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• Concerte Holograf. Noul album al formației Holograf, „Taina", va fi lansat în județul nostru prin susținerea a două concerte: la Casa de Cultură a Sindicatelor Petroșani - 8 noiembrie, ora 19.30, și la Casa de Cultură „Drăgan Muntean" Deva - 10 noiembrie, ora 19.30. (S.B.)

Profil
■ Comisia de buget- 
finanțe a respins pro
punerea de majorare a 
salariilor profesorilor.

Deva (S.B.) ■ în urma deciziei de la Parlament liderii de sindicate din învățământ îl acuză pe ministrul edu-

profesorilor. Potrivit amendamentului, veniturile dascălilor urmau să crească cu 7 la sută de la începutul anului și cu 15 la sută de la 1 octombrie 2006. Având în vedere faptul că în bugetul Educației, pentru anul viitor, era prevăzută o majo-

realizeze din fondurile destinate lucrărilor în infrastructura școlară. „Este primul demnitar care votează împotriva propriilor salariați”, ne- a declarat liderul Federației Sindicatelor Libere din învățământ, Aurel Cornea. Liderul

specifîcă faptul că negocierile cu comisia parlamentară vor continua și in această săptămână. /p.3
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Dispărută din fața blocului. O fetiță de 13 ani din Deva este căutată de polițiștidupă ce părinții acesteia au dat-o dispărută. /p.3 (Foto: Antena 1)

Strivit de tatăl său
Hunedoara (M.T.) - Un copil de opt luni a fost transportat de urgență la spital după ce tatăl acestuia a căzut peste el. Tatăl minorului, Gavril V., de 32 de ani, din Hunedoara, aflându-se în stare de ebrietate, a încercat să ia copilul din brațele surorii sale, moment în care s-a dezechilibrat și a căzut cu acesta pe pardoseală. Minorul a fost internat, urmând a se stabili încadrarea juridică în funcție de evoluția stării de sănătate și numărul de zile de îngrijiri medicale.

Cercetați pentru braconaj
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■ Trei bărbați, din 
Buceș, sunt cerce
tați,după ce au împuș
cat doi porci mistreți.

Buceș (M.T.) - După ce au împușcat porcii, bărbații au încercat să scape „basma curată”, însă poveștile lor vânătorești nu i-au înduioșat pe polițiști, iar aceștia își vor primi pedepsele cuvenite.

„Polițiștii Serviciului Arme Explozivi Substanțe Toxice efectuează cercetări în cauza privind pe Teodor B., de 36 de ani, Dorin B., de 36 de ani, și Sabin B., de 38 de ani, toți din comuna Buceș, fără antecedente penale, depistați luni, în jurul orei 17:00, în zona denumită „Părăul Mare”, situată pe raza comunei Buceș, după ce au împușcat doi porci mistreți”, declară pur

tătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, subinspector Bogdan Nițu. Luați la întrebări de către oamenii legii, cei trei au declarat că Teodor s-a deplasat în pădure cu un topor pentru a tăia lemne pentru iarnă și a văzut porcii răniți. Povestea bărbaților este înduioșătoare, însă nu a fost „înghițită” de oamenii legii, așa cum s-au așteptat cei trei bărbați cercetați pentru braconaj./p.6

Diferențe enorme
Deva (T.S.) - Chiar dacă lună de lună INS indică o creștere continuă a salariilor, există diferențe enorme între acestea și rata de creștere a prețurilor. Din acest motiv, puterea de cumpărare este în cădere liberă. în plus, ne vom confrunta cu un nou val de scumpiri. / p.6

\

600 de disponibilizări colective
Tinerii români vor să emigreze 
Aproximativ 88% din tinerii din România, cu vârste 
''’prinse intre 15 și 24 de ani, vor sâ plece din țară pentru 

£se stabili temporar în străinătate.

Grafica: Cuvântul liber, sursa: Banca Mondiala

■ Șase firme hunedo- 
rene vor disponibiliza 
până la finele lui 2006 
peste 600 de persoane.

Deva (I.J.) - Cele mai multe concedieri colective vor avea loc la firmele Apa Prod Deva și Hidroconstrucția, de unde vor fi disponibilizate peste 400 de persoane. Și fabrica de ciment de la Chișcădaga, SC Carpatcement Holding SA va concedia până la sfârșitul anului 60 de persoane. Ultimii 48

de mineri angajați pentru închiderea și conservarea Minei Țebea au primit deja preavizele de concediere colectivă, iar de mâine ei vor fi disponibilizați. „Toți minerii vor primi 20.000 de lei pe o perioadă cuprinsă între 20 și 24 de luni în funcție de vechime. La aceasta se adaugă o indemnizație echivalentă cu câștigul salarial mediu net național, de 826 de lei”, a declarat Daniel Surulescu, directorul CNH, de care aparține Mina Tebea.
RIDUI cod rutier, care va mtra în vigoare de la i decembrie, bagă spaima în șoferi. Noua legislație aduce multe modificări și noi examinări, /p.6 (Foto: t. Mânu)
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PE SCURT• Arestați- Autoritățile olandeze au arestat cinci bărbați și o femeie, la Amsterdam și Haga, în cadrul unei anchete referitoare la o rețea teroristă islămistă internațională. Ancheta, demarată în noiembrie 2005, viza musulmani radicali care recrutau pentru jihad (războiul sfânt).
Americanii, chemați la vot1 A

Va colabora 
echilibratWashington (MF) - Secretarul american de Stat, Condoleezza Rice, și-a luat angajamentul să colaboreze în mod e- chilibrat cu cele două partide în cazul în care democrații vor câștiga alegerile legislative parțiale. „Activitatea mea și responsabilitatea pe care o am vizează desfășurarea unei politici externe care să îndeplinească obiectivele Statelor Unite. Trebuie să facem acest lucru în mod echilibrat (cu cele două partide) și așa am intenția să acționez”, a declarat ea. Secretarul american de Stat, unul dintre colaboratorii apropiați ai președintelui Bush, a fost criticat pentru că și- a multiplicat intervențiile în media, în ultimele două săptămâni, în timp ce predecesorul său a fost absent.

Condoleezza Rice (Foto: epa)

Saddam Hussein
(Foto: EPA) 

Îndeamnă 
la recon
ciliere
Bagdad (MF) - Lide
rul irakian Saddam 
Hussein, aflat din 
nou în fața instanței, 
la două zile după ce 
a fost condamnat la 
moarte prin spânzu
ram pentru crime îm
potriva umanității, i-a 
îndemnat, ieri, pe ira
kieni la reconciliere, 
relatează Reuters. 
„Fac apel la toți ira
kienii, arabi și kurzi, 
să ierte, să ne împă
căm și să ne strân
gem mâinile", a de
clarat Saddam Hus
sein în fața tribunalu
lui care îl anchetează 
pentru genocid îm
potriva etnicilor kurzi. 
Saddam Hussein a 
fost găsit vinovat, 
duminică, pentru uci
derea și torturarea 
unor șiiți, în orașul 
Dujail. Sentința nu va 
fi executată cel mai 
probabil înainte de 
anul viitor.

■ Americanii își aleg 
membrii Camerei Repre
zentanților, 33 de sena
tori și 36 de guvernatori.

Washington (MF) - Circa 200 de milioane de cetățeni americani au fost chemați, ieri, la urne pentru a-și alege membrii Camerei Reprezentanților, 33 de senatori și 36 de guvernatori, pentru un vot care ar putea schimba configurația majorității politice in favoarea democraților, informează AFP.
Un nou CongresPotrivit ultimelor sondaje de opinie, democrații se află pe primul loc în intențiile de vot în cadrul alegerilor care au început la ora 11.00 GMT (13.00, ora României). Cuplul prezidențial a votat la ora 15.30 GMT (17.30, ora României) la unitatea de pompieri

Cetățeni din Florida exercitându-și dreptul de votde lâ Crawford, Texas.Noul Congres își va începe activitatea la începutul lunii ianuarie 2007.Pentru a dobândi majoritatea, democrații trebuie să câștige cel puțin 15 mandate în
Camera Reprezentanților și șase în Senat, fără a pierde nici unul dintre voturi.Pentru cele 435 de mandate ale Camerei Reprezentanților, alegerile se anunță extrem de strânse în circa 40 de circum

scripții.Mandatele de senator ocupate în prezent de republicani ar putea reveni democraților în Ohio, Pennsylvania, Rhof Island și Montana. Posturire de senator in Missouri și Virginia ar putea fi foarte disputate, la fel ca și în statul Tennessee, care pare totuși mai puțin pregătit să își schimbe orientarea politică.în cazul unei egalități în repartiția mandatelor între republicanii și democrații din Senat, republicanii își vor păstra majoritatea politică grație votului preponderent al vicepreședintelui Dick Cheney care ocupă și funcția de președinte al Senatului.Pentru numeroși experți, a- ceste alegeri constituie un referendum asupra guvernării Bush, în special în ceea ce privește gestionarea războiului din Irak, tot mai contestat de americani.
Contestația Monei Muscă, respinsă

Prodi, favorabil extinderiiBruxelles (MF) - Procesul de extindere a Uniunii Europene trebuie să continue cu negocierile pentru admiterea statelor foste iugoslave și a Turciei, este de părere șeful Guvernului italian, Romano Prodi, citat de Financial Times.Prodi avertizează că încercările de blocare a negocierilor cu state precum Croația sau Macedonia amenință să paralizeze întregul proces al extinderii.„Negocierile cu Turcia vor fi lente deoarece este o situație complexă. Dacă vrei să grăbești procesul, acesta va eșua. însă sigur nu trebuie oprit. Există în unele părți ale Europei această idee. Cred că este o provocare istorică”, a explicat Prodi, fost președinte al Comisiei Europene.„Dacă dorim un dialog cu Turcia, nu putem pierde oportunitatea integrării statelor balcanice care sunt pregătite”, le-a transmis Prodi premierului britanic Tony Blair și cancelarului Gordon Brown.„Nu putem opri procesul de admitere a Croației și Macedoniei. Este imposibil să ne imaginăm negocieri cu Turcia dacă o- prim negocierile cu Croația și Macedonia”, a spus premierul italian.

■ Decizia CNSAS în
seamnă că deputatul in
dependent Mona Muscă 
a făcut poliție politică.

București (MF) - CNSAS a respins contestația Monei Muscă, astfel că rămâne valabilă prima decizie luată de Colegiu, prin care instituția stabilise că deputatul făcuse poliție politică.Potrivit unor surse din Colegiul CNSAS, niciunul dintre cei zece membri ai Colegiului nu a votat pentru acceptarea contestației depusă de parlamentar, voturile fiind fie de respingere, fie de abținere.
Urmează instanțaDecizia CNSAS înseamnă practic că Mona Muscă rămâne cu calitatea de colaborator al fostei Securități, în sensul

Mona Muscă (Foto: arhivă)de poliție politică, conform primei decizii a Colegiului.Deputatul independent declarase anterior că se va adresa instanței, potrivit legii, în cazul în care CNSAS îi va respinge contestația.Mona Muscă a depus, în 12 octombrie, la CNSAS un document prin care contestă decizia de colaborare cu Securi

tate ca poliție politică pe care Muscă a primit-o de la Colegiul CNSAS.„Poliția politică presupune încălcarea drepturilor omului și susținerea Securității în instaurarea sau menținerea u- nui regim de teroare, de opresiune. Din probele din dosar nu există nici un element care să confirme această ipoteză”, explică avocatul deputatei, Valeriu Stoica.Potrivit avocatului Stoica, aceasta este prevederea legală încălcată în cazul Monei Muscă.Stoica aprecia că nu CNSAS este responsabil pentru decizia dată în cazul Monei Muscă, instituția fiind la rândul ei victima unor jocuri politice de culise. „Și Mona Muscă, și CNSAS sunt victime ale unei manipulări politice”, a mai spus Valeriu Stoica.

Și-ar putea 
relua funcțiile

Bagdad (MF) - O comisie înființată de autoritățile americane, după invadarea Irakului, cu scopul de a îndepărta foștii lideri ai Partidului Baas din funcțiile publice va recomanda acordarea permisiunii ca aceștia să își reia posturile deținute anterior, a declarat ieri un oficial. Preocupați de . marginalizarea minorită- v ții sunnite din care face parte și Saddam Hussein, oficialii americani exercită presiuni asupra Guvernului irakian dominat de șiiți să reformeze comisia care se ocupă de înlăturarea din viața publică a cadrelor Partidului Baas.
Israelul se pregătește de un 
nou conflict cu Hezbollah

PD, susținut de UDMR

Romano Prodi (Foto: epa)

■ Dacă acordul de în
cetare a focului va fi în
călcat, Israelul va fi pre
gătit de un nou război.Zărit (MF) - Armata isra- eliană se pregătește pentru un nou conflict cu Hezbollah dacă acordul de încetare a focului, care a pus capăt ofensivei armate din Liban, din această vară, va fi încălcat, a precizat un ofițer israelian.„Ne pregătim pentru un al doilea război”, a precizat locotenent-colonelul Guy Hazut, comandantul diviziei însărcinate cu apărarea frontierei israelo-libaneze.„Suntem foarte optimiști dar în ceea ce ne privește trebuie să facem totul să ne pregătim de cel mai rău scenariu, un eșec al rezoluției 1701 a ONU”, a declarat ofițerul, la Zărit, localitate israeliană din apropierea frontierei, nu departe de locul din care Hezbollah a răpit doi militari israelieni la 12 iulie, declanșând ofensiva Israelului.

„Nu vom oferi Hezbollah oportunitatea de a reveni în aceste poziții”, a adăugat el, referindu-se la teritoriul din sudul Libanului.Potrivit cotidianului Haaretz, Statul Major al armatei israeliene „are ca i- poteză de lucru declanșarea de către Siria și Hezbollah a unui război împotriva Israelului, în vara lui 2007”.Această ipoteză a fost menționată în timpul discuțiilor din ultimele săptămâni, care își propun să garanteze că armata va fi echipată și antrenată pentru a face față unei astfel de variante, a precizat publicația.Rezoluția 1701 a ONU a pus capăt, la 14 august, conflictului de 34 de zile dintre Israel și Hezbollah.în urma intrării în vigoare a armistițiului, mai mulți responsabili israelieni au apreciat că Israelul trebuie să se pregătească de un nou conflict cu Hezbollah, care va primi arme, potrivit acestora, de la Siria și Iran.

■I UDMR va susține 
primirea PD ca membru 
asociat în Partidului 
Popular European.București (MF) - UDMR va susține primirea PD ca membru asociat în Partidului Popular European, a declarat, ieri, președintele UDMR, Marko Bela, care speră ca acest lucru să îi facă pe democrați să aibă relații cât mai bune cu formațiunile politice din aceeași familie.Potrivit lui Marko Bela, UDMR, care este deja membru asociat al PPE, nu-și va condiționa susținerea de votarea de către reprezentanții PD a proiectului de lege privind Statutul minorităților naționale, proiect care se află în Camera Deputaților din luna februarie.
DivergențeMarko Bela a arătat că UDMR a avut nemulțumiri, de-a lungul timpului, privind relațiile dintre UDMR și PD, dar a observat că democrații și-au mai nuanțat poziția în ultima vreme, inclusiv în ce privește statutul minorităților naționale.„N-aș putea să afirm că

ne-am rezolvat toate divergențele. Sper ca statutul de membru în PPE să ne ajute, pentru că acest statut obligă să se respecte ideea de relații cât mai bune cu partidele surori”, a apreciat președintele UDMR, Marko Bela.
Prin, programul 
PPE se impune o 
anumită conduită 
și partidelor din 
această uniune.

Marko Bela

.....................................MGrupul de lucru numărul trei al Partidului Popular European a hotărât să recomande Biroului Politic, care se va întruni în această lună, acordarea calității de membru asociat Partidului Democrat, declara, la sfârșitul lunii septembrie, vicepreședintele A' 1 Sorin Frunzăverde.în prezent, PD este membru observator la PPE, membrii asociați din partea României fiind PNTCD și UDMR.PNȚCD a anunțat că se va abține de la votul privind primirea PD ca membru asociat în Partidului Popular European.
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• Ziariști trimiși la DIICOT. Dosarul ziariștilor clujeni cercetați pentru șantaj a fost declinat către DIICOT București, Dosarul a fost declinat la structura centrală pentru ca procurorii care-l instrumentează să poată face cercetări și în județele care nu intră în ^competența DIICOT Cluj. (M.F.)
• Cum economisesc românii? Potrivit unui sondaj, un român din trei își ține banii în casă. Ceilalți doi visează să-și plaseze banii în aur și afaceri cu terenuri, dar nu are sufi- cienți, așa că îi plasează în bancă. Instrumentele preferate de economisire sunt depozitele bancare și carnetele CEC. (T.S.)

