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Cerul predominant noros. Posibile 
precipitații

dimineața la prânz seara

• Crucea Roșie. Programul de prevenire a 
traficului de ființe umane, inițializat de Cru
cea Roșie Română, se va desfășura azi de la 
ora 14 la Gr. Șc. „Grigore Moisil" din Deva, 
după ce săptămâna trecută Grupul Școlar 
„Horea" a fost gazda acestui program. (C.B.)

i
de zile până la aderare

Miller și-au * 
încheiat relația ce a durat trei ani. Pri
etenii cuplului susțin că sunt șanse mi
nime de împăcare, /p.12 (Foto: epa)

__________ ■ •- ' ,

Grevă de avertisment
Deva (I.J.) - Peste 3000 de funcționari pu

blici afiliați Alianței Federative „Sed Lex” 
au intrat, ieri dimineață, în grevă de aver
tisment, în primele două ore de activitate. 
Ei solicită salarii mai mari și sporuri speci
fice funcției. Dacă doleanța nu le va fi 
soluționată, la 20 noiembrie vor declanșa 
grevă generală, /p.3
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Luptătoare de Olimpiadă
■ Inedit. O sportivă 
deveană începe 
campania de calificare 
pentru JO la lupte.

Deva (C.M.) - Junioara de 
20 ani Alina Pogăcian, cea 
mai valoroasă sportivă a 
secției de lupte a CSS Deva,

a făcut deja primul pas pe 
drumul de calificare la 
Jocurile Olimpice Beijing 
2008. Federația Română de 
Lupte a informat, ieri, clubul 
CSS Deva că Alina Pogăcian, 
care din 2007 va fi senioară, 
a fost selecționată și convo
cată la Lotul Olimpic de 
Lupte Senioare al României,

lot care începe pregătirile 
pentru concursurile preolim- 
pice de anul viitor. Alina a 
fost desemnată titulara ca
tegoriei 48 kg (prima cate
gorie olimpică) și va partici
pa în perioada 14 noiembrie - 
22 decembrie la un cantona
ment de pregătire la Târgo- 
viște în vederea turneelor

preolimpice de anul viitor. 
„Este cea mai importantă per
formanță din istoria clubului 
nostru. Alina este prima 
sportivă de la CSS Deva care 
ajunge în Lotul Olimpic de 
Senioare și are șansa să se 
califice la Jocurile Olimpice”, 
afirma Partenie Matei, direc
torul CSS Deva, /p.7

rcSTG o mie de apicultori 
hunedoreni au obținut 
diplome de pregătire în 
domeniu din partea Agenției 
Naționale de Consultanță 
Agricolă și vor putea să 
vândă miere și după inte
grarea României în Uniunea 
Europeană, /p.6 (Foto: cl> j

Bune doar pentru romani
■ Din 2007 produsele 
din carne vor purta 
ștampile, funcție de 
calitate,

Deva (C.P.) - Astfel, dacă 
produsele vor proveni de la 
firme care nu au reușit să 
facă acele investiții vizate de 
atingerea standardelor euro
pene, vor purta o ștampilă 
rotundă. Semn că sunt bune

doar pentru români, nu și 
pentru restul europenilor.

Dacă avem de-a face cu pro
duse ale firmelor „conforme”, 
acestea vor avea ștampilă 
ovală, adică sunt bune și pen
tru noi, dar și pentru export 
pe piața Uniunii Europene. 
Acestor „însemnări” calita
tive vor fi supuse produsele 
din carne de porc, pui, laptele 
și peștele.„Aceste restricții la 
export vin pe motive de biose-

curitate alimentară și sănă
tate a animalelor. România 
trebuie să facă investiții 
mari, putând pe viitor să 
apeleze la bani comunitari”, 
a declarat Artur Kovaci, 
directorul OJDRP Hunedoara.

Aproape 400 de unități de 
prelucrare a cărnii și laptelui 
din țară au ca termen final 
anul 2009 pentru a face in
vestiții în modernizare și 
retehnologizare. /p.3

Investiții 
străine

Simeria (C.P.) - Itali
enii, ungurii, grecii și 
spaniolii vor să in
vestească la Simeria. Pri
marul localității esti
mează că astfel se vor 
crea câteva sute de noi 
locuri de muncă, pe 
lângă cele legate de con
strucția autostrăzii, /p.5

Dispărut și găsit în Vâlcan
■ Un cameraman de 
48 de ani a fost dat 
dispărut pentru 24 de 
ore în Masivul Vâlcan.

Lupeni (I.J.) - Bărbatul, din 
Tîrgu Jiu, dat dispărut 
duminică în jurul orei 15,00, 
a fost găsit după aproape 24 
de ore de căutări. Salvamon- 
tiștii intraseră în alertă încă 
de duminică după-amiază 
după ce prietenii cu care 
venise bărbatul în stațiunea 
Straja au reclamat faptul că

nu a venit la o întâlnire pro
gramată. „Operațiunile de 
salvare s-au desfășurat în 
condiții extrem de grele și au 
fost demarate imediat după ce 
a fost anunțată dispariția sa. 
Ultima dată fusese văzut în 
zona telescaunelor și avea la 
el aparate de fotografiat și un 
trepied. L-am căutat toată 
noaptea în condiții de vi
zibilitate redusă și vijelie”, 
declară George Resiga, șeful 
Salvamont Lupeni. Bărbatul a 
fost găsit în cursul amiezii de 
luni de salvamontiști.
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• Convingere. Ministrul Afacerilor Europene 
din land-ul german Hessen, Volker Hoff, a 
declarat că este convins că țara sa va finali
za procesul de ratificare a Tratatului de ade
rare a României și Bulgariei la UE până la 24 
noiembrie. Oficialul german a declarat că 
aderarea Bulgariei și a României la UE va 
pune în sfârșit capăt diviziunilor dintre Ves
tul și Estul Europei.

Năstase, deferit justiției

Planuri 
schimbate

Praga (MF) - Premie
rul Cehiei, Mirek Topo- 
lanek, a declarat, ieri, că 
a renunțat la ideea con
vocării alegerilor antici
pate în anul 2007, care 
fusese vehiculată ante
rior drept condiție pen
tru formarea unui gu
vern interimar, relatea
ză Reuters. în cursul u- 
nei conferințe de presă 
organizate alături de ri
valul său de stânga Jiri 
Paroubek, Topolanek a 
afirmat că dorește for
marea unui Cabinet sta
bil care să guverneze ta
ra până când Praga va 
încheia mandatul la con
ducerea Uniunii Europe- 
gie, în prima jumătate a 
anului 2009. Mirek Topo
lanek, desemnat pre
mier săptămâna trecută, 
încearcă să formeze un 
guvern care să obțină 
votul de încredere în 
Camera inferioară a 
Parlamentului.

Mirek Topolanek (Foto: epa)

John Reid
(Foto: EPA)

Lista lui 
Reid
Londra (MF) - Minis
trul britanic de Inter
ne, John Reid, redac
tează „o listă a valo
rilor britanice" menită 
să contracareze ideo
logia al-Qaida, care 
urmărește îndoctrina
rea „generației pier
dute" din rândul co
munității musulma
ne. Directorul MI5 a 
dezvăluit, săptămâna 
trecută, că cel puțin 
1.600 de tineri brita
nici sunt suspectați 
că plănuiesc atentate 
teroriste, exprimân- 
du-și îngrijorarea în 
privința extinderii fe
nomenului de radica
lizare a tinerilor mu
sulmani, unii dintre ei 
încă elevi. John Reid 
a declarat săptămâ
na trecută, colegilor 
de Cabinet că este 
esențial ca autorități
le să se adreseze co
munității musulmane 
cu o singură voce.

■ Fostul premier este 
acuzat de luare de mită 
și obținere de foloase 
necuvenite.

București (MF) - Adrian 
Năstase - fost președinte exe
cutiv al PSD, fost prim-minis- 
tru al Guvernului României, 
fost președinte al Camerei De- 
putaților - a fost trimis în ju
decată, a informat, ieri, Direc
ția Națională Anticorupție 
(DNA).

Alături de Adrian Năstase, 
a fost trimisă în judecată și 
soția acestuia, Dana Năstase, 
Paula Irina Jianu - fost ins
pector general de stat la Ins
pectoratul de Stat în Cons
trucții (ISC) și Cristian Mi
hail Vasile - administrator la 
SC Eurografica SRL Bucu
rești.

Potrivit DNA, în perioada 
2001-2006, folosind autoritatea 
și influența rezultate din 
funcțiile politice și adminis
trative ocupate în stat, Adri
an Năstase a comis mai mul
te infracțiuni de corupție pre
văzute de Legea 78 /2000, an
trenând și alte persoane.

Năstase este acuzat de lua
re de mită și obținere de fo
loase necuvenite, infracțiuni 
de pe urma cărora fostul pre
mier ar fi obținut, în total, 
suma de 48.116.210.938 de lei 
(1.370.324,69 euro).

Anchetatorii au stabilit că, 
în perioada 2002-2004, Adrian 
Năstase ar fi primit de la 
Paula Irina Jianu suma de 
3.683.683.943 de lei, din fondu
rile SC Vertcon SA Bacău, re
prezentând contravaloarea u- 
nor bunuri achiziționate din 
Republica Populară Chineză 
și a cheltuielilor ocazionate 
de introducerea acestora în 
țară și transportul pe parcurs 
intern.
Termopane de 2 miliarde

Totodată, Năstase ar fi pri
mit suma de 2.019.250.439 de 
lei, reprezentând contravaloa
rea unor lucrări de tâmplărie 
cu geam termopan executate 
de societatea Regal Glass din 
Bacău la imobilul din localita
tea Cornu. Casa aparține fa
miliei Dana și Adrian Năsta
se.

Potrivit DNA, suma de 
13.724.228.227 de lei vechi re-

Adrian Năstase (Foto: arhivă)

prezintă contravaloarea unor 
lucrări de construcție și reno
vare executate de SC Conim- 
puls SA Bacău la imobilul din 
București, strada Cristian 
Teii 15 - sector 1. Banii pro
vin din fondurile S.C. Conim- 
puls SA, fondurile SC Vertcon 
SA Bacău, precum și de Ia in
culpata Irina Paula Jianu.

Bunurile reprezintă mate
riale de construcție, obiecte și 
instalații sanitare, piese de 
mobilier, articole electrice și

electrocasniee, dftgwRjrotepte : 
de decor șf Uz >»£$ru
dotarea. imobilelor situate în 
București, str. Muzeul Zam- 
baccian nr. 16, sector 1 și str. 
Cristian Tell, nr. 15, sector 1, 
precum și imobilul din comu
na Cornu, jud. Prahova.

înalta Curte de Casație și 
Justiție va începe în 14 
decembrie dezbaterile în pro
cesul în care fostul premier 
este acuzat de fapte de 
corupție.

Sigură pe reușita ei
Paris (MF) ■ Segolene Royal i-a îndemnat 

pe membrii Partidului Socialist francez să 
susțină, în timpul votului programat joi, 
candidatura ei pentru funcția de președinte 
al țării, argumentând că este singurul can
didat care poate învinge forțele de dreapta 
în alegerile de anul viitor.

Royal susține că ea reprezintă schimba
rea pe care Franța o dorește de 12 ani, de 
când la putere se află președintele conser
vator Jacques Chirac. De altfel, politicia
nul socialist crede că difuzarea înregistrării 
referitoare la programul de muncă al profe
sorilor face parte dintr-o campanie menită 
să o discrediteze.

întrebată pentru ce motiv cei 200.000 de 
membri ai Partidului Socialist ar trebui 
să o susțină în scrutinul intern de joi, Roy
al a răspuns pentru revista Journal du Di- 
manche: „Pentru că pot câștiga. Sunt singu
ra capabilă să învingă forțele de dreapta”.

După ce a preluat președinția regiunii 
Poitou-Charentes în 2004, Royal s-a afirmat 
ca fiind cea mai potrivită candidată a stân
gii care poate învinge forțele de dreapta 
în alegerile prezidențiale din 2007.

Segolene Royal (Foto: epa)
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(Fato: EPA)

Moțiune de la PSD
București (MF) - PSD va 

iniția o moțiune de cenzură, 
pe tema autonomiei teritoria
le pe criterii etnice promova
te de UDMR, după finalizarea 
dezbaterilor parlamentare a- 
supra proiectului legii buge
tului de stat pe 2007, a decla
rat, ieri, purtătorul de cuvânt 
al partidului, Cristian Diaco- 
nescu. '-(■> !:

■ Purtătorul de cuvânt al par
tidului, Cristian Diaconescu, 
a argumentat prin faptul că 
Guvernul nu și-a onorat două 
obligații: să promoveze și să 
încurajeze adoptarea în Ca
mera Deputaților a unui pro
iect de lege privind Statutul 
minorităților care să fie con
form cu principiile europene, 
dar și să reacționeze față de 
poziția UDMR, partid aflat la 
guvernare, în legătură cu e- i 
ventuala obținere a autono- ; 
miei teritoriale pe criterii et- • 
nice..

în fața 
Parlamentului

București (MF) - Pre
ședintele Traian Băses- 
cu a trimis președinților 
celor două Camere câte 
o scrisoare prin care a- 
nunță că dorește să a- 
dreseze un mesaj Parla
mentului, în 18 decem
brie, pe baza concluzii
lor raportului Comisiei 
Tismăneanu, care reco
mandă, cel mai probabil, 
condamnarea comunis
mului din România, re
latează Mediafax.

Reprezentanți ai so
cietății civile i-au cerut 
președintelui, la începu
tul anului, să condamne 
comunismul din Româ
nia, președintele Traian 
Băsescu arătându-se dis
pus să facă acest gest 
însă doar pe baza unui 
studiu științific, elaborat 
de o comisie special cre
ată, care să îi justifice 
condamnarea comunis
mului din România.
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Prima conferință a neonaziștilor
Berlin (MF) - Liderul dele

gației române la conferința 
neonaziștilor, desfășurată la 
sfârșitul săptămânii, la Ber
lin, a declarat că, „în 50 de 
ani, vor fi mai mulți țigani în 
România decât localnici”, re
latează Yediot Aharonot.

„în 50 de ani vor fi mai 
mulți țigani în România decât 
localnici. Dușmanii noștri o- 
perează la scară globală. Nu
mai naționalismul-creștin eu
ropean, modem, va avea răs
puns la imperialismul secolu-

3
lui al 21-lea”, a declarat lide
rul delegației României la 
Berlin.

Circa 250 de reprezentanți 
ai neonaziștilor germani, cei 
mai mulți din land-urile din 
estul țării, și alți 250 de invi
tați din țări precum Italia, Ro
mânia sau Portugalia au par
ticipat, sâmbătă, la prima 
conferință a neonaziștilor de 
la Berlin.

Conferința a fost autorizată 
de Curtea Supremă din Ger
mania în ultimul moment, du-

pă ce aceasta a anulat decizia 
a două instanțe inferioare ca
re interziseseră reuniunea.

Aceasta a fost prima întâl
nire la Berlin a conducerii și 
a celor 500 de membri neona
ziști de la fondarea partidului.

„într-o zi vom deține con
trolul acestei țări și nu doar 
dintr-un oraș îndepărtat, ei de 
la Berlin”, a declarat preșe
dintele Partidului Național 
Democratic (NPD) din Germa
nia, Udo Voigt, primind apla
uzele audienței.

I

i
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Opoziția poloneză, câștigătoare
Varșovia (MF) - Rezultatele 

parțiale publicate ieri au con
firmat succesul opoziției libe
rale la alegerile locale de du
minică din Polonia, în fața 
conservatorilor care se află la 
conducerea țării din 2005, îm
preună cu extrema dreaptă și 
populiștii.

In adunările locale din cele 
16 regiuni, facțiunea liberală 
Platforma civică (PO) a câști

gat 29,44 la sută din voturi, fa
ță de 25,79 la sută obținute de 
Partidul Conservator PiS al 
gemenilor Kaczynski și 15,11 
la sută pentru opoziția social- 
democrată, de stânga.

Sondajele realizate în mari
le orașe la ieșirea de la urne 
arată că membrii PO și-au de
vansat contracandidații.

La Varșovia, unde s-a desfă
șurat o competiție foarte me-

diatizată, facțiunea Platforma 
civică a obținut majoritatea 
absolută asupra locurilor din 
consiliul municipal. AceeașL 
situație a fost înregistrată L/ 
Wroclaw (sud-vest) și la Cra
covia.

în același tîmp, Liga famili
ilor poloneze (extremă-dreap- 
tă) a obținut un procent de 
doar doi-trei la sută.
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• Teatru. Teatrul Dramatic „I.D. Sârbu" 
Petroșani, susține azi, la Deva, două piese de 
teatru. La orele 10.00 și 12.00 va prezenta, 
pentru copii, piesa „Muck cel Mic". La ora 
18.00 va avea loc spectacolul „Critis sau 
Gâlceava zeilor" de Radu Stanca. Preț bilet:
5 RON. Cele două reprezentații se vor derula 
la Casa de Cultură „Drăgan Muntean". (S.B.)

• Concert extramfinar. Muzică ușoară, co- 
Rinde și folclor va cuprinde concertul live, 
.Casa părintească", susținut de Fuego și invi
tații săi la Casa de Cultură Deva, în 26 
noiembrie, ora 18.00. Același eveniment va 
cuprinde lansarea albumului „Clar de lună", 
romanului „Gara centrală" și unui nou album 
de colinde. (S.B.)

Ne „vânează" stomatologii

Da' cu capra 
ce-ați avut!?
Tiberiu Stroia______________
tiberiu-strotof inform medii.ro

■ Dacă italienii caută 
asistente medicale, 
englezii încearcă să 
atragă stomatologi.
Tiberiu Stroia 
tiberlu.stroia@lnformmedla.ro

Deva - Deși s-au declarat 
împotriva muncitorilor ro
mâni dispuși să lucreze în 
Marea Britanie după 1 ia
nuarie 2007, se pare că en
glezii sunt foarte interesați 
de... stomatologii români. Pe 
care îi „momesc” cu sume 
deloc neglijabile. Practic, en
glezii sunt dispuși să pri
mească în Regat circa 4.000 de 
stomatologi români cărora le 
oferă salarii cuprinse între

80.000 și 120.000 de euro anu
al. în plus, oferă sprijin în 
căutarea unei locuințe. Pen
tru a putea pleca în Marea 
Britanie, stomatologii trebuie 
să aibă drept de liberă prac
tică și să aibă o experiență de 
trei ani. Nu se mai dau exa
mene, se intră direct pe piață, 
după ce se trece timp de 
patru luni printr-un program 
de adaptare.

