, 7 posturi, data limită 18.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncilor nocaMcat la ambalarea produselor 
solide șl semlsollde, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 15.11. Tel. 213244, orele 9-16.
o muncitor nocaMcat la ambalarea proauseior 
solide șl semlsollde, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 10.11. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• muncitor nacaMcat la ambalarea produselor 
solide șl semlsollde, Petroșani, 28 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor nocaMcat la ambalarea produselor 
solide șl semlsollde, Petroșani, 3 posturi, data 
limită 15.11. Tel. 213244, orele 9-16.

o muncitor nocaMcat la asamblarea montarea 
pieselor, Călan, 3 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orale 9-16.
o muncitor nocaMcat la asamblarea montarea 
pieselor, Hunedoara 10 posturi, data limită 
15.11. Tel. 213244, orele 9-16.
o muncitor nocaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Deva 14 posturi, data limită 
15.11. Tel. 213244, orele 9-16.
o muncitor nocaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Deva 6 posturi, data limită 30.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.
o muncitor nocaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Hațeg, 10 posturi, data limită 
15.11. Tel, 213244, orele 9-16
o muncitor nocaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Hunedoara 10 posturi, data 
limită Tel. 213244, orele 9-16.
o mundtor nocaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Hunedoara 2 posturi, data 
limită 25.11. Tel. 213244, orele 9-16.
o muncitor nocaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Hunedoara 2 posturi, data 
limită 30.12. Tel. 213244, orele 9-16
o muncitor nocaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Hunedoara 4 posturi, data 
limită 15.12. Tel. 213244, orele 9-16.
o muncitor nocaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Hunedoara 4 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orale 9-16.
o muncitor nocaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, lupenl, 294 locuri, data limită
1.12. Tel. 213244, orele 9-16
o mundtor nocaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Orăștie, 26 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
o muncitor nocaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Orăștie, 4 posturi, data limită
30.11. Tel. 213244 orele 9-1&

o mundtor nocaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Brad, 110 posturi, data limită 

,15,11. Teî. 213244 orele 9-16.

• mundtor nocaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Brad, 15 posturi, data limită30.11. 
Tel. 213244 orele 9-16
o mimdtor nocaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Hațeg, 20 posturi, data limită
15.11. Tel. 213244 orele 9-16

• muncitor nocaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Hațeg, 9 posturi, data limită 10.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.
o mundtor nocaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Hunedoara 9 posturi, data limită
15.12. Tel. 213244! orele 9 ■ 16.
o mundtor nocaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Orăștie, 20 posturi, data limită
10.11. Tel. 213244 orele 9 -16.
o muncitor nocaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Orăștie, 44 posturi, data limită
15.11. Tel. 213244 orele 9-16
o mundtor nocaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Petrdșanl, 25 posturi, data limită
20.11. Tel. 213244 orele 9-16.

o mundtor nocaMcat la spargerea șl tăierea 
materialelor, Orăștie, 4 posturi, data limită 13.11. 
Tel. 213244, orale 9-16
o muncitor plantau șl amenajare zonă verde, 
Călan, 46 posturi, data limită 10.11. Tel. 213244, 
orele9 -16.
• muncitor plantații șl amenajare zonă verde, 
Deva, 25 posturi, data limită 1.12. Tel. 213244, 
orele 9-16

United Pan-Europe Communications, lider iu faidMttJp de 
I In bandă largă furnizând servlci' de 

televiziune prin cablu, Internet fl telefonie digitali, 

ANGAJEAZĂ
COORDONATOR VÂNZĂRI ZOMM ftVA

avan» ‘ f
■ cunoștințe fnme huna dt.luau cm cattdHM 
(Excei. Word, PowerPoint)
■ exportați da rbUri 3 ani tn pastor ții
• cunoștințele r Jomenlul marketing ctxwfitun 

vânt- >■ , .

o, United Pan-Europi
y telecomunicații

Astral
o companie UPC

rw

i

ni lmpl«fngntar«a strategiilor tfa

'*  urmărește atlngetaa ©Electivelor de «Irizări
• coordonează, monitorizează șl acordă suport 
echipei de vânzări din subordine
■ raetaeaal rapoarte referitoare la dlențl, venl- 
M încasări șTalte activități de marketing