Iarna îngrozește boschetarii

O națiune de 
top... inversat

Tiberiu Stroia
tiberiu.s1roia@informmedia.ro

■ Zeci de persoane 
fără adăpost ocupă 
gările, gurile de canal, 
și câte o scară de bloc.

Ina Jurcone__________________
Călin BicAzan
in ajurconeg informmedia.roDeva - Fără speranța unui acoperiș deasupra capului după ce locuințele proprii le- au pierdut din cauza băuturii, boschetarii deveni sunt ne- voiți să doarmă nopțile în cele mai insalubre locuri. Pentru ei somnul din gară, dintr-o scară de bloc sau pe o conductă dintr-o gură de canal este un lux, fiindcă aici, în nopțile geroase de iarnă, nu riscă să înghețe.Dar ca să ajungă șă trăiască un astfel de „lux” tre-

N-om avea noi economia europenilor 
pripășiți undeva prin vestul bătrânului 
continent și suntem mult în urma nivelului de 

trai al acestora. Da1 avem, băi, frate, atâta 
corupție de putem să dăm la toată Europa. 
Cel puțin așa arată ultimele sondaje care ne 
plaseasză printre campionii corupției 
europene. Singurul stat european în care se 
cere mai multă șpagă decât în România a 
rămas... Albania. Țară pe care o batem lejer și 
la autostrăzi, ținând cont că noi avem vreo 
100 de kilometri, iar albanezii au cât a con
struit Alianța D.A. în doi ani de guvernare. 
Adică nimic.

In acest context stau și mă minunez, 
având drept manual de mare minunare 
programul electoral prin care Alianța D.A. ne 

A vrăjea atunci când ne-am băgat ștampila prin 
buletinele de vot. Păi, la cât luptaii ăștia cu 
sistemul ticăloșit și la cât dădeau ei de gard 
cu mafioții patriei, mă așteptam să nu mai 
avem nici o surcea de gard prin țara asta. Dar 
totul e gogoșerie, frate! Un fel de ia, române, 
o gogoașă, bagă votul și... mă-ngrașă. 
Apropo... Cum mama naibii cad atâtea afaceri 
în țară, iar afacerile celor de-au pus mâna pe 
sistem sunt atât de prospere?! Să tot ajungi 
parlamentar-afacerist în România!

Sabina Costache Florin Oancea (Foto: cl)

Unitate medico-socială
, I,

■ Peste o sută de per
soane vârstnice din
Hunedoara se află pe 
listele de așteptare.

Acestea sunt locațiile unde puteți să citiți GRATUIT 

Cuvântul Liber: .

- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara

- Birou notarial Earcaș Ladislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara
-.Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara

- Farmacia veterinară.S.C. Mira Vet Impex S.R.L., Hune

doara £ at
- Cofee Savoya Snack, din Deva

- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva
- Cabinet medical Promosan, din Deva
- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria

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

M. paftet

Hunedoara (M.S.) - Consiliul Local al municipiului Hunedoara a decis să înființeze o unitate medico-socială în clădirea care adăpostește secția de bolnavi cronici a spitalului din localitate, prin reorganizarea activității mai multor secții medicale. Funcționarea unității medico- sociale va fi finanțată din contractele încheiate cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, contribuțiile persoanelor internate, subvenții de la bugetul local și central, donații și sponsorizări.în prezent, capacitatea de cazare a secției Cronici, apreciată ca un adevărat cămin de bătrâni, este de 50 de paturi,

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

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 

cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 

Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 
alături de cele mai interesante comentarii.

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

comentarii, însoțite de nume.

V0ts7s
întrebarea săptămânii: Este corect 

să fim amendați dacă nu facem 

analizele 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 tri
mis până în data de 10 noiembrie, ora 24.

Fetiță dată 
dispărutăDeva (M.S.) - O fetiță de 13 ani, din Deva, a fost dată dispărută, după ce a fost lăsată singură în fața unui bloc din localitate și nu a mai revenit la domiciliu. Antonela Speranța Dan purta, la momentul dispariției, o pereche de blugi și o haină neagră din fâș. Minora are o înălțime de 1,50 metri, are 60 de kilograme, părul blond-vopsit roșcat și ochii albaștri, informează un comunicat al Inspectoratului de Poliție Hunedoara. Fetița a fost dată în urmărire generală și în consemn la frontieră, constituindu-se o echipă de poliție care acționează pentru găsirea minorei și clarificarea împrejurărilor în care aceasta a dispărut.

Oamenii fără adăpost sunt mereu luați "în vizor" de către polițiști (Foto-, cl)buie să aibă „vechime”. Cei mai noi dorm pe străzi, în parcuri, la stadion sunt nou- veniții. Un nou-venit la Deva este Gyula Balasz care a ajuns să doarmă pe stradă 

dar în cazurile medico-sociale extreme aceasta ajunge să găzduiască până la 57 de bolnavi internați. „Lista de așteptare numără peste o sută de persoane. Eliberarea paturilor pentru a permite noi internări în această secție se face, de regulă, numai prin deces”, se arată în hotărârea adoptată de Consiliul Local Hunedoara. Un raport de specialitate, care însoțește hotărârea Consiliului Local Hunedoara, estimează că si tuația persoanelor vârstnice, bolnave cronice și fără surse de venit este mult mai gravă decât arată datele oficiale. Din acest motiv se apreciază că este nevoie de găsirea unor „soluții reale pentru rezolvarea crizei vârstnicilor internați în secția Cronici” și creșterea numărului de locuri de cazare în viitoarea unitate medico-socială.
Mai sunt două școli fără căldură
■ Problemele legate 
de căldură persistă încă 
la două din unitățile 
școlare din județ.Deva (C.B.) - Conform datelor furnizate de ofițerul de presă al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Dumitru Rus, în județul Hunedoara mai sunt în prezent doar două școli neîncălzite. Este vorba de Școala Generală Nr. 2 din orașul Uricani și de Școala Generală din Teliuc. De azi a fost pornită căldura la Școala Generală Nr. 2 și Liceul Teoretic din Lupeni unde până ieri se stătea în frig.Referitor la situația critică de la Uricani, Dănuț Buhăies- cu, primarul orașului, ne spune că școala va fi încălzită de luni. „Școala Generală Nr. 2 are o problemă cu societatea care exploatează centralele termice pentru că aceasta nu și- a plătit datoriile la apă și 

după ce fiica sa a pierdut apartamentul pus gaj la bancă pentru un străin. „M-am născut la Debrecen, Ungaria, și m-am însurat cu o româncă. Am avut mari necazuri în viață: un băiat mi s-a spânzurat, altul a murit în accident de mașină, iar fata mi-a pus gaj apartamentul și am rămas pe drumuri. Sunt pensionat de la Mina Deva. Nu m-am gândit să cer o locuință socială. Noaptea dorm iepurește pentru că am pensie și, dacă nu sunt atent, mi-o fură alți boschetari. Numi permit să stau cu chirie”, spune bărbatul.
Hunedoara da, Deva nuConform declarațiilor doamnei Sabina Costache, direc

Profesorii plusează pentru salariiDeva (S.B.) - Senatorii și deputății din Comisiile de buget-finanțe au respins amendamentul care propunea majorarea cu 4% a salariilor profesorilor cu 18 voturi împotrivă și doar 14 favorabile. Ministrul Mihail Hărdău, a afirmat că ministerul este mulțumit cu bugetul alocat pentru anul următor, în cuantum de 5,2% din PIB plus 0,5% alocat pentru cercetare, expri- mându-și dezacordul față de această propunere. El a subliniat că în acest an profesorii au beneficiat de cea mai consistentă creștere salarială, de 18,7%. Nici ministrul Finanțelor, Sebastian Vlădescu, nu a agreat solicitarea de majorare salarială. Aceste atitudini i- a pus pe jar pe reprezen

curent. O să aloc din bugetul local suma de 700 milioane de lei vechi pentru ca o parte din datorii să fie plătite și să nu ne prindă iarna fără căldură.De luni, cei 1100 de copii de la Școala Generală Nr.2 vor putea merge normal la cursuri pentru că problema termică va fi rezolvată”. Școala va fi dotată cu geamuri termopan pentru că pe acolo se pierde cel mai mult căldura. Vom 

La Urirani o Iov/ii far rnrciirî rlo A^

toarea Centrului Social de la Hunedoara, aici dorm circa 20 de persoane în fiecare noapte indiferent de anotimp. Condițiile oferite de Centrul Social sunt decente. Dacă la Hunedoara există, la Deva nu găsim nici o locație unde cei fără adăpost să poată înnopta, spăla sau să poată să se încălzească atunci când afară este ger.Contactat de Cuvântul liber, viceprimarul Devei, Florin Oancea a declarat că „avem prins în bugetul pe 2007 construirea unui centru, la Deva, unde peste 200 de persoane fără adăpost pot dbrmi. Cu o singură condiție: să vină până la ora 22 și să nu fie băuți. Acolo vor putea să facă baie și să-și spele hainele” 
tanții sindicatelor din învățământul românesc, care au solicitat noi discuții pe marginea cererii profesorilor. Paul Rusu preciza, ieri, că în discuțiile dintre reprezentanții dascălilor și Comisia de învățământ din Camera Deputaților se va propune ca în ianuarie 2007 să se acorde 7% și în septembrie sau octombrie să se acorde încă 15% creștere salarială.

Paul RUSU (Foto: CL)

face un proiect pentru această școală și vom bate la porțile instituțiilor statului pentru o instalație nouă. La anul vom fi singurul oraș din județ unde școlile vor avea surse de căldură independente”, a afirmat primarul orașului Uricani, Dănuț Buhăiescu.La Teliuc, școala generală se confruntă cu probleme legate de căldură doar la un etaj.
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1656 - S-a născut astronomul englez Edmund Hailey im. 

1742)

1874 - Inaugurarea statuii Iul Mihai 
Viteazul gin București.____________________

-1SS2- S-a născut Christian Barnard, 
cel dintâi medic care a realizat un trans-

1793 - A fost deschis publicului Muzeul 

Luvru din Paris. . . .

plant de mimă____________________________________________________

1935 - S-a născut actorul francez Alain Paion (foto).
1996 - Pre;edîntele SUA III lllnlan. a Mii a proclamație 

care finalizai din punct de vedere tehnic, acordarea Clauzei 
națiunii celei mai favorizate pentru România

Prognoza pentru astăziCer partial senin. Maxima va fi de 15°C,iar minima de 4°C.
Prognoza pentru două zile
Joi. Soare. Maxima va fi de 15°C, iar minima de 3°C.
Vineri. Cer mai mult senin. Temperatura maximă va fi de 16°C. Minima va fi de circa 4°C.

&

Săgetător

Berbec

Este @ r ’ ivorabilă planurilor de viitor. Spre 
foarte oire împreună cu orietenii șl cu p 
Nu luațl umIiII

Taur

Gemeni

Aveți i zl 
cheltuieli 
apreciază inițialii#.

Scorpion _
Intenționați sâ organizați • «Rttsoere. ta tata 
deveaiți irascibil. Pâslra|i-Hi oaimui ratați ta
contradictoria ca pactenetui Je viață.

Dimlnea|â suntej nevoit a tm0 mai multe tamita beuNI 
în interes familial. Ruteți să fiți optimist, vă veți descurca 
repede șl bine. Relațiile cu prietenii sunt foarte ta®.

Calendar Creștin-Ortodox_________________________
Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor 

cereștilor celor fără-de-trup Puteri.

Calendar Romano-Catolic______________________
Fer. Elisabeta a Sfintei Treimi.

Calendar Greco-Catolic________________________
Ss. Arhangheli Mihail și Gavril și toate cetele cerești.

ÎNTRERUPERI APĂ, RAZ, CURENT

i Energie electrică ___ _______ _ _________________ .
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă în ve

derea executării de lucrări programate, între orele: 

8.00-14 00 în localitățile Galeș, Mladin, Dăbâca, Hășdău. 

Vălari;
8.30-17.30 în Lăpușnic, Rădulești, Bujorul, Stăncești, 

Stăncești-Ohaba;
9.00 - 17.00 în Vața de Sus, Căzănești;
în Deva, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, între

orele;
11.00 - 12.00 pe Calea Zarandului, bl.45, 48, 50, 51, 52 

și în zona Brutăriei Neamț.

Gaz_________ ______________  _____ ___  __ _____
Astăzi, furnizarea gazuidi metan va fi întreruptă în Deva, 

între orele:
9.00 - 15.00 pe str. Mărăști, bl.10, sc.B și pe B-dul Dece- 

bal, bl.C, sc.D

Apa_________ ,________________ ___________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 

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

Pescarilor. Al. Independenței, Al. Muncii.

Ardei umpluți (dietetici)
Ingrediente: 8 ardei grași, spălati, cu capacul tăiat și semințele scoase, 100 g orez, 400 | g roșii decojite tăiate mărunt (sau o conservă j de roșii măruntite), 1 legătură mărar, 1 legătură pătrunjel, 200 g came tocată de pui, 1 lingură de mentă proaspătă tocată (sau o linguriță de mentă uscată și mărunțită), sare, piper, 1 lingură ulei măsline, 50 g pastă de roșii.
Mod de preparare: Se amestecă orezul cu carnea tocată, verdeața tocată mărunt, roșiile și uleiul. Se umplu ardeii. Se așază în- tr-o oală, pe un singur rând. Pasta de roșii | se diluează cu apă și se toarnă deasupra. Se gătesc pe aragaz, în oală acoperită. Se servesc cu smântână sau iaurt.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Soluția Integramel din numărul precedent: M - B - I - P - PINOCCHIO - NARA - APA 

-AC - CRATER - ITANI - TE - ANINA - MA - OCA - BA - N - AS - TROMPA - T - 

REA - URI - UNA - NATIV - ACVILINE - GREI - TARA - COLAC - SÂNT

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!r
I
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în perioada 4 noiembrie -1 decembrie. Cuvântul Liber 
vrea sâ continui sâ-l demonstrezi cât de ușor te poți 
juca cu cuvintele. Dezleagă corect toate Integramele 
apărute în această perioadă, realizează o colecție șl 
trimite-o alături de talonul completat, pe adresa re
dacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, 
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, în 
prezenta unei comisii.
DE DATA ACEASTA IȚI DAM CHIAR BANII 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int 8806 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajați! Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I și II.

Nume.....
Prenume 
Adresa ... l

I

&

Capricorn

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

DA □ NU □
Pajii

i
HBO

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:00 Justiție militară (s). 
□c u: David James 

Elliott, Catherine Bell
9:00 Dinastia (r)
930 Desene animate: 

Sabrina
10:25 TVR 50. Izolați In 

România. TVR - singu
rul prieten

10:35 Un european ca mine 
(r)

11:05 Lumea citește (r)
12:00 Dis-de-seară (r)
13:00 Cony și restul lumii

□ (ep. 71, SUA, 2003). 

