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Nu fac economie la vicii
o Religie. Moaștele Sfântului Anton de la 
Padova se află astăzi la Biserica Greco- 
Catolică „Sfântul llie Tesviteanul" din Orăștie, 
unde au loc slujbe închinate „Sfântului Mi
nunilor", și unde sunt așteptați credincioși 
din întreg județul. (S.B.)

■ Deși hunedorenii se 
plâng de lipsa banilor, ei 
cheltuiesc sume impor
tante pentru vicii.

Deva (C.B.) - Conform unor 
date furnizate de Agenția Na
țională Antidrog (ANA), cu 
ocazia „Zilei naționale fără

tutun” se arată că 64% dintre 
adolescenți au experimentat, 
până la vârsta de 16 ani, con
sumul de tutun. Mai mult de 
90% dintre părinți alocă în fie
care lună bani pentru a cum
păra țigări și ca o consecință 
directă, copiii lor le urmează 
exemplul. La nivelul județului 
Hunedoara se înregistrează,

direct proporțional cu vârsta, 
o creștere a procentului fumă
torilor. Conform unei statistici 
furnizate de Autoritatea de Să
nătate Publică (ASP), 10% din
tre băieți și 8% dintre fetele 
cu vârsta sub 14 ani s-au apu
cat de fumat în acest an. Atât 
pentru băieții care au ajuns la 
vârsta de 18 ani cât și pentru

fete procentul urcă cu 2%. 
„Tinerii fumează de la o vârs
tă fragedă. Sunt unii care re
nunță la viciu dar sunt prea 
puțini”, a afirmat Dan Ma- 
gheru, directorul ASP. /p.3
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Jandarmii în Cartierul 
Muzicanților

Geoagiu (M.S.) - Echipe ale Electrica 
însoțite de jandarmi au descins ieri în 
Cartierul Muzicanților din orașul Geoagiu 
pentru a depista persoanele branșate ilegal 
la rețeaua de alimentare cu energie electrică. 
Autoritățile au depistat șapte consumatori 
ilegali de curent, cărora li s-a întocmit dosar 
penal. Cartierul este locuit de familii de etnie 
romă, controlul evidențiind mai multe cazuri 
de furturi din rețeaua de curent, /p.3
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Două mii de minori fără acte
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| Turismul in județul Hunedoara

■ Din inconștiența ori 
delăsarea părinților, 
numărul minorilor fără 
acte este de două mii.

Deva (M.T.) - Tinerii care 
împlinesc vârsta de 14 ani au 
obligația să se prezinte la Ser
viciul de Evidența Populației, 
pentru a intra în legalitate. 
Pentru aceasta este nevoie ca 
tinerii să fie însoțiți de unul

din părinți, ori reprezentan
tul legal.

Mulți copii sunt însă 
„abandonați” de părinții care 
pleacă la muncă în străină
tate, lăsându-și copiii în gri
ja rudelor sau a prietenilor, 
în cazul în care aceștia pără
sesc țara cu forme legale, 
sunt obligați să declare dacă 
au copii și în grija cui vor fi 
lăsați. Nu toți, însă, pleacă cu 
contracte de muncă, iar în

aceste cazuri, copiii nu simt 
înregistrați în statistici. 
„Până la această oră au fost 
înregistrați zece copii care se 
află în îngrijirea rudelor de 
până la gradul doi (fără 
măsură de protecție), din care 
nouă frecventează școala și 
sunt înscriși la medicul de 
familie", declară Ioana Lazăr,’ 
director general adjunct al 
Oficiului pentru Protecția 
Copilului, /p.5

SMS de adio
Brad (M.T.) - O femeie 

de 40 de ani și-a pus ca
păt zilelor, ieri dimi
neață, aruncându-se într- 
un bazin de colectare a 
nămolului din munici
piul Brad. Femeia, bolna
vă de cancer, și-a anun
țat soțul să se va sinuci
de printr-un mesaj trimis 
pe telefonul mobil, /p.3

ți în luna august numărul turiștilor sosiți în județ a fost 

cu 31 mai mic decât in august 2005

Grafka Cuvântul hber, sursa Institutul Naponai de Sta^ticâ

Cum se pierd cinci miliarde
■ Pentru că nu dispune 
de aparatură, Centrul de 
Sănătate din Călan va 
pierde miliarde de lei.

Călan (T.S.) - Programul de 
analize obligatorii prin care 
Ministerul Sănătății vrea să 
verifice starea de sănătate a 
populației se poate transforma 
într-un coșmar pentru locui
torii orașului Călan. Și asta 
pentru simplul motiv că la 
Centrul de Sănătate care de
servește locuitorii Călăi’ului

aceste analize nu se pot efec
tua din lipsa dotării. Prin ur
mare, dacă legea e lege, acești 
oameni trebuie să-și facă ana
lizele la Hunedoara sau la Ha
țeg. Mai mult, și Centrul va 
avea de suferit. Și asta pen
tru că banii alocați de Ministe
rul Sănătății celor care efectu
ează aceste analize nu vor in
tra în bugetul acestei unități 
spitalicești. Asta în condițiile 
în care Centrul de Sănătate de 
la Călan duce o lipsă acută de 
fonduri. Cele cinci mid. lei 
vechi sunt o necesitate 'n.1

0 tornadă produsă joi în North Carolina a provocat 
moartea a cel puțin șase persoane și a distrus mai multe 
case din regiune, /p.12 (FotoCL)
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• Agenție evacuată. O alertă cu bombă a 
determinat; ieri, evacuarea sediului agenției 
de stat BTA (Bulgarian News Agency). Un 
apel anonim, efectuat de un bărbat, a anun
țat că un dispozitiv exploziv a fost amplasat 
în clădirea agenției la ora locală 11.25. Băr
batul s-a prezentat ca fiind membru al Fră
ției Musulmane.

A plecat din conducerea PNL

Desemnată
Paris (MF) - Segolene j 

Royal a fost desemnată 
joi candidata socialiști
lor la alegerile preziden
țiale din Franța din 
2007, obținând 60,62 la 
sută dintre voturile i 
membrilor partidului ; 
care au participat la 
scrutin, potrivit rezul
tatelor oficiale comuni
cate ieri de Partidul So- I 
cialist. Contracandidații I 
săi, fostul ministru al E- I 
conomiei, Dominique I 
Strauss-Khan, și fostul ! 
premier Laurent Fabius, 
au obținut 20,83 la sută i 
și, respectiv, 18,54 la su- i 
tă, a anunțat un oficial I 
din cadrul conducerii ; 
partidului, Stephane Le 
Foii. Cifrele nu țin cont 
de rezultatele obținute 
în teritoriile franceze de i 
peste ocean. Rata de ; 
participare la vot a fost 
de 82,04 la sută, a preci
zat Le Foii, calificând a- 
cest procent drept unul 
istoric.

