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• Sinucidere la Deva. O femeie în vârstă de 65 de ani din Deva s-a sinucis, ieri după- amiază, aruncându-se de la etajul al ll-lea al blocului în care locuia. Nu se cunoaște încă motivul pentru care Ileana Ș. a recurs la acest gest. Cadavrul a fost depus la morga Spitalului Județean Deva. (T.S.)
------------- .---------------------------------------------------- -

I
*4t *de zile până la aderare I

Un număr de 29 de școli din trei localități ale județului n-au făcut cursuri ieri +++ Dascălii au protes
tat în fața primăriilor pentru că nu și-au primit drepturile salariale pe luna octombrie.

★ *

■ Circa 2.200 de 
dascăli din județ n-au 
ținut ieri cursurile și au 
protestat pentru salarii.

Deva (I.J.) - Elevii din trei localități ale județului nostru - Hunedoara, Petroșani și Lupeni - n-au făcut cursuri ieri. Dascălii celor 29 de școli 

în cauză au ieșit în stradă pentru că s-au văzut în situația de a nu-și lua salariile de mai bine de o săptămână. în opinia lor, vina o poartă Consiliul Județean Hunedoara care nu a făcut rectificarea bugetară pentru plata salariilor. „Jumătate din noi, cadrele didactice din Hunedoara, am protestat pen

tru faptul că de mai multe zile nu ne-am primit salariile. Cealaltă jumătate a rămas în școli pentru supravegherea elevilor. Rectificarea bugetară trebuia făcută din august, iar noi am fost anunțați că ea va avea loc în ședință de Consiliu Județean abia în data de 24 noiembrie. Ce facem până atunci, că avem rate, pro

bleme, copii? în situație sunt familii întregi de dascăli”, susțin protestatarii.Pentru acoperirea restanțelor salariale, doar în județul Hunedoara este nevoie de 40 mid. lei. /p.3

www.hnen.ie
?«te www,huQn,ro 
Spune-ți părerea la forum!

Examene
Deva (I.J.) - Concursul pentru ocuparea postului de manager de spital se desfășoară în această săptămână. Pentru a obține diploma de absolvire, noii manageri nu vor da doar testul-grilă, ci trebuie să prezinte un proiect de management, /p.3

învățământul privatizat costă
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■ Sistemul de învăță
mânt din școlile privati
zate poate constitui o 
soluție pentru viitor.

Deva (C.B.) - Potrivit datelor furnizate de IȘJ, la nivelul județului Hunedoara simt privatizate cinci școli și patru grădinițe. Părinții care au copii în aceste școli trebuie să plătească o taxă lunară. La

Deva, pentru un copil de la Școala Particulară „Samuel”, părinții plătesc lunar 170 de lei în cazul învățământului primar, 80 de lei la grădinița cu program scurt și 120 de lei pentru cea cu program prelungit. Părinții care au posibilități financiare reduse își pot duce copiii la Școala Particulară „Sfânta Maria” pentru că aici nu costă nimic, copiilor fiindu-le reținută to

tuși alocația de stal în valoare de 24 lei. Școala asigură cursuri de învățământ preșcolar, primar și gimnazial, pe lângă Școala de Arte și Meserii care funcționează în cadrul aceleiași instituții. Aici, însă, cursurile se fac exclusiv în limba maghiară, /p.5

www.hnen.ie
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Spune-ți părerea la forum!

Bani dați din 
greșeală

Deva (S B.) - După ce a aprobat de la buget plata sistemului de încălzire a Casei de Cultură, Consiliul Local Deva a anulat hotărârea pe motive de erori de redactare. în consecință, edificiul trebuie să-și facă investiția cu fonduri proprii, /p.6

Prima întâlnire cu DIICOT
cardiovasculare.

Peste trei milioane de persoane mor anual 
Peste trei milioane de persoane mor anirai în lume din 
cauza excesului de glucoza în sânge. dintre care 960.000 
din cauza diabetului și 2,2 milioane din cauza tufcurărllar

Grafica: Cuvântul liber, sursa: Revista the Lancet

■ Ziaristul Cătălin 
Docea crede că se 
dorește „ascunderea 
gunoiului sub preș".

Deva (M.S.) - Ziaristul din Petroșani care a reușit să descarce de pe Internet mai multe documente secrete aflate în calculatorul personal al unui polițist hunedorean s-a întâlnit ieri cu procurorii DIÎCOT Hunedoara. împotriva lui a fost depusă o plângere penală de către polițistul

Aurel Buruiană, potrivit căreia jurnalistul ar fi accesat ilegal date din calculatorul personal al subofițerului. Ziaristul a declarat, la ieșirea de la Parchet, că discuțiile au fost „amiabile” și că a solicitat un termen pentru formularea apărării, următoarea audiere fiind programată pe 20 noiembrie. El a fost de acord să pună la dispoziția anchetatorilor hard-disk-ul calculatorului personal pentru ca aceștia să poată efectua o percheziție informatică autorizată, /p.6

(Foto: T. Mânu)

O expoziție de
dicată localității 
Săcărâmb pre
zintă la Muzeul 
din Deva como
rile safe; o isto
rie a mineritu
lui Se talie „ 
mondială, suc
cese ale cerce
tării în dome
niu, oameni și 
locuri mirifice.
/n C
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• încă două. Danemarca va ratifica Tratatul de aderare a României și Bulgariei la UE, la 21 noiembrie. Danemarca și Germania sunt ultimele două state membre UE care nu au încheiat încă procedurile de ratificare a Tratatului de aderare, semnat în aprilie 2005, la Luxemburg.

întâlnire Băsescu - Qadhafi

Recomandări 
respinse

Berlin (MF) - Secretarul de Stat american, Condoleezza Rice, a respins recomandările expertului James Baker, membru al Iraq Study Group, și chiar pe cele ale premierului britanic, Tony Blair, referitoare la metodele de stabilizare a situației din Irak, în avionul cu care se deplasa spre Vietnam, Rice a refuzat să facă o corelație între lipsa progreselor în conflictul is- raelo-palestinian și violențele din Irak, așa cum afirmase anterior Tony Blair. De altfel, Rice a respins apelurile fostului secretar de Stat James Baker privind inițierea unui dialog cu Siria și Libanul.

Condoleezza Rice (Foto: epa)

Adrian Năstase
j (Foto: EPA)

| Nu se 
I autosus- 
| pendă

București (MF) - De
putatul PSD Adrian 

; Năstase a declarat, 
i ieri, că nu intențio- 
i nează să se autosus- 
i pende din partid, așa 
[ cum i-a transmis că 
î ar fi cazul să o facă 
: liderul Organizației 
i Sector 1, Dan Tudo- 

rache, și a apreciat 
j că PSD și PC ar tre- 
i bui să-l apere public, 
: întrucât a fost loco- 
: motiva lor în alegerile 
i din 2004. Adrian 
i Năstase a susținut, 
i într-o conferință de 
I presă, că este nevi- 
i novat în ceea ce pri- 
; vește toate acuzele 

aduse împotriva sa 
i de către procurori în 
i mai multe dosare des

chise în ultimii doi ani.

■ Traian Băsescu a fost 
încântat de discuția avu
tă la Tripoli cu președinte
le Muammar Al Qadhafi.Tripoli (MF) - Președintele Traian Băsescu a avut, ieri, la Tripoli, o discuție cu președintele Libiei, Muammar AI Qadhafi, la reședința acestuia.Băsescu a fost primit cu o- noruri militare pe Aeroportul din Tripoli, de unde s-a deplasat la reședința președintelui libian, Bab Al Azzia.La începutul întrevederii, președintele român i-a spus omologului său că România dorește reluarea relațiilor bilaterale cu Libia. „Noi, de asemenea”, a răspuns Qadhafi.Deși era programat ca întrevederea să dureze o oră, a- ceasta s-a încheiat în aproxi-

Președlntele Libiei, Muammar Al Qadhafi, l-a primit la reședința 
sa pe Traian Băsescu (Foto: fan)mativ jumătate de oră. La final, președintele libian l-a condus pe șeful statului român la mașină.Băsescu a declarat că discu

ția cu Qadhafi a fost foarte bună, șeful statului libian ma- nifestându-și dorința de a relua relațiile tradiționale cu România.

„Discuția a fost foarte bună, este indiscutabil manifestată dorința colonelului Qadhafi, dar și a premierului și a altor membri ai Guvernului, de a relua relațiile tradiționale cu România”, a spue Băsescu.
Prima după 1989El a spus că a subliniat, la rândul său, că pentru România este foarte importantă relansarea relațiilor economice, pentru că Libia poate oferi nu numai piața ei, dar poate fi un factor de promovare a exporturilor românești și a tehnologiei românești în stqtele africane cu care Libia are relații.Președintele Băsescu se află în vizită oficială în Marea Ja- mahirie Arabă Libiană Populară Socialistă, prima a unui șef de stat român după 1989.

Majoritatea au fost eliberați

© mașină-capcană a explodatnouă oameni și rănind alți 83.
' (Foto: EPA)

Bagdad (MF) - Ministerul de Interne a anunțat că majoritatea celor aproximativ 100 de persoane răpite marți, la Bagdad, au fost eliberate.Un nou grup de persoane, dintre cele 100 care au fost răpite, marți, dintr-o clădire a Ministerului pentru învățământ Superior la Bagdad, au fost eliberate, a declarat o sursă din cadrul serviciilor de securitate.„Un nou grup a fost eliberat la Talibiya (nord-estul Bagdadului), Baladiyate (est) și Karrada (centru), marți seara târziu”, a explicat sursa, fără a preciza însă numărul persoanelor.Ea a afirmat totuși că numărul total al persoanelor eliberate se ridică la 25 și a precizat că „toate erau legate la
Un portofoliuBucurești (MF) - Președintele Comisiei Europene Jose Manuel Barroso a declarat, marți, în plenul Parlamentului European, că portofoliul lui Leonard Orban va conține nu doar multilingvismul, ci și interculturalismul sau dialogul între culturi. Potrivit u-

ochi cu benzi adezive”.Postul de televiziune al-Ira- qia a indicat, citând surse din Ministerul de Interne, că „majoritatea persoanelor răpite au fost eliberate în cursul u- nor operațiuni conduse de forțele ministerului”.Postul de televiziune a a- dăugat că „operațiunile vor continua până la eliberarea tuturor persoanelor răpite”.Trei persoane au fost eliberate dupâ-amiază, în apropierea unui spital din centrul capitalei, a declarat un medic, sub protecția anonimatului.Alte 12 persoane au fost găsite în cartierul Karrada, unde a avut loc răpirea, a declarat o sursă din cadrul serviciilor de securitate, precizând că și acestea erau legate la ochi.
mai bogatnui comunicat, Barroso i-a răspuns astfel liderului grupului socialist din PE, Martin Schulz, care a cerut extinderea prerogativelor comisarului desemnat din partea României, Leonard Orban, și includerea în portofoliul său a protecției minorităților în UE.

Portavionul USS Kitty Hawk (Foto: fan)

Minimalizat de Pentagon
Washington (MF) - Un submarin chinez s-a apropiat neobservat, luna trecută, la distanță de câțiva kilometri de un portavion american, în a- pele internaționale din apropierea insulei japoneze Okinawa, a confirmat un purtător de cuvânt al Pentagonului. Un convoi de nave americane în fruntea cărora se afla portavionul USS Kitty Hawk efectua un antrenament de rutină în momentul producerii incidentului, a precizat purtătorul de cuvânt, Bryan

Whitman.Potrivit cotidianului The Washington Times, care a dezvăluit primul imormația, submersibilul chinez de atac, cu propulsie diesel, din clasa Song, a fost reperat abia după ce a ieșit la suprafață, în interiorul perimetrului de lansare a torpilelor și rachetelor.Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Pentagonului a minimalizat importanța acestui incident, afirmând că submarinul chinez nu a fost considerat o amenințare.

Ciomagul și fluturele
Miron Beteg_______________________________________
mironbeteg@yahoo.comI oată lumea caută, aiurea, motivațiile secrete ale plecării lui Theodor Stolojan din PNL, când adevărata întrebare, la care nimeni nu se obosește să răspundă, este alta: ce naiba a căutat Stolojan în fruntea Partidului Național Liberal? Și Varujan Vos- ganian, să zicem - pentru anihilarea căruia a avut loc întreg scandalul Turcu, scandal delicat regizat de la Cotroceni - a ajuns în PNL după ce s-a fățuit prin mai multe partide. A fost insă întotdeauna un om de dreapta (uneori, pare-se, chiar prea de dreapta!), spre deosebire de Stolojan, care înainte de a se revendica de la tradiția liberală s-a ținut de mânuță, pe o scenă preelectorală, cu omul care mirosea cel mai tare în politica româ

nească, la ani buni după '89, a săli de curs moscovite și a blocaje de gândire comuniste. De la susținerea lui Ion Iliescu până la platforma liberală, spectaculoasă doar prin atacurile la Tăriceanu și la „grupul de interese" din jurul acestuia, Theodor Stolojan a jucat doar rolul de Mesia în filme cu buget redus. A fost prim- ministru salvator mai puțin decât e gestantă o femelă de elefant, a stat în fruntea PNL tot atât cât partidul s-a întărit de la sine, a candidat la președinție doar până l-a luat vertijul urnelor - lăsând apoi să se înțeleagă că și-a transferat întreg capitalul electoral, ca pe o bucată de marmeladă, spre Traian Băsescu. Până la capăt, Stolojan n-a avut niciodată curajul unui examen în politi

că. Marea lui calitate e că a știut să nu riște niciodată. Lăsând, evident, senzația că a trecut toate probele pe care nu le-a dat. Stolojan e, de când se știe, veșnica speranță a politicii românești. Simte nevoia imperioasă nu de a construi, ci de a salva. Vede în jurul lui doar ruine și se închipuie arheolog al speranței. Politica pe care o face seamănă cu sexul pe internet. Accesând orice site deocheat, poți avea câte femei vrei. Accesând dezastrul, adunând în jurul său câțiva apostoli (apostolul Boureanu, apostolița Turcan), purtând în suflet tabla legilor lui Băsescu, Theodor Stolojan joacă în acest moment scena alungării zarafilor din Templu. Care, nu-i așa?, formau și ei un „grup de interese".După ce s-a însănătoșit la cea mai selectă clinică de recuperare din Europa - Palatul Cotroceni -, Stolojan s-a trezit că trebuie să salveze Partidul Național Liberal. Partid tocat mărunt, până acum, și cu consilierea lui, de președin

tele Băsescu. Ținta principală e primul-ministru, Călin Popescu Tăriceanu, omul care l-a încurcat cel mai mult pe președinte de când și-a dat jos pufoaica portocalie bună doar pentru campania electorală. E de tot spectaculos să spui că vrei să întărești un partid doar pentru a-l dizolva mai pe urmă într-o altă formațiune politică. E ca și cum ți-ai îngrășa soacra pregătindu-te apoi s-o iei la alergat cu bâta de baseball prin curte. Dincolo de această aberație logică, semnificativ e un alt lucru. Când a ajuns președinte al PNL, Stolojan n-a concurat, practic, cu nimeni. A preluat funcția „fără examen". A fost, de fapt, una dintre condițiile puse atunci. Nici de această dată Stolojan nu vrea competiție. Iși imaginează un Congres extraordinar pur decorativ. De fapt nu un Congres, ci o festivitate. O reînscăunare însoțită doar de aplauze, discursuri apocaliptic laudative, flori și hohotul satisfăcut băsescian. Altfel nu se explică de ce Stolojan 

cere ca atât Tăriceanu, cât și toți oamenii lui (de pe o listă pe care o va face, evident, tot fostul consilier prezidențial) să se retragă din toate posturile, și din cele ocupate în Guvern, și din cele la care au acces, prin vot, în partid.
Poate multe dintre lucrurilesusținute de Stolojan sunt adevărate. Asta nu-l face însă, nici pe departe, un liberal.Poate, cel mult, un liberal din disperare. A evita competiția ține nu de mentalitatea liberală, ci de Congresele de dinainte de '89. Strângerea de mână a lui Iliescu a dat roade. Totuși, când un partid se poate împiedica de un asemenea om, și partidul are probleme serioase. Băgându-I în seamă, PNL nu face altceva decât să decoreze pentru bravură' un amiral al unei flote de pahar umplut cu vin la Golden Blitz.***Punctele de vedere exprimate de colaboratorii ziarului nostru înrubricile de opinii nu coincid neapărat cu cele ale redacției.
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• Amenzi. Comercianții care vând ilegal brazi de Crăciun din import vor fi amendați cu sume între 500 și 1.000 lei. Brazii au același regim de proveniență și circulație ca materialele lemnoase, astfel încât importatorii sunt obligați să solicite inspectoratelor teritoriale de regim silvic documentele necesare comercializării. (M.T.)Ax
,/• Acuzații. Artistul plastic Ovidiu Pârâianu, din Petroșani, a depus, ieri, la Parchetul Judecătoriei Târgu-Jiu, o plângere împotriva fostului lider al PSD Gorj, Nicolae Mischie, acuzându-l de înșelăciune și abuz. (M.T.)