Contractele sunt de două 
feluri: unul pe doi ani, iar 
altul part-time, ambele cu 
posibilitatea de prelungire.
Atrăgător pentru unii

Contactat de Cuvântul 
Liber, medicul stomatolog 
Horia Sebeșan consideră că 
oferta englezilor este deosebit

Rovinieta plătită dublu

Salariul oferit în Regat e de 10 ori mal mare ca în țară (Foto: cl)

de atractivă. „Dar nu pentru 
mine care am deja 40 de ani. 
Este o ofertă excelentă pentru 
tinerii stomatologi care nu-și 
permit să-și deschidă propri
ul cabinet. Asta în condițiile 
în care investiția depășește 
patru sau cinci miliarde de

lei vechi. Cât despre banii 
oferiți de englezi, ce să mai 
spun! La nivelul județului 
Hunedoara un stomatolog 
câștigă în jur de 8.000 de euro 
pe an. Adică de 10 ori mai 
puțin față de oferta britani
cilor”, consideră Sebeșan.

In urmă cu câteva zile, soția unui consilier 
PD dintr-o comună a județului Alba a 
avut parte de o mare surpriză. A intrat în 

grajd și și-a găsit soțul în compania uneia 
dintre caprele gospodăriei. Capră cu care, 
respectivul consilier nu se afla nici în relație 
de mulgător și nici în aceea de a-i povesti ce 
hotărâri a mai votat prin Consiliul Local. 
Drept pentru care, nevasta de consilier este 
hotărâtă să divorțeze și să vândă capra care 
i-a stricat bunătate de familie!

Plecând de la această întâmplare, stau și 
mă gândesc ce vină are capra în toată 
povestea asta. Și dacă merită să fie vândută, 

pentru simplul motiv că nea consilieru1 a 
reușit s-o seducă promițându-i, probabil, vreo 
5.000 de metri pătrați de pășune din terenul 
destinat construirii caselor pentru tineri. în 
plus, mă mai gândesc la ce probleme va avea 
viitorul cumpărător cu această capră. Păi, va 
avea animalul ăsta niște fițe căprești printre 
restul suratelor de... să nu-i stai în cale! Pen
tru că de... Nu orice fufă căprească de pe- 
acolo a avut șansa de a fi amantă de consilier 
PD!

Deva (M.T.) ■ Rovinieta 
plătită de automobiliști va 
ajunge, din 2008, la un nivel 
aproape dublu față de cel actu
al. Nivelul rovinietei plătite de 
automobiliști și de trans
portatorii de mărfuri va crește 
semnificativ în următorii ani, 
în urma modificării legislației 
europene. Potrivit unei ordo
nanțe adoptate în urmă cu 
patru ani de Guvern, nivelul 
anual al rovinietei pentru 
autoturisme va crește, de la 1 
ianuarie 2008, de la 24 la 40 
de euro, pentru motoarele

non-Euro. Taxa se va majora 
de la 21 la 35 de euro în cazul 
propulsiei Euro I și de la 16,8 
la 28 de euro pentru motoarele 
mai puțin poluante. Dețină
torii de microbuze vor trebui 
să suporte majorări de la 216 
la 360 de euro pentru vehi
culele non-Euro, de la 210 la 
350 de euro pentru Euro I și, 
respectiv, de la 204 la 340 de 
euro pentru Euro II. Actuala 
legislație nu face diferențieri 
între mașinile dotate cu mo
toare cu standard de poluare 
inferior lui Euro II.

Simeria are sală de festivități
Simeria (S.B.) - O fostă 

sală de sport a Școlii Ge
nerale Nr.2 din Simeria a 
fost inaugurată ca „sală fes
tivă a orașului”. Pentru că 
Simeria ducea lipsă de o 
sală de spectacole, Casa de 
Cultură primind destinația 
de „Incubator de afaceri”, 
edilii au găsit o alternativă 
și cu 5 miliarde de lei pri
miți de la guvern au ame
najat o sală. Deschiderea 
acesteia a primit oaspeți de

seamă din rândul politicie
nilor dar și simerieni, prin
tre care 17 familii ce au 
ajuns la 50 de ani neîntre- 
rupți de căsnicie.

Inaugurarea a fost mar
cată și de o nouă „Seară de 
romanțe”, manifestare care 
are o tradiție în oraș de 33 
de ani. în spectacolul orga
nizat cu acest prilej, un 
invitat de seamă, iubit și 
apreciat a fost actorul 
Florin Piersic.

Funcționarii vor salarii!

Acestea sunt locațiile unde uteji sa citiți GRATUIT 

Cuvântul Liber:

-CahineS medical doctor Asa Georgeta, din Hunedoara 

... - Cabinet medical doctor Chirlac ‘Masile, din Hunedoara

- Birou notadălEarcaș - Eslau, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara

- CabJnaîtnfldițBl doctor Bfceanu Ileana, din Hunedoara

- Earmaeia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.t , Hune

doara

- Eofee Savoya Snack, dm Deva

- Cabinet medical doctor Hegruțiu Alexandru, din Deva

- Cabinet medical Promasan, din Deva

-Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simarla 

■< Restaurant .Bulevard*, din Deva, b-dul Decebal. bloc 

tM, parter

■5
■ Programul funcțio
narilor publici a fost 
întrerupt ieri pentru 
două ore.
Ina Jurcone

ia.ro

Deva - în grevă de avertis
ment au intrat angajații Tre
zoreriei, Finanțelor Publice, 
primăriilor, Inspecției Muncii 
și lucrătorii din Vamă. 
Alianța Sed Lex a respins 
proiectul de lege privind sis
temul unitar de salarizare a 
funcționarilor publici propus 
de Guvern, pentru că nu

respectă principiul avansării 
în carieră a funcționarilor 

-publici, unii dintre aceștia 
chiar pierzând din salariu, 
pentru că nu sunt incluse 
sporurile de confidențialitate 
și de fidelitate. Toatea aces
tea reprezintă revendicările 
principale pentru care a fost 
declanșat conflictul colectiv 
de muncă.

Dacă revendicările lor nu 
vor fi soluționate, în 20 
noiembrie funcționarii vor 
declanșa grevă generală. 
„Funcționarii publici nu au 
lucrat. Chiar dacă Guvernul 
a anunțat începerea negocie
rilor pentru finalizarea

proiectului legii privind sis
temul unitar de salarizare a 
funcționarilor publici, acțiu
nile de protest vor continua”, 
a declarat liderul Sindicatu
lui „Finanțe Publice”, Ga
briela Ciorba.

Cei care au avut de suferit 
în această dimineață au fost 
cetățenii care nu și-au putut 
plăti în cele două ore datori
ile către administrații și care 
nu știau nimic despre 
declanșarea unui conflict de 
muncă.

www.hnnn.rn &

Expoziție zoo
Nucșoara (S.B.) - Ad

ministrația Parcului Na
țional Retezat a deschis 
la Centrul de vizitare 
Nucșoara expoziția „Lu
mea animalelor din 
Retezat”. Expoziția e des
chisă în zilele lucrătoare, 
până în 15.01.2007. Lucră
rile sunt executate de 
copii și cadre didactice, 
în cadrul concursului 
„Copiii creează lumea 
animalelor”, iar publicul 
va putea participa la ju- 
rizarea lor. Fiecare vizi
tator poate alege trei 
lucrări, din cele expuse.

Interdicții la export

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.

EU
om Votsp™
întrebarea săptămânii: Ar fi bine 

.să fie legalizată prostituția în 
■homânia?

■ Carnea de porc nu 
va putea fi exportată 
din cauza pestei 
porcine.

Deva (C.P.) - Dintre ali
mentele care nu se vor afla pe 
piața comunitară se numără 
carnea și preparatele din 
carne de porc. Interdicția este 
consecința faptului că Româ
nia nu a reușit eradicarea 
pestei porcine. Din 2007, 
carnea de porc și produsele 
din această carne vor trebui 
marcate special, pentru a se 
cunoaște exact trasabilitatea și 
pentru a asigura consumul lor 
doar pe piața din România. Și

exportul de porci vii în UE nu 
va fi permis. „Autoritățile au 
cerut reintroducerea vaccinu
lui anti-pestă, dar ultimele 
studii arată că acesta ar avea 
posibile efecte cancerigene. în 
România s-au semnalat focare 
de pestă porcină din cauza 
transportului neautorizat din- 
tr-un loc în altul al ani
malelor. în UE această boală 
nu mai există la efectivele de 
porcine”, a precizat Artur 
Kovaci, directorul OJDRP 
Hunedoara. Mai mult, pro
dusele ambalate înainte de 1 
ianuarie 2007 vor putea fi vân
dute doar pe piața internă, 
însă numai până la finele anu
lui viitor.

Accident grav la Păclișa

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.

Păclișa (M.T.) - Un bărbat a 
fost grav rănit, în urma unui 
accident de circulație produs 
în apropiere de localitatea 
Păclișa. în timp ce conducea 
un autoturism Dacia 1310 
Break, pe DN 68 la kilometrul 
62, în afara localității Păclișa, 
Gavril F., de 67 de ani, din 
Deva, a acroșat și a acciden
tat grav pe Laurențiu D., de 
20 de ani, din comuna Râu de 
Mori. Acesta se afla lângă un

autoturism Dacia 1310 care 
staționa pe partea dreaptă a 
părții carosabile și încerca să 
atașeze la autoturism o semi
remorcă. în urma accidentu
lui, tânărul a fost grav rănit 
și transportat de urgență la 
Spitalul din Hațeg, unde a 
rămas internat. Polițiștii con
tinuă cercetările pentru a sta
bili cu exactitate împreju
rările în care s-a produs acci
dentul de circulație.

' satrattă pe adresa' ret&ție®’'devă‘ -tS fZranrafa ms.37ffi-părter, pe 

e-mail: sanda.bocaniciu@informrriedta.ro, sau să aducă personal la redacție 

„Q poveste despre Moș Nicolae". Toate poveștile care ne vor parveni vor 

fi votate pe forumul de pe site-ul redacției: www.huon.ro. Astfel se va 

face junzarea iar clasa câștigătoare va fi premiată în data de 6 decembrie 

2006. Vor fi premii atractive pentru fiecare elev, povestea va fi publicată 

și fotografia clasei va fi inclusă în site-ul nostru. 1 decembrie 2006 este 

data-iimită pentru trimiterea poveștilor și pentru înscrierea în concurs. 

Pentru informații suplimentare: tel. 211275, int.8834 sau 0720/400437.

CONCURS

JURNAL
Ai M um«un* •»a*  •»

medii.ro
mailto:tiberlu.stroia@lnformmedla.ro
http://www.hnnn.rn
mailto:sanda.bocaniciu@informrriedta.ro
http://www.huon.ro
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1116 -1 murit Gottfried WflIBdm Lslbnlz, filosof, mate-1316-1 murit Gottfried WfllBelm |elL..........................
matician și fizician german (n. 1646)________________________

1831 - A murit filosoful german Georg Wilhelm Friedrich

Hegel (o, 1770),__________________________

1840 - S-a născut Claude Monet, pic

tor francez, întemeietor al curentului 

impresionist In pictură (m. 1926), 
1898 - S-a născut poetul șl eseistul 

Benjamin Fundoianu (ML 1944);

1948 - S-a născut prințul Charles al

Marii Britanii (foto).
Î97F“s~a7ă scut atleta Gabriela Szabo.

1° marț' n

Cer predominant noros. Ploaie dimineața. 
Maxima va fi de 11°C, iar minima de 1°C.

Prognoza pentru două zile
Miercuri. Averse de ploaie. Maxima va 

fi de 15°C, iar minima de 2°C.
Joi. Cer mai mult senin. Temperatura 

maximă va fi de 15°C. Minima va fi de cir
ca 1°C.

Calendar Crețtin-Ortodox________________________
Sf. Ap. Filip; Sf. Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesa- 

Ionicului.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Veneranda

Calendar Greco-Catolic
S. Filip, ap.

f
Energie electrică_____ ______________________ _____
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă îri ve

derea executării de lucrări programate, între orele:
8 00-14.00 în localitățile Goleș, Mladin. Dăbâca, Hășdău 

Vălan, Ciopeia;
- Hunedoara, str G. Enescu, nr 9, sc.A;

- Băița, Hărțăgani, Săliște, Barbura, Trestia, 

Fizești. Crăciianești, Daniel. Grăileșt;;
9,00-14.00 în Deva, Piața Unirii, bi. E3 (zona Bibliofor);

- Simeria, str. Mihai Viteazul, bl. 22;

9.00-16.00 î" localitățile Plop și Dealul Plopului.

iM______ ____________________ ____ _______________
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 

între orele:
9.00 - 12.00 pe str. Scărișoara, bl. 18, sc.E.

lea________________ ....................... ...............
Astăzi, furnizarea apel potabile va fl întreruptă în Deva, 

între orele:
8.00 - 15.00 la ■! afectând străzi din casierul Goțdia;'/

8.00 - 10.00 la PT28 afectând Mea Pieței Centrale;
9.00 - 11.00 la Penitenciarul Bârcea.

Fasole verde sote
Ingrediente: Pentru 10 porții: 1 kg fasole 

verde conservată sau proaspătă, fiartă, 100 
g unt, sare.

Preparare: Fasolea verde (conservă) se 
trece printr-un jet de apă rece și se scurge, 
apoi se sotează intr-un vas cu unt cca 10 
minute. Când este gata sotată, se 
porționează și se așază pe platou sau în far
furia de servire. Se recomandă ca garnitură 
la diferite preparate din carne.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Taur

Gemeni

sapă! încercați să evitați discuțiile cu cei din jur.

Rac

7

4?
Balanță

Săgetător

b ie
A spune

Soluția Integrantei din numărul precedent: B - N - I - S - TIPOGRAFI - BĂUT - POM
- ALGA - SURI - II - SAS - T - CONSUL - SA - TITLURI - TE - AUTORI - CE - RAM
- N - CÂRTI - ASI - RUT - INȘI - VID - 0 - I - ITE - SETOS - DAME

Berbec

Se pare că sunteți inhibat și irascibil. Fiți prudent și evita 
cearta cu colegii de serviciul Dimineață veți avea Q i 

cuție cu șefii.
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Dimineață nu aveți chef să discutați cu nimeni șl nici mâcar 
să rezolvați problemele cate vă privesc în mod direct. Se 
pare că nu aveți nici un moment de relaxare.

la serviciu, sunteți foarte bine dispus și munciți cu tragere' 
de inimă. Aveți însă grijă, pentru că sunt colegi care v#£

Dimineață simțiți nevoia să vorbiți cu cineva despre pro
blemele sentimentale. Aveți impresia că sunteți negl^at 
le partenerul de viață.

Diatea să pierdeți o afacere profitabilă, din Gauss pp-, 
deniei exagerate. Problemele ds sănătate vă dau planarile- 
peste cap.

Fecioară_______ _____ __________
Dimineața sunteți de nerecunoscut șl cel din jai tficearcâ 
să sesata din starea de apatie în care ați căzut. Sa slaâ 
pot fi oboseala acumulată și problemele financiare.

Se pare că vă concentrați mai greu, din cauza neînțelegerilor 
cu persoana iubită. De aceea, și dificultățile de la serviciu 
vi se par mai mari decât de obicei.

Dimineață s-ar putea să amânați o călătorie !n Interi 
familie, din cauza banilor. Este momentul să vă concei 
asupra proiectelor ambițioase.

Capricorn

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

©imineafă stmte|l inhibat și mi vă expimați praa SS 
recomandăm sâ evitați întâlnirile cu prietenii, (Șentru Qi s- 
ar putea să fiți înțeles greșit, din cauza comunicării.

• q

j Nume........

• Prenume

II

i

Vărsător

Adresa
.... ....................TeL.......................
Localitatea..................................-
Sunteți abonat la Cuvântul liber?

DA □ NU □

P*fti

ANTENA

Astăzi nu vă recomandăm să călătoriți și nici să imRri||' 
câștiguri financiare. Sunteți prea puțin sociabil $ puteți 
pierde In afaceri. Nu sunt excluse nici deziluziile pe plan 
social.

7:00 Jurnalul TVR. Spoit
Met

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

8:55 De la alb-negru... la 

color (r) 
9:00 Joaca de-a poveștile

(r)
930 Desene animate: 

Sabrina 
10:25 TVR 50. Izolați în

România. TVR - singu
rel prieten 

1035 Parteneri de week-end
(r)

11:05 Nocturne (r) 
11:50 Agenda Festivalului

Național de Teatre I. L 
Caragiale 

12:00 Dis-de ară (r) 
13.*00  Corry și restul lumii 

S(ep. 74, SUA, 2003) 
13:30 Desene animate 
14:00 Jurnalul TVR. Sport 
15:30 Oglinda retrovizoare 
16:00 Kronika 
17:00 Jurnalul TVR 

17:15 Impas 
17:50 De la aib-negre... la 

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

20:15 Ghinionistul (comedie, 
ta SUA 1996). Cu: Adam

Sandler, Christopher 
McDonald, Julie 

Bowen, Frances Bay. 
R.: Dennis Dugan

2155 Stop acddentelorl
Viața are prioritate. 

2245 Jurnalul TVR. Sport
Met o 

2385 Prim plan 
23:45 Dinastia (ep. 8) 

0:15 Integrame despre
integrare (2 episoade) 

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

1:10 Grănicerul (thriller,
SUA, 1982). Cu: Jack 
Nicholson, Harvey Keit
el, Valerie Perrine 

3:00 Jurnalul TVR (r) 
4*05  Dănutz SRL (r) 
540 Reflector (r) 
6:10 Integrame despre 

integrare (2 episoade). 
Prezintă R. Petrișor 

&2S Interes general (r)
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700 Știrile ProTv. 
Cese întâmplă 
doctore?
1 îl

9:10 a

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:15 Om sărac, om bogat

□(s, r) 
11:15 Dispăruți fără urmă

0(s, r) 
12:15 Familia Bundy (s) 
13:00 Știrile ProTv 
Te uiți și câștigi 
14:00 La Bloc (r) 
14:45 Meseriașii (r) 
Te uiți și câștigi 
16:00 Tânăr și neliniștit (s)

□Te uiți și câștigi 

1700 Știrile ProTv. Vremea. 
Te uiți și câștigi 

1745 Om sărac, om bogat
H(s). Cu: Horia Brenciu, 

Șerban lonescu, llinca 
Goia, Cristina Deleanu, 
Claudia leremia, Alina 
Grigore, Raluca Popes
cu, Alex Mărgineanu, 
Alex Barba 

18:55 Știrile sportive 
1900 Știrile ProTv. Sport

Vremea

2030 Spargerea
□ (film actțiune acțiune, 

SUA 2002).
Cu: Tom Sizemore, 
Sherilyn Fenn, 
Dave Foley, 
Conrad Pla.
Regia:
K. C. Bascombe 

22:15 La Bloc (s) 
2300 Știrile ProTv. Sport 
2345 Prietenie pe muchie 

0de cuțit (s, SUA 2003).
Cu: Dylan Walsh, 
Julian McMahon, John 
Hensley, Valerie Cruz, 
Roma Maffia, Joely 
Richardson 

045 Familia Bundy (r) 
1:10 Omul care aduce 

cartea (r) 
1:15 Știrile Pro TV 
2:15 Spargerea (film, r) 
415 Prietenie pe muchie 

r» de cuțit (r) 
53b Stilul Oana Cudno (r) 

