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Cer predominant noros. Precipitații. Ucisă de mașina cu
dimineața la prânz seara

• Măsuri. Directorul Direcției de Investigații Criminale, Bujor Florescu, a declarat că se vor intensifica acțiunile pentru prinderea „braconierilor arheologici". în acest scop vor fi identificate siturile arheologice, mai ales cele dacice și romane, din județele Alba și Hunedoara. (C.P.)

■ O femeie din Deva 
și-a pierdut viața, fiind 
strivită de mașina care 
colecta gunoiul.Deva (M.T.) - Tragicul accident s-a petrecut în jurul orei 12.00, pe strada Zamfîrescu din Deva, în timp ce Vaier F. ma

nevra autospeciala Mercedes. Bărbatul nu s-a asigurat la plecarea de pe loc și a accidentat-o mortal pe Victoria M., de 77 de ani, din Deva, pensionară, care se afla în fața autovehiculului, pe partea carosabilă. Din spusele martorilor prezenți la fața locului, femeia se îndrepta spre casă când a

fost lovită de autospecială. I- maginile de la locul accidentului au fost de coșmar. Capul femeii și mâna dreaptă au fost strivite sub roțile bolidului, „în cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă”, declară purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoa-

gunoira, subinspector Bogdan Nițu. Majoritatea celor prezenți la locul accidentului au declarat că șoferii care trec pe aici calcă prea tare pedala de accelerație.

vXI Hunedoara a premiat, intr-un cadru festiv, oamenii de afaceri cu cele mai bune rezultate economice, /p.5 (Foto- t. Mânu) Alte poze pe www.huon.ro
(Expoziție la SăcărâmbDeva (S.B.) - Expoziția „Săcărâmb-cămara de comori a României”, organizată de Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva în colaborare cu Muzeul German al Mineritului din Bochum, Muzeul Transilvănean din Gundelsheim și Arhivele Naționale Deva, va fî vernisată în 15.11., la ora 12.00, în sălile muzeului din clădirea Magna Curia - Deva. Expoziția va aduce în prim-plan istoria satului Săcărâmb, situat în apropiere de Deva, ce este legată de exploatarea aurului.

Balul de la Liceul Sportiv din Deva ce a avut loc aseară a fost o reușită, /p.3 (Foto: T. Mânu)

Ultimele tentacule ale Hidrei
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■ Ultimii patru inculpați 
din dosarul Hidra vor fi 
puși în libertate a decis 
ieri Curtea de Apel Alba.Deva (C.P.) - Instanța a admis recursul celor patru inculpați și a decis înlocuirea măsurii arestării preventive cu interdicția de a părăsi localitatea. Cei patru erau ultimii din aproape 50 de incul

pați cercetați în acest dosar care se mai aflau în arest preventiv, restul fiind puși în libertate tot în urma unei hotărâri a Curții de Apel Alba Iulia din luna octombrie. Aproape 50 de hunedoreni sunt cercetați în dosarul Hidra. Persoanele sunt cercetate pentru furt calificat cu consecințe deosebit de grave, delapidare și spălare de bani, luare de mită, ultraj contra

bunelor moravuri, tulburarea ordinii și liniștii publice sau chiar tentativă de omor calificat. Primele 27 de arestări au fost făcute în 14 iulie, la finalul celei mai mari acțiuni desfășurate în România și la care, au participat 300 de polițiști de la Crimă Organizată și ofițeri de la trupele de intervenție rapidă din județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Arad, Cluj și Timiș.

Amenzi pentru 
centuriDeva (M.T.) - Polițiștii au sancționat ieri 50 de șoferi deveni care nu purtau centurile de siguranță. Acțiunea a fost una de conștientizare a șoferilor de necesitatea purtării centurii și riscurile la care se expun. Amenda minimă a fost de 25 lei.

Zăpadă puțină la munte
Românii sunt pe locul 3 in rândul 
infractorilor străini din Italia
4-a sfârșitul lunii octombrie, 12,64% dintre deținuții 
Străini ai închisorilor italiene erau români.

Locul III

■ Salvamontiștii reco
mandă evitarea excursii
lor lungi și sfătuiesc tu
riștii să se îmbrace gros.Lupeni (M.S.) - Salvamontiștii recomandă turiștilor să evite excursiile lungi în zona Masivului Retezatul Mare, din cauza vremii nepotrivite și a stratului de zăpadă amestecat cu bucăți de pietriș. „Zăpada este puțină și spulberată de vânt. Nu se poate schia, iar vremea este nepotrivită pen

tru traseele lungi. Recomandăm turiștilor care vin la munte excursii de scurtă durată la cabanele Pietrele, Buta sau în stațiunile Parâng și Straja”, a declarat șeful Salva- mont Lupeni, George Resiga. în prezent, stratul de zăpadă în stațiunile Parâng și Straja, din Vale, măsoară zece centimetri. La acest sfârșit de săptămână sunt anunțate primele grupuri mai mari de turiști în stațiunea Straja, estimându- se că numărul acestora va ajunge la o sută de persoane. Nu ne place! în plin centrul Devei, parcul de la Opera | mai are puțin și ajunge groapă de gunoi. (Foto: t Mânu) . __________ g . - ' '■ ■___J
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• Posibilă moțiune. PSD ar putea iniția o moțiune de cenzură dacă Guvernul nu va debloca actuala criză politică ce afectează actul guvernamental, a declarat ieri deputatul PSD de Suceava, Mîrela Adomnicăi. Ea a spus că actuala putere trebuie să-și rezolve problemele determinate de scandalurile din interiorul PNL și din Alianța DA, pentru că acestea afectează actul guvernamental.

PNL, pe marginea prăpastiei

A convocat 
anticipateBelgrad (MF) - Președintele Serbiei, Boris i Tadici, a anunțat ieri că j alegerile anticipate vor i fi organizate la 21 ianua- i rie, această dată putând i influența calendarul sta- î bilit pentru luarea unei î decizii cu privire la pro- i vincia separatistă sârbă i Kosovo. Reprezentanții i marilor puteri care se ; ocupă de diplomația balcanică - SUA, Marea î Britanie, Italia, Franța, [ Germania, Rusia - s-au ș întâlnit ieri la Viena i pentru a stabili demersurile ce trebuie adoptate în privința provinciei ; Kosovo. Percepuți ca ; susținători ai cererii de : independență a majori- î tății etnice albaneze, ei î hotărâseră să aștepte pâ- i nă după alegerile din i Serbia, în condițiile în î care acestea urmau a fi î organizate în decembrie, pentru a evita orienta- : rea electoratului către i ultranaționalism.

Josep Borrell
(Foto: EPA)

Planuri 
mari

Boris Tadici (Foto: epa)

Roma (MR - Preșe

dintele Parlamentului i
European, spaniolul ;

Josep Bonell, a de- i
darat la Roma că do- ;

rește ca 2007 să fie i
anul relansării institu- \

țiilor europene după i
„doi ani de intro- i

specție". „Europa aș

teaptă o contribuție i
importantă din par
tea Guvernului italian 
pentru a ieși din im
pasul constituțional. ;

Sperăm că 2007 va fi i
anul relansării, a de- i
darat el, adică redes- i
coperirea a ceea ce :

vrea Europa și renun- i
țarea la lamentări. i
Am trecut prin doi ;

ani de introspecție, i
este necesar să tre- i
•oem ia-acțiune", a * % țL - 

apredat Borrell. „U- i
nanimitatea celor 27 i
reprezintă o adevăra- i
tă paralizie. Trebuie ;

să schimbăm aceste i
norme pentru a pu
tea acționa", a sub- i
liniat Borrell. i

Iranienii, mai liniștiți 
fără Donald Rumsfeld

Washington (MF) - Extremiștii iranieni salută înfrângerea republicanilor la alegerile parțiale din SUA și demisia secretarului Apărării Donald Rumsfeld, considerând că noua configurație politică reduce riscul unor atacuri militare americane asupra instalațiilor lor nucleare, relatează The Guardian. Surse apropiate regimului de la Teheran au declarat că înlocuirea lui Rumsfeld cu fdstul director al CIA, Robert Gates, crește șansele unor discuții directe între Teheran și Washington.

Mihai Răzvan Ungureanu, In vizită în Esto
nia, a fost primit ieri Ia Varșovia de pie- 
mieru. Jaroslaw Kaczynski. (Foto: ®â)

■ Tăriceanu l-ar vrea 
înapoi pe Stolojan, iar 
acesta l-ar vrea afară din 
partid pe Tăriceanu.

Suceava (MF) - Președintele PNL, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, ieri, la Suceava, că fostul lider liberal Theodor Stolojan își poate regăsi locul în partid dacă respectă regulile acestuia, în ceea ce privește ideile, principiile, hotărârile luate la nivelul conducerii formațiunii.

„Există disponibilitate pentru ca, în privința domnului Stolojan, la care se referă apelul (n.r. - apelul la unitatea partidului), dacă respectă ideile, principiile, valorile, Statutul, identitatea liberală, să fie din nou în PNL”, a afirmat Tăriceanu.El a precizat că aceste reguli sunt valabile pentru toți membrii, inclusiv pentru președintele partidului, subliniind că, dacă Stolojan respectă aceste principii, își poate regăsi locul în partid.

în privința platformei lansate de Stolojan, Tăriceanu a spus că „toată lumea s-a distanțat, net și fără echivoc”.
IreconciliabiliLa rândul său, Theodor Stolojan a declarat că va candida la șefia PNL doar în condițiile în care Călin Popescu Tăriceanu și grupul din jurul a- cestuia vor trebui să se retragă de la șefia PNL în cazul în care tot mai- mulți liberali vor adera la platforma de reformă. „Călin Popescu Tări-

Mii de palestinieni dintr-o tabără de refugiați din Siria au protestat ieri împotriva violențelor izbuc
nite între militarii israelieni și palestinienii din Cisiordania (Foto: epa)
Violențe în Cisiordania

Betleem (MF) - Violențele au izbucnit, ieri seară, între militarii israelieni și locuitorii palestinieni dintr-un sat din Cisiordania, în timp ce armata desfășura o anchetă referitoare la eventuala răpire a unui israelian, au declarat surse din cadrul serviciilor de securitate palestiniene.Potrivit surselor citate, forțele israeliene au pătruns în satul Nahalim și au fost în-

tâmpinate cu lovituri de pietre de un grup de adolescenți. Sursele nu au menționat însă dacă există răniți.Purtătorul de cuvânt al poliției israeliene, Mickey Rosenfeld, a declarat că o anchetă este în curs de desfășurare, pentru verificarea unei informații potrivit căreia un cetățean israelian ar fi fost văzut în timp ce era răpit de pe un șantier de construcție din a-

propierea coloniei Betar Illit.El a precizat că poliția percheziționează zona și verifică dacă vreun locuitor al coloniei este dat dispărut.O sursă militară a declarat însă că nici un indiciu nu- confirmă ipoteza dispariției unui israelian. Această sursă a apreciat că zvonul privind răpirea ar fi luat naștere în urma unei dispute între palestinieni, referitoare la șantier.

ceanu și grupul din jurul a- cestuia, care parazitează PNL, vor trebui să se retragă de la conducerea partidului dacă tot mai mulți liberali vor adera la platforma de reformă. în această situație voi candida . pentru șefia partidului”, âjl spus Stolojan.„întâi trebuie liberalii, din ce în ce mai mulți, să adere la platformă. Atunci Tăriceanu și grupul său vor trebui să plece, și atunci, doar în acest caz, vom conduce”, a spus Stolojan. »Vy 
Marea Britanie, 
serios amenințată 

Londra (MF) - Aproximativ 30 de comploturi teroriste majore sunt puse la cale în Marea Britanie, în viitor existând riscul utilizării unor dispozitive chimice sau nucleare, a declarat, ieri, Eliza Man- ningham-Buller, directorul Serviciului de Informațiij Interne (MI5), citată de Renters.„Avem cunoștință de numeroase comploturi care vizează uciderea civililor și afectarea economiei. Ce vreau să spun prin numeroase? Aproximativ 30 de comploturi de care știm”, a precizat Manning- ham-Buller.„în prezent, ne confruntăm cu amenințarea dispozitivelor explozive artizanale. însă, în viitor, amenințarea va include substanțe chimice și bacteriologice, materiale radioactive și chiar tehnologie nucleară”, a explicat directorul MI5.La începutul săptămânii, Dhiren Barot, un tânăr britanic musulman, a fost condam- r nat la închisoare pe viață ,(pel puțin 40 de ani) pentru că plănuia comiterea unor atacuri la Bursa din New York și pe teritoriul Marii Britanii.în cursul zilei de joi, autoritățile britanice au inculpat o femeie în virtutea legislației antiteroriste, după ce în calculatorul personal au fost găsite materiale privind utilizarea armelor, substanțelor toxice, minelor antipersonal și munițiilor.Poliția a precizat că femeia are legătură cu un suspect arestat luna trecută pe Aeroportul Heathrow. ’
Partid al românilor în Italia
■ După Spania, și-n 
Italia s-a înființat un par
tid al românilor: Partidul 
Identitatea Românească.

Roma (MF) - Partidul Românilor din Italia (Partidul Identitatea Românească) s-a înființat, joi, la Roma, fiind condus de avocatul italian Giancarlo Germani, iar secretar general este avocatul român Geta Lupu, informează Miruna Căjvăneanu, purtător de cuvânt al formațiunii.Au semnat actul de constituire al partidului 15 membri fondatori, atât români, cât și italieni. între membrii fondatori se numără juriști, activiști proveniți din mișcarea sindicală și organizațiile neguvernamentale care apără drepturile românilor din Italia, întreprinzători români, oameni de cultură. Acesta este primul partid al românilor în Italia și se pot înscrie atât

cetățeni români, cât și cetățeni italieni.Potrivit Statutului, Partidul Identitatea Românească este înființat ca un subiect politic autonom și independent, fără o ideologie politică, și își propune să dezvolte și să susțină coeziunea culturală și politică a comunității românești în I- talia. De asemenea, scopul declarat al Partidului este obținerea îmbunățirii progresive și constante a condițiilor de viață ale românilor din Italia.Partidul, prin statutul său, va putea participa la toate a- legerile administrative, politice și europene care se vor ține în Italia.Și în Spania omul de afaceri român Augusto Constantin a fondat, recent, Partidul Independent Român (PIR), în provincia Castellon, formațiune care își propune să militeze pentru drepturile românilor aflați în această țară.

Apel al PSD către Barroso
■ PSD îi solicită lui 
președintelui CE să 
revizuiască portofoliul 
acordat României.București (MF) - PSD face un apel către președintele CE pentru revizuirea portofoliului acordat comisarului român și cere Guvernului să i se alăture în acest demers, a declarat, ieri, euroobservatorul social-democrat Adrian Severin.„PSD face un apel către președintele Comisiei Europene pentru a revizui portofoliul respectiv și să-i dea o consistență adecvată (...) și un apel către Guvernul României să se alăture PSD pentru a realiza o majoritate la Bruxelles, necesară regândirii portofoliului acordat comisarului ro

mân”, a spus Adrian Severin.Tot ieri, vicepreședintele grupului socialist din Parlamentul European Hannes Swoboda anunța că socialiștii europeni sprijină o e- ventuală extindere a portofoliului încredințat lui Orban, dar că nu s-au consultat deocamdată cu celelalte grupuri politice din PE, în această privință.Modalitatea oficială prin care va transmisă această solicitare către Barroso ar putea fi ori o discuție înfB președintele grupului socialist, Jan Marinus Wiersma, și președintele CE, ori prin intermediul unui eo- municat de presă, ori aducerea în discuție a subiectului în timpul dezbaterilor din legislativul european pe marginea candidaturii lui Leonard Orban.
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• Mort. Un bărbat de 69 de ani, din Deva, a fost găsit mort, la domiciliul său, de pestrada Bejan. Vecinii, alertați de mirosul care ieșea din apartamentul bătrânului, au anunțat pompierii care au spart ușa pentru a putea intra în casă. Nu s-a stabilit cauza morții, însă bărbatul suferea de afecțiuni cardiace. Cadavrul a fost depus la morgă. (M.T.)

Balul „boboceilor" sportivi

Accident la 
Sibișel

Sibișel (M.T.) - Un bărbat de 43 de ani, din localitatea Sibișel a fost grav rănit în urma unui accident de circulație produs ieri dimineață, pe DJ 705F, în localitate. „Conducătorul unui autoturism Dacia 1310, Ilie D., a lovit un cal care a pătruns instantaneu pe partea carosabilă, după care autoturismul a ricoșat într-un copac de pe marginea părții carosabile. în continuare polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulație”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, subinspector Bogdan Nițu. în urma impactului conducătorul autoturismului a fost grav rănit și transportat de urgență la spital, unde a rămas internat, iar animalul nu a mai putut fi salvat.

MonedăDensuș (M.S.) - Ban- 
‘ca Națională a 
României va pune în 
circulație, începând 

cu data de 13 
noiembrie 2006, o 
monedă din argint, 
cu valoarea nominală 
de 5 lei, dedicată bi
sericii de la Densuș, 
lăcaș de cult cu un 
caracter unic în 

peisajul arhitecturii 
medievale românești, 
datând din secolul al 
Xlll-lea. Moneda are 

formă rotundă, o 
greutate de 31,103 
grame, un diametru 
de 37 mm și margi
nea netedă. Fiecare 
monedă va fi însoțită 
de un certificat de 

autenticitate și de o 
broșură de 

prezentare a acestei 
emisiuni numisma
tice. Tirajul emisiunii 
este de 500 exem
plare. Prețul de vân
zare, exclusiv TVA, al 
unei monede este de 
120 lei și nu include 
prețul cutiei de 

prezentare.