Segolene Royal (Foto: epa)

90 de ani de detenție
Washington (MF) - Militarul american 

care și-a recunoscut implicarea în violarea 
unei adolescente din Irak, ucisă ulterior 
împreună cu toți membrii familiei, a fost 
condamnat, joi, la 90 de ani de închisoare, 
de un tribunal militar din Sțatele Unite.

James Barker ar putea obține posibilita
tea eliberării condiționate, în virtutea unui 
acord încheiat cu procurorii militari, care 
au acceptat să nu îl condamne la moarte.

Barker, unul dintre cei patru militari a- 
mericani implicați în violarea pe 12 mar
tie a irakiencei Abeer Qassim al-Janabi (14 
ani), ucisă apoi împreună cu familia, și-a 
recunoscut vinovăția și fost de acord să 
își denunțe camarazii. Soldatul le-a povestit 
anchetatorilor militari modul în care s-a 
desfășurat incidentul din orașul Mahmudi- 
ya, precizând că băuseră whisky și ener- 
gizante, după ce anterior discutaseră despre 
posibilitatea uciderii unei familii irakiene.

A
Tony Blair (Foto: epa) 

Noi 
măsuri 
antitero
Loncfra (MF) - Marea 
Britanie va propune, 
până la sfârșitul anu
lui, noi măsuri antite- 
rorism, care ar putea 
include un plan me
nit să extindă perioa
da în care poliția 
poate reține suspecții 
fără a formula acuza
ții, a declarat premie
rul Tony Blair. în ulti
mul pachet legislativ 
al mandatului său, 
Blair a promis că va 
consolida legile anti- 
teroriste, dacă se 
constată că există 
lacune care expun 
Marea Britanie peri
colului unui atac. 
„Vom aduce propu
neri care se vor ftin- 
damenta pe o anal
iză asupra a ceea ce 
s-a întâmplat în ulti
mele luni și a modu
lui în case ne putem 
asigur, â avem cele 
mai eficiente legi 
pentru a combate 
amenințarea teroris
tă", a declarat Blair.

■ Gheorghe Flutur și-a 
dat demisia din funcția 
de vicepreședinte al PNL, 
nu și din cea de ministru.

București (MF) - Vicepre
ședintele PNL Gheorghe Flu
tur a anunțat, ieri, că demi
sionează din funcție și că, 
alături de alți 27 parlamen
tari, inițiază un parteneriat 
cu Platforma liberală, pe care 
a caracterizat-o ca o acțiune 
„legitimă și necesară”.

Flutur a mai anunțat că 
toți semnatarii apelului pen
tru unitatea PNL - nouă sena
tori, 13 deputați și patru pri
mari - demisionează din func
țiile de conducere pe care le 
dețin în structurile de condu
cere ale PNL.

Semnatarii Apelului pentru

Și-a anunțat candidatura
■ Președintele PSD, Mir
cea Geoană, va candida 
pentru un nou mandat 
la șefia partidului.

Craiova (MF) - Președintele 
PSD, Mircea Geoană, a ajuns, 
ieri la prânz, la Craiova, la 
Conferința Extraordinară a 
filialei social-democrate, în 
cadrul căreia liderul PSD și-a 
anunțat candidatura pentru 
un nou mandat la șefia parti
dului.

Geoană a ajuns la Craiova 
cu jumătate de oră întâziere, 
față de ora programată.

Aproximativ 150 de membri 
ai PSD Dolj participă la Con
ferința Extraordinară a orga
nizației județene, de la Tea
trul Liric din Craiova.
Congresul, luna viitoare

La începutul lunii noiem
brie, membrii Biroului Per
manent al PSD și liderii filia
lelor județene au stabilit, la 
Târgu Mureș, ca în 10 decem
brie să aibă loc Congresul ex
traordinar al partidului, la ca
re, pe lângă modificarea Sta
tutului, se vor desfășura și a- 
legeri pentru funcțiile de con-

Occidentali răpiți în Irak
■ 14 persoane, printre 
care patru americani și 
un austriac, au fost ră
piți într-o ambuscadă.

Washington (MF) - Cir
ca 14 persoane, printre ca
re patru contractori amer
icani și un cetățean aus
triac, au fost răpiți, joi, în
tr-o ambuscadă în apropie
re de orașul Nasiriyah din 
sudul Irakului, au anunțat 
oficiali din cadrul servicii
lor de securitate irakiene.

ABC News a anunțat că 
un convoi condus de firma 
kuwaitiniană Crescent Se
curity Group a fost oprit la 
un punct de control care 
semăna cu unul al poliției 
irakiene.

Convoiul transporta pro
vizii din Kuwait și se în
drepta spre Nasiriyah, oraș 
situat la circa 375 de kilo
metri sud de Bagdad, pe un 
traseu securizat și care es
te principala rută de apro
vizionare a forțelor de coa

unitatea PNL propun un par
teneriat Platformei Liberale, 
a anunțat Flutur, care a cerut 
tuturor filialelor județene să 
înceapă un dialog cu platfor- 
miștii. Flutur a subliniat că 
grupul său a hotărât să des
chidă un parteneriat, nefiind 
vorba despre o adeziune pro- 
priu-zisă la Platforma Libera
lă.
Demisii in lanț

Mircea Cinteză și Ionuț Po
pescu, susținători ai apelului, 
demisionează din Biroul Per
manent Central. De aseme
nea, mai demisionează Cornel 
Știrbeț, Gheorghe Ștefan, Flo
rin Popescu și Gabriel Sandu, 
membri ai Comitetului Execu
tiv.

Și viceliderul grupului A- 
lianței de la Senat Viorel Ari- 

Președintele PSD, Mircea Geoană (Foto: arhivă)

ducere centrale, programate 
inițial pentru luna aprilie.

Hotărârea, adoptată cu o 
majoritate covârșitoare, a avut 
la bază argumentul că 2007 
este un an al alegerilor eu
ropene și posibil al alegerilor 
anticipate, iar desfășurarea 
Congresului PSD la termen - 
aprilie - ar fi pus partidul în 
situația de a aborda campania 
electorală pentru PE în plină 
competiție internă.

La Consiliul Național al 

liție din Irak, potrivit unei 
surse din cadrul serviciilor 
de securitate irakiene.
Se verifică

Locotenent-colonelul 
Christopher Garver, purtă
tor de cuvânt al armatei a- 
mericane din Bagdad, a de
clarat că trupele americane 
verifică în continuare in
formațiile potrivit cărora 
convoiul ar fi fost oprit la 
un punct de control fals.