600 Apropo TV (r)

6:00 în gura presei 

cu Mircea Badea
700 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos

900 în gura presei 

(reluare) 
1000 Concurs interactiv 
1100 Anastasia (s, dramă, 

g Rusia, 2003). Cu: Elena 
Korikova, Petr Krasilov !
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590 Poveștii adevărate (r) 690 
Rebelde (r) 700 Suflete rănite (r)

Korikova, Petr Krasilov 
1200 Vivere (serial) 
1300 Observator cu Simona

Gherghe
1345 Revanșa stalurilor (r) 

(divertisment)
1600 Observatei
1645 9595, te îrivală ce să 

fad
1800 Vocea inimii (serial, 

^dramă, România, 
"2006). Cu: loan Isaiu, 

Toma Dănilă, Olga 

Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 
Bodochi

1900 Observator 
cu Alessandra Stoices- 
cu și Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

2ft30 Din dragoste 
(emisiune de 
divertisment)

22âD Fast Food (serial 
n comedie, România, 

2006). Cu: Alina 

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

9390 Observator 
cu Andreea Beredeanu 
și Andrei Zaharescu. 
Sport

2490 Alias (serial)
190 întâmplări hazlii (s) 

290 Conors Interactiv 
390 Observator 

(reluare)
490 Anastasia 

B(reluare) 
(film serial, dramă.
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Rusia, 2003). Cu: Elena j 
Korikova, Petr Krasilov 

590 Vocea Inimii
B(film serial, 

reluare)
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7flOABC..dece?(r) 730 Noile

aventuri ale fiicei oceanului (d.a., neueiuc y, ,.uv juiic.c ia.nK 
Australia, 2000) 8dX) Lecfia de... 8:00 Amy, fetita cu ghiozdanul 
știință (r) Ochiul științei 830 
Exploratorii galactici (r) 9:00 
Doctor Who (s, r) 10dX) Tono- 
matul DP2 1130 Superlativele 
tinereții (r) 13.-00 Zestrea 
românilor (doc., r) 1400 ABC... 
de ce? 1430 Exploratorii gaiac- 
Ud (s) 15fX) Împreună în Europa 

16.00 Jurnalul TVR (r) 1630 Tri
buna partidelor parlamentare 
1700 Doctor Who (ep. 11); 
1800 Lec(ia de... geografie. La 
plimbare prin Asia (doc.) 1835 
Caracatița (s) 1925 Școala 
părinților (doc.) 2000 Jobbing 
2030 Arta supraviețuirii 2100 
Ora de știri 22:10 Dama cu 
camelii (dr.) 2350 Campionat
ul de comedie (r) 020 Futura
ma (d. a)

albastra (s) 9^0 De 3x femeie

(r) 10:00 Ciocolată cu piper (s)
11 .OO Bărbatul visurilor mele (r) 
12:00 Pariul iubirii (s) 13:00 
Jurământul (s) 15:15 Re|eta de 
acasă 15:30 Suflete rănite (s) 
1630 De 3x femeie 17:30 
Poveștiri adevărate 1830 
Rebelde (s) 1930 SOS, viața
mea I (s) 2030 Iubire ca în filme
(s) 2130 Daria, iubirea mea (s) 
2230 Tărâmul pasiunii (s) 2330 
Bărbatul visurilor mele (s) 030 
Poveștiri adevărate (r) 130 
Iubire ca în filme (s, r)

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

5

9:25 A zecea vară (aventuri, 
Germania, 2003) 1195 GhkM 
autostooistului galactic (aven
turi, SUA, 2005) 12:55 A treia 
dorință (comedie, SUA 200^ 

1430 Liga feminină de base- 
telHcomedie, SUA

Franța, 2005) 21 fiO taxna - 

Veteranii (Ep. 11, dramă, 
Marea Britanie, 2005) 2290 
Deadwood li (Ep. 14, dramă, 
SUA 2005 22:50 Ghidul 
autostopistului galactic (aven
turi, SUA 2005) $

790 Mambo și pasiune (seri
al) 8:00 Știri N24 9:00 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
1190 Teleshopping 1130 Ce 
bine e acasăI (s) 1290 Quizzit 
13:00 Țara Iu' Papură Vouă 
(divertisment 2004)
Look who is winning 14:30 
Miezul problemei (r) 16:00 
Naționala de bere 17:00 
Bărbatul din vis (s) 
Baronii (r) 18:30 Știri 19:45 
Țara Iu' Papură Vouă (diver
tisment 2004) 20:15 Trei cea
suri... 2290 Baronii 22:30 
Miezul problemei

PRO*

13:20

18:00

7:00 Super recorduri (r) 730 
Dragoste și putere (r) 8:00 
Sport cu Florentina 835 

Căderea Imperiului Roman 
(film, r) 1190 Tele RON 1390 
Play 1430 Dragoste și putere 
(s) 15:00 Căderea Imperiului 
Roman (partea a ll-a) (dramă, 
SUA, 1964) 1730 Trăsniți în 
NAT.O. (r) 1890 Focus 1990 
Super recorduri 1930 Camera 
de râs 2090 Ciao TV. Gazda 
emisiunii: Cătălin Dezbrăcatu' 
2030 Mondenii (serial paro- ș 
die) 2190 Gogo Mania 2130 
Farsele lui Jugaru 22:00 
Trăsniți în N.A.T.O. 2230 
Focus Plus

i

600 Apropo TV 930 Merrie 
Melodies Show (s, r) 1020 

Lumea Pro Cinema (r) 11:15 
Verdict Crimă! (r) 13:15 Mer
rie Melodies Show (s) 13:45 
Liga juniorilor (s) 14:15 Tele
fonul de la miezul nopții (s) 
1530 Smallville (r) 1630 Noi 
toți (r) 1700 Calea misterelor 
(s) 1890 Bună dimineața, 
Miami! (s) 19:00 Terapie 

intensivă (s) 2000 Cinema - 

Entertainment News 20:20 
Joan din Arcadia (s) 2130
Ghid ce-mi place la tine (s2)

6:55 Viața dimineața 9:00 

Verissimo 10:00 Euromaxx (r) 
10:30 Euroblitz - Arta (r) 
11:00 Ne privește 12:00 Știri 
13:05 Un nou început (r) 
(doc.) 14:35 Lumea cărților. 
Cu George Mihalcea 15:00 

Teleshopping 1535 Euroblitz: 
Oamenii și politica (r) (docu
mentar) 16:00 Nașul. Talk
show cu Radu Moraru (r).î 

1890 61 Vine presai Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 2090 No 
Comment. Reality-show cu 

Irinel Columbeanu și Monica 
Gabor 22.00 Nașul. Talk-show 

cu Radu Moraru 24:00 Știri. 
Emisiune informativă

REALITATEA
700 Bună dimineața, Romă- 
nial 10:00 Realitatea de la 
10:00 11:15 Fabrica 12:QQ, 
Realitatea de la 12:00 13:15 
EU, România 1400 Realitatea 
de la 14:00 14:50 Realitatea 
bursieră 15:15 Fabrica 16:50 
Marfa 1700 Realitatea de la 
17:0017:10 Tu fad Realitatea I 
17:45 Editorii Realității 1800 

Realitatea de la 18:00 18:50 
Realitatea zilei 21:00 RealiL 
tatea de la 21:00 21:50 

ma ediție 22:05 100% cu 
Robert Turcescu

1 DISCOVERY
6:00 Motociclete ameriw»-» 
7.00 Tehnologie extremă ! W 

0 pradă mortală 900 Natura 

în stare brută 10:00 Super
structure 1190 Megarăzboaie 
cu fiare vechi 1200 Tehnolo
gie extremă 13:00 0 pradă 

mortală 1400 Natura în stare, 
brută 15:00 Cum se fabrică' 
1600 Curse 1700 Automobile 

americane recondiționate 
18:00 Motociclete americane 

19:00 Vânătorii de mituri 
20:00 Tehnologie extremă 

2100 Radiografia unui deza
stru 2200 Dosarele FBI 2300: 
Constructori de motociclete 

2400 Dezastrul perfect
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www.asisteirtasociala.ro
Deva (C.P.) - Acesta este un Centru Virtual de Resurse în
Asistența Socială. Este un site destinat comunității asis

tenților sociali din România.

Cristian Marius Vladu, prefect începând cu ora 10.00

Consiliul Județean Hunedoara: 
Dana Dan, secretar general 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean____________ _
Colonel Sălan Viorel, comandantul IJJ 12.00-14.00

Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță Bîrcea 
Mare
Inspector-șef principal Emanoil Bota, 

director
Inspector-șef principal Viorel Mic, 

director adjunct

08.30-11.00

11.00-14.00

Primăria Municipiului Deva
Florin Oancea, viceprimar 09.00-12.00

1 euro____________________________ 3,5091 lei
1 dolar american______________________________2,7326 lei
1 gram aur 55,2067 lei

Simeria-investiții cosmopolite
■ Primarul orașului 
susține că prin Simeria 
vor trece nu una, ci 
două autostrăzi.
Clara PAs
clara.pas@lnformmedia.ro

Deva - în primăvara anului 
viitor vor începe lucrările la 
un parc industrial, amplasat 
la intersecția de la Simeria 
Veche. Aici concernul italian 
Incontro a achiziționat deja 
6 ha de teren de Ia CL Sime
ria, având intenția să 
cumpere alte 20 de ha de la 
Băcia. Și alți investitori vor 
sosi în zonă!
Italieni, greci, spanioli

Grecii vor să construiască 
un depozit de sortare-am- 
balare-conservare a fructelor. 
Ungurii și spaniolii vor in
vesti în depozite mari pentru 
mărfuri. Toate acestea pentru 
că planurile de viitor arată că 
Simeria va deveni un impor
tant nod de căi de comuni
cație. „Anul viitor va începe 
reabilitarea culoarului fe
roviar pe ruta Arad-Simeria,

Organizațiile de tineret 
sub o singură baghetă
■ Tinerii din 14 ONG- 
uri de și pentru tineret 
au stabilit un program 
de reorganizare.

Ina Jurcone
lna.jurcone@informmedia.ro

Deva - Reorganizarea în 
rândul mișcării de tineret va 
fi realizată cu sprijinul a trei 
organizații desemnate de 
ONG-urile de tineret. Sidica- 
tul Studenților Democrați 
Petroșani este desemnat pen

Modernizarea infrastructurii va relansa viața economică a Simeriei

astfel încât infrastructura fe
roviară să fie pregătită pen
tru circulația trenurilor la 
viteze europene. Gările vor fi 
reabilitate cu bani europeni, 
cea din Simeria fiind monu
ment istoric. Pe de altă parte, 
la Simeria se vor intersecta 
două autostrăzi: Coridorul 4 
Pan-European și o autostradă 

tru zona Valea Jiului, Aso
ciația Act 4 Europe pentru 
zona Hunedoara și ATAC 
pentru zona Deva.

„Până la 17 noiembrie, 
toate structurile asociative de 
și pentru tineret neguvema- 
mentale care doresc să fie 
membri CJOT Hunedoara, 
vor preda reprezentanților 
structurilor desemnate, actele 
care dovedesc eligibilitatea 
din punct de vedere juridic și 
financiar. Sâmbătă, 25 noiem
brie, se va organiza Adunarea 
Generală a CJOT Hunedoara, 

despre care se discută de 
mult timp și de care puțină 
lume știe. Această a doua cale 
rutieră va pleca din portul 
grecesc Salonic și va urma 
ruta Sofia-Vidin-Calafat-Petro- 
șani-Simeria. România s-a 
opus acestei autostrăzi pentru 
că ar fi ieșit din cărți portul 
Constanța. Dar la presiunea

Acta pentru adotana CIOT

- copie după hotărârea judecătorească ie Înființare, definitivă șl irevo-
eaBllâț .._________________ . _______________________________ '

• W siaM J ui ■-•••MU 1 modificările a - ise —jam
- copte după situația financiară pe fȘiȘ înregistrată la organul fiscal corn-

patent, w excepția SM înființate in 2006; , '
- copie după certificată de fnscrierefn Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

în cadrul căreia se va adopta 
actul de reorganizare și vor fi 
desemnate structurile de con- 
du-cere”, declară Lorincz 
Szell, director Direcției Jude
țene pentru Tineret Hune
doara.
înscriere în Fundație

Pentru înscrierea în rândul 
membrilor Fundației Jude
țene pentru Tineret Hune

(Foto: CL)

Greciei, Bulgariei și Turciei, 
drumul se va face. Podul de 
la Vidin-Calafat se ridică cu 
bani 100% europeni. Pe viitor 
va afecta Constanța, dar va 
influența pozitiv Simeria. 
Dacă se va face și aeroportul 
de la Săulești... ne-am scos!!!”, 
spune primarul Simeriei, 
Petru Păun Jura.

doara, structurile de tineret 
vor preda, până la 17 noiem
brie, reprezentanților struc
turilor desemnate un tabel 
nominal cu membrii condu- 
cerii/consiliului director al 
SAT și cererea de adeziune la 
FJT Hunedoara. Aceste ade
ziuni și actele anexate vor fi 
depuse la secretariatul FJT 
Hunedoara de către struc
turile delegate.

1 - DN7: Vețel - Burjuc - Zam - limita jud. Arad;

I - DN 7: Simeria - Orăștie - limita jud. Alba;

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

Reguli:
în fiecare 

bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9, 
stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie comple; 

tate cu 
cifrele lipsă, 

în așa fel 
încât fiecare 

număr să 

figureze o 

singură dată. 

De aseme
nea, cifrele 

de la 1 la 9 

trebuie să 

figureze o 

singură dată 

atât pe rân

durile orizon
tale cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 
►■Ciocuri luate 

'’•împreună.

ÎNCEPĂTORI

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

9 1 7 6
6 9 4

5 1 9 8
6 4 7 1

2 8 6 9 4
8 3 6

Reabilitări
■ Integrarea în UE va 
aduce centre 
rezidențiale pentru 
persoanele vârstnice.

Clara PAs___________________
dara, pas@informmedia.rc

Deva - Pentru viitor este 
prevăzut un program de 
finanțare pentru îngrijirea și 
întreținerea vârstnicilor fără 
familie sau susținători legali, 
cu pensie foarte mică și care 
nu au unde să locuiască. Pen
tru asigurarea unui sistem de 
servicii sociale de calitate,

AVANSAȚI

4 2 1
3 5 7 4

1 7 6
7 6 8

8 4 6
5 9 1

8 2 6
9 6 8 5

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

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

2
3

4
8

6
4

8
5

1
7

9
2 1

7
6

ncepător Avansați

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

Floare de colț
Deva (I.J.) - Concursul 

„Floare de colț”, ediția a 
IV-a, faza județeană, din 
cadrul Campaniei de Edu
cație privind Drepturile 
Copilului, organizat de 
DAASPC și ISJ Hune
doara, și-a desemnat 
câștigătorii. Prin concurs 
copiii cu talente deosebite 
în devenire (arte plastice, 
creație literară, muzică, 
dans, sport) au avut 
șansa de a-și dezvolta și 
valorifica acest talent. 
Câștigătorii locurilor I la 
faza județeană vor par
ticipa la 19 noiembrie la 
faza națională care se va 
desfășura la București.

la căminele
destinate prevenirii sau li
mitării situației de depen
dență, precum și pentru 
creșterea calității vieții 
populației de vârsta a treia 
și în conformitate cu preved
erile Strategiei naționale de 
dezvoltare a sistemului de 
asistență socială pentru per
soanele vârstnice, Ministerul 
Muncii, Solidarității Sociale 
și Familiei a demarat proce
sul de nego-ciere în vederea 
finanțării unui program des
tinat rea-lizării unei rețele de 
centre rezidențiale adresate 
persoanelor vârstnice. Pro
gramul urmează să asigure,

«■■■«■■li
Condiții de pensionare
■ Pensionarea la limită 
de vârstă - când sunt 
îndeplinite condițiile de 
vârstă și vechime.

Clara PAs
clara.pas@lnformmedla.ro

Deva - Iosif Suba, din satul 
hunedorean Teiu, comuna 
Lăpugiu de Jos, dorește să afle 
de ce i s-a respins dosarul de 
pensionare și ce ar trebui să 
întreprindă pentru a solicita 
reanalizarea dosarului.

Răspunsul Casei Județene 
do Poneii Mn-norinora- în

de bătrâni
în principal, finanțarea rea
bilitării căminelor pentru per
soane vârstnice sau con
strucția unor noi centre rezi
dențiale, precum și dotarea 
acestora cu mobilier și 
echipamente, astfel încât să 
corespundă standardelor spe
cifice de calitate în domeniu. 
Finanțarea urmează să fie 
susținută de Banca de Dez
voltare a Consiliului Europei 
și va fi acordată în baza 
proiectelor elaborate de 
autoritățile locale.

SURSA: Gheorghe Grigore 
Griguță, Expert debutant 
MMSSF 

primul rând are respingere 
pentru faptul că nu înde
plinește condițiile de vârstă, 
în al doilea rând are lucrați 33 
ani 11 luni și nu 40 ani și 10 
luni cum zice dânsul, din care 
13 ani 03 luni grupa I și 01 an 
02 luni grupa a Il-a. Se poate 
înscrie la pensie de limită de 
vârstă doar când sunt cumu
late cele două condiții și 
anume vârsta și vechimea - 
acest lucru realizându-se după 
împlinirea vârstei (din cauza 
căreia nu poate beneficia 
acum de pensie) de 56 ani și 
02 luni, adică după data de 
i a c\a nnno

Căminele de bătrâni vor fi 
reabilitate (Foto: cu

NOTĂ: Cuvântul Liber vă 
răspunde. Scrisorile cititorilor 
noștri sunt binevenite, cu 
condiția să fie semnate și să 
aibă specificate adresa și 
numărul de telefon ale sem
natarului (acestea din urmă 
nu vor fi publicate, fiind nece
sare doar pentru redacție). Nu 
se iau în considerare scriso
rile anonime! Adresa noastră 
este: Deva, Str. 22 Decembrie, 
nr. 37 A (clădirea Cepromin), 
specificați pe plic: „Cuvântul 
cititorului”. Scrisorile pot fi 
trimise și prin e-mail, la 
adresa adrian.salagean@infor- 
mmn/îin rn

http://www.asisteirtasociala.ro
mailto:clara.pas@lnformmedia.ro
mailto:lna.jurcone@informmedia.ro
mailto:pas@informmedia.rc
mailto:clara.pas@lnformmedla.ro
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• Deces. Un bărbat din Brad a murit după Violenta în scoli, inevitabilă
A Ă 1ce a fost lovit în cap de o creangă a unui 

copac pe care îl tăiase dintr-o pădure din 
Buceș. Victima plecase în pădure singură. 
Cadavrul a fost dus la morga din Brad pen
tru necropsie. (M.S.)

• Tren. Un tânăr de 29 ani, dirt Almaș- 
Arad, a fost grav rănit de rapidul Curtici- 
București, după ce a încercat să se urce într- 
un vagon al trenului aflat deja'Si mișcare, în 
gara Deva. Bărbatul a fost agățat de scara 
vagonului și accidentat la piciorul stâng, care 
a fost strivit în mai multe locuri. (M.S.)