■ Studii lUpfriOBf*
• cunoștința buna lagata de domgnlul/lndustrla 
comunkațlltor electronice
- ojwj te - «eșlHi ie sMH

a^oațll iwr r^gai sâ aMifo, ptal la late 
de 20 ndembtle, un CV, o scrlsoarade Intenție 
ri o fotografie sanatl, la altesai 11 HMHM, 
TltMsMia, Plâte Consiliul Europei nr. 1, fax 
i#.. - 211133 sau*  email:
n •ur5m..ten*»«  upetm.ra

i

• pterdut omit persoană cu handicap, 
nevăzător, pe numele Novac Adina Se declară 
nul. (4/6.11)

Prestări servicii (72)

• etechm masai reflexoterapeutlc pentru mal 
multe afecțiuni: pareze, circulație sanguină, 
Insomnii, tiroidă coxartroză, spondiloză, rinichi 
etc. Tel. 0722/262712. (T)

• Innsport mcblar, etectrocasnlce cu auto de 
1,2 tone șl 14 mc volum: asigur montaj șl 
manevrare mobilier la mutări. Tel. 0254/225578, 
0744/934462,0726/551701. (D
• transport penoanet italia, Germania Franța, 
spania Portugalia la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148,0748/037604. (65282)

Oferte locuri de munca (74)

o CD iv. 2 Deva, Ale Patriei, nr. 6, organizează 
concurs pentru postul de Administrator Finan
ciar III, studii superioare de specialitate, 
vechime minimă 3 ani, ta data de 28112006 ora 
10. Relații la tel. 0254/215076. (5/6.11)
e Mrică de cherestea din Bărcea Mare anga
jează motosttvultorist, Ifronlst, fochist autorizat 
mecanic auto șl mundtori necalfflcați. Informații 
la toi. 0254/236897. (3/2610)

o electrician montări șl reparații linii electrice 
aeriene, Deva, 3 posturi, data limită 15.11. Tel. 
213244, orele 9-18
• electrician montări șl reparații linii electrice 
aeriene, Deva, 6 posturi, data limită 13.11. Tel. 
213244 orele 9-16
• ar, Deva, 6 posturi, data limită 15.11. Tel. 
213244, ore 1-16
• ar, Hațeg, 3 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, ore 1-18
o tetanțer, Hunedoara 2 posturi, data limită
25.11. Tel. 213244 Orele 9-16
a talMțir, Hunedoara, 3 posturi, data limită
15.11. Tel. 213244, orele 9 -18
o haonator cherestea, Brad, 3 posturi, data 
Ilmltă31.12. Tel. 213244, orale9-16.
e temele de serviciu, Deva, 2 posturi, data limită
20.11. Tel. 213244 orele 9» 18
o temele do serviciu, Deva, 5 posturi, data limită
15.11. Tel. 213244, orale 9 -18
o flannMontet, Deva, 2 posturi, data limită
15.11. Tel. 213244, orele 9 -16
o Itenr-MonM, Orăștie, 2 posturi, data limită
13.11. Tel. 213244, orele 9-16
o tochtat la cazane de abur de joasă presiune, 
Slmeria, 9 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16
• fochiet la cazane de abur șl apă, Deva, 5 
posturi, data limită 30.11., autorizație. Tel. 
213244, orale 9-16
• gatorirt la tăiat bușteni, Brad, 3 posturi, data 
limită 3L12. Tel. 213244, orele 9 ■ 18

• Bridhar, Căten, 2 posturi, data limită 30.11. 
Tel. 213244, orele 9-16

StimsțJ cititori credlndoșl, Măicuța Ana esta blnacuvăntaU 
da Dumnezeu pentru a ajuta oamenii care se află la necaz 

seu tn pragul disperării, Măicuța Ana face rugăciuni, 
masluri |l liturghii împreună cu 40 de măicuțe șl 40 de 
călugări, Tn 9 mănăstiri, pentru alungarea oricărui 
blestem, a farmecelor, a bolilor.

Anca, din Deva: Mulțumesc Măicuței Ana pentru că ml-a 
salvat căsnicia.

Dinu, din Hunedoara: Mulțumesc Măicuței Ana pentru că 
ml-a salvat firma de la faliment.

Emilia aduce mil de mulțumiri Măicuței Ana pentru că l-a 
scăpat copilul de alcoolism.