Acestea sunt locațiile unde puteți să citiți GRATUIT

-’-Cuvântul Liber:

- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara

- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara

- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara

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

doara

- 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 Decebal, bloc 

M, parter

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 
de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 
cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 
Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 
alături de cele mai interesante comentarii.

CUVÂ® Vot prin 
SMS

întrebarea săptămânii: Ar fi bine 

să fie legalizată prostituția în 
România?

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

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume. Votul prin SMS poate fi tri
mis până în data de 17 noiembrie, ora 24

Votul prin SMS, 
pentru întrebarea săptămânii 
trecute: Este corect să fim 
amendați dacă nu facem anal
izele medicale obligatorii? S-a 
înregistrat
100% răspuns negativ.

■ Sala Sporturilor a 
găzduit ieri „balul 
bobocilor" de la 
CNS Deva.

Deva (C.B.) - Atmosfera a fost incendiară aseară la Sala Sporturilor din Deva pentru că „boboceii” de la Colegiul Național Sportiv „Cetate” au transformat seara în distracție pură. Opt perechi formate din cele mai frumoase fete și cei mai chipeși băieți au trecut prin cinci probe pentru a demonstra că merită să primească titlul de Miss, respectiv Mister ai balului.

Piesa celor de la Rebelde a făcut intrarea perechilor în concurs. Nu a lipsit de asemenea proba surpriză, în care concurenții au fost supuși la probe care mai de care mai inedite, proba de dans la care concurenții au demonstrat cât de „sportivi” sunt.Proba opțională a fost cea care a dat culoare atmosferei care s-a încins în final cu parada modei. Publicul a participat afectiv și a susținut concurenții prin încurajări. Participanții au fost încântați de reușita balului. „Am așteptat acest bal cu sufletul la gură. Sunt două luni de când

Miss și Mister la Balul Liceului Sportivmă pregătesc pentru seara aceasta și pot spune acum că a fost cel mai frumos bal dintre toate”, a spus Alexandra Lăguț, una din „bobocelele” participante la bal. O coregrafie specială a fost creată de

trupa de dans a Liceului i Sportiv Cetate. Invitați spe- i ciali la bal au fost Claudia,, Nek și De Marco. Titlul de, miss a revenit Adinei Rucă- ■ rean, iar cel de mister lui, Răzvan Moroșan l
Ki: Crede# că românii își petrec week-end-ul la fel ca occidentalii?

Cred că românii își pregătesc zilele de week-end pentru distracție. E adevărat că nu au aceleași posibilități ca occidentalii și că asta depinde de fiecare popor!
Ramona, 
Deva

Occidentalii au bani și-și permit să își programeze week-end- uri mult mai frumoase din toate punctele de vedere! Ei fac excursii mai multe decât românii!
Adina, 
Timișoara

Gușă, scriitor
Deva (S.B.) - Astfel a fost cunoscut ieri, la Galeria de Artă „Forma” din Deva, unde a avut loc lansarea volumului său „10 păcate ale României”. Mottoul cărții aparține lui Panait Istrati: „Ouăle sparte le-am văzut dar n-am văzut omleta” și Cosmin Horea Gușă l-a ales pentru a prezenta pe scurt cuprinsul volumului. „Am scris această carte pentru că eu iubesc România. Nu o pot iubi însă lăudându-i defectele!” - spunea Cosmin Gușă vorbind deve- nilor despre cartea sa. „10 păcate ale României” cuprinde părerea scrisă a autorului despre oligarhii României, despre sistemul politic putred, tranziția românilor însoțită de mari minciuni, statul devenit un adversar al populației, instituțiile statului, societatea care-și pierde valorile, sărăcia românilor, obsesia pentru imagine, despre faptul că România nu este pregătită pentru șocul integrării și despre plătitorul de taxe care este adevărata victimă a tranziției. Prezentarea autorului și a cărții sale a fost făcută, la Deva, de Editura „Emia”, moderator fiind poetesa Paulina Popa.

Cosmin Gușă

Da. Sunt sigură că majoritatea popoarelor știu ce este un week-end adevărat! Românii se distrează și ei, după posibilități! Foarte mulți nu știu ce este un week-end! 
Carmen Cărdei,
Deva

Week-end-ul românilor e mai mult muncă! Dar ei nu uită niciodată că au zile libere și se mai odihnesc, fac excursii sau ceva, orice, ca să se distreze cât de cât! 
Claudia Ramona Susa, 
Deva

Nu putem compara week-end-ul românilor cu cel al occidentalilor! Poate peste 20 de ani vom ști și noi ce este un week-end adevărat!
Cristina Căzu, 
Deva

Atătură-te Cuvântului Liber! Cu noi ai numai de câștigat!

Acest concurs este valabil doar pentru cei care în ultimele 6 luni nu au fost ABONAȚI sau CITITORI DE PROBĂ!

Vrei să câștigi

50 RON?
Dar să citești timp de o 
lună Cuvântul Liber

GRATUIT?
CE TREBUIE SĂ FACI?Dacă ai găsit în ziarul de vineri, 
10 noiembrie, inserată o carte poștală, participă la concursul puzzle! în fiecare ediție, până în 17 noiembrie, va fi publicată câte o piesă din pliantul respectiv. Decupează fiecare piesă-puzzle (6 piese), reconstituind imaginea și lipește-o apoi pe pliant. La final, după ce ai realizat imaginea de pe pliant, completează talonul apărut pe spate, cu datele tale personale, pentru a putea primi ziarul, GRATUIT, timp de o lună, și depune apoi cartea poștală în cutiile speciale Cuvântul Liber, sau la O.P.l, C.P.3, Deva, sau trimite-o la sediul redacției din Deva, Strada 22 Decembrie, nr. 37A, până în 23 noiembrie. Extragerea va avea loc în 24 noiembrie, iar numele câștigătorului va fi publicat în ediția din 25 noiembrie.
REGULAMENT:La acest concurs nu pot participa angajații S.C. Inform Media S.R.L. și nici rudele acestora de gradele I și II. Informații suplimentare, la telefonul 0254/211275, interior 8806. Persoană de contact: Magdalena Șerban.Pe tine nu te-a uimit? Cuvântul Liber este GRATUIT!

SUCCES!
A JURNAL

CONCURS



âmbătă, 11 noiembrie 2006 coran» bUHDUIH f

w?vsvî^v;sw;:MV.?Vj»-w w v v*

Ziua Independenței Poloniei__________________ __________
1821 - S-a născut seoitonal F. M. PosStoi—sKI bn. 18811.
1922 - S-a născut scriitorul american Kurt Vonn--qut jr, 

iWF^Sșș î®|E poMtol Mise» 

Dihescu. „ „. 

suferințe |n. 1914).

Prognoza pentru astăziCer predominant noros. Maxima va fi de7°C, iar minima de -2°C.
Prognoza pentru două zile
Duminică. Cer partial noros. Ploaie. Maxima va fi de 9°C, iar minima de -1°C.
Luni. Precipitații. Temperatura maximă va fi de 6°C. Minima va fi de circa -2°C.

Calendar Creștin-Ortodox_____________________________
Sf. Mc. Mina; Sf. Mc. Vichentie, diacon de Zaragoza; 
Sf.Mc. Ștefanida; Cuv. Teodor Studitul; Sf. Martin, epis
cop de Tours.

Calendar Romano-Catolic______________________________
Sf. Martin din Tours, ep.

Calendar Greco-Catolic________________________________
S. Mina, m.; Ss. Voctor, Vichentie și Ștefanida, m. S. 
Teodor Studitul, c., mărt.

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!

;■ -

ws«

în priarSM parte a zilei sunteți ub visător gi aveîi tendința să ireglijați problemele importante pe care le anțl de rezolvat.
TaurTalentul dumneavoastră oreaîlsr este apreciat în soeleWe.Ar fi line să 8 folosiți pentru rezolvarea problemelor profesionale și in afaceri.

■-Nu sunteți prea comunicativ ți ar fl bine să amânați întâl- nlrila da afaceri. Nu se știe niciodată ce se poate întâmpla.
RacAveți succes In toate activitățile legate de cămin, dar și în ssci^ate. După masă s-ar putea să primiți musafiri Rin străinătate. Puteți să vă faceți planuri de viitor.

■ - >ui
Ley

O

Puterea creativă ie care dispuneți vă îndeamnă să începeți o activitate nouă. Aveți toate șansele de reușită pe pian Intelectual ți sentimental.
Fecioarăîn prima parte a zilei, sunteți mal sensibil decât de obicei, iar .elațlile h persoanele ii» jar ar putea II ușor tensio-
nat».
Balanță_ _ _ _ 77 r"în MlafB Humneavoastră au loc scbimniri Impotente, care vă dM Natal satisfaci!. Activitatea intelectuală intensă și ptterea creativă de care dispuneți contribuie la suw**'-

F Aveți șanse de reușită in tot se faceți azi. Este un moment excelent pentru a susține examene, lucrări artistice și proiecte.

Energie electrică__________________ ' ______
Astăzi, furntzaiea energiei electrice nu sa fi întreruptă, 
tuni, 13 noiembrie, furnizarea energiei electrice va fi între
ruptă ta vederea executării de lucrări programate, între 
tal»:
8,00-14.00 ta localitățile Galeș, Mladin, Dăbâca, Hâșdău, 
Vălari;
- Hunedoara, str. G. Enescu, nr 9, sc.A.

Gaz_____________________________ __________________ __ ___
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fl întreruptă.

Apă__________ ________________________
Astăzi, furnizarea apei potabili tt va fi întrerupta.

în perioada 4 noiembrie - 1 decembrie. Cuvântul Liber 
vrea sâ continui să-î demonstrezi cât de ușor te poți 
Juca cu cuvintele. DezJeagâ corect toate integramele 

ite îh aceastâ perioadă, realizează o colecție șl 
trimite-o aiături 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 îh 4 decembrie. Extragerea va avea 
loc în 5 decembrie, ora 16.30, la sediul redacției, îh 
prezența unei comisii.
DE DATA ACEASTA IȚI DAM CHIAR BANI! 
Informații suplimentare ia nr. 0254-211275, Int 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot partidpa angajațiI Inform 
Media și nld rudele acestora de gradele I șl II.

I
i
i

l 
i 
i 
i

Prăjitură cu mere
Ingrediente: 5 mere (soiul Golden), 3 ouă, 150 g miere, 150 g făină, 200 g unt. Pentru caramel - 20 bucăți de zahăr (100 g).
Mod de preparare: încingeți cuptorul la 180 grade și preparați zahărul ars, punând pe foc, într-o crăticioară cu fundul gros, zahărul împreună cu 2 linguri de apă. Când începe să se îngălbenească, tumati-1 într-o formă cu pereți detașabili pe care-o înclinați pe toate părțile, pentru că zahărul ars să acopere atât fundul, cât și pereții. Curătati merele și tă- iati-le în sferturi. Topiți untul și amesteca- ți-1 cu ouăle, mierea și făina (în robotul de bucătărie sau cu telul). Așezați merele în tavă peste zahărul caramel, turnați peste ele aluatul și dați prăjitura 40 de minute la cuptor. După ce o scoateți din cuptor, răstumati- o pe un platou și serviti-o călduță sau rece.

Poftă bunăl (Foto: arhive)

Nume........................
Prenume .............. .Adresa........-.................................. Tel.Localitatea .............Sunteți abonat la Cuvântul liber? DA □ NU □

cuvw JURNAL

Vărsător _

jți J ' ■»

Sunteți toțărât să începeți 0 afacere, dar nu prea văbanii. Dacă reușiți să v. psm|l la lucru Imaginația și inventivitatea. qirtefi face rost As suma necesară.
ss.Zi favorabilă pentru planuri Me vita și pentru demararea unor noi activități în domeniul social. S-ar putea să vi se ofene o ewunsie la munte.

7:00 Patru minute... (film 
Ode familie, SUA 2005). 

Cu: Shaun Austin- 
Olsen

813 Celebritățile timpului 
tău (s)

8:40 Desene animate. Club 
Disney

930 Vreau să fiu... cu ttsy 
șl BHsy

1000 Joaca de-a poveștile. 
Ursul păcălit de vulpe.

1030 Elefantul cu bulină 
11:00 Cartea europeană (r) 
1200 Meseria, brățară de 

aur
12:35 0 vedetă... populari 
1400 Jurnalul TVR. Sport

El Meteo
1420 La Urgenți (r) (ep. 7). 

Cu: Florin Piersic Jr„ 
Crina Matei

1520 TVR 50. Umon/, 
actorii șl talevtau' 

16:00 Revotuțll eșuata 
(documentar)

1700 Efectul MG 
1730 Onemanladl 
1800 Teleenddopedla.

Comori ale lumii 
1900 Jurnalul TVR. Meteo

“Stipita, >n1a 
. i’ăPrima parte. Prezintă 

. ^Andreea Marin Bănică 
unu ui TVR (r) 

22!h Surprize, sutpitae... 
■ "'Partea a ll-a 
MCumelRlungl preș»- 

Sdnt» (dramă, SUA

«Ș
■ -mma Thompson, 
Illy Bob Thornton, 

Kathy Bates, Adrian 
Lester. R.: Mike 
Nichols.
Henry Burton, un tânăr

. Idealist de culoare, se 
? afU la un moment de 
V răscruce al vieții. 
M TVR 50. Umoru',
’’actorii si telavlzoru' (r) 

IM CahMttțlla timpului

SOJumalul TVR (r) 
Meteo. Sport

MO 0 wdra?.. popularii 
(reluare)

Sill FroMonMI (r)

Spirit Armăsarul Ves
tului sălbatic

(film de animație, SUA 
2002).
Voci: Matt Damon, 
James Cromwell, 
Daniel Studi, 
Chopper Bernet. 
Regia: Kelly Ashbury, 
Loma Cook

800 Știrile ProTV. 
Ceselhlămplă 
doctore?

1000 Ultima noapte de 
dragoste (film, r) 

1145ProMotor 
12:15 Campionii ■ Magazin 

Champions League 
13:00 Știrile ProTV 
13:15 Dansez pentru tine 

(reluare)
17:15 Mesaje do dincolo 

(ep. 6, dramă, SUA 
□2005), Cu: Jennifer 

Love Hewitt, Aisha 
Tyler, David Conrad. 
R.: John Gray 

18:15 Stilul Dena Cuzlno 
18:55 Știri sportive 
1900 Știrile ProTV. Sport 

Vremea

■ Awntulb Iul Pluto
.EfNash (acțlune/comedle,

I

Cu: Eddie Murphy, 
-Randy Quald, 

Rosario Dawson, 
Joe Pantollano, 
Jay Mohr, James

BRebhom, 
Burt Young, 
am Grier. 

!R.: Ron Undeiwood 
Local Kombat 
Juriknlntul onoerei 

.J(acțlune, SUA 1993). 
Cu: Sam J. Jones, 

■In Alba, 
. A Joey House, Bubba

< Smith, Michael Andoll- 
.?nl, Nick Dimitri. R.: 
.. «Richard Pepin 

2315 Aventurile Iul Pluto 
' Naeh (film, r) 

IK Spirit Amtaaiul 
Verttlul sltatic 
(reluare)

630 Stilul Oana Cuzlno (r)

600 Balada lui Josie
E3 (western, SUA, 1967). 

Cu: Doris Day 
830 în gura presei, cu 

Mircea Badea 
9:30 Casa de piatră 

10:15 Roata de rezervă 
1045 întâmplări hazlii (s) 
1130 Desene animate: 

Jtalmax;
Channel Umptee-3 

1200 Desene animate: 
B-Daman 

1300 Știri 
13:15 Felida (magazin).

Cu: Carmen Moise 
1400 Ne știm din altă 

□viață? (thriller, Cana
da, 
2002).
Cu: Nicollette Sheri
dan, Page Fletcher, 
Anthony Lemke. 
Regia: Rene Bonnlere 

1600 Tablou da nuntă (r) 
(divertisment) 

1830 Săptămâna flnadară 
19:00 Observator. Sport 

Meteo 
2045 Fotbal îh direct 

Dinamo vs Otelul

dH OII Bill: Volumul 1
r.i(thrlller, SUA 2003).

* ș Cu: Uma Thurman, 
Ud ti Parks, Daryl 

jk Hannah, David Carre- 
■7 dine. R.: Quentin 

’■'Tarantino
t ■ Concurs Interactiv 
I Atraqla Infamalâ 
■Kthrlller, SUA 2002).

' EjCu: Brian Austin 
». Green, Amanda Fore- 
'man, Vincent Ven- 
*tresca, Jason Brooks, 

y Alexandra Holden, 
'•.‘Nicholas Turturro. R.: 

Harris Done.
k Sunny ar face orice să | 

■ Escape din orlplul Pur- * 
i < gatory Flats. Orice. 1

pentru a scăpa da I 
soțul slu abuziv șl di ;

■ restul familial acastula. ■ 
Orica, chiar șl crimă. ! 