■ Comparativ cu pri
mul semestru 2005, 
delincvența în școli din 
județ descrește.
CĂLIN BlCĂZAN

viteza iegaiâ jje șosetele din județ:. Au fpși 
suspendate 17 permise de conducere, din
tre care opt pentru consum de alcool.

Deva - Deși unitățile 
școlare din județul Hune
doara au luat diferite măsuri 
de siguranță pentru a preveni 
delincventa în rândul 
elevilor, aceasta nu a dispărut 
complet. „Fiecare școală are 
propriile măsuri de siguranță, 
dar raportat la 79000 de elevi 
câți sunt în județ, delinc
ventele au totuși o anumită 
frecvență. Oricât de mult se 
dorește evitarea conflictelor

Marcel Andrei (Foto: CL)

elevilor din unitățile școlare, 
acestea nu vor putea fi evitate 
până la capăt”, a afirmat loan 
Sterea, inspector școlar în 
cadrul Inspectoratului Școlar 
Județean. Furturile sunt cele

(Foto: Traian Mânu)

M

Recomandare pentru 
Năstase

Deva (M.S.) - Fostul lider al PSD, Adrian 
Năstase, ar trebui să se retragă din viața 
publică și să-i învețe pe politicienii tineri 

cum se face politica externă, 
a declarat, la Deva, președin
tele Partidului Inițiativa 
Națională (PIN), Cozmin 
Gușă. El a apreciat că depu
tatul Adrian Năstase nu ar 
avea șanse să revină la con-

Cozmin Gușă ducerea PSD. „Ar trebui să 
se retragă la Cornu, dacă ar 

fi mai înțelept. Asta e! Nu-1 măi vor colegii 
lui. S-au săturat. Nu li s-a părut că le-a asi
gurat succesul. Unii gândesc că le-a coman
dat fel de fel de dosare pe la DNA sau în altă 
parte. Asta-i viața: trebuie să știi când să te 
retragi și când să fii înțelept. (...) Să te cram
ponezi atât de prezența în viața publică, în 
condițiile în care nimeni nu te mai vrea, nu- 
i prea înțelept din partea lui”, a comentat 
liderul PIN.

Miere fără probleme în UE
Deva (M.S.) - Mierea produsă în județ va 

putea fi comercializată și după integrarea 
României în UE, a declarat ieri vice
președintele Asociației Județene a 
Crescătorilor de Albine, Iosif Korb. El a 
dezmințit astfel mai multe informații 
apărute în presa centrală potrivit cărora 
doar 30 de apicultori din țară ar mai putea 
să vândă miere după integrare. „Nu există 
nici un pericol ca apicultorii hunedoreni să 
nu-și poată vinde mierea. Sigur, vor mai fi 
niște reguli în plus, dar mierea se va putea 
vinde”, a afirmat reprezentantul apiculto
rilor. în județu sunt peste o mie de apicul
tori care dețin diplome prin care atestă fap
tul că au absolvit un curs organizat de 
Agenția Națională de Consultanță Agricolă, 
ceea ce atestă calificarea lor în domeniu.

Apicultorii, fără probleme în UE (Foto: cl)

Marius Boloc (Foto: CL)

mai frecvente probleme cu 
care se confruntă unitățile 
școlare, dar acestea sunt în 
scădere, de la 43 câte s-au 
înregistrat în primul semes
tru al anului trecut la 34 anul

acesta. în categoria „loviri 
sau alte vătămări” se înre
gistrează 4 cazuri în acest an, 
față de 9 anul trecut.

Elevii sunt de părere că 
delincvența în școli apare 
pentru că nu se iau măsuri’1 
corespunzătoare de fiecare 
unitate școlară în parte. 
„Paznicii sunt puși degeaba. 
Elevii se bat între ei, își iau 
pachetele unul altuia și fură 
banii colegilor. Cred că doar 
mascații le-ar putea face față 
elevilor”, crede Marius Boloc. 
„Furturile sunt cele mai 
frecvente. La sala de sport se 
fură bani, pachete, telefoane 
sau bijuterii și nu ia nimeni 
nici o măsură”, afirmă Mar
cel Andrei.

Crește susținerea lui Stolojan
■ Senatorul Viorel Ari
on crede că Stolojan ar 
trebui să fie iar 
președintele liberalilor.

Deva (M.S.) - Soluția pentru 
ieșirea din criză a Partidului 
Național Liberal este ca 
Theodor Stolojan să preia 
conducerea acestei formațiuni 
politice, susține senatorul 
Viorel Arion, viceliderul 
Grupului Alianței PNL-PD 
din Senat. „PNL este în criză.

Cei care știu cum se des
fășoară și cât de agresivă este 
o campanie electorală rea
lizează că PNL fără Theodor 
Stolojan este ca o garnitură 
de vagoane fără locomotivă: 
nu poate urca nici o pantă, în 
schimb coboară cu ușurință și 
cu viteză necontrolată. Nu 
există altă soluție pentru 
ieșirea din criză decât aceea 
ca Theodor Stolojan să preia 
conducerea PNL”, afirmă 
senatorul Viorel Arion. în 
ceea ce-1 privește pe actualul

președinte al PNL, senatorul 
liberal a apreciat că primul 
ministru Călin Popescu Tă
riceanu poate să rămână, în 
continuare, pe funcția din 
Guvern pentru că „face treabă 
bună”. Parlamentarul liberal 
susține convocarea unui con
gres extraordinar al PNL. 
Senatorul Viorel Arion este 
unul dintre parlamentarii 
care au semnat apelul la uni
tatea PNL prin care solicită 
reprimirea în partid a lui 
Theodor Stolojan.

Fonduri
Deva (M.S.) - Conser

vatorii au depus o pro
punere legislativă prin 
care 1% din profitul fir
melor cu o cifră de afa
ceri mai mare de 100.000 
de euro să fie alocat pen
tru suplimentarea fon
durilor destinate pensio
narilor cu venituri redu
se. Contribuția socială de 
1 la sută din profit ar 
urma să fie valabilă trei 
ani, ca un efort de soli
daritate.

Nu cred că este 
bine ca Theodor

Stolojan să se reîn
toarcă în PNL. Dacă a
plecat să nu se mai 
întoarcă! PNL-ul tre
buie să iasă cumva 
din scandalul actual!
Octavian, 
Deva

Politicienii ăștia se 
joacă precum niște

copii, „uite mâța, nu e 
mâța!” Ne-am și 
săturat de rufele lor 
murdare și să nu le 
mai spele în public!
De ce a plecat!?
Celina, 
Deva

Da, cred că ar fi 
foarte bine ca

Theodor Stolojan să 
fie reprimit în PNL! E 
o idee bună pentru că 
este un om capabil și 
PNL ar fi altul dacă 
se va întoarce!
Dionisie Arcan, 
Deva

Cred că ar fi bine ca 
Theodor Stolojan 

să se întoarcă în PNL, 
dar nu aș fi de acord 
ca să ocupe o funcție 
de conducere.
Fiecare la 
locul lui!...
Mircea SAna, 
Deva

Sunt de acord cu 
reprimirea lui 

Theodor Stolojan în 
PNL. De ce nu chiar 
într-o funcție de con
ducere! Gred că PNL 
va funcționa mai bine 
atunci!
Cristian TAnc, 
Deva

Alătură-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 tinp de o lună Cuvântul Liber GRATUIT?
CE TREBUIE SĂ FACI?

Dacă ai găsit în ziarul de vineri, 10 noiembrie, inserată o carte poștală, par
ticipă la concursul pu-zzle! în fiecare ediție, până în 17 noiembrie, va fi pu
blicată 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, 
G.P.3, Deva, sau trimi-te-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. Infor
mații suplimentare, 
la telefonul 0254/ 
211275, interior 8806. 
Persoană de contact: 
Magdalena Șerban.

Pe tine nu te-a 
uimit? Cuvântul Li
ber este GRATUIT!

SUCCES!

CWĂNW. ihLllij

. CONCURS



■ Sportiva deveană 
este prima din județ 
care începe campania 
de calificare la JO.

E2E3
s P 0 R T

• Cluburi anti-Jiul. Patru cluburi nu sunt 
de acord cu propunerea Jiului care a solici
tat, ieri, amânarea primelor două etape din 
retur pentru primăvară. Rapid, UTA, Gloria și 
Farul nu vor ca etapele a 18-a și a 19-a din 
retur, programate în acest an pe 2, respectiv 
9 decembrie, să fie amânate pentru sfârșitul 
lunii februarie sau martie 2007. (C.M.)

„ataca" J.o

Petroșani 3-0; FC Vaslui - Pandurii Târgu Jiu 1-0; FC Argeș 

- Ceahlăul Piatra Neamț 1-0; Rapid - Unirea Urziceni 1-0; 

Dinamo București - Oțelul Galați 3-0; U. Craiova - Poli 

Timișoara 0-1; Gloria Bistrița - CFR Cluj 3-2; Farul Con
stanța - Poli lași 3-0; Steaua - FC Național 6-0.

Clasament:
1. Dinamo 15 14 0 1 34-9 42 (+18)

2. Steaua 15 9 4 2 31-9 31 (+7)
3. Rapid 15 8 5 2 27-11 29 (+5)
4. CFR Cluj 15 8 2 5 32-22 26 (+5)
5. Poli Timiș. 15 7 5 3 14-9 26 (+2)
6. Gloria 15 8 1 6 21-16 25 (+1)
7. Oțelul 15 8 0 7 21-28 24 (+3)
8. UTA Arad 15 6 2 7 16-17 20 (-4)
9. Pandurii 15 6 2 7 14-16 20 (-1)
10. Poli lași 15 5 5 5 15-20 20 (-1)
11. Farul 15 5 4 6 20-18 19 (-2)

12. U. Craiova 15 5 4 6 18-29 19 (-5)
13. FC Vaslui 15 5 3 7 17-25 18 (-6)
14. Ceahlăul 15 5 2 8 12-18 17 (-4)
15. U. Urziceni 15 5 1 9 10-17 16 (-5)

16. FC Argeș 15 3 1 11 10-22 10 (-14)
17. FC Național 15 2 4 9 11-25 10 (-11)
18. Jiul 15 1 5 9 6-18 8 (-13)
Etapa 16: Poli Timișoara - UTA; U Craiova - Farul; Oțelul 
- Gloria Bistrița; Ceahlăul - Rapid; Unirea Urziceni - 

Dinamo; FC Național - FC Argeș; Pandurii - Steaua; Jiul - 
FC Vaslui; CFR Cluj - Poli lași.

Deva - Alina Pogăcian, cea 
mai valoroasă componentă a 
secției de lupte a CSS Deva, a 
fost selecționată și convocată, 
ieri, în Lotul Olimpic de 
Lupte Senioare al României, 
postură din care are șansa de 
a se califica la Jocurile 
Olimpice Beijing 2008. în 
vârstă de 20 de ani, Alina e 
în ultimul an de juniorat și 
va fi senioară din 2007, dar 
este deja cotată drept cea mai 
bună luptătoare din țară la 
categoria 48 kilograme, prima 
categorie olimpică. Sportiva 
de la CSS Deva va participa 
în perioada 14 noiembrie - 22 
decembrie la un cantonament 
la Târgoviște, iar în 2007 va 
concura la turneele pre- 
olimpice, cu obiectivul de a 
acumula baremul de califi-

0

Campania „Euro 2007
Tg. Mureș și câte unul de la 
FM Constanța și Energo 
Craiova. România, care ocupă 
locul 10 în clasamentul mon
dial și poziția a Vl-a în topul 
european, abordează partidele 
care se vor disputa, miercuri 
și joi, la Zilina, din postura 
de favorită, întrucât Slovacia 
e mai slab cotată (locul 33 
mondial și locul 17 european).
Pregătire pentru Euro

Meciurile cu slovacii con
stituie penultimele verificări 

fffspuns prezent șffi^jucăW ’̂ mauri r jw?««rtlor Oficiale din 
ai campioanei FC CIP Deva, preliminariile Euro 2007 în 
Lupu, Molomfălean, Matei, 
Dobre, Gherman și portarul 
Juverdean, patru de la Izorep

■ Naționala de futsal 
va susține două jocuri- 
test cu reprezentativa 
Slovaciei.

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a X-a, din 12 noiembrie: 
CFR Marmosim Simetia - Aurul Brad 7-O; Universitatea 
Petroșani - Minerul Aninoasa 1-1; Inter Petrila - Victoria 
Călan 1-8; Constractordl Hunedoara - Agrocompany Băda 

. ( 3-3; Gloria Geoagiu - Metalul Crișcior 1-0; Retezatul Hațeg
- Coleqiul Matei Cotvin 7-1.i :——

« Claaameirt__________
1. CFR Marmosim 10
2. Retezatul Hațeg 10

3. Agrocompany
4. Victoria Călan

Deva (C.M.) - Lotul echipei 
naționale de futsal a 
României s-a reunit, ieri, la 
Deva, unde a efectuat aseară 
un antrenament și va pleca, 
azi, în Slovacia pentru două 
meciuri amicale cu reprezen
tativa țării gazdă. La apelul 
antrenorului Zoltan Jakab au

3 5. Constructorul
6. Minerul Aninoasa 10

7. Universitatea

Prognoza meteo și contractele

10. Colegiul MC

11. Aurul Brad
12. Inter Petrila

8. Gloria Geoagiu
9. Metalul Crișcior

■O' 7,

11-39

4 22-14

18-12
16-19

1 25-10
3 27-15

■ „Minerii" au solicitat 
amânarea etapelor din 
retur, programate în 
acest an, pentru 2007.

Programul etapei viitoare, din 19 noiembrie: Agrocom

pany Băcia - Gloria Geoagiu; Victoria Călan - Construc
torul HD; Minerul Aninoasa - Inter Petrila ; Aurul Brad - 

Universitatea Petroșani; Colegiul Matei Corvin - CFR Mar
mosim; Metalul Crișcior - Retezatul Hațeg

Petroșani (V.N.) - Marian 
Spiru, secretarul clubului Jiul 
Petroșani, a declarat ieri că 
gruparea hunedoreană a 
depus o adresă oficială la LPF 
în care solicită ca cele două 
etape din retur, programate 
să se desfășoare 
decembrie, să fie 
pentru anul viitor.

„Nu suntem de 
jucarea celor două partide din 
două motive: terenul de joc 
care nu ne va permite să 
găzduim un meci de prima

în luna 
amânate

acord cu

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a X-a, din 12 noiembrie: 

CFR Marmosim - Aurul Brad 0-0; Inter Petrila - Victoria 

Călan 0-2; Constructorul Hunedoara - Agrocompany Băcia 

0-1; Gloria Geoagiu - Metalul Crișcior 3-0.

Clasament
1. Agrocomp. Băcia 8 8 0 0 25-2 24
2. Victoria Călan 8 6 0 2 20-10 18
3. Metalul Crișcior 8 5 0 3 28-12 15
4. Gloria Geoagiu 8 5 0 3 18-8 15
5. CFR Marmosim 9 3 2 4 8-16 11
6. Aurul Brad 9 3 2 4 4-16 11
7. Retezatul Hațeq 8 2 3 3 9-11 9
8. Minerul Aninoasa 8 2 2 4 8-17 8
9. Constructorul 8 2 0 6 6-14 6
10. Inter Petrila 8 0 1 7 6-26 1
Programul etapei următoare, din 19 noiembrie: Agro- 

jL'company Băcia - Gloria Geoagiu; Victoria Călan - Con- 
’“structorul Hunedoara; Minerul Aninoasa - Inter Petrila;

Metalul Crișcior - Retezatul Hațeg.

Deva (V.N.) - Duminică s-a desfășurat etapa județeană a 

Cupei României la fotbal, lată rezultatele: Casino Ilia - 
Aurul Certe) 0-1; Ponorul Vața - Moții Bueeș 3-2; Cerna 

Lunca Cernii - Minerul Teliuc 4-2; Unirea Berthelot - 

Sîntămărie Orlea 0-3; Sargeția - Mureșul Deva 1-2; Dacia 

Boșorod - Viitorul Păclișa 1-2.

Natația, ca peștele-n apă
Hunedora (C.M.) - Bazinul 

de la Hunedoara a reușit ca 
la a patra ediție a Campi
onatului Național de Natație 
în bazin scurt pe care o 
găzduiește să fie o gazdă per
fectă. Calitatea și luminozi
tatea apei, tabelele electronice 
de cronometraj aduse de Fe
derație și atmosfera creată de 
organizatori au fost pe placul 
sportivilor, chiar și a celor 
mai galonați. „De data aceas
ta n-au mai avut nimic de 
reclamat. Le-a plăcut până și 
orașul care în anii anteriori 
li se părea monoton”, comen
ta Dan Colesniuc, adminis
tratorul bazinului.
15 noi recorduri

Această atmosferă excelentă 
de concurs a adus și rezultate 
pe măsură, antrenorul federal 
Octavian Tileagă apreciind că

ClPRIAN MARINUȚ
ciprian.marinu1@inforniniedla.ro

Sportiva, cu antrenorul și directorul clubului

în

care la Olimpiadă. La acest 
moment, Alina Pogăcian este 
prima sportivă din județ care 
are ca obiectiv calificarea la 
JO 2008 și a început 
pregătirea în acest sens.
Palmares de excepție

Alina a început luptele
1999 la vârsta de 13 ani, fiind 
descoperită de Cosmin 
Văcărașu care e și actualul ei 
antrenor. De atunci perfor
manțele au venit pe bandă 
rulantă, dovadă a talentului 
deosebit și a seriozității în 
pregătire. „Alina este vice- 

care România va juca în gru
pa B alături de Letonia, 
Anglia și Bulgaria. Ultimele 

Jiul vrea amânarea returului

ligă, din cauza vremii care se 
anunță nefavorabilă pentru 
luna decembrie, și contractele 
jucătorilor care vor avea de 

timpii scoși de înotători simt 
de nivel internațional. „Lotul 
olimpic s-a prezentat la para
metrii pe care-i așteptam după 
o lună de pregătire. Faptul că 
dintre cele 15 recorduri doar 
unul a fost la seniori (ștafeta 
de 4x50 m liber de la CSM 
Pitești n.r.), e ceva firesc pen
tru că sportivii sunt acum la 
începutul pregătirii, nu în vârf 
de formă”, comenta Tileagă.
Potec și Florea - lideri

Camelia Potec (Steaua) cu 
939 puncte și Răzvan Florea 
(Farul Constanța) cu 915, 
ambii medaliați olimpici, au 
ocupat locul I în clasamentul 
general individual stabilit pe 
baza tabelei internaționale de 
punctaj în urma rezultatelor 
obținute la CN de înot de la 
Hunedoara.