Cu: Ben Savage
13:30 Desene animate: Club 

Disney (SUA)
14:00 Jurnalul TVR. Sport 
15:30 Oameni ca noi 
16:00 Conviețuiri. Magazin 

pentru alte națio
nalități

17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Pe ce dăm banii?
17:50 De la alb-negru... la 

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

î

4

3

i

Dimineață sunteți nevoit să faceți cumpărături bine primite 
de familie. După-amiază vă schimbați programul și vă ocu
pați de problemele unui membru mal tânăr al

20:15 La Urgență (ep. 7, 
□România, 2006). Cu: 

Florin Piersic Jr., 
Daniela Nane, Claudiu 

Istodor, Crina Matei
21:15 Ochiul magic. Reali

tatea filtrată de obiec
tivul camerei de luat 
vederi

22:15 Deschide-ți Inimal 
H(ep. 4)

2245 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
23X95 Prim plan
23:45 Cultura libre. Modera

tor Dragoș Bucurenci 
030 Viața ca-n filme (ep.
09, comedie, SUA, 

1990).
1:10 Nelly (dramă, Franța, 
>JȘ2004). Cu: Sophie 

Marceau
2:50 Oameni ca noi (r) 
3:20 Jurnalul TVR (r) 

Meteo, Sport
4:20 Tezaur folcloric (r) 
5:40 Cultura libre (r)

6:00 în gura presei 

cu Mircea Badea
700 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 

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

10:00 Concurs interactiv 

11:00 Anastasia (s, dramă, 
El Rusia, 2003). Cu: Ele

na Korikova, Petr 

Krasilov, 
12:00 Vivere (serial) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
1345 Din dragoste (r) 

(divertisment) 
1600 Observator 

1645 9595, te învață ce să 
fad

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 

doctore? Te uiți 
șl câștigi 

9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit
□(film serial, 

reluare)
10:15 Om sărac om bogat

□(film serial, 

reluare) 
11:15 Parte de carte (r) 
12:15 Familia Bundy (s) 
13:00 Știrile ProTv.

Te uiți și câștigi 
14:00 La Bloc (r) 
1445 Te vezi la Știrile Pro

Tv(r)
15:15 Stilul Oana Cuzino (r). ' 18:00 Vocea inimii (serial, 

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

Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, Ion 
Dichiseanu, Marius 
Bodochi

19:00 Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 1 

Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

20:45 Fotbal:
Med din Cupa 

României 
23X90 Observator

cu Andreea Beredeanu 
și Andrei Zaharescu. 
Sport 

« Mias
B (film serial) 

1XX) întâmplări hazlii 

□ (film serial) 
2XX) Concurs interactiv 
3:00 închiderea programu

lui, revizie tehnică

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

□Te uiți și câștigi 
17:00 Știrile ProTv.

Vremea.
Te uiți și câștigi 

1745 Om sărac, om bogat 
□(s) Te uiți și câștigi 

18:55 Știrile sportive 

19:00 Știrile ProTv. Sport
Vremea

2030 Trenul condamnaților
-.:. (acțiune, SUA 2002).

Cu: Sean Patrick Fla- 
nery, Arnold Vosloo, 
Ursula Karven, Eyal 
Podeli. R.: Terry Cun
ningham 

22:15 La Bloc (s) 
23:00 Știrile Pro Tv. Sport 
2345 Renegatul (ep. 8, 

□acțiune, SUA, 1992).

Cu: Lorenzo Lamas, 
L.Q. Jones, Geoffrey 
Blake, Mike White, 
Kent McCord. R.r 
Stephen J. Cannell 

04s Familia Bundy (r) 
1:10 Omul care aduce 

cartea (r) 
1:15 Știrile Pro Tv 

2:15 Trenul condamnaților
(film, r) 

4:00 Parte de carte (r) 
5:00 ProVest (r) 
6:00 Te vezi la Știrile Pro

Tv(r)
630 Icstrim Trvt (r)
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7:30 Noile aventuri ale fiicei 
oceanului (s, desen animat, 
Australia, 2000) 8:00 Lecția 
de... geografie (r) La plimbare 
prin Europa 8:30 Cutia fan
tastică (r) 9XX) Doctor Who (s, 
r) 10:00 Tonomatul DP2. 
Transmisiune directă 11:30 
Caracatița (s) 12:30 Școala 

părinților (doc. r) 13:00 Omul 
între soft și moft (r) 14:00 
ABC... de ce? 1430 Cutia fan
tastică (s) 15:00 Împreună în 

Europa 16:00 Jurnalul TVR (r) 
16:30 E Forum 17:00 Doctor 
Who (s) 18:00 Lecția de... 
istorie (doc.) 1835 Caracatița 

(s) 19:25 Cum să nu ne 
îmbrăcăm (doc.) 20:00 Buge
tul meu 2030 Bazar 21XX) Ora 
de știri 22:10 Camionul roșu- 
gri (comedie) 24:00 Transfer 

030 Futurama (d. a.)

s
830 Revista presei 9XX) Dimi
neața cu Răzvan și Dani 11XX) 
Teleshopping 1130 Ce bine 
e acasă I (s) 12:00 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 Băr
batul din vis (s) 18:00 Baronii 
(r) 18:30 Știri Național TV 
19:45 Jara Iu' Papură Vouă 
(divertisment 2004) 20:15 

Sărut mâna, mamă! 22:00 
Baronii (s) 2230 Miezul prob
lemei 24XX) Știri

5XX) Poveștiri adevărate (r) 6XX) 
Celebritate (s) 7X90 Rebelde (r) 
8XX) Suflete rănite (r) 900 De 3x 
femeie (r) 10:00 Ciocolată cu 
piper (s) 1100 Bărbatul visurilor 
mele (r) 1200 Pariul iubirii (s) 
13:00 Jurământul (s) 15:15 

Rețeta de acasă 1530 Suflete 
rănite (s) 1630 Poveștiri adevă- > 
rate 1730 De 3x femeie 1830 j 
Rebelde (s) 1930 SOS, viața i 
mea! (s) 2030 Iubire ca în filme ; 
(s) 2130 Daria, iubirea mea (s) - 
2230 Tărâmul pasiunii (s) 2330 
Bărbatul visurilor mele (s) 030 
Poveștiri adevărate (r) 130 
Iubire ca în filme (s, 0 230 Daria, 
iubirea mea (r)

'Ll uL
7XX) Comedia boacănelor (r) . 
7:30 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8X)5 
Teleshopping 835 Spune-mi 
Anna (film, r) 1045 Telesho
pping 11.00 Tele RON 13.00 : 
Play 1430 Dragoste și putere J 
(s) 15:00 Un mincinos senti-, 
mental (com.) 1730 Trăsniți; 
în N.A.T.O. (r) 18:00 Focus I 
19:00 Comedia boacănelor 

1930 Camera de râs 20.00 • 
Cronica Cârcotașilor 22:00 ‘ 
Trăsniți în N.A.T.O. 2230 
Focus Plus 23:30 Săptămâna J 
nebună 030 Interviurile Cris- ș 
tinei Topescu (r) 130 Focus (r) 
230 Sunset Beach (s)

I

Agitat mimvamUa ițirvwnnwi

10:10 Verdict: Crimă! (r) 1145 
Verdict: Crimă! (r) 12:45 Tele
fonul de la miezul nopții (s) 
13:45 Merrie Melodies Show 
(s) 14:15 Liga juniorilor (s) 
14:45 Cinema - Entertain
ment News 15:00 Joan din Ar
cadia (r) 16:15 Cinema 1630 
Noi toți (r) 17:00 Verdict: 
Crimă! (s) 19X90 Terapie inten
sivă (s) 20:00 Cinema 20:20 
Joan din Arcadia (s) 2130 Noi 
toți (s) 22:00 Pasărea spin 

(dramă, SUA, 1983) 0:15 Ver
dict: Crimă I (s)

10:00 Euromaxx (r) (docu
mentar) 1030 Euroblitz - Au
tomotor (r) 11:00 Ne privește. 
Cu Alina Stancu 12:00 Știri 
12:30 Teleshopping 13:05 
Briefing (r) 14:00 Teleshop
ping 14:35 Lumea cărților ’ 
15:00 Teleshopping 1535 Eu
romaxx (doc.) 16:00 Nașul. ! 
Talk-show cu Radu Moraru (r) 
18:00 6! Vine presa! 20:00 ; 
împușcături sub clar de lună [ 

(dramă, România, 1977). Cu: 
Amza Pellea 22:00 Nașul! 
24:00 Știri 0:15 6! Vine pre
sa! (reluare) 2:15 împușcături ; 

sub clar de lună (r) (dramă, 
România, 1977)

063M7JDO uDservator (r) 
1630-1645 Știri locale

11XX) Hodieistefe (comedie, 
Canada, 2004) 1230 Uite 

ane cu cine vorbește (come
die, SUA, 1990). 1350 Dum
nezeu e gelos (dramă. Marea 
Britanie, 2005). 1525 Școala 

superioară de eroi (aventuri, 
SUA, 2005). 17X90 Crăciun 
(dramă, SUA, 2004). 1835 

Cartea dragostei (comedie, 

SUA, 1991). 2000 E «It 
Shop (comedie, SUA, 2005).* 
2145 Ageriți seaeți (thriller. 
Franța, 2004).2335 Citai 

goazei (comedie/Horror, SUA, 
2004).

REALITATEA
11:15 Fabrica 13:15 EU, Ro
mânia 14XX) Realitatea de la 

14:00 14:50 Realitatea bursi
eră 15:15 Fabrica 1630 Mar
fa cu Dragoș Bucur 17:10 Tu 
faci Realitatea! 1745 Edtorii 
Realității 18XX) Realitatea de 

la 18:001830 Realitatea zilei 
20XX) Realitatea de la 20XX) 
20:50 Marfa 2130 Prima 

ediție 22X)5 100%. Cu Robert 
Turcescu 23XX) Realitatea de 
la 23:00 23:15 Politică, frate! 
Cu Andrei Gheorghe 24 ? 

Realitatea de la 24XX) i

6:00 Motociclete americane 
7XX) Tehnologie extremă 8XX) 
0 pradă mortală 9XX) Satați 
din făldle rechinilor 1000 Ray 

Mears 11:00 Megarăzboaie cu 
fiare vechi 12:00 Tehnologie 
extremă 13:00 O pradă mor
tală 14XX) Salvați din fălcile 
rechinilor 15:00 Cum se fa
brică 1&00 Curse 17:00 Auto
mobile americane recondițio
nate 18XX) Motociclete T>e- 
ricane 19XJ0 Vânătorii de mi
turi 20XX9 Tehnologie extremă 
21S0 Radiografia unui dezas
tru 22XX) Dosarele FBI 23X90 
Rable și reparații - SUA 24X90 

Ora zero
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Dm (C.P.) - Este un «te care iți prezintă an nea mod 
de ■ gfctdl afacerile !h România. Al la chpod|ki Informal 
despre sursele dn care poți obține bani, despre abilitățile 
ți cunoștințele de care ai nevoie pentru aii conduce afac
erea șl despre legile pe care trebuie sâ le respecți.

Ajutoare sociale contra muncâ
1 euro ___________________________________ 3,5118 lei

1 dolar american_______________________________ 2,7523 lei

1 gram aur 55,3825 lei

Rubrică realizată de SVM IFB RNWEST SA DEVA, 
b-dul Deceit, M. R, parter Qângă QUASAR), tel.: 221277.

VRU
1
1 Dispecerat apfi rece 227087

Dispecerat apa calda 217808
1 Dispecerat Electrica 929

Dispecerat caz 227091
Informații CER B2?25

i Urgențe 112
1 Pompieri 98i

Jandarmerie 956
Me 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente IM 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

4 4 J 4 4 4 44 4 44444 '4 44 44 4 4 4 4 W 444J4444 44 4 4,444444444444444^.

Sodetatea Preț Variație
închidere (lel/acț) (%)

9F1 30900 -1J
SV2 3.2900 -3.24
S1F3 2.8000 -0.71
S1M 1.8500 -3.65
S1F5 3.5500 -3.53
Petrom 0.6100 -1.61%
Rompetrol 0.0843 -2.32%
BRD 19.0000 -155%
Antfototice lași 1.8000 0
Bana Translvanla 1.0700 0

■ După 2007, se vor 
mai acorda ajutoarele 
sociale și alocațiile pen
tru copii?

Clara PAs___________________
dara, pwelnfonnmaclla.ro

Deva • Alocațiile (prevăzute în legislația comunitară) nu vor fi eliminate, ci vor fi acordate și după aderare. Sumele aferente alocațiilor vor fi reflectate de creșterea economică din acel moment a României, fără a avea legătură cu anumite reguli impuse de UE. în România, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, familiile și persoanele singure cu venituri mici be

neficiază de un ajutor lunar, în funcție de numărul de persoane din familia respectivă.
Muncă pentru baniPersoanele apte de muncă din familiile pentru care se asigură venitul minim garantat vor efectua lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, proporțional cu cuantumul ajutorului social. Aceste prevederi se vor păstra și după data aderării României la UE. Nivelul venitului minim garantat se indexează anual prin hotărâre a Guvernului. La stabilirea venitului net lunar al familiei și, după caz, al persoanei singure, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizația de

Pentru a primi venitul minim garantat beneficiarii efectueaz 
muncă în folosul comunităfii.șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații suplimentare pentru familiile cu copii, alocații de întreținere pentru

copiii încredințați sau dați îi plasament, burse pentru elev și studenți acordate în cor dițiile legii, precum și aju torul care se acordă soțiile celor care satisfac serviciu militar obligatoriu.
Sursa: M.I.E.

Bani albi din covoare murdare
■ Deși cererea pentru 
curățirea covoarelor 
este mare, oferta este 
foarte mică.

Tiberiu Stroia
tiberiM-stroU»lnfennmedia. ra

Deva - în condițiile în care, la nivelul județului Hunedoa- ra-există mai puțin de 10 firme care oferă servicii de curățătorie chimică, această afacere se dovedește a fi deosebit de rentabilă. Practic, la ora actuală, firmele de curățătorie

fac cu greu față cererii existente pe piață. Mai mult, la nivelul municipiului Deva doar o firmă curăță covoare. Și este atât de solicitată încât nu reușește să preia comenzile existente! „Este deosebit de greu. Suntem obligați să amânăm persoanele care doresc să-și curețe covoarele. Iar în perioada sărbătorilor lucrăm zi lumină”, declară administratorul unei societăți de profil.
Investiție după... buget!

mească covoare? Explicația este foarte simplă. „Investiția în utilaje de acest gen se ridică la 20.000 de euro. Iar covoarele aduse de clienți sunt foarte murdare! Ceea ce presupune o uzură foarte rapidă a utilajului”, explică administratorul unei societăți de profil. Și totuși... O curățătorie chimică poate aduce profituri foarte mari. Poate fi înființată pornind de la scule se- mi-profesionale cu sume cuprinse între 10.000 și 30.000 de euro. Amortizarea investiției se face în maximum doi ani.

Casați tainică
• J w> > rf J'w w J 4 4 4 4 «* -4 4 4 4 4 4,4 4

Fișa de prezentare a afacerii

Capital inițial: __
minimum 30.000 de euro 
Necesar de spațiu: 
minimum 150 de metri pâtrați
Număr de angajați:
pentru început poate fi demarata 
ca o afacere de familie
Situata pieței:
foarte bună
Factori de risc: _______ __
calitatea serviciilor
Sursa de finanțare:
^rediti pentru IMM-uri
Potențial dedezvoltare: 
practic, nelimitat

4 4

De ce se feresc firmele de curățătorie chimică să pri
un consilier local?

,L .1. . .

Regulii
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.
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Amplasarea aparatelor radar în data de 08.11.2006:
- 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.

Nu. în nici un caz nu aș apela la consilieri locali. Eventual la primar sau vicepri- mari, la președinte sau vicepreședinți, dar la consilieri nu aș avea încredere să cer ajutor.
Dumitru Nicola, 
Deva

Eu cred că aș apela la ajutorul unui consilier local. De ce nu, dacă ar putea să mă ajute? Ca să rezolv o problemă mai delicată și cunosc un anume consilier, de ce nu?
Monica Popescu, 
Deva

Depinde foarte mult de persoana la care sunt îndrumată să apelez și de problema pe care trebuie să o rezolv! Dar cum să merg la consilieri când eu nici nu-i cunosc?!
Silvia, 
Deva

Nici gând să cer ajutorul vreunui consilier local! Doamne ferește! Cu ce mă poate ajuta mai mult decât altcineva și apoi consilierii mai au și pretenții pentru „răsplată”!
Dionisie Oprea, 
Deva

Nici măcar o licitație nu este corectă în Deva! Am trecut prin asemenea experiențe și știu cum lucrează consilierii locali. Probabil te ajută dacă au și ei ceva din afacere!
Petru Oprea, 
Deva

Sacrificarea animalelor și 
comercializarea cărnii

Alexandru Indrea Marius Lăzărescu

AVANSAȚI

6 5 3 1
I 4 j 6 9

7 3 2
9 1 6 7

7 8 5
3 7 5

4 2 8
2 9 6 5

9 7 8
Soluția jocurilor din numărul precedent

începători

8 1
6 3

5
9

7
8

2 6
4 5

3
2

4 9
1 7

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

Avansați

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

■ Cui trebuie să se 
adreseze țăranii care 
trebuie să-și sacrifice 
animalele.