430 întâmplări hazlii (r) ;
B3C Anima» Aventurii» * 

Iul HtMtrnm (d. a.) I

5:00 Poveștiri adevărate (r) 
6:00 Rebelde (r) 7:00 Suflete 
rănite (r) 9:00 Rubi (s., Me
xic, 2004). Cu: Barbara Mori, 
Eduardo Santamarina, Jacque-! 
lina Bracamontes 11:00 Cele- * 
britate (s) 13:00 Daria, iubirea 
mea (r) 1400 Iubire ca-n filme 
(r) 15:30 Suflete rănite (s) 
17:30 Poveștiri adevărate 
18:30 Rebelde (s) 19:30 SOS,

• 800 Școala micilor vrăjitoare 
i (s) 830 Megatehnicus 9:00

D'ale Iu' Mitică (r) 10:00 
! Natură și aventură (r) 10:30
> Ulița spre Europa 11:00 
’ Proiect IT 11:30 Jobbing (r) 
1 1200 Lumea azi 1230 Atlas 
i 13:00 Stargate Atlantis (s) 
J 1400 Fotbal. U Craiova - Poli 
! Timișoara, meci din Liga I -!
> Etapa 151600 Bazar (r) 1630, 
ș De la carte la film (doc.) 17:00 viața meal (s, Argentina, 
j Via sacra. „Cămările mănăs- 2006) 2030 Ceva, ceva tot o
r tirești' 18:00 Miracole (s)1 ieși (comedie romantică, SUA < 
î 19:00 Planeta Pământ (doc.) > 2003) 230 0 0 lume a fiarelor 
; 19:50 Europa altfel 20:05 (s) 100 Poveștiri adevărate (r)! 
< Andromeda (s) 2100 Ora de ’ 2:00 Extravaganta Anastasia 
i știri 22:10 Capcanele seducției i (s) 400 Muzica de acasî (r) i 
J (dramă, SUA, 1998) 0:20 
i Transfer (r) 0:50 Planeta i 
t Moldova 120 Muzică la Ma-! 
J xlm. Grupurile: Iris și Compact > 
i 2:20 Ulița spre Europa (r) *i

t.
j 
( 

___ __________ _______ i 
10.*00 Dragul nostru Charfy (s)' 
1100 Pariu 241130 Agenția ■ 
de turism 12:00 Jolie - Jolie.
Prezintă Catrlnel Sandu 13:001 
Tlbanu' 1330 Pet Zone 1400 i 
Inimi frânte (s) 16:00 Rosam-' 
nude Pilcher - Spinul tran- ii 
daflrulul (s) 1800 Will șl Grace! 
(s) 18:30 Știri Național TV 
19:00 Liga I Burger: Rapid-' 
Unirea Urzlcenl (live) 21:00 * 
Visul unei nopți de vară (co
medie romantică) 23:15 Oro
rile războiului (acțiune, SUA i 
1989) 130 Visul unei nopți de, 
vară (r)______________ !

i

800 Icstrlm Tivi (i) 830 Pro-; 
Motor W 9:15 Liga juniorilor* 
(r) 1000 Descoperă România, 
(i) 10:30 David Blaine (r) 
11:55 Cln»m«12:15 Turist în
tâmplător (dr.rom.) 1430 Noi; 
toți (s, r) 1500 Dispăruți fără 
urmă (r) 1600 Verdict: Crimă' 
(i) 1700 Rochia albi de dan-* 
tall (dr, 1900 Povești extra-. 
ordinara (i) 20100 Clnama* 
2020 Monk d) 2130 Noi toții 
(i) 22:00 Duminici la ora 6 
(drami) 2541 Profiler: psi
hologia crimei ($)

) 
j 

7:30 Desene animate 8:30 i 
Viața la pachet (ep. 11) 9:00 ; 
Hugo 1000 Autcrforum 1030 
Sport dietă și o vedetă 11:00 
Flavours-3 bucătari (r) 1140 
Tele RON 1245 Chris Isaak î 
Show (s) 13:45 Săptămâna 
nebună (r) 1445 Gogo Mania Î 
(r) 15:20 Ciao TV (r) 16:00 ’ 
Schimb de mame (r) 18:00 ■ 
Focus 1900 Comedia boacă-; 
nelor 19:30 Camera de râs i 
20:00 Megastar 2230 Pum-! 
nul de fier 3 (acțiune, Hong * 
Kong, 1979) 030 Prea tânăr; 
pentru a muri (dramă, SUA, ‘ 
1990) 230 Templul plăceriiio 
2(drarnMUAM0n ;

PRO CINEMA
7:30 Euroblltz - Fabricat în > 
Genmania 800 EuroblHz - Jur- * 
nai european 9:05 Top Fan 
X 10:00 La limită. Emisiune 
auto 1030 Up grade. Emisi
une IT interactivă 11:30 Hob
by Mix (reluare) 1200 Fan X. 
1300 Cinema Blitz 1400 Des
tinații la cheie. Călătorii în i 
străinătate cu Theea 1430 Pa
sul Fortunei (r) 1600 Esentze < 
1700 High Life (f) 1800 Brie
fing. Știrii» săptămânii 1900 

Cinam» Blitz - Kevin Spacey. 
Documentar FOX (r) 20:00 
Operațiunea 22:00 Direct în ’ 
pat. Realizator Cristina Cabel 
2230 Trenul vieții (r)

06.30-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

11.20 Femeile adevărate sunt 
plinuțe (comedie, SUA 2002). 
12*45 Didde Roberts: Copilul 
vedetă (comedie, SUAS003). 
1425 Jurnalul (romanvc SUA, 
2004). 1625 Steve Zissou: Cel 
mai tare de pe mare (come
die, SUA 2004). 18:25 Mai e 
muft până ajungem? (come
die, sua 2005). 70:00 Feridji 
până la lâna bătrâneți (co
medie, Franța, 2004). 2145 
Premiul AFI - Sean Connery 
(SUA 2006)2320 Liga (aven
turi, SUA, 2003). 1:10 Dispă
rutele (dramă, SUA 2003).

11:00 Realitatea de la 11:00 
11:15 Greșelile noastre 1200 
Realitatea de la 12:00 13:00 
Realitatea de la 13:00'13:15 
Capital TV 1520 Fabrica 1600 
Realitatea de la 16:0016*30 3 
x 3 17:00 Realitatea de la 
17:00 17:05 3 x 3 18:00 Rea
litatea de la 18:0018*45 Sport 
19:15 Părerea mea 20*30 Se
colul XXI 22:15 Am o știre 
pentru tine I 2300 Realitatea 
de la 23:00 23:15 Jurnal de 
mare audiență 24:00 Reali
tatea de la 24:00

600 Dependent de cascadorii 
700 Curse și fiare vechi 800 
Tehnologie extremă 9:00 
Mașini pe alese 1000 Anato
mia unei echipe de Fl 1100 
Motociclete americane. Moto
cicleta lui Mlkey 12:00 
Dependent de cascadorii 
13:00 Curse și fiare vechi 
14:00 Tehnologie extremă 
15:00 Vânătorii de mituri 
1600 Bărbații ta alb 17:00 
Cum se fabrică 1800 Dis
covery Atlas 20:00 Tu alegi 
azil 2300 La un pas de 
moarte 2400 Ora Zero 100 
Povestiri șocante 200 Curse 
300 Mașini pe alese
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Stomatologia ca perfecțiune

• Iarna. Pentru ă rezista frigului iernii, medicii recomandă să mâncați unt, lapte, smântână, carne, ouă și grăsimi vegetale din uleiuri. Organismul are nevoie iarna de mai multe calorii. Grăsimile fac de două ori cât glucidele și proteinele. Sunt recomandate fasolea, mazărea și lintea. (IJ.)
• Medicament. Produsul Champix a fost aprobat de Comisia Europeană pentru renunțarea la fumat în rândul adulților. Fumatul este o condiție medicală predispusă la recăderi datorită dependenței fizice și psihologice, la nicotină. Champix acționează prin reducerea impulsului de a fuma și prin alinarea simptomelor date de lipsa nicotinei. (IJ.)
Glicemia la stadiu de îngrijorare

Deva (I.J.) - Silvia Băcanu, Deva: „Nu știu să fi suferit până acum de diabet, însă am primit un aparat care mi-a arătat la o primă testare că am glicemia 160. A doua zi am tes- tat-o din nou și era 76, însă era pe stomacul gol. E posibil să fiu bolnavă?”
Medic: „Pentru a fi sigură de un dignos- tic în acest sens va trebui să vă faceți un set de analize de sânge. Abia după ce aveți rezultatele veți putea merge cu ele la medicul de familie care va ști să vă spună dacă sunteți suspectă de diabet. De aici puteți lua o trimitere la un specialist diabetolog pentru a fi evaluată”.

Tratarea furunculelor
Luminița Hazba, Hunedoara: „Băiatului meu îi apar mereu furuncule. Ce îmi recomandați să fac?
Medic: „Medicul de familie poate stabili cauza apariției lor. Ele pot arăta existența unor probleme de igienă, a diabetului și chiar o alimentație proastă”.

■ Medicii stomatologi 
consideră chirurgia 
maxilo-facială o prac
tică greu de abordat.

Iha Jurcohe___________________
ina.jurcone0lnformmedia.ro

Deva - în cei 46 de ani de carieră în domeniul stomatologiei, dr. Zaharia Adam a tratat zeci de mii de pacienți. Pentru un profesionist, chirurgia stomatologică nu trebuie să lipsească din pregătirea unui medic. „Am avut o înclinație spre chirurgie. Toate cursurile post-universi- tare au fost în acest domeniu, în practica curentă, chirurgia de acest tip presupune replan- tări dentare, regularizări de creste alveolare, apectomii sau rezecții apicale. Nu pot spune că una dintre aceste operații este ușoară pentru că totul trebuie abordat prin
Cine nu plătește la sănătate

1 euro 3,5124 lei
1 dolar american 2,7271 lei
1 gram aur 55,4371 lei

X. __  7

■ Gravidele, lăuzele, 
copiii de până la 18 
ani, dar și studenții nu 
plătesc sănătatea.

Ina Jurcone
lna.jurcone@informmedia.ro

Deva - Asigurarea de sănătate nu este obligatorie pentru anumite categorii sociale, care beneficiază de servicii medicale fără să plătească contribuțiile la stat. „în a- ceastă categorie se înscriu copiii de până la 18 ani sau tinerii de până la 26 de ani, cu condiția ca ei să fie elevi sau studenți. Nu plătesc la fondul asigurărilor de sănătate nici lăuzele, gravidele și 

prisma stării de sănătate a pacientului. înainte el trebuie să facă o investigație directă, amănunțită. Am avut un caz în care pacientul făcea un tratament anticoagulant despre care nu am fost informat. în cursul operației s-a declanșat o hemoragie pe care am stăpânit-o, dar cu foarte mare greutate. Deci orice tip de operație poate fi riscantă”, susține dr. Adam.
Stomatologie infantilăCând a venit la Deva, dr. Adam a lucrat la început pentru copii. „Orice medic ar trebui să facă asistență stomatologică pentru copii. Este mai greu să lucrezi cu un copil, care are teamă instinctivă de medici. Pentru ei trebuie lucrat în condiții atrau- matice, ceea ce înseamnă că l-ai câștigat pe viață. în anii 70, când lucram cu copiii, a fost mai greu pentru că nu 
persoanele care beneficiază de pe urma legilor speciale, adică persoanele cu handicap sau cu afecțiuni cuprinse în programele naționale de sănătate”, declară Ovidiu Bîndea, purtător de cuvânt în cadrul Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Hunedoara.Chiar dacă se știe că nu plătesc asigurări, ei trebuie să facă dovada faptului că pot beneficia de calitatea de asigurat. O primă condiție în acest sens este să se prezinte la medicul de familie, care va stabili dacă se înscriu sau nu într-o anumită categorie. Medicul va trimite CJAS actele doveditoare și va trebui să fie informat despre orice mo-

Dr. Adam în timpul unui tratament dentar (Foto: IJ.)
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existau medicamente care să atenueze durerea, fiecare copil trebuia să vină de 2-3 ori doar pentru a se familiariza cu cabinetul, cu stomatologul și cu aparatura. Abia mai a- poi puteai să îi lucrezi ceva”,

Medicul de familie recomandă 
cine nu plătește sănătateadificare care apare ulterior în statutul asiguratului. 

spunea dr. Adam. Cu toate că majoritatea simte o teamă pentru dentist, medicii consideră că o intervenție precoce face ca tratamentul să fie mai benefic pentru pacient și mai puțin traumatizant.
Hepatită B

Deva (I.J.) - Spre sfârșitul anului 2007, hunedo- renii vor putea să achiziționeze un nou medicament împotriva hepatitei B. El se numește Tyzeka, arată site-ul medical Web MD. Creat de americani, medicamentul se găsește în prezent doar în Elveția. Tyzeka s-a dovedit un antiviral deosebit de eficient, capabil să lupte împotriva virusului hepatitei B și să revitalizeze ficatul, dar nu să și vindece. Medicamentul a fost testat deja pe 1.000 de pacienți cu hepatită B. Majoritatea a tolerat bine medicamentul.
Amplasarea aparatelor radar în data de 11.11.2006:
- DN 7: Simeria - Orăștie - limită jud. Alba;
- DN 7: Vețel - Ilia - limita jud. Arad;
- DN 68A: Dobra - limită jud. Timiș;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

International Velux
Award 2006 la Bilbao

în top pentru afaceri bune

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 
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tale cât și pe 
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verticale ale 
celor nouă 
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Deva (C.P.) - La Muzeul Guggenheim din Bilbao, s-au anunțat oficial și au fost premiați câștigătorii concursului International VELUX Award 2006 pentru studenții arhi- tecți. Scopul concursului a fost acela de a discuta, stimula și regândi folosirea luminii naturale în arhitectură ca element principal în designul construcțiilor. în total, s-au înscris 557 de studenți reprezentând 225 de școli și 53 de țări din întreaga lume. Juriul internațional a selectat din toate proiectele participante 3 premii principale și 17 men-

țiuni onorifice. Pentru mai multe informații despre proiectele câștigătoare accesați www.velux.com/a. Evenimentul de decernare a premiilor desfășurat la Bilbao a coincis cu alte două evenimente: lansarea proiectului VELUX Âtika, o casă-concept creată să combine climatul exterior superior și lumina naturală cu tehnici moderne de economisire a energiei și VELUX 5Oceans (www. VELUX5OCEANS.com), cursă solo de yachting în jurul lumii. Următorul concurs se va desfășura peste doi ani.

Deva (C.P.) - A fi pe primele locuri într-un top reprezintă recunoașterea activității desfășurate de o firmă. Aseară, la Deva, aproximativ o sută de oameni de afaceri au fost prezenți la înmânarea diplomelor acordate de către CCI Hunedoara pentru rezultatele economice obținute de aceste firme în 2005. Printre premiați s-âu numărat și câțiva „mai titrați”, ei fiind prezenți și în topul național. Prezent la aceste festivități, viceprima- rul loan Inișconi a declarat că a fi om de afaceri la ora

actuală este un act de curaj pentru că „este foarte greu să răzbești prin hățișul legislativ. Sper ca anul viitor să se modifice ceva în acest sens”. „în top au fost incluse în etapa de selecție 10831 de firme. Un număr de 719 au trecut de criteriile de eligibilitate, iar 281 s-au clasat pe primele locuri, fiind premiate. Topul s-a aflat la a XUI-a ediție, iar acordarea diplomelor a fost organizată în trei locații: la Petroșani, Hunedoara și Deva”, a declarat Călin Pogăciaș, directorul CCI Hunedoara.
Galarii da artă

Deva. Galeriile de Artă „Forma”, din 
municipiul Deva, găzduiesc expoziția 
de ceramică și sculptură a artistului 
plastic Cristian Sergiu lanza.
Hunedoara. Galeria de Arte. Expoziție 
de fotografie „Hunedoara de altă
dată".

Cinema

Avansați

AVANSAȚI
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Hunedoara. Cinema „Flacăra”. Pro
gram: vineri, sâmbătă și duminică de 
la orele 13.00, 16.00 și 19.00, ru
lează filmul „Superman se întoarce”.

Soluția jocurilor din numărul precedent
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Deva. Cinema „Patria”. Rulează filmul 
„Ultraviolet”. Program zilnic de la

orele 15.00, 17.00’și 19.00". "Pre"ț 

bilet: 3,5 RON (primul spectacol) și 
5 RON.
„Ultraviolet”. Filmul are loc la sfârșitul 
secolului 21, când ia naștere o sub
culture de oameni, modificați gene
tic de o boală similară cu cea a vam
pirilor (Hemophagia), care le dă o agili
tate și rezistență incredibile și o 
inteligență acută.
Deoarece sunt separați de oamenii 
„normali” și „sănătoși”, lumea este

V ttr «i* w « V «r ir v V UT <r » vw •
în pragul unui război civil la nivel mon
dial (un război între oameni și hemofa- 
gi) care ar avea ca scop distrugerea 
populației „bolnave”. în mijlocul aces
tui foc încrucișat se află o femeie 
infectată, pe nume Ultraviolet (Milla 
Jovovich), care va ajunge să protejeze 
un băiețel de nouă ani, marcat pen
tru a fi ucis de către guvernul oame
nilor, deoarece se crede că este o 
amenințare prea mare pentru oamenii 
sănătoși.

Sîntămăria-Orlea. Astăzi, de la ora 
11.00, în localitate va avea loc ma
nifestarea culturală intitulată „Auto
portret”. Evenimentul cuprinde acti
vități ce au menirea de a prezenta 
Sîntămăria-Orlea cu tot ce reprezintă 
aceasta pentru județ și pentru 
oamenii locului. Vor avea loc pre
zentări de tradiții păstrate prin cân
tec, joc și obiceiuri (șezătoare) de 
către elevii de la Școala Generală din 
localitate, prezentarea unei expoziții, 
vizitarea Punctului Cultural din 
Sîntămăria-Orlea și o degustare de 
bucate tradiționale.
Sarmizegetusa. Muzeul Civilizației 
Dacice și Romane din municipiul Deva 
organizează, astăzi și mâine, la Sar
mizegetusa, un simpozion științific, în 
cadrul manifestărilor prilejuite de 
împlinirea a 1900 ani de la cucerirea 
Daciei de către romani. Manifestările 
mai oferă un târg al meșterilor popu
lari și un spectacol susținut de 
ansambluri și artiști populari.

ina.jurcone0lnformmedia.ro
mailto:lna.jurcone@informmedia.ro
http://www.velux.com/a
VELUX5OCEANS.com
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CUM SĂ NE
GĂSIM UN JOB?