Pe locurile următoare s-au 

campioană europeană de 
cadete în 2003 în Spania, are 
două locuri IV la europenele 
din 2002 (cadete) și 2006 
(junioare) și este multiplă 
campioană națională și mul
tiplă medaliată la Campi
onatele Internaționale ale 
României. Este în acest 
moment cea mai valoroasă, 
sportivă a clubului nostru”, 
afirma Partenie Matei, direc
torul CSS Deva. „Dincolo de 
talent și calități fizice 
deosebite, Alina are o ambiție 
ieșită din comun. în plus, este 
foarte serioasă la antrena-

Molomfălean (nr. 6) rămâne un om de bază al Naționalei

teste ale tricolorilor până la 
meciurile grupei B care se 
vor disputa la Deva în perioa
da 15-21 ianuarie 2007 se vor 
desfășura în compania Tur
ciei în 13-14 decembrie. Tri
colorii au demarat campania 

suferit. Având în vedere 
situația delicată pe care o 
avem în clasament, ne-am 
făcut și noi niște planuri în 
privința unor transferuri de 
jucători, ori dacă acest tur se 
va prelungi toate planurile ne 
vor fi date peste cap”, a spus 
Spiru. El consideră cererea 
adresată LPF drept una nor
mală.

„Nu ne convine să luăm 
jucători care să aibă un anga
jament pe 15 etape în loc de 
17 etape cum ar fi fost nor
mal. Probabil că alte echipe 
sunt favorizate dacă turul se 
va prelungi, noi însă nu 
dorim acest lucru și doar 
cerem Ligii să intre în nor- 
malitate”, a afirmat Spiru.

Masculin ____ ______________________________ _
400 m liber: 1 Dragoș Coman (Steaua); 2. Cristian Mincă (CSM Pitești) 
200 m fluture: 1. loan Gherghel (CSM Pitești); 2. Răzvan Florea (Farul) 

50 m bras: 1. Valentin Preda (CSM Pitești); 2. Cătălin Nistor (CSM Baia Mare) 

100 m liber: 1. Octavian Guțu (Dinamg); Alexandru Maestru (Steaua) 

100 m mixt: 1. Răzvan Florea (Farul); 2. loan Gherghel (CSM Pitești) 
50 m Spate: 1. Răzvan Florea (Farul); 2. loan Gherghel (CSM Pitești) 

50 m fluture: loan Gherghel (CSM Pitești); 2. Alexandru Maestru (Steaua) 

100 m bras: 1. Valentin Preda (CSM Pitești); 2. Cătălin Nistor (CSM Baia 

Mare)

200 m mixt: 1. Răzvan Florea (Farul); 2. Valentin Preda (CSM Pitești) 
Feminin
50 m fluture: 1. Ionela Cozma (CSM Pitești); 2*  Camelia Potec (Steaua) 

100 m bras: 1. Larisa Lăcustă (SC Bacău); 2. Ioana Popa (Farul) 

100 m liber: 1. Ionela Cozma (CSM Pitești); 2. Camelia Potec (Steaua) 

400 m mixt: 1. Ionela Cozma (CSM Pitești); 2. Elena Samoilă (CSM Pitești) 

200 m mixt: Valentina Braț (Steaua); 2. Etna Malcomete (Steaua)
800 m liber: 1. Camelia Potec (Steaua); 2. Ionela Cozma (CSM Pitești) 

ștafeta 4x 50 m liber: 1. Steaua; 2. CSM Pitești

400 m liber: 1. Camelia Potec (Steaua); 2. Ionela Cozma (CSM Pitești) 
100 m fluture: 1. Ionela Cozma (CSM Pitești); 2. Camelia Potec (Steaua) 

50 m liber: 1. Ionela Cozma (CSM Pitești); 2. Camelia Potec (Steaua)

situat Ionela Cozma (CSM 
Pitești) - 895 puncte și Larisa 
Lăcustă (SC Bacău) cu 821 
puncte în ierarhia feminină, 

mente, iar la fiecare ședinț 
de pregătire lucrează mi 
mult decât toți ceilal 
sportivi. Niciodată nu a foi 
nevoie să o supraveghez s 
nu trișeze la pregătire, pentr 
că executa cu conștiincioz 
tate chiar mai multe repetai 
ale unui exercițiu decât i 
cereaih”, comenta antrenori 
Cosmin Văcărașu.
Sportul ca mod de viață

Alina a trăit pentru spor 
dintotdeauna, iar sacrificii! 
făcute,pe parcursul sutelor d 
ore de antrenamente sunt p 
cale să-i împlinească visul d 
a participa la Olimpiadă. „Mi 
am dorit de mică să fac per 
formanță ca să îmi fac ui 
viitor și să călătoresc să văi 
lumea. O calificare h 
Olimpiadă ar fi împlinire; 
unui vis pe care îl am di 
când am început luptele”, pre 
ciza Alina Pogăcean care ; 
absolvit Colegiul Nâționa 
Sportiv „Cetate” Deva și ești 
în prezent studentă la Făcui 
tatea de Sport a Universității 
„Spiru Haret”.

de pregătire pentru Euro 2007 
în urmă cu două săptămâni 
prin două jocuri attnicaie, în 
deplasare, cu naționala Cehiei 
(locul 9 mondial și cinci euro
pean) în care au obținut două 
remize identice, scor 3-3.

Fără schimbări
Petroșani (V.N.) - Ma

rin Tudorache, antre
norul echipei Jiul, a 
declarat că în iarnă nici 
un jucător nu va fi dat 
afară. El a apreciat că are 
un lot mai valoros decât 
FC Național sau FC 
Vaslui. Tudorache a mai 
apus că va încerca să 
stea de vorbă cu jucătorii 
săi pentru că nu e nor
mal să fie atât de nervoși 
în timpul unui meci. „Ar 
trebui să-și țină nervii în 
frâu pentru că nu ne 
ajută cu nimic această 
stare. Eu merg pe mâna 
acestor jucători”, 
adăugat Tudorache.

tua I !■—.1—I ■ I uimi.-

respectiv Dragoș Coman 
(Steaua) - 900 puncte și Octa
vian Guțu (Dinamo) - 899 
puncte în cea masculină.

mailto:ciprian.marinu1@inforniniedla.ro
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• Box feminin. România este reprezentată 
de 8 pugiliste la a IV-a ediție a Campionatu
lui Mondial de box feminin, programat între 
17 și 24 noiembrie la New Delhi (India). 
(MF) ’

Gigi îi laudă pe dinamoviști
• învingătoare. Jucătoarea română de 
tenis Raluca Olaru a câștigat turneul de 
25.000 de dolari de la Toronto, după ce a 
învins-o în finală pe Carly Gullickson (SUA/N. 
4), cu 6-3, 6-1. în sferturi, Olaru o eliminase 
pe principala favorită, Clarisa Fernandez 
(Argentina), cu 7-6 (5), 7-5. (MF)

în Cehia
București (MF) - An

trenorul Răzvan Luces- 
cu a plecat, luni, In 
Cehia, pentru a urmări 
partida pe care adver
sara echipei Rapid din 
grupa G a Cupei UEFA, 
Mlada Boleslav, o va dis
puta in campionat, pe 
propriul teren, cu for
mația Most. Mlada 
Boleslav ocupă în pre
zent locul paW' in clasa
ment® campionatului 
Cehiei, având 25 de 
puncte după 13 etape dis
putate. Formația cehă a 
avut, sâmbătă, un re
prezentant in tribunele 
stadionului „Giuleștl ■ 
Valentin Stănescu", la 
partida pe care Rapid a 
câștigat-o, cu 1-0, in fața 
echipei Unirea Urziceni, 
in cadrul eta-pei a XV-a 
a Ligii I. Rapid va Întâl
ni, pe 23 noiembrie, la 
București, formația Mla
da Boleslav in cadrul 
etapei a IlI-a a grupei G 
a Cupei UEFA.

A. Șevcenko
(Foto: EPA)

întoarcere?
Milano (MF) ■ Patro
nul clubului AC 
Milan, Silvio Berlus
coni, a declarat că 
atacantului ucrainean 
al echipei Chelsea 
Londra, Andrei 
Șevcenko, i-ar face 
plăcere să revină la 
gruparea italiană. 
„Ultima oară am vor
bit la telefon vineri 
cu Șevcenko. îmi 
face plăcere să discut 
cu el. Este o per
soană deosebită șl I- 
am spus «Șevcenko 
întoarce-te la noi»", a 
spus Berlusconi. 
Fostul premier a 
dezvăluit faptul că 
ucraineanul l-a spus 
că l-ar face mare 
plăcere să revină la 
Mllan.Șevcenko a 
fost transferat de la 
Milan la Chelsea la , 
începutul actualului 
sezon pentru aproxi
mativ 42 de milioane 
de euro, ucraineanul 
semnând un contract 
pentru patru sezoane 

I cu gruparea engleză.

■ Becali spune că ar 
vrea ca Steaua să joace 
așa cum o face Dinamo 
și critică arbitrii.

București (MF) - Patronul 
FC Steaua București, Gigi 
Becali, a declarat, duminică 
seară, într-o emisiune tele
vizată, că și-ar dori ca echipa 
sa să joace la fel de bine cum 
o face liderul campionatului, 
Dinamo.

„Imposibil nu e, dar e foarte 
greu să o ajungi pe Dinamo. 
Ca jucători nu ne putem com
para, dar la ora asta e mai 
bună. Am demonstrat in 
Europa valoarea lotului, nu 
putem compara mere cu pere. 
A fost mai bună Dinamo in 
perioada de la Începerea cam
pionatului până acum, ca joc. 
Ce-mi place la jocul lor? Au 
un joc combinativ, jucătorii se 
mișcă, pasează, au mobilitate... 
Bineînțeles că aș vrea ca șl 
Steaua să joace așa”, a spus 
Becali.

Becali a povestit un episod 
auzit de el Înaintea partidei 
Dinamo - Oțelul Galați. „Ml-a

Măsuri drastice la Beșiktaș

Răzvan Lucescu (Foto: EPA)
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■ Țigana a cerut ca sa
lariile să fie blocate și a 
interzis accesul soțiilor în 
baza de pregătire.

București (MF) ■ Tehni
cianul Jean Țigana a cerut 
conducerii clubului Beșiktaș 
ca salariile jucătorilor să fie 
blocate până la o nouă decizie 
in acest sens, ca urmare a 
rezultatelor slabe din ultima 
perioadă.

De asemenea, Țigana a 
decis o serie de măsuri pe 
care fotbaliștii trebuie să le 
respecte. Astfel, cu excepția 
zilelor de cantonament, 
jucătorii sunt obligați să 
rămână la baza de pregătire 
din cartierul Umranlye in 
fiecare zi intre orele 09.00 și 
19.00. Cu două zile înainte de

Dona 20 de jucători
pentru meciul amical cu Turcia intre care 
se află și Alberto Aquilani (AS Roma) și 
Cristian Brocchi (AC Milan), chemați în 
premieră la prima reprezentati’Vă. (Foto: epa)

Suspendare
Arad (MF) - Fotbalistul 

Sabin Ilie a fost sus
pendat pe termen nelim- 
inat de la antrenamentele 
și meciurile echipei UTA 
Arad, pentru „abaterile 
disciplinare care au adus 
prejudicii de imagine 
clubului", ca urmare a 
implicării sale intr-un 
scandal intr-un club de 
noapte. De asemenea, fot
balistul a fost amendat și 
i-au fost blocate drep
turile financiare. în plus, 
Sabin Ilie a fost trimis să 
se antreneze cu echipa 
satelit a clubului UTA, 
Gloria Arad, care evolu
ează in Liga a IlI-a.

Ronaldo se însoară
București (MF) - Presa braziliană susține 

că atacantul echipei Real Madrid, Ronaldo, 
plănuiește să se căsătorească la Rlo de 
Janeiro, în noaptea de Crăciun, cu prietena 
lui, modelul Raica Oliveira. „Acum sunt mai 
apropiați ca niciodată. Căsătoria este punc
tul culminant al iubirii lor”, a declarat un 
prieten al cuplului. Ronaldo a mai fost 
căsătorit cu Milene Domingues, cu care are 
un băiat, Ronald, in vârstă de 6 ani. Fot
balistul brazilian s-a logodit, in februarie 
2005, cu modelul Daniella Cicarelli. Ronaldo 
nu s-a putut căsători cu Daniella deoarece 
încă nu divorțase de mama fiului său. 
Brazilianul s-a despărțit de Cicarelli după 
numai 86 de zile de la logodnă și a Început, 
în iulie 2005, o relație cu Raica Oliveira.

Un test foarte important
București (MF) ■ Site-ul ofi

cial al Federației Spaniole de 
Fotbal (RFEF) a notat că par
tida amicală cu naționala 
României, programată mier
curi, de la ora 23.00, pe sta
dionul Ramon de Carranza 
din Cadiz, reprezintă un test 
important pentru echipa 
pregătită de Luis Aragones.

„Meciul cu România are 
desigur caracterul unui test, 
dar un test important, 
împotriva unui adversar care 
poate scoate orice rezultat.

(Foto: EPA)

zis un ospătar de la Phoeni
cia că Buduru le-a spus arbi
trilor să stea liniștiți, că ăla e 
meci amical. Apoi, ce face 
Dinamo cu Corpodean e pro
blema lor, pe mine mă intere
sează să nu mă fure pe mine”, 
a spus oficialul FC Steaua.

Jean Țigana (Foto: epa)

flecare meci, echipa va intra 
in cantonament. Pe durata 
cantonamentului in incinta 
bazei de pregătire nu va avea 
acces nimeni in afară de 
«ngajații clubului și echipă, 

. Iglci măcar soțiile jucătorilor, 
-jucătorii trebuie să fie gata 
oricând de antrenament, 
atunci când se află la baza de

Gheorghe Tadici vrea în finală
■ „Ne-am propus să 
ajungem în semifinale 
sau finală la CM" - 
susține tehnicianul.

București (MF) - Antre
norul reprezentativei feminine 
de handbal a României, 
Gheorghe Tadici, a declarat, 
luni, la plecarea spre Dane
marca la Cupa Mondială, că 
obiectivul echipei sale la 
această competiție este califi
carea in semifinale sau finală. 
„Pentru noi este un turneu 
final de Campionat European 
pe care l-am ratat, după cum 
se știe. Totodată avem posi
bilitatea de a ne verifica aici 
cu forțele handbalului din 

jucători in echipa Spaniei, iar 
de ceea ce va face in întâl
nirea de miercuri și în viitor 
depinde ce se va întâmpla și 
unde poate ajunge naționala”, 
a scris sursa citată.

Reprezentativa Spaniei 
revine pe stadionul din Cadiz 
după mai bine de 20 de ani, 
ultima partidă jucată aici 
având loc la 26 martie 1986, 3- 
0 cu Polonia. Spania a pier
dut alte două meciuri la 
Cadiz, 0-1 cu Ungaria la 18 
ianuarie 1984 și 1-3 cu Dane-

Gigi Becali a explicat cum 
se implică în viața echipei 
sale. „Nu mă bag peste Oii 
niciodată, astea sunt invenții. 
Mă bag când nu-mi convine 
mie ceva, că de-aia sunt 
patron, dar nu că îi spun că 
vreau să joace nu știu cum. în 

pregătire. La jumătate de oră 
după anunțarea orei de antre
nament, toți fotbaliștii trebuie 
să fie pregătiți. Durata va
canței de la finalul turului de 
campionat se va stabili în 
funcție de locul în clasament.

Echipa Beșiktaș a fost 
învinsă, sâmbătă, pe teren 
propriu, cu scorul de 1-0, de 
Sivasspor, în etapa a XIILa a. - 
campionatului. După acest 
meci, conducerea clubului din 
Istanbul a decis ca jucătorii 
să fie amendați cu câte 50.000 
de dolari și a renunțat să le 
mai dea cele două zile libere 
promise înainte de partidă.

Beșiktaș, care evoluează în 
aceeași grupă cu Dinamo în 
Cupa UEFA, a înregistrat o 
înfrângere și două rezultate 
de egalitate în ultimele trei 
etape din campionat.

GH. Tadici (Foto: EPA)

Europa. Pentru a ajunge cu 
Rusia la o reeditare de finală, 
trebuie să trecem de o grupă 
destul de dificilă, cu Suedia, 
Danemarca și Polonia. Noi ne 
dorim să ajungem în semifi
nală sau finală, este de fapt

MSrCO van Bas
ton l-a convocat pe 
mijlocașul echipei 
AC Milan, 
Clarence Seedorf, 
in naționala Olan
dei pentru meciul 
amical cu Anglia, 
care va avea loc, 
miercuri, la Ams
terdam.

(Foto: EPA) 

privința transferurilor, i-am 
spus lui Mihai Stoica să facă ’ 
ce vrea el, m-a înnebunit d& 
cap, mă suna mereu din 
Brazilia, îmi lăsa mesaje. «Ff 
ce vrei tu. Vrea ăla salariu 
atâta? Ia pe cine vrei tu, dă 
cât vrei tu și lasă-mă în pace».

La primăvară
București (MF) - Pre

ședintele LPF, Dumitru $ 
Dragomir, a declarat, :• 
luni, la plecarea echipei 
naționale a României în 
Spania, că este de acord 
ca primele două etape ale 
returului Ligii I să nu se 
dispute în decembrie, ci 
la primăvară. „Eu zic că 

„ e bine să nu șe joace in 1 
' decembrie. Categoric se 

va lua în discuție In 
Comitetul Executiv. Ma
joritatea echipelor doresc 
ca primele două etape să 
se dispute când e cald, 
deoarece au nocturnă”, a 
spus Dragomir. Dumitru 
Dragomir a afirmat că 
doar formațiile care și-au 
păstrat jucătorii au rezul
tate bune.

ceea ce ne-am propus”, a 
declarat Gheorghe Tadici.

Tehnicianul a convocat pen-: 
tru CM în special jucătoare 
tinere. „Am oferit șanse jucă
toarelor tinere și la Trofeul 
Carpați, iar prin structura 
lotului pe care îl avem acum,1 
e clar că am făcut acest lucru. 
Avem un lot cu multe ju- 
c-ătoare tinere, doar două-trei 
dintre ele au o experiență ceva 
mai mare”, a spus Tadici. 
Naționala feminină de hand
bal a României va debuta/ 
marți, la CM din Danemarca, 
în compania reprezentativei 
Poloniei, în grupa A urmând 
să mai joace, cu Suedia, în 15 
noiembrie, și echipa țării.) 
gazdă, la 16 noiembrie.
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Vând ap. 2 camere (03)

• Deva, BdulN.Bălcescu, etaj 2, decoman
date, bloc cărămidă, diverse îmbunătății i, 
nu sunt agerit imobiliar. Tel. 0722/986723. 
0744/552472.(1/9.11)

• foarte regent, decomandate, parter, 
vedere în 2 părți, centrală termică, 
îmbunătățiri, bloc cărămidă, Deva, zona 
gării, nu sunt agent imobiliar, preț 88.000 
ran, negociabil. Tel. 217888,20211. (1/13.11)

"5* * parter (uscătoifi), zona Baroul de avocați, 
' aragaz Bosch, nou, boiler gaz. Tel. 0723/514133.