Alex, din Deva: Mulțumesc Măicuței Ana pentru că ml-a
dezlegat cununiile, după 41 de ani de singurătate acum sunt căsătorit.

Vloral: Mulțumesc Măicuței Ana. De;l nu am putut merge le mănăstire, am fost ajutat 
telefonic să ml se întoarcă soția acasă.

Persoanele care nu se pot deplasa la mănăstire pot apela ;l telefonic la nr. 0728.79935. 
(68960)

SC FAVIOR VIDRA S.A. ORĂȘTIE
- societate de reorganizare juridică - organizează 

vânzarea prin LICITAȚIE PUBLICĂ în data de 08.12.2006, ora 
12,00, la sediul din Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 2, jud. Hune
doara a activului:

1. Clădire de producție pentru: confecții blană, magazie 
materiale, depozit piei brute și terenul aferent

- situat în Orăștie, str. Gheorghe Lazăr, nr. 2, jud. Hune
doara, cu o suprafață utilă de 2956 mp (790.000 lei RON + 
T.V.A.).

•• -■ / (68887)

-
o Inginer automa8st,-Orăsțl*  3 rstal, data 
limită 31.12. Tel. 213241,biO-4 -
o tnșpn ^teiBrr-' 2 pocuK.'data limită
30.11. Tel.213244.orele9->lâ.F~

o Instalator Inctalafl tehnlco/sanlțmwvulcăh, 
2 posturi, data HmltfrJO.il. Tdf-213244, orale 9 - 
16. /■ * -‘Site-,,?
o IncăraătordaocăicăOtr, Câteva posturi, data 
limită 30,i: ,« ®fe 9 ,18b
o îngrijitor dădH7HunaJoara..4>teturi, data 
limită 30.11. T«. 213244jerate»SkT
o tagriltor cttdM,raetrllk2 ooAri. dota limită
30.11. Tel. 213244, oreltiO--16^.

• hwlltor mțl verii, Hates, ivprstur data 
limită 15.11. fel.213244oreîe9-16 ’
o lăcătuș mecanic, de Wețtaefe șl reparații. 

Hunedoara, 10 posta-datrumlta 15.11. Tel. 
213244 orele 9-16 “ ■
’(HTrSJuS! ^^6^^datallmltă 

o lăcătuș mecanic, ftneddfci,r' 
limită 30.11. Tel:«3244, ord».,
o lăcătuș mecanic, thșiedoarai poturi,'data 
limită 3811. Tel. 213244, orele9-161 ” ■ 
o lăcătuș mecanic, Hunfo^te.1 gloduri, data 

limită ÎMI. Tel. 213244,Orele»9*
• 0" - W - IT - T—i» ~ M 1 —j — A—- 1I.A—• BBGCHW mVGMIK, ui oane. 4
7.11. Tel7213244,orele9-lia ;
• lăcătuș mecanle șl de Intjțlnen 

posturi,datallmltă31.1î.141! •
• lucrător__
3811, data limită Tel. 21

• temător i______
data limită 3811 Ti , 
o lucrător centeraS, 1........ ........
limită i5.i2,perwano^jmdla^fel72Î3244 
orele9-18 .
• teoâtor comaraH Petroșani, 6 posturi, data 
limită 15.11. Tel. 213244 otete 9 • 16
• temător hi ateliere de modele, Brad, 3 posturi, 
data limită 3811. Tel. 2U244 erele 9 ■ 16
• manlputant mărfuri Brad, 4 
limită 31.12. Tel. 213244aSS«-i 
o manipulant mărfult trad, 8. posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244 orele 9; li

o manipulant mârfurt'otytte 5 posturi, data 
limită ăllÎTel. 21V< oiA 16

o nunlnWh mașini penttetorasarhcnte.Hune- 
doara, 2 posturi, dată llmlti®.12. Tel. 213244, 
orele 9-18
• modo opedaMOriMM'postuH; data Urnită 
30.12. Tel 213244 orele 9 •«. .
o montata peioțKI plafoane din glps-carton, 
Deva, 2 posturi, data limită 15.11. Tel. 213244, 
orele9-18
• montatoreoglobdepan*or  afferataj electric, 
Deva, 3 posturi, dat Imlță 30.11. Te,. 213244, 
orele9-16
• montater ooboManMri, Hunedoara, 26 
posturi, data limită 30.11. Tel, 213244/irele 9 ■ 16
• muncitor conotractorliămo,-chirpici, piatră,
Orăștie, 6 postul data IMtâ 30.11. Tel. 213244 
orele9-16. * . ,
• muncitor nocoMcăf ta agricuftufiTBrad, 4 
posturi, data limită 31.12i Tel. 213244, oreleB ■ 16