Intre manichiură și psihologie

• Meserie profitabilă. Postul de inginer devânzări este unul din cele mai profitabile posturi din România, declară specialiștii în resurse umane. în acest moment, salariile lor se cifrează la 2.000 lei, conform cu experiența în domeniu și de renumele firmei în domeniu. Salariul este „umflat" de comisioane, prime și bonusuri. (I.J.)
• Proteste. Cartel Alfa, una dintre cele mai mari confederații sindicale anunță noi mișcări de proteste în luna noiembrie. Liderii sindicali spun că raportul între salariul minim brut pe economie, de 380 lei, și salariul mediu brut, de 1.270 lei este prea mare și depășește 30%. Lupta sindicală vizează micșorarea acestui raport. (IJ.)

■ La 20 de ani, 
Andreea cochetează 
cu psihologia și slujba 
de manichiuristă.

Iha Jubcohe___________________
lna.jurconoelitformfnedla.ro

Deva - Imaginație, creativitate, dar mai ales răbdare sunt însușirile pe care trebuie să le aibă o manichiuristă la început de mileniu III. Aceasta pentru că pretențiile clientelei sunt din ce în ce mai mari. Una dintre cele mai dificile operații cerute este cea de construcție în acrii. „Unghiile mici, flexibile și casante pot fi transformate într-o adevărată operă de artă. Ele pot deveni lungi cu ajutorul Unei substanțe acrilice numită Ez Flow. Substanța ajută unghia să nu se

Andreea Pilț la locul de muncă (Foto: Traian Mânu)rupă și o întărește. La trei săptămâni, unghia trebuie reconstruită în spațiul de creștere. Apoi poate fi pictată, aplicate ștrasuri sau se poate efectua orice operație solicită clienta”, spune Andreea Pilț. Ca să ajungă manichiuristă, Andreea a plecat 

din Bîrcea Mare la Arad, unde a făcut un curs de specialitate, iar slujba și-a găsit- o citind ziarul Cuvântul liber, unde o firma „Coriandru Style” oferta pe piață un post. După proba de lucru, tânăra a fost angajată pe loc. „Nu mă gândisem să lucrez neapărat 

ca manichiuristă. La 19 ani nu prea ști exact ce vrei în viață. Mi-ar fi plăcut să lucrez într-o companie multinațională, dar am auzit că munca este foarte solicitantă acolo și n-aș fi avut timp să-mi fa/3 școala. Lucrez deja de nț^i bine de jumătate de an și în timpul acesta am avut vreme să-mi stabilesc prioritățile. Una dintre acestea este să-mi termin studiile. Fac psihologie și sper ca, după absolvire să lucrez ca psiholog la Poliție. Asta însă este posibil abia peste trei ani”, susține Andreea.Tânăra manichiuristă are deja o clientelă proprie, care o apreciază pentru profesionalismul de care dă dovadă. Pe lista clienților săi fideli se numără și bărbați care, spune ea, sunt la fel de pretențioși ca și femeile.
înscrieri la Work&Travel USA!București (I.J.) ■ Un program de succes pentru studenți prin care se câștigă experiență de viață, independență, putere de decizie este oferit prin Zip Travel pentru toți cei care vor să lucreze în SUA. Societatea a deschis sezonul Work&Travel 2007 pentru Job-ul din State din vara 2007!Se pot alege:- varianta Independent - studentul își găsește slujba și firma pune la dispoziție contracte care să-l ajute în găsirea angâja- torului.- varianta Premium - firma oferă slujba, iar studentul alege din ofertă. Informații suplimentare se pot obține on-line prin www.ziptravel.ro sau la telefonul 0721- 238106. Condițiile de înscriere sunt următoarele:- studentul trebuie să fie integralist- universitatea la care învață să fle acreditată- media de absolvire să fie minim 7,50- să cunoască limba engleză la nivel conversațional.

Stop migrației în construcții!
■ Lucrătorii din con
strucții vor avea parte 
de o majorare sub
stanțială de salariu.

Ina Jubcohe__________________
ltM.jurcaMflnfonnniedli.ro

Deva - Salariile în construcții se vor dubla până la finele anului 2007 pentru a se evita migrația masivă a anga- jaților din acest sector. Astfel, salariul mediu brut va crește de la 200 euro la 400- 450 euro, susține Laurențiu Plosceanu, vicepreședintele Asociației Române a Antreprenorilor și Constructorilor (ARACO). „în prezent, salariul mediu brut din construcții este de circa 200 de euro pe

lună. Pentru a împiedica migrația forței de muncă către alte state cu salarii mai mari, ar trebui ca într-un an și jumătate salariul mediu brut să ajungă măcar la nivelul celui înregistrat în statele care au aderat în 2004 la Uniunea Europeană, respectiv 400-450 euro pe lună”, a spus vicepreședintele ARACO, la un seminar pe teme economice. Forța de muncă calificată în construcții este tot mai greu de găsit, iar ARACO va propune instituțiilor europene un set de mecanisme prin care va fi diminuată recrutarea de angajați din România. „în toate țările UE există firme specializate în recrutarea forței
de muncă din țara noastră. Corect, recrutarea angajaților trebuie să se facă pe proiect, dar nu putem spune că în acest moment se procedează așa”, a explicat Plosceanu.

InstruireBucurești (I.J.) - fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile organizează o sesiune de instruire, în perioada 22-23 noiembrie 2006, destinată organizațiilor neguvema- mentale active în domeniul social. Obiectivul acestei sesiuni constă în pregătirea organizațiilor neguvemamentale pentru a răspunde cât mai bine schimbărilor aduse de reforma legislativă în domeniul social. Formularul de înregistrare va fi trimis pe email: octa- vian.rusu@ fdsc.ro sau fax: 021/3100180 pâlWcel târziu miercuri, 19 noiembrie 2006.
SC 3F Graal SRL
Dev», Hunedoara
Aleea Plopilor M. Ol .ap 6 
tel/fax.0254/234.123

ANGAJEAZĂ: - AGENT COMERCIAL (Pt. Oeva ți Petroșani) 
- MAGAZIONER
CONnrpit - PERMIS CATEGORIA B.

- experiență În vânzări. 
CV-GRILE SE DEPUN LA SEDIUL SOCIETĂȚII
SAU PRIN FAX LA 23S. 414 (6505,)

SC BERE MURES SA, pr^Mr f •p'ănt 
•I Hotelului GERMI5ARA ResortRSM. i Io • 
sosul pentru scăparea următoarelor p> tari
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ANUNf
Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara 

scoate la concurs in vederea încadrării 
1 post de subofițer - conducător auto

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

Se oferă pachet salarial atractiv, posibilitatea dezvoltării unei cariere într-o companie la standardele internaționale.CV-urile și scrisorile de intenție se vor trimite prin fax la nr: 0725-541101 sau prin email: razvan.mares@bere- mures.ro.Persoană de contact: director Răzvan Mareș - 0725-541000. (686H)

Direcția Județeană 
pentru Tineret 

Hunedoara 
scoate la concurs 

următoarele posturi:
- referent III cu studii 
superioare
- paznic I

Condiții de înscriere pentru re
ferent: studii superioare de lungă 
durată cu diplomă de licență, 
cunoștințe operare PC, 
cunoașterea unei limbi de circulație 
internațională. ’7Q

Condiții de înscriere pentru 
paznic: nivel de studii generale, 
cunoștințe de instalator, electri
cian. Concursul va avea loc în data 
de 27.11.2006, ora 10, la sediul 
D.J.T., str. A. Șaguna nr. 14, din 
Deva.

Relații privind condițiile și do
cumentele necesare pentru 
înscriere, precum și bibliografia de 
concurs se pot obține la telefonul 
214448, (69385)

Principalele cerințe ale postului:
- rezistență la eforturi prelungite;
- capacitate de lucru In echipă;
- condiție fizică foarte bună;
- absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
- posesor de permis de conducere categoriile B, 

C, D (pentru posturile de subofițer conducător auto), 

categoria E constituie avantaj;

Condiții de participare la concurs:
să aibă cetățenia română și domiciliul în Româ

nia;
să îndeplinească cerințele postului scos la con

curs;
■ să cunoască limba română scris și vorbit; 

să aibă capacitate deplină de exercițiu; 
să aibă stagiul militar satisfăcut;

• să fie declarat apt medical, fizic și psihic;
să aibă un comportament corespunzător 

cerințelor de conduită admise șl practicate în soci

etate;
■ să nu albă antecedente penale sau să nu fie în 

curs de cercetare penală ori de judecată pentru 

săvârșirea de infracțiuni;
să albă înălțimea de minim 1,75 m.

Documente necesare la dosarul de înscriere:

- Dosar plic;

- C.V.;
- Xerocople legalizată a următoarelor documente: 

diplomă bacalaureat, certificat de căsătorie, certifi
cate de naștere pentru candidat, soție și fiecare copil, 
hotărâri Judecătorești privind starea civilă;

- Xerocople după următoarele documente: act 
Identitate, livret militar șl carnet de muncă;

- Autobiografia și tabelul nominal cu rudele can
didatului;

- Cazier Judiciar pentru candidat;
- Caracterizarea de la ultimul loc de muncă (insti

tuție de învățământ sau unitate militară);
- Fișa medicală - tip de încadrare în M.A.I;
- 2 fotografii 3X3 cm și două fotografii 9X12 cm;

Cererile de participare la concurs împreună cu un 
dosar plic se depun până în data de 16.11.2006, ora 

12.00, Iar dosarele de concurs se depun până în data 

de 20.11.2006, la reședința Inspectoratului de Jan
darmi Județean Hunedoara, din Deva, str. Dr. Victor 

Șulaga, nr. 10, (lângă Morile Boromir).

Pentru relații suplimentare referitoare la tematică, 
bibliografie și probele de concurs vă puteți adresa 

la reședința Inspectoratului de Jandarmi Județean 

Hunedoara, telefon 0254/228910, interior 125, sau 

pe adresa de Internet www. jandarmihunedoara. 

ro.

(69449)

In data de 27.11.2006, ora 10.00, la sediul Oficiului de Cadastru fi Publi
citate Imobiliară Hunedoara-Deva, Calea Zarandului, nr. 106, va avea loc 

concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

1. Consilier IA - Serviciul Arhivă șl Informatică

Condiții de participare:
- studii superioare de lungă durată (specializarea 

Informatică, Automatică și Calculatoare, Electronică 

și Telecomunicații);

- vechime în specialitate - minim 9 ani.
2. Consilier IV - Biroul de relații cu publicul

Condiții de participare:
- studii superioare de lungă durată (specializarea 

Administrație publică);
- vechime în specialitate - minim 6 luni;
- cunoștințe operare calculator.
3. Referent IA - Serviciul de publicitate imobiliară 

Deva
Condiții de participare:
- studii medii;
- vechime în muncă minim 9 ani.

Dosarele se pot depune la sediul OCPI, până la

data de 21.11.2006 și trebuie să conțină următoarele 

documente:
- buletin de identitate (copie)
- certificat de naștere, căsătorie (copie)
- copie legalizată după actele de studii
- cazier judiciar • ,
- copie după carnetul de muncă certificată de cătu> 

angajatorul actual
- curriculum vitae - model european
- adeverință medicală
- recomandare
- copie după fișa de evaluare
- copii după cursuri de specializare/perfecțlonare 

în specialitatea avută pentru ocuparea postului
Informații suplimentare, tematica și bibliografia, la 

sediul OCPI Hunedoara-Deva, telefon: 0254/233560, 

214165.

(69405)
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Performanțe fără sponsori
■ Medaliile câștigate 
de Clubul Taekwon-do 
din Călan nu au atras 
atenția sponsorilor.

CĂLIN Bicăzan

• Steaua, mai ieftină ca Jiul. FC Steaua a ariunțat că prețurile biletelor la meciul cu FC Național, programat duminică, sunt cuprinse Mire 3 și 30 de lei. Situația îi impresionează pe suporterii Jiului, obligați să plătească 10 lei pe un bilet la jocurile de acasă ale minerilor, întrucât un meci al campioanei e mai accesibil ca unul al Jiului. (C.M.)

LUDU (Foto: CL)

Călan - Au câștigat peste 100 de titluri naționale, Cupa României, nenumărate locuri 1, 2 și 3 atât pe plan intern cât și internațional, dar cu toate acestea Clubul Taek- won-do din Călan nu a găsit nici un investitor. Cel mai titrat sportiv al clubului este Cosmin Oprescu declarat maestru al sportului în 2003. La nivel de juniori a devenit, la Cluj, campion balcanic în 2000 și campion european, în 2003, la Rijeka, Croația. După ce a făcut trecerea la seniori, a devenit vicecampion european la Tampere, Finlanda, iar în 2005 a realizat cel mai important rezultat din pal-
Ori victorie, ori nimic

q
Naționala de futsal la Deva

Deva (C.M.) - Lotul echipei naționale de futsal a României se va reuni, luni, la Deva sub comanda antrenorului Zoltan Jakab, urmând să plece, marți, în Slovacia pentru două meciuri amicale cu reprezentativa țării gazdă. România care ocupă locul 10 în clasamentul mondial și poziția a Vl-a în topul european abordează partidele care se vor disputa, miercuri și joi, laBratislava, din postura de favorită, întrucât Slovacia e mai slab cotată (locul 33 mondial și locul 17 european).
Șase deveni în lotCa de obicei, jumătate din lotul reprezentativei tricolore va fi format din jucători de la FC CIP Deva, șase jucători ai campioanei, respectiv Lupu, Molomfălean, Matei, Dobre, Gherman și portarul Juverdean fiind convocați la națională. Ceilalți șase tricolori care completează lotul vin de la echipa din liga secundă Izorep Tg. Mureș (patru), de la FM Constanța și Ener- gocontrucția Craiova.

■ Jiul își joacă în parti
da din deplasare cu UTA 
una dintre ultimele 
șanse de reabilitare.

Petroșani (MF) - Marin Tudorache, antrenorul Jiului, pare conștient că la meciul de azi cu UTA trebuie să renunțe la tactica defensivă de apărare a unui 0-0 și că e momentul să riște pentru a

.♦<* 11a !•“. - ■ - 1 «r

Meci greu pentru Corvinul
Hunedoara (C.M.) - Corvinul 2005 (locul 5) va întâlni, azi, pe teren propriu, ocupanta locului trei, Dacia Mioveni, într-o partidă care constituie derby-ul etapei a 15-a a Ligii a Il-a, seria vest, care se va desfășura, azi, de la ora 11.00. Echipa antrenată de Romulus Gabor are ca obiectiv victoria, pentru a se revanșa în fața propriilor suporteri după înfrângerea din etapa trecută de la Mediaș. „Va fi un meci dificil, deschis oricărui rezultat în care noi vom juca la victorie. Nu avem probleme de lot și sper să ne impunem jocul și să câștigăm”, afirma tehnicianul hune- dbrenilor. Partida va fi arbitrată de Aurel Bogaciu - centru, Vlad Bârleanu (ambii București), Nicolae Megheșan (Tâmăveni) - asistenți. Observator - Alexandru Terheș (Oradea).

Gabor (Foto: CL)

Lidera a făcut golaveraj
Deva (C.M.) - Mureșul Deva, lidera clasamentului seriei a V-a a Ligii a in-a, n-a avut mei un fel de probleme în întâlnirea cu ulti- ttia clasată, Someș Gaz Beclean, disputată, ieri, pe Stadionul Cetate. Devenii au dominat clar și s-au impus la scor, chiar dacă au lipsit titularii Bițiș, Șuvaina (ambii accidentați) și Bud (suspendat) și dacă antrenorul Gică Barbu l-a introdus pentru prima dată în teren pe juniorul de 18 ani Dârvaru. Golurile devenilor au fost marcate de Lintaru care a reușit o triplă în minutele 16, 26 și 37 și de Ceaușu, autor al unei duble j, în minutele 39 și 78. Cu acest succes în fața echipei care a contabilizat în celp 15 etape de până acum numai înfrângeri, Mureșul și- a menținut locul I în clasament.

„ Mureșul - someș Gai Beelean 5-0 (4-0)
Au marcat: Lintaru (16, 26, 37), Ceaușu (39, 78).
Mureșul: Moldovan - Lăcătuș, Zaiați, Dosan, 
Vălășutean - Velea (68 Ciocania), Polvrea (46 
Revnic), Ceaușu, Salamon (46 Boloș) - Lintaru, 
Manele (57 Dârvaru),

Palmares: 56 23 11 21 96-74
Acasă: 28 19 4 5 64-26
Primul meci: 6-1 la Petroșani, în 8 septembrie 1946
Scor maxim: 12-0 laArări) în 15 februarie 1948

’■ Ultima victorie a petroșănenilor la Arad: 4-2 în 1 octombrie 1972
Ultimul meci jucat la Arad: 1-0 în 17 octombrie 1981
Arbitri: Marius Avram (București) - Adrian Vidan (București), Costin Flores- 
cu (Huedin).