• regent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă, gaz, preț 1,250 mid. lei. Tel. 223336 (T)
• urgent, mobăat, contorizări, preț 67.000 ron. 
Tel. 0743/204069. (T)
• decomandate, ST 60 mp, centrală termică, 
parchet, termopane, et 3, luliu Maniu, preț 1350 
mid. negociabil, tel. 0742-019418. (Al)
• circuit, balcon, centrală termică, parchet, 
gresie+faianță, et 1, zona Bălcescu, preț 970 mii. 
lei negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• 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)
• Zandkeacu, et 4, acoperit cu tablă, hol și 
bucătărie mărite, gresie, faianță, termopane, CT, 
preț 135300 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Mu Manta, 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, semidea, balcon închis, baie, 
amenajat apometre, preț 66.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• ALStieUut et 3/10, dea, baie și bucătărie, CT, 
balcon, preț 67.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Carpați, dea, 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)
• dea, C.T, gresie, faianță, parchet ușă 
metalică, balcon închis, et 2, zona Zamfirescu, 
preț 1350 mid., tel. 232060,0742/290024. (A3)
• semidec, repartitoare, apometre, fără 
îmbunătățiri, zona Al. Armatei, preț 720 mii, neg, 
tel. 232060,0742/290024. (A3)

• semidec, C.T, greise, faianță, parchet laminat 
ușă nouă, amenajat st=54 mp, zona 
Kogălniceanu, preț 35.000 euro, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere modificat din 3,, gresie, 

| faianță, parchet laminat ușă metalică, 
1 contorizări la apă și gaz, zona Dacia, preț 790

mii, neg, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• bucătărie mreMcată parchet gresie, faianță, 
ușă metalică, contorizări, zonă liniștită, lăngă 
piață centrală, preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,078^165702. (A4)
• zona Kogăkikaanu, 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)
• etajhtonnedar, 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. 0788165702, 
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)
• decomandata 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)
• etal 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)
• etaJtcentralătermlcă, faianță, se dă opțional 
cu mobilă, zona Scărișoara, preț83000 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)
• eta| 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță, parchet balcon, Eminescu, preț 110.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228.  
(A5)
• drcutt, parchet bloc de cărămidă, balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dada, preț 98X100 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)
• etal 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,

ț W24/620358.(A6)
■ Ftbna Qoldu, etaj 1. balcon închis, decoman- 

tftte, 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. (A6)
• pa b-<krt Decebal, dec, s=74 mp, vedere în 2 
părți, 2 balcoane, C.T., neamenajat preț 140.000 
RON, neg, 0745/640725. (A7)
• pe Embierai, 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)
• ta Dada, et 2, convectori, instant apă caldă, 
baie amenajată, termopan, preț 70.000 RON, 
neg, tel. 0745/159608. (A7)
• pa Scărișoara, semidec, neamenajat C.T., et 
4, acoperit cu tablă, preț 78000 RON, tel. 
0749/268830. (A7)

(T)

• Strata, mă centrală, etaj 1, circuit, bloc 
cărămidă, centrală termica, contorizări, 
neamenajat, preț 850 milioane lei. Tel. 
260566.(7/10.11)

• ta Dada, semidec, et 3, neamenajat 2 holuri, 
parchet contorizări, preț 68.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)

• pe ZamflMKu, dec, et 2, parchet gresie, 
faianță, apometre, ocupabil imediat preț 105.000 
RON, tel. 0749/268830. (A7)
• pa Mărted, dec, et 3, parchet laminat gresie, 
faianță, C.T, termopan, balcon, preț 135.000 RON, 
tel. 0749/268830. (A7)
• zona I Bacteti 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 ZamflrMcu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță, termopane, parchet balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578. (A8)
• Alena Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zonă centrală, 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg, tel. 0746/779288. (A8)
• In drcult, bloc de cărămidă, balcon închis, 
zona Dacia, preț 98.000 RON, neg, tel. 231.800; 
0740/317314. (A9)
• dea, camera cu parchet balcon închis, 
contorizări integrale, etaj 1, zona Kogălniceanu, 
preț 125.000 RON, tel. 231800; 0745/511.776 (A9)
• Brad, zonă centrală (zona A), preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, gresie, faianță, parter, zona A, preț nego
ciabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• '*•«,  M^ta imediat tel. 215212 (Al)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, balcon, parchet contorizări, 
repartitoare, zona Miorița, preț 13 mid, nego
ciabil, tel. 0742-019418. (Al)
• eemldecomandata 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)
• Gojda 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 modem, centrală 
termică, balcon, et 2, preț 41.000 euro, neg, tel. 
0740/013971. (A2)
• zona Gojtta, modernizări, balcon, etaj inter
mediar, preț 125.000 RON, neg, tel. 0740/013971. 
(A2)
• dea, hol central, gresie, faianță, CT, apometre, 
zona pieței, preț 1.400 mid, neg, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• dea, CT, parchet fără îmbunătățiri, poate fi 
folosit și ca spațiu Comercial, cu intrare din Str. 
Liliacului, preț 1350 mid, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• decomandata 70 mp, contorizări totale, 
parchet balcon mare, 2 băi, preț 130000 ron 
negociabil, tel. 0723/251498,0788(165702. (A4)
• zona Ua 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)
• etal 1 decomandate, 2 balcoane, 2 băi, 
contorizări total, parchet gresie, faianță, zona 
Bălcescu, accept credit ipotecar, preț 50000 euro 
negociabil, tel. 0745/302200,232809. (A4)
• dea, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• eta| 2, balcon, parchet repartitoare, 
contorizări la apă și gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38000 euro, tel. 223400,0724/169303,0740/914688. 
(A5)

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

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

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

• dec, centrală termică, 2 băi, boxă, st 98 mp, 
Carpați, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• zonalmpăratulTraian, Deva, etaj intermediar, 
decomandate, 2 băi, 100 mp, centrală termică, 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță, parchet 
merită văzut garaj sub bloc, preț 80.000 euro. 
Tel. 235208 0724/620358 (A6)
• decomandata zonă ultracentrală, et 7, 
superamenajat complet mobilat și utilat preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• dea CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
235208 0729/018866. (A6)
• b-dui Decebal et 1, dec„ s=75 mp, contorizări, 
neamenajat preț 160.000 RON, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• b-dul Decebal dec., parchet gresie, faianță, 
C.T., zona Artima, preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe Al Streiului, semidec., et. 3 din 4, gresie, 
faianță, C.T, liber, preț 85.000 RON, neg, tel. 
0740213174. (A7)
• Dacta, bucătărie modificată, parchet gresie, 
faianță, contorizări, preț 88000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță, termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg, 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona L Creangă parchet contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• dec, camere 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. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandata zona Dorobanți, et 3, 2 
balcoane, 2 băi, garaj, 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 1.500 mid, neg, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• dec, CT, 2 balcoane, 2 băi, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, superame
najat tel. 232060,0742/290024. (A3)
• dec, st 100 mp, contorizări, Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688. (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, parchet 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg, tel. 235208 0729/018866. (A6)
• pe B-dul 22 Decembrie, dec, et. 3 din 4, modi
ficat living mare, 2 băi, 2 balcoane, C.T, ușă 
metalică s= 102 mp, amenajat frumos, preț 
62.000 euro, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• pe Dorobanți et 4, acoperit cu tablă C.T, 2 
băi, balcon, neamenajat, preț 48000 euro, 
tel .0749/268830. (A7)
• pe Bălcescu, et 2, semidec., bloc de cărămidă 
contorizări, parchet 2 băi, s=80 mp, preț 170.000 
RON, neg. ,tel. 206003,230324. (A7).
• zona 1 Creangă 4 camere decomandate, et 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inșt sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288 (AS)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et bun, CT, 2 balcoane, parchet 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288 (A8)
• dec, 2 băi (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, etaj 3, Bd. Decebal, preț neg., 
merită văzut! Tel. 2318C 1740^17.313. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva 5 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)

• Deva zona Barițiu, 4 camere, hol, baie, 
bucătăria garaj, curte, grădină st 430 mp, preț 
105.000 euro. Tel. 0726/043786. (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 ultracentrală casă modestă 450 mp, 
acces auto, toate utilități le (apă gaz, curent), fs 
15 m, merită văzută preț 250.000 ron. Tel. 235208 
0724/620358. (A6)
• zona Barițiu, 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)
• zonă centrală 2 balcoane, centrală termică 
termopane, 2 băi, parchet în camere, et 2, preț 
70000 euro, tel. 235208 0724-620358 (A6)
• zona Pietroasa P+l, construcție 2000, parter:
2 camere, hol, baie, bucătărie, garaj, la etaj: 3 
camere, hol, baie, bucătărie, pretabil 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi,
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• regent, In Deva 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină curte, ST 580 mp, zona 
ultracentrală Deva preț 150.000 euro, neg., 
tel.231.800,0740/317313. (A9)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Vând garsoniere (19)

• decomandata contorizări, 2 focuri gaz, 
modernizată totul nou, zona Dacia etaj 3, preț 
620 milioane lei. Tel. 0720/037163. CD

• Deva Gojdu, bl. 04, sc. 2, ap. 1, semimo- 
bilată contorizări, apă gaz, repartitoare, 
preț 13.500 euro, negociabil. Tel. 
0723/926855,0721/075060. (3/9.11)

• urgent Deva lângă Cantina TCH, parter, totul 
nou, amenajată, contorizări, mobilată preț 650 
milioane lei, negociabil. Tel. 222313,0747/692330. 
(T)
• Dorobanți, ușă metalică balcon închis, 
contorizări, preț 73000 ron, tel. 0726-710903. (Al)
• semMecomandată contorizări, parchet, 
gresie, faianță balcon închis, zona Ștrand, preț 
53000 ron, tel. 0745-639022,0726-316796. (Al)
• confort 1, dec., bucătărie faianță + gresie, 
Contorizări, zona N. Bălcescu nou, preț 82.000 
RON, tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• dea, bucătăria baie, contorizări, etaj interme
diar, zona Mărăști, preț 75.000 RON, tel. 
0741/154401,227542, seara (A2)
• 2 camera contorizări, etaj intermediar, zona 
GOjdU, preț 60.000 RON, tel. 0741/154401,227542, 
seara (A2)

Ce poți câștiga?

C um pop partial

JURNALProfită dc acest concurs si abonează-te acum!

•1 SUPERB COLȚAR ULTRA
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t-t sediul ’Hilartioi Cuvântul Liber dm Deva. 

»ir.tiL« zz DecH'nlHie. numărul 37A,
• la p/.t.i,
- sai.i rl.if.i vrt i ca oiganizatorii noștri de 
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• 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)
• regent, semidec, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, mobilată balcon închis, zona 
Marăști, preț 670 mii., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• zona Dorobanți, decomandată izolată termic 
și fonia parchet, gresie, faianță, rigips, spoturi, 
modificată stare bună ocupabilă imediat, preț 
75000 ron negociabil, accept credit ipotecar, tel. 
0723/251498,0745/302200,232808 (A4)
• zona M. Viteazul, balcon închis, igienizată 
ocupabilă imediat, accept credit ipotecar, preț 
22000 euro negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (A4)
• se vinde garsonieră parchet, faianță 
apometre, gaz 2 focuri, zona Progresu, stare 
foarte bună sau la schimb cu apartament 2 
camere + diferență în zonă centrală accept 
credit ipotecar, preț 67000 ron, tel. 0745/302200, 
232808 (A4)
■ zona Decebal, decomandate, parchet, 
termopan, contorizări totale, stare bună 
ocupabilă imediat, preț 85000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0723/251498,232808 
(A4)
• etaj 1, dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228 (A5)
• etaj 3, dec., contorizări, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78000 RON, neg, 
tel.223400,0724/169303,0742/005228 (AS)
• dea, neamenajată st=40 mp, contorizări, 
balcon, Dorbanți, preț 80.000 RON, neg, tel. 
223400,0720/38796,0742/005228(A5)

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

Modele pentru ședințe foto 

& hostess (publicitate) 
pentru punctul de lucru din Deva

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

Cerințe:
• aspect fizic plăcut
• seriozitate
• abilități de comunicare

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

/

• zona II Eminescu, dec, et 3, ocupabilă 
imediat preț 52X00 RON, tel. 235.208 
0729/018868 (A6)
• zona Progresiă bloc cărămidă parchet! 
vedere la stradă contorizări, preț 68000 RON,' 
neg, tel. 235208 0724/620358 (A6)
• zona Miorița balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat preț 75.000 RON, neg, tel. 
2352080729/018866 (A6)
• zona Piață et 2, contorizări, balcon, parchet 
preț 235208,0724/620358 (A6)
• regent, te zona Gojdu, etl, 2 camere, s=27 mp, 
contorizări, parchet preț 61.000 RON, neg, tel., 
0749/268830. (A7)
• zona Eminescu, et3, semidec, s=26 mp, 
neamenajată zugrăvită curată contorizări, preț 
55.000 RON, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• pe b-dul I. Maniu, et 2, dea, neamenajată 
ocupabilă imediat s=30 mp, preț 85.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• ta zona Miorița semidec, s=30 mp, parchet 
apometre, neamenajată liberă etaj 8 preț 
71.000 RON, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• ta Dorobanți, parter, dec, s=27 mp, gresie, 
faianță rolete exterioare, contorizări, liberă preț 
69.000 RON, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• îngână 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)
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• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră, gresie, faianță, Inst sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746Z7792B8. (A8)
• dac, suprafață mare (413 mp), cameră cu 
parchet, contorlzărl, balcon, amenalată (gresie, 
faianță), boxă, zona Dorobanți, preț 95.000 RON, 
neg., tel.231.800:0740/317314. (A9)
• dec, cameră cu parchet, contorlzărl Integrale, 
etaj Intermediar, S 43 mp, Bd.22 Decembrie (zona 
Liceul Auto) Deva, preț negociabil, tel. 212,141 
sau 231300.

• In Dm, zona, Emlnescu, ST- 17000 mp, 
parcelat, de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, 
formă dreptunghiulară, poziție bună, Ideal pt 
Investiție, construțle casă, acte la zl, preț de la 10 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165703. (A4)

Cumpăr teren (22)

FLAY TAXI I SUPER OFERTĂ Vând terenuri (21)

• kitravEan, la DN 7, între Deva șl Slmeria, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, flecare, utilități în 
zonă, preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914681 (A5)
• I pareala de 800 mp, 20X40 metri, Intravilan, 
utilități în zonă, loc drept șl panoramă superbi 

preț 18 euro/mp, neg„ tel. 223400,07243/169303, 
0740/914688. (A5)

• extravilan minim 1 ha, In zona Deva. 
Woman la ta. 0722/732209. Nu sunt agent 
(18/111)

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

Vând spații comerciale (25)

VÂND FIRMĂ TAXI
LA PREȚUL DE 90.000 EURO NEGOCIABIL

CUPRINDE EilȘM^LTTROTRIUl
IE:

PERSOANĂ DEC 

TELEFON: 0721/951,722

ACT: MIHAI ȘTEFĂNIȚĂ.

NUMĂRUL 1 MONDIAL
PROMOȚIE

15 SEPT.-30 NOV.

Numai prin magazinele TOUR IMPEX GROUP din;
i.
2
3.
4.

Deva, bd. Decebal, bl. 1 parter 
Deva, bd. I. Maniu, bl. I paner 
Hunedoara, bd. Corvin nr. 9

te): 23031® 
tel: 23021» 
tel: 712592

Orăștie, Str. Eroilor, bl. CI part, tel: 244603
Brad, str. Avram lancu, bl.43 part, tel: 612822
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• 3000 mp, Intravilan- "urare tn Slmeria dinspre 
Deva, DN 7, fs 84 m, PUD, Certificat de urbanism 
Scomercial P +1, avize, branșamente de 

(curent, apă, gaz) pe teren. Tel: 0723- 
CD

• două tainuri extravilan de 6.000 șl 24.700 mp, 
localitatea Toteștl - Hațeg, lângă canton, actefn 

regulă, titlu șlcf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560, (T) ,
• ăxtravflan, livadă șl făneață, pe Dealul Cetății, 
Deva, preț 5 euro mp, negociabil. Tel. 218210. (T)
• Mtvlan, Mintia sat, 2600 mp, preț negociabil, 
Tel. 217759,0746/164081. (T)
• loc do casă Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, apă, 
gaz, curent, loc drept, zonă liniștită, parcelaoll. 
Tel.0723/005657,0747/191372. (T)
• Deva, zonă Rezidențială, 6 parcele, 740 
mp/parcelă, FS 22 m, facilități, 20000 euro 
parcela, 0722-564004 (Al)
• In Eohnue, S.T. 4500 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 Săntandrel, Ideal 
pentru hale Industriale, preț 15 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024 (A3)
• Intravilan, B700 mp, fs 30 m, facilități: apă, gaz, 
curent, zona Săntuhalm, 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, zt=1550 mp, fs 18 m, facilități: 
curent, apă, gaz, zona Săntandrel, preț 15 
euro/mp, tel. 232060,0742/290024 (A3)
• Intravilan, at=22 ari, fs 22 m, facilități: apă, 
curent, preț 6 euro/mp, zona Almașu Sec, tel. 
232060,0742/290024 (A3)

• IntmlM, ai 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități tn zonă Zăvol-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• hbwfcMt 1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit, în apropierea bisericii de 
pe Emlnescu, loc drept, stradă asfaltată preț 95 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• at IUI mp, front stradal 15 m, utilități în 
apropiere, între Sănthalm șl Macon, preț 15 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005221(AS)

• hm IML1000 mp, fs 15 m, toate utilitățile, 
Ideal construcție casă panoramă superbă preț 
40 euro mp. Tal. 235208,0724/620358. (A6)

• Intravilan, Om, Prelungirea Vulcan, st 700 
0729/01»6.\5A6^1J^O/,^nP, nSfl" W’ 2352081

• MMan, h DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă certificat de urbanism, gaz, api curent, 
toate cu proiect șl branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel, 
0745/786571 (A8)

• Dm, Mwlan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m. 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, Ideale 
pentru birouri șl depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786571 (A8)
• kitravlan In Deva, zona Zăvoi, S 1000 mp, FS 
18, utilități în zonă preț neg., tel. 212.414 sau 
231300. (A9)
• I 100-1000 mp, zona Bejan Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)
• Brad, gridM + garai, st 350 mp, curent 
trifazic, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040490,0788/15&483 (A10)
• Irad, grtMnă it 300 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040490,0788/158483. (A10)

a 125 mp, Ilia, itr. M. Viteazul, bL Al, sc A, 
ton In Incintă funcționează 
Iriaș, cu posibilitatea de a 
tul da închiriere) persoană 
Cănnăzin Dorinei TeL

0722/211381(11/111)

e 17 mp, grup sanitar, centrală termică modern 
amenajat, vitrină mare, Bdul Decebal, Deva. Tel. 
0747/490290. (D
o urgent, 32 mp, preț 27.000 euro. Tel. 
0743/204069. (T)
o Deva, P +1,150 mp + teren, 2 garaje, centrală 
termică, canalizare, apă gaz, 82000 euro, tel. 
0722-564004. (Al)
e 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)
e hală Industrială st=800 mp, compartimentat 
în 2, apă gaz, curent și teren st=6800 mp 
construcție nouă Deva,, tel. 232060,0742/290024 
(A3)
e sta290 mp, H=4,5 m, curent trifazic, CT, birou 
renovat, zona Deva, preț 140.000 euro, neg,, tel. 
232060,0742/290024 (A3)
a urgent, In zonă bună cu acces direct, spațiu 
comercial avizat, 140 mp, birouri, magazie, 2 
grupuri sanitare, nu necesită mari Investiții, preț 
43000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165703. (A4)
e zona Mărășd, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578. (AS)

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

in urma testărilor obțineți QjpțjME RECUNOSCUTE INTERNATIONAL
1L . i < l.uli!' .1 ‘ ’1’1 «III 4 I l.i| ’ < . .‘lî- ’ l 1 I ( II I * .1111» t-i H

T<-1. 0727 Ulii 171. 0251 212070; <• mail: (cslllagutcstlliițț.io

SC 3F Graal SRL
Deva, Hunedoara
Aleea Plopilor bl. Gl.ap 6 
teVfax.0254Z234.125

ANGAJEAZĂ: ■ AGENT COMERCIAL (Pt, Deva fi 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

NU MAI DA CU ZARUL......CAUTA HAR-ULI

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

Pluta eonaurenHetb Mnotioneael lipea performanței! Hol te elutAm ed M IdentHIM H e*  Iți fievuițl CAMPIONII!