Protestul „lovește" in

Enervare de pre
fect cu...Tuareg!
TlBERIu Stroia____________
tiberiu.stroia@inforniniedia.ro

■ Fondurile pentru pla
ta salariilor dascălilor 
vor fi deblocate în cur
sul zilei de azi.

Ina Jurcone
lna.jurcone@lnfarmmedia.ro

Deva - Pentru lipsa cadrelor didactice care n-au primit salariile, din cele 29 de școli, vor „plăti” elevii. Situația este nouă doar la Hunedoara, pentru că dascălii din Valea Jiului s-au văzut de mai multe ori în situația de a nu-și putea lua salariile la timp. „Situația creată se va răsfrânge asupra copiilor care n-au făcut ore. însă forma noastră de protest a rezolvat rapid

Primarul Schiau i-a invitat pe profesori la o discuție (Foto: cl)situația. Joi va avea loc ședința extraordinară a Consiliului Județean, care va realoca sumele necesare consiliilor locale din cele trei localități’’, declară Paul Rusu, președintele Sindicatului în-
vățământ Preuniversitar Hunedoara.
Manifestare neautorizatăO delegație a protestatarilor din Hunedoara care au manifestat pașnic, nefiind

autorizați, s-a întâlnit cu Nicolae Schiau, primarul municipiului. El susține că bugetul local nu permite acoperirea sumei de 40 mid. de lei necesară pentru plata salariilor. Contactat telefonic de primarul Hunedoarei, Anișor Pârvu, inspector-șef IȘJ Hunedoara, a precizat că a semnat actele pentru distribuirea banilor în tot județul: „Este vorba de 111 mid. de lei doar pentru salarii. Acum competența de a distribui banii o are CJ. Nu pot estima data la care va avea loc această ședință. Discuțiile s-au finalizat după ce președintele CJ, Mircea Mo- loț, a afirmat că dascălii vor primi salariile în cursul zilei de vineri.
Minori urmăriți general

Împins de curiozitatea contribuabilului 
care disperă atunci când pe fluturașul de 
salariu vede cum Statul îi ia vreo câteva mi

lioane bune, l-am sunat, ieri seară, pe prefec
tul județului, Cristian Vladu, să-l întreb cum 
se simte în noul VW Tuareg pus la dispoziție 
de guvern. Tuareg cumpărat din banii celor 
care se încăpățânează să-și plătească taxele și 
impozitele, printre care, din nefericire, mă 
aflu și eu. Pe un ton vizibil enervat, prefectul 
județului, acest vajnic reprezentant al statului 
în teritoriul numit Hunedoara, mi-a închis 
telefonul în nas. Nu înainte de a mă întreba 
dacă să-mi dea una peste bot astăzi (ieri n.r) 
sau... mâine.

Dincolo de faptul că n-am apucat să mă 
programez la cafteală, m-am gândit să 
mă enervez și eu. Iar motive am destule. Zil

nic, văd prin redacție zeci de persoane 
umilite de subalternii vajnicului prefect. Văd 
pensionari cum mor pe stradă cu rețetele în 
mână sau oameni care se sinucid pentru că 
nu mai suportă sărăcia în care trăiesc. Nu mai 
vorbesc de copiii care-și văd părinții în poze. 
Asta pentru că muncesc pe plantațiile spanio
lilor și italienilor. Și atunci nu pot să nu mă 
întreb: ce nevoie aveți, domnule prefect, de 

T uareg?

■ Trei minori au fost 
dați în urmărire ge
nerală după ce au dis
părut de la domiciliu.

Mihaela Tămaș 
mihaela.tanias@informmedia.ra

Deva - Trei minori, din Timișoara, Craiova și Roman, sunt căutați după ce au fost dați dispăruți de la domiciliile acestora. Unul este Luci- an-Adrian Slepca, de 14 ani, din Roman, județul Neamț. Minorul a plecat în repetate rânduri de la Școala Specială

Roman, deplasându-se pe raza județelor Călărași, București și Constanța, unde practica cerșetoria. Are 1,55-1,60 m înălțime, 45-50 kg, constituție slabă, ten deschis, față ovală, frunte lată, gură mijlocie, buze subțiri, păr șaten, ochi căprui. Tânărul are un handicap psihic de nivel mediu.Nicoleta Liza Sandu, de 16 ani, din Craiova, a plecat de la domiciliu în septembrie 2006 și nu a mai revenit. în 14.11., bunica minorei s-a prezentat la Poliție pentru a a- nunța ai apariția fetei. Tânăra are 1,65 m, față ovală, ten

Alex. N. Costea Nicoleta L. Sandu Lucian A. Slepcaînchis, ochi căprui, păr căsta- niu.Alexandru Nicolae Costea, de 13 ani, din Timișoara, a plecat de la domiciliu, după ce în 9.11. a fost prins de colegi din clasele mai mici că a furat un tub de vopsea. După ce tatăl l-a certat și l-a amenințat că vor discuta acasă, băiatul a

fugit. Acesta are 1,60 m înălțime, constituție astenică, păr șaten, ten măsliniu, ochi căprui. Persoanele care pot oferi informații despre acești minori sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate u- nități de poliție sau să sune la numărul de telefon pentru apeluri de urgență 112.
Funcție râvnită de medici

(MAI) a semnat un contract de 4,5 mil. euro 
ta vederea dotării tuturor prefecților din 
țară cu câte un VW Tuareg. Ieri prefectul 
de Hunedoara s-a instalat Ja volanul luxoa
sei mașini „a poporului". Să teăifi bine, 
dom' prefect! (Foto: Antena 1)< * J

■ Actualii directori de 
spital se află în com
petiție, pe noile funcții 
de manager.

Ina Jurcone
ina.jurcone@inforinmedla.ro

Deva - Concursul pentru ocuparea funcției de manager de spital se dispută în această săptămână. în competiția pentru cele 12 funcții din spitalele hunedorene se află în acest moment 15 candidați. Posturile pe care se înregistrează cea mai mare concurență sunt

cele Pentru Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu, unde una din trei persoane speră să ocupe scaunul, și pentru Spitalul de Urgență Petro- 
I! •........
„Concursul pen
tru ocuparea.
funcției de man
ager de spital va a vea loc la Timi
șoara

dr. Dan Magheru

șani unde se află în competiție doi candidați. Dacă la Geoa

giu, Cătălin Buligă și Marian Naghi sunt în competiție cu actualul director economic al Sanatoriului, Constantin Horea, la Petroșani, Sidonia Fai- biș, directorul actual al spitalului, concurează cu Adina Ciucur, directorul economic al instituției. „Nu toți directorii de spitale vor să concureze pe post. La Brad, actualul director nu concurează, pentru concurs se prezintă Florin Jurcă, ce nu a lucrat în sistem. La Vulcan, pentru post concurează Daniela Bulzan, actuala directoare economică”, declară dr. Dan Magheru.

Control
Deva (I. J.) - Inspectorii OPC Hunedoara au controlat 33 de agenți economici care comercializează pâine și produse de panificație, în special din mediul rural. „Au fost controlate produse în valoare de 12.489,5 lei. Au fost oprite temporar de la comercializare produse în valoare totală de 5374,1 lei. Au fost aplicate 17 a- menzi în valoare totală de 6.000 lei”, declară Viorel Chiș, director OPC.

Și-a găsit sfârșitul pe șoseaVețel (M.T.) - Un bărbat, Costel Florea de 60 de ani și- a pierdut viața în mod tragic, ieri seară, pe DN7, la ieșirea din localitatea Vețel. Bărbatul a traversat șoseaua până la
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.

j întrebarea săptămânii: Ar fi bine
Jjsă fie legalizată prostituția în 

România?

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

Tirul l-a târât circa 50 de m

jumătate, când a fost lovit în plin de un autotren care circula regulamentar și se îndrepta spre Arad. Tragicul accident s-a petrecut în apropierea unui bar, unde bărbatul a vrut să ajungă. O angajată a barului spune că spăla vasele în bucătărie când a auzit o bubuitură puternică și a ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Bărbatul a fost prins sub roțile TIR-ului și târât aprox imativ 50 de metri pe șosea. Localnicii spun că este vorba de un bărbat mai sărac din sat, care lucra cu ziua pentru a-și câștiga existența și a- și întreține copiii. Traficul rutier în zonă a fost întrerupt aproximativ două ore, iar coloana de mașini s-a întins pe aproximativ trei kilometri, în ambele sensuri de mers.

Poveste de Moș Nicolae

adresăreM^e* Deva. Str.
■ <

...........  _____ ...._ ___ Decembrie w.377A»paSer, pe 
e-mail: sanda.bocaniciu@informmedia.ro, sau să aducă personal la redacție
„O 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 jurizarea iar clasa câștigătoare va fi premiată în data de 6 decembrie

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.

Identificare pentru subvenții
Deva (M.S.) - Persoanele din Deva care dețin și exploatează terenuri agricole trebuie să aibă efectuată identificarea parcelelor agricole pentru a putea primi subvenții în anul 2007, după integrarea României în Uniunea Europeană. De aceea, persoanele menționate sunt invi

tate la sediul Serviciului Comunitar pentru Cadastru și Agricultură pentru identificarea parcelelor agricole. Serviciul are sediul pe strada Mihai Viteazul, nr.12, în spatele pieței agroalimentare, iar programul este între orele 9-17. Acțiunea se desfășoară în perioada 16-28 noiembrie.

2006. Vor fi premii atractive pentru fiecare elev, povestea va fi publicată I 
și fotografia clasei va fi inclusă în site-ul nostru. 1 decembrie 2006 este 
data-limită pentru trimiterea poveștilor și pentru înscrierea în concurs. 
Pentru informații suplimentare: tel. 211275, int.8834 sau 0720/400437.

mailto:tiberiu.stroia@inforniniedia.ro
mailto:lna.jurcone@lnfarmmedia.ro
mailto:mihaela.tanias@informmedia.ra
mailto:ina.jurcone@inforinmedla.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
http://www.huon.ro
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1717 - S-a născut Jean Ea Rond d'Alembert. matemati
cian. filosof sl scriitor francez (m. 1783).________________

1816 - S-a născut Andrei Mufașanu, 
poet, traducător și eseist, unul dintre 
fruntașii Revoluției române de la 1848. 
Este autorul poeziei „Un răsunet", 
cunoscută sub numele „Beșteapftă-te, 
românei"____ .____________ ._______
1960 - A murit, la 59 de ani, actorul

american Clark Gabie (foto)._____________________________
2001 - A încetat din viață Tommy Flanagan, celebru pianist

Prognoza pentru astăziCer predominant noros. Ploaie dimineața. Maxima va fi de 16°C, iar minima de 1°C.
Prognoza pentru două zile
Vineri. Cer mai mult noros. Maxima va fi de 16°C, iar minima de 1°C.
Sâmbătă. Cer mai mult senin. Temperatura maximă va fî de 14°C. Minima va fi de circa 1°C.

Calendar Creștin-Ortodox
Sf. Apostol și Evanghelist Matei.

Soluția Integrantei din numărul precedent: D - B - TRAGEDIAN - AMAGIT -

E - UMAR - CIUC - AR - TA - MA - STANG - HAZ - ITA - BUN - AC - PAR - IR - 

T - LAMENTA - ATAȘA - OAC - ACT - DURA - INRAI - Gl - D - MUMIE - IACI

Berbec
Dimineață luați o hotărâre prin care vă schimbați tot pro
gramul zilei. Este posibil să vă întâIniți cu câțh/a prieteni șl 
Să începeți pregătirile pentru o petrecere.

Taur __________ ;_________ ____ j___ ___ ______________ _
Sunteți plin de entuziasm și pus pe schimbări. AcdlB este 
momentul să vă faceți planuri de viitor, iar av^ grijă la 
problemele de serviciu.

Gemeni

Calendar Romano-Catolic________
Ss. Margareta a Scoției; Gertruda, fc.

CalQBcfor Greco-Catolic
S. Matei, ap. și evanghelist.

&

/A

Energie electrică_______ ____________ _ ____ ___
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă în ve
derea executării de lucrări programate, intre orele:
8 00-14 00 în localitățile Goleș. Mladin, Dăbâca, Hășdău, 
Vălari, Nisipoasa,
- Hunedoara, str. G. Enescu, nr.9, sc.B;

Gaz______ __________________________________ ;
Astăzi, fumknrea gazului metan va fi întrerupta în Deva, 
între orele:
9.00 - 12 00 pe str. Mărăștl. bl.lA, sc.B;
9.00 - 15.00 pe str. Mărăștl, 81.80, Aleea Moților, BI.P6 
și pe Str. 22 Decembrie, 81.26, sgîA.
9.00 - 16.00 pe Str, 22 Decembrie, bl.®, sc.D și bl.4, sc. 
A, B, C șl B.

Apă___________________ _________________ '..................... ... ....................

Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 
între orele;
8.00 - 12.00 pe Străzile Pescărușului nr.6, MărlșC 
Mărășești, Gh. Doja, Vânătorilor și Al. Moților;
8.00 - 15.00 pe str. M. Viteazul, Caragiale, la PT3 - zona 
înaltă
- Str. 22 Decembrie, pe str. I. Maniu (parțial) și pe str. A. 
Șaguna, nr.4.

INTEGRAM A Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
r-----------------
j Nume.....
! Prenume
i
{ Adresa
-ii
ii

Ii
iIII
II

în perioada 4 noiembrie -1 decembrie, Cuvântul Liber 
vrea să continui sâ-i demonstrezi cât de ușor te poți 
juca cu cuvintele. Dezleagă corect toate integramele 
apărute în această perioadă, realizează o colecție și 
trlmiteo alături de talonul completat, pe adresa re
dacției: Deva, str. 22Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, 
CP 3, Deva, sau depune-o în cutiile speciale Cuvân
tul liber, până în 4 decembrie. Extragerea va avea 
loc îh 5 decembrie, ora 16,30, la sediul redacției, îri 
prezența unei comisii.
DE DATA ACEASTA ÎȚI DĂM CHIAR BANII 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. 
Persoană de contact Magdalena $erban.
La acest concurs nu pot participa angajațil Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I și II.

1 
t

Supă de pește
Ingrediente: 1 kg pește, 2 ardei grași, 4 roșii, 1 ceapă, 2 linguri orez, 1 lămâie, 1 ou, 1 legătură de leuștean și pătrunjel, sare și piper, apă.
Mod de preparare: Se curăță peștele și se taie în bucăți. Se pune la foc o oală cu apă. Când apa începe să fiarbă, se adaugă zarzavatul care a fost bine curățat. în momentul în care este fiert zarzavatul, se strecoară supa, se așază din nou la foc și când dă în clocot, se pune orezul curățat și spălat. După 10 minute se adaugă peștele și se fierbe încă 10 minute. Supa de pește se servește dreasă cu gălbenuș de ou, acrită cu zeamă de lămâie și presărată cu frunze de leuștean și pătrunjel tocate bine.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

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

8:55 De la alb-negro... la 
color

9:00 Supertrupa (r)
930 Sabrina (d a.)

10:00 Teleshopping 
10:25 TVR 50. Izolați to 

România
1035 Reflector (r) 
11:05 Cultura fibre (r) 
11:50 Integrante despre inte

grare (2 episoade)
12:00 Dis-de-seară (r) 
13:00 Cony și iestul lumii

0(ep. 76, comedie, SUA, 
2003). Cu: Ben Savage 

1330 Desene animate. Club 
Disney (SUA)

14:00 Jurnalul TVR 
1530 Akzente. Emisiune în 

limba germană
17:00 Jurnalul TVR
17:15 Povești întunecate 
17:50 De la alb-negro... la 

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

Meteo

t

3
î

8

S

l

Vă îmbs«3|lțl «siitoiill slwații Baaoglai. taia|l :|aoi 
atât de la seslalo, cât șl dinlrt afacere. Aveți ocazia sâ 
faceți o investiție rentabila, pe terraen lung.

Rac_____________ ____ _ _____ ______ ■___ 1 ___ ;
Aveți încredere fa forjele proprii șl bați dovadă de spirit 
de avenM. Vă sfătuim să nu KlscaJI prea mult. Este o zi. 
favorabilă călătoriilor în Interes de familie.

Leu______________;____________ , - _____
Dimineață primiți on cadou de la ■ persoană dragă. Hvețl 
@ capacitate de comunicare deosebită și colaborați exce
lent cu cel din jur.