Fratele geamăn al unuia 
dintre americanii răpiți a 
declarat că a fost informat 
telefonic, ieri dimineață, de 
către Departamentul de 
Stat și de firma la care lu
cra fratele său că acesta a 
fost răpit.

Deturnările și răpirile în 
schimbul răscumpărărilor 
sunt fenomene curente în 
Irak. Străinii răpiți de mili- 
tanții șiiți au fost în gene
ral eliberați, spre deosebire 
de cei capturați în nord de 
insurgenții sunniți, în ma
joritate uciși.

Gheorghe Flutur (Foto: epa) 

on va renunța la funcție.
Flutur a acuzat lipsa de dia

log dintre conducerea centra

PSD din 3 noiembrie, vicepre
ședintele Ioan Rus a anunțat 
că așa-zisul grup de la Cluj îl 
va susține pe Geoană la pre
ședinția partidului, în timp ce 
secretarul general al PSD, 
Miron Mitrea, a anunțat și el 
că sprijină echipa lui Geoană.

Unul dintre contracandi
dații lui Geoană la șefia PSD 
ar putea fi liderul PSD Bucu
rești, Sorin Oprescu, care nu 
și-a anunțat încă oficial o in
tenție în acest sens.

Președintele vietnamez, Nguyen Minh Triet, și George W. Bush 
prin fața gărzii de onoare, la Hanoi (Foto: epa)

în premieră, în Vietnam
Hanoi (MF) - Președintele 

american George W. Bush a 
sosit, ieri, la Hanoi, unde se 
va întâlni cu liderii vietna
mezi înainte de a participa la 
summitul Asia-Pacific, prima 
mare reuniune internațională 
după înfrângerea republicani
lor la alegerile legislative de 
la 7 noiembrie.

Aceasta este prima vizită a 
președintelui Bush, după mai 
mult de 30 de ani de la sfârși
tul războiului din această ța
ră, simbol al înfrângerii pen
tru Statele Unite, în timp ce 

lă a PNL și „baza” partidului.
„Divorțul dintre conduce

rea partidului și baza partidu
lui este din ce în ce mai evi
dent”, a declarat el. gp

Gheorghe Flutur nu consF 
deră că acțiunea sa are legă
tură cu Executivul și a afir
mat că premierul este cel care 
trebuie să ia atitudine, dacă 
este de altă părere.

„Acțiunea mea politică de 
astăzi nu are legătură cu Exe
cutivul, se referă la situația 
din PNL. Sunt un om respon
sabil”, a declarat Flutur, în
trebat de ce nu demisionează 
și din funcția de ministru al 
Agriculturii.

El a spus că inclusiv pre- : 
mierul este de acord că este 
un ministru eficient, care 
conduce un minister „foarte 
dificil”.

PRIVI susține 
moțiunea PSD

București (MF) - PRM 
susține moțiunea de cen
zură inițiată de PSD, cu 
referire la intențiile lide
rilor UDMR de a organi
za un referendum pri
vind autonomia teritori
ală, mai multe discuții 
pe acest subiect având 
loc la Parlament între li
deri ai PSD și Gheorghe 
Funar.

Președintele PRM Cor- 
neliu Vadim Tudor a 
declarat, ieri, că așteap
tă șă fie contactat de li-, 
dertil PSD Mircea GcOh-'" 
nă, pentru o discuție pe 
acest subiect.
După votarea bugetului

PSD va iniția o moțiu
ne de cenzură, pe tema 
autonomiei teritoriale pe 
criterii etnice promovate 
de UDMR, după fina
lizarea dezbaterilor par
lamentare asupra pro
iectului legii bugetului 
de stat pe 2007, a de
clarat, luni, purtătorul 
de cuvânt al partidului, 
Cristian Diaconescu.

opinia publică americană dez
aprobă politica Washingtonu
lui în Irak.

Președintele, al cărui tur
neu a început cu o vizită la 
Moscova și Singapore, urmeaA 
ză să participe la summitul a^* 
nual al Forumului Cooperării 
Economice Asia-Pacific 
(APEC, care reunește 21 de 
membri) care va avea loc azi 
și mâine la Hanoi. Bush a de- , 
clarat că dorește să reasigure 
liderii asiatici de angajamen
tul pe termen lung al Statelor 
Unite în regiune.
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• A murit în bar. petre O., 43 de ani, din 
Vulcan, a murit ieri, în timp ce stătea la o 
masă dintr-un restaurant din oraș. Cadavrul 
a fost transportat la morga spitalului din 
localitate în vederea efectuării necropsiei. 
Din primele verificări nu sunt suspiciuni de 
comitere a vreunei fapte penale. (M.T.)
________________________________________

Dau pe
■ Alături de tutun, 
băutura este principalul 
dușman al buzunarelor 
românilor.

CĂLIN Bicăzan

A \

Jandarmii au însoțit salariații Electrica

Blocați de lege
Geoaglu (M.S.) - Autoritățile locale din 

orașul Geoagiu au făcut mai multe demer
suri pentru intrarea în legalitate a famili
ilor de romi care își doresc să aibă curent 
electric în case. Au fost montați stâlpii de 
susținere a liniilor electrice, dar primăria 
nu mai poate achita și costul altor lucrări 
pentru că echipamentele vor trebui predate 
distribuitorului de energie electrică. în aces
te condiții autoritățile nu pot plăti legal o 
lucrare pe care ar urma să o transfere altei 
entități. „Am obținut de la o fundație 5000 
de dolari pentru branșamente. Locuitorii 

, din cartier au spus că sunt de acord să 
v suporte și ei 5000 de dolari pentru lucrări, 

bani ce le vor fi reținuți, în timp, din aju
toarele sociale. Conductorii și alte echipa
mente pentru linia electrică ar costa 50.000 
lei, dar acești bani nu pot fi plătiți din buge
tul local, deoarece lucrarea va trebui pre
dată distribuitorului de energie electrică”, 
a spus primarul orașului. Primăria a oferit 
sprijin pentru construcția unui număr de 
40 de case pentru romii din Cartierul Mu- 
zicanților, jumătate dintre acestea fiind 

Y racordate la energie electrică. ~

Deva - Potrivit unui studiu 
realizat de Institutul Națion
al de Statistică, pentru tri
mestrul al doilea al anului în 
curs, 5,9% din totalul cheltu
ielilor lunare de consum ale 
unei familii sunt alocate 
achiziționării băuturilor alco
olice și a tutunului. Numărul 
tinerilor care au devenit 
dependenți de aceste vicii este 
în continuă creștere. Directo

rul ASP, Dan Magheru, 
afirmă că „principala cauză a 
acestui fapt o reprezintă fa
miliile dezbinate care nu se o- 
cupă cum trebuie de educația 
copiilor lor”.