ț

Clara Păs
clara.pas@ifiiormmedia.roDeva - Traian Mircea din satul hunedorean Săcel a fost nevoit să taie în gospodărie o bovină care accidental a consumat prea multă lucernă. „Aș dori să știu dacă pot să comercializez carnea și dacă există posibilitatea înființării de puncte de sacrificare, cel puțin în centrele de comună”.Răspunde Marius Lăzăres- cu, directorul DSVSA Hune

doara: „în astfel de cazuri trebuie anunțat urgent medicul veterinar care va întocmi un certificat și actul de mișcare al bovinei, astfel încât animalul să poată fi dus la sacrificare la unicul abator funcțional autorizat din județ, cel de la Nojag. în curând se va deschide un al doilea abator în comuna Sălașu de Sus. în cazul d-lui Mircea, carnea poate să o consume doar în propria gospodărie, neavând voie să o distribuie la terți. Momentan nu există și nici după 1 ianuarie nu se vor înființa puncte de sacrificare. Autoritățile române vor rediscuta cu oficialii UE, în primul trimestru a anului viitor, posibilitatea

deschiderii unor astfel de centre”.
Asigurare de accidentRăspunde Alexandru Indrea, inginer șef în cadrul DADR Hunedoara:„Pe viitor țăranii vor trebui să înțeleagă că este necesar să- și asigure animalele pentru astfel de accidente, pentru a primi despăgubiri. După 1 ia-

nuarie, carnea nu va mai putea fi vândută decât în trei situații: se vinde procesatorilor; se vinde supermarketurilor (a- nimalele vor fi duse la abator pentru sacrificare și de aici fermierul va trimite carnea către magazine), se vinde la poarta fermei (animalele simt duse la sacrificare la un abator, iar clienții vor veni la fermă pentru a cumpăra carnea).

pwelnfonnmaclla.ro
mailto:clara.pas@ifiiormmedia.ro
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Paradoxurile tranziției3
• Amenzi. Polițiștii hunedoreni au aplicat147 de amenzi șoferilor care nu au respectat ! prevederile legale referitoare la circulația pe drumurile publice. Trei permise au fost ridi- i cate pentru consum de alcool. (M.S.)
• Evaziune- Administratorul unei firme din Petroșani este cercetat pentru evaziune fis-' cală după ce poliția a stabilit că s-a j aprovizionat cu alcool în baza unor facturifalse. în acest fel, învinuitul a reușit să deducă ilegal TVA. (M.S.)
Au vrut să scape cu 
povești vânătorești

Buceș (M.T.) - Unul dintre braconieri susținea că, la scurt timp după ce a ajuns în pădure, a găsit doi porci mistreți răniți, pe care a încercat să îi „scutească de suferință” cu ajutorul toporului. întrucât acest lucru nu a fost posibil, a cerut ajutorul lui Dorin B. și Sabin B., despre care știa că posedă arme de vânătoare. Mistreții au fost transportați la locuința lui Teodor, unde urmau să fie tranșați. întreaga cantitate de carne a fost ridicată de polițiști și predată gestionarului fondului de vânătoare. Bărbații sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de braconaj, conform Legii 103/1996, iar cele două arme de vânătoare folosite la comiterea infracțiunii au fost ridicate de oamenii legii. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei trei riscă o pedeapsă cu închisoarea între 1 și 3 ani.

Braconierii n-au scăpat cu poveștile

■ în ultimii 16 ani sala
riile au crescut de câteva 
zeci de ori, iar prețurile 
de mii de ori.

Tiberiu Stroia 
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), în luna septembrie a acestui an câștigul salarial mediu nominal brut a fost de 1.148 lei, cu 2,3% mai mare față de luna precedentă, în timp ce câștigul salarial mediu nominal net realizat a fost de doar 860 lei, în creștere față de luna precedentă cu 19 lei, adică tot cu 2,3%. Comparativ cu luna septembrie a anului precedent, câștigul salarial mediu nominal net a crescut cu 16,8%, în timp ce indicele câștigului salarial real, raportat la aceeași perioadă a anului trecut, a înregistrat o creștere de doar 10,7%.Dacă se face comparația cu luna octombrie a îndepărtatului an 1990, indicele câștigului salarial real a fost de 93,1%, cu 2% mai mare față de cel înregistrat în luna august 2006.
Alte evoluțiiîn raport cu indicele prețurilor de consum, în acest
îl susțin pe Geoană
■ PSD Hunedoara se
pregătește de congresul 
extraordinar, dar și de 
alegerile care urmează.

Bătut de polițiștii comunitari
Petrila (MF) - Un tânăr seropozitiv în vârstă de 17 ani din orașul Petrila susține că a fost bătut cu bestialitate de o patrulă a Poliției comunitare din oraș, care l-ar fi prins la furat de fier vechi în incinta minei Petrila. Tânărul afirmă că se afla întâm-' plător în zona în care s-a produs incidentul și că doi dintre cei patru polițiști care au sosit la mină l-au lovit cu bocancii. „Eram în zona în care se aflau niște băieți care furau și care mi-au spus să stau să le păzesc sculele. După ce m-au prins, polițiștii mi-au pus cătușele la spate și m-au lovit cu bocancii în cap, la picioare, în șolduri și am mâinile umflate, iar capul mă doare foarte rău”, susține Vasile Andrași. Reprezentanții Poliției Comunitare din Petrila susțin că nu au încă dovezi că băiatul ar fi fost bătut de către agenți, dar au declanșat o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs altercația. „Din datele de până acum știm doar că băiatul a fost încătușat, după ce agenții l-au alergat și l-au prins. Nu știm încă dacă a fost lovit, dar este clar că nu avea nimeni voie să-l bată. Dacă se va dovedi că sunt vinovați, agenții noștri vor suporta rigorile legii”, a spus Gheorghe Bogeanu, șef al Poliției Comunitare din Petrila.

Deva (M.S.) - Președintele Partidului Social Democrat (PSD), Mircea Geoană, va fi susținut de liderul PSD Hunedoara, Victor Vaida, pentru obținerea unui nou mandat în funcția de conducere pe care o ocupă în prezent. Aceeași poziție este adoptată și de președintele executiv al organizației, Sorin Radu. „Din punct de vedere personal, fără să mă consult cu organizația județeană, îl susțin pe Mircea Geoană pentru un nou mandat de președinte”, a afirmat ieri, într-o conferință de presă, președintele PSD Hunedoara.Liderul PSD a adăugat că organizația județeană Hunedoara a stabilit ca în data de 25.11. să aibă loc conferința județeană extraordinară a partidului, în pregătirea congresului extraordinar PSD, pro
Examenele, conform noului cod rutier

Scuze pentru primar
Deva - O regretabilă eroare tehnică a făcut ca în numărul de ieri al ziarului „Cuvântul Liber” să apară o fotografie a primarului orașului Aninoasa, Ilie Botgros, în contextul unui material cu care domnia sa nu are nici un fel de legătură. Facem cuvenita rectificare și ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente pricinuite edilului-șef din Aninoasa.

■ De la 1 decembrie, 
permisul de conducere 
poate fi obținut numai 
după normele europene.

Mihaela Tâmaș 
mihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - Pentru prima dată legea prevede în mod expres faptul că examinarea medicală se realizează în vederea aprobării prezentării la examen. Solicitantul trebuie să fie luat în evidență de către medicul de familie, care poate face și
- să aibă vârsta minimi de 56 ani împliniți, pentru categoriile Al și Bl;

- să aibă vârsta de cel puțin 18 ani împliniți, pentru categoriile A și B;
I - să aibă vârsta de cel puțin 21 de ani împliniți, pentru categoriile C, CE, D,

I DE. 7b și 7v, precum și pentru subcategoi 'a Dl și DIE;

- să fie apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor
1 din categoriile și suucategoriile pentru care solicită examinarea;

l - să lie apt din punct de vedere psihologic.

Salariile românilor sunt mici comparativ cu prețurile (Foto t Mânu)an, indicele câștigului salarial mediu a avut o evoluție oscilantă, în special în primele cinci luni. Cea mai mare oscilație a fost înregistrată în perioada februarie-martie, în prima lună a acestui interval indicele câștigului salarial scăzând Ia 93%, crescând apoi în martie la 108% în raport cu cel al prețurilor de consum.Apoi, în luna mai, iar s-a constatat o alterare importantă a indicelui câștigului salarial, circa 99,7%, în liinile următoare acesta fiind supe
gramat pe 10 decembrie. PSD Hunedoara are pregătiți a- proape 90 la sută dintre candi- dații pentru posturile de primari și consilieri în alegerile locale din anul 2008, a mai spus președintele organizației, în unele localități, în general din mediul urban, au fost selectați, într-o primă fază, mai mulți candidați pentru o funcție de ales local, persoana care va reprezenta PSD în alegeri urmând să fie stabilită în baza unor criterii obiective.

Victor Vaida

certificarea stării de sănătate. Conform noii legislații, susținerea examenului pentru obținerea permisului de conducere și eliberarea acestuia pot fi făcute și la locul de reședință al solicitantului, nu doar la cel de domiciliu.
Teste noiDe asemenea, noul cod rutier prevede faptul că „solicitantul” trebuie să promoveze un test de cunoștințe teoretice în cadrul școlii de șoferi. Pregătirea practică în vederea obținerii permisului de conduce-
M M 

rior indicelui prețurilor de consum. INS pune aceste oscilații din cursul anului pe seama acordării celui de-al 13- lea salariu și a primelor de sărbători în lunile decembrie, martie și aprilie.INS precizează că valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu nominal net s- au înregistrat în activitățile de intermedieri financiare, 2.297 lei, iar cele mai mici în prelucrarea lemnului și a produselor din lemn, cu excepția mobilei, domeniu în care s-a înregistrat doar 523.
Programul SAMTID - 
abandonat la Geoagiu

■ Lucrările au fost 
oprite pentru că fir
ma de construcții nu 
și-a mai primit banii.

Geoagiu (M.S.) - Modul în care se desfășoară lucrările de reabilitare a rețelelor de apă în orașul Geoagiu, prin Programul SAMTID, al Uniunii Europene, nemulțumește autoritățile locale. Primarul localității, Simion Mariș, a declarat că au fost efectuate până acum doar 70-80 la sută dintre lucrările planificate, în prezent constructorul stopând orice operațiune pentru că nu și- a primit banii. „Sunt lucrări nefinalizate, unele sunt nerecepționate, iar altele sunt neconservate. Există stații de pompe și rezervoare fără

- au trecut 6 luni de la data executării pedepsei, amenzii sau a pedepsei in 

regim de privare de libertate ori la lacul de muncă;

- a trecut un an de la data grațierii pedepsei sau a rămânerii definitive a 

hotărârii judecătorești prin care s-a dispus.suspendarea condiționată a exe

cutării pedepsei ori suspendarea executării pedepsei, ori suspendarea exe

cutării; pedepsei sub supraveghere;

- a intervenit amnistia;

- interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupația de conducător 

de autovehicule, prevăzută la art. 64 lit. c din Codul Renal, a expirat sau a 

fost revocată.re valabil pentru oricare din categoriile A, B, BE și subca- tegoriile Al și Bl se poate e- fectua și de către un instructor auto atestat, în condițiile legii, și care are încheiat un contract de colaborare cu școala de șoferi autorizată pentru pregătirea candidaților. Cursurile practice de învățare a conducerii se pot efectua și de către persoanele care nu au încă împlinită vârsta minimă prevăzută de lege, dar nu cu mai mult de 3 luni până la îm

Polițist 
sancționat

Deva (T.S.) - Potrivit purtătorului de cuvânt din cadrul IPJ Hunedoara, incidentul în care un /*■ jurnalist a reușit, prin simpla căutare pe Internet, să intre în posesia u- nor documente strict secrete ale Poliției nu a rămas fără rezultat. Astfel, ofițerul din cadrul Compartimentului de Inspecție Internă, Comisia de cercetare disciplinară a stabilit vinovăția polițistului, constând în aceea că, la data de 25. 10.2006, a copiat din calculatorul care deservea compartimentul diverse materiale, parte dintre acestea clasificate „SECRET DE SERVICIU”, pe care ulterior le-a introdus în calculatorul personal de la domiciliu. „Pentru abaterile săvârșite s-a dispus diminuarea drepturilor salariate pentru funcția îndeplinită cu 20%, pe o perioadă de 3 luni. De asemenea, ofițerul a fost mutat de la Compartimentul de Inspecție Internă al I.P.J. Hunedoara pe o funcție inferioară”, a declarat Bogdan Nițu.

pază. Pe unele trasee de conducte, care au fost terminate, nu curge încă apă. Lucrările sunt în pericol, acum, în pragul iernii”, a avertizat edilul-șef. El a adăugat că lucrările de montaj ale noii rețele de apă au necesitat spargerea străzilor din oraș pe traseul urmat de conducte. Primarul Mariș afirmă că nu a fost încheiat un contract, în cadrul proiectului, pentru refacerea străzilor afectate și că este nevoit să efectueze aceste lucrări cu fonduri de la bugetul local. Valoarea contractului de finanțare pentru reabilitarea rețelelor de apă rece în Geoagiu, prin Programul SAMTID, se ridică la 400.000 de euro, din care jumătate reprezintă fonduri nerambursabile.

plinirea acesteia. Fișa medicală se păstrează la unitatea autorizată care a pregătit candidatul. Cererea-tip de programare la examen trebuie să conțină și semnătura solicitantului, iar pe fișa de școlarizare se consemnează concluzia medicului. Legea mai prevede și posibilitatea ca, la cerere, „cursurile de pregătire și examenele să se desfășoare și în limba minorităților naționale”. Acest lucru va fi însă posibil numai cu aprobarea ARR.

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro


Meci fără emoții pentru
campioni

"• Restricție. Singurul arbitru de talie internațională din județ, Cristina lonescu, nu a fost lăsată să intre pe Stadionul din Petroșani la meciul pe care Jiul l-a disputat, duminică, cu Universitatea Craiova. Legitimația de arbitru nu a fost valabilă, dar până la urmă problema s-a rezolvat. (V.N.)

Deva (C.M.) - Campioana României, FC CIP Deva, este mai mult decât favorită în partida pe care o are de disputat, azi, de la ora 18.00, pe teren propriu, cu ocupanta locului 10 Cosmos Pitești. Orice alt rezultat în afara unei victorii clare a FC CIP, care e și actuala lideră a Ligii I, e foarte puțin probabil, având în vede-

Start cu dreptul sub 
panou pentru CSS DevaDeva (C.M.) - Cele două echipe de baschet juniori ale Clubului Sportiv Școlar Deva au debutat cu victorii în noua ediție a Campionatului Național, faza zonală. Echipa de juniori II, antrenată de Adrian Ștefan, s-a impus, duminică, pe teren propriu, la sala de sport a Liceului Horia din Deva, în prima etapă a seriei a lt-a, cu scorul de 76-52 în fața formației Clubul Sportiv Universitatea Sibiu, principalii marcatori ai deve- nilor fiind Cătălin Rus și Paul Suciu. La rândul său, formația de juniori I, antrenată de Radu Bora, a câștigat foarte clar la 30 de goluri diferență (89-59) întâlnirea cu echipa similară a CSU Sibiu, principalii marcatori fiind Alexandru Munteanu, Alexandru Brebenar și Cristian Zăvoianu. „Cele două echipe ale CSS Deva fac parte din două grupe foarte puternice în care vor avea ca adversare echipe din Sibiu, Brașov, Târgu Mureș, Mediaș, Sf. Gheorghe și Mier- curea-Ciuc. Obiectivul echipelor de la CSS. Deva pentru noul sezon competițional este clasarea pe unul dintre primele trei locuri care asigură calificarea la turneul final”, ■ afirma antrenorul Adrian Ștefan. Etapa următoare, a Il-a, cele două formații ale CSS Deva vor juca, duminică, 12 noiembrie, în deplasare cu B.C. Târgu Mureș.

Dobre

l-a speriat victoria
■ Mureșul nu a obținut 
decât o remiză în res
tanța de ieri din depla
sare cu Maris Tg. Mureș.