Fecioară___________ ___ ___________________
■ispubețl Ide multă energie liilcă și Intelectuală, cm ee s® 
încurajează să începeți noi activități șl să faceți planuri tfe 
viitor, în special legate de mal.

Balanță
Este momentul să pom® o afacere plănuit^ mg| demult. 
Vă avantajează capacitatea le a lua dâeizîi eare^B. 9 veți 
face noi prieteni.

Scorpion _ _ _ _ _ ________ ___________ ____
Dimineață vă hotărâți să vă schimbați programul stabilit 
pentru ații. S-ar putea să organiaa|l g pefrecSe, 
cu câțiwâ prieteni.

Săgetător _ _____________ _____________________________________

Este o zi favorabilă schimbărilor Importante*pe teH blă
nurile. Vă puteți baza pe sprijinul prietenilor șl al parteneru
lui de viață.

Nu mal aveți timp de Misiri. Ihlar dacă ați vrea să vă 
găsiți puțin timp liber, ar fi imposibil, deoarece vi se dau 
aal responsabilități personale.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

20:15 Discuții despre adevăr. 
Dezbatere. Transmisi
une directă

2135 TVR 50. Umoro', 
actorii și televizoro' 

2245 Jurnalul TVR 
234)5 Prim plan 
23:45 Top Super Hit Maga

zin muzical. Transmisi
une directă

1:10 Decepții personale
Q (dramă, SUA, 1997). 

Cu: George Saunders, 
Nicole Gian, Lisa 
Boyle. R.: George 
Saunders. 
Charlie este artist și 
are mereu probleme cu 
socrul său, tatăl fru
moasei sale soții Jen
nifer.

245 Ochiul magic (r)
335 Jurnalul TVR (r) Sport 

Meteo
435 Oglinda retrovizoare

(r)
54)5 Povești întunecate (r)

»
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Vărsător

1 DEVAANTENA 1

l i 
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Localitatea
Sunteți abonat la Cuvântul liber?

DA □ NU □

CUVW truLLia;

PRO TV
7:00 Știrile ProTv. 

Ce se întâmplă 
doctoreTTe uiți șl 
câștigi

9:10 Omul cate aduce 
cartea

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

B(film serial, reluare) 
11:15 Renegatul (s, r) 
12:15 Familia Bundy (s) 
13:00 Știrile ProTv 
Te uiți și câștigi 
1400 La Bloc (r) 
14:45 Campionii - magazin 

Champions League (r) 
15:15 ProMotor (r) 
16:00 Tânăr și neliniștit (s). 
▼0Cu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, 

17:00 Știrile ProTv. Vremea.
Te uiți șl câștigi 

17:45 Om sărac, om bogat
(s)

Te uiți și câștigi 
18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport

Vremea

2030 în vizonii mafiei

Bi(acțiune/thriller, SUA, 
1996). Cu: Antonio 
Sabato Jr., Richard 
Brooks, Traci Lind, 
Daniel Quinn, Sam 
Douglas. R.: David 
Jackson

22:15 la Bloc (s) 
23:00 Știrile ProTv. Sport 
2345 CSI: Miami (s). Cu: 

B David Caruso, Emily 
Procter, Rory 
Cochrane, Adam 
Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim 
Delaney, Jonathan 
Togo, Sofia Milos. R.: 
Daniel Attias, Norberto 
Barba, Scott Brazil, 
Danny Cannon, Joe 
Cappelle, David Gross
man

045 Familia Bundy (r)
1.10 Omul care aduce 

cartea (r)
1:15 Știrile ProTv
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6:00 In gura piesei cu 
Mircea Badea

7:00 Matinal: Dimineața 
devreme cu Cristina 
Ciorăn și Dan Capatos

9:00 în gura presei (r) 
10:00 Concurs interactiv 
11:00 Anastasia (s). Cu: Ele- 

B na Korikova, Petr 
Krasilov, Daniel 
Strakhov 

12:00 Vivere (s) 
134» Observator 

cu Simona Gherghe 
1345 Ziua judecății (r) 

(divertisment) 
164)0 Observator 
1645 9595, te învață ce să 

fad 
1800 Vocea inimii (serial,

El dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Alexandro Repan, Ion 
Dichiseanu, Maria Din- 
ulescu

1900 Observator cu
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Sunteți foarte bine dispus și luați decizii Inspirate In pro
blemele de natură financiară. Vă puteți ocupa de afaceri 
delicate și veți termina lucrări începute.

7:00 Suflete rănite (r) 8:00 0630-07.00 Observator (r)
Amy, fetița cu ghiozdanul 1630-16.45 Știri locale 
albastru (s) 9:00 De 3x femeie
(r) 10:00 Ciocolată cu piper (s)

8:00 Lecția de... istorie. Po
vești de la Palat (doc., r) 830 
Exploratorii galactici (r) 9:00 
Doctor Who (s, r) 10:00 Tono- 
matul DP2. Transmisiune . 11:00 Bărbatul visurilor mele 
directă 11:30 Caracatița (s) ■ 
1230 Cum să nu ne îmbrăcăm 
(r) 13:00 Bugetul meu (r) 
14:00 ABC... de ce? 1430 
Exploratorii galactici (s) 15:00 ! 
împreună în Europa! 16:00 
Jurnalul TVR (r) 1630 Tribuna ’ 
partidelor parlamentare 17:00 
Doctor Who (s) 18:00 Lecția 
de... sănătate 1835 Cara
catița (s) 19:25 Câțiva pași 
spre un management mai bun 
(doc.) 7* “ ' ’ ' ;' : ’ 
20:25 întoarcerea mortului 
rătăcitor 21:00 Ora de știri 
22:10 Comoara din Damasc 
(av.) 23:55 Marcă înregistrată 
025 Futurama (d. a.)

(r) 12:00 Pariul iubirii (s) 134X) 
Jurământul (s) 14:00 Iubire ca 
în filme (r) 15:15 Rețeta de 
acasă 15:30 Suflete rănite (s), 
16:30 De 3x femeie 1730 Po- s 
veștiri adevărate 1830Rebel- 
de (s) 930 SOS, viața mea! ! 
(s, Argentina, 2006) 2030 Iu
bire ca în filme (s, România, 
2006) 2230 Tărâmul pasiunii
(s) 2330 Bărbatul visurilor me
le (s) 030 Poveștiri adevărate

20:00 Calul (doc.) * (r) 130 Iubire ca în filme (s, r)î 
»
î 
t
i

î

i
i 
i 
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i 
i 
t 
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Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. j 
Sport Meteo

Mumia (aventuri, 
23SUA, 1999). Cu: Bren

dan Fraser, Rachel 
•Weisz, John Hannah, 
Arnold Vosloo. R.:

, Stephen Sommers 
Nisipurile se vor 
răscoli. Cerurile se vor 

' ■ deschide. Puterea se 
va dezlănțui. Legenda 
o cunoașteți. Aventura 
trebuie să vi-o imagi
nați.

23180 Observator cu 
Andreea Berecleanu și 
Andrei Zaharescu. 
Sport 
Extragerea Joker și 

Super Loto 5/40
244» Alias (s) 

f 0 îrrtânjilări hazlii (s) 

. If Conans interactiv 
300 Ohservator (r)
OO Anastasia (film serial, 
B reluare). Cu: Elena 

Korikova, Petr 
Krasilov

7:00 Super recorduri (r) 730 
Dragoste și putere (r) 8:00 
Sport cu Florentina 8:05 Tele
shopping 835 Adevărata po
veste a Jessicăi Savitch (film, 
r) 10:45 Teleshopping 11:00 
Tele RON 13:00 Play 1430 
Dragoste și putere (s) 15:00
Păcatele secrete ale tatălui ;

1025 Cronicile din Namia: Leu, 
vrăjitoarea și dulapul (aventuri, 
SUA, 2005) 1240 Răzbuiareii 
pijamale (comedie, SUA 2004). 
14:05 Divorțul (dramă, Franța, 
2003). 16:05 Peter Pan (aven
turi, SUA 2003). 184» Jurnalul 
(romantic SUA, 2004). 2000 
Anaconda 2: Goana după 
orhideea blestemată (horror, 
SUA 2004). 2135 Cronicile din 
Namia: Leul, vrăjitoarea și 
dulapul (aventuri, SUA 2005). 
23:50 Război 1h deșert - 
Moartea unui civil (Ep. 5, 
acțiune, SUA 2005).

REALITATEA

9D0 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:00 Teleshopping 
11:30 Ce bine e acasă! (s) 
1200 Quizzit 13:00 Jara Iu' 
Papură Vouă (divertisment (dramă, SUA, 1994) 1730
2004) 13:20 Look who is win- Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00 ) 
ning 1430 Miezul problemei Focus 19:00 Super recorduri 
(r) 16:00 Naționala de bere ’ 1930 Camera de râs 20:00 ! 
17:00 Bărbatul din vis (s) Super Nanny. Cu Irina Petrea 
18:00 Baronii (r) 1830 Știri’ 22:00 Trăsniți în N.A.T.O. Ș 
Național TV 20.00 Magnifica 2230 Focus Plus 2330 Poliția 
familie Amberson (partea a II- în acțiune (r) 030 Focus (r) 
a) (dramă, SUA, 2002). Cu: 
Madeleine Stowe 22:00 Ba
ronii 2230 Miezul problemei

1:30 Sunset Beach (s)

10;00 Realitatea de la 10:00 
11:15 Fabrica 1200 Realitatea 
de la 12:00 13:15 EU, Româ
nia 14:00 Realitatea de la 
14:00 14:50 Realitatea bursi
eră 15:15 Fabrica 16:50 Mar
fa 1700 Realitatea de la 17:00 
17:10 Tu faci Realitatea! 1745 
Editorii Realității 1800 Reali
tatea de la 18:00 18:50 Real
itatea zilei 2100 Realitatea de 
la 21:00 21:50 Prima ediție 
22:05 Cap și pajură. Cu C. T. 
Popescu și Emil Hurezeanu 
24:00 Realitatea de la 24:00

6:55 Viața dimineața 9:00 Ve- 
rissimo 10:00 Euromaxx (r) 
(doc.) 1030 Euroblitz (r) (doc.) i 
11:00 Ne privește 13:05 Marș 
forțat. Cu George Mihalcea ; 
14:00 Teleshopping 1435 Lu- f 
mea cărților 1535 Euroblitz: j 
Jurnal european (r) 16:00 Na-

5

9:15 Liga juniorilor - Looney,’ 
Toons (s, r) 10:10 Telefonul de 
la miezul nopții (r) 1145 Calea' 
misterelor (r) 12:45 Bună 
dimineața Miami! (r) 1345, 
Merrie Melodies Show (s) șui. Talk-sliow cu Radu Mo- 
14:15 Liga juniorilor (s) 1445s raru (r) 18:00 6! Vine presa! 
Cinema 1500 Joan din Arca-' Cu Livia Dilă și Nzuzi Mbela 
dia (r) 16:15 Cinema (r) 1630* 20:00 Unde e iubirea 22:00 
Ghici ce-mi place la tine (r) Nașul. Talk-show cu Radu ’ 
1700 Babylon 5: Râul sufletelor* Moraru 24:00 Știri. Emisiune ; 
(dramă/SF) IMOTerapie inten- informativă 0:15 6! Vine pre- * 
sivă (s) 2000 Cinema 20:20* sal (r) Cu Livia Dilă și Nzuzi Ș 
Dispăruți fără urmă (s) 2130 Mbela 2:15 Nașul. Talk-show * 
Ghici ce-mi place la tine (s) ! cu Radu Moraru (r)

7:00 Tehnologie extremă 8^„ 
0 pradă mortală 9430 Natura 
în stare brută 10:00 Super- 
structuri 11:00 Confruntări și 
fiare vechi 12:00 Tehnologie 
extremă 13:00 O pradă mor
tală 14:00 Natura în stare 
brută 15:00 Cum se fabrică 
16:00 Curse 17:00 Automobile 
americane recondiționate 
18:00 Motociclete americane 
19:00 Vânătorii de mituri 
20:00 Tehnologie extremă 
21:00 Radiografia unui de
zastru 22:00 Dosarele țBI 
23:00 Constructori de moto
ciclete din Marea Britanie 
24:00 Dezastrul perfect
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Sunt căutate școlile private
■ Două școli din Deva 
au oferte variate în 
ceea ce privește 
învățământul particular.
CĂLIN BlCĂZAN

TELEFOANE UTHiE
227087

«.WMSWÎWRW?*»*:»::* »**::*:*::*:*  .WiW-WSWS». JSrfiWîWS*»

Dispecerat epă rege
Dispecerat apS calda 217808
Dispecerat Electrica 920
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725

Urgențe 112
; MMM ' 9gl

Jandarmerie ........... 956
955

DB.BM. W 214971
Deranjamente lîft 288090
Direcția Sanîtar-Veter. 221145

Deva - Deși funcționează din 1995, Școala Particulară „Sfânta Maria” din Deva nu este încă acreditată.„Din punct de vedere legal școala are autorizația de încredere. Acesta este pasul final în drumul instituției noastre pentru acreditare pentru că acum posibilitățile școlii s-au multiplicat. O condiție esențială pentru a obține acreditarea finală pentru care avem ca termen anul 2008- este ca patru generații de clasa a VIII-a să termine ciclul școlar”, spune directorul Izabella Lengyel.Această școală a fost înființată special pentru copiii proveniti din mediile sărace ale județului. Părinții care și- au înscris copiii aici nu trebuie să plătească nimic pentru că școala le oferă gratis

Corina Rusu (Foto: C.B.)

Consiliul Județean Hunedoara:
Dorin Păran, vicepreședinte 09.00-12.00

de Jandarmi

IPJ Hunedoara:________________________________
Comisar de poliție Marcel Zaharie, adjunct al șefului IPJ

10.00 - 12.00

Primăria Municipiului Deva: _ ________  ______
loan Inișconi, viceprimar 08.00-10.00

Izabella Lengyel

Biletele de Sărbători s-au

Colonel Ion Bogdan, adjunct al inspectorului-șef
14.00-16.00

•'rimăria Municipiului Hunedoara:_______________
Simion Jitiaii, viceprimar începând cu ora 09.00

I - D«a: B-dui Decebal, Calea Zarandului, s®. Horea șl MS-al 
I Eminescu.

■

SUDOKU

epuizat
■ Cei care și-au permis 
au ales să meargă la 
munte la ski sau în 
stațiuni balneare.

Clara Păs
clara.pas@informmedia.ro

Reguli:
în fiecare 
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie comple
tate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o 
singură dată. 
De aseme
nea, cifrele 
de la 1 la 9 
trebuie să 
figureze o 
singură dată 
atât pe rân
durile orizon
tale cât și pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.