Unii cetățeni sunt de 
părere că persoanele cu mij
loace financiare reduse nu se

apucă de fumat. „Cine are 
bani își poate permite zilnic 
pachetul de țigări, dar 
oamenii săraci nu dau bani 
pe așa ceva. Cine nu vrea să- 
și facă un rost în viață n-are 
decât să-și înceapă viciile”, 
susține Eleonora Bota. Refe
ritor la acest subiect unii au

altă părere. „Eu sunt de pro
fesie ospătar și am ajuns la 
concluzia că oamenii își chel
tuiesc ultimii bani pe bă
utură, nu pe mâncare. Majori
tatea celor cu bani puțini își 
lasă totdeauna deoparte o 
anumită sumă pentru viciu”, 
crede Andreea Rob.

l-a trimis un mesaj 
soțului și s-a sinucis
■ O femeie din Brad s- 
a sinucis aruncându-se 
într-un bazin de 
colectare a nămolului.

Mihaela Tămaș_________________
mihaela.tamas@mformmedia.ro

Brad - înainte să se sinuci
dă, Marinela F. a trimis un 
mesaj pe telefonul soțului ei 
în care scria: „Mă duc la ta
ta!”. După moartea tatălui său, 
pe care femeia l-a iubit foarte 
mult, aceasta a aflat că suferă

de cancer. Gândul că este bol
navă și că nu mai poate scăpa 
de această boală necruțătoare 
i-a adus numai gânduri „ne
gre”. Aștfel, ieri dimineață, 
după ce a trimis mesajul soțu
lui său, femeia s-a aruncat în 
bazinul de colectare a nămo
lului, înecându-se. După ce a 
primit mesajul, soțul Ma- 
rinelei a anunțat Poliția din 
Brad. La doar câteva minute 
după ce au fost anunțați de 
bărbat, polițiștii brădeni au 
primit un apel telefonic de la 
un angajat al stației de epura-

Un alt caz de sinucidere a avut loc la începutul săptămânii

re a apei din Brad, care anun
ța că în bazinul numărul 4 de 
colectare a nămolului se află 
cadavrul unei femei. „Cada
vrul a fost transportat la mor
ga Spitalului din Brad în ve
derea efectuării necropsiei. în 
funcție de concluziile medicu

lui legist, se vor dispune mă
surile legale”, declară purtăto
rul de cuvânt al Inspectoratu
lui de Poliție al Județului Hu
nedoara, subinspector Bogdan 
Nițu. Acesta este al treilea caz 
de suicid, din această săptă
mână, din județul Hunedoara.

- Cabinet tneoical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Chîriac Vasile, din Hunedoara

- Birou notarial Farcaș Ladlslau, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Barbu Camelia; din Hunedoara
| - Laborator Ar Medica, din Hunedoara

j - Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

—’ Hunedoara

- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara

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

doara

- C sinet medical doctor Cordea Viorica, din Deva
- firtfatf medical doctor Josan Elisabeta, din Deva

- Cabinet medical doctor Marcu Vaier, din Deva

- Cabinei medical doctor Gros Gabriela, din Deva 

ȘjC. Star Ice S.R.L, din Deva
' - Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, Deva

Se întâmplă aceste 
lucruri din cauză 

că lumea e tot mai 
deprimată. Sunt prea 
multe neajunsuri.

Corina Irimie, 
Deva

Cred că românii se 
sinucid din cauza 

vieții pe care o duc. 
Sinucigași erau și 
înainte de 1989!

Sanda Ianc, 
Deva

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.

întrebarea săptămânii: Justifică 

parcările paralele construite la 

Deva distrugerea zonelor verzi?

A
, 'Trimite SMS conținând cuvântul DA la numărul 
■.^728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 

■«comentarii, însoțite de nume.

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 

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

comentarii, însoțite de nume. Votul prin SMS poate fi tri

mis până în data de 17 noiembrie, ora 24.

Votul prin SMS, 
pentru întrebarea săptămânii 
trecute: Ar fi bine să fie lega
lizată prostituția în România? 

S-a înregistrat 

100% răspuns afirmativ.

Nu știu ce-i face pe 
oameni să-și ia 

viața! Cred că de vină 
este stresul, viața asta 
care nu oferă prea 
multe.
Cornel Oprea, 
Deva

Cine rezolvă problema?
■ Aproximativ 13.000 
de locuitori ai Călanului 
vor fi obligați să-și facă 
analizele în alte spitale.

Călan (T.S.) - Dacă Centrul 
de Sănătate din Călan ar dis
pune de un aparat pentru 
analize ale sângelui (care cos
tă vreo 300 de milioane de lei 
vechi), ar avea posibilitatea să 
încaseze de la bugetul Casei de 
Asigurări de Sănătate aproxi
mativ cinci miliarde de lei 
vechi. Nu mai vorbim de cei 
aproximativ 13.000 de locuitori 
ai orașului care se văd nevoiți 
să-și facă analizele în alte 
orașe. „Va fi foarte greu pen
tru ei. Legea îi obligă să-și 
facă analizele, ceea ce va 
însemna să se ducă la Hune
doara sau la Hațeg. Astfel, pe 
lângă banii necesari drumu-

lui, vor pierde câteva zile pe 
la cozi”, este de părere Nico- 
leta Oltean, directorul centru
lui de Sănătate Călan. Pri
marul orașului Călan, Adrian 
lovănesc, susține că banii de 
la bugetul local nu pot fi acor
dați pentru achiziționarea de 
aparatură medicală. „Noi 
putem să ajutăm Centrul cu 
bani pentru plata utilităților 
sau pentru amenajările inte
rioare sau exterioare. Dar leg
ea nu ne permite să achi
ziționăm aparatură medicală”, 
spune primarul. Directorul 
ASP Hunedoara, Dan Ma
gheru, spune că instituția pe 
care o conduce nu este abili
tată să facă achiziții de apa
ratură medicală. Există pro
grame la nivel național, dar 
astfel de aparate nu figurează 
încă pe listele de achiziții” 
spune Magheru.

Adrian lovănesc Dan Magheru

Ț-n mare parte este 
Ivina sărăcie. Tinerii 
consumă prea mult 
alcool și au prea 
multă libertate.