) posturi, data

e lăcătuș mecanic, OrăștfeJ postairi, data limită 
7.11.Tel7213244,orsle9-liâ ;
• lăcătuș mecanic șl de tahtlnere, Călan, 7 

—" ■J orale 9 ■ &
comerM Htinerioira, z posturi, 
limită Tel. 21*"  ele 9-16
cemeraD, tfinewt 20 posturi, 
381hT<l£M44.0Me9'i8 

—.—□, LDoenl,"*  posturi, data

uri, data

Garanția de participare la licitație este de 10% din 
valoarea bunului.

Caietul de sarcini și orice informații sunt la dispoziția even
tualilor cumpărători la sediul societății din Orăștie, str. Gh. 
Lazăr, nr. 2, jud Hunedoara și la tel. 0724-256676.

(68912)

Alege CI pentru anunțul tau
44

AGROMEC u ( <u iul in Hunedoara, Str. Stufit, nr. 4, convoacă

Adunarea f -e»i# -r > 1 >aia a acționaiilor, la dala de 28. 1 1 .2006, ora 11, Io
sedii;! soc ie ia tu pe.il’ir magistrat! in registrul acționarilor Io data de
rcft .into V ’ 1 area ordine de zi:

1. Aprobarea fv • p v lichida • a societății comerciale AGROMEC S.A. Hune-
doara. cu sedr;l b Tn(jr<1( -r Stufit, nr 4, jud. Hunedoara, avand C.U.I.

i R212.5077 nuMG' ’ i<‘P‘-ii i<< la O R C. de pe lângo Tribunalul Hunedoara
J2O/1284/199 " u c tale cu prevederile L 31/1990 si a L. 302/2005.

2. Aprobarea numu tu du Jtr d l(! hidator a S.C. A/B EXPERT INSOLVENTA S.R.L.
cu sediul în Hune» or str ro«»j Enescu nr. 16, ap. 3, jud. Hunedoara, înregis-
trata la O R.C. rt j.w a<i Tribi -olui Hunedoara sub nr. J20/140/2004, C.U.I.
161031 18; pc • .ar» a ■ ■ u1 • cu nr. 2356 eliberat de U.N.P.L.R. (U N.P.I.R). i

In cazul in care vm n > ai nit ■ ’□ întruni la dota menționata, adunarea
generala exhac Ir șș« a i-.ji»k »■'a line ia data de 29.11.2006, la aceeași
oră si in atelos' < '’ > Ol4. Ill d ■ 71

Infoi inaf'i »i ,jLi> » .. . c S , ♦ 1 1 hf' ia tel /fax 71 1759.

parte a unei corporații internaționale masa-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 

~ și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare 

organizator abonamente 
pentru municipiul Hunedoara

Condiții:

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

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

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

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

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

• muncitor plantații șl amenajare zonă verde, 
Orăștie, 19 posturi, data limită 15.11. Tel. 213244 
orele 9-16.
• oporata-boblnata-dLblator, Slmeria, 23 
posturi, data limită 3811. Tel. 213244 orele 9 ■ 16
• operator circuit» rețea apă, Petroșani, 23 
posturi, data limită 15.11. Tel. 213244 orele 9 -16