UTA Arad - Jiul Petroșani, sâmbătă, ora 14.00

Aplaudați de 
galeria adversă

Sovata (C.M.) - Dacia Orăștie a fost la un pas de victorie în partida disputată, ieri, în deplasare cu Mobila Sovata. Formația antrenată de Constantin Nenu a condus până aproape de final și a obținut doar o remiză, scor 3- 3, dar a primit aplauzele publicului care a acceptat că Dacia a fost mai bună ca favoriții lor. „Am primit două goluri în două minute (Vancea - 37 și Roman - 38, n.r.), dar înainte de pauză am redus din diferență prin Blaga (44) din- tr-o lovitură liberă de la 35 de metri. în repriza secundă Buciuman a reușit o dublă (min. 52 și 64) și am preluat conducerea, dar pe fondul unui arbitraj ordinar am fost egalați în minutul 78. Chiar dacă n-am câștigat, sdporterii gazdelor ne-au aplaudat cu sportivitate, recunoscând că de fapt noi meritam victoria”, comenta Constantin Nenu.
Copiii Jiului, 
campioni județeni

Petroșani (C.M.) - Echipele de copii născuți în 1995 și 1996 ale clubului Jiul au câștigat, joi, etapa județeană a Memorialului „Gheorghe Ola” și s-au calificat la faza zonală, care se va disputa în perioada 23-26 noiembrie. La copii sub 11 ani, echipa Jiului, antrenată de loan Steles- cu a învins cu 4-2 pe Mureșul Deva, iar la copii sub 10 ani, Jiul (antrenor Aurel Moldovan) a dispus de Cor- VÎTklil Mnnodnora mi QJT

Antrenamente duremares ocupând locul 3 la Campionatul Mondial de la Dortmund, Germania, unde au participat concurenți din 46 de țări. Rezultatele bune nu au adus rezolvarea problemelor financiare ale clubului. „Suntem foarte cunoșcuți în țară și străinătate, dar 
învinge. „Un rezultat de egalitate nu ne este de folos”, a spus Tudorache, iar pentru a învinge și pentru a păstra șanse în lupta pentru evitarea retrogradării, minerii sunt obligați să atace la Arad.
Lăcătuș, în gardăMisiunea Jiului nu va fi ușoară, pentru că Marius Lăcătuș, antrenorul arădenilor, e conștient că locul ocu-

Ai dureri de cap când le gândești tei se apiopie 
Sărbătorile și ai nevoie- de multi bani penl-u <i 
respecta tradițiile românului? Stai liniștit, am 
inventat un nou concurs, acționea/a definitiv, 
eliminând durerea, și nu piodinc dec te 
secundare, decât FFRICIRF!

Ce poți câștiga ?

• 1 SUPERB COLȚAR UI IRAMODLRN 
oferii de MOBCHîM sau

• 7 PULPĂ DE PORC, peiiiru ra nw:<i 

Unde te poți abona?
I<> -edilii inducției Uivanlui 11‘ 

SK.d.i 2/ [)■ <vmbd.-. nnmj.'iil
l<i

Cum poți participa?
Fa-ti un abonament pe minim o luna (8.9 leii, 
sau prelungeste-ți a< tualnl abonament cu ini a 
o luna, până în 21 decembrie1
Tnrnite-ne o copie după chitanța, la O.P.1, 
C P.3, Deva, depune o in cutiile speciale 
Cuvântul Liber sau vino cu ea chiar la redat no 
Toate chitanțele vor participa la concurs 
Abonamentul pe mai muite luni iti aduc. msi
multe șanse de casdg!

Profită de acest concurs și abonează-te acum! | JURNAL

Cosmin Oprescu (Foto: C. Bicăzan) până acum, de când s-a înființat clubul pe 1 aprilie 1990, nu am beneficiat de ajutorul nici unui sponsor în mod constant. La nivel de oraș ne ajută Primăria și Liceul <Ovid Densușianu> care ne pune la dispoziție sala gratis pentru antrenament și le 

Minerii au nevoie de puncte ca de aerpat de Jiul în clasament e unul de conjunctură și nu reflectă cu adevărat valoarea echipei din Petroșani. „Meciul nu va fi deloc ușor, așa cum ș-ar putea crede Jir in. prisma locului ocupat în’ clasament de mineri (locul 17 penultimul n.r.). Cel puțin în deplasare, Jiul e o echipă grea care închide bine

de Sărbători sa ți fie asigurai a sau 

• 1 TORT
Sar balurile

care sa il rncliih l'H\ca

sau

• SO RON ca sa primești multi rol- 

mulțumim pe această cale- Avem nevoie de echipamenl tul sportiv necesar aceste: discipline și nu ni-1 puteir permite”, spune antrenoru emerit al lotului, CristineJ Popa.Antrenamentele sunt dificile și au loc de patru ori pe săptămână în ședințe de două ore. „Din păcate munca grea pe care o depunem nu e prețuită și apreciată la adevărata ei valoare. Este tot mai greu să participăm la competiții doar pe banii părinților”, afirmă Cosmini Oprescu. Ceilalți medaliați ai: lotului sunt Cristian Popa, Artur Meizel, Alin Șpan, Vlăduț Tănase și Alin Gherman. Anul viitor, în aprilie, va avea loc Campionatul European din Slovacia, iar în iunie se va desfășura Campionatul Mondial din Canada, iar sportivii din Călan își propun să obțină noi medalii.

spațiile spre poartă și știe să fie ermetică, dovadă că în afară de eșecul clar (0-3) de la Urziceni, „alb-negrii” au pierdut extrem de greu pe orice și dlon. .Noi va trebui să avem'abilitatea săi desfacem acest bloc defensiv și să nu ne lăsăm antrenați într-un joc de uzură”, comenta Lăcătuș, antrenorul arădenilor.
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sâmbătă, 11 noiembrie 2006
• Amendați de UEFA. Federațiile de Fotbal din Croația și Anglia au fost amendate de către Comisia de Disciplină a UEFA, după incidentele survenite la Zagreb, la 11.10., cu ocazia meciului dintre cele două echipe din preliminariile Euro-2008. UEFA a amendat cu 31.370 de euro Federația Croată și cu 6.275 de euro Federația Engleză de Fotbal. (MF)

PE SCURT
* w J J J J Zzv*Zz'J z'z j i > z j‘j'j j’jJJ J js Gigi Becali, suspendat de FRF

• Revine Mitea. Mijlocașul Nicolae Mitea a jucat pentru echipa Ajax Amsterdam în partida câștigată, joi, pe teren propriu, cu 2-0, în fața formației ADO Den Haag, în 16-imile de finală ale Cupei Olandei. Mitea, care a revenit după o ruptură musculară suferită înaintea startului sezonului, a fost introdus pe teren, în minutul 61. (MF)

Atacantul echipei Arsenal Londra. I Thierry Henry, va câștiga Balonul de Aur decernat de publicația France Football, a informat, ieri, presa franceză. (foto: epa)
■-...... ......... ........ .................................................. .... ...................... .................................................

■ Patronul campioanei 
a fost sancționat în ur
ma memoriilor arbitrilor 
Corpodean și Nagy.

București (MF) - Comisia de Disciplină a FRF l-a suspendat, ieri, pe președintele FC Steaua, Gigi Becali, pentru 18 luni și i-a interzis exercitarea oricărei activități legate de fotbal, ca urmare a memoriilor înaintate de arbitrii Corpodean și Nagy, au declarat, surse din cadrul Comisiei. Oficialul stelist a fost amendat și cu suma de 13.500 de lei. Decizia Comisiei de Disciplină este urmare a memoriilor depuse de arbitrul Sorin Corpodean și de asistentul Miklos Nagy. Cazul, judecat inițial la 26 octombrie, a fost amânat de Comisia de Disciplină pentru data de 9 noiembrie, iar apoi pentru 10 noiembrie, pentru aducerea de noi probe.
Motivele suspendăriiLa finalul derbiului din etapa a VlII-a a Ligii I, Becali 1- a făcut „hoț” și „șpagangiu” pe arbitrul Sorin Corpodean, acuzându-1 că a favorizat
Chivu - unicul stranier la 
reunirea naționalei

Jucătorii, amenințați de 
suporteri în Argentina

București (MF) - Jucătorii echipei Gim- nasia La Plata au fost amenințați de suporteri, care le-au cerut să piardă meciul cu Boca Juniors din campionatul Argentinei, iar autoritățile argentiniene au decis să lanseze o anchetă în acest caz, informează cotidianul The Guardian. „Am primit mai multe informații și vom intervieva jucătorii, staff-ul tehnic și oficialii”, a declarat procurorul Marcelo Romero. Cotidianul argentinian Ole a anunțat că jucătorilor li s-a cerut să piardă meciul cu Boca Juniors, deoarece o victorie a echipei Gimnasia La Plata ar fi majorat șansele la titlu ale rivalilor de la Estudiantes. Boca Juniors a câștigat meciul cu scorul de 4-1, miercuri, atunci când s-au jucat doar ultimele 45 de minute, deoarece partida a fost suspendată în 10 septembrie, la scorul de 1-0 pentru Gimnasia. Meciul a fost suspendat deoarece arbitrul Daniel Gimenez a afirmat că a fost amenințat in vestiar de președintele clubului Gimnasia, Juan Jose Munoz.

■ Căpitanul naționalei 
va veni la București, în 
vreme ce ceilalți stranieri 
merg direct în Spania.

București (MF) - Fundașul echipei AS Roma, Cristian Chivu, va fi singurul stranier prezent la reunirea lotului naționalei României de duminică, de la CNAF Mogoșoaia, în vederea meciului amical cu Spania, din 15 noiembrie, de la Cadiz, informează FRF. Ceilalți jucători ai naționalei care evoluează în străinătate se vor alătura primei reprezentative direct în Spania. Re
Rocadă Rijkaard - Van Basten

Daum, dorit de Dinamo 
Kiev

București (MF) - Antrenorul german Christoph Daum a declarat, prin intermediul impresarului său, că are o ofertă de a pregăti formația Dinamo Kiev, adversara FC Steaua în grupa E a Ligii Campionilor, propunere pe care o consideră „foarte interesantă”. „Am mai multe oferte. Din Germania, Anglia.... Am fost sunat și de la Kiev, de către președintele Igor Surkis. Nu am dat încă nici un răspuns ucrainenilor, dar oferta mi sie pare foarte interesantă”, a spus Daum prin intermediul reprezentantului său. Fostul antrenor al echipei Bayer Leverkusen, Chritoph Daum, a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru o problemă la gât. Numele tehnicianului german, care a câștigat titlul de campion cu VfB Stuttgart (1992) și trei titluri în Turcia (în 1995 cu Beșiktaș, și în 2004 și 2005 cu Fenerbahce), este citat de mai multe zile pentru a înlocui anumiți antrenori, vorbindu-se despre echipele FC Koln, Newcastle United, SV Hamburg, Beșiktaș Istanbul sau Șahtior Donețk. Partida Steaua București - Dinamo Kiev, din etapa a V-a a grupei E a Ligii Campionilor, se va disputa la 21 noiembrie, pe stadionul din Bulevardul Ghencea, de la ora 21.45.

■ Antrenorul de la FC 
Barca l-ar putea înlocui 
la naționala Olandei pe 
fostul său coechipier.București (MF) - Cotidianul El Mundo Deportivo de ieri susține că antrenorul Frank Rijkaard ar putea prelua conducerea tehnică a naționalei Olandei, adversara României în preliminariile Euro-2008, urmând să-l înlocuiască astfel pe Marco van Basten. Potrivit sursei citate, deși contractul lui Van Basten cu Federația Olandeză de Fotbal (KNVB) expiră în 2008, se

Atacantul echipei Red Madrid, Raul Gonzalez, nuI va fi convocat pentru meciul amical pe care selecționata Spaniei îl va susține, la 15 noiembrie, la Cadiz, în corn-I pania României, informează presa spaniolă de ieri.
J

Steaua a scăpat de penalizare, unicul penalizat fiind patronul Gigi Becali (Foto: epa)echipa Dinamo. Oficialul stelist l-a atacat și pe asistentul Miklos Nagy, pe care 1- a numit „tușier ungur”. Memoriul înaintat de CFR Cluj împotriva lui Gigi Becali va fi judecat, miercuri, de către Comisia de Disciplină, deoarece gruparea ardeleană a invocat articolul 55 din regulamentul UEFA, care se referă la rasism. Becali a vorbit despre o conspirație, susținând că asistentul i-a semnalizat lui Corpodean presu

unirea lotului este programată duminică la ora 14.00, cu o jumătate de oră înainte, selecționerul Victor Pițurcă urmând să susțină o conferință de presă. Antrenamentul deschis âl naționalei de^seniori va avea loc tot duminică la ora 17.00, la el urmând să participe, pe lângă jucătorii din țară ce vor fi convocați după jocurile de sâmbătă din cadrul Ligii I, Cristian Chivu, Daniel Niculae și Răzvan Cociș. PIfecarea spre Spania este programată de pe aeroportul „Henri Coandă” luni, 13 noiembrie, la ora 10.00. în cursul aceleiași seri va avea 
pare că tehnicianul nu dorește să-și ducă la capăt înțelegerea, pentru a merge la AC Milan. „în Olanda circulă zvonuri conform cărora Rijkaard nu va continua la FC Barcelona în sezonul viitor, iar ciclul său la spanioli va fi doar de patru ani, ceea ce în teorie ar trebui să constituie primul mandat al președintelui Joan Laporta.în vara anului 2003, Rijkaard a semnat un contract pe 4 ani, iar în 2005 l-a prelungit până în 2009, re- zeryându-și dreptul de a rezilia înțelegerea la finalul oricărui sezon”, a notat El 

pusa lovitură a lui Thereau asupra dinamovistului Moți pentru a o favoriza pe CFR Cluj. „Să câștige CFR Clujul campionatul, să ne facem de râsul lumii, ca să ne fure ungurii la noi în țară, să fim de râs. Așa ne trebuie!”, a afirmat Becali.
Se simte martirizatPatronul Stelei, Gigi Becali, a declarat că membrii Comisiei de Disciplină a FRF i-au făcut un mare bine atunci 

Chivu se va prezenta la reunirea lotului naționaleiloc un antrenament închis, pentru ca marți, 14 noiembrie, să aibă loc antrenamentul oficial, începând cu ora 11.00 (ora locală), ultimele 15 minute fiind deschise presei.
Mundo Deportivo.El Mundo Deportivo mai susține că președintele catalanilor, Joan Laporta, ar fi la curent cu această situație și deja caută un succesor. Printre tehnicienii doriți de Laporta s-ar afla chiar Marco van Basten, dar și Ronald Koeman, antrenorul echipei PSV Eindhoven. O a treia opțiune ar fi Bernd Schuster, actualul antrenor al echipei Getafe. Frank Rijkaard a mai antrenat echipa Olandei, cu care a ajuns până în semifinalele Campionatului European din 2000, iar apoi și-a reziliat contractul.
Făcută KO de antrenamente

București (MF) - Vicecam- pioana europeană la box feminin la categoria 57 kg, elveți- anca Dina Burger, nu va participa la Campionatele Mondiale de la New Dehli (17 - 24 noiembrie), deoarece a fost diagnosticată cu sindromul „burn-out”, care se manifestă prin epuizare fizică și este cauzat de antrenamentele excesive. Sportiva elvețiană, în vârstă de 18 ani, una dintre favoritele la medalii la CM de la New Dehli, și-a întrerupt pregătirea la sfârșitul săptămânii trecute, deoarece nu mai avea energie și nu se mai putea motiva lă antrenamente, 

când au decis să-l suspende pentru 18 luni, apreciind că aceștia l-au „martirizat”. „Miau făcut un mare bine, o să-i înjure lumea tot pe ei, iar eu o să fiu apereciat. M-au martirizat. Inima mea ar fi mulțumită ca de mâine șă fie dreptate în fotbal. Nu-i nici o problemă, suport toate sancțiunile. Au fost trei-patru etape când nu au mai existat probleme de arbitraj. Dacă tăcem fiindcă ne este frică, se face un jaf’, a spus Becali.

Vor urma conferința de presă a selecționerului Victor Pițurcă și interviuri cu jucătorii români. Meciul cu Spania va avea loc, miercuri, 15 noiembrie, de la ora 23.00.

Frank Rijkaard (Foto: EPA)

scrie cotidianul Blick. „M-a sunat luni dimineața și mi-a spus că este epuizată fizic și nu mai poate continua pregătirea”, a declarat antrenorul sportivei, Stephan Bernharo. Sportiva a mers la medic, miercuri, împreună cu antrenorul ei. Diagnosticul medicilor a fost sindromul „burn- out”, cauzat de suprasolicitarea fizică în timpul antrenamentelor. Drept urmare, Dina Burger a fost nevoită să declare forfait pentru CM de la New Dehli. Potrivit Blick, sportiva a ajuns în această situație din cauza ambiției prea mari.
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Vând ap. 2 camere (03)
• decomandate,etaj intermediar, zona I. Corvin, 
îmbunătățiri, ocupabil imediat, preț negociabil. 
Tel. 0722/585819. (T)

• Deva, Bdd N. Bălcescu, etaj 2, decoman
date, bloc cărămidă, diverse îmbunătățiri; 
nu sunt agent imobiliar. Tel. 0722/986723, 
0744/552472.(1/9.11)

• Deva, Dada, etaj 2, gresie, faianță, bucătărie 
mobilată, balcon închis, rolete exterioare, preț 
115.000 ron. Tel. 0749/182154,0254/219582. (D

• Slmerla, zonă centrală, etaj 1, circuit, 
bloc cărămidă, centrală termică, 
contorizări, neamenajat, preț 850 milioane 
lei. Tel. 260566. (7/10.11)

• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări, 
preț 1250 mid. lei. Tel. 223336. CD
• irgont, Deva, Kogălniceanu, semidecoman- 
date, centrală termică, gresie, faianță, parchet, 
ușă capitonată, balcon închis, instalații sanitare 
noi, jaiizele exterioare, 115.000 ron, negociabil. 
Tel. 0^819189,0254/215588. (T)

• decomandate, ST 60 mp, centrală termică, 
parchet termopane, et 3, luliu Maniu, preț 1350 
mid. negociabil, tel. 0742-01941& (Al)
• circuit balcon, centrală termică, parchet, 
greși e+faianță et 1, zona Bălcescu, preț 970 mii. 
lei negociabil, tel. 0742/019418. (Al)

Cuvântul liber te 
așteaptă în Trident!