Cred că românii 
ajung la astfel de 

gesturi extreme din 
cauza stresului care-i 
expune la tot felul de 
probleme de viață. 
Octav Badea,
Deva

Adriana Rossi, 
Deva

*-:is «W-SanetusuJ ca-efțwli'ursl elan
sSMmttă pe adresa ietSeției: Deva, ISBLWQK«n8tia nfcK&garter, pe 

e-mail: sanda.bocaniciu@informmedia.ro7sau să aducă personal la redacție 

„0 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 

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

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

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

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

Poveste de Moș Nicolae

CONCURS

mailto:mihaela.tamas@mformmedia.ro
http://www.huon.ro
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1836 - S-o născut Cesare Lombroso, medic și antropolog

1786-S-ană 
man W.

șțut Carl Maria von Weber, compozitor ger-

Italian (m. 1909).______________
1906 - S-a născut olctoruî Corneliu
Baba.__________________________
1922 - A murit scriitorul f-ancez
Ma^BlRrcMstQă. 181T)._________
w * S-a născut actorul britanic 
David Hemmings Mtaw-up») (m.

138® • !A ftbft Paul Ehiard, poet și 
scriitor francez (n, 183$j_______ _____________
1960 - S-a hăscwt'cjntjreata americană fam Wllde (foto). 
1962 - A murit Niels Bohr, !6drl3n danez, laureat al Pre
miului Nobel pentru teoria sa privind structura atomului 

(n. 1885)._____________ ___________________ _
1962 - S-a nâscut cbttarli®Ul B®Cit klrfc Hammett (Meta
llica).

Prognoza pentru astăzi
Cer mai mult senin. Maxima va fi de

16°C, iar minima de 2°C.

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

fi de 12°C, iar minima de 1°C.
Luni. Cer înnorat. Averse de ploaie. Tem

peratura maximă va fi de 11°C. Minima va 
fi de circa -1°C.

. Uțf

Calendar Creștin-Ortodox
Sf. Mare Mc. Platon; Sf. Mc. Romano.

Calendar Romano-Catolic_________
Sfințirea Bazilicilor Sf. Petru și Sf. Paul.

Calendar Greco-Catolic___________
Ss. Platon și Roman, m.

Energie elBctrlcă__________________,___ _________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va II întrerupta în ve
derea executării de lucrări programate, între orele:

8 00-14.00 în localitățile Subcetate. Gole;. Mladin, Dăbăra 

Hășdău, Vălarl;
- Hunedoara, str. G. Ensscu, nr.H. sc.A, și străzile E. Var- 

ga, Carpațl, P. Seina. 00roBanjtlar. Ravine. Suituri. 

Lătureni, Canalului, Eroilor, Izvor. Pârvan, Vulcănescu:

- în Hațeg, str. V. Babeș.

Gaz __________ ______________ _________
Astăzi, furnizarea gazului metan va fl întreruptă în Eleva, 

între orele:
9.00 - 12.0i pe Sts. Minerului, Kl.âS. an*.

Astăzi, furnizarea apei potabile va fl întreruptă în Deva.

Intre orele:
8 00 - 15.00 pe str M. Viteazul. Earaglale. la PIS - zona 

înaltă
- str G. Barițiu Ide la Bachus), I. Maniu (până la Cuza 

i Vodă).

Ciuperci cu maioneză
Ingrediente: 300 g ciuperci, 3-4 ouă, 500 g 

ulei, sare, 2 linguri zeamă de lămâie, 10 g 
pătrunjel verde tocat fin, 1 1 apă.

Mod de preparare: Se prepară maioneza 
dintr-un gălbenuș fiert și 3 gălbenușuri 
crude, ulei, zeamă de lămâie și sare. Ciu
percile se spală și se taie felii subțiri, apoi 
se fierb intr-un litru de apă, cu o lingură de 
zeamă de lămâie, timp de 20 de minute la 
foc domol. După ce se scurg bine, ciupercile 
pot fi consumate cu maioneză.

Poftă bunăl (Foto: arhivă)

Soluția Integrantei din numărul precedent: M - FII - F - SUPE - OBEZ - SOȚI - OLE

- MAȘINA - UU - FT - OGAR - Fl - APETIT - RĂNIRE - O - LIPAN - IMN - I - ALAI - Al

- NS - ITALIC - COS - CRAI - VASTA - UP - P - ÎNALT - ETUI

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
în perioada 4 noiembrie -1 decembrie. Cuvântul Uber f 
vrea să continui să-l demonstrezi cât de ușorte poți j 
... " “----------------------------------

i
i
i
i
i 
■ 
i 
i
i
i

I
i
!

juca cu cuvintele. Dezleagă corect tQate Integramele 
apărute îh această perioadă, realizează o colecție șl 
trimite-o alături de talonul completat, pe adresa re
dacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37 A, sau la OP1, 
CP 3, Deva, sau depune-o în cutiile speciale Cuvân
tul liber, până în 4 decembrie. Extragerea va avea 
loc în 5 decembrie, ora 16.30, la sediul redacției, în 
prezența Unei comisii.
DE DATA ACEASTA Iți DĂM CHIAR BANII 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajațil Inform 
Media sl nld rudele acestora de gradele I șl II.

TVR 1
7:00 Echipa gemenelor

■r H (film de familie, SUA 

2002). Cu: Poppi Mon
roe, Nick Searcy. R.: 
Duwayne Dunham 

8:40 Club Disney 
9:30 Vreau să fiu... cu Itsy 

și Bitsy
10:00 Joaca de-a poveștile. 

Harap alb.
1030 Elefantul cu bulină.

Invitată: Analia Selis 
11:00 Cartea europeană (r) 
12:00 Meseria, brățară de 

aur
1235 O vedetă... populară 
14:00 Jurnalul TVR 

14:20 La Urgență (r) (ep. 8).
□Cu: Florin Piersic Jr., 

Daniela Nane, Claudiu 

Istodor, Crina Matei 
15:20 Cu papucii prin deșert 

B(ep. 1)
16:00 Ochiul magic (r) 
17:00 Efectul MG
17:30 Cinemaniacii. Prezintă 

Mădălina Roșea
18:00 Teleenddopedia.

Comori ale lumii 
19:00 Jurnalul TVR. Meteo.

Sport

20:10 Surprize, surprize...
Prima parte. Prezintă 
Andreea Marin Bănică 

21S0 Jurnalul TVR (r) 
22:10 Surprize, surprize...