• operator confecții Industriale îmbrăcăminte ■ 
țesături, Brad, 10 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• operator confecții Industriale îmbrăcăminte ■ 
țesături, Brad, 27 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• operator confecții Industriale îmbrăcăminte • 
țesături, Brad, 50 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• operator confecții Industriale îmbrăcăminte ■ 
țesături, Hunedoara, 9 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• operator confecții Industriale îmbrăcăminte 
din piele, Brad, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244 orele 9-16.
• operator mașlni-unelte semiautomate șl auto
mate, Brad, 3 posturi, data limită 15.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• operator prelucrare mase plastice, Lupenl, 1 
post, data limită 9.11. Tel. 213244 orele 9 ■ 16
• operator programare, lupenl, 1 post, data 
limită 1411. Tel. 213244 orele 9-16.
• oporator-rtaudtaflre, Călan, 20 posturi, data 
llmra 30.11. Tel. 213244 orele 9-16
• operator roboti Industriali, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 30.11. Tel. 213244 orele 9 ■ 16
• opmtor umplere recipiente gpl, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 • 18
• ospătar, Călan, 2 posturi, data Ilmltă3811. Tel. 
213244 orele 9-16.
• oteâtar, Călan, 2 posturi, data Ilmltă31.12. Tel. 
213244 orele 9-16.
• ospătar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
25.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• oepătar, Hunedoara, 4 posturi, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• pettier, Brad, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9 -16
• patlser, Deva, 1 post, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16
• padMr, Hunedoara, 1 post, data limită 15.12. 
Teî. 213244, orele 9-16

• patlaeț Lupenl, 2 posturi, data Hmltă30.U. Tel. 
213244, orele 9 ■ 16
• paznic, Brad, 1 post, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16
• paznic, Hunedoara, 3 posturi, data limită 30.11. 
Tel 213244, orele 9-16

• paznic, Petrfla, 5 posturi, data llmltă30.11. Tel. 
213244, orele 9-16
• pregătitor pteM încălțăminte, Hunedoara, 6 
posturi, data Omită 30.11. Tel. 213244 orele 9 ■ 16

• profetor In învățământul gimnazial, Slmeria, 
fosturi, data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■

• programator producție, Brad, 1 post, data 
limită 30.11. Tel. 213244 orele 9 ■ 16
• ialubrlzor, Lupenl, 35 posturi, data limită 1.12. 
Tel. 213244, orele 9-16
• sortata produse, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244 orele 9 ■ 16
• sortata produs», Orăștie, 1 post, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16
• spălător vehicule, Deva, 1 post, data limită
15.11. Tel. 213244, orele 9-16
• spălătoreasă tențerte, Orăștie, 1 post, data 
limită 2811. Tel. 213244 orele 9 ■ 16
• stlvultorist, Hunedoara, 3 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244 orele 9-16
• sudor, Hunedoara, 10 posturi, data limită 
30.11. Tel. 213244, orele 9-16
• sudor, Hunedoara, 3 posturi, data limită 15.11. 
Tel. 213244, orele 9-16
• sudor manual cu flacără de gaze, Brad, 3 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• sudor manual cu flacără de gaze, Călan, 2t 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244 orele 9 - li
• sudor manual cu flacără de gaze, Hațeg, < 
posturi, dața limită 3812.Tel. 213244 orele 9 • lt
• sudor manual cu flăcări de gaze, Orăștie, 1 
posturi, data limită 15.11. Tel. 213244 orele 9 • lf
• șef agenție comerciali Hunedoara, 1 post 
data limită 30.11. Tel. 213244 orele9 -16
• șofer autocamlon/mișlnă de mare tonal, 
Brad, 1 post, data limită 3811. Tel 213244 orele 9 
■16
• șofer autocemlon/iNtenâ de mare tonal, 
Călan, 1 post, data limită 31.12. Tel. 213244 orele 

9-16
• șofer autocamion/mașlnă de mare tonaj, 
Hunedoara, 1 post, data limită 3811. Tel. 213244. 
orele 9-16
• șofer autocamion/mașlnă de mare tonaj. 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 15.11. Tel. 

'213244 orele 9-16
• șofer de autoturisme șl camionete, Hune
doara, 1 post, data limită 20.11. Tel, 213244 orale 
9-16
• tâmplar untesrael Călan, 2 posturi, data limită 
31.12. Tel 213244 orele 9-18
• tâmplar mal Deva, 1 post, data limită 
1611. Tel. 213244 orale 9-18
• tâmplar unhnraal Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 20.11. Tel. 213244 orele 9 -18
• taplter, Den, 6 posturi, data limită 1811. Tel. 
213244 orale 9-18
• tohnktan dentar, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.11. Tel. 213244 orele 9 -16
• tehnician etactromeoanlc. Hunedoara, 6 
posturi, data limită 15.12. Tel. 213244 orele 9 ■ 18
• tehnlclon maalnl șl utilaje, Hațeg, 1 post, data 
limită 3811. Tel213244 orele 9 ■ 16
• Mchtata caroster, Orăștie, 1 post, data limită
31.12. TeL213244 orele 9-16
• traducător, Hunedoara, 1 post, data limită
10.11. Tel. 213244 orele 9-18
• vânzător, Brad, 2 posturi, data limită 31.12, Tel. 
213244 orele 9-18
• vânzător, Călan, 2 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244 orele 9-16.
• vânzător do ziare, Deva, 2 posturi, data limită
1.12. Tel.213244 orale9-18
• vânzător. Dcra, 4 posturi, data limită 15.11. Tel 
213244 orale 9-18
• vânzător, Don. 4 posturi, data limită 3811. Tel. 
213244 orale 9-18