Contactoazd-no asum la i emulii unaaaokQamnrt.ro, tekfaxi D2B4 230717, 
www.toameonsultlns.emert.ro

VI oferă cazare, masă fi 
transport pe o perioada de 
12 zile la numai 550 ron/ 
persoană ridai! ta perioada 
01.09-30.11.2006
Înfiatei / fax. 0254/249.111§ 

telefon. 0254/249.175 g

TRANSPORT PERSOANE <2gb Wrl-A-Wt-
10 Vu a vis th McDonald's

Td. 0254/234717, 
0742/030201,0749/551299 

euro dus 
euro dus-întors-15 zile „ 
euro dus-intors-90 ulei

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS1
• TAMFLARIB PVC Șl ALUMINIU PROFILB REHAU
■ 0EAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

ARPM TlmlțOarAf anunțtt daclzla da emitere a 
autorizația! Integrate da mediu pentru SC AUS PROD IMPEX SA, care 
are ca obiect de activitate, conform anexei 1 a OUO 152/205, 
«Creșterea pSedrlIar cu o capacitate mal mare do 40.000 locuri”.
Eventualele observații ao primesc tn scris la sediul APM Hunedoara și 
ĂRPM Timișoara, zilnic, între orele 09.00-14.00, pAnâ la data de 
13.12.2006. (69548)

S.C. ȘEFE INSTALCOM SRL, euHdlultn 

localitatea Orăștle , str. Erou Muntean Qv. N„ nr. 81, Jud. Hunedoara, anunța 
depunerea lollcltlrll pentru ellberaree eutorliețlal de mediu pentru obiectivul 
„1) Fabricarea de construcții metalice șl pirțl componente; 2) Fabricarea de 
elemente de dulgherle șl tlmplirle pentru conatrucțll, situat fn localitatea 
Orăștle, Str. Unirii, nr. ISO șl str. Erou Muntean Ov. N., nr. 81.

Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, zilnic întră orele 8-16. 

Eventualele sesizări șl recalmațll pot fl depuse In termen de 10 zile lucrătoare de 
la data anunțului. (69542)

SC CRISOEY CAR SRL
închiriază autoturisme, 
utilitare si autoturisme 

pentru taxi. 
Preț unic! 

Informații 
la tel. 0722/678.722.

. - DITELNET vă oferă nroduse,
servicii și soluții profesionale complete 

iSSSz în domeniul telecomunicațiilor;
• rețele telefonice fixe și wireless
■ centrale telefonice, telefoane și faxuri
■ sisteme de alarmă antiefracție 
. echipamente de telecomunicații 
- consultanță și secretariat

S.C. DITEL NET S JLL, 
Deva, Str. B^t. Ddavrancta 
Nr.9A
Tel: 0254217402 
Tel/Fax: 0254 243000 
Mobil: 0744118773rauuu, vi-wuo/w (64978)
E-mall: cdtals@smart.ro REALIZARE, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

330025 - Deva 
Tel./Fax î 0254/213510 
e-mall: itamprodarasltnk.ro

if RON/ SET*

DINTR-UN FOC Fgl

Duo Deal UNA I NTRU TI l4
UNA PENTRU BUZUNAR I

■Btontru diametral de 24 mm

• Brad, cznmngtftei abator, anexe, st 400 mp, 
preț negociabil, tel, 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, dopondlnțz (garaj P+l), 50 mp, curte 
mare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/151483, (A10)
• Brad, I locuri de veci (criptă), preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

Imobile chirii (29)

• garsonieră Deva, complet mobilată 80 
euro/lună tel. 215212, (Al)
• garsonieră mobilată centrală termică, preț 
130 euro, tel. 0740-210780. (Al)
• Diva, 70 mp + 130 mp, depozit termopane, 
cenMătermlcă toate utilitățile, 800 euro/lună.
tel. 215212. (Al)

• apartament 2 camere, zonă centrală mobilat
modern, preț 170 euro/lună tel. 0740/013971. 

<A2) .5®
• garsonieră, zonă centrală mobilat, 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 șl 
utilat, totul nou, CT; aragaz, frigider, TV, mașină 
de spălat, superamenajat, zona Al. Neptun, praf 
350 euro/lună tel. 232060,0742/290024. (A3)
• ofer pentru închiriat ap. 3 camere, mobilat 
aragaz, frigider, contorlzărl la apă șl gaz, pM 
100 euro, zona T. Malorescu, tel. 2320 
0742/290024. (A3)
• ofer pentru închiriat ap. 4 earner moDllta 
aragaz, frigider, CT, renovat zona 22 Decembrie/ 
preț 300 euro, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere, circuit, et 3, contorlzărl. 
la apă șl gaz, nemobilat, zona Miorița, preț 120 
euro/lună tel. 223400,0724/169303,0742/005221 
(A5)
• cată mare, 3 dormitoare, 3 băl, living, garaj, 
curte, zonă semlcentrală liniștită preț 1000 
euro, tel. 223400,0720/387896,0740/914588. (A5)
• zona MârișIL apartament 3 camere (living șl 
dormitoare), termopane, centrală termică 
podele laminate, tv color, gresie, faianță 
mobilat șl utilat preț 300 euro/lună Tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• apartamente tau garsoniere, (NE)mobllate, 
zona Gojdu, B-dul Decebal, piață M. Emlnescu, 
ofer prețul pieței în funcție de condițiile oferite, 
tel. 235201 0724-620351 0729-018866. (A6)
• apartament 4 camere, zona Liliacului, eta| 
Intermediar, de lux, centrală termică 
termopane, gresie + faianță parchet complet 
mobilat șl utilat merită văzut preț negociabil, 
tel. 235201 0724-620351 (A6)
• amenalatăilmobilată Integral,CT,zonă bună 
Deva, tel. 231.80- >740/317314. (A9)

Imobile 29'

• închiriez apartament 2 camere, zona gării, 
decomandate, contorlzărl, prefer familie tânără 
Tel. 0724/265275. (T)
e ofer pontai închiriere apartament mobilați 2 
camere, ultracentral, gresie, faianță, utilat, lai 
0722/792209. (T)

• vând Dada 1310 LI, motor pe Injecție Euro 2, af 
2002, unic proprietar, vopsea originală din 
fabrică mașină de garaj, 41.000 km, caitț 
service. Tel. 0744/125690. (T)
• vând Dada 1310, stare foarte bună preț SXț 
euro. Tel. 0722/509475. (I)

• vând Dada 1410 L, af 1991 31500 km nit 
stare excepțională Farcaș Dumitru Vata de SM,
Tel, 0726/220796,0781W2507.ro 1®
• vând Dada papuc 1,9 Diesel, 4x4,5 locuriâi 

2004,52.000 km, unic proprietar, culoare gri 
perlă persoană fizică Tel. 0745/789789. (T) I

Auto străine (37)

• vând BMW 5251, af 1988, Impecabil, preț / 
euro. Tel. 0726/392739. £Ț)

■ ■ • ,..#4 j

;■ 1 ■

ANUNȚ
Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță Bîrcea Mare, , 
scoate la concurs următoarele funcții (corpul agențllor), după 
cum urmează: ,1
- 2 (două) posturi asistent medical de medicină generală;
-1 (unu) post asistent medical de igienă.
Taxa de participare la concurs este de 50 RON și se va achita de 
către candidați la Penitenciarul cu regim de maximă siguranță 
Bîrcea Mare, cu ocazia înscrierii.
Informații suplimentare se pot obține de la sediul Penitencia
rului cu Regim de Maximă Siguranță Bîrcea Mare, strada 
Sîntuhalm, numărul 1 - Biroul Resurse Umane, zilnic, între orele 
08.00 - 14.00 și pe pagina WEB a Administrației Naționale a 
Penitenciarelor: www.anp-iust.ro. ,(6954i>

50CIEWIK MAJIONAUi A APfiiOR MIHIKAKE
eh sediul te București, nr. Mendeelev, hi. BS-B8, sistai I, talatan 

316 80.73, fax 316.80.M,ÎB conformitate culegata, anunță 

organizarea anal (tataȘil HbseIIsb Wk 
penti u balneatta, extrasâ ;i livrată francc^sâ 

perimetrul de ex^laMM MflA-'DUSSî'|lM 

contract comerdal’.

Licitația aeaaHM«iwNi 
societății. -.'.'jîil 

Caietul th sarbrnl >n vi v.
București/ țR

Pentru airtlslpaiei li 

conform caietului 'Be 

secretariatul sociertățll.

Garanția Se ^Mlsl^ate ide 
contul S.N.A.M.-S.A. - ’MS! HO M 

UniMi.

Relații suplimentare la sediul S.N.A.Să.' - M.,' Bampartimentul 

Marketing sau la numărul de telefon: 316.88.73/15.

(69546)

proprietar și operator al Hotelului Germisara Resort/SPA, selectează 
personal pentru ocuparea următoarelor posturi:

ECONOMIS NOTH 
HOTEL Șl MITI

Cerințe: calificare conform

postului, experiență relevantă, 

cazier fără antecedente penale.

Candidații care îndeplinesc aceste 

criterii sunt rugați să trimită CV 

prin fax: 0256-328721.

Se oferă salariu atractiv.

Persoană de contact: director 

economic Rus Alexandru - la tele

fonul 0356-808810.

Vor fi contactați pentru interviu șl 

procedurile de angajare numai 

candidații selectați.

(69192) .
.-.’i

RECIAMF

unaaaokQamnrt.ro
http://www.toameonsultlns.emert.ro
mailto:cdtals@smart.ro
itamprodarasltnk.ro
0781W2507.ro
http://www.anp-iust.ro
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■ vând Daewoo Matiz, af 2004 luna VI, culoare 
roșie, închidere centralizați, alarmă, radio- 
casetofon, carte service, 45.000 km, garanție 
încă un an, ireproșabil. Tel. 0723/270348. (T)
• vând Trabant aripi spate stânga, dreapta, etc. 
Tel. 0*4/231129.  0254/214319. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând 2 tractoarc II MO in clan toarta 
bună șl alta utlaH agricola, prețuri nago- 
daMa. Tot241342,0721/1340310/111)

o vând autotractor cu șa Roman, cauciucuri
Tubeles, stare bună, acte la zl. Tel. 0745/299272, 
248510.(3/13.11)

Garaje (43)

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

Mobilier și interioare (47)

a vând 3 uși noi din lemn cu foaia de ușă 
din lemn stratificat, dimensiuni 96/203, preț 
450 ron/bucată Tel. 0765/246805. (6/13.11)

având dormeză una persoană, 35 ron, șl 
recamler două persoane, cu arcuri duble, 160 
ron. Tel. 0254/215325. (D
având ganfarobă multifuncțională: dulap 
haine, suport pentru pălării, cuier, sertar, 
încălțăminte, stare Ireproșabilă, preț 200 ron, 
Tel, 218582,0724/631216. (T)
a vând urgantșl negociabil set canapele pluș 3, 
2,1, toate extensibile șl canapea stofă exten
sibilă, vitrină cameră tineret, toate stare foarte 
bună. Tel. 0745/138706.0744/624867, (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

•ofer pentru montă mascul Ciobănesc 
mioritic, talie foarte mare, 73 cm în greabăn, 
diplome în expoziții .Green" șl mascul 
Ciobănesc caucazian, preț rezonabil. Tel. 
0720/575832. (T)
a vând perd ecologici talie mare, calitate extra 
Mărtlnaștl, nr. 1. Tel. 0723/286212. (446092/10.11) 

CONVOCATOR
Asociația „Cerna" Deva, convoacă toți membrii 
Asociației pe data de 10.12.2006, ora 1O.OO, la 
Adunarea Generala, în vederea alegerii noului 
Consiliu de Conducere. Adunarea se va tine la 
școala din localitate.

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
pi servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 

is> i. «o» Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș-
Severln, 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 modem și sigur;
• echipament.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

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

(32135)

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

a vând pasHe Lomustin (CCMU), 12 bucăți, 
guler damă. Jder și una vidră, tv Panasonic, diag. 
70 cm. Tel. 235153. (T)

Electrocasnice (56)

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

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

Altele (61)

a Conferință de deschidere a cursului de Yoga 
Integrală în ziua de marți 14.11.2006, ora 17, la 
Institutul Multimedia Româno-Elvețlan Deva, 
situat în cartierul Go|du în spatele Dispensarului 
2 pe Aleea Viitorului, nr. 2 A. Intrare liberă. Cursul 
de yoga se desfășoară săptămânal. Prima lună 
de curs este gratuită Informații la tel. 
0728/780279.(12/10.11)

a vând cântar electronic și mașină de 
măcinat cafea, pentru magazin alimentar, 
preț negociabil, Tel. 0720/368510, 
0747/095560.(7/7.11)

a vând aspirator rusesc, haină blană urson 
pentru dame, canapea cu 2 fotolii, cuverturi 
plușate. Tel. 229467.CD
a vând haină din picioare Karakul, neagră 
mărimea 50, șl cuvertură tip covor, țesută 
manual. Tel. 0254/215325. CT)
a vând sobă nouă nefolosită de încălzit șl gătit, 
pe motorină sau petrol, preț 150 ron. Tel. 262106. 
(D

Pierderi (62)

a pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Solea Duma Cornelia Camelia. Se declară nul. 
(7/13.11)
a pierdut logHhnațle călătorie transport local pe 
numele Jura Ion. Se declară nulă (4/13.11)

Matrimoniale (69)

a Adrian, 13 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)

>I widrtla Muid Deva organizează la cele mai 
mici prețuri cursuri de calificare în meseriile: 
brutar ■ patiser ■ produse făinoase, tâmplar, 
tapițer, lucrător social, operator calculator, 
operator radio tv, ospătar, lucrător comercial, 
zidar, sudor, secretar, limbi străine. Tel. 216138, 
0722/358138. (1/8.11)
• tramporl mobllar, electrocasnice cu auto de 
1,2 to șl 14 mc volum; asigur demontare șl 
manevrare la mutări. Tel. 0254/225578, 
0744/934462,0726/551701.(7)

• transport parioana Italia - Germania ■ 
Franța ■ Spania - Portugalia, la destinație; 
plecări miercuri șl vineri. Relații la teL 
0746/311390,0744/546362. (7/1710)

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

Oferte locuri de muncă (74)

o internațional Job Expert ■ agenție acreditată 
angajează asistenți medicali în unități sanitare 
din nordul Italiei. Se oferă cazare șl întreținere 
gratuită, salariu 1435 ■ 2000 euro. Relații la 
0257/281818, 0741/115527, 0724/497851,
www.expertjob.ro, internationaKJexpertjob.ro. 
(69168)
e angajăm barman și ospătar pentru Club 
Simeria. Informații tel. 0724/714828,0743/548863. 
(6/10.11)
e Companie Intemațlonalâ solicită persoane cu 
experiență în vânzări directe, comision 40% din 
vânzări. Relații latei. 0722/430340,0745/030196.  
(6/13.11)
• firmă de construcții SC Kreta Grup SRL din 
Hunedoara, angajează zidari șl falanțarl; oferă 
200 - 350 euro/lună Tel. 0723/689594. (6/7.11)
• Firma Remeca SRL angajează personal 
curățenie. Relații latei. 0729/887186. (14/8.11)
• agent de pază, control acces, ordine șl 
Intervenții, Lupenl, 2 posturi, data limită 15.11. 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent de pază, control acces, ordine șl 
Intervenții, Orăștle, 1 post, data limită 15.11. Tel. 
213244, orele 9-16
• agent de pază, control acces, ordine șl 
Intervenții, Petrlla, 2 posturi, data limită 30.11. 
Tel.213244,orele9-16.
• agent de pază, control acces, ordine șl 
intervenții, Petrlla, 7 posturi, data limită 30.11, 
fără cazier. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• agent ImcMar, Brad, 1 post, data limită30.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• agent Imobiliar, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• agent vânzări, Hațeg, 1 post, data limită 15.11. 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• ambalator manual, Călan, 8 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, drele 9 ■ 16.
• analist măsurări metrologice, Brad, 1 post, 
data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

«Opărita mm 
HUW kftațlal (c«l

(«0639)

organizează concurs în data de 14 decembrie 2006 

- proba scrisă și în 15 decembrie 2006 - interviul, 
pentru ocuparea următoarelor posturi de conducere 

vacante:

Conzlllar, clasa I grad principal 
-1 post 

Referent, clasa III grad suparlor 
- 2 posturi

Condiții de participare pentru postul de consilier clasa 

I principal:

O Studii superioare de lungă durată - specialitatea 

chimie

O Vechime în specialitate de 5 ani

o Cunoștințe operare pe calculator

o Cunoașterea unei limbi de circulație internațională

Condiții de participare pentru postul de referent, clasa 

III superior:

o Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
O Vechime în specialitate de 9 ani

O Cunoștințe operare pe calculator

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la 

sediul unității, până la data de 08 decembrie 2006, 

ora 12.

Relații suplimentare privind tematica și condițiile de 

participare la concurs se vor obține la telefon 215570, 
Interior 103.

(69553)

1. auditori hotel și 

restaurant

2. casieri

3. ospătari

4. electrician

5. instalator
Condiții generale: calificare 
conform postului, expe
riență relevantă, cazier fără 
antecedente penale.