Partea a ll-a 

23:10 Canvas (thriller, SUA
Ut 1992). Cu: Gary Busey 

Frank este un artist de 
talent. Dar cariera lui 
se întrerupe brusc 

când, pentru a salva 
viața fratelui său, 
implicat în afaceri 
mafiote, Frank este 

obligat să participe la 
un furt de obiecte de 

artă.
0:50 Top Super Hit (r) 
2.05 Cu papucii prin deșert 

(reluare)

245 Efectul MG (r) 
3:1 Jurnalul TVR (r) 

Meteo. Sport

<900 0 vedetă... populară 
(reluare)

5:15 Profesioniștii (r)

I
I
*

«

Nume.

Prenume 
Adresă ...

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

DA □ NU □

PRO TV

JURNAL

ANTENA 1

rit

Berbec ______________ -

S-ar putea să fiți nemulțumit din cauza unor schimbări 
neașteptate ia locul de muncă. încercați să vă calmați, 
oricum nu puteți să schimbați nimici

Taur _ __ ____________________ ____ ___
S-ar putea ca partenerul de viață să vă reproșeze că negii-. 
jați familia, pentru că vă implicați în prea multe activității 
Riscați o ceartă, ar fi Bine să vă controlați.

Gemeni _______________ ,
Intuiția vă ajută să aflațl adevărul în legătură cu zvonurile „ 
lansate de o femeie despre dv. După-amiază s-ar putea să., 
aveți o neînțelegere cu partenerul de viață.

Rac _______ ;______ ;______________ __________ '
Sunteți inventiv și ambițios, atuuri pe care le puteți folosi 
în activitatea profesională și fci afaceri. Astăzi puteți avea 
succes în tot ce faceți, finet! cont de sfaturile unul pri
eten.

Leu____ _ _ _ ___ __ ___________________________■
Plecați într-o călătorie în interes familial, care s-ar putea 
să nu decurgă așa cum ați dorit. Nu-i reproșați nimic 
partenerului de viață!

Fecioară____________________________________ ,________ .
Dimineață sunteți Irascibil din cauza problemelor de servi
ciu. Aveți grijă la unele persoane. După-amiază vă simțiți 
bine împreună cu prietenii care vin în vizită.

Balanță _______________
S-ar putea să aveți de ales între stresul unei afaceri noi, 
împreună cu un prieten, și siguranța locului de muncă. Vă 
sfătuim să nu vă neglijați sănătatea.

Scorpion____ ___ _ _________
Dimineață sunteți nervos pe partenerul de viață, pentru 
că a cheltuit prea mult. Puteți să evitați o ceartă dacă 
renunțați să mai fiți încăpățânat.

Săgetător _ _________ _____
Fiți prudent, indiferent ce se întâmplă. Nu faceți persoanei 
iubite promisiuni pe care să nu le puteți respectai Evitați 
anumite discuții cu părinții.

Capricorn
în cursul dimineții aflați că trebuie să plecați într-o dele
gație. Partenerul de viață este foarte nemulțumit, pentru 
că speră să fiți împreună. Păstrați-vă echilibrul.

Vărsător [
Este posibil să aveți probleme cu banii, motiv pentru dâre 
nu vă simțiți în largul dv ia o petrecere. încercați să vă 
păstrați calmul și să nu exagerați.

Paști _________ _____ ______________ ,
S-ar putea să vă certați cu persoana iubită pentru că vreți 
să renunțați la o excursie. Se pare că astăzi nu aveți suc
ces nici în afaceri. Vă sfătuim să vă păstrați calmul.

630 Un șoricel in America 

□(film de animație, SUA 

1986).
Vod: Phillip Glasser, 
Dom DeLuise,. 
Regia:
Don Bluth

8:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 

doctore?
10.-00 Toy Story 2 

(film de desene ani- 
▼□mate, SUA 1999).

Voci: Tom Hanks, 
Tim Allen.
R.: John Lasseter

11:45 ProMotor
12:15 Campionii - Magazin 

Champions League
13:00 Știrile ProTv
13:15 Dansez pentru tine (r) 
17:15 Mesaje de dincolo 

(ep. 7, dramă, SUA 
□2005). Cu: Jennifer 

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

18:15 Stilul Dana Cuzino 

18:55 Știri sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

2030 Stăpânul ațelor
«□Frăția inelului

(film artistic, aventuri, 
SUA 2001).
Cu: Noel Appleby, 
Sean Astin, 
Sala Baker, 

Sean Bean, 
Cate Blanchett. 
Regia:
Peter Jackson

030 Un liceu .periculos*
□ (film artistic, comedie, 

SUA 1996).
Cu: Jon Lovitz, 
Tia Carrere, 
Louise Fletcher, 

, Mekhi Phifer.
R.: Hart Bochner

230 Mesagerul răzbunării 
□(acțiune, SUA 1999). 

Cu: Gary Busey, Silkk 

Tha Shocker, Snoop 

Dogg. R.: Master P.

415 Unlkeu .periculos*
(r)

K00 ProMotor (r)

I 
I 
I 
I
I

I 
t
I
I
I
I

»
J 
!
> 
» 
I 
J
I 
I 
t

I

600 Mare. Waldo Pepper 

▼□(aventuri, SUA 1974).
Cu: Robert Redford, 
Susan Sarandon. R.: 
George Roy Hill 

830 în gura presei, cu

Mircea Badea 
930 Casa de piatră 

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

1130 Desene animate:
Animax;
Channel Umptee-3 

12:00 B-Daman 
1300 Știri 
13:15 Felida (magazin) 
14.00 0 zi cu noroc

□(film polițist SUA 

2002).
Cu: Amanda Donohoe, 
Karen Lebalanc, 
Andrew Gilles, 
Guylaine St. Onge.
Regia:
Penelope Buitenhuis 

16:00 Tablou de nuntă
(reluare) 
(divertisment) 

1830 Săptămâna finadară 

1900 Observator. Sport

Meteo

2M5 Fotbal în ditw Poli 
Timișoara vs UTA Arad 

2330 Kill Bill: Volumul 2 
□(thriller, SUA 2004).

Cu: Uma Thurman, 
Michael Madsen, Lucy 

Liu, David Carradine. 
R.: Quentin Tarantino 

200 Concurs interactiv 
3900 Clubul mușchetarilor 

□(acțiune, SUA 1998).

Cu: Lee Majors, 
Michael Dudikoff, 
Sabine Karsenti, Jason 
Cavalier. R.: Georges 

Chamchoum.
Agentul secret Ben 
O'Conner, recent 
pensionat a dat 
lovitura în timpul 
unui joc de pocher 

în Las Vegas.
430 întâmplări hazlii (r) 

$30 Animax: Aventurile lui 
Hypemnan (d. a.)