ÎNCEPĂTORI
Deva - Hunedorenii s-au decis din timp asupra locului unde vor sărbători tre-

Elena Pleter

3 6
2 6 1 7

. .rrr. tr
I 9 7" 5 6

6 2 1
7

.
6 2

i 3 2 1 9
s 6 7 9 4

5 1 j 3
9 8 5 4 __

Taxa pe scaun în variantă 
modernă

Soluția jocurilor din numărul precedent

ncepători

1 9 7 8 2 3 6 4 5
4 3 6 9 5 1 8 72
2 5 8 6 4 7 1 3 9
7 4 5 2 Ș 6 3 8 1
6 2 1 5 3 8 4 9 7
9 8 3 7 1 4 5 2 6
3 7 2 1 8 5 19 6 4

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

Avansați

5 7 4 1 9 3 8 6 2
2 3 1 6 7 8 5 4 9
6 8 9 4 2 5 7 3 1
3 9 6 8 1 7 4 2 5
8 1 2 5 6 4 9 7 3
7 4 5 9 3 2 6 18
4 5 3 7 8 1 2 9 6
1 6 8 2 4 9 3 5 7
9 2 7 3 5 6 1 8 4

Deva (C.P.) - Proprietarii de restaurante și baruri vor avea de anul viitor de plătit o nouă taxă. Valoarea maximă a acesteia este de 3000 lei noi, iar ea se va regăsi în prețul băuturilor și mâncărurilor servite. Potrivit legii, comerciantii a căror activitate se desfășoară, conform codificării CAEN, în clasele 5530 - restaurante și 5540 - baruri „datorează bugetului local o taxă pentru eliberarea/ avizarea anuală a autorizației privind desfășurarea acti

Școlile private încep să se dezvolte (Foto: c.b.)rechizite și uniforme, însă elevii sunt nevoiti să învețe limba maghiară pentru că aici toate cursurile se fac în această limbă. Avantajul cel mai mare este că integrarea în colectiv se face mult mai 

cerea dintre ani. Majoritatea biletelor au fost deja vândute. Cerere mare a fost pentru stațiunile montane și pentru cele balneare. „De Crăciun oamenii stau acasă, petrec în familie, însă de Revelion vor să plece din localitate. Cererea din acest an a fost destul de mare. Am vândut bilete la munte atât în tară, cât și în străinătate, mai ales în Austria. Urmează apoi stațiunile balneare care dispun de piscine, excursiile în țările din apropiere și s"-au cerut chiar și bilete pentru croaziere pe Nil, în Egipt”, a declarat Zenaida Moșneag, manager Nexus Travel Deva. La Băile Felix, Revelionul costă 430 de lei de persoană. Se asigură trei nopți de cazare într-un hotel de două stele, demipensiune și cină festivă. în Ungaria, la aceleași condiții, excursia costă 180 de 

vității de alimentație publică, stabilită de către consiliile locale”. Potrivit noii legi, autorizația nu se mai emite de Administrația Financiară, ci de către primarul în a cărui rază de competentă se află unitatea. Deocamdată, normele metodologice de aplicare a legii nu au apărut și deci nu a fost încă stabilită valoarea acestei taxe pentru unitățile din Deva, a declarat Dana Pârvu, consilier în cadrul Compartimentului de Privatizare al CL Deva. 

repede. „în ultimii zece ani am observat că integrarea copiilor în școlile particulare se face mult mai repede decât în școlile normale. Eu simt că școlile particulare ar trebui să dea ceva în plus fată de celelalte. La noi ai mai multă libertate în a-ti alege cadrele didactice, de a-ti promova mai ușor managementul propriu”, afirmă directorul școlii.
Nu țin cont de religieChiar dacă Școala Particulară „Samuel” este de confesiune baptistă, simt acceptați toți copiii, indiferent de confesiunea religioasă. Directorul unității de învățământ, Corina Rusu, spune că la școală nu se practică îndoctrinarea. „în școala noastră sunt copii de mai multe confesiuni. Noi oferim informație în cadrul orelor de religie. Nu facem doc

Ghirlanda lulianaeuro de persoană. Petrecerea Revelionului la ski în Austria costă între 300 și 1000 de euro, iar un bilet cu destinația Egipt, 800 euro. Cum' însă nu toti dispun de acești bani, Sărbătorile constituie prilej de reunire a familiei și pri-
Mercurul contra sănătății

Deva (I.J.) - Termometrele cu mercur vor deveni obiecte de muzeu, este ultima decizie luată de Parlamentul European care a a- preciat că ele constituie un risc crescut asupra sănătății. Se vor impune restricții cu privire la plasarea pe piață a unora din dispozitivele de măsură ce conțin mercur, respectiv termometrele medicale, barometrele, manometrele și instrumentele medicale pentru măsurarea tensiunii arteriale. Excepție vor face barometrele 

trina niciunui cult, prezentăm fapte concrete așa încât fiecare copil își va păstra înclinațiile religioase”. Numărul copiilor dintr-o clasă este de 25 la grădiniță și 15 la școală. Fiecare clasă are câte un cadru didactic, iar limba engleză, care se face patru ore pe săptămână la clasele I II și șase ore la clasele III-IV, este predată de trei profesori specializați. Pe lângă educația oferită copiilor, Școala Particulară „Samuel” din Deva susține cursuri speciale pentru părinți care învață cum să- și crească și să-și educe copiii. Părinții acceptă acest tip de învățământ. „Școlile private sunt un lucru benefic și odată cu intrarea în Uniunea Europeană fiecare părinte ar trebui să-și permită să tină copiii la un program prelungit”, susține Eliza L.

Zenaida Moșneagetenilor. „Voi petrece Sărbătorile în familie, atât Crăciunul, cât și Revelionul”, spune Elena Pleter din Deva. „Vom sta acasă pentru că nu dispun de bani să plec în altă parte”, afirmă Ghirlanda Iu- liana, Deva.
tradiționale și dispozitivele aflate în colecțiile din muze- e sau în târgurile cu obiecte vechi. Se impune necesitatea luării unor măsuri pentru ca toate produsele conținând mercur și care circulă pe piață să fie colectate separat și tratate în siguranță. Mercurul și componentele sale sunt toxice și afectează sănătatea oamenilor și a animalelor, aproape toațe dispozitivele de măsură cu mercur fiind utilizate, pentru uz casnic și medicină, la măsurarea temperaturii.

mailto:clara.pas@informmedia.ro
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• Ședința. Consiliul Județean Hunedoara se întrunește astăzi în ședință extraordinară pentru rectificarea bugetului instituției cu sumele de bani necesare pentru plata salariilor cadrelor didactice din județ.
• Aviz. Comisia de specialitate a Senatului a avizat favorabil ieri propunerea conservatorilor privind neimpozitarea profitului rein- vestit. Măsura este apreciată ca benefică în condițiile în care investitorii români vor trebui să facă față competiției în UE.

Casa de Cultură din Deva

Bani aprobați din greșeală
Deva (S.B.) - Consiliul Local Deva a aprobat fonduri din bugetul local pentru instalarea sistemului de încălzire al Casei de Cultură „Drăgan Muntean” Deva. în ședința următoare a Consiliului Local aprobarea a fost anulată pentru că „s-a produs o inadvertență în redactarea referatului ce a fost întocmit de „Serviciul tehnic” al Primăriei Deva”, după cum ne-a declarat dir. Casei de Cultură, Lia Filip. Inadvertența respectivă i-a făcut pe consilierii deveni să aprobe bani de la buget, deși era bine stabilit ca lucrarea să fie făcută din fondurile proprii ale instituției de cultură devene. Lia Filip susține că instituția are „pentru început 500 milioane lei și sper ca măcar sala mare să poată fi încălzită, cât de cât, cu acești bani! Fondurile care vor fi folosite provin din activități extrabugetare, adică din închirierea sălii și din cursuri care sunt predate în instituție”.

amenzi de către Poliția Rutieră. Pe ansamblu, în numai o zi, polițiștii au aplicat 166de amenzi Ia legea circulației, iar trei permise de conducere au fost ridicate pentru Consum de alcool. (Foto: T. Mânu)

Înșelăciune și CEC-uri fără 
acoperire

Hunedoara (M.T.) - Administratorul unei societăți comerciale din Hunedoara, Simona G., este cercetat de ofițeri ai Serviciilor de Investigare a Fraudelor și Cercetări Penale, după ce în perioada octombrie 2004 - februarie 2005, s-a aprovizionat cu mărfuri în valoare de 235.000 lei (peste două miliarde de lei vechi), de la o societate din municipiu, pentru plata cărora a emis mai multe file CEC și bilete la ordin fără a avea disponibil în contul bancar. Cercetările în acest caz au fost finalizate de polițiști, iar dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara cu propunerea de trimitere în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și emitere a Unor file CEC fără a avea la tras disponibilul necesar.

Cere anchetă la IPJ și
■ Prima audiere în ca
zul documentelor po
liției descărcate de pe 
Internet de un jurnalist.

Deva (M.S.) - Ziaristul Cătălin Docea, de la cotidianul „Gazeta Văii Jiului”, a fost prezent ieri la DIICOT Hunedoara, în dosarul în oare apare ca învinuit, după ce a reușit să descarce de pe Internet mai multe documente secrete ce se aflau în calculatorul personal al unui polițist de la Compartimentul de Inspecție Internă al IPJ Hunedoara. Jurnalistul a declarat ieri
Săcărâmbul și comorile lui
■ O expoziție deschisă 
la Muzeul din Deva 
prezintă comorile loca
lității Săcărâmb.

Deva (S.B.) - La expoziția i- naugurată ieri la Deva, ce o- cupă șapte săli ale clădirii Magna Curia, au participat personalități ale județului, cercetători români și germani, foști mineri de la mina de la Sâcărâmb, elevi, invitat
— ARTICOL PUBLICITAR

AGENDA DEMOCRAȚILOR
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ACȚIUNI ALE ORGANIZAȚIEI LOCALE HUNEDOARA
Organizația locală Hunedoara a Partidului 

Democrat a desfășurat în cursul anului 2006 o 
serie de întâlniri în cadrul cărora au avut loc 
dezbateri cu scopul îmbunătățirii activității mem
brilor Partidului Democrat în rezolvarea diverselor 
probleme, atât din punct de vedere politic, cât 
și din punct de vedere al aspectelor legate de 
comunitatea locală.

în acest sens, acțiunile în cadrul Organi
zației locale s-au desfășurat pe două mari seg
mente:

Segmentul organizatoric prin care s-a 
urmărit ca activitățile politice desfășurate în 
cadrul Organizației să aibă un randament 
deosebit, întrucât Organizația locală este 
reprezentativă atât la nivel județean, cât și la 
nivel național.

Astfel, au fost stabilite întâlniri organizate 
săptămânal cu președinții secțiilor de votare, în 
cadrul cărora s-au hotărât punctele de plecare 
pentru derularea cu eficiență a celor menționate.

Domnul Ivan Gheorghe, președintele Orga
nizației locale, împreună cu domnul Marian Miha-

Alătură-te Cuvântului Liber! Cu noi ai numai de câștigat!
Vrei să câștig 50 RON?
Dar să citești tinpcte o kmă Cuvântul Liier GRATUIT?

CE TREBUIE SĂ FAGI?
Dacă ai găsit în ziarul de vineri, 10 noiembrie, inserată o carte poștală, par

ticipă la concursul puzzle! în fiecare ediție, până în 17 nolenibrie, 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, 
C.P.3, Deva, sau trimite-o la sediul redacției din Deva, Strada 22 Decembrie, 
nr. 37A, până în 23 noiembrie. Extragerea va avea loc în 24 noiembrie, iar 
numele câștigătorului va fi publicat în ediția din 25 noiembrie.

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

că va solicita IPJ și SRI să declanșeze anchete prin care să se arate în ce măsură polițistul avea dreptul să ducă acasă documente cu caracter de secret de serviciu și să le încarce în computerul personal. Șeful Brigării de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Alba, comisar Traian Berbeceanu, a afirmat, într-o conferință de presă susținută după audieri, că în acest dosar au fost efectuate mai multe expertize la calculatorul polițistului care a reclamat fapta și că verificarea computerului ziaristului ar putea conduce spre o con-
Cătălin Doceacluzie în anchetă. „Este posibil ca ziaristul să nu fie vinovat de săvârșirea unei fapte

special fiind consulul general al Consulatului German din Sibiu, Țhomas Ghelrach. Prezentarea expoziției a fost făcută de dir. Muzeului Transilvănean din Gundelsheim, Volker Wollmann, și cuvântul de deschidere a aparținut dir. muzeului devean, Marcel Morar. Intitulată cum nu se poate mai bine, „Săcărâmb - cămara de comori a României”, expoziția este rodul Muzeului Civilizației Dacice

și Romane Deva în colaborare cu Muzeul German al Mineritului din Bochum, Muzeul Transilvănean din Gundelsheim - Germania și Arhivele Naționale - Direcția Județeană Hunedoara și Cluj. Mina de la Săcărâmb, deschisă în 1747, în urma descoperirii de minereu aur-argintifer (1745) este importantă prin faptul că aici s-au descoperit pentru prima dată un număr de opt minerale și datorită

lache, în calitate de vicepreședinte, au coordo
nat în permanență aceste întâlniri.

Segmentul legat de problemele aferente 
comunității locale a fost analizat pe două planuri:

a) pe plan intern, la care au participat con
silierii locali ai Partidului Democrat, membrii 
Biroului Permanent Local și președinții secțiilor 
de votare; s-au expus diversele probleme ale 
comunității și modalitățile de rezolvare a aces
tora.

b) pe plan extern, s-a urmărit cooperarea 
cu reprezentanții comunităților locale, precum și 
crearea de parteneriate cu diverse asociații, în 
cadrul unor acțiuni ce vizează aplicarea de 
măsuri, executarea de proiecte care au ca scop 
îmbunătățirea modului de viață al cetățenilor 
municipiului Hunedoara și ai zonelor adiacente.

în acest sens, una din propunerile reprezen
tative este aceea a doamnei dr. Chiș Șerban Ana 
Aurelia, consilier local din partea Partidului Demo
crat, care susține înființarea unor centre medico- 
sociale, atât în municipiul Hunedoara, cât și în 
alte zone ale județului, în vederea îmbunătățirii

REGULAMENT:
La acest concurs 

nu pot participa an- 
gajații 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!

cuvw JURNAL

SRIpenale. Noi cercetăm un eventual âcces neautorizat la un calculator (...) Au fost respectate drepturile procesuale ale învinuitului și reclamantului. Nu s-a făcut nici un abuz”, a - declarat șeful BCCO Alba. % anchetă internă a Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Hunedoara a arătat că documentele au fost accesate din calculatorul personal al unui ofițer de la Compartimentul de Inspecție Internă. Angajatul IPJ a fost sancționat de superiorii săi cu diminuarea salariului pe trei luni, fiind mutat pe o funcție inferioară la Poliția Petroșani.

Vagonetul de la Brad - primul 
vehicul pe șine din istoriecantităților masive de aur și argint scoase din această mină.

asistenței medicale a cetățenilor cu posibilități 
■matenale reduse. - I-/.-..' :.;, " .-

Organizația de tineret desfășoară o cam
panie amplă la nivelul școlilor din municipiu; 
împreună cu cadrele didactice și reprezentanții 
părinților, prin care se urmărește ridicarea stan
dardului dotărilor materiale, precum și susținerea 

tinerilor cu merite deosebite care au o situație 
materială precară.

La inițiativa Organizației de femei a Par
tidului Democrat au fost întreprinse acțiuni în ve
derea redecorării unor saloane din cadrul Spi
talului Municipal Hunedoara pentru a crea o mai 
bună stare de confort bolnavilor.

Suntem dispuși ca, împreună cu locuitorii 
municipiului Hunedoara, să facem din orașul 
nostru o bogată și prosperă zonă, în care 
cetățenii acestor meleaguri să se simtă împli
niți și realizați.

Biroul Permanent Local 
al Partidului Democrat 

Președinte Ivan Gheorghe 
.(69767) ©

RECLAMĂ

CONCURS



respectată de UEFA
SPORT

i • Medalii de aur. în prezența a peste 300 
4 de sportivi de la 24 de cluburi din țară, la Pitești s-a desfășurat recent Cupa României la karate. Sportivii de la CS Shinto Lupeni, coordonați de Marius Sigmirean, au câștigat 33 de medalii, dintre care 10 de aur. (V.N.)

• Revenire. Fostul președinte al echipei de fotbal Minerul Lupeni, din Liga a ll-a de fotbal, a revenit asupra deciziei de a demisiona din funcție din cauza stresului. La aproximativ o lună de la decizie, Ciriperu se află din nou la Minerul. (V.N.)
Naționala, joc bun în SlovaciaDeva (C.M.) - Naționala de futsal a României cu șase jucători ai campioanei FC CIP Deva în lot, Lupu, Molomfălean, Matei, Dobre, Gherman și portarul Juverdean, a făcut un joc bun, aseară, în prima partidă amicală cu reprezentativa Slovaciei. La pauză, cu puțin timp înainte de închiderea ediției noastre, scorul era 2-2. Rezultatul final îl puteți afla mâine, pe site-ul ziarului nostru www.huon.ro, sau vineri în pagina de sport. Azi se va disputa partida a doua între cele două reprezentative.

FC CIP
■ Site-ul forului euro
pean a publicat un nou 
articol de apreciere a 
campioanei României.

Ciprian Marinuț______________
ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Campioana României la futsal, FC CIP Deva, prima echipă din țară care a trecut pragul turului preliminar al UEFA Futsal CUP, are deja o carte de vizită cu care a câștigat respectul UEFA. Ca dovadă, sub pretextul analizării echipelor din grupele de elită ale UEFA Futsal CUP, site-ul oficial al UEFA, www.uefa.com, a publicat, marți, un amplu și onorant articol despre FC CIP Deva care a fost preluat și de site- ul nr. 1 de futsal www.fut- salplanet.com.Intitulat „Deva stating European intentions” (Deva își declară intențiile europene”), articolul face o prezentare laudativă și destul
Plan de rezervă pentru Liga I
■ Jiul Petroșani inten
ționează să fuzioneze 
cu echipa din Liga 
a ll-a, Minerul Lupeni.