• vânzător, Deva. 8 posturi, data limită 3811. Tel 
213244 orele 9-18

• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
3811. Tel. 213244 orale 9-16.
• vânător, Hunedoara, 2 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244 orele 9 -18
• vânzător, Hunedoara, 4 posturi, data limită
21.11. Tel. 213244 orele 9 -16
• vânzător, Umnl 6 posturi, data limită 1.12. 
Tel. 213244 orele 9-,18
• zldarptetrar, Deva, 3 posturi, data limită 1611. 
Tel. 213244 orele 9-18
• zldar-rosor-tencultor, Deva, 2 posturi, data 
limită 15.11, Tel. 213244 orele 9 ■ 16
• zhtaMour-tencultor, Deva, 2 posturi, data 
limită 15.11. Tel. 213244 orele 9 -16
• zldar-rosar-tencultor, Deva, 2 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244 orele 9 -16
• zldaprosar-tencultor, Deva, 3 posturi, data 
limită 3811. Tel. 213244 orele 9 • 16
• zktarroear-tencultor, Hațeg, 10 posturi, data 
limită 3811. Tel. 213244 orele 9 ■ 18
• zktabroear-tencultor, Hațeg, 3 posturi, data 
limită 30.12. Tel. 213244 orele 9 -16
• zktar-rosar-tencultor, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 21.11. Tel. 213244 orele 9 -18
• zWar-rosar-tencuitor, Hunedoara, 5 posturi, 
data limită 30.11. Tel. 213244 orele 9 -16
• zMarrosar-tencuitor, Orăștie, 6 posturi, data 
limită 13.11. Tel. 213244 orele 9 -16
• zldir-roear-tencuitor, Orăștie, 6 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.

CELEBRA TĂMĂDUITOARE LAVINIA
care lucrează cu al 6-lea simț se află acum în Deva la 
cerința oamenilor care se confruntă cu probleme de 
genul: cununii legate, 
alcoolism, impotență, 
aduce spor în casă și în 
afaceri, și altele.
Mihai din Brad: mulțu
mesc d-nei Lavinia pentru 
că mi-a reîntors soția 
acasă după o lungă pe
rioadă de despărțire, v-o 
recomand cu încredere.
Tel.: 0740-870747, 0722- 
426390.

(68963)

HmltfrJO.il
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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4 «Bilanț nou. Bilanțul victimelor intemperi
ilor care s-au abătut asupra zonei de sud- 
est a Turciei, timp de zece zile, se ridică la 

'43 de morți, odată cu descoperirea a încă 
trei cadavre în regiune, a anunțat agenția 
de presă Anatolia.

Cea mai sexy la 61 de ani

Trenul express care mergea pe traseul 
Oslo - Bergen, în vestul Norvegiei, a dera- B 
lat ieri. Din cei 220 de pasageri, doar câțiva
au suferit răni minore. (Foto: epa) ’

_________________________________________

Cel mai dificil 
juzzle

Helsinki (MF) - Un fîn- 
andez a prezentat, ieri, 
:eea ce ar fi cel mai difi- 
:il de rezolvat sudoku 
puzzle matematic), o 
jroblemă care a necesitat 
rei luni de muncă și 

,‘xaminarea unui miliard 
le combinații de cifre. 
,«AI Escargot» este 
mdoku cel mai dificil de 
-ezolvat cunoscut până în 
prezent”, a declarat cre
atorul puzzle-ului, Arto 
[nkala, în vârstă de 37 de 
ani, doctor în matematici 
aplicate. „L-am numit «AI 
Escargot» pentru că 
seamănă cu un melc”, a 
subliniat specialistul, care 
a adăugat că „AI” consti
tuie acronimul englez de 
la „inteligență artificială”. 
Un clasament disponibil 
pe un site de internet spe
cializat confirmă supre
mația acestui puzzle în 
palmaresul celor mai cele
bre și dificile.