Tg. Mureș (C.M.) - Lidera clasamentului, Mureșul Deva, a condus de două ori, ieri, în restanța din etapa a 7-a cu Maris Tg. Mureș, dar de fiecare dată s-a văzut egalată. Lintaru a deschis scorul în minutul 40, dar gazdele au egalat în minutul 45, după un penalty acordat pentru un fault comis de Salamon. Același Salamon s-a revanșat în repriza secundă și a obținut un penalty pe care 1- a transformat Lintaru (min. 68), însă în minutul 87, Maris a profitat de retragerea în defensivă a devenilor și a egalat după un corner. „Ne-a fost frică de victorie și nu am avut curaj să ne impunem jocul, a

re că devenii domină autoritar competiția internă și sunt calificați în turul de elită al UEFA Futsal CUP. Chiar dacă rezultatul e previzibil, suporterii campioanei simt așteptați Ia Sala Sporturilor pentru a se bucura de spectacol și de un nou succes al favoriților. „Va lipsi Dobre care e suspendat pentru că a acumulat patru galbene, dar echipa nu are voie să greșească în campionat, pentru că adversarii sunt mult sui. nivelul nostru”, afirma Paul Grecu. vicepreșe
dintele FC CIP. Oficialul FC CIP a mai precizat că FRF a stabilii :ă restanța din etapa a Vl-ă dintre FC CIP Deva și Athletic București se va juca miercuri, 22 noiembrie.

(Foto: CL)Mureșul n-a reușit decât remiză șa că am fost egalați. Sunt total nemulțumit de rezultat și de modul cum s-au prezentat mulți dintre jucătorii noștri”, afirma după joc Gică Barbu, antrenorul Mureșului. „Sunt 3-4 jucători care joacă fotbal, iar ceilalți se plimbă și ei pe- acolo, pe teren. Am luat două goluri din faze fixe în contex-

Misiune foarte grea
Deva (V.N.) - Quasar Deva are astăzi o misiune foarte grea în fața unei e- chipe care luptă pentru un loc din fruntea clasamentului Ligii I de Futsal. De la ora 20, la Sala Sporturilor devenii întâlnesc pe con- stănțenii de la Futsal Municipal, echipă aflată pe locul 5, la doar câteva puncte de lider. „După victoria de la Piatra Neamț, avem un moral bun și vom juca la victorie, chiar dacă o facem în compania uneia dintre cele mai bune echipe din campionat. Sperăm să facem un joc bun, iar meciul de mâine (astăzi - n.r.) să constituie un moment de

tul în care avem patru jucători de 1,85 m și un portar foarte înalt. Nu eu le-am cerut să se retragă la 2-1, dar din reflex echipa a făcut pasul în, spate și era normal să încaseze gol când a jucat sub presiunea adversarului”, preciza cu supărare tehnicianul. Maris Tg. Mureș - Mureșul 2-2. 

bun augur pentru cele viitoare” - ne-a declarat Marius Sîrbu, tehnicianul de la Quasar. Pentru această partidă, devenii au doi titulari indisponibili.

Quasar speră la victorie

Meci de Cupă 
la HunedoaraHunedoara (C.M.) - Stadionul „Michael Klein” din Hunedoara va găzdui, azi de la ora 13.00, partida dintre Poli Timișoara și CFR Cluj din cadrul optimilor de finală ale Cupei României. Meciul a fost precedat de un război psihologic, la nivelul declarațiilor între oficialii celor două echipe care s-au acuzat și jignit reciproc. Ambele echipe văd în Gupa României oportunitatea de a prinde un loc care să le asigure participarea în Cupa UEFA, motiv pentru care meciul se anunță încins. Clubul Poli.® im., considerat organizatorul întâlnirii, a stabilit prețul biletelor de intrare la 100.000 lei,

Folosește apelul video.
Prin tehnologia 3G, acum și 
în orașul tău.

mă vedeți?

vodafonetrăiește fiecare clipă
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PE SCURT( • Tenis de masă. Nouă sportivi români vorparticipa la Openul Germaniei de tenis de masă, competiție care va ăvea loc între 8 și 12.11., în Bayreuth. La feminin vor concura șase sportive, iar la masculin trei. (MF)
• Judo. La Openul Suediei la judo sportivii români au avut o prestație foarte bună, cu două victorii și un loc doi, clasându-se pe poziția a treia în clasamentul pe națiuni. Corina Căprioriu a câștigat la categoria 57 kg, iar Alina Croitoru s-a impus la cat. 78 kg. Daniel Brata a ocupat locul doi la cat. 100 kg. (MF)

înfrângerea, doar accident?

SancțiuniLondra (MF) - Regulamentul care impune ca o echipă care primește 5 sau mai multe cartonașe galbene într-un meci din cupele europene să fie amendată va trebui schimbat, prevăzându-se sancțiuni de la caz la caz, a apreciat Lennart Johansson, președintele UEFA. Părerea oficialului european a fost determinată de cazul forma-
Mircea Lucescu

(Foto: EPA)

Lucescu, 
înlocuit?ției engleze Chelsea, care a primit în meciul de pe 31.10., din Liga campionilor, cu Barcelona 6cartonașe galbene. Pentru un club atât de bogat precum cel londonez, o amendă nu reprezintă nimic. „în situații precum cele ale Chelsea trebuie să se judece în mod diferit. Este ca în justiție, la infracțiune primară există o pedeapsă, la recidivă - alta, mai grea. Acum, nu surifem> suficient de severi”, spus Johansson. a !

Kiev (MF) - Antre
norul român Mircea 
Lucescu, de la echipa 
ucraineană de fotbal
Șahtior Donețk, pare 
să aibă probleme, 
după rezultatele sla
be din Liga Campio
nilor și din campio
natul intern. Ziarele 
din Germania rela
tează că Lucescu ar 
putea fi înlocuit cu 
Christoph Daum. în 
ciuda ofertei ispltltoa- 

de ve- 
BepWndar, ger
manul speră să ajun
gă în Anglia, la New
castle. De remarcat
că Șahtior a acumu
lat doar două puncte 
în Liga Campionilor, 
din patru meciuri, iar 
în campionat se află 
la 6 puncte de rivala 
Dinamo Kiev, are a 
câștigat luni seară 
derby-ul direct cu 1- 
0. Lucescu se află la 
Șahtior din 2004 și a 
cucerit două titluri de 
ampion al Ucrainei.

Ronaldinho - jucătorul anuluiParis (MF) - Atacantul brazilian al echipei FC Barcelona, Ronaldinho, a fost ales, luni, pentru a doua oară consecutiv, cel mai bun jucător al sezonului de Fifpro (Federația Internațională a jucătorilor de fotbal profesioniști), informează AFP. La vot au participat aproximativ 43.000 de jucători profesioniști. Aceștia l-au inclus pe Zinedine Zidane în echipa sezonului 2005-2006, alături de alți șase jucători care au participat la finala Cupei Mondiale din Germania, dintre Italia și Franța. Conform Fifpro, echipa sezonului 2005-2006 arată astfel: Gianluigi Buffon (Italia) - Lilian Thuram (Franța), Fabio Cannavaro (Italia), John Terry (Anglia), Gianluca Zam- brotta (Italia) - Kaka (Brazilia), Andrea Pirlo (Italia), Zinedine Zidane (Franța) - Thierry Heriry (Franța), Samuel Eto'o (Camerun), Ronaldinho (Brazilia).
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FOStUl fotbalist francez Zidane inaugurează astăzi o fabrică de produse n]’-Bangladesh, investiție „Grameen Bank”, ban laureatuluibel pentru Pa ce 2000, Muhammad Yu- nus.

■ Dezamăgiți, dina- 
moviștii vor să demon
streze în Cupă că la Cluj 
a fost doar întâmplare.București (MF) - Antrenorul dinamovist Mircea Red- nic a declarat, marți, înaintea meciului din Cupa României, cu Pandurii Târgu Jiu, care se va disputa miercuri, de la ora 13.00 pe Stadionul Național, că își dorește să demonstreze că înfrângerea din campionat cu CFR Cluj, scor 1-2, a fost un accident. „O să demonstrăm, începând cu meciul de Cupă, că a fost un accident. Trebuie neapărat să câștigăm, pentru că este unul dintre obiectivele noastre. Nu ne va fi ușor, va fi un meci de care pe care, mai ales că Pandurii vin după o perioadă cu rezultate bune și nu au nimic de pierdut”, a declarat Rednic. Tehnicianul dinamovist a mai spus că, pentru meciul de miercuri, nu se va putea baza pe doi jucători. „Blay are o problemă perso

Dlnamovlștll vor să demonstreze că nu degeaba sunt pe locul Inală, a plecat în Belgia și se întoarce abia miercuri seară. Pașcovici are și el probleme familiale, fiul său suferind o operație foarte dificilă joi sau vineri”, a mai declarat Red
nic. Adrian Cristea s-a declarat de asemenea dezamăgit de înfrângerea de la Cluj. „Dezamăgirea e mare, mai ales că această înfrângere vine după 13 victorii. Dacă

(Foto: EPA) eram mai atenți puteam evita o înfrângere”, a spus Cristea. „Sunt în formă și pot face față tuturor meciurilor la Dinamo. M-am obișnuit deja”, a spus Radu Ștefan.
Legende ale sportului mondial
■ llie Nâstase se află la 
Laureus Academy 
Forum, unde militează 
pentru o lege universală.București (MF)- Președintele Federației Române de Tenis, llie Năstase, participă, în această săptămână, la „Laureus Academy Forum”, întâlnire care se desfășoară la Johannesburg, îh Africa de Sud, și la care sunt prezente legende ale sportului mondial. La forum participă o parte dintre cei mai influenți membri ai Laureus World Sports Academy, printre care se numără Mike Horn, Daley Thompson, Franz Klammer, Kapil Dev, Kip Kelno, Neville

Iile NăstaseKoopowitz, John Robbie, Martina Navratilova, Monica Seles, Barbara Creecy, Edwin Mosses, Mome du Plessis, Sir Bobby Charlton și Lucas Ra- debe.„încercăm, prin puterea exemplului nostru, să schim

băm câte ceva în societate, în această lume în care copiii încă nu au acces la sport, ca mijloc de educare și formare. La ultima noastră reuniune am decis să adresăm o scrisoare deschisă către toate guvernele lumii, prin care cerem să se elaboreze o lege, u- na universală, prin care toți copiii să facă sport”, a declarat llie Năstase. Cu ocazia forumului au fost anunțate două noi proiecte: Buffalo City Soccer School în East London, care oferă fotbalul ca alternativă la abuzul de alcool și tutun, și Fight With Insight, un proiect ce se adresează tinerilor din suburbiile orașului Johannesburg, care vor să practice boxul.

NegocieriRoma (MF) - AS Roma a început negocierile cu Cristian Chivu, pentru prelungirea contractului, scadent în iunie 2008. „Clubul a început tratativele pentru prelungirea contractului. Mă simt foarte bine aici și intenționez să rămân. Cel mai important lucru este să rămân concentrat și să dau maxim pe teren pentru a-mi ajuta echipa să se califice pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor”, a spus Chivu. Românul se află la AS Roma din vara lui 2003, dar nu a câștigat nici un trofeu.
Zenga în Scoția

București (MF) Antrenorii Walter Zenga și Roberto Landi, care au activat și în România, au trimis CV-uri la gruparea Dunfermline, dorind să preia conducerea tehnică a formației care o- cupă ultimul loc în campionatul Scoției după 13 etape, informează cotidianul The Herald. Roberto Landi, în vârstă de 50 de ani, a antrenat în România pe FC Național, la fel ca și Walter Zenga, care a pregătit-o șl pe Steaua. Zenga este acum tehnicianul formației turce Gaziantepspor.

Cine se califică în UEFA?
■ Ucrainenii speră să 
câștige la București și 
să ia un punct de la 
Real Madrid.

București (MF) - Fundașul sârb al echipei Dinamo Kiev, Marian Markovici, a declarat că formația sa este capabilă să învingă pe Steaua la București, la 21 noiembrie, și să se califice în 16-imile Cupei UEFA de pe locul trei, informează publicația Sport Segod- nia. „Chiar dacă am avut rezultate proaste până acum in grupă, suntem în stare să mergem în Cupa UEFA. Trebuie, și sunt convins că putem, să câștigăm la București și să luăm cel puțin un punct cu

Real Madrid”, a spus Markovici. Atacantul Maksim Șațkih a afirmat că jocul din ultima perioadă și rezultatele bune îi dau speranțe pentru meciul cu Steaua de la București. Președintele Igor Surkis a dezvăluit că antrenorul Anatoli Demianenko a pus pasa proastă prin care a trecut echipa sa pe seama înfrângerii suferite în fața Stelei, scor 1-4, în prima etapă a grupei E a Ligii Cam- pionilor. „Demianenko vorbește de un motiv psihologic, înfrângerea din meciul cu Steaua a dărâmat echipa”, a comentat Surkis. Partida Steaua București - Dinamo Kiev, din etapa a V-a a grupei E a Ligii Campionilor, se va disputa la 21 noiembrie, pe
Steliștii vor trebui să se bată 
serios pentru calificarestadionul din Bulevardul Ghencea, de la ora 21.45.

Specialiști din străinătate
București (MF) - Pete Davies, director în cadrul Deloitte Consulting Balkan Region, le-a transmis, luni, conducătorilor de cluburi din Liga I și Liga a Il-a prezenți la seminarul organizat de FRF, intitulat „Afacerea fotbal: planificare și management”, că fotbalul românesc are nevoie de specialiști străini.„Dacă vreți să faceți o schimbare; aveți nevoie de credibilitate. Va trebui să luați pe cineva din fotbalul italian sau spaniol. Pe cineva cu credibilitate sau să î nil'll r'lill’Mi-

lui”, a fost sfatul dat de Pete Davis, reprezentantul firmei de consultanță, șefilor cluburilor de fotbal din primele două eșaloane valorice. Viorel Duru, directorul departamentului de licențiere din cadrul Federației Române de Fotbal, singurul angajat federal care a asistat la întregul curs de pregătire a managerilor, a declarat că fotbalul românesc duce lipsă de personal calificat în domeniu.„Fără a respecta anumite reguli nu mai puteți funcționa ca grupări sportive”, le-a spus Duru reprezentanților 
rlnhiirilnr

ECnip3 ucraineană de fotbal Dinamo Kiev i-a oferit antrenorului suedez Sven Goran Eriksson un setata de 9 milioane de dotai pentru preluarea liderului actoal al clasamentului din țara vecină. (Fota: EPA)
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LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:
A1 - Prima Invest
V- Garant Consulting

|A3- Imobfranc
A4- Fiesta Nora
A5- Casa Betania
A6- Rocan 3000 SRL

Ițt- Mimason
A8 - Morellia
A9 - Elite
Ăib - 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. (T)

• foarte urgent, decomandate, parter, 
vedere în 2 părți, centrală termică, 
îmbunătățiri, bun și pentru birouri, Deva, G. 
Enescu, preț 93.000 ron, negociabil. Tel. 
217888,220211. (1/7.11)

• Deva, zona Kogălniceanu, amenajat, gresie, 
faianță, vană pe colț, urgent, preț 970 milioane 
lei. Tel. 0745/253413. (T)
• parter, balcon închis cu termopan, beci sub 
balcon, centrală, ușă metalică, mobilat, 2 intrări 
- prin scară și balcon, Gojdu, 125.000 ron, nego
ciabil. Tel. 0723/227569. (T)

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CLI
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;
Dia - 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 s
persoanele fizice. £

• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări, 
preț 1,250 mid. lei. Tel. 223336. (T)
• decomandate, centrală termică, 
gresie+faianță, termopane, parchet, et. 3, 
balcon, zonaMărăști, preț 1,3 mid., negociabil, 
tel. 0742-019418. (Al)
• urcu.M centrală termică, parchet, gresie + 
faianță, st 54 mp, et. 3/4, zonă bună, preț980 mii., 
negociabil, tel. 0742-019418. (Al)
• decomandate, zona piață, parchet, 2 
balcoane, st 57 mp, contorizări, preț 128.000 ron, 
tel. 0726-710903. (Al)
• arcuit, contorizări, balcon închis, îmbunătățiri, 
et. 3, Miorița, preț 110.000 ron, negociabil, tel. 
0740-210780. (Al)
• luliu Maniu, dec., et. 8/10, parchet, balcon 
mare, contorizări, preț 105.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• AL Pescarilor, et. 1, dec., contorizări, balcon, 
s=56 mp, baie, bucătărie mare, preț 130.000 RON, 
tel. 0745/367893. (A2)
• zonă ultracentrală, et. 3, contorizări, preț 
29.000 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Bd. Decebal, et. 3, dec., balcon, contorizări, 
ocupabil imediat, preț 140.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Gojdu, et 3, semidec., balcon, centrală 
termică amenajat, preț 35.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Zamfirescu, acoperit cu tablă, dec., centrală 
termică amenajat, preț 135.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• AL Straiului, bloc turn, amenajat, preț 65.000 
RON, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• dec., C.T„ gresie, faianță parchet, ușă 
metalică balcon închis, et. 2, zona 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 
piață centrală, preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• zona Kogălniceanu, centrală termică parchet, 
gresie, faianță balcon mare închis, vedere pe 2 
părți, preț 115000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,232808. (A4)
• zonaUzo Balcan, centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță spoturi, rigips, ușă 
metalică preț 77000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,232809. (A4)
• etaj Intermediar, zona Gojdu, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță instalații 
sanitare noi, modificări, preț 35000 euro nego
ciabil, tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• zom 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)
• etaj2, decomandate, 54 mp, bloc de cărămidă 
balcon mare, centrală termică parchet de stejar, 
gresie și faianță bine întreținut, ocupabil pe loc, 
zona Kogălniceanu, preț 128000 ron negociabil, 
tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• decomandate, parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar în camere, hol și bucătărie, 
zona piață preț 120000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498, 232808. (A4)

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 Șerban 
sau căutați-ne fa sediul redacției din Deva, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, parter (Clădirea Cepromin).