630 Felida
(reluare)

7:00 Pescar hoinar (r) 7:30 
’i Lecția de... management (r). 

j Cu mintea la afaceri 8:00 

; Fabrica de hormoni 830 Me 
s gatehnicus 9:00 D'ale Iu' 
j Mitică (r) 10:00 Natură și 

1 aventură (r) 10:30 Ulița spre
Europa 11:00 Proiect IT 1130 
Jobbing (r) 12:00 Lumea azi 

j 1230 Atlas 13:00 Fotbal:
Unirea Urziceni - Dinamo 

> 15:00 Stargate Atlantis (s) 
; 16:00 Bazar (r) 16:30 De la

carte la film (doc.) 17:00 Via 
sacra 1800 Miracole (s) 19:00 

Planeta Pământ (doc.) 19:50
■ Europa altfel 20.05 Androme 
! da (s) 21:00 Ora de știri 22:10

! Martor din umbră (thriller, 
î SUA 1999) 2400 Transfer (r)

030 Planeta Moldova (r) 1:00 
\ Muzică la Maxim 2:00 Ulița

spre Europa (r) 230 Fotbal (r)

0630-07.00 Observator (r)

16.30-1645 Știri locale

10:00 Dragul nostru Charly (s) 
; 1100 Pariu 24 11:30 Agenția

de turism 12:00 Jolie - Jolie 

13:00 Tibanu' 1330 Pet Zone 
; 14:00 Fotbal Liga I Burger: 
t Pandurii ■ Steaua 16:00 Rosa-

munde Pilcher - Numai iubi- 
, rea contează (s) 18:00 Will și 
■ Grace (s) 1830 Știri Național

TV 1945 Tara Iu' Papură Vouă 
' 2000 Pact cu diavolița (come- 
• die romantică, SUA/Getmania,

2000) 22:00 A fost odată în 
; America (dramă, SUA/ltalia,

1984). Cu: Robert de Niro 230 
! Pariu 24 (r)

— "wn®, 
; i 1 j i 14I €'«: 
■aHHMMW'

9:15 Liga juniorilor - Looney 
j Toons (r) 1000 Descoperă Ro- 
! mânia (s) 1030 David Blaine: 
' Prizonierul gheții 11:55 Sexul 

j slab (co.) 14:15 Ghici ce-mi 
j place la tine (s, r) 1445 Dispa- 
< ruți fără urmă (r) 1545 Verdict: 
j Crimă! (s) 1645 Noiembrie 

j ultimul bal (dramă) 19:00
Povești extraordinare (s) 2000 

j Cinema - Entertainment News 

! 2020 Monk (s) 2130 Ghici ce- 
; mi place la tine (s) 22:00 Emi- 
i siune: CineTePrinde 2330 Pro- 
, filer psihologia crimei (s)

5:00 Poveștiri adevărate (r) 
6:00 Rebelde (r) 7:00 Suflete 
rănite (r) 9:00 Rubi (s„ Mex-, 
ic, 2004) 110O Celebritate (s) 
13:00 Daria, iubirea mea (r), 
14:00 Iubire ca în filme (r) 
1530 Suflete rănite (s, Mexic, s 
2006) 17:30 Poveștiri adevă
rate 1830 Rebelde (s) 1930 
SOS, viața mea! (s, Argenti 
na, 2006) 20:30 Suflete străine 
(dramă, Canada/ltalia, 2002) 
2230 O lume a fiarelor (s, 
Mexic, 2006). Cu: Cesar Evo 

ra 030 Poveștiri adevărate (r) 
1:30 Extravaganta Anastasia 
(s). Cu: Norkis Batista, Juan 

Pablo Raba

9:00 Hugo 10:00 Autoforum 
1030 Sport, dietă și o vedetă 
110O Flavours - 3 bucătari (r) 
11:40 Tele RON 12:45 Chris 
Isaak Show (s) 13:45
Săptămâna nebună (r) 1445 
Gogo Mania (r) 15:20 S.O.S. 
Salvați-mi casa (r) 16:00 
Schimb de mame (r) 18:00 
Focus 19:00 Super recorduri 
19:30 Camera de râs 20:00 
Megastar 22:30 Un samurai 
american (acțiune, SUA 1993) 
0:30 Obsesii erotice (film ero
tic) 230 Minți diabolice (thri
ller, Canada, 2002). Cu: Ang
ie Everhart, Andrew W Wal
ker

■
9:05 Top Fan X 10:00 La lim
ită. Emisiune auto 1030 Up 
grade. Emisiune IT interactivă 
11:00 Euroblitz - Cinema 

1130 Hobby Mix (r) 12:00 Fan 

X. Cu Dana Gonț 13:00 Cine
ma Blitz - Larry Hagman. Do
cumentar FOX 14:00 Desti
nații la cheie. Călătorii în stră
inătate cu Theea 14:30 Pasul 
Fortunei (r) 16:00 Esentze 

17:00 High Life (r) 18:00 Brie
fing 19:00 Cinema Blitz - La
rry Hagman. Documentar FOX 
(r) 20:00 Mastodontul (dramă, 
România, 1975) 22:00 Direct 
în pat 2230 Trenul vieții (r) 
0:30 Calea europeană (r)

10:25 Philip Marlowe (come
die, Cehia, 2003). 12:05 Ma
estrul despărțirilor (comedie, 
SUA, 2004). 13:30 Medul 
Vieții (dramă, SUA, 2005). 
15:10 Uși roșii (dramă, SUA, 
2005). 16:40 Beauty Shop 

(comedie, SUA 2005). 1825 
Bona de la Forțele Speciale 
(comedie, SUA, 2005). 2ft00 

Arsene Lupin (aventuri, 

Franța, 2004). 22:10 Figuranți 
(Ep. 1, comedie, SUA 2005). 
22:40 Figuranți (Ep. 2) 23:10 

Figuranți (Ep. 3) 23:45 Figu
ranți (Ep. 4)

10:00 Realitatea de la 10:00 
10:45 Ziarul realității 11:15 

Greșelile noastre 13:15 Capi
tal TV 14:00 Realitatea de la 
14:00 15:00 Realitatea de la 

15:00 15:15 Fabrica 16:00 
Realitatea de la 16:00 16:30 3 

x 3 18:00 Realitatea de . la 

18:00 18:45 Sport 19:15 
Părerea mea 20:00 Realitatea 

de la 20:00 2030 Secolul XXI 
22:00 Realitatea de la 22:00 
22:15 Am o știre pentru tine! 
23:15 Jurnal de mare audiență 
24:00 Realitatea de la 24:riF*

6.00 Dependenți de cascadorii 
7:00 Curse și fiare vechi 800 
Tehnologie extremă 9:00 

Mazda MX5 10:00 Curse. 
Mașinării din infern 11:00 
Motociclete americane 1200 
Dependenți de cascadorii 
13:00 Curse și fiare vechi 
14:00 Tehnologie extremă 
15:00 Vânătorii de mituri 
16:00 Bărbații în alb 17:00 
Cum se fabrică 18.00 Discov
ery Atlas. Brazilia dezvăluită 
20:00 Tu alegi azi! 23:00 La 
un pas de moarte. Fălcile 

morții 24:00 Ora Zero. Scu
fundarea 100 Adevărul de
spre Nostradamus
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2,7320 lei1 dolar american

54,2910 lei1 gram aur

Nu merg sa-și
■ Aproximativ două 
mii de minori, din 
județul Hunedoara, nu 
au cărți de identitate.