Valentin Neagu_______________
valentin, neigu@lnformmedla.ro

Deva ■ Se pare că situarea Minerului Lupeni în primele locuri în Liga a Il-a de fotbal și existența unor șanse reale de a prinde locul al 2-lea în clasamentul seriei a născut și naște idei. Unele dintre ele duc la discuții și prind la oficiali, altele sunt controversate. Iar fuziunea dintre Jiul Petroșani, echipă aflată pe ultimul loc în clasamentul Ligii I și cu puține șanse de a supraviețui în primul

Cine plătește tratamentul?
Petroșani (V.N.) - Aflat de o săptămână la tratament la Câmpina, din cauza unor dureri de spate, Marian Constantinescu, jucător al echipei Jiul Petroșani, este nemulțumit de faptul că trebuie să plătească singur serviciile medicale de care beneficiază. „Normal ar fi fost ca Jiul să suporte costul tratamentului. Nimeni din conducere nu m-a sunat să vadă cum mă simt și acest lucru e normal să mă deranjeze. Abia aștept să revin pe teren pentru că Jiul a câștigat cu mine în teren 6 puncte”, a declarat Constantinescu.

București (MF) - Arbitrii și observatorii partidelor care se 
vor disputa, vineri, sâmbătă și duminică în etapa a XVI-a 
a Ligii I:
Oțelul Galați - Gloria Bistrița, vineri, ora 14.00. Arbitri: 
Teodor Crăciunescu (central) - Nlcolae Marodin, Iulian 
Radu (asistenți) - Cristian Sava (rezervă)
FC Național - FC Argeș, vineri, ora 18.00: Marian Salomlr
- Marcel Savaniu, Daniel Burloiu - lonuț Neagu 
Universitatea Craiova - Farul Constanța, vineri, ora 20.00: 
Robert Dumitru - Sorin Caia, Bogdan Velicu - Iosif Biro

'r Unirea Urziceni - Dinamo, sâmbătă, ora 13.00: Alexan
dru Tudor - Cristian Nica, Sebastian Gheorghe - Mihai 
Ene
CFR Cluj - Poli lași, sâmbătă, ara 13.00: Orlando Trandu
- Adrian Vidări, Dorin Mudura - Ciprian Danșa
Pandurii Târgu iliu - Steaua, sâmbătă, ora 14.00: Cristian 
Baiaj - Eduard Dumitrescu, Nicolae Megheșan - Aurelian 
Simlon
Poli Timișoara - UTA Arad, sâmbătă, ora 20.45: Augus
tus Constantin - Octavian Șovre, Cornellul Fecioru - Viorel 
Sandu
Jiul Petroșani - FC Vaslui, duminică, ora 14.00: Anton 
Heleșteanu - Zoltan Szekely, loan Onlcaș - Florin Mareo 
Ceahlăul Piatra Neamț - Rapid București, duminică, ora 
20.30: Sevastian Colțescu - Ionel Popa, Cătălin Savu - Io- 
nlră Soraa

Amendat cu 1.500 
de dolari

Petroșani (MF) - Dumitru Hotoboc, portarul echipei Jiul Petroșani, a fost amendat de conducerea clubului cu suma de 1.500 de dolari. Conducătorii clubului Jiul au declarat că jucătorul a încasat această amendă pentru faptul că în meciul cu Universitatea Craiova a refuzat să fie rezervă și a preferat să stea în tribună. De asemenea, în meciul cu UTA Arad l-a lovit fără nici un motiv pe jucătorul Bogdan Apostu. Antrenorul Marin Tudorache a declarat că este supărat pe gestul lui Hotoboc și nu acceptă astfel de atitudini. Cu toate acestea, jucătorul nu va fi exclus din lot. „A greșit și va plăti pentru asta. De acum trebuie să fie clar pentru toată lumea, cine greșește plătește”, a declarat tehnicianul din Valea Jiului.

FC CIP e o echip cu blazon în Europade bine documentată a clubului devean. Se vorbește despre ambiția, seriozitatea și investițiile celor de la FC CIP care încă de la înființarea clubului au urmărit să facă performanță. „Deva are ambiția de a reuși încă de la înființare. în cele trei ediții ale campionatului din România, devenii au fost de două ori pe locul secund, iar în sezonul 2005-2006, după ce au investit în jucători, au luat titlul și și- au câștigat dreptul de a juca în cupele europene”, scrie 

eșalon, și Minerul Lupeni, este una dintre acestea.Tonul l-a dat cel mai recent Cornel Resmeriță, președintele onorific al „minerilor” din Lupeni. El a declarat că nu este ecxlusă o strategie de fuziune a celor două echipe din Valea Jiului, mai ales ținându-se cont de situația fotbaliștilor din Petroșani.Acest demers ar veni „ca un ajutor pentru Jiul pentru a putea rămâne în prima ligă. Pentru binele fotbalului din Valea Jiului, noi suntem dispuși să-i ajutăm, dacă nu pot să meargă singuri mai departe”, a declarat Resmeriță. După cum se știe, echipa Minerul Lupeni este susținută financiar de Consiliul local, iar demersul va depinde 

Vrei ca Moș Crăciun să fie mai darnic anul acesta? Câștigă cu CL în 22 decembrie:
w ? . "A"', . - . A ■ oferit de magazinul INTO sau * ■ \ - *’♦' »pentru ca masa

de Sărbători sa-ți fie asigurata sau ' care sâ-ți îndulceasta Sarbatoiile sau - <a sa primești mulți co
lindatou Fă-ți un abonament ia Cuvântul liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o luna, până în 21 
decembrie Cu CL, Crăciunul va exista în fiecare casă!

uefa.com. în continuare, articolul arată că jucătorii de la FC CIP domină lotul naționalei, șase dintre cei 12 tricolori provenind de la FC CIP Deva. „Lupu (căpitan), Juverdean (portar), Matei, Mo- lomfăleanu, Gherman și Dobre sunt oameni de bază la națională, iar Al-Ioani și Măgureanu au fost și ei în lot și pot reveni oricând”, scrie uefa.com. Apoi, este analizată situația băncii tehnice, spu- nându-se că FC CIP și-a permis să aibă un antrenor por

Cornel Resmeriță (Foto: cu de consilieri, care vor hotărî într-o ședință specială ce vor face.Până una-alta însă, oficialii de la Jiul nu au comentat acest demers, afirmând doar că vor încerca prin forțe proprii să scoată echipa din criza în care se află. 

tughez, pe Artur Melo. „El a plecat însă înainde de debutul european al devenilor și a fost înlocuit de secundul Karoly Gașpari”, scrie uefa.com. Pe final, uefa.com prezintă rezultatele FC CIP din grupa preliminară care s-a jucat la Deva și anunță că devenii, care domină campionatul intern, vor avea de trecut o provocare și mai dificilă în grupa de la Moscova, din care mai fac parte campioanele din Rusia, Ucraina și Portugalia.
Onoare și obligațiiPaul Grecu, vicepreședintele FC CIP, s-a arătat încântat de laudele primite de club de la UEFA. „Articolul ne onorează pentru că demonstrează că am ajuns în elita futsalului european, dar ne și obligă să facem o figură frumoasă în grupa de elită. Chiar dacă suntem cotați cu ultima șansă sper totuși să jucăm bine și să demonstrăm că avem valoare”, comenta oficialul devean.

Navomodeliștii 
anuluiDeva C^.N.) - Federația Română de Navomode- lism și-a desemnat recent cei mai buni sportivi ai acestui an, atât la individual, cât și pe echipe. în funcție de rezultatele obținute în 2006, la categoria seniori individual, pe locul I a fost desemnat Leontin Ciortan, de la Minerul Ani- noasa. Pe locul II se situează colegul său de echipă, Claudiu Feldan. La juniori, sportivii din Aninoasa ocupă locul I, prin Alexandru Chirigiu. De asemenea, la echipe seniori și juniori aceștia ocupă tot primele locuri.

http://www.huon.ro
mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
http://www.uefa.com
http://www.fut-salplanet.com
mailto:neigu@lnformmedla.ro
uefa.com
uefa.com
uefa.com
uefa.com
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promite bani FRF• Record. Clubul japonez de baseball Seibu Lions a anunțat, ieri, că a acceptat să negocieze transferul jucătorului său Daisule Ma- tsuzaka la echipa americană Red Sox Boston, pentru 51,11 mii. de dolari, ceea ce ar reprezenta o valoare record pentru un jucător nipon. Red Sox are la dispoziție 30 de zile pentru a semna un contract. (MF)

• Ratare. Tenismanul Gabriel Moraru a ratat, marți, calificarea în turul doi al turneului challenger de la Guayaquil (Ecuador), dotat cu premii în valoare totală de 50.000 de dolari, a anunțat site-ul atptennis.com. Moraru a fost învins, în runda inaugurală, cu scorul de 6-1, 6-0, de argentinianul Sergio Roitman, cap de serie numărul 2. (MF)
Rebrov pune presiune pe 
Steaua

București (MF) - Căpitanul echipei Dinamo Kiev, Serghei Rebrov, a declarat, ieri, că jucătorii FC Steaua ar putea juca cu teamă în meciul direct, programat marți, în etapa a V-a a grupei E a Ligii Campionilor, gândindu-se la primele consistente promise de patronul Gigi Becali. „De obicei banii reprezintă un stimulent, dar poate apărea și efectul invers, să-ți joace o festă diabolică. Jucătorii steliști ar putea juca cu teamă, prudent, știind că pot câștiga atâția bani”, a spus Rebrov, după ce a aflat că Gigi Becali a anunțat un bonus total de 300.000 de euro pentru jucătorii săi în cazul unei victorii cu Dinamo Kiev. Jucătorul ucrainean a menționat că echipa sa nu are nevoie de o victorie la trei goluri diferență pentru a anula scorul din meciul tur, 4-1 pentru steliști, deoarece în cazul unui succes in Ghencea, Dinamo Kiev are șansa unui rezultat califi- cant în partida cu Real Madrid, din ultima etapă. Rebrov a precizat că meciurile slabe făcute de Dinamo Kiev în Liga Campionilor au drept cauză înfrângerea demoralizatoare cu Steaua din prima etapă a grupei E „când s-au făcut numeroase greșeli”.

la președinția UEFA și 
încearcă să atragă votu
rile federațiilor din Est.București (MF) - Francezul Michel Platini, candidat la președinția UEFA la alegerile ce se vor desfășura în luna ianuarie, încearcă să iși atragă voturile federațiilor din Europa de Est, promițând mai mulți bani echipelor din România, Polonia și Bulgaria, care participă în Liga Campionilor, informează Tagesspiegel. Dacă va fi ales președinte al UEFA, fostul internațional francez Michel Platini vrea să schimbe fotbalul european. „Nu vreau să schimb totul, dar unele lucruri ar trebui modificate, pentru că nu merg așa cum trebuie. De exemplu, cred că participarea în Liga Campionilor a patru echipe din aceeași țară este prea mult. Aș limita acest număr la cel mult trei formații”, a declarat Platini, referindu-se
Neșu, al treilea stelist la 
tratament în Italia
■ Fundașul campioanei 
va fi supus unui control 
medical amănunțit la o 
clinică din Bologna.București (MF) - Fundașul stelist Mihai Neșu a plecat în Italia, unde va fi supus, joi, unui consult medical la clinica Isokinetic din Bologna, jucătorul fiina suspect de leziune de menise la genun-

mulți bani în Liga CampionilorEchipele din țară pot câștiga mai la țări ca Anglia, Italia sau Spania, care au până la patru formații în Liga Campionilor.
Pro EstReforma lui Platini vizează în primul rând Europa de Est. „Dacă banii din Liga Campionilor nu s-ar duce mereu la aceleași cluburi, ci ar fi distribuiți și către grupări din Polonia, România sau Bulgaria, atunci nivelul competiției ar crește. Aceste 

child drept. Neșu a suferit o accidentare la 1 octombrie, în partida de la Iași cu Poli, scor 1-1, din etapa a X-a a Ligii L diagnosticul fiind entorsă și meniscul colateral intern afectat. Neșu a încercat revenirea în meciul de la Madrid cu Real, scor 0-1, din 1 noiembrie, din etapa a IV-a a gru
pei, E a Ligii Campionilor, a efectuat antrenamentul oficial pe stadionul Santiago Ber- 

cluburi ar putea să-și permită să cumpere jucători mai buni, să își modernizeze stadioanele și să ridice nivelul competițiilor interne”, a afirmat fostul internațional francez, în vârstă de 51 de ani.Platini nu este de acord cu introducerea analizei video a fazelor litigioase. „Dacă fiecare jucător, antrenor și arbitru ar vrea să revadă pe e- cran fiecare fault, acest lucru ar distruge jocul”, a spus Pla- 

Neșu nu a mai jucat la Steaua de la partida cu Poli lașinabeu, dar nu a fost păstrat în lotul pentru partida respectivă. Jucătorul stelist, despre cară s-a spus că i-au fost afectate și ligamentele, a revenit în meciul cu Apulum Alba

Michel Platinitini, care a adăugat că este de acord, în schimb, cu montarea unor camere de luat vederi în zona celor două porți, pentru a se vedea dacă mingea a intrat în plasă sau nu. Platini candidează la președinția UEFA împreună cu actualul conducător al forului european, suedezul Lennart Johansson, care are 77 de ani și ocupă această funcție din 1990. Alegerile vor avea loc pe 26 ianuarie.

Iulia, scor 2-1, disputat la 9 noiembrie, în optimile Cupei României, însă a resimțit dureri și nu a fost utilizat în partida următoare, cea cu FG Național.

1. IMOBIL corp D
- situat In Orăștie tn Incinta fabricii, cu o suprafață 
de 173,82 mp, parter (98.500 RON +TVA) și terenul 
aferent (3301 RON +TVA).
2. IMOBIL corp A+C+E
- situat în zona mărginașă a Incintei fabricii, cu 
deschidere la str. V. Babeș, în suprafață desfășurată 
de 1053,48*mp, parter + etaj 1 (720.000 RON+TVA) 
șl terenul aferent (10.005 RON +TVA).
3. GARAJ (IMOBIL corp B)
- situat în incinta fabricii, cu o suprafață de 217,6 
mp, parter (126.700 RON +TVA) șl terenul aferent 
(4133 RON +TVA).
4. CENTRALA termică

- situată în Incinta fabricii, cu o suprafață de 706,45 
•mp, parter (399.600 RON+TVA) și terenul aferent 
(13.418 RON +TVA).
5. CLĂDIRE MAGAZIE (electricieni șl tâmplari)
- situată în incinta fabricii, cu o suprafață de 919,39 
mp, parter (239.300 RON+TVA) și terenul aferent 
(17.462 RON +TVA).
6. MAGAZIE PIESE SCHIMB
- situată în Incinta fabricii, cu o suprafață de 644,27 
mp, demisol + parter (349.100 RON+TVA) și terenul 
aferent (6.726 RON +TVA).

7. CLĂDIRE ANEXĂ
- situată în incinta fabricii, cu o suprafață desfășurată 
de 1.206,83 mp, parter+ etaj (853.700 RON+TVA) 
și terenul aferent (9.429 RON +TVA).
8. BARACĂ METALICĂ Șl PVC
- situată în Incinta fabricii, cu o suprafață de 680,48 
mp, parter (40.900 RON+TVA) și terenul aferent 
(3.301 RON +TVA).
9. ATELIER MECANIC
- situat în incinta fabricii, cu o suprafață de 395,95 
mp, parter (273.000 RON+TVA) șl terenul aferent 
(7.520 RON +TVA).
10. CLĂDIRE DE PRODUCȚIE PENTRU: CONFECȚII 
BLANĂ, MAGAZIE, MATERIALE, DEPOZIT PIEI BRUTE 
Șl TERENUL AFERENT
- situată în Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 2, jud Hune
doara, cu o suprafață utilă de 2956 mp, parter 
(790.000 RON+TVA).

Garanția de participare la licitație este de 10% din 
valoarea bunului pentru care se licitează.
Caietul de sarcini și orice fel de informații sunt la dis
poziția eventualilor cumpărători la sediul societății 
din Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 2, jud Hunedoara șl 
la telefonul 0724-256676. (69756)

să lucrezi

ARM?
Institutul Național de Cercetare 
Științifică în Domeniul Muncii și 

Protecției Sociale București scoate la 
concurs, 

în data de 04.12.2006. ora 10,
- 9 posturi contractuale referent de specialitate, pe 
perioadă determinată, în vederea preluării din car
netele de muncă a datelor referitoare la perioadele 
de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de 
pensii conform Hotărârii Guvernului nr. 1768/2005. 

Condtt// obligatorii;
- studii medii sau superioare cu diplomă de bacalau
reat sau diplomă de licență;
- cunoștințe șl abilități de operare pe calculator;
- fără antecedente penale;
Concursul se va organiza la sediul Casei Județene de 
Pensii Hunedoara, Deva, B-dul Decebal, Bl. A1.
Actele necesare pentru întocmirea dosarului de 
înscriere:

- copie de pe actul de identitate;
- cerere (formular-tlp);
- copie de pe acte de stare civilă;
- copia diplomelor de studii;

- copia carnetului de muncă, după caz;
- adeverință care să ateste starea de sănătate core
spunzătoare;
- recomandare de la ultimul loc de muncă.