I Credit în lei

CUNOȘTI AVANTAJELE OFERITE DE CUVÂNTUL LIBER?
1. Cotidian local prezent pe piață 6 zile din 7 (apare și sâmbăta);
2. 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 job-ul potrivit, oferindu-ți o listă 
completă a ofertei locurilor de muncă din județ.
7. Concursuri pentru toate vârstele, cu premii atât de atrăgătoare!

TESTEAZĂ GRATUIT!
^Numele_________________________
i Prenumele______________________
[ ^dresa la care doresc să primesc ziarul:

Nr. Bl. Sc.__ Ap.___
Localitatea 
Telefon
DA □ vreau să primesc în fiecare 
dimineață, GRATUIT, timp de o 
lună, la adresa de mai sus, 
cotidianul Cuvântul liber.

TALONUL DE TESTARE GRATUITA ESTE VALABIL DOAR 
PENTRU CEI CARE ÎN ULTIMELE 6 LUNI NU AU FOST 
ABONAȚI LA 'CUVÂNTUL LIBER" SI NICI CITITORI DE 
PROBĂ. TALONUL NU IMPLICĂ NICI UN FEL DE OBLIGAȚII 
FINANCIARE DIN PARTEA CITITORULUI.

ABONEAZA-TE!
Numele_________________________
Prenumele______________________
^dresa la care doresc să primesc ziarul:

Nr.___ Bl._________ Sc.___Ap.___
Localitatea__________Tel.___________
DA □ vreau să devin abonat al 
cotidianului Cuvântul liber sau să 
prelungesc abonamentul actual. 
Preț abonament 1 lună-8,9 lei • 
3 luni=25,9 lei • 6 luni=48,9 lei • 
12 luni=89,9 lei

TALONUL DE ABONAMENT ESTE VALABIL PENTRU CEI CARE 
VOR SĂ DEVINĂ ABONAȚI SAU PENTRU CEI CARE AU DEJA 
UN ABONAMENT Șl VOR SĂ-L CONTINUE. TALONUL NU 
IMPLICĂ NICI UN FEL DE OBLIGAȚII FINANCIARE DIN 
PARTEA CITITORULUI.

Completează talonul ce ți se potrivește, decupează-1 și depune-1 în cutiile speciale Cuvântul liber sau trimite-1 la OP 
1. CP 3 Deva sau pe adresa SC Inform Media SRL, Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, sau sună la tel. 0254/211275, ini. 
8811. iar in cel mai scurt timp veți fi căutat de unul dintre reprezentanții noștri.
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noi știm

• etaj 3, decomandate, 2 balcoane, închise cu 
termopan, zona Decebal, gaz 2 focuri, parchet, 
mici modificări, ocupabil azi, preț 36000 euro 
negociabil, tel. 0745/302200,232808. (A4)
• ioni Trident, ocupabil azi, contorizări, fără 
modificări, preț 68000 ren negociabil, tel. 
0723/251498,232608. (A4)
• «tal 3, centrală termică, faianță, se dă opțional 
cu mobilă zona Scărișoara, preț 83000 ron nego
ciabil, tel. 0745/302200,0723/251498,232809. (A4)

• «ta| i, dec., centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță ușă metalică Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• ota) 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță parchet, balcon, Emlnescu, preț 110.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228.  
(A5)
• circuit, parchet, bloc de cărămidă balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dadă preț98.000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228. (A5)

• dac, centrală termică proprie, parchet, balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 3, uși schimbate, contorizări, parchet, 
zona gării, preț 120.000 lei, neg,, tel. 223400. 
0724/169303,0742/005228 (AS)

• Deva, zona Progresul, 57 mp, decomandate, 
parchet tn camere, balcon, apometre, reparti
toare, merită văzut, preț 115.000 ron. Tel. 235208, 
0724/620358. (A6)

• tona Go|du, etaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorizat suportă modificări, 55 mp, 
preț 125.000 ron. Tel. 235208,0724/620358 (A6)
• decomandate, bale,superamena]atăCT,et 2, 
zonă ultracentrală ocupabil Imediat, preț 
135.000 Ron, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• pe Mul Decebal, dec., s=74 mp, vedere tn 2 
părți, 2 balcoane, C.T., neamenajat, preț 140.000 
RON, neg., 0745/640725, (A7)
• pa IffliMKu, 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)
• tn Dada, et 2, con vectori, Instant apă caldă, 
bale amenajată, termopan, preț 70.000 RON, 
neg., tel. 0745/159608. (A7)
• pe kărieoara, semldec,, neamenajat, C.T., et. 
4, acoperit cu tablă, preț 78000 RON, tel. 
0749/268830, (A7)
e In Dach, semldec, et 3, neamenajat 2 holuri, 
parchet contorlzărl, preț 68000 RON, tel. 
0745/640725,(A7)
• pa Zamflmeu, dec., et. 2, parchet, gresie, 
faianță, apometre, ocupabil Imediat preț 105.000 
RON, tel. 0749/268830. (A7)
• pe MMM dec., et 3, parchet laminat, gresie, 
faianță C.T, termopan, balcon, preț 135.000 RON, 
tel. 0749/268830. (A7)
• nnaUhcuUi dec, et 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon închis, contorlzărl, s«50 mp, ocupabil 
Imediat, preț 128.000 RON, tel. 206003.230324. 
(A7)

• zona Piață 2 camere decomandate, modificat, 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc, 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
• ama Zamflmcu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță termopane, parchet, balcor închis, 
frumos, contorlzărl, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
• Aleea Armatei 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zom Dade, 2 camere, CT, parchet, gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120,000 Ron, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• In drcuH, bloc de cărămidă balcon închis, 
zona Dacia, preț 98000 RON, neg., tel. 231.800; 
0740/317314. (A9)
• dec, camere cu parchet, balcon închis, 
contorlzărl Integrale, etaj 1, zona Kogălniceanu, 
preț 125.000 RON, tel. 231,800; 0745/511,778 (A9)
• zonă centrală (zona A), preț negociabil, tel. 
0254/613368 0788/040.490,0788/158483. (A10)
• nreelo faianță, parter, zona A, preț negociabil, 
tei/fax: 0254/613368 0788/040.490,0788/158483. 
(A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• decomandate, ioni bună preț acceptabil, 
persoană fizică Tel. 0724/209251. (T)
• nțya, piața Imediat, tel -15212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)

NUMĂRUL 1 MONDIAL 
PROMOȚIE 

15 SEPT. - 30 NOV.Numai prin magazinele TOUR IMPEX GROUP din:
!. Deva, bd. Decebul, bl. f parter
2 Deva, bd. I. Mania, bl. J parter
3. Hunedoara, bd, Corvin nr. 9

tel: 2303101 
tel: 2302101 
tel: 712592

4. Orăștie. Sir. Eroilor, bl. CI part, tel: 244603 
Brad, str. Avram lancu. bl,43 part, tel: 6128221

1
R A II

| l>IRI ( I IN

I MA<>\/!\

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

3FGDD SC 3F Graal SRL
Deva. Hunedoara
Aleea Plopilor bl. 01 .ap 6 
tel/fax,0254/234.125

o urgent Deva, zona Ulpla, decomandate, 
centrală termică contorlzărl gresie, 
faianță, Tel. 0723/574393. (6/6.11)

• decomandate, centrală termică parchet, 
gresie+faianță termopane, balcen închis, zona 
Pla^ă preț 1,4 mid., negociabil, tel. 0742-019418

e decomandate, etaj 1, Dorobanți, 2 băl, 2 
balcoane, frumos amenajat, contorizări 
complete, preț negociabil, tel. 0726-710903. (Al) 
o decomadate, contorlzărl, 2 băl, balcon închis, 
pereți exteriori izolați, zona Liliacului, preț 
145.000 lei, negociabil, tel. 0745-639022, 0726- 
316796. (Al)
• urgent, zom Progresul, dec., hol central, 
balcon, contorlzărl, preț 150.000 RON, 
tel.0740/013971. (A2)
• urgent zom Gojdu, balcon, contorlzărl, preț 
125,000 RON, tel.0740/013971. (A2)
• urgent zom M. Kogălniceanu, amenajări 
modeme, contorizări, preț 164,000 RON, 
tel.0740/013971. (A2)

ANGAJEAZĂ; - AGENT COMERCIAL (Pt. Deva și Petroșani)
- MAGAZIONER 
CONDIȚII; - PERMIS CATEGORIA B.

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

||| TEAM CONSULTING Training 
Evnlunra 
Aihtent*

|
NU MAI DA OU ZARUL.....CAUTĂ HAR-ULI

ACUM • momentul pentru EVALUAREA ANUALA A PERFORMANȚELOR 
PIRSONALULUI DIN FIRMA TAI

Flote concurențlal* •anctlonoaa* lipea porformanțelf 
Noi teii|ut*m M iți Monttflol fl •« Iți decvolțl CAMPTONIII

ContacteazA-no aeum la i amalli anazeokttemart.ro, tel-faxi 0254 230717, 
www.teamoonaultlna.amart.ro" (65054)

VS oferii cazare, masă $1 
transport pe o perioada de 
12 zile la numai 550 ron / 
persoana, doar în perioada 
01.09 -30.11.2006 
înfiatei / fax. 0254/249.111Ș 

telefon. 0254/249.175 £

©Fiiaăalfl*
nîo Vu a vis de McDonald's

TeL 0254/234717, 
0742/030201,0749/551299

euro dus
dus-întocs -15 zile „

«irodus-mtow-90 zilei

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS

■fa

TĂPRU- J r c»n PROFIL! RIHAU
■ 0IAM TRRMOPAM • JALUZILIVRRTICAU ■ RULOURI
*10% REDUCERE
* GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

Consultanții noștri 
de vânzări, 
la dispoziția ta!
Mihaela Stroia 0720 ■ 400 438 
Anca Bobora 0721- 513 871 
Sorin Flori 0720 - 487 389 g

1
Pentru ca suntem numărul 1 în județ, te 
ajutăm să fii și tu numărul 1!

SC CRISDEY CAR SRL
închiriază autoturisme, 
utilitare și autoturisme 

pentru taxi. 
Preț unici 
Informații 

la tel. 0722/678.722.

SOCIETATE COMERCIALĂ EGQB 
ANGAJEAZĂ URGENT ——

- Tineri absolvenți In vederea calificării la locul de muncă.

- Croitori, cuaătorl, salariu foarte atractiv, tichate masă, 

un schimb transport gratuit.

Tel. 0254/ 221.749 0722/ 519.009

• 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 șl ca spațiu comercial, cu intrare din Str. 
Liliacului, preț 1.550 mid., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• decomandate, 70 mp, contorizări totale, 
parchet, balcon mare, 2 băi, preț 130000 ron 
negociabil, tel. 0723/251498 0788(165702. (A4)
• zom 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 in stil occidental, centrală termică 
preț 175000 ron negociabil, tel. 0723/251498 
232808 (A4)
eetel 1, decomandate, 2 balcoane, 2 băl, 
contorizări total, parchet, gresie, faianță zona 
Bălcescu. accept credit Ipotecar, preț 50000 euro 
negociabil, tel. 0745/302200,232809. (A4)
• dec, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată tn balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei. tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• dec, centrală termică, 2 băl, boxă st 98 mp, 
Carpațl, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• etaj 2, balcon, parchet, repartitoare, 
contorlzărl la apă șl gaz, Al. Păcii, Goidu, preț 
38.000 euro, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (A5)
• MMImpăratuiTralan, Deva, etaj Intermediar, 
decomandate, 2 băl, 100 mp, centrală termică 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță parchet, 
merită văzut, garaj sub bloc, preț 80.000 euro. 
Tel, 235208 0724/620358 (A6)

• decomandate, zonă ultracentrală et 7, 
superamenajat, complet mobilat și utilat, preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208 
0729/018866. (A6)
• dec C7, ST 96 mp, hol central, zona Carpațl 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg, tel. 
235208 0729/018868 (A6)
• ImIuI Decebd et 1, dec, s=75 mp, contorizări, 
neamenajat preț 160.000 RON, neg., tel. 206008 
230324. (A7)
• b-dul Decebal dec., parchet gresie, faianță 
C.T., zona Artlma, preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe Al Streiulul, semldec, et 3 din 4, greș* 
faianță, C.T., liber, preț 88000 RON, neg.,4- 
0740213174. (A7)
• Dade, bucătăria modificată parchet gresie, 
faianță contorizări, preț 88000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat 2 bă, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane) 
CT, garaj + pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg, 
tel. 0745/786578 (A8)
• zom l Creangă parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabll pentru birouri sau locuit preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• dec, camere cu parchet contorizări, 2 bă, 
balcon, etaj 1, Bd. Decebal, preț 160.000 RON,

tel. 212.141. (A9)________________________

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, centrală termică amenajat cu 
garaj, et. 3, zona Dorobanți, preț 62.000 euro, tel. 
0745-639022,0726-316798 (Al)
• zemldoc, parchet apometre, et 3, zom Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1.500 mid., neg, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• dec, CT, 2 balcoane, 2 băl, gresie, faianță bed 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, superame
najat tel. 232060,0742/290024. (A3)
• dec, et 100 mp, contorizări, Dorobanți preț 
48000 euro, tel. 223400, 0720/3878908 
0740/914688 (A5)
• etajă centrală termică proprie, parchet 
balcon, rolete exterioare. Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• Mec cărimkN. zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg, tel. 235208 0729/018868 (A6)
• pe l-dul 22 Decembrie, dec, et 3 din 4, modi
ficat living mare. 2 băl, 2 balcoane, C.T, ușă 
metalică s= 102 mp, amenajat frumos, preț 
62.000 euro, neg, tel. 0745/640728 (A7)
• pe Dorobanți et. 4, acoperit cu tablă C.T., 2 
băi, balcon, neamenajat, preț 48000 euro, 
tel,0749/268830. (A7)
• pe Băleeacu, et 2, semldec, bloc de cărămidă 
contorizări, parchet 2 bă, s=80 mp, preț 170.000 
RON, neg. .tel. 206003,230324. (A7).
• zom 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)
• zom L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță, et bun, CT, 2 balcoane, parchet 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288 