Măsurate 
din spațiu 
Paris (MF) - Ampli
tudinea distrugătoa
relor valuri de tip 
tsunami, care se pot 
deplasa cu mare 
viteză pe suprafețe 
de mii de kilometri 
după un seism sub
marin, poate fi 
măsurată din spațiu, 
conform unui studiu 
realizat de Institutul 
de Fizica Pământului 
din Paris (IPGP). Gio
vanni Occhipinti și co
autorii acestui studiu 
de la IPGP și de la 
Comisariatul pentru 
energie atomică au 
demonstrat că valurile 
tsunami sunt însoțite 
de un semnal atmos
feric detectabil în stra
turile superioare ion
izate ale atmosferei. 
Amplitudinea sem
nalului poate fi asoci
ată cu „amplitudinea 
valurilor tsunami în 
mijlocul mării", spun 
cercetătorii.

■ Actrița Helen Mirren 
a fost votată drept cea 
mai sexy femeie de 
peste 60 de ani.

Londra (MF) - Actrița bri
tanică Helen Mirren a fost 
votată cea mai sexy femeie în 
vârstă într-un top realizat în 
Marea Britanie, surclasând 
frumuseți celebre precum Sofia 
Loren sau Susan Sarandon. 
Helen Mirren (61 ani), starul 
din „Ultimul martor’’, poate fi 
văzută în cel mai recent film 
al său „The Queen”, lansat de 
curând pe marile ecrane. în 
ciuda vârstei, actrița mai face 
încă furori pe covorul roșu.

Mirren a recunoscut că a 
început să se îmbrace mai 
strălucitor de când a filmat 
pentru „The Queen”: „După ce 
am jucat rolul reginei sunt dis
perată să nu arăt ca regina”. 
„Vreau ca toată lumea să se 
uite la mine și apoi să spună 
«Cum a putut interpreta rolul 
reginei? Nu arată deloc ca ea». 
Fac eforturi mari”, a adăugat

S-a acordat premiul Goncourt
Paris (MF) - Scriitorul amer

ican Jonathan LitteJl a fost re
compensat, ieri, cu cel mai pres
tigios premiu literar francez, 
Goncourt, pentru romanul său 
„Les Bienveillantes”. Doar optf y 

f >
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Jonathan Littell (Foto: FAN)

Jolie, la refugiați afgani

Hassan s a bucurat de zăpadă deoarece 
în weekend a fost luat și el în excursie la ■ 
munte. (Foto: FAN) j

■ Angelina Jolie a vorbit 
despre refugiați cu mi
nistrul indian de Externe, 
Anand Sharma.

New Delhi (MF) - Actrița 
Angelina Jolie s-a întâlnit cu 
ministrul indian de Externe 
Anand Sharma cu care a dis
cutat despre problema refu- 
giaților și despre importanța 
lui Mahatma Gandhi, simbol al 
luptei pentru libertate.

Jolie, care se află în India 
pentru a filma drama biogra
fică „A Mighty Heart”, produsă 
de actorul și partenerul său 
Brad Pitt, este ambasadoare a 
bunăvoinței din partea înaltu
lui Comisariat al Națiunilor 
Unite pentru Refugiați. Actrița 
s-a întâlnit la sfârșitul acestei

Vineri, paradă gay la Ierusalim

Prezervative „rapide"
Johanesburg (MF) - Prezervative despre 

care producătorii spun că se pun în doar o 
secundă și „nu mai ucid pasiunea” au fost 
puse în vânzare în Africa de Sud, o țară care 
numără 5,5 milioane de persoane infectate 
cu HIV. Prezervativul „Pronto” nu necesită 
rulare și a fost creat de Willem van Rens- 
burg. Clipul publicitar al acestui produs, 
care poate fi găsit pe internet, îi satirizează 
pe doi politicieni sud-africani, fostul vice
președinte Jacob Zuma și ministrul Sănătății 
Manto Tshabalala-Msimang. Zuma a declarat 
în cadrul unui proces la tribunal că a făcut 
duș după ce a avut relații neprotejate cu o 
femeie infectată cu HIV pentru a nu con
tracta virusul. Tshabalala-Msimang este 
cunoscut drept „Dr Sfeclă” pentru că îi 
sfătuiește pe pacienții cu HIV să mănânce 
alimente precum usturoi și sfeclă.