Concurau/ coratf m susținerea ufmitoarelor.probe;
- probă practică și eliminatorie - operare pe calcu
lator;
- test-grilă;
- Interviu.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până 
la data de 30.11.2006, ora 16,30.
Pentru informații suplimentare vă veți adresa la Com
partimentul resurse umane, la sediul instituției sau 
la telefoanele 0254-211031, 0254-219094 interior 
140.

Bibliografie
Codul Muncii - Legea 53/2003 - cu modificările și 
completările ulterioare;
Legea 19/2000 - privind sistemul public de pensii și 
alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările șl 
completările ulterioare;
Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă; 
Hotărârea nr. 1768/2005 privind preluarea din car
netele de muncă a datelor referitoare la perioadele 
de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de 
pensii anterior datei de 01.04.2001. (69782) 

dornici să-ți ,
Kp transmită experiența 

acumulată în cadrul \ 
nei companii multinaționalei

e așteptăm printre noi!

Trimite CV-ul tău cu mențiunea “Lucrător" la 
McDonald’s Deva DT, Str. luliu Maniu nr. 18, Deva, 
Județul Hunedoara; fax: 0254/235.868, e-mail: 
deva@ro.mcd.com. Data limită până la care se pot 
trimite CV-urile: 31 decembrie 2006.

RECLAME

atptennis.com
mailto:deva@ro.mcd.com
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LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

A1 - Prima Invest
A2 - Garant Consulting
A3 - Imobfranc
A4 - Fiesta Nora
A5 - Casa Betania
A6 - Rocan 3000 SRL
A7 - Mimason
A8 - Morellia
A9 - Elite
A10 - Liliacul Multicom

Vând ap. 2 camere (03)

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

• Hațeg, decomandate, etaj 2, hol central, zonă 
centrală Tel. 218104,0722/304959. (T)
• parter (uscătorii), zona Baroul de avocați, 
aragaz Bosch, nou, boiler gaz. Tel. 0723/514133. 
(T>

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

• urgent confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă gaz, preț 1,250 mid. lei. Tel. 223336. (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. 
Tei negociabil, tel. 0742/019418 (Al)

• iigent 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)
• Zamflrescu, et 4, acoperit cu tablă hol și 
bucătărie mărite, gresie, faianță termopane, CT, 
preț 135.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• tafiu 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 Belan, et 2, semidec., balcon închis, baie, 
amenajat, -apometre, preț 66.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)

• AL StraUd, et 3/10, dec., baie și bucătărie, CT, 
balcon, preț 67.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Carpați dec, balcon, centrală termică 
termopan parțial, preț 130.000 RON, neg., tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Bd. Decebal et 3 ,dec., 2 balcoane, contorizări, 
preț 130.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• dec, C.T, gresie, faianță parchet, ușă 
metalică balcon închis, et 2, zona Zamfirescu, 
preț 1,250 mid., tel. 232060,0742/290024. (A3)
• semidec, repartitoare apometre, fără 
îmbunătățiri, zona Al. Armatei, preț 720 mii., neg., 
tel. 232060,0742/290024. (A3)
• semidec, C.T,greise, faianță parchet laminat, 
ușă nouă, amenajat st=54 mp, zona 
Kogălnlceanu, preț 35.000 euro, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)

• apartament 2 camere modificat din 3, gresie, 
faianță parchet laminat ușă metalică 
contorizări la apă și gaz, zona Dacia, preț 790 
mii, neg, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• bucătărie morfifcată parchet gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, zonă liniștită lângă 
piață centrală preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• zona Kogălniceanu, centrală termică parchet 
gresie, faianță balcon mare închis, vedere pe 2 
părți, preț 115000 ron- negociabil, tel. 
0745/302200,232808 (A4)
• zona UzoBalcan, centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță spoturi, rigips, ușă 
metalică preț 77000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,232809. (A4)
• etaj intermediar, zona Gojdu, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță instalații 
sanitare noi, modificări, preț 35000 euro nego
ciabil, tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• zona Dada, etaj 2, termopan, parchet gresie și 
faianță, contorizări, cu convertor, bloc de 4 
nivele, preț 70000 ron negociabil, tel. 0788 165702, 
0723/251498 (A4)
• etaj 2, decomandate, 54 mp, bloc de cărămidă 
balcon mare, centrală termică parchet de stejar, 
gresie și faianță bine întreținut, ocupabil pe loc, 
zona Kogălniceanu, preț 128000 ron negociabil, 
tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• decomandate, parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar în camere, hol și bucătărie, 
zona piață preț 120000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498 232808 (A4)
• etaj 3, decomandate, 2 balcoane, închise cu 
termopan, zona Decebal, gaz 2 focuri, parchet 
mici modificări, ocupabil azi, preț 36000 euro 
negociabil, tel. 0745/302200,232808 (A4)
• zona Trident ocupabil azi, contorizări, fără 
modificări, preț 68000 ron negociabil, tel. 
0723/251498 232808. (A4)
• etaj 3, centrală termică faianță se dă opțional 
cu mobilă zona Scărișoara, preț 83000 ron nego
ciabil, tel. 0745/302200,0723/251498 232809. (A4)
• etaj 2, dec., centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță ușă metalica, Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță parchet balcon, Eminescu, preț 110.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228.  
(A5)
• drcutt, parchet bloc de cărămidă balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228.  (A5)
• dec, centrală termică proprie, parchet balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj 3, uși schimbate, contorizări, parchet, 
zona gării, preț 120.000 lei, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• Deva, zona Progresul, 57 mp, decomandate, 
parchet în camere, balcon, apometre, reparti
toare, merită văzut preț 115.000 ron. Tel. 235208 
0724/620358 (A6)
• zona Gojdu, etaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorizat suportă modificări, 55 mp, 
preț 125.000 ron. Tel: 235208,0724/620358 (A6) 
zonă ultracentrală, ST - 55 MP, decomandate, 
totul contorizat, gresie + faianță 2 balcoane, 
etaj intermediar, merită văzut preț 135000 ron, 
tel. 235208 0724/620358 (A6)
• pe b-dul Decebal, dec., s=74 mp, vedere în 2 
părți, 2 balcoane, C.T., neamenajat preț 140.000 
RON, neg., 0745/640725. (A7)
• pe Emlnescu, aproape de Trident, et. 3, dec., 
s=58 mp, parchet, gresie, faianță C.T., 
termopane, balcon mare deschis, preț 155.000 
RON, 0745/640725. (A7)
• In Dada, et 2, convectori, instant apă caldă 
baie amenajată, termopan, preț 70.000 RON, 
neg., tel. 0745/159608 (A7)
• pe Scărișoara, semidec., neamenajat C.T., et. 
4, acoperit cu tablă preț 78000 RON, tel. 
0749/268830. (A7)
• In Dada, semidec., et. 3, neamenajat 2 holuri, 
parchet, contorizări, preț 68.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)

• pe Zamflrescu, dec., et 2, parchet gresie, 
faianță apometre, ocupabil imediat preț 105.000 
RON, tel. 0749/268830. (A7)
• pe Mărăști, dec., et 3, parchet laminat gresie, 
faianță CT., termopan, balcon, preț 135000 RON, 
tel. 0749/268830. (A7)
• zona UBacutal dec.,et 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon închis, contorizări, s=50 mp, ocupabil 
imediat, preț 128000 RON, tel. 206003, 230324. 
(A7)
• zona Piață 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc, 
mobilat și utilat preț 160.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578. (A8)
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță termopane, parchet balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armatei 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dadă 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zonă centrata, 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• In drcuH, bloc de cărămidă balcon închis, 
zona Daciă preț 98000 RON, neg, tel. 231.800; 
0740/317-314. (A9)
• dec, camere cu parchet balcon închis, 
contorizări integrale, etaj 1, zona Kogălniceanu, 
preț 125.000 RON, tel. 231300; 0745/511.776. (A9)
• zonă centrală (zona A), Brad, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10)
• zona ă Brad, gresie, faianță parter, preț nego
ciabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• zona Dada sau Astoria preț 750 milioane lei; 
sau Gojdu, centru, 950 milioane lei. Tel. 
0720/462263,0728/779233. (T)
• .«a. —»ta imediat, tel. 215212 (AII

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, balcon, parchet, contorizări, 
repartitoare, zona Mioriță preț 13 mid, nego
ciabil, tel. 0742-019418. (Al)
• semidecomandate, etaj intermediar, fără 
îmbunătățiri, zona Micro 15, preț80000 ron neg, 
tel. 0745-639022,0726-316798 (Al)
• Dacfa, et 3, centrală termică amenajat preț 
92.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, el 2, circuit faianță gresia preț 145.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dorobanți parter, 2 băi, living, centrală 
termică balcon închis, preț 190.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• zona Patria amenajat modern, centrală 
termică balcon, et. 2, preț 41.000 euro, neg, tel. 
0740/013971. (A2)

• zona Gojdu, modernizări, balcon, etaj inter
mediar, preț 125.000 RON, neg, tel. 0740/013971. 
(A2)
• dac, bol central, gresie, faianță CT, apometre, 
zona pieței, preț 1.400 mid, neg, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• dec, CT, parchet fără îmbunătățiri, poate fi 
folosit și ca spațiu comercial, cu intrare din Str. 
Liliacului, preț 1.550 mid, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• decomandate, 70 mp, contorizări totale, 
parchet balcon mare, 2 băi, preț 130000 ron 
negociabil, tel. 0723/251498 0788(165702. (A4)
• zona Uc de Muzică decomandate, contorizări 
total, termopan, parchet gresie, faianță 
bucătărie modificată bajcon închis, bine 
întreținut preț 45000 euro negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703. (A4)
• bd. Decebal etaj intermediar, decomandate, 
modificări în stil occidental, centrală termică 
preț 175000 ron negociabil, tel. 0723/251498, 
232808 (A4)
• etaj 1, decomandate, 2 balcoane, 2 băi, 
contorizări total, parchet gresie, faianță zona 
Bălcescu, accept credit ipotecar, preț 50000 euro 
negociabil, tel. 0745/302200,232809. (A4)
• dec, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• dec, centrală termică 2 băi, boxă st 98 mp, 
Carpați, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• etaj 2, balcon, parchet repartitoare, 
contorizări la apă și gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38000 euro, tel. 223400,0724/169303,0740/914688 
(A5)
• zona împăratul Traian, 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)
• decomandate, zonă ultracentrală, et 7, 
superamenajat complet mobilat și utilat preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• dec, CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut preț 160.000 Ron, neg., tel. 
235208 0729/018868 (A6)
• bdid 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)
• Dada, bucătărie modificată parchet gresie, 
faianță contorizări, preț 88000 RON, tel. 206003, 
230324 (A7)
• zona L Creangă parchet contorizări, st 78 mp, 
pretabll pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288 (A8)

• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et bun, st 105 mp, modificat 2 băi, 2 
balcoane, parcțjet, gresie, faianță termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• dec, camere cu parchet, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, Bd. Decebal, preț 160.000 RON, 
neg., tel. 212.141. (A9)
• In Brad, terasă închisă preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• zonă centrală Brad, 2 bă, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
...«x/040.490,0788/158.483. (A10'

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, 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 1500 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 L Creangă 4 camere decomandate, et 
bun, gresie, faianță, CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică, preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Creangă, 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et. bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(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. 231800,0740/317313. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară 
centrală termică 130 mp, 240000 ron, tel. 0722- 
564004. (Al)
• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
n7«/78657s lA8)

vând case, vile (13)
• 4 camere, baie, bucătărie, garaj, curte, 
grădină st 430 mp, zona Barițiu, Deva, preț 
105.000 euro, negociabil. Tel. 0726/043786. (D
• casă anexe și curte 1500 mp, preț negociabil. 
Tel. 0742/045742,0722/643932. (T)
• casă cu 440 mp teren, în Deva, central, Str. 
Spitalului, nr. 19. Tel. 0254/216036. (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 utilitățile (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+8 living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
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împreuna in afaceri
• urgent, In Deva 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină curte, ST 580 mp,zona 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro, neg., 
tel.231300,0740/317313. (A9)
• in Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• in Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, 
curent, apă canal, preț negociabil, tel. 
:254.'613366.0788/040.490,0788/154483. (A10)

Vând case la țară (17)
• caiăin Jimbolia, Județul Timiș, grădină garaj, 
bucătărie de vară toate dependințele tn beton, 
electrificate, centrală termică pe gaz. 55.000 
euro. Tel. u/88/940iu*(D

Vând garsoniere (19)
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■ urgtnt, o«u "Ingă Cantina TCH. parter, totul 
nou, amenajată contorizărl, mobilată preț 650 
milioane lei. negociabil. Tel. 222313,0747/692330. 
(T)
• Dorobanți, ușă metalică balcon închis, 
contorizărl, preț 73000 ron, tel. 0726-710903. (Al)
• lemldecomandată contorizâri, parchet, 
gresie, faianță balcon închis, zona Ștrand, preț 
53000 ron, tel. 0745-639022,0726-316796. (Al)
• confort L dec., bucătărie faianță + gresie, 
contorizări, zona N. Bălcescu.nou, preț 82.000 
RON, tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• dec, bucătărie, bale, contorizărl, etal Interme
diar, zona Mărăști, preț 75.000 RON, tel. 
0741/154401,227542, seara (A2)
• 2 camera, contorizărl, etaj Intermediar, zona 
Gojdu, preț 60.000 RON, tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)

• dec, contorizări, etal 4, zona Bejan, preț 55.000 
RON, tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• dec, contorizări, parter, zona Gojdu, preț 
21.000 euro, tel. 0741/154401,227542, seara (A2)

• urgent, eamldoc, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, mobilată balcon Închis, zona 
Mărăști, preț 670 mii., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
o zona Dorobanți, decomandată Izolată termic 
și fonic, parchet, gresie, faianță rlglps, spoturi, 
modificată stare bună ocupabllă Imediat preț 
75000 ron negociabil, accept credit Ipotecar, tel. 
0723/251498,0745/302200,232800. (A4)
• zona M. Viteazul, balcon închis, Igienizată 
ocupabllă 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, contorizărl totale, stare bună 
ocupabllă 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)
• etal 3, dec., contorizărl, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78.000 RON, neg., 
tel.223400,0724/169303,0742/005220. (A5)

• dec, neamenajată st=40 mp, contorizărl, 
balcon, Dorbanțl, preț 80.000 RON, neg., tel. 
223400,0720/38796,0742/005228 (A5)
• zona M. Emlnescu, dec., et. 3, ocupabllă 
Imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
• zona Progresul, bloc cărămidă, parchet, 
vedere la stradă contorizărl, preț 68.000 RON, 
neg., tel. 235.208,0724/620358 (A6)

• zona Miorița, balcon mare, contorizărl, 
ocupabllă Imediat, preț 75.000 RON, neg, tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață et 2, contorizări, balcon, parchet 
preț 2352080724/620358 (A6)
• urgent, b zona Gojdu, etl,2camere,s=27 mp, 
contorizărl, parchet, preț 61.000 RON, neg, tel. 
0749/268830. (A7)
• zona Kmlneocu, et3, semldec., s=26 mp, 
neamenajată zugrăvită curată contorizări, preț 
58000 RON, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• pe brthd l. Maniu, et 2, dec, neamenajată 
ocupabllă Imediat s=30 mp, preț 85.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• In zona Miorița, semldec, s=30 mp, parchet 
apometre, neamenajată liberă etaj 8 preț 
71.000 RON, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• tn Dorobanți parter, dec, s=27 mp, gresie, 
faianță rolete exterioare, contorizărl, liberă preț 
69.000RO N, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• urgent zona Dacia, dec, et. bun, bale, 
bucătărie, parchet apometre, preț 54.000 Ron, 
neg, tel. 0745/786578 (A8)
• zona Dadă 1 cameră bale, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48000 Ron, neg, 
tel. 0748/779288 (A8)
• zona Dadă 2 camere, parchet gaz contorizat 
gresie, preț 60.000 Ron, neg, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță Inst sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)
• doc, suprafață mare (41,5 mp), cameră cu 
parchet contorizărl, balcon, amenajată (gresie, 
faianță), boxă zona Dorobanți, preț 95.000 RON, 
neg, tel,231300; 0740/317314. (A9)
• doc, cameră cu parchet, contorizărl Integrale, 
etaj Intermediar, $ 43 mp, Bd.22 Decembrie (zona 
Liceul Auto) Deva, preț negociabil, tel. 212.141 
sau 231300. (A$)