(A8)
• zom I Corvin, 4 camere decomandate, greș- 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat < 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, te1 
0746/779288 (A8)
• dec, 2 băi (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, etaj 8 Bd. Decebal, preț neg, 
merită văzut! Tel. ”1300,0740/317313. (A3)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva, 6 balcoane, 2 bă, 2 bucătării, scară Inte
rioară centrală termică 130 mp, 240.000 ron, tel 
215212. (Al)
• zom L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et bun, 3 bă, CT, 2 balcoane, aer condiționat t 
frumos amenalat, preț 360.000 ron, neg, tel 
n74c/7ae578.rA8)

Vând case, vile (13)
• nouă Deva, P+E+M, sc 240 mp, 2 Intrări, 5' 
camere, 2 băl, 2 bucătării, garaj, centrală 
termică 400 mp teren, 99.000 euro, negociabil, 
tel. 0722-564004. (Al)
• nouă la 14 km de Deva 3 nivele, garaj, 800 mp 
teren, canalizare, apă gaz, curent, 65.000 euro, 
tel. 0722-564004. (Al)
• In Vețel 3 camere, bucătărie, anexe, garai, 
baie, teren 1600 mp, preț 54000 euro, negociabil, 
tel. 0740-210780. (Al)

Prlmttrla comunal VAIIfoara 
scoate la CONCURS postul de MUNCITOR

Concursul se va susține în data de 22.11.2006, ora 10, la sediul 
Primăriei, dosarele se depun până la data de 17.11.2006, ora 
13,00, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să albă domiciliul stabil în satul Vălișoara, corn. Vălișoara, jud. 
Hunedoara

- studii cel puțin școală profesională
- cunoștințe în domeniul centralelor de încălzire pe lemn, 

lăcătușerie mecanică și dulgherie
- vârsta cuprinsă între 25 și 45 ani
- să aibă calitate de șomer
Informații suplimentare la sediul Primăriei Vălișoara, serviciu 

contabilitate: telefon 0254/265432. (69058)

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

Se oferă pachet salariat atractiv, posibilitatea dezvoltării unei cariere într-o companie la standardele internaționale.CV-urile și scrisorile de intenție se vor trimite prin fax la nr: 0725-541101 sau prin email: razvan.marpsaibere- mures.ro.Persoană de contact: director Răzvan Mareș - 0725-541000. (68en)
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• Deva, zonâ ultracentrală, suprafață construită 
150 mp, grădină suprafață 850 mp, ieșire la două 
străzi, preț 110.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• zonă uHracentraM, casă modestă. 450 mp, 
acces auto, toate utilitățile (apă, gaz, curent), fs
15 m, merită văzută, preț 250.000 ron. Tel. 235208, 
0724/620358. (A6)
• zona Pletroua, P+l, construcție 2000, parter:
2 camere, hol, baie, bucătărie, garaj, la etaj: 3 
camere, hol, baie, bucătărie, pretabil 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)

*>• contracția 2001, p+M, living, bucătărie, 2 băi, 
J 3 dormitoare, terasă, garai, teren 600 mp, preț 

105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (AS)
• conatracție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă, garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg, tel. 0745/786578. (A8)
• uigurt, In Deva, 3 camere, bucătărie, baie

Sresle, faianță), piscină, curte, ST 580 mp, zona 
tracentrală Deva, preț 150.000 euro, neg., 
tei.231J00,0740/317313. (A9)

• it 1200 mp, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)

Cumpăr casă (14)
• «nani, cu grădină, Deva sau Simeria, plata 
Imediat tel, 215212. (Al)

Vând case la țară (17)
a cut, In Bretea Mureșană, loc central, preț 
negociabil. Tel. 0254/215795. (T)
a cui In comuna Unirea, lingi Hațeg, preț 

•goclalBil. Tel. 0727/386660. (T)

Vând garsoniere (19)
a dac, bucătăria, bale, parter, zona Zamflrescu, 
preț 22.000 euro, tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)
a 2 camera, bale, zona Gojdu, preț 62.000 RON, 
tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
a 2 camera, bale, zona Dacia, preț 56.000 RON, 
tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
a dac, bucătăria, bale, etaj intermediar, zona 
Dacia, preț 54.000 RON, tel. 0741/154401,227542 
seara. (A2)
a 2 camere, bale, etaj 4, zona Gojdu, preț 75.000 
RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
a urgent, zona Gojdu, etaj intermediar, 2 
camere, contorizări, preț 63.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
a urgent zona Zamflrescu, modernizări, preț 

r 22.000 euro, neg., tel.0740/013971. (A2)
a urgent temldec, parchet, gresie, faianță, 
repartitoare, mobilată, balcon închis, zona 
Mărăștl, preț 670 mii., neg., tel. 232060, 
0742/290024, (A3)
a zona Dorobanți decomandată, izolată termic 
șl fonic, parchet gresie, faianță, rigips, spoturi, 
modificată, stare bună ocupabilă Imediat, preț 
75000 ron negociabil, accept credit Ipotecar, tel. 
0723/251498,0745/302200,232808. (A4)
a zona M. Viteazul, balcon închis, igienizată 
ocupabilă imediat accept credit ipotecar, preț 
22000 euro negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (A4)

J . • io vinde garsonieră parchet, faianță 
ăpometre, gaz 2 focuri, zona Progresu, stare 
foarte bună sau la schimb cu apartament 2 
camere + diferență în zonă centrală accept 
credit Ipotecar, preț 67000 ron, tel. 0745/302200, 
232808. (A4)
a zona Docobal decomandate, parchet, 
termopan, contorlzărl totale, stare bună 
ocupabilă imediat, preț 85000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0723/251498,232808 
(A4)

a etaj 1, dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/00522& (A5)
a etaj 3, dec., contorizări, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78.000 RON, neg., 
tel.223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
a dac, neamenajată st=40 mp, contorizări, 
balcon, Dorbanțl, preț 80.000 RON, neg, tel. 
223400,0720/38796,0742/005228, (A5)
a zona M. Eminescu, dec, et. 3, ocupabilă 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
a zona Progrosul bloc cărămidă parchet, 
vedere la stradă, contorizări, preț 68000 RON, 
neg, tel. 235.208 0724/620358. (A6)
a zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg, tel. 
235208,0729/018866. (A6)
a zona Piață et 2, contorizări, balcon, parchet, 
preț 235208 0724/620358 (A6)
a urgent, In zona Gojdu, etl, 2 camere, s=27 mp, 
contorizări, parchet, preț 61,000 RON, neg, tel. 
0749/268830. (A7)
a zona Emlnoacu, et3, semidec., s=26 mp, 
neamenajată zugrăvită curată contorizări, preț 
55.000 RON, neg, tel. 206003,230324. (A7)
a pa b-dul I. Maniu, et. 2, dec, neamenajată 
ocupabilă imediat, s=30 mp, preț 85.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
a In zona Miorița, semidec, s=30 mp, parchet 
ăpometre, neamenajată liberă etaj 8 preț 
71.000 RON, neg, tel. 206003,230324. (A7)
a in Dorobanți, parter, dec, s=27 mp, gresie, 
faianță rolete exterioare, contorizări, liberă preț 
69.000 RON, neg, tel. 0745/640725. (A7)
■ urgent zona Dacia, dec, et. bun, bale, 
bucătărie, parchet, ăpometre, preț 54.000 Ron, 
neg, tel. 0745/786578 (A8)
a zona Dada, 1 cameră bale, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 Ron, neg, 
tel. 0746/779288. (A8)
a zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorlzat 
gresie, preț 60.000 Ron, neg, tel 0746/779288. 
(A8) •
a zona Dorobanți bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță Inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288 (A8)
a doc, suprafață mare (41,5 mp), cameră cu 
parchet, contorizări, balcon, amenajată (gresie, 
faianță), boxă zona Dorobanți, preț 95.000 RON, 
neg, tel.231300; 0740/317.314. (A9)
a dac, cameră cu parchet, contorizări Integrale, 
etaj Intermediar, S 43 mp, Bd.22 Decembrie 
(zona Liceul Auto) Deva, preț negociabil, tel. 
212.141 sau 231 <IO,(A9)

Vând terenuri (21)

e intravilan, st=22 ari, fs 22 m, facilități: apă, 
curent, preț 6 euro/mp, zona Almașu Sec, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
eln Deva, zona, Eminescu, ST- 17000 mp, 
parcelat de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, 
formă dreptunghiulară, poziție bună, ideal pt 
investiție, construție casă, acte la zi, preț de la 10 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165703. (A4)
• Intravilan, la DN 7, între Deva șl Simeria, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, fiecare, utilități în 
zonă, preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20X40 metri, intravilan, 
utilități în zonă, loc drept și panoramă superbă, 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,07243/169303, 
0740/914688. (A5)
• Intravilan, at 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități în zonă. Zăvoi-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)
• Intravilan, at 1100 mp, front strad al 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit, în apropierea bisericii de 
pe Eminescu, loc drept stradă asfaltată, preț 95 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228, (A5)
• at 5538 mp, front stradal 15 m, utilități în 
apropiere, între Sânthalm și Macon, preț 15 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303,

, 0742/005228. (A5)
• zona Zăvoi 1000 mp, fs 15 m, toate utilitățile, 
ideal construcție casă, panoramă superbă, preț 
40 euro mp. Tel. 235208,0724/620358 (A6)

• Intravilan, Dova, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• Intravilan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă, certificat de urbanism, gaz, apă, curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
• Deva, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 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, S 1000 mp, FS 
18, utilități în zonă, preț neg., tel. 212.414 sau 
231800. (A9)
• S 500-1000 mp, zona Bejan Deva, toate 
utilitățile în zonă, preț 25 euro/mp, tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• grădhd+garaj, st 350 mp, curent trifazic, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• grădină, st 300 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366.0788/040 490,0788/158,483. (A10)

Vând alte imobile (27)
• dependințe (garaj P+l), 50 mp, curte mare, 
preț negociahii +el. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• zona B, 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, 
0788/158 483. (A10)

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

a vând cântar electronic și mașină 
măcinat cafea, pentru magazin alimer 
preț negociabil. Tei. 0720/368 
0747/095560. (7/7.11)

Auto străine (37)

(mobile chirii (29)

a vând urgent Ford Focus 1,8 TDDI, af 2003, 
RAR, identificare și vamă achitate, ABS, 
geamuri electrice, volan reglabil, închidere 
centralizată climă cauciucuri noi, baterie 
nouă Tel. 0721/210532,0726/806767. (2/6.11)

eofer 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)

a vând BMW 525i, af 1988, impecabil, preț 4300 
euro. Tel. 0726/392739. (T)

a vând convector fontă plus instalația afe 
Tel. 0726/184118 (T)
a vând feraaatrik dublă din 2 cariate, 
dimensiuni 1,20/1,30 m, preț neguciabi 
0254/215795.(7)
a vând lacăte și yale speciale antiefr 
import Germania, Abus. Tel. 0723/227569. ( 
a vând mașină de pufuleți, preț avantajo: 
211883, după ora 17. (8/7.11)
a vând umbrele windproof de damă și bărt 
ani garanție. Tel. 0723/227569. (T)

Garaje (43) Pierderi (62)

a două terenuri extravilan, de 6,000 șl 24.700 mp, 
localitatea Toteștl ■ Hațeg, lăngă canton, acte fn 
regulă titlu șl cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
o Deva, zona rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcelă fs 22 m, facilități, 20.000 euro 
parcela, tel. 0722-564004. (Al)
a Intravlan, In Șoimuș, st 4600 mp, fs 70 m, preț 
20 euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
a urgent kitravtan, st=5000 mp, fs 20 m, 2 
parcele, acces din DN 7, zona Sântandrei, ideal 
pentru hale industriale, preț 15 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
a Intravlan, 5700 mp, fs 30 m, facilități: apă gaz, 
curent zona Sântuhalm, preț 25 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
a urgent grikfciă + construcție casă livadă 
fântână curent, st=1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
a Intravilan, st=1550 mp, fs 18 m, facilități: 
curent, apă, gaz, zona Sântandrei, preț 15 

euro/mp, tel. 232060,0742/290024. (A3)

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

Vana spații comerciale (25)

Vinzi

Alege CL pentru anunțul tău

• urgent, 32 mp, pretabil birou sau sediu firmă, 
zona Liceului Auto, Deva, preț 28000 euro. Tel. 
0743/204069,0723/505460. (T)
• Dova, P+l, 150 mp+teren, 2 garaje, centrală 
termică, canalizare, apă, gaz, 82.000 euro, tel. 
0722-564004. (Al)
• hală de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședințe, poduri rulante, cale ferată, 
rampă, teren st=670C mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 232060,0742/290024. (A3)
e hală Industrială, st=800 mp, compartimentat 
în 2, apă, gaz, curent și teren st=6800 mp 
construcție nouă, Deva., tel. 232060,0742/290024. 
(A3)
e «t=290 mp, H=4,5 m, curent trifazic, CT, birou 
renovat zona Deva, preț 140.000 euro, neg., tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• urgent In zonă bună cu acces direct, spațiu 
comercial avizat, 140 mp,, birouri, magazie, 2 
grupuri sanitare, nu necesită fflarl investiții, preț 
43000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165703. (A4)
• zona Mărăzti, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)

o Deva,70 mp, + depozit 130 mp, toate utilitățile, 
800 euro/lună, tel. 215212. (Al)
e garsonieră, Deva, complet mobilată, 80 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
o B-dul Docebal et. 2,2 camere, dec., reparti
toare, mobilat frumos, s=56 mp, preț 150 
euro/lună și garanție, din 10 decembrie, tel. 
0745/367893. (A2)
e B-dul Decebal et. 1,3 camere dec., mobilat 
frumos, repartitoare, s=70 mp, preț 700 
RON/lună șl garanție, tel. 0745/367893. (A2)
o LL Caraglale, et 2,2 camere, dec., CT, mobilă 
nouă, amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• ofer pontra închiriat ap. 4 camere, mobilat și 
utilat totul nou, CT, aragaz, frigider, TV, mașină 
de spălat superamenajat, zona Al. Neptun, preț 
350 euro/lună, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• ofer pentra închiriat ap. 3 camere, mobilat, 
aragaz, frigider, contorizări la apă și gaz, preț 
100 euro, zona T. Maiorescu, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• ofer pentru închiriat ap. 4 camere, mobilat, 
aragaz, frigider, CT, renovat zona 22 Decembrie, 
preț 300 euro, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere, circuit, et 3, contorizări 
la apă șl gaz, nemobilat, zona Miorița, preț 120 
euro/lună, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)
• casă mare, 3 dormitoare, 3 băl, living, garaj, 
curte, zonă semlcentrală, liniștită, preț 1000 
euro, tel. 223400,0720/387898 0740/914688 (A5)
• zona Progreeulul apartament 2 camere, 
gresie, faianță în baie, parchet în camere, 
balcon, mobilat șl utilat complet, preț 150 
euro/lună. Tel.235208 0729/018866. (A6)
• zona Măitști, apartament 3 camere (living și 2 
dormitoare), termopane, centrală termică, 
podele laminate, tv color, gresie, faianță, 
mobilat șl utilat, preț 300 euro/lună Tel. 235208 
0729/018866. (A6)
• casă, Dova, 2 camere, living, baie, bucătărie, 
gresie, faianță, CT, grădină st 500 mp, garaj, 
mobilată sau nemobilată preț 400 euro/lună tel. 
235208 0729/018868 (A6)
• caut do închiriat garsonieră sau ap. 2 camere 
(ne)mobilat, zona Gojdu, Decebal, Piață 
Dorobanți, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 0729/018866. (A6)

• garai zona Magazinul Tineretului (Baroul de 
avocați), preț 50 euro/lună tel. 235208 
0729/018866. (A6)
• amenalată al mobilată integral, CT, zonă bună 
Deva, tel. 231800,0740/317314. (A9)

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

Mobilier și interioare (47)
a vând dormeză una persoană 35 ron, șl 
recamier două persoane, cu arcuri duble, 160, 
ron. Tel, 0254/215325. (T)
a vând mobilă completă pentru apartament 2 
camere, foarte avantajos; se vinde și parțial, 
Deva, l.L. Caragiale, bl. R, ap. 79; asigur trans- 
portul. Tel. 0723/288282. (T)

a dneagăsit un câine de culoare galben re 
mare, cu o pată albă la ceafă și un ham roșu 
rugat să sune la tel. 0729/110627. Răspun 
numele de Max. (T)
a pierdut carnet asigurări sănătate pe nu: 
Brfnzea Constantin. Se declară nul. (2/7.11) 

a pierdut carnet asigurări sănătate pe nui 
Lada Minodora Cornelia. Se declară nul. (7/