• angajăm barman și ospătar pentru Club 
Simeria. Informații tel. 0724/714828,0743/548863. 
(6/10.11)
• asistent comercial, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• asistent farmacist, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent manager, Orăștle, 1 post, data limită
15.11. Tel. 213244, Orele 9 -16.
• asistent medical generalist, Lupenl, 1 post, 
data limită 1.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• ariMKt vetertaar, Orăștle, 1 post, data limită 
2011. Tel. 213244, orele 9 -16
■ barman, Brad, 1 post, data limită 15.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Brad, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Brad, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16
• barman, Călan, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-15
■ barman, Călan, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Lupani 2 posturi, data limită 1.12. Tel. 
213244, orele 9-16
• brutar, Brad, 2 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Călan, 7 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9 -16
• brutar, Hisredoara, 5 posturi, data limită 25.11. 
Tel. 213244, orele 9-16
• brutar, Lupenl, 2 posturi, data limită 1.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Călan, 2 posturi, data llmltă30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Deva, 1 post, data limită 15.11. Tel. 
213244, orele 9 -16
• bucătar, Deva, 1 post, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16
• bucătar, Hațeg, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• cameristă hotel, Deva, 2 posturi, data limită
20.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• cameristă hotel, Petrlla, 1 post, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• cartonagM, Brad, 3 posturi, data limită 30.11. 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• cartonagbt, Brad, 3 posturi, data limită 30.11. 
Tel. 213244, orele 9-16
• drcularlst la tăiat lemne de foc, Brad, 3 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• drcularlst la tăiat lemne de foc, Orăștle, 1 
post, data limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• confecHonor asamblor articole din textile,
Călan, 20 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16
• confectioner asamblor articole din textile,
Călan, 30 posturi, data limită 18.12. Tel. 213244, 
orele 9-16
• confectioner asamblor articole din textile,
Călan, 30 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16
• confecțlonor asamblor articole din textile,
Hunedoara. 58 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9 -16

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

• confecțloner asamblor articole din textile,
Hunedoara, 6 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecțloner asamblor articole din textile, 
Lupeni, 1 post, data limită 15.11. Tel. 213244, orele 
9-16
• confectioner asamblor articole din textile, 
Simeria, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner cabla|e auto, Călan, 19 posturi, 
data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• confecțloner cablaje auto, Hunedoara, 1 post, 
data limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• confectioner cablaje auto, Orăștie, 12 posturi, 
data limită 20.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• confecțloner tricotaje după comandă, Hune
doara, 9 posturi, data limită 26.12. Tel. 213244, 
orele 9-16
• consultant In management, Lupeni, 1 post, 
data limită 25.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor confecțloner îmbrăcăminte după 
comandă, Deva, 6 posturi, data limită 15.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• croitor confecțloner îmbrăcăminte după 
comandă Lupeni, 50 posturi, data limită 1.12. Tel. 
213244, orele 9-16
• croitor ștanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 3 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16
• croitor, Lupenl 3 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• cusător piese din piele șl înlocuitori, Călan, 27 
posturi, data limită 31,12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 7 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• decorator vitrine, Deva, 2 posturi, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• drujblit, Hunedoara, 2 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16
• dulgher restaurator, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• dulgher restaurator, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 13.11. Tel. 213244, orele 9 -16
• dulgher restaurator, Orăștie, 5 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9-16
• dulgher, Deva, 2 posturi, data limită 15.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Deva, 2 posturi, data limită 15.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulghtr, Deva, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Deva, 3 posturi, data limită 15.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Hațeg, 2 posturi, data llmltă30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Hunedoara, 2 posturi, data limită
25.11. Tel. 213244, orele 9-16
• dulgher, lupenl, 2 posturi, data limită 23.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• electrician de întreținere șl reparații, Hune
doara, 1 post, data limită 21.11. Tel 213244, orele 

9-16.
• electrician de întreținere șl reparații. Hune
doara, 2 posturi, data limită 25.11. Tel. 213244, 
orele 9-16
• electrician de întreținere șl reparații, Hune
doara, 4 posturi, data limită 15.11. Tel. 213244, 
orele 9 -16
• electfdan de întreținere șl reparații, Orăștle, 1 
post, data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 • 16
• electrician montări șl reparații linii electrice 
aeriene, Deva, 3 posturi, data limită 15.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• efectridan montări șl reparații linii electrice 
aeriene, Deva, 6 posturi, data limită 13.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• falanțar, Deva, 6 posturi, data limită 15.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• talanțar, Hațeg, 3 posturi, data limltă30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• falanțar, Hunedoara, 2 posturi, data limită
25.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• falanțar, Hunedoara, 3 posturi, data limită
15.11. Tel. 213244, orele 9-16
• tasonator cherestea, Brad, 3 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16
• femele de serviciu, Brad. 1 post, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16
• femele de serviciu, Deva, 2 posturi, data limită
20.11. Tel. 213244, orele 9-16
• femele de serviciu, Deva, 5 posturi, data limită
15.11. Tel. 213244, orele 9-16

Societate 
comercial*  
cu Mdlul In Deva,

Pentru informații: tel. 
0254-219232, 220285.

(69151)

• florar betonlat, Deva, 2 posturi, data limită
15.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• fierar IretonW, Lupeni, 1 post, data limită
23.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• florar botontot, Orăștle, 2 posturi, data limită
13.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• firmă de construcții SC Kreta Grup SRL din 
Hunedoara, angajează zidari și faianțați; oferă 
200 - 350 euro/lună Tel. 0723/689594. (6/7.11)
• Firma Remeca SRL angajează personal 
curățenie. Relații latei. 0729/887186. (14/611)
• fochist la cazane de abur de joasă presiune, 
Deva, 5 posturi, data limită 30.11, autorizație. Tel. 
213244, orele 9-16.
• fochist la cazane de abur de joasă presiune, 
Simeria, 9 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• gaterist la tăiat bușteni, Brad, 3 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9-16
■ grădinar, Călan, 2 posturi, data limită 30.11. 
Tel 213244, orele 9-16

• Inginer automatist, Orăștie, 3 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
■ Inginer producție, Brad, 2 posturi, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• Instalator Instalații tehnico-sanitare șl de 
gaze, Vulcan, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16
• tocâitător descărcător, călan, 2 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• Ingrilltor clădiri, Hunedoara, 2 posturi, data 
limita 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• tngrifltor clădiri, Petrlla, 2 posturi, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• Ingrilltor spatii verzi, Hațeg, 20 posturi, data 
limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lăcătuș mecanic de întreținere șl reparații 
universale, Călan, 7 posturi, data limită31.12. Tel. 
213244, orele 9-16
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Hunedoara, 10 posturi, data limită
15.11. Tel. 213244, orele 9-16
• lăcătuș mecanic, Brad, 4 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16
• lăcătuș mecanic Hațeg, 2 posturi, data limită
30.12. Tel 213244, orele 9-16
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 21.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 18 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9-16
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 9 posturi, data 
limită 1611. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• lăcătuș mecanic, Orăștie, 2 posturi, data limită
15.11. Tel. 213244, orele9 -16.
• lucrător comercial, Hunedoara, 22 posturi, 
data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• lucrător comercial, Lupenl, 4 posturi, data 
limită 1612. Tel. 213244, orele 9-16
• lucrător comercial, Petroșani, 6 posturi, data 
limită 1611. Tel. 213244, orele 9-16
• lucrător In ateliere de modele, Brad, 3 posturi, 
data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• manlpulant mărfuri, Brad, 10 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• manlpulant mărfuri, Orăștle, 5 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• mașinist la mașini pentru terasamente, Hune
doara, 2 posturi, data limită 30.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• mode specialist, Orăștle, 6 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16
• montator pereți șl plafoane din gips carton, 
Deva, 2 posturi, data limită 15.11. Tel. 213244, 
orele 9-16
• montator subaniamble, Hunedoara, 25 
posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• montator, roglor, depanator, aparataj electric, 
Deva, 3 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16
• muncitor constructor bârne, chirpici, piatră, 
Orăștle, 6 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16
• muncitor nocallflcat în agricultură, Brad, 4 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• muncitor nocallflcat în agricultură, Călan, 27 
posturi, data limită 1612. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor nocallflcat în agricultură Hațeg, 17 
posturi, data limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• muncitor nocalflcat în agricultură, Hune
doara, 8 posturi, data limită 1612. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor nocaRflcat în agricultură, Lupeni, 19 
posturi, data limită 1612. Tel. 213244, orele 9 • 16
• muncitor nocallflcat în agricultură Orăștle, 3 
posturi, data limită 1611. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor nocalflcat în industria confecțiilor, 
Deva, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor nocallflcat în silvicultură Brad, 5 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor nocallflcat în silvicultură Hune
doara, 7 posturi, data limită 18.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor rMcamicat la ambalarea produselor 
solide șl semlsolide, Orăștle, 2 posturi, data 
limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 -16
• muncitor nocallflcat la ambalarea produselor 
solide șl semlsolide, Petroșani, 28 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9-16
• muncitor nocallflcat la ambalarea produselor 
solide șl semlsolide, Petroșani, 3 posturi, data 
limită 15.11. Tel 213244, orele 9 -16
• immdtor nocalflcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Călan, 3 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16
• muidtor nocalflcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 10 posturi, data limită
15.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor nocallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 2 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9-16.

S.C. MOB&HOME 
ART SRL, 

cu sediul în localitatea Deva, 
str. Al. Romanilor, bl. 14, ap.

5, jud. Hunedoara, anunța 
depunerea solicitării pentru 
eliberarea autorizației de 
mediu pentru activitatea 

„Producție Mobilier pentru 
Birouri și Magazine, situat în 

localitatea Deva, str. Ady 
Endre, nr. 44.

Informații se pot obține la 
sediul A.P.M. Hunedoara 

zilnic între orele 8 16 

Eventualele sesizări și 
roca Im ații pot fi depuse in 

termen de IO zile lucrătoare 
de la data anunțului

mailto:CEimelia.gaga@informmedia.ro
http://www.expertjob.ro
internationaKJexpertjob.ro
mures.ro
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«Cadouri tradiționale. Actorul Tom Cruise 
trebuie să-i ofere miresei sale, Katie Holmes, 
un pieptene și o pisică în cadrul ceremoniei 
de căsătorie în ritul scientologic care va 
avea loc sâmbătă, în Italia.

• Record. Principalul titlu publicat de Metro 
International a fost declarat, săptămâna tre
cută, „World's Largest Global Newspaper" 
de către Guinness World Records.

S-au despărțit definitiv

Prima prințesă în spațiu
Londra (MF) - Prințesa Beatrice (18 ani), 

a cincea în ordinea succesiunii la tronul 
Marii Britanii, va fi primul membru al 

unei familii regale care va 
ajunge în spațiu, prin inter
mediul companiei Virgin 
Galactic, deținută de celebrul 
miliardar Richard Branson. 
Decizia prințesei i-a șocat pe 
părinții ei, prințul Andrew și 
Sarah Ferguson, dar și pe 
bunica ei, regina Elisabeta a 
Il-a. Nu se știe încă dacă 
prințesa Beatrice va plăti

biletul, care costă 15.000 de dolari, pentru 
zborul pe orbita Terrei. Pachetul turistic 
include, pe lângă zborul propriu-zis care 
durează trei ore și jumătate, și un curs de 
antrenament de patru zile la un centru 
spatial din Statele Unite. Excursia este pro
gramată în 2009.

Beatrice
(Foto: EPA)

■ Jude Law și Sienna 
Miller s-au despărțit 
după o relație furtunoa
să care a durat trei ani.

Londra (MF) - Actorii Jude 
Law și Sienna Miller și-au 
încheiat relația turbulentă 
care a durat trei ani. Law (33 
ani) și Miller (24 ani) au căzut 
de comun acord că relația lor 
nu are viitor.

Prietenii cuplului insistă 
asupra faptului că sunt șanse 
minime de a se împăca și au 
motivat despărțirea prin 
„diferente fundamentale în 
abordarea aspectelor vieții”.

Jude și Sienna s-au 
despărțit anul trecut după ce 
a apărut în presă știrea că 
actorul a avut o aventură cu 
bona copiilor, Daisy Wright, 
în vârstă de 26 de ani.

Starul din „Alfie” și-a cerut 
scuze în public, dar Sienna a 
pus capăt logodnei lor de opt 
luni și l-a părăsit. Cei doi

Decanul ex-președinților

Vaccin 
revoluționar

Londra (MF) - Un vac
cin revoluționar contra 
cancerelor de rinichi și 
colon, care poate diminu- 
a și distruge tumorile le
tale utilizând propriul sis
tem imunitar al organis
mului, a fost dezvoltat de 
o echipă de cercetători 
din Marea Britanie. în 
cursul testelor unii dintre 
pacienti au remarcat o 
diminuare accentuată a 
tumorilor, în timp ce, în 
cazul altor subiecți, evolu
ția cancerului a fost înce
tinită sau stopată. Vacci
nul TroVax ar putea fi au
torizat pentru comercia
lizare în următorii trei ani.

Seism
Washington (MF) - 
Un cutremur cu 
magnitudinea de 6,7 
s-a produs, duminică 
seară, în Argentina, a 
anuțat Institutul 
Național de geofizică 
american (USGS), 
fără a face referire la 
eventuale victime sau 
pagube materiale. 
Seismul s-a produs în 
provincia Santiago 
del Estero, la ora 
locală 22.26 (04.26, 
ora României), la 
212 de kilometri 
nord-est de orașul cu 
același nume, a pre
cizat USGS. Hipocen- 
trul seismului a fost 
localizat la 550 de 
kilometri adâncime.

San Francisco (MF) - Gerald 
Ford, care a împlinit 93 de ani 
în iulie, a devenit cel mai 
bătrân fost președinte ameri
can în viată, depășindu-1 pe 
Ronald Reagan care a murit în 
urmă cu doi ani. Ford, născut 
pe 14 iulie 1913, în Omaha, 
Nebraska, a împlinit la

Gerald Ford cu soția (Foto: epa)

Vor mânca pastrama de elan

PspdQdlllI mănâncă un ardei iute la 
Guwahâti zoo, în nord-estul Indiei. (Foto: epa)

■ Un suedez, al doilea 
astronaut european în 
spațiu, va duce pe ISS 
gastronomia scandinavă.

Paris (MF) - Suedezul Chris
ter Fuglesang, al doilea astro
naut european care va ajunge 
pe Stația Spațială Internațio
nală (ISS), în decembrie, va 
duce colegilor săi din spațiu 
produse alimentare tipic scan
dinave.

Suedezul Crister Fuglesang 
se va alătura, în decembrie, 
colegului său german Thomas 
Reiter aflat deja la bordul 
Stației Spațiale Internaționale, 
pentru o misiune de 12 zile, 
devenind al doilea astronaut 
european care ajunge pe ISS. 
Datorită astronautului suedez,

Tricoul care cântă rock
Sydney (MF) - Tricoul care le permite 

melomanilor să cânte rock la chitară fără 
ca aceștia să tină în mâini acest instru
ment a fost creat de o echipă de cercetători 
australieni. Tricoul, creat de cercetătorii 
de la Commonwealth Scientific and Indus
trial Research Organisation (CSIRO), se 
numește „wearable instrument shirt” („tri
cou instrument purtabil”). Tricoul este 
dotat la coate și manșete cu senzori care 
detectează și interpretează mișcările pe 
care melomanul le face în aer, cu o mână 
pe grif și cu cealaltă pe corzile chitarei vir
tuale. Mișcările sunt conectate wireless la 
mostre audio de chitară pentru a emite 
melodii. O înregistrare demonstrativă este 
disponibilă pe www.scienceima- 
ge.csiro.au/mediarelease/air-guitar.html.

Expuși la substanțe cancerigene
(Foto: EPA)

Law și Miller (Foto: EPA)

actori au trecut ulterior 
printr-o serie de despărțiri și 
împăcări. între timp, Sienna 
Miller a fost văzută ieșind cu 
actorul Hayden Christensen, 
cu fotomodelul Nico Mal- 
leville și cu starul din „James 
Bond”, Daniel Craig.

Jude are trei copii, Raffer
ty, în vârstă de 10 ani, Iris, în 
vârstă de 6 ani, și Rudy, în 
vârstă de 4 ani, împreună cu 
fosta lui soție, creatoarea de 
modă Sadie Frost.

sfârșitul săptămânii trecute 93 
de ani și 121 de zile. Ford, fost 
deputat de Michigan și 
vicepreședinte, a devenit 
președintele Statelor Unite pe 
9 august 1974, după ce Richard 
Nixon a demisionat din cauza 
scandalului Watergate.

Singurul președinte ameri
can care nu a fost niciodată 
ales, Ford a fost lider la Casa 
Albă până când a fost înlocuit 
de Jimmy Carter, în ianuarie 
1977, după ce a pierdut ale
gerile din noiembrie 1976.

Ford și fosta primă doamnă 
Betty Ford (88 ani) trăiesc în 
Rancho Mirage, în deșertul din 
sudul Californiei.

Astronautul suedez Christer Fuglesang

echipajul navetei Discovery își 
va putea diversifica meniul, 
putând gusta în spațiu pas- 
tramă de elan, pâine crocantă

Sunt mai expuși cancerului
Londra (MF) - Pompierii 

prezintă mai multe riscuri de 
a fi diagnosticați cu anumite 
tipuri de cancer față de per
soanele care practică alte 
meserii, este concluzia unui 
studiu. Cercetătorii de la Uni
versitatea din Cincinnati au 
descoperit că expunerea la 
substanțe considerate can
cerigene, precum benzen, clo
roform și funingine, constitu
ie un factor de risc.

suedeză și biscuiți cu ghim- 
bir.Vor mai degusta iaurturi 
special concepute de o firmă 
scandinavă pentru a fi consu

Studiul, la care au partici
pat 110.000 de pompieri, a scos 
la iveală faptul că aceștia au 
cu 100% mai multe riscuri de 
a dezvolta un cancer testicu
lar și cu 28% mai multe 
riscuri de a se îmbolnăvi de 
cancer de prostată. Per
soanele care practică această 
meserie prezintă și cu 50% 
mai multe riscuri de a dez
volta limfomul non-Hodgkin 
și tumori ale măduvei osoase. 

mate în spațiu. „Două produse 
concepute de Aria au fost apro
bate de NASA și vor figura de 
acum înainte pe lista de aii 
mente pe care le pot alegi 
astronauții”, a anunțat într-un 
comunicat compania suedezo- 
daneză. Este vorba de un praf 
de lapte cu bacterii lactice pro- 
biotice și de iaurturi cu arome 
de fructe concepute de compa
nia Aria.

Christer Fuglesang a ales 
pentru această misiune iaurt cu 
gust de căpșuni și va transporta 
o cantitate suficientă pentru cel 
puțin 12 zile. Fuglesang a mai 
spus că își va servi colegii cu 
„pepparkakor”, biscuiți tipic 
scandinavi cu ghimbir. „ținând 
cont că ne apropiem de 
Crăciun”, a anunțat agenția 
spațială suedeză.

Ca romanii Membrii 
cercului Milites Bedens- 
es din Bitburg au ridicat 
o tabără de iarnă*  în 
apropiere de Saaiourg 
pentru a reaminti de 
viața pe care o duceau 
romanii. (Foto: EPA)

http://www.scienceima-ge.csiro.au/mediarelease/air-guitar.html