Vând terenuri (21)
• 13300 mp, în Deva, lăngă Cabana Bejan. Tel. 
0254/222002.(7)
• 3000 mp, Intravilan, Intrare în Slmerla dinspre 
Deva, DN 7, fs 84 m, PlID, Certificat de urbanism 
spațiu comercial P +1, avize, branșamente de 
utilități (curent, apă gaz) pe teren. Tel: 0723- 
230204, (T)
• două tennuri extravilan de 6.000 șl 24.700 mp, 
localitatea Toteștl ■ Hațeg, lăngă canton, acte în 
regulă titlu șl of, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.(T)
• Intravilan In Șolmuș, situat pe șoseaua spre 
Boholt, 1200 mp, fs 12 m, preț 12 euro mp, nego
ciabil. Tel. 0748/029058 (T)
• Deva, zonă Rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcelă FS 22 m, facilități, 20000 euro 
parcelă 0722-564004. (Al)
• In Bobim, S.T. 4600 mp, F.S. 70 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780 (Al)
• urgent, Intravlan, 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,I7M 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)
• Infravlan, rt=1550 mp, fs 18 m, facilități: 
curent apă gaz, zona Săntandrel, preț 15 
euro/mp, tel. 232060,0742/290024 (A3)
• Intravilan, st=22 ari, fs 22 m, facilități: apă 
curent preț 6 euro/mp, zona Almașu Sec, tel. 
232060,0742/290024 (A3)

• In Devă zona, Eminescu, ST- 17000 mp, 
parcelat, de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, 
formă dreptunghiulară, poziție bună ideal pt. 
investiție, construție casă acte lă zi, preț de la 10 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0723/251498 0788/165703. (A4)
• Intravilan, la DN 7, între Deva și Slmeria, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, fiecare, utilități în 
zonă preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)

e 3 panele de 800 mp. 20X40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,07243/169303, 
0740/914688 (A5)
• Intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități în zonă. Zăvoi-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• Intravilan, st 1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit, în apropierea bisericii de 
pe Eminescu, loc drept, stradă asfaltată preț 95 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• st 5538 mp, front stradal 15 m, utilități în 
apropiere, între Sânthalm și Macon, preț 15 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• zona Zăvoi 1000 mp, fs 15 m, toate utilitățile, 
Ideal construcție casă panoramă superbă preț 
40 euro mp. Tel. 235208,0724/620358. (A6)
• Intravilan, Dav*, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• Intravilan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
• Dova, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
• Intravilan hi Deva, zona Zăvoi, S 1000 mp, FS 
18, utilități în zonă preț neg., tel. 212.414 sau 
231800. (A9)

• S 600-1000 mp, zona Bejan Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231800, 
0745/511.776. (A9)

• extravilan minim 1 ha, tn zona Deva, 
mtamafl la t*L Vm/HUOL Nu sunt agant 
OM.il)

Cumpăr teren (22)
• Intravilan Deva sau împrejurimi, cu utilități, 
500 mp ■ 1 ha, urgent. Tel. 0720/462263, 
0728/779233. (T)
• S hectar*, Intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)
• Deva, P +1,150 mp + teren, 2 garaje, centrală 
termică canalizare, apă gaz, 82000 euro, tel. 
0722-564004. (Al)
• hală de producție, 4 birouri, 2CT, grup social, 
sală de ședințe, poduri rulante, cale ferată 
rampă teren st=6700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• hală Industrială st=800 mp, compartimentat 
în 2, apă, gaz, curent șl teren st=6800 mp 
construcție nouă Deva., tel. 232060,0742/290024. 
(A3)
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• st=290 mp, H=4,5 m, curent trifazic, CT, birou 
renovat, zona Deva, preț 140.000 euro, neg., tel. 
232060,0742/290024. (A3)

. • urgent In zonă bună cu acces direct spațiu 
comercial avizat, 140 mp, birouri, magazie, 2 
grupuri sanitare, nu necesită mari Investiții, preț 
43000 euro negociabil, tel. 0723/251498 
0788/165703. (A4)
• zona Mărăști st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, prețiS.000 euro, tel. 0745/786578 (A8)

Vând alte imobile (27)
• tn Brad, zona Blăjeni, cabană din lemn, 60 mp, 
mobilată curent, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• In Brad, carmangerie, abator, anexe, st 400 
mp, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• In Brad, dependințe (garaj P+l), 50 mp, curte 
mare, . preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490.0788/158.483. (A10)

SC FAVIOR VIDRA S.A. ORĂȘTIE
- societate tn reorganliare juridici

- organizează vânzarea prin LICITAȚIE PUBLICĂ, tn data de 27.11.2006, ora 10,00, la 
sediul din Orăștie, str. Gh, Lazăr, nr. 2, Jud. Hunedoara, a următoarelor bunuri mobile:

■ ferăstrău alternativ-1.600 lei RON

■ mașină de găurit—2.000 lei RON

- mașină fus 25 cu accesorlM.925 lei RON

- mașină de rectificat plan-tos-2.800 lei RON

- mașină de rectificat ext.tos-3.500 lei RON

- strung S.N. 402X2.000-10.000 lei RON

Prețurile de pornire a licitației menționate nu conțin T.V.A.

Garanția de participare la licitație este de 10% din valoarea bunului pentru care se 
licitează.
Caietul de sarcini șl orice Informații sunt la dispoziția eventualilor cumpărători la sediul 
societății din Orăștle, str. Gh. Lazăr, nr. 2, jud. Hunedoara șl la tel. 0724-256676.

(69754)

SC FAVIOR VIDRA S.A. ORĂȘTIE - 
societate in reorganizare judiciară -

organizează vânzarea prin LICITAȚIE PUBLICA, în data de 24.11.2006, ora 

10,00, la sediul din Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 2, jud. Hunedoara a stocului 
de produse finite constând în:

■ articole de blănărie și pielărie: haine de blană lungi, haine 3/4 șl haine 

scurte, de damă și de bărbați, haine de copii, jachete, geci, șube, veste, 
haine de velur, căciuli, mănuși, papuci, gulere, huse, haine de piele, pantaloni 
de piele

- articole textile: costume de damă și de bărbați, cămăși, sacourl, haine 

sintetice, fuste și pantaloni de stofă, covoare, perdele etc.

- încălțăminte

ATENȚIE: prețurile de pornire a licitației au fost reduse cu 50%, pe lângă 

reducerea anterioară a prețurilor aplicată de evaluator.

Garanția de participare la licitație este de 10% din valoarea bunurilor 

pentru care se licitează.

Caietul de sarcini șl orice informații sunt la dispoziția eventualilor 

cumpărători la sediul societății din Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 2, jud Hune

doara și la tel. 07 24-2 5 6 6 76. (69755)

SC CRISDEY CAR SRL
închiriază autoturisme, 

utilitare și autoturisme 

pentru taxi. 
Preț unic! 

Informații 

la tel. 0722/678.722.
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Cerințe:

■ studii superioare (constituie avantaj 

chimie alimentară)

- experiență minim 2 ani în conducerea 

unei secții de producție

- abilități de organizare șl comunicare

- cunoștințe operare PC

- domiciliul de preferință în Orăștie sau 

în localitățile apropiate

Angajează
ȘEF PRODUCȚIE 

BĂUTURI

Se oferi:

- pachet salarial motlvant

- posibilitatea dezvoltării unei cariere '
profesionale într-un mediu de lucru ce 
se ridică la standarde europene 

Persoanele interesate pot trimite ev
urile până la data de 24.11.2006 prin 
fax la numărul: 241942, e-mall: 
faresaifrs.ro sau la SECRETARIATUL î 
societății din Orăștie, Str. Plantelor, S 

nr. 50. (69807)

BERE MUREȘ

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

_ 1 DIRECTOR ECONOMIC NMMM 
- AWT0RI HOTEL Șl RESTAVR

Cerințe: calificare conform

postului, experiență relevantă, 

cgzier 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 și , 

procedurile de angajare numai 

candidații selectați.

(69192)

RECLAME

faresaifrs.ro
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E MURES SA,
ResorteSPA, sulucteazâ 

următoarelor posturi: »4 \

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

A.P.M. Hunedoara fl S.C. ItlP-EST S.R.L.

M. Emlassra, I.H., QHB 
fără acord de mediu șl

de avizate, 
țțHKtukr asupra medi- 
kt R9u@ia mediului al 
Kfejl APM Hunedoara, 
feW, șl la sediul S.C. 
Mfâriel, nr.1, bl.8,

ilfiK&il A.PM Hwie- 
S zile lucrătoare de la

apariția anunțului.

în exclusivitate o minune dumnezeiască MAICA 
PARASCHIVA venită din Țara Sfântă la cererea 
credincioșilor cu cele mai puternice leacuri sfinte 
bisericești, talismane de noroc, uleiuri 
binefăcătoare aduse de la mormântul lui Isus 
Mântuitorul Amin.
Maica Paraschiva vă poate dezlega orice 
groblemă ați avea: legat de farmece sau 

lesteme, indiferent de gravitatea cazurilor.
Sunt Anca si aduc mii de mulțumiri Maicii 
Paraschiva care ml-a dezlegat cununia și am 
reușit să mă căsătoresc.
Sunt Viorel șl Dumnezeu s-o binecuvânteze pe 
Măicuța Paraschiva pentru că mi-a alungat 
farmecele și blestemele din familie și ml-a redat 
pofta de viață.
Deschide Cartea Sfântă telefonic și rezolvă pe 
baza datelor de naștere șl a numelui de botez, 
rezolvă garantat, tel. 0748/946177.

(69064)

Consiliul de Administrație al S.C. COMAT DEVA S.A., 
cu sediul în Deva, Str. Depozitelor, nr. 5, înmatriculată la ORC 
Hunedoara-Deva sub nr. J 20/54/1991, convoacâ Adunarea 
Generalâ Extraordinarâ a Acționarilor pentru data de 
30.11.2006, ara 13:00, la sediul sociotâfii, cu urmâtoarea ordine 
de zi:
1. Aprobarea divizârii sociotâfii ți desemnarea sociotâfii care se 
va ocupa de divizare.
La țedinfâ pot participa aefionarii însoriți în Registrul Acfionarilor 
sociotâfii la data de 24.11.2006.
In cazul neîmplinirii cvorumului necesar la prima convocare, 
Adunarea Goneralâ Extraordinarâ a Acfionarilor S.C. COMAT 
DEVA S.A. va avea loc în data de 01.12.2006, la aceeași orâ, în 
același loc ți cu aceeași ordine do zi. (69686)

S.C. FARES Angajează
ILn u JT7TW1! hespohsâbil
L ORĂȘTIE

Cerințe:

• studii superioare

- constituie avantaje: cunoștințe stan
darde calitate ISO 9001 șl studii de 
chimie alimentară

- cunoștințe operare PC
- domiciliul de preferință în Orăștle sau 
în localitățile apropiate

Se oferi:

- pachet salarial motivant

CALITĂȚII

- posibilitatea dezvoltării carierei profe
sionale într-un mediu de lucru ce se 
ridică la standarde europene 

Persoanele Interesate pot trimite CV- 
urlle până la data de 24.11.2006 prin 
fax la numărul: 241942, e-mail: 
faresmfrs.ro sau la SECRETARIATUL 
societății din Orăștle, Str. Plantelor, 
nr. 50. (69808)

Redacția nu-șl asumă responsabilitatea pentru conținutul anunțurilor de 
midi fi mare publicitate.

Cerințe: calificare conform nostului, expe
riență relevantă, cazier fără antecedente 
penale.
Candidații care îndeplinesc aceste criterii 
sunt rugați să trimită CV prin fax: 0725- 
541101 sau prin e-mail: 
razvan.mares@beremures.ro.
Se oferă salariu atractiv.
Persoană de contact: director Răzvan 
Mares-0725-541000.
Vor fi contactați pentru interviu și proce
durile de angajare numai candidații 
selectați. (69680)

Se oferă pachet salarial atractiv, posibilitatea dezvoltării unei cariere într-o companie la standardele internaționale.CV-urile și scrisorile de intenție se vor trimite prin fax la nr: 0725-541101 sau prin email: razvari.mares@bere- 
mures.rQ-Persoană de contact: director Răzvan Mareș - 0725-541000. (BB611)

Comemorări (76)

Imobile chirii (29)
• închiriez apartament 2 camere, zona gării, 
decomandate, contorizărl, prefer familie tânără 
Tel. 0724/265275. (T)
• garsonieră, Deva, complet mobilată 80 

. euro/lună tel. 215212. (Al)
• garsonieră mobilată,- centrală termică preț 
130 euro, tel. 0740-210780. (Al)
• Deva, 70 mp + 130 mp, depozit termopăne, 
centrală termică toate utilitățile, 800 euro/lună 
tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, zonă centrală mobilat 
modern, preț 170 euro/lună tel. 0740/013971. 
(A2)
• garsonieră, zonă centrală 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 și 
utilat, totul nou, CT, aragaz, frigider, TV, mașină 
de spălat, superamenajat, zona Al. Neptun, preț 
350 euro/lună tel. 232060,0742/290024. (A3)
• oier pentru închiriat ap. 3 camere, mobilat, 
aragaz, frigider, contorîzâri la apă și gaz, preț 
100 euro, zona T. Malorescu, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• ofer pentru închiriat ap. 4 camere, mobilat, 
aragaz, frigider, CT, renovat, zona 22 Decembrie, 
preț 300 euro, tel. 232060,0742/290024. (A3) ?
• apartament 2 camere, circuit, et 3, contorizări 
la apă și gaz, nemobilat zona Miorița, preț 120 
euro/lună tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)
• casă mare, 3 dormitoare, 3 băi. living, garaj, 
curte, zonă semicentrală liniștită preț 1000 
euro, tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• zona MârAști, apartament 3 camere (living șl 2 
dermitoare), termopăne, centrală termică, 
podele laminate, tv colori, gresie, faianță 
mobilat și utilat, preț 300 euro/lună Tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• apartamente sau garsoniere, (NE)mobilate, 
zona Gojdu, B-cul Decebal. piață, M. Eminescu, 
oier prețul pieței în funcție de condițiile oferite, 
tel. 235208.0724-620358,0729-018866. (A6)
a apartament 4 camere, zona Liliacului, etaj 
intermediar, de lux, centrală termică 
termopăne. gresie + faianță parchet, complet 
mobilat și utilat, merită văzut, preț negociabil, 
tel. 235208,0724-620358. (A6)
• amenajată șl mobilată integral. CT, zonă bună 
Deva, tel. 231300,0740/317314 (A9)
• In Brad, grădină + garaj,-st-350-mp, curent 
trifazic, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• zona Brad ■ Deva, 1800 mp, intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• In Brad, 1 ha, zona B, Intravilan, preț atractiv, 
tel. 0254/613366, 0788/040490, 0788/158.483 
(A10)

Auto românești (36)
• vând Dada 1310 Li, motor pe injecție Euro 2, af 
2002, unic proprietar, vopsea originală din 
fabrică, mașină de garaj, 41.000 km, carte 
service. Tel. 0744/125690. (D
• vând Dada 1310, stare foarte bună, preț 500 
euro. Tel. 0722/509475. (T)
• vând Dada 1410 L, af 1998,3&500 km rulați, 
stare excepțională, Farcaș Dumitru, Vața de Sus. 
Tel. 0726/220796,0788/942507. CD
• vând Dada papuc 1,9 Diesel, 4x4,5 locuri, af 
2004,52.000 km, unic proprietar, culoare gri 
perlă, persoană fizică. Tel. 0745/789789. (T)

Auto străine (37)
» vând BMW 525i, af 1988, Impecabil, preț 4300 
euro. Tel. 0726/392739. CD

• vând Dmwoo Matlz, af 2004 luna VI, culoare 
roșie, închidere centralizată, alarmă, radio- 
casetofon. carte service, 45.000 km, garanție 
încă un an, Ireproșabil. Tel. 0723/270348. CD
• vând Opsl Ascona 1,6 S, af 1984, motor de Opel 
Astra 1992, în stare de funcționare, preț 1200 
euro. Tel. 0721/930763, după ora 16. (T)

• vând Opel Vectra, af 1992, 1600 cmc, 
injecție benzină Euro 2, 170.000 km 
SI, unic proprietar în România, radio- 

on Blaupunkt - cod, mașină ținută 
în garaj, preț 3500 euro, negociabil. Tel. 
0724/341703,0254/212287. (5/14.11)

• vând Peuguot 605 Diesel, af 1992, Jante Al 15 
inch, eleron, numere Franța, preț 2300 euro, Tel. 
0723/227569. (T)
• vând VW Passat 2000,1900 TDi, 116 CP, full- 
option, albastru-metalizat, cârlig remorcă, adus 
în 2005, preț 9300 euro. Tel. 0254/648365, 
0765/984050. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând 2 tractoare U 650 tn stare toarte 
bună șl alte utilaje agricole, preturi nego
ciabile. TeL 246342,0721/914631. 0/8J1)

Piese, accesorii (42)
• vând 4 Jante Al, 5 găuri 15 Inch, preț 300 
ron/setul. Tel. 0723/227569. (T)

Mobilier și interioare (47)
• vând convenabil mobilă second, birou, 
servantă hol, bucătărie, mochete, mașină 
automată combină frigorifică aragaz, prețuri 
accesibile. Tel. 218084,0722/586808,0743/211074, 
0724/643045. CD
• vând <Map cu 2 uși, dulap cu 2 uși șl vitrină 
canapea extensibilă cu vitrină masă extensibilă 
butoi de țuică 200 litri, nou, mașină de cusut 
Ileana. Tel. 0254/226853. CD

• vând maiă rotundă cu picior de inox, noua, și 
alte piese de mobilier, preț negociabil. Tel. 
0254/218186. (T)
• vând mobU sufragerie, modernă (pal și țeavă 
inox), dulap 2 uși, birou, 2 corpuri bibliotecă, 
canapea pluș extensibilă, cu ladă, preț 1200 ron. 
Tel. 0721/238538. (T)
• vând urgent și 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)

Soția Veronica anunță cu profundă durere că azi 16 noiembrie se împlinesc 6 ani de când a trecut în neființă cel care a fost
av. ROZENBAUM PETRUlăsându-mă cu sufletul cernit toată viața.