Deva, Caza - Vodă, 
nr. 37, Cooperativa 
'Progresul", etaj. 1, 

in spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0729/018866.

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

223400
< 0723/020207

— __ 0740/914688

Casa Betania 
www.casaiM9tania.rdslink.ro 
"... aproape de tine...” | 
e-mail: casabetania@rdslink.ro

—----------------

' 

• urgent decomandate, et. 2, zonă bună, ST 60 
mp, C.T, balcon mare închis, preț 123000 ron, tel. 
0726-710903. (Al)
• decomandate, C.T, parchet gresie, faianță 
termopane, balcon închis, zona Carpați, etaj 
intermediar, preț 140000 ron, neg., tel. 0745- 
639022,0726-316796. (Al)
• Dada, parter, baie, bucătărie, semidec., CT, 
două holuri, preț 75.000 RON, tel. 0745/367893. 
(A2) .
• Zamfirescu, et 4, acoperit cu tablă, hol și 
bucătărie mărite, gresie, faianță termopane, CT, 
preț 135.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• luiiu Maniu, et 8/10, dec., baie cu geam, 
parchet contorizări, balcon mare pe bucătărie 
și sufragerie, preț 105.000 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)
• Alee Bejan, et. 2, semidec., balcon închis, baie, 
amenajat apometre, preț 66.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Al Strekihi, et 3/10, dec., baie și bucătărie, CT, 
balcon, preț 67.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Carpați dec,. balcon, centrală termică 
termopan parțial, preț 130.000 RON, neg., tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Bd. Decebal et. 3,dec., 2 balcoane, contorizări. 
preț 130.000 RON, 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)

PRIMA-INVEST
LIDER IMOBILIAR AL JUDEȚULUI HUNEDOARA

Agenția imobiliară PRIMA-INVEST pune gratuit la dispoziția clienților peste OPT MII 
\ _____ "_ __  * I

VÂNZÂRII^CUMPĂRĂRII sau ÎNCHIRIERII.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST este LIDER pe piața imobiliară a județului Hune
doara și are cea mai PERFORMANTĂ OFERTĂ LA CEL MAI BUN RAPORT PREȚ - CALI
TATE.
• GRATUIT clientul primește următoarele informații: imobiliare, creditare bancară, 
juridice, notariale, precum și RANDAMENTUL INVESTIȚIEI IMOBILIARE PE TERMEN 
MEDIU Șl LUNG.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST oferă informațiile necesare clientului pentru ca 
acesta să poată lua cea mai BUNĂ DECIZIE pentru el și să facă cea mai RENTABILĂ

MINVESTIȚIE pentru viitorul lui și al familiei.
• Toți clienții care CUMPĂRĂ prin Agenția imobiliară PRIMA-INVEST sunt serviți 
GRATUIT.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST vă așteaptă la sediul din:
DEVA, BD. [ULIU MANIU, bl. C1, parter.
Tel./fax 215.212
Sau la adresa de Internet: www.prima-invest.ro, e-mail: imob@prima-invest.ro

& MANAGER: ing. Nelu VERZES 0722/564.004 DIRECTOR VÂNZĂRI: Eugen Antonie, 0742/019418 
gj DIRECTOR: ing. Adriana VERZES 0721/055.313 DIRECTOR VÂNZĂRI: Florin Plic, 0740/210780 

DIRECTOR VÂNZĂRI: Ionică Arcan, 0726/710903 DIRECTOR VÂNZĂRI: Iulian Saraol, 0745/639022.

de oferte: garsoniere, ^apartamente, case, vile, spații comerciale și terenuri în scopul 

imobiliară a județului Hune-

• 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 modMcată parchet, gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, zonă liniștită lângă 
piață centrală preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• zona Kogălniceanu, centrală termică parchet, 
gresie, faianță balcon mare închis, vedere pe 2 
părți, preț 115000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,232808. (A4)
• zona Uzo Balcan, centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță spoturi, rigips, ușă 
metalică preț 77000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,232809. (A4)
• etaj intennedbr, zona Gojdu, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță instalații 
sanitare noi, modificări, preț 35000 euro nego
ciabil, tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• zona Dada, etaj 2, termopan, parchet, gresie și 
faianță contorizări, cu convector, bloc de 4 
nivele, preț 70000 ron negociabil, tel. 0788 165702, 
0723/251498. (A4)
• etaj 2, decomandate, 54 mp, bloc de cărămidă 
balcon mare, centrală termică parchet de 
stejar, gresie și faianță bine întreținut, ocupabil 
pe loc, zona Kogălniceanu, preț 128000 ron 
negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• decomandate, parter, 59, mp, hol central, 
parchet de stejar în camere, hol și bucătărie, 
zona piață preț 120000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498. 232808. (A4)

• etaj 3, decomandate, 2 balcoane, închise cu 
termopan, zona Decebal, gaz 2 focuri, parchet, 
mici modificări, ocupabil azi, preț 36000 euro 
negociabil, tel. 0745/302200,232808. (A4)
• zona Trident, ocupabil azi, contorizări, fără 
modificări, preț 68000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,232808. (A4)
• etaj 3, centrală termică faianță se dă opțional 
cu mobilă zona Scărișoara, preț 83000 ron nego
ciabil, tel. 0745/302200,0723/251498,232809. (A4)
• etaj 2, dec., centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță ușă metalică Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• etaj If centrală termică proprie, gresie, 
faianță parchet, balcon, Eminescu, preț 110.000 
RON, neg, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• circuit, parchet, bloc de cărămidă balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98.000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică proprie, parchet balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 3, uși schimbate, contorizări, parchet 
zona gării, preț 120.000 lei, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• Deva, zona Progresul, 57 mp, decomandate, 
parchet în camere, balcon, apometre, reparti
toare, merită văzut, preț 115.000 ron. Tel. 235208, 
0724/620358. (A6)

• zona Go|du, etaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorizat suportă modificări, 55 mp, 
preț 125.000 ron. Tel. 235208,0724/620358. (A6) 
zonă ultracentrală ST - 55 MP, decomandate, 
totul contorizat gresie + faianță 2 balcoane, 
etaj intermediar, merită văzut preț 135000 ron, 
tel. 235208,0724/620358. (Ă6)
• pe b-dul Decebal, dec., s=74 mp, vedere în 2 
păți, 2 balcoane, C.T., neamenajat preț 140.000 
RON, neg., 0745/640725. (A7)
• pe Eminescu, aproape de Trident, et 3, dec., 
s=58 mp, parchet, gresie, faianță C.T., 
termopane, balcon mare deschis, preț 155.000 
RON, 0745/640725. (A7)
• in Dada, et 2, convectori, instant apă caldă 
baie amenajată termopan, preț 70.000 RON, 
neg., tel. 0745/159608 (AT)
• pe Scărișoara, semidec., neamenajat C.T., et 
4, acoperit cu tablă preț 78.000 RON, tel. 
0749/268830. (A7)
• to Dada, semidec., et 3, neamenajat 2 holuri, 
parchet, contorizări, preț 68.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• pe Zamfirescu, dec., et 2, parchet, gresie, 
faianță apometrekocupabil imediat preț 105.000 
RON, tel. 0749/268830. (A7)
• pe MărișU, dec., et. 3, parchet laminat gresie, 
faianță GT, termopan, balcon, preț 135.000 RON, 
tel. 0749/268830. (A7)
• zona LRIacdd, dec, et. 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon închis, contorizări, s=50 mp, ocupabil 
imediat preț 128.000 RON, tel. 206003, 230324. 
(A7)
• zona Piață 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc, 
mobilat și utilat preț 160.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578. (A8)
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță termopane, parchet balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• ki drcutt, bloc de cărămidă balcon închis, 
zona Dacia, preț 98000 RON, neg, tel. 231.800; 
0740/317314. (A9)
• dec, camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări integrale, etaj 1, zona Kogălniceanu, 
preț 125.000 RON, tel. 231300; 0745/511.776. (A9)
• Brad, zonă centrală (zona A), preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10)

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

A1 - Prima Invest
A2 - Garant Consulting 
A3 - Imobfranc
A4 - Fiesta Nora
A5 - Casa Betania
A6 - Rocan 3000 SRL
A7 - Mimason
A8 - Morellia
A9 - Elite
A1O - Liliacul Multicom

Garant Consulting
11 ani de experiență

Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. F5, 
narter (colt cu Bd. D sbal) 

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

Tranzacții imobiliare avantajoase, | 
în cel mal scurt timp! I

t.-'

AGENȚIA IMOBILIARĂ

PRIMA - INVEST
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LIDER IMOBILIAR
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m m QU I DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 

37 A, parter, camera 
12 (CEPROMIN)

FIȚI INFORMAȚI DE ULTIMELE OFERTE 
IN VĂNZĂRI Șl ÎNCHIRIERI IMOBILIARE! 
TEL: 0742/290024
E-mail: imobfranc@yahoo.com

(68735)

• Brad, cpesie, faianță parter, zona A, preț nego 
ciabil, tel. 0254/613366, 0788/040.4901
0788/158483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• Dwa, pista imediat, tel. 215212 (Al)

Vând ap. 3 camere (05)

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

• lageni, decomandate, zona parc, hol central, 
centrală termică baie cu geam, vedere pe 2 
părți, preț negociabil. Tel. 0722/585819. (r) 

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

• decomandate, balcon, parchet, contorizări, 
repartitoare, zona Miorița, preț 13 mid., nego-1 
ciabil, tel. 0742-019418 (Al)
• semldecomandate, etaj intermediar, fără 
îmbunătățiri, zona Micro 15, preț 80000 ron neg., 
tel. 0745-639022,0726-316796. (Al)
• Dada, et 3, centrală termică amenajat preț 
92.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, et 2, circuit faianță gresie, preț 145.000 . 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dorobanți parter, 2 băi, living, centrală ’ 
termică balcon închis, preț 190.000 RON, tel. > 
221712,0724/305661. (A2)
• zona Patria, amenajat modern, centrală 1 
termică balcon, et 2, preț 41.000 euro, neg, tel. 
0740/013971. (A2)
• zona Gojdu, modernizări, balcon, etaj inter
mediar, preț 125.000 RON, neg, tel. 0740/013971. 
(A2)
• dec, hol central, gresie, faianță CT, apometre, 
zona pieței, preț 1.400 mid., neg, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• dec, CT, parchet fără îmbunătățiri, poate fi 
folosit și ca spațiu comercial, cu intrare din Str. 
Liliacului, preț 1.550 mid, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• decomandate, 70 mp, contorizări totale, 
parchet balcon mare, 2 băi, preț 130000 ron 
negociabil, tel. 0723/251498 0788(165702. (A4)
• zona Uc de Muzică decomandate, contorizări 
total, termopan, parchet gresie, faianță 
bucătărie modificată balcon închis, bine 
întreținut, preț 45000 euro negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703. (A4)
• bd. Decebal etaj intermediar, decomandate, 
modificări în stil occidental, centrală termică 
preț 175000 ron negociabil, tel. 0723/251498, 
232808 (A4)
• etaj 1, decomandate, 2 balcoane, 2 băi, 
contorizări total, parchet gresie, faianță zona 
Bălcescu, accept credit ipotecar, preț50000 euro 
negociabil, tel. 0745/302200,232809. (A4)
• dec, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• dec. centrală termică 2 băi, boxă st 98 mp, 
Carpați, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• etaj 2, balcon, parchet repartitoare, 
contorizări la apă și gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38000 euro, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (A5)
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ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

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

UTILAJE AGRICOLE, CENTRALE TERMICI-

( d nuii flexibil SISTEM I>K R Vf I 
hirâ ( ARIE DE iMUNC \! DOBÂNDĂ 12.9

1. 
2
3.
4.
5.

Deva, bd. Decebal, bl. I parter tel: 230310 
Deva, bd. 1 Maniu, bl. J parter tel: 230210 
Hunedoara, bd. Corvin nr. 9 tel: 712592 
Orăștie, str. Eroilor, bl.Cl part, tel: 244603 
Brad, str. Avram Iancu. bl .43 p. tel: 612822

Aprobare pis 
• f Ioc.

estimafinance“

CONVOCATOR Se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor de la S.C. REAL 2003 SA Deva, pentru 
data de 11.12.2006, ora 14, la sediul din Deva, B-dul 
Decebal, bl.8, parter ♦ mezanin, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea suplimentării liniei de credit contractată cu sucursala SANPAOLO IMI BANK DEVA cu 
1.000.000 RON pentru cheltuieli de producție;
2. Aprobarea garantării liniei de credit suplimentare de 1.000.000 RON cu imobile situate în municipiul 
Arad, după cum urmează:
- spațiu comercial în suprafață de 315 mp, situat în Arad, str. Banu Mărăcine, bl. 1, parter, apt. 25;
- spațiu comercial în suprafață de 120,99 mp, situat în Arad, Str. Școalei, bl. X, sc. A, ap 34/2;
- spațiu comercial în suprafață de 342 mp, situat în Arad, Str. Voinicilor, nr. 39, bl. 510, parter.
3. Schimbarea obiectului principal de activitate al societății din Cod CAEN 5211 Comerț cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun în Cod CAEN 
4521 Construcții de clădiri și lucrări de geniu. Domeniul principal de activitate este Cod CAEN 452 
Construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil.
Se adaugă la obiectul secundar de activitate CAEN 5211 Comerț cu amănuntul în magazine nespecia
lizate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și futon.
Aprobarea modificării Actului Constitutiv după cum urmează: 
Articolul 21 se modifică astfel:
- art.21 text vechi - pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența celor trei membri ai Consiliului 
de Administrație, iar deciziile se iau eu majoritatea simplă
- art. 21 text propus - pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența majorității membrilor Consi
liului de Administrație, iar deciziile se iau cu o majoritate simplă. Votul președintelui Consiliului de Admi
nistrație fiind decisiv.
Consiliul de Administrație își va stabili propriul regulament de funcționare și va putea alege din rândurile 
sale un comitet de direcție care va avea competențele stabilite de Consiliul de Administrație.
Articolul 5, alin. 1 se modifică astfel: „Obiectul principal de activitate al societății este Cod Caen 4521 
Construcții de clădiri și lucrări de geniu. Domeniul principal de activitate este Cod Caen 452 Construcții 
de clădiri sau părți ale acestora."
Se adaugă la ari. 5 alin. 2 următoarea frază: „Obiectul secundar de activitate include și CAEN 5211 
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, 
băuturi și tutun".
Convocarea Adunării Generale Extraordinare a S.C. REAL 2003 SA s-a făcut în baza Legii 31/1990 
republicată privind Societățile Comerciale și a Actului Constitutiv.
Data de referință pentru participarea acționarilor la adunare va fi data de 20.11.2006. 
în caz de neîntrunire a cvorumului legal necesar, a doua ședință se va ține în data de 12.12.2006, ora 
10.00, la sediul societății din Deva, B-dul Decebal, bl. 8, parter + mezanin. (69443)

• etaj 3, dec., contorizări, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78.000 RON, neg., 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec-, neamenajată, st=40 mp, contorizări, 
balcon, Dorbanți, preț 80.000 RON, neg., tel. 
223400,0720/38796,0742/005228. (A5)
• zona M. Eminescu, dec., et. 3, ocupabilă 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
• zona Progresul, bloc cărămidă, parchet, 
vedere la stradă contorizări, preț 68.000 RON, 
neg., tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208 0729/018866. (A6)
• zona Piață et 2, contorizări, balcon, parchaLif
preț235208,0724/620358. (A6) ' ‘ ",
• izgent, In zona Gojdu, etl, 2 camere, 5=27 mp, 
contorizări, parchet, preț 61.000 RON, neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• zona Eminescu, et.3, semidec., s=26 mp, 
neamenajată zugrăvită curată contorizări, preț 
55.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• pe Mul I. Maniu, et. 2, dec., neamenajată 
ocupabilă imediat. s=30 mp. preț 85.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• In zona Miorița, semidec., s=30 mp, parchet, 
apometre. neamenajată, liberă etaj 8, preț 
71.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (A§;
• In DorobanțL parter, dec., s=27 mp. gresie, 
faianță rolete exterioare, contorizări, Hffiră, preț 
69.000 RON, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• urgent, zona Dacia, dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)
• dec-, suprafață mare (41,5 mp), cameră cu 
parchet contorizări, balcon, amenajată (gresie, 
faianță), boxă zona Dorobanți, preț 95.000 RON, 
neg., tel .231800; 0740/317314. (A9)
• dec-, cameră cu parchet, contorizări integrale, 
etaj intermediar, S 43 mp, Bd.22 Decembrie (zona 
Liceul Auto) Deva, preț negociabil, tel. 212.141 
sau 231.800. (A9)

Vând terenuri (21)

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

în urma testărilor obțineți I»! -. r»! ' J l.. '»w IJI 11=:|TV1
Deva. Clădirea Ceprmniii. Etaj 2. Catiicra 221 ț-.i.ti i. C.um i .i < i2
Tel. 0727-861171. 0254-212070: e-mail: testtlag« testilag.ro

SC3FGraalSRL
Deva. Hunedoara
Aleea Plopilor bl. Gl,ap 6 
teVfax.0254/234.125

ANGA.IEAZĂ: - AGENT COMERCIAL (Pt Deva și Petroșani) 
- MAGAZIONER
CONDIȚII: - PERMIS CATEGORIA B.