■ Autoritățile din orașul 
sfânt, Ierusalim, se 
pregătesc pentru o 
paradă gay cu incidente.

Ierusalim (MF) - Mii de 
homosexuali se pregătesc să 
defileze, vineri, la Ierusalim, cu 
riscul de a stârni un val de 
violențe din partea celor pentru 
care acest eveniment este o 
insultă la adresa orașului sfânt.

1806, între francezi și i 
prusaci. Acum 200 de ani, 
generalul von Bluecher a 
capitulat. (Foto: EPA)

Helen Mirren (Foto: epa)

actrița. Mirren este urmată în 
acest top de starul hollywood- 
ian Goldie Hawn (61 ani). Pe 
locul al treilea s-a situat actrița, 
britanică Charlotte Rampling, 
în vârstă de 61 de ani, urmată 
de americanca Susan Saran
don, în vârstă de 60 de ani și 
Honor Blackman, în vârstă de 
79 de ani.

Sophia Loren se află pe 
poziția a noua, arătând fabulos 
pentru cei 72 de ani ai săi.

Topul a fost realizat de Lake
side Shopping Centre din 
Essex, în urma voturilor pri
mite de la 1.000 de persoane.

romane franceze au fost nomi
nalizate pentru ambele premii 
literare franceze Goncourt și 
Renaudot, iar romanul lui Lit
tell s-a aflat pe ambele liste, 
fiind favoritul specialiștilor în 
domeniu. La sfârșitul lunii au
gust, romanul lui Littell „Les 
bienveillantes”, care prezintă 
confesiunea unui fost ofițer SS, 
figura în topul celor mai bine 
vândute cărți și a făcut obiectul 
unor critici elogioase. Romanul, 
apărut inițial în 12.000 de exem
plare, a fost retipărit ulterior de 
patru ori, având un tiraj total 
de 110.000 de copii.

Jolie s-a întâlnit cu refugiați afgani și din Burma

săptămâni cu refugiați afgani 
și din Burma care trăiesc la 
New Delhi. „Lucrul minunat 
pe care l-am învățat de când

Procurorul general al Israelu
lui, Menahem Mazouz, a auto
rizat această „Gay Pride” „pen
tru ca principiul libertății de 
expresie să fie respectat”. El a 
Scut apel la organizatori „să fie 
discreți” și să stabilească 
împreună cu poliția „un traseu 
potrivit”. „Nu va fi provoca
toare. Nu vor fi care alegorice 
de carnaval și'nici persoane 
dezbrăcate și nu vom defila pe 
lângă biserici, sinagogi sau

sunt în India este că, deși 
poporul dumneavoastră are 
nevoile lui, sunteți de mulți 
ani foarte drăguți și deschiși 

moschee”, a indicat Elena 
Canetti, președinte organizației 
Jerusalem Open House (JOH).

Decizia surprinzătoare luată 
de Mazouz a stârnit mânie în 
cartierele evreilor ultra- 
ortodocși din Ierusalim și din 
orașul Bne Brak, în apropiere 
de Tel-Aviv. Aceștia au aruncat 
cu pubele incendiate și cu 
pietre în forțele de ordine.

Vaticanul și-a exprimat deja 
opoziția. 

față de mulți, mulți refugiați”, 
a spus Jolie după întâlnirea cu 
Sharma.

Sharma a spus că a vorbit 
cu Jolie despre „tradițiile 
indiene și despre marea influ
ență a lui Mahatma Gandhi și 
a filozofiei de pace și non- 
violență promovată de aces
ta”.

Gandhi este un simbol pen
tru mișcarea de independență 
care a făcut ca India, fostă 
colonie britanică, să devină 
independentă în 1947.

Sharma a mai spus că India 
știe și apreciază „lucrurile 
bune” pe care le-a făcut Jolie 
în regiuni din Sudan, Cam- 
bodgia și Coasta de Fildeș. 
Jolie se află în India împre
ună cu partenerul său, Brad 
Pitt, și cu copiii lor.

j Reconstituire în Ra
i tekau, Germania, a fost 
I reconstituită bătălia din