Un pios omagiu și 

veșnică amintire

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

(2/13.11)

• vând comptauri damă, de seară, fiecare cu 
accesorii, și rochii de seară, mărimi între 40-44. 
Tel. 218084,0722/586808,0743/211074. (T)
• vând rairtă de blană naturală, de culoare 
neagră, mielușă mărimea 48-50, preț 300 ron, 
negociabil. Tel. 0751/983975. (T)

Artă, antichități, cărți (55)
• vând un tablou vechi și două monede vechi de 
argint Tel. 0743/132742. (T)

Electrocasnice (56)

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

Cu adâncă durere și nemărginit regret soția Mărioara, fiica Dorica, ginerele Neluțu și sa nepotul Tudorel-Călin anunță trecerea în •J neființă a celui care a fost
BRUZAN VIORELîn etate de 76 de ani. înmormântarea va avea loc în ziua de 17 noiembrie, ora 13, în localitatea Ocolișu Mic, județul Hunedoara.

___________________________________________ I
• vând frigider Arctic mare, stare foarte bună 
preț 230 ron, negociabil. Tel. 213355. CT)

Plante și animale (57)
(8/16.11)

• vând 30 porumbel voiajori, sport șl standard 
și două vollere. Tel. 0254/225034. (T)
• vând porumb știuleți, 3000 kg. Tel. 
0254/224292, după ora 16. (1/15.11)

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând centură pentru hernie și aparat foto 
Zenit Tel. 0254/211078. (T)

Altele (61)
• cumpăr lăzi șl paleți din plastic. TeL 
0723/227569. CD
• vând 3 geamuri, 3 canate, 2/130, cu rolete, 
preț la vedere. Tel. 0254/223889. CT)
• vând cadă de baie acrii, nouă, 170/170, cu 
mască frontală baterie cu duș, scurgere 
automată, preț 250 ron, negociabil. Tel. 
0723/227569. CT)
• vând mașină de cusut Naumann, germană 
ceas Doxa ce damă extraplat; mașină de spălat 
din plastic, nouă; ladă frigorifică 7 sertare, nouă 
Tel. 0254/224643. CD
• vând umbrita Windproof, 3 ani garanție. Tel. 
0723/227569. (T)

Pierderi (62)

Colectivul SC Beno Oii SRL Ilia este alături de administratorul firmei Toma loan și familia sa în greaua încercare pricinuită de încetarea din viață a celui care a fost un bun socru și tată
BRUZAN VIORELSincere condoleanțe.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(6/15.11)

Familia Toma Nicodim și Maria, cu durere în suflet se despart de cel care a fost cuscrul lor drag
BRUZAN VIOREL

• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Flnucă loan. Se declară nul. (5/15.11)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Laslău Ileana. Se declară nul. (2/15.11)
• ptankit camei asigurări sănătate pe numele 
Lungu Maria. Se declară nul. (7/15.11)
• pierdut carnet șomaj pe numele Drăgoiu 
Horea losif. Se declară nul. (9/15.11)

Matrimoniale (69)

din localitatea Ocolișu Mic.
Dumnezeu să-l odihnească în pace

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

Prestări servicii (72)

Un ultim omagiu celui care a fost
BRUZAN VIORELdin partea familiei Tudorița și loan Belu.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

• repar orice fel de defecțiune în domeniul 
Instalațiilor, montez centrale, boilere, sigilez 
apometre. Tel. 218084,0724/643045,0722/586808, 
0743/211074. (T)
o tramport mobilier, electrocasnice cu auto de 
1,21 și 14 mc volum; asigur demontare și 
manevrare la mutări. Tel. 0254/225578, 
0744/934462,0726/551701. (T)

_tl
Familia Podelean Nicolae este alături de familia Toma la greaua încercare pricinuită de decesul celui care a fost

• transport persoana ItaBa ■ Garmanla ■ 
uit Spania • Portugalia, ta dasthiatte; 

ntacari miercuri șl vineri MaHI la tel 
OT4M113M, 0744/MttC. (7/1740)

BRUZAN VIORELși-i transmite sincere condoleanțe.
• transport ptraoant: Italia, Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/12U48,0749/037604. (65282)

Oferte locuri de muncă (74)
• International Job Expert ■ agenție acreditată
angajează asistenți medicali în unități sanitare 
din nordul Italiei. Se oferă cazare și întreținere 
gratuită salariu 1435 ■ 2000 euro. Relații la 
0257/281818, 0741/115527, 0724/497851,
www.expertjob.ro, lnternatlonal@expertjob.ro. 
(69168)
• asistent farmacist Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 -16.

• Chndnn’s AM Foundation, cu sediul în 
Crlșclor-Brad, angajează economistă Cerințe: 
studii superioare economice, limba engleză 
nivel avansat; se oferă pachet salarial atractiv. 
Informații la tel. 0744/691886. (6/14.11)
• Companie Internațională solicită persoane cu 
experiență în vânzări directe, comision 40% din 
vânzări. Relații la tel. 0722/430340,0745/030196. 
(6/13.11)
• Ihnâ de construcții SC Kreta Grup SRL din 
Hunedoara, angajează zidari și falanțari; oferă 
200 ■ 350 euro/lună Tel. 0723/689594. (6/7.11)
• Liceul de Muzică șl Arte Plastice anunță 
concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor, 
în data de 4.12.2006, ora 13, la sediul unității. 
Informații la tel. 0254/224868 sau la secretariatul 
liceului. (10/14.11)
• Unitate MKară angajează militari cu contract 
vârsta maximă 26 de ani. Relații la tel. 
0726/280682.(9/14.11)

Familia îndoliată anunță cu durere în suflet încetarea din viață a celui care a fost
HEBLER VILHELM MARIUSîn vârstă de 29 de ani. înmormântarea are loc astăzi 16 noiembrie, ora 15, la Cimitirul Catolic de pe str. M. Eminescu Deva. Te vom păstra mereu în amintirea noastră.
Soția Dana, fiica Sanda, părinții Vilhem și 

Marioara, socrii loan și Cornelia

(3/15.11)

Un ultim omagiu pentru cel care a fost-nașul nostru 
HEBLER VILHELM MARIUS din partea finilor Laura și Emilian.

Nu te vom uita niciodată.

RECLAME

faresmfrs.ro
mailto:razvan.mares@beremures.ro
http://www.expertjob.ro
mailto:lnternatlonal@expertjob.ro


joi, 16 noiembrie 2006 /12

închiriate cu 1000 de euro
• Cu ciocolată neagră. Consumul zilnic moderat de ciocolată neagră are același efect ca administrarea de aspirină, diminuând riscul de blocare a arterelor, responsabil pentru apariția crizelor cardiace, conform unui studiu american.
Campbell dată în judecată

New York (MF) - Naomi Campbell, implicată în mai multe cazuri de vătămare corporală, a fost dată în judecată pentru a doua oară de o fostă angajată care a declarat că top modelul a bătut-o și a jignit-o numind-o „româncă proastă”. Gabi Gibson a dat-o în judecată pe Campbell, marți, pentru a doua oară, aducând în sprijinul cazului ei martori noi. Fosta angajată spune despre Naomi că este o „bigotă violentă” care a jignit-ospunându-i „Nu mai ești în lumea a treia, idioato” și „românii nu sunt, de obicei atât de proști așa cum ești tu”. Gibson, care a lucrat pentru- Campbell de la sfârșitul anului 2005 până la începutul anului 2006, a declarat că top modelul a lovit-o, a jignit-o și a amenințat-o că o va da acuza de furt pentru că nu a găsit o pereche de jeanși.

■ Primăria orașului Bra- 
cciano a închiriat feres
trele de unde se poate 
vedea nunta lui Cruise.

Roma (MF) - Primăria orășelului italian Bracciano, unde urmează să se desfășoare ceremonia de căsătorie dintre actorii americani Tom Cruise și Katie Holmes, a decis să închirieze ferestrele cu vedere spre castelul unde se va desfășura evenimentul pentru 1.000 de euro fiecare.Sute de fotografi și jurnaliști sunt așteptați la sfârșitul acestei săptămâni în această localitate situată la 30 de kilometri depărtare de Roma. Una dintre porțile castelului Odescalchi dă în piața primăriei, unde presa din lumea întreagă speră să-i vadă pe Cruise și pe viitoarea sa soție, Katie Holmes.Tom Cruise și logodnica sa au sosit luni la Roma, iar marți au luat cina la palatul roman al familiei Odescalchi, în centrul istoric al orașului etern, conform agenției
Fotografii în 
premieră

Santiago (MF) - Fotografii ale cadavrului lui Ernesto „Che" Guevara, realizate la puțină vreme după ce simbolul revoluțiilor din America Latină a fost omorât, în Bolivia, în 1967, au fost expuse pentru prima dată în public la un muzeu din Chile. Fotografiile au fost realizate de Freddy Alborta, unul dintre puținii fotografi cărora li s-a permis accesul în camera în care a fost depus cadavrul lui Che, la spitalul din satul bolivian Vallegrande, în octombrie 1967. Majoritatea pozelor au rămas în stadiul de copii contact. Familia fotografului a permis prezentarea în premieră a acestor copii contact, pe care se găsesc 65 de fotografii.

Marte, 
locuibilă
Arizona (MF) - Plasa
rea unor oglinzi uriașe 
pe orbita lui Marte ar 
putea crea într-o zonă 
mică de pe planeta 
roșie condiții asemă
nătoare celor de pe 
Terra, arată un studiu 
realizat de un cerce
tător de la NASA. Pla
sarea unor baloane 
care să reflecte lumina 
Soarelui la nivelul scoar
ței ar furniza căldură și 
energie solară pentru 
eventualii coloniști u- 
mani. Procesul, numit 
terrafbrmare (pregă
tirea pentru colonizare 
umană a unei plane
te), implică mărirea 
densității atmosferei 
planetei și creșterea 
temperaturii. Totuși, 
planul de a transfor
ma întreaga planetă 
în una locuibilă pentru 
oameni ar dura secole.

Tsunami de 40 de centimetriTokyo (MF) - Un tsunami cu înălțimea de 40 de centimetri 
a lovit, ieri, zone de coastă din nordul Japoniei, în urma unui cutremur cu magnitudinea de 8,1 grade pe scara Richter, produs în apropierea arhipelagului rusesc al Insulelor Kurile, a anunțat Agenția meteorologică japoneză.Un prim val de 40 de centimetri a fost înregistrat la Nemuro, oraș de pe coasta estică a marii insule nordice Hokkaido. Nu au fost sem
Daniel Craig, aclamat de fani

Bufnița albă se odihnește în parcul național Keoladeo din Bharatpur RajaBthan, India. (Foto: EPA)

■ Noul „James Bond" a 
fost lansat marți seara, 
în prezența reginei Elisa- 
beta a ll-a.

Londra (MF) - Premiera mondială a lungmetrajului „Casino Royale”, cel mai recent film din seria aventurilor agentului secret James Bond, a avut loc marți seara, la Londra, în prezența unor invitați de marcă, printre care s-a numărat și regina Elisabeta a H-a a Marii Britanii.Invitați de seamă s-au a- dunat în Leicester Square, centrul turistic al Londrei, unde regina, în rochie de seară de culoarea fildeșului, și soțul acesteia, prințul Philip, l-au aplaudat pe noul agent 007,

Va cânta pentru asistente
Londra (MF) - George Michael va susține un concert gratuit pentru asistentele medicale din Marea Britanie, în cadrul turneului său european „25 Live”, pentru a le mulțumi acelora care au avut grijă de mama sa pe patul de moarte. în cursul acestei săptămâni George Michael va începe seria de concerte pe care le va susține în Marea Britanie. Concertul dedicat asistentelor medicale va avea loc la Londra, în decembrie. „Asistentele care mi-au ajutat familia sunt oameni uimitori și mi-am dat seama cât de subevaluate sunt aceste persoane”, scrie Michael pe site-ul său.

U2 câștigă
■ Fosta stilistă a trupei 
își însușise o pălărie de 
cowboy și niște ținute 
de scenă.

Dublin (MF) - Trupa U2 a câștigat procesul intentat fostei stiliste pentru că aceasta își însușise în urmă cu aproape 20 de ani o pălărie de cowboy, niște ținute de scenă și site o- biecte care au aparținut cele

hrănit un pui de laman- tin în Manaos, Brazilia, unde este prezent pentru a participa la un festival de film. (Foto: EPA)

Fanii s-au adunat la hotelul Has
sler din Roma (Foto: epa)ANSA. încă nu se știe dacă cele două vedete și-au rezolvat problemele legate de actele oficiale. Autoritățile au precizat că această căsătorie nu va fi recunoscută de statul italian dacă va fi oficiată doar o ceremonie în rit sci- entologic, cult religios de care aparține Tom Cruise.
nalate pagube materiale. Agenția de meteorologie avertizase cu privire la formarea unor valuri seismice cu o înălțime de până la doi metri.Valul seismic a fost precedat de un cutremur violent, cu magnitudinea de 8,1 grade, produs la ora locală 20.15 (13.15 ora României) în largul Oceanului Pacific, la circa 600 de kilometri nord-est de Hokkaido. Localnicii au simțit, în unele locuri, doar un cutremur ușor.

Ellsabeta a ll-a s-a întâlnit cu Daniel Craigactorul Daniel Craig. Aclamat de mii de fani, Daniel Craig, arborând o ținută tipică pentru personajul pe care îl întru
procesulbrei trupe irlandeze. Anul trecut un judecător a decis că pălăria trebuie să aparțină lui Bono și i-a cerut stilistei, Lola Cashman, să o returneze împreună cu alte obiecte de îmbrăcăminte, inclusiv pantaloni, o jachetă, o pereche de cercei și fotografii, pe care și le-a Însușit în 1987, în timpul turneului „Joshua Tree”. Obiectele reclamate au fost evaluate la suma de 5.000 de euro. Cash-

NicoletaNăscută în zodia Gemeni, îi plac Internetul, plimbările și muzica.

pează, a apreciat primirea fabuloasă care i-a fost pregătită: „Nu mă așteptam deloc la asta”. întrebat ce i-a plăcut mai 
cu fosta stilistăman nu s-a conformat decizieiși a făcut apel. Aceasta a insistat că pălăria este un cadou din partea starului. în timpul audierii care a avut loc luna trecută, Bono a povestit că stilista a fost angajată Intr-un moment important pentru U2. Deoarece aceștia își doreau o imagine mai stilată au angajat-o pe Cashman. Bono a mai spus că ideea de a transforma pălăria într-un simbol al trupei îi aparține. 

mult la personajul său, „spionul” a răspuns întorcându-se spre autovehiculul Aston Mar tin DBS expus în Leicester Square: „Această mașină”.La premieră au fost prezenți principalii actori ai filmului: cea mai recentă „Bond girl”, actrița franceză Eva Green, danezul Mads Mikkelsen, în rolul dușmanului Iui Bond și italianul Giancarlo Giannini, care interpretează un alt agent secret. Interpretarea lui Daniel Craig în rolul lui James Bond a fost considerată de critici „fantastică” și „absolut strălucitoare”, după proiecția pentru presă a filmului „Casino Royale”. Daily Mirror a spus despre Craig că „amintește de Sean Connery în cele mai bune momente ale lui”.

Actorul Matt Dillon a