Prestări servicii (72)

Auto românești (36)
• vând Dada 1310 break, af 1987, în stare bună 
de funcționare. Tel. 216756, 0741/740047, 
0720/632545. (T)

• vând Dada 1310, af 1988 bine întreținută 
stare bună de funcționare, 62.000 km, ITP 
valabilă septembrie 2008 rovlnietă și asi
gurare. Tel. 221866. (2/3.11)

Calculatoare si accesorii 
(51)

a transport persoane HaNa ■ Germania 
Frânta -Spania ■ Portugalia, u destinați 
plecări miercuri sl vineri. Relații la n 
0745/311390,0744/S463C2. (7/17J0)

a cumpăr 8D. RAM 512 MB. Informații tel. 
0722/842710. (T)

Materiale de construcții (53)
a vând bile pentru acoperiș și două legături de 
lațuri noi. Tel. 0254/215795. (T)

a vând gard de beton, asigur transport șl 
montaj. Tel. 0723/659753. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

a vând pord 100 -190 kg, asigur condiții de 
sacrificare. Tel. 0729/042742. (3/7.11)

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

Altele (61)
a cumpăr lăzi și paleți din plastic. Tel. 
0723/227569. (T)
a vând cadă de baie acrii, nouă cu mască 
frontală scurgere automată baterie cu duș, preț 
250 ron, negociabil. Tel. 0723/227569. (T)
a vând haină din picioare Karakul, neagră 
mărimea 50, și cuvertură tip covor,"țesută 
manual. Tel. 0254/215325. (T)

a transport persoane: Italia, Germania, Fra 
Spania, Portugalia, la destinație. 
0745/568861,0742/121148,0749/037604, (6521

Oferte locuri de muncă (74
• Fabrică de cherestea din Bârcea Mare an 
jează motostivuitorist, ifronist, fochist autori; 
mecanic auto și muncitori necalificați. Inform 
latei. 0254/236897, (3/26.10)
a Armă de construcții SC Kreta Grup SRL 
Hunedoara, angajează zidari și faianțară; of 
200 • 350 euro/lună. Tel. 0723/689594. (6/7.11) 
a pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 
a producător tricotate angajăm cusătoare 
experiență în domeniu pentru atelierul < 
Simeria; decontăm cheltuielile de transpe 
Informațiitel. 0723/687218 (9/7.11)
• producător tricotate angajăm cusătoare 
experiență în domeniu pentru atelierul < 
Simeria; decontăm cheltuielile de transpo 
informații tel. 0723/687218 (9/7.11)
a SC Danielle Company SRL Deva, S 
Rândunicii, nr. 6, angajează agent vânzări. Rele 
la tel. 0728/107099. (3/2.11)
a societate comerdalâ cu profil farmaceul 
angajează asistent de farmacie și farmacist i 
normă întreagă, în Deva; pachet salari 
atractiv. Informații la tel. 0726/301378 (4/7.11)
• societate de gază angajează agențl pent: 
pază. Tel. 0723/525399. (5/7.11)

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

caută pentru dezvoltarea echipei 
în Deva

vânzători ambulanți
Vrei să câștigi în 4 ore cât ai câștiga în 8 ore?

Cerințe:

SC INSOLVENT CONSULT SRL
lichidator judiciar al SC ALUMINIU CONF SRL DEVA organizează, în 

data de 11.12.2006, ora 12.OO, la sediul Tribunalului Hunedoara, cam. 

119, vânzarea la licitație publică a bunurilor imobile:

1. Clădire de producție pentru tâmplărle din aluminiu, cu o suprafață 

utilă de 164 mp (195.000 le! RON + T.V.A.)

2. Clădire de producție II, hală vopsitorie, cu o suprafață utilă de 156 

mp (160.000 lei RON + T.V.A)

Ambele imobile sunt situate în Deva, Str. Plevnei, nr. 14, jud. Hune

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

bunului pentru care se licitează. Caietul de sarcini și orice Informații 

sunt la dispoziția eventualilor cumpărători la tel. 0724-256676.

(69080) 
4-1--zzz

SC HERAL CONSULTING SRL Orăștle 
lichidator judiciar al SC AGROMEC S.A. HAȚEG, cu sediul în 
Hațeg, Str. Progresului, nr. 57, jud. Hunedoara, organizează 
vânzarea prin licitație publică, în data de 08.12.2006, ora 
12.00, la sediul Tribunalului Hunedoara a următoarelor active 
ale societății, cu mențiunea că la această ședință prețurile au 
fost reduse cu 25% din prețul de pornire:

1. TEREN INCINTĂ = 11.625,43 euro (echivalent în lei)

2. SEDIU ADMINISTRATIV - BIROURI = 88.492,50 lei RON

3. TEREN INTRAVILAN în corn. Sântămăria Orlea = 6.463,8 lei 
RON

4. BUNURI MOBILE la preț de fier vechi

Prețurile menționate mai sus nu conțin T.V.A.

Caietul de sarcini și orice informații sunt la dispoziția eventu
alilor cumpărători la sediul lichidatorului din Orăștie, str. N. 
Bălcescu, nr. 42, tel. 0254-240807, 0744/861763, fax 0254- 
206241.

(69073)

• program de lucru între orele 6,00 ■ 10,00;• seriozitate;• dinamism;• abilități de comunicare.
Oferim:• comision din vânzări;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;• un loc de muncă modern și sigur;• :echipament.
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@infonnmedia.ro

(32135)

Stimați cititori credincioși, Măicuța Ana este binecuvântată 
de Dumnezeu pentru a ajuta oamenii care se afla la necaz 
sau în pragul disperării. Măicuța Ana face rugăciuni, 
masluri șl liturghii împreună cu 40 de măicuțe șl 40 de 
călugări, în 9 mănăstiri, pentru alungarea oricărui blestem, 
a farmecelor, a bolilor.
Anca, din Deva: Mulțumesc Măicuței Ana pentru că mi-a 
salvat căsnicia.
Dinu, din Hunedoara: Mulțumesc Măicuței Ana pentru că 
mi-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.
Vlorel: Mulțumesc Măicuței Ana. Deși nu am putut merge le mănăstire, am fost a|utat 
telefonic să ml se întoarcă soția acasă.
Persoanele care nu se pot deplasa la mănăstire pot apela șl telefonic la nr. 0728.79935.

(68960)

SC INSOEWENR CONSULT SRL Mto^iiK Esig 

EXIM SRL MgonhKoi, ta Halid da 11.13.3008, ora 13.30, Io ladiul Munolulul 
Hunodoara, tom. 119, «Bnoaraa ta Ikltalta publici ■ uiiriblBaialur Hanuri:
1. IMOBIL GliUra moorfi, otaliar MmpIMa tara dfarari, riM fa SMta, nr. 260 
A, comuna Bariu, Jud. Hunedoara, ta aiipiaiiȘB da 408,30 mp J67.500 lai BON a 
T.V.A)
3. BUNUM MOBIIE:
■ drcidor ai praHlafor
- frazB vardcoU cu avara avtaawf
■ maglni Ha rindolull iu gradina
■ circular pendulă orizontal
- mof ini do gBuril |1 coafai
■ mafini Ha rindalaB fa gradina

1 oil angliei 
■ lining SN320
*TtKa1

■ 4.100 RON 
«3.400 BON
■ 3.300 RON 
-3.1 BORON
■ 3.360 RON 
a £490 RON
■ 950 RON
-4.000 RON
■ 3.1IO RON

Qnranlla da participam la Ikltețiu aela du IOS din vafooroo fainului panini cam ea 
BritaeaB. Eulatal da ooratal |l erica tafaanralU runl fa aaanlualller
oimpirBtaH fa tai. 0724-234674.

; (6SO71)

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.

(58963)

mailto:camelia.gaga@infonnmedia.ro


— îiercuri, 8 noiembrie 2006
YouTube, „Invenția anului"

•Tratament genetic. Un retrovirus al' SIDA, modificat genetic pentru a combate! alte două retrovirusuri responsabile pentru această maladie, ar putea constitui un tratament eficace, este concluzia unor prime teste clinice efectute pe cinci pacienți.

TlirneU Tony Banks, Phil Collins și Mike Rutherford, membrii trupei Genesis, au anunțat ieri, la Londra, noul lor turneu național, „Turn it on Again”. (Foto: epa) (_________________________________________________

■ Site-ul YouTube a fost 
numit „Invenția anului" 
de prestigioasa revistă 
americană Time.

Washington (MF) - YouTube, un site care oferă servicii web ce permit încărcarea și vizualizarea de conținut video, a fost numit „Invenția anului” de prestigioasa revistă Time. Site-ul a fost preferat de Time unor alte invenții spectaculoase apărute anul acesta, precum vaccinul Gardasil sau dispozitivul de fierbere CrustaS- tun.Gardasil, conceput de compania Merck, este primul vaccin care previne apariția cancerului de col uterin, în timp ce CrustaStun, un dispozitiv care electrocutează crustaceele în cinci secunde, este o alternativă umană la procesul de fierbere a acestora. „Numai YouTube a creat un nou drum
Alt 
„Thriller" 
Dublin (MF) - Cân
tărețul Michael Jack- 
son a declarat că ar 
vrea să facă o conti
nuare a celebrului 
album „Thriller", 
care a avut cele mai 
mari vânzări pe plan 
mondial din toate 
timpurile. Jackson 
(48 ani) a declarat 
acest lucru în cadrul 
unui interviu pentru 
o emisiune a US TV 
pe care l-a dat la un 
studio de înregistrări 
din Dublin. Vedeta 
lucrează în prezent 
la un nou album 
împreună cu starul 
trupei Black Eyed 
Peas, William. 
Acest album va fi 
lansat în 2007, la 
șase ani de la ultima 
piesă lansată de 
Jackson. în cadrul 
aceleiași emisiuni, 
autorul hitului „Bad" 
i-a lăudat pe Justin 
Timberlake și Usher 
pentru că fac muzică 
inspirată din creațiile 
sale.

Incognito Film despre viața lui Goya
Londra (MF) - Prințul William al Marii Britanii călătorea cu feribotul de la Dover la Calais împreună cu trei prieteni. Acesta a dorit să intre în salonul feribotului, unde călătorii sunt serviți cu șampanie, ceai sau cafea, dar nu a fost recunoscut de stewardesă. Ea nu i-a dat voie să intre în salon pentru că era plin de clienți. Toate locurile din salon fuseseră rezervate

Madrid (MF) - Regizorul de origine cehă Milos Forman a lansat la Madrid cel mai recent film al său, „Goya's Ghosts”, un film despre viața pictorului spaniol Francisco de Goya și despre „ororile umanității”.Filmul, turnat la Madrid și în regiunile din apropiere, oferă o viziune asupra acestei
din timp. După ce surse de la Clarence House au confirmat că prințul William a fost pe acest feribot, Chris Laming, purtător de cuvânt al companiei de transporturi P&O a declarat Milos Forman (Foto: epa)

că numele prințului nu apărut lista pasageri șiaceea nu poate dacă a fost sau nu vorbaWilliam.

Un capucin cu pieptul galben studiază frunza dintr-un copac aflat în țarcul grădinii zoologice din Zurich, Elveția. (Foto: epa)

Clădire dărâmată de tornadă
■ O clădire a fost 
dărâmată de o tornadă, 
provocând cel puțin 
nouă victime în Japonia.Tokyo (MF) - Cel puțin nouă persoane au fost ucise și peste zece rănite după ce o tornadă s-a abătut, marți, asupra unei clădiri din nordul Japoniei, au declarat oficiali locali, citați de Reuters.„Nouă persoane au fost ucise și peste zece rănite”, a declarat un purtător de cuvânt al brigăzii de pompieri din Engaru, localitate din nord-estul insulei japoneze Hokkaido, principala insulă din nordul arhipelagului nipon. Alte persoane au rămas blocate sub dărâmături,

J Cea mai scumpă șampanie din lume

Toalete care cântă imnulRoma (MF) - Justiția italiană va trebui să decidă în curând soarta unei opere de artă - toalete care cântă imnul național - în cadrul unui proces intentat muzeului din orașul Bolzano de un partid de dreapta. „Opera a fost pusă sub sechestru din 19 octombrie, iar noi am cerut ridicarea lui. Tribunalul a arătat că în curând se va lua o decizie”, a. declarat, ieri, Silvia Rissbacher, purtător de cuvânt din partea muzeului.Această operă de artă contemporană creată de două artiste din Roma, Eleonora Chiari și Sandra Goldschmied, reproduce imnul național italian în versiune electronică, având ca fundal sonor zgomotul produs de un jet de apă. O fotocelulă declanșează muzica de fiecare dată când un vizitator se apropie de exponat.

■ Șampania va fi 
lansată pe piață de către 
producătorul francez 
Pernod Ricard.Paris (MF) - Producătorul francez de vinuri și băuturi spirtoase Pernod Ricard a anunțat, ieri, că va pune în vânzare cel mai scump sortiment de șampanie din lume. „O sticlă va costa în jur de 1.000

YouTube (Foto: FAN)pentru ca milioane de oameni să se amuze, educe, sau șocheze unul pe celălalt la un nivel care nu a mai fost atins până acum”, a indicat revista Time în ediția pe anul 2006 a raportului „Best Inventions”.Potrivit YouTube, recent achiziționat de gigantul de internet Google pentru suma de 1,65 de miliarde de dolari, peste 70 de milioane de clipuri video sunt vizionate zilnic de intemauți.
țări, în perioada 1792 - 1809, marcată de convulsii, între sfârșitul Inchiziției și invazia împăratului Napoleon, prin ochii lui Goya, încarnat de actorul danez Stellan Skars- gard. Actorul spaniol Javier Bardem joacă rolul fratelui Lorenzo, un călugăr foarte influent în cadrul Inchiziției, care are o relație cu Incs, tânăra muză a lui Goya (Natalie Portman), acuzată de erezie și trimisă la închisoare.„Am căutat în viața lui Goya ecourile propriei mele vieți din perioada nazismului și comunismului”, a explicat Forman, ai cărui părinți au murit în lagărul de la Auchwitz.

Echipele de intervenție din orașul japonez Engaru caută 
supraviețuitori sub dărâmături (Foto: epa)dar oficialul local nu a putut preciza numărul celor dispăruți, afăugând că operațiunile 
de euro (1.276 dolari). Producția nu va fi mare și nu va fi comercializată pe piața locală”, a declarat președintele companiei, Patrick Ricard, la adunarea anuală a acționarilor.Ricard a răspuns astfel unei întrebări legate de strategia Pemod pentru a face față concurenței unor grupuri rivale producătoare de băuturi de lux, precum LVMH, lider mondial în domeniul șampaniei.

de salvare sunt îngreunate de ploaie. Televiziunile au prezentat imagini din orașul
Pernod Ricard, al patrulea producător mondial din industria vinului, a anunțat recent că va intra anul viitor pe piața românească de vin. decizie favorizată de integrarea României în Uniunea Europeană și de dispariția taxelor vamale. Grupul francez este prezent deja pe piața românească, compania Pernod Ricard România fiind unul dintre primii trei importatori de băuturi spirtoase.

Alexandra Mariș, este născută în zodia Rac, îi plac dansul, înotul și limbile străine.
(Foto: T.Manu)Fata zilei o găsiți și pe www.huon.ro

Saroma, unde echipele de intervenție încercau să salveze persoanele izolate sub resturile clădirii care adăpostea mai mulți muncitori ai unui șantier de construcție. La fața locului s-au deplasat mașinile pompierilor și ambulanțe, unde puteau fi văzute mașini strivite, scânduri și rămășițe împrăștiate.„Sperăm ca numărul victimelor să nu depășească cifra unităților, dar există și persoane dispărute”, a declarat oficialul citat.Reprezentanții locali au declarat că mai multe case au fost avariate iar televiziunile au prezentat imagini cu cel puțin o locuință afectată de tornada care s-a abătut deasupra orașului.

Lansare Cântăreța canadiană Nelly Furtado a fost prezentă luni la Lisabona pentru lansarea celui mai nou album al ei, „Loose”. (Foto: EPA)

http://www.huon.ro