- EXPERIENȚĂ ÎN VÂNZĂRI. 
CV-URILE SE DEPUN LA SEDIUL SOCIETĂȚII
SAU LA TEL./FAX 0254-234125 (65051)

TEAM CONSULTING
Training

Asiste» ta

• zonabnpiratulTraian, Deva, etaj intermediar, 
decomandate, 2 băi, 100 mp, centrală termică, 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță, parchet, 
merită văzut, garaj sub bloc, preț 80.000 euro. 
Tel. 235208,0724/620358, (A6)
• ditnaitadate, na* ultracentrală, et 7. 
superamenajat, complet mobilat și utilat, preț 
150,000 Ron, neg, merită văzut, tei. 235208, 
0729/018866. (A6)
• dac, CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• ImM Decebal, et 1, dec, s=75 mp, contorizări, 
neamenajat preț 160.000 RON, neg, tel. 206003, 
230324, (AD
• b-dul Decebal, dec, parchet gresie, faianță, 
C.T, zona Artima. preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324. i'AÎ)
• pe AL Straiului, semidec., et 3 din 4, gresie, 
faianță, C.T, liber, preț 85.000 RON, neg, tel. 
0740213174. (A7)
• Dada, bucătărie modificată, parchet gresie, 
faianță, contorizări, preț 88000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona knpăratid Traian, 3 camere decoman
date, et bun, st 105 mp, modificat 2 băi, 2 
balcoane, parchet gresie, faianță, termopane, 
CT, garajt pivniță 42 mp, preț 82000 euro, neg, 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona L Creangă, parchet contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• dac., camera cu parchet contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, Bd. Decebal, preț 160.000 RON, 
neg., tel. 212.141. (A9)
• zonă centrală, Brad, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040490,0788/158.483. (A10)

• bloc cărămidă, zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg, tel. 235208,0729/018866. (A6)
• pe Dorobanți, et. 4, acoperit cu tablă, C.T., 2 
băi, balcon, neamenajat, preț 48.000 euro, 
tel.0749/268830. (A7)
• pa Bălcașcu, et 2 semidec, bloc de cărămidă 
contorizări, parchet, 2 băi, s=80 mp, preț 170.000 
RON, neg. .tel. 206003,230324. (A7).
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi, parchet termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(AS)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
• dec, 2 băi (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geam uri termopan, etaj 3, Bd. Decebal, preț neg., 
merită văzut! Tel. 231800,0740/317313, (A9)

• zonă centrală, 2 balcoane, centrală termică 
termopane, 2 băi, parchet în camere, et 2, preț 
70000 euro, tel. 235208,0724-620358. (A6)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi,
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg-, tel. 0745/786578. (A8)
• urgent to Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină curte, ST 580 mp, zona 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro, neg., 
tel.231800,0740/317313. (A9)
• End, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040490,0788/158,483. (A10)

• 3000 mp, intravilan, intrare în Simeria dinspre 
Deva, DN 7, fs 84 m, PUD, Certificat de urbanism 
spațiu comercial P + l, avize, branșamente de 
utilități (curent, apă gaz) pe teren. Tel: 0723- 
230204. (T)
• două terenul extravilan, de 6.000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești • Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (I)
• loc de casă Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, apă 
gaz, curent loc drept zonă liniștită parcelabil. 
Tel. 0723/005657,0747/191372. CD

• teren intravilan 2100 mp, preț 7 euro mp, 
zona Ft,ede< J Bobâm, pentn 
construcție casă de vacanță Tel. 
0765/356148.(11/1011)

Vând ap. 4 camere (07)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară, 
centrală termică 130 mp, 240000 ron, tel. 0722- 
564004. (Al)
• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat f. 
frumos amenajat preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)

Vând case, vile (13)

Vând garsoniere (19)

• Deva, Gojdu, bl. 04, sc. 2, ap. 1, semimo- 
bilată, contorizări, apă gaz, repartitoare, 
preț 13300 euro, negociabil. Tel. 
0723/926855,0721/075060. (3/9.11)

.caută mar-uli"
ACUM • momamui nwru EVALUAREA ANUALĂ A PERFORMANȚELOR 

PEMONALULUI DIN FIRMA TAI
Plata eancuranttal* sancționează lipsa performanței! 

Noi ta aJutMn sA îți Identifici șl sA Iți dezvolți CAMPIONII!

Contactaazâma acum la : email: anazsokQsmart.ro, teMax: 0254 230717, 
www.tMmconsulting.5mlrt.ro

(65054)

Vă oferă cazare, masă și 

transport pe o perioada de 

12 zile la numai 550 ron /

persoană, doar în perioada

01.09 -30.11.2006
inf fald l fax. 0254/249.11 î£

telefon. 0254/249.175 $
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Te/. 0254/2347)7, 
0742/030201,0749/551299 

euro dus 
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SUPER OFERTĂ!
Usî de interior PORTA DOORS

■ TAMPLARIE PVC Șl ALUMINIU PROFILE REHAU
■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI 
■* 10% REDUCERE

* GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

bak-omejbăîgaraj, C.T., aer condiționat, ST 96 

mp, frumos amenajat preț 61500 euro, tel. 0726- 
710903. (Al)
• semidec, parchet apometre, et 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1500 mid, neg, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• dac, CT, 2 balcoane, 2 băi, gresie, faianță, beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, superame
najat tel. 232060,0742/290024. (A3)
• dec, rt 100 mp, contorizări, Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688. (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• pa B-dul 22 Decembrie, dec, et 3 din 4, modi
ficat living mare, 2 băi, 2 balcoane, C.T., ușă 
metalică, s= 102 mp, amenajat frumos, preț 
62.000 euro, neg, tel. 0745/640725. (A7)

• iau schimb cu garsonieră în Deva, casă în 
Brad, Str. Oborului. 2 camere, bucătărie, cămară 
anexe, grădină preț 650 milioane lei, negociabil. 
Tel. 211703,0745/959364. (T)
• P+E+M, SC 240 mp, 2 intrări, 5 camere, 2 băi, 2 
bucătării, garaj, C.T., 400 mp teren, 97000 euro, 
tel. 0722-564004. (Al)
• nouă, 14 km de Deva, 3 nivele, garaj, 800 mp 
teren, canalizare, apă gaz, curent, 65000 euro, 
tel. 0722-564004. (Al)
• in VețeL 3 camere, bucătărie, baie, garaj, 
anexe, teren 1600 mp, preț negociabil, tel. 0740- 
210780. (Al)
• zonă ultracentral 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 BarWu, D+ P+l, 4 camere, 2 băi, 2 
bucătării, balcon, scară interioară garaj pentru 2 
mașini, grădină centrală termică preț 200000 
euro, tel. 235 208,0724-620358. (A6)
• zona Pietroasa, P+l, construcție 2000, parter.
2 camere, hol, baie, bucătărie, garaj, la etaj: 3 
camere, hol, baie, bucătărie, pretabil 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)

SOCIETATE COMERCIALĂ 2>CI □
ANGAJEAZĂ URGENT producător Încălțăminte

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

Tel. 0254/ 221.749 0722/ 519.009

RECLAME

• renovată, etaj 1. geam termopan, bloc de 
cărămidă nu este pe colț, preț 630 milioane lei. 
Tel. 0745/393719,223943. (T)
• lagent, decomandate, zona Zamfirescu, etaj 
intermediar, gresie, faianță podele laminate, 
balcon închis. Tel. 0722/585819. CT)
• DorobanțL ușă metalică balcon închis, 
contorizări, preț 73000 ron, tel. 0726-710903. (Al)
• semldecomandată contorizări, parchet, 
gresie, faianță balcon închis, zona ștrand, preț 
53000 ron, tel. 0745-639022,0726-316796. (Al)
• confort L dec., bucătărie faianță + gresie, 
contorizări, zona N. Bălcescu nou, preț 82.000 
RON, tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
■ dec, bucătărie, baie, contorizări, etaj interme
diar, zona Mărăști, preț 75.000 RON, tel. 
0741/154401,227542, seara (A2)
• 2 camere, contorizări, etaj intermediar, zonă 
Gojdu, preț 60.000 RON, tel. 0741/154401,227542, 
seara (A2)
■ dec, contorizări, etaj 4, zona Bejan, preț 55.000 
RON, tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• dec, contorizări, parter, zona Gojdu, preț 
21.000 euro, tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• urgent, semidec, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, mobilată balcon închis, zona 
Mărăști, preț 670 mii., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• zona Dorobanți, decomandată izolată termic 
și fonic, parchet, gresie, faianță rigips, spoturi, 
modificată stare bună ocupabilă imediat, preț 
75000 ran negociabil, accept credit Țotecar, tel. 
0723/251498,0745/302200,232808 (A4)
• zona M. Viteazul, balcon închis, igienizată 
ocupabilă imediat, accept credit ipotecar, preț 
22000 euro negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (A4)
• se vinde garsonieră parchet, faianță 
apometre, gaz 2 focuri, zona Progresu, stare 
foarte bună sau la schimb cu apartament 2 
camere + diferență în zonă centrală accept 
credit ipotecar, preț 67000 ron, tel. 0745/302200, 
232808. (A4)
• zona Decebal, decomandate, parchet, 
termopan, contorizări totale, stare bună 
ocupabilă imediat, preț 85000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0723/251498,232808. 
(A4)
• etaj L dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228. (A5)

• Deva, Zonă rezidențială, .6 parcele, 740 
mp/parcelă FS 22 m, facilități, 'M10 euro 
parcela, 0722-564004. (Al)
• In Șolmuș, S.T. 4600 mp, F.S. 70 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780 (Al)

• urgent intravilan, st=5000 mp, fs 20 m, 2 
parcele, acces din DN 7, zona Sântandrei, idea! 
pentru hale industriale, preț 15 euro/mp. tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• Intravian, 5700 mp, fs 30 m, facilități: apă gaz, 
curent zona Sântuhalm, preț 25 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• urgent grădină + construcție casă livadă 
fântână curent, st=1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• intravilan, st=1550 mp, fs 18 m, facilități: 
curent, apă gaz, zona Sântandrei, preț 15 
euro/mp, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• intravilan, st=22 ari, fs 22 m, facilități: apă 
curent, preț 6 euro/mp, zona Almașu Sec, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• In Deva, zona, Eminescu, ST- 17000 mp, 
parcelat de la 500 mp, la 800 mp, tesen plan, 
formă dreptunghiulară poziție bună ideal pt. 
investiție, construție casă acte lăzi, preț de la 10 
euro/mp, la 25 euro/mp, negocigo.il, tel. 
0723/251498 0788/165703. (A4)
• intravilan, la DN 7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, fiecare, utilități în 
zonă preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20X40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,07243/169303, 
0740/914688. (A5)
• t rilan, st 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități în zonă Zăvoi-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400, 0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• Intravilan, st 1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit în apropierea bisericii de 
pe Eminescu, loc drept, stradă asfaltată preț 95 
euro/mp, neg., tei. 223400, 0724/159303. 
0742/005228 (A5)
• st 5538 mp, front stradal 15 m, utilități în 
apropiere, între Sânthalm și Macon, preț 15 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• zona Zăvoi, 1000 mp, fs 15 m, toate utilitățile, 
ideal construcție casă panoramă superbă preț 
40 euro mp. Tel. 235208,0724/620358. (A6)
• intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• intravilan, la DN 7, st 3041 mp,fs90m,cunr.de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578 (A8)

Alege CL pentru anunțul tău

testilag.ro
anazsokQsmart.ro
http://www.tMmconsulting.5mlrt.ro
negocigo.il
cunr.de
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• Den, Intravfian, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (AS)
• htravfian to Deva, zona Zăvoi, S 1000 mp, FS 
18, utilități tn zonă, preț neg., tel. 212.414 sau 
231300. (A9)
• S 500-1000 mp, zona Bejan Deva, toate 
utilitățile în zonă, preț 25 euro/mp, tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)
• Brad, grtdnă + garaj, st 350 mp, curent 
trifazic, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, gridnă, st 300 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366.0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr teren (22)

• extravilan mtotoi 1 ha. In zona Den. 
totamatB la teL 0722/790» Nu suit agent. 
(15/811)

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

Vând spații comerciale (25)

• la, 125 mp, etnM. Viteazul, bl M, ac A, 
parton momentan fundtonează to spațiu 
Mala CEC (cu posibilitatea de a prelua 
contncbd de IndiHera); penoană de 
contact Căimăzan Dorinei TeL 
0722/211359.(1/2530)

• urgent la stradă, zona Eminescu, alee 
betonată, ușă și geam termopan, 35 mp, 
ocupabil imediat Tel. 0722/585819. (D
• Den, P +1,150 mp+teren, 2 garaje, centrală 
termică, canalizare, apă, gaz, 82000 euro, tel. 
0722-564004. (Al)

K

NI’X+.v MIDI

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:• 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 Gîga, 

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

(32135)

titular al proiectului PUZ - Spații prelucrare lactate și fructe de pădure în Extravilanul localității Chitid, comuna Boșorod, anunță publicul Interesat următoarele:
Decizia etapei de analiză a calității raportului de mediu este de 
emitere a avizului de mediu.
Următoarele documente pot fi consultate la sediul APM Hune
doara, zilnic, între orele 08-16:

- Planul adoptat

- O declarație privind modul în care considerațiile privind mediul 
au fost integrate în plan, modul în care raportul de mediu a fost 
pregătit, modul în care opiniile exprimate de public și de alte 
autorități au fost luate în considerare în luarea deciziei de 
emitere a avizului de mediu, motivele pentru alegerea alterna
tivei de plan avizate, în comparație cu alte alternative prezen

tate;
- Măsurile decise privind monitorizarea efectelor asupra me

diului. (69398)

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,

C/duce spor în casă și în 
afaceri, și altele.
Mihai din Brad: mulțu
mesc d-nei Lavinia pentru 
că mi-a reîntors soția 
acasă după o lungă pe
rioadă de despărțire, v-o 
recomand cu încredere.
Tel.: 0740-870747, 0722- 
426390. (68963)

• hală de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședințe, poduri rulante, cale ferată, 
rampă, teren st=6700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• hală hdustrială, st=800 mp, compartimentat 
în 2, apă, gaz, curent și teren st=6800 mp 
construcție nouă, Deva, tel. 232060,0742/290024. 
(A3)
• st=290 mp, H=43 m, curent trifazic, CT, birou 
renovat zona Deva, preț 140.000 euro, neg, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• urgent ta zonă bună cu acces direct spațiu 
comercial avizat 140 mp, birouri, magazie, 2 
grupuri sanitare, nu necesită mari investiții, preț 
43000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165703. (A4)
• zona Mâritefl, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)

• Brad, carmangeria abator, anexe, st 400 mp, 
preț negociabil, tel. 0254/613366.0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, dependințe (garaj P+l), 50 mp, curte 
mare, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad,6 locuri de veci (criptă), preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10

Imobile chirii (29)

• primesc to gazdă două eleve, colege sau 
surori, aproape de Liceul Pedagogic. Tel. 216347. 
CD
• garsonieră. Deva, complet mobilată, 80 
euro/lună tel. 215212. (Al)

Decese (75)

Soțul loan împreună cu familia anunță încetarea din viață a dragei lor
AVRAM IOANA LENUȚAîn vârstă de 63 de ani. Corpul neînsuflețit este depus la Casa Mortuară din str. M. Eminescu. înmormântarea are loc astăzi 11 noiembrie, ora 12, la Cimitirul Bejan Deva.

Dumnezeu s-o odihnească în pace

(3/10.11)

• ofer spre închiriere spațiu de producție, 
800 mp, preț 13 euro mp, negodabiL TeL 
0765/356148 (10/lOdl)

• garsonieră mobilată centrală termică, preț 
130 euro, tel. 0740-210780. (Al)
• Deva, 70 mp + 130 mp, depozit termopane, 
centrală termică toate utilitățile, 800 euro/lună 
tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, zonă centrală mobilat 
modern, preț 170 euro/lună tel. 0740/013971. 
(A2)
• garsonieră, zonă centrală, mbbilat, preț 110 
euro/lună tel. 0740/013971. (A2)
• apartament 2 camere, zona Bălcescu, mobilat 
modern, centrală termică preț 150 euro/lună 
tel. 0740/013971. (A2)
• ofer pentru închiriat ap. 4 camere, mobilat și 
utilat totul nou, CT, aragaz, frigider, TV, mașină 
de spălat, superamenajat, zona Al. Neptun, preț 
350 euro/lună tel. 232060,0742/290024. (A3)
• ofer pentru închiriat ap. 3 camere, mobilat, 
aragaz, frigider, contorizări la apă și gaz, preț 
100 euro, zona T. Maiorescu, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• ofer pentru închiriat ap. 4 camere, mobilat, 
aragaz, frigider, CT, renovat, zona 22 Decembrie, 
preț 300 euro, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere, circuit et 3, contorizări 
la apă și gaz, nemobilat, zona Miorița, preț 120 
euro/lună tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)
• casă mare, 3 dormitoare, 3 băi, living, garaj, 
curte, zonă semicentrală liniștită preț 1000 
euro, tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• zona MăiășU, apartament 3 camere (living și 2 
dormitoare), termopane, centrală termică 
podele laminate, tv color, gresie, faianță 
mobilat și utilat preț 300 euro/lună Tel. 235208. 
0729/018866. (A6)
• apartamente sau garsoniere, (NE)mobilate, 
zona Gojdu, B-dul Decebai, piață M. Eminescu, 
ofer prețul pieței în funcție de condițiile oferite, 
tel. 235208,0724620358 0729018866. < A6)
• apartament 4 camere, zona Liliacului, etaj 
intermediar, de lux centrală termici, 
termopane, gresie + faianță parchet, complet 
mobilat și utilat merită văzut preț negociabil, 
tel. 235208 0724620358 (A6)
• amenajată și mobilată integral, CT, zonă bună 
Deva, tel. 231800,0740/317314. (A9)

Auto românești (36)

• vând Dada 1300, af 1978 unic proprietar, bine 
întreținută cu rezervor nou, punte spate nouă, 
discuri frână noi, set motor nou, 450 euro. Tel. 
214504. (T)
• vând Dada 1310 break, af 1987, în stare bună 
de funcționare. Tel. 0741/740047,0720/632545. a)
• vând Dada 1410 L, af 1998,38.500 km rulați, 
stare excepțională Farcaș Dumitru, Vața de Sus. 
Tel. 0726/220796,0788/942507. (T)

Auto străine (37)

• vând BMW 525Î, af 1988, impecabil, preț 4300 
euro. Tel. 0726/392739. (T)
• vând Peugeot 605 TD pentru dezmembrare. 
Tel. 0723/737094,0254/247254. (T)

Matur italian, în Deva, fără 
obligații și prejudecăți, caut 
parteneră de viață de preferat 
între 18 - 35 de ani, restul 
vedem noi. Contact prin bip, 
mesaj, apel la 0721-491740.

(69380)
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• 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. (2/811)

• vând VW Passat 1 D, 1500 cmc, 5 trepte, 
consum 5 litri, VT 2008 roșie, 4+1 uși, turelă, 
cârlig, piese rezervă, 1200 euro sau variante. Tel. 
0720/575832. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând aparat de sudură confecționat, preț 400 
ron. Tel. 0745/750705. (T)

Mobilier și interioare (47)
• vând comodă nouă, lustruită cu 4 sertare, 
107/66/35, preț 200 ron. Tel. 0745/750705. a)
• vând dormeză una persoană 35 ron, și 
recamier două persoane, cu arcuri duble, 160 
ron. Tel. 0254/215325. (T)
• vând dulap 2 uși, corpuri bibliotecă servantă 
preț 300 ron, negociabil. Tel. 0740/317313. (T)
• vând haină din picioare Karakul, neagră 
mărimea 50, și cuvertură tip covor, țesută 
manual. Tel. 0254/215325. (T)
• vând mobilă culoare deschisă dulap cu 2 uși,
6 corpuri, bibliotecă preț 300 ron, negociabil. Tel. 
0740/317313. (T)
• vând mobilă sufragerie, furnir de cireș, foarte 
bună preț negociabil. Tel. 218186. (T)
• vând urgent și negociabil set canapele pluș 3, 
2,1, toate extensibile și canapea stofă exten
sibilă vitrină cameră tineret, toate stare foarte 
bună Tel. 0745/138706,0744/624867. CD

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând scurtă de blană neagră mielușă 
naturală în stare foarte bună mărimea 48 ■ 50, 
preț 400 ron, negociabil. Tel. 0751/983975. (T)

Electrocasnice (56)

• vând centrală termică murală cu tiraj 
forțat, Buderus. Informații la tel. 
0723/458183 sau 0254/218836. (1/10.11)

• vând frigider Arctic și ladă frigorifică Arctic cu
5 sertare, preț negociabil. Tel. 0254/219217. 
(5/10.11)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• ofer pentn; montă mascul Ciobănesc mioritic, 
talie foarte mare, 73 cm în greabăn, diplome în 
expoziții .Green" și mascul Ciobănesc 
caucazian, preț rezonabil. TeL 0720/575832. (T)

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

• vând porci ecologici talie mare, calitate extra, 
Mărtinești, nr. 1. Tel. 0723/286212. (446092/10.11)

Comemorări (76)

Cu nespusă tristețe amintim prietenilor și cunoscuților că astăzi 11 noiembrie se împlinesc 6 luni de la trecere^ în veșnicie a dragului nostru 
prof. IOAN FAUR

Dumnezeu să-i odihnească în 
pace sufletul bun șl blând.

• vînd porci mari de 190 - 200 kg și purcei de 50 
■ 70 kg, rasă de carne. Tel. 210900,0744/611145.

• Conferință de deschidere a cursului de Yoga 
integrală în ziua de marți 14.11.2006, ora 17, la 
Institutul Multimedia Româno-Elvețian Deva, 
situat în carterul Gojdu în spatele Dispensarului 
2 pe Aleea Viitorului, nr. 2 A Intrare liberă Cursul 
de yoga se desfășoară săptămânal Prima lună 
de curs este gratuită, mforr ațn ă tel.~ 
07W7«n73. (12/10.11)
• vând convector fontă plus instalația aferentă 
Tel. 0726/184116. (T)
• vând mașeiă de pufuleți, preț avantajos. Tel. 
211883, după ora 17. (8/7.11)
• vând ușă de stejar, exterioară deschidere pe 
stânga, 189/90 cm, preț 150 ron, tv color Elec
tronica diag. 37 cm, preț 150 ron. Tel. 214814. (T)

Pierderi (62)

• dne a găsit un câine de culoare galben roșcat, 
mare, cu o pată albă la ceafă și un ham roșu este 
rugat să sune la tel. 0729/110627. Răspunde la 
numele de Max. (T)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Andraș Adrian loan Mihai. Se declară nul. 
(8/10.11)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Bârla losif. Se declară nul. (8/9.11)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Belea Mircia Aurel. Se declară nul. (2/10.11)

Licitații (64)
• Vindem prin licitație ambulanță 1986, în data 
de 27.11.2006. Informații la tel, 771560, 770572, 
226358.(13/10.11)

Matrimoniale (69)

• Adrian, 33 de ani, fără vicii, obligații, stare 
materială bună doresc să cunosc o fată 
serioasă pentru prietenie sau căsătorie. Tel. 
0740/907657. (T) 

Prestări servicii (72)

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

Neclintitul templu al timpului îți deschide o clipă o fereastră lăsând fâlfâit gingaș de aripi străvezii; e zbaterea zadarnică a unui suflet captiv în veșnicia mortii; noi toti cei care am cunoscut-o și am iubit-o pe
înv. STERMIR MINODORAîi vom recunoaște întotdeauna vibrația sufletească atât de vie în memoria noastră. Comemorarea, duminică 12 noiembrie, la Biserica din Săcămaș.

Fie-ți somnul Un draga 
noastră mamă.Fiul Tiberiu, Camelia fiică și toți cei care au cunoscut-o și iubit-o

(9/10.11)

(4/10.11)

• Fundația Miaici Deva organizează la cele mai 
mici prețuri cursuri de calificare în meseriile: 
brutar ■ patiser - produse făincase, tâmplar, 
tapițer, lucrător social, operator calculator, 
operator radio tv, ospătar, lucrător comercial, 
zidar, sudor, secretar, limbi străine. Tel. 216138 
0722/358138 (1/811)

• transport persoane Italia - Germania - 
Franța ■ Spania - Portugala, la destinație; 
plecări miercuri șl vineri. Relați la teL 
0745/311390,0744/546361 <7/17.10)

Oferte locuri de muncă (74)
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Brad, 4 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• angajăm barman și ospătar pentru Club 
Simeria. Informații tel. 0724/714828 0743/548863. 
(6/10.11)
• Fabrică de cherestea din Bârcea Mare anga
jează motostivuitorist, ifronist, fochist autorizat 
mecanic auto și muncitori necal iflcați. Informații 
la tel. 0254/236897. (3/26.10)
• firmă de construcții SC Kreta Grup SRL, din 
Hunedoara, angajează zidari și faianțari: oferă 
200 - 350 euro/lună Tel. 0723/689594. (6/7.11)
• Firma Remeca SRL angajează personal 
curățenie. Relații la tel. 0729/887186. (14/811)
• producător tricotaje angajăm cusătoare cu 
experiență în domeniu pentru atelierul din 
Simeria; decontăm cheltuielile de transport 
Informații tel. 0723/687218. (9/7.11)
• SC Dardelle Company SRL cu sediul în Deva, 
Str. Rândunicii, nr. 6, angajează confecționeri 
textili, telefon 0746/031026 și tricoteri manuali, 
telefon 0720/400977. (6/1.11)
• societate comercială cu profil farmaceutic 
angajează asistent de farmacie și farmacist cu 
normă întreagă în Deva; pachet salarial atractiv. 
Informații la tel. 0726/301378 (4/7.11)

Cititorii Cuvântul liber: 
Oameni bine informați!

Informația te privește! E

RECLAME

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro


sâmbătă, 11 noiembrie 2006 CUVAO.

• Manipulat genetic. Sistemul imunitar poate fi utilizat în tratatea formelor grave de cancer de piele prin manipularea genetică a unor celule, este concluzia unui studiu realizat de o echipă de cercetători americani de la Universitatea din California.

Apa mare s-a Pus ia adăpost de val, în Cuxhaven. După furtunile din ultimele nopți din Germania, apele Mării Nordului au crescut peste normal. (Foto: EPA)

Nunta, „misiune imposibilă"Beacciano (MF) - Nunta romantică italiană pe care au plănuit-o actorii Tom Cruise și Katie Holmes ar putea să nu mai aibă loc pentru că celebrul cuplu holly- woodian nu și-a rezolvat problemele cu documentele necesare căsătoriei, conform autorităților locale. Cotidianul italian II Messaggero informa săptămâna trecută că starul din „Misiune: Imposibilă” și Katie Holmes se vor căsători la castelul Odescalchi, pe malul lacului Bracciano, lângă Roma. Totuși, preotul și primarul orășelului italian au declarat că cei doi actori nu au voie să se căsătorească aerflb pentru că nu și-au rezolvat problemele legate de actele oficiale. Primarul orașului, Patrizia Riccioni, a declarat că este puțin probabil ca ceremonia să fie oficiată în lipsa documentelor necesare.
„Imitația" era... originalul

Au depus 
plângereLos Angeles (MF) - Doi americani care afirmă că au fost ridiculizați în comedia „Borat” au depus plângere civilă contra producătorilor lungme- trajului care conduce în prezent box office-ul nord- american. Reclamantii, care au dorit să-și păstreze anonimatul, spun că au acceptat să apară în film cu condiția ca identitatea lor să nu fie dată publicității și ca acest lungmetraj să nu fie difuzat în Statele Unite. Cei doi mai spun că au semnat un contract, după ce echipa tehnică i-a îmbătat. Reclamantii au declarat că filmul le-a provocat un prejudiciu moral.

| Comedî- 
I anul 
| perfect 
I Londa (MR - Figura 
i comedianului perfect 
i a fost creată de o e- 

>: chipă de cercetători 

i scoțieni cu ajutorul
unui program de 

= computer, utilizând
179 de expres» fadate 

î diferite ale celor mai 
i buni 20 de actori de 
: comedie ai lumii. Cer

cetătorii de la Universt- 

i tatea Stirling din Ma
rea Britanie au deda- 

j rât că trăsăturile deli
cate și feminine au 

i mai mari șanse să pro
voace râsul. Psihologul 

i Anthony Little, coor- 
; donator al studiului, a 

dedarat „Fața este un 
indicator puternic al 

; caracterului".

■ Un tablou al lui Car
avaggio s-a crezut timp 
de câteva secole că este 
o copie.

Londra (MF) - o pictură în ulei care prezintă personaje biblice, despre care s-a crezut timp de câteva secole că este o copie remarcabilă a unei capodopere pierdute a lui Caravaggio, s-a dovedit a fi originalul, informează ediția electronică a The Independent.Tabloul intitulat „The Calling of Saints Peter and Andrew” a fost curățat în atelierul Royal Collection în vederea includerii lui într-o expoziție de artă italiană, ce va avea loc în 2007 la Queen's Gallery. în timp ce curățau tabloul, experți au descoperit că pictura era originală.
Stare de alertă în Ierusalim
■ Autoritățile s-au 
temut ieri de atentate 
pe fondul controversatei 
manifestații gay.

Ierusalim (MF) - Serviciile de securitate israeliene erau în stare de alertă ieri de teama unor atentate palestiniene ca reacție la incidentul sângeros de la Beit Hanoun și pe fondul controversatei manifestații gay organizate la Ierusalim. Starea de alertă era la nivelul 3 pe o scală cu patru gradații.în oraș au fost desfășurati militari și membri ai politiei de frontieră, în special în zona în care se află stadionul Universității Ebraice, unde s-a desfășurat manifestația
Naveta Discovery, pe rampă

XXX cu Britney SpearsLos Angeles (MF) - O înregistrare video personală care îi are ca protagoniști pe cântăreața americană Britney Spears și pe viitorul fost soț al acesteia, Kevin Federline, a apărut pe un site destinat adulților. înregistrarea XXX durează 19 secunde și prezintă o femeie care seamănă izbitor cu autoarea lutului „Toxic” împreună cu un bărbat care seamănă foarte bine cu Kevin Federline.Se pare că filmuletul a fost luat de pe o casetă video despre care s-a auzit în 2005, după ce o sursă apropiată cuplului a obținut o copie și a amenințat că va face public conținutul casetei. Presa speculează că cel care a postat înregistrarea ar fi chiar Kevin, pentru a se răzbuna pe faptul că Britney a intentat divorț.

Washington (MF) - Naveta spațială americană Discovery a fost așezată pe rampă la centrul spatial Kennedy din Florida, în vederea lansării către Stația Spațială Internațională (ISS), a indicat NASA.Agenția spațială a anunțat că lansarea navetei Discovery, cu un echipaj format din 7 astronauți, este programată pentru 7 decembrie. Totuși, nu este exclus ca lansarea să aibă Discovery (Foto: epa)

Exces de glucoza
Paris (MF) - Peste trei milioane de persoane mor anual în lume din cauza excesului de glucoză în sânge, dintre care aproximativ 960.000 din cauza diabetului și 2,2 milioane din cauza tulburărilor cardiovasculare, conform unui studiu publicat în revista britanică The Lancet.Cifrele sunt comparabile cu numărul de decese produse anual din cauza fumatului (4,8 milioane de persoane), excesului de colesterol (3,9 milioane) și obezității (2,4 milioane), subliniază cercetătorii, cu puțin timp înainte de Ziua mondială a diabetului - 14 noiembrie.Excesul de glucoză în sânge poate produce, în afară de diabet, infarct (21% din cazuri) și accidente vasculare cerebrale (13% din cazuri).
„în ultimii ani, părerea generală a fost că pictura este o copie a originalului pierdut”, a spus un purtător de cuvânt din partea atelierului. Acesta a adăugat că tabloul a fost analizat de mai multi specialiști care au fost de părere că este vorba despre pictura originală.Caravaggio (1571-1610) este considerat primul mare reprezentant al școlii de artă barocă.

Tabloul lui Caravaggio (Foto: epa)

Homosexualilor, participanți la paradă (Foto: epa)homosexualilor. Potrivit corespondentului France Presse, circa 2.000 de persoane s-au adunat ieri dimineață pe sta
loc mai devreme, pe 6 decembrie.După 1 ianuarie, ora 00:00, computerele navetei Discovery nu sunt programate să treacă de la cea de-a 365-a zi a anului la prima zi a anului următor. Din această cauză, specialiștii NASA au decis ca, în cazul în care naveta nu poate fi lansată până pe 18 decembrie, următoarea încercare să aibă loc la începutul anului 2007.

dion. Politia apreciase că la eveniment vor partieipa între 5.000 și 7.000 de persoane.

Efiu www.huon.ro

Mirela, născută' în zodia Fecioară, îi plac muzica, for- balul și animalele.

Inițial, parada urma să fie un marș al homosexualilor pe străzile Ierusalimului, însă liderii religioși creștini, musulmani și mozaici nu au fost de acord cu acest ever ment. Potrivit martorilor oculari, grupuri de evrei ultra- ortodocși - care s-au opus de la bun început paradei - s-au adunat pentru a se ruga în; cartierele religioase dini Ierusalim.Dintre cei 7.000 de polițiști mobilizați, 4.000 au fost trimiși în partea veche a Ierusalimului, în special pe Esplanada Moscheilor, unde musulmanii au fost prezenți la rugăciunile de ieri. Alți 3.000 de agenți au supravegheat derularea pașnică a manifestației homosexualilor.
De la horror, la 
dragoste

Londra (MF) - Stephen King, scriitorul american specializat în romane horror, știe să vorbească și despre dragoste, dovadă fiind cel mai recent roman al său, Oiseys story”, inspirat de s(||a sa, Tabitha. Stephen King a - ani) s-a aflat în cursul wcestei săptămâni la Londra OsejjAu a-și promova cel maîwebent roman, „drag sufletului său”. Eroina romanului este soția unui scriitor celebru care se ocupă de lichidarea bifoului acestuia după decesul lui. King a spus că, deșifexistă unele similarități cu vtăța sa, acest roman nu este, totuși, o biografie.Scriitorul a adăugat că, dacă soția sa ar fi fost de părere că romanul este prea personal, nu l-ar fi publicat

http://www.huon.ro