Mihaela Tămaș________________
mRiflela.1aniaselnformmedla.ro

Deva - Mii de hunedoreni 
au ales în ultimii ani să plece 
la muncă in străinătate, în 
special în Spania, Italia, 
Irlanda și Germania. Majori
tatea celor plecați și-au reîn
tregit ulterior familia, ducân- 
du-și copiii în țările respec
tive. Potrivit ultimelor 
reglementări, persoanele care 
pleacă să lucreze în străi
nătate sunt obligate să 
depună în dosarul de la Ofi
ciul Național pentru Migrarea

HUNEDOARA

Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enescu, 

nr._14. ©-» 717659.

Farmacia .Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr. 33.©-» 

748080,

Farmacia „Arnica", str. G. Enescu, nr. 7. ©-» 713045. 

DEVA
Farmacia .Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 

©-» 231515.

Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, nr. 
29. ©-► 211616, 224488.________

Farmacia „Tacomi - Humanitas II", str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ©-» 211949.
ORĂȘTIE

Farmacia „Oros", sâmbătă, orele 8 - 23, duminică, orele 

9 - 18, str. N. Bălcescu, nr. 7. ©-» 240976.

Amplasarea aparatelor radar in data de 18.11.2006:
- DN 7: Tătărăști - Ilia - limita jud. Arad;
- DN 66: Băcia - Bălan; - Deva: B-dul Decebal, Calea 

Zarandului, str. Horea șl Mihai Emlnescu

Motive invocate
Motivele cele mai invo

cate de cei care întârzie 
să se prezinte la Servi
ciul Public Comunitar de 
Evidență a Persoanelor 
Hunedoara sunt teama 
de a fi amendați, sau pre
cizează că minorii au 
fost plecați împreună cu 
părinții în străinătate. 
Un alt motiv invocat de 
aceștia este și acela că 
nu au acte de proprietate 
pe spațiul de locuit și nu 
știu că în acest caz pot 
fi eliberate cărți de iden
titate provizorii. Acestea 
se eliberează în cazul în 
care cetățeanul nu po
sedă țoate documentele 
necesare eliberării cărții 
de identitate, locuiește 
într-un imobil aflat în 
litigiu, sau nu func
ționează echipamentele 
pentru producerea căr
ților de identitate.

un amestec de tristețe șl bucurie, de
Amplasarea aparatelor radar în data de 19.11.1006:
- DJ SBB Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
- DN 7: Zam - lila - Urnita jud. Arad;

- Deva: B-dul Decebal, Galea Harandutai, dk. Ham șl MM 
Emlneseu.

SUDOKU

Regulii:
în fiecare 

bloc sunt 
câteva cifre 

între 1 și 9, 
stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie comple

tate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 

număr să 

figureze o 

singură dată. 

De aseme
nea, cifrele 

de la 1 la 9 

trebuie să 

figureze o 

singură dată 

atât pe rân
durile orizon
tale cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

ÎNCEPĂTORI

Galerii de Artă _____________
Bmb. Galeriile de Artă „Forma", din 
Deva, găzduiesc expoziția de cera
mică ;i sculptură a artistului plastic 
Cristian Sergiu lanzâ.

Cinema__________________ _
Deva. Cinema ..Patria" Rulează fil
mul „Cum mi-am petrecut sfârșitul 

lumii". Program zilnic de la orele 

15,00, 17.00 și 19.00. Preț bilet: 3,5 

RON (primul spectacol) și 5 RON 

„Bum mi-am petrecut sfârșitul lu

mii". Este debutul in lungmetraj al 
cineastului Cătălin Mitulescu, care 

prezintă pelicula astfel: „Sunt aproa

pe I J ani de la moartea lui Ceau- 
șescu, dar încă purtăm în noi amin

tirea și moștenirea acelei perioade. 

Tratând evenimentele care se petrec 

prin fața ochilor unei fete de 17 ani 

și ai fratelui său de 7 arii, «Cum mi- 
am petrecut sfârșitul lumii» reflectă

Hunedorenîi sunt „slabi" de inimă
6 5 3 1
4 6 9

7 3 2
1 9 1 6 7

3 7 5
7 8 5

4 2 8
2 9 6 5

9 7 8

Soluția jocurilor din numărul precedent

ncepători

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

Avansați

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

■ Cardiopatia ischemi
că este cauza numărul 
unu de deces în lume, 
înaintea cancerului.

Clara Pâs
clara.pas@in1ormmedla.ro

Deva - în România există 
circa un milion de oameni 
care suferă de boli ale inimii, 
ceea ce ne plasează pe primul 
loc în Europa. Statistici con
cludente nu există deocam
dată. Numărul ar putea să fie 
mai mare pentru că multe 
persoane nu au fost încă diag
nosticate.

Cauzele apariției acestor 
maladii coronariene sunt; 
fumatul, alimentația sărată și 
bogată în grăsimi, diabetul 
zaharat și obezitatea. S-a con
statat că 10-15% din populația 

Forței de Muncă și o de
clarație în care se precizează 
în grija cui au rămas copiii. 
Conform legislației în vigoa
re, până la împlinirea vârstei 
de 18 ani, copilul trebuie 
reprezentat de părinții săi, de 
curator sau de tutore în toate 
relațiile lui cu școala sau 
instituțiile statului.
Declarații puține

„Până la mijlocul lunii 
noiembrie, au fost identificate 
doar șapte familii în care 
părinții sunt plecați la muncă 
în străinătate. Zece copii din 
aceste familii se află în îngri
jirea rudelor de până la 
gradul doi (fără măsură de 
protecție), din care nouă frec
ventează școala și sunt în
scriși la medicul de familie. 
Acești copii provin din me
diul rural, respectiv din co
munele hunedorene Văli- 
șoara, Romos și Zam”, de-

W............
„Minorii au 
obligația să 
solicite elibe
rarea cărții de 
identitate."
Carmen Nicoriciu, 
DIRECTOR EXECUTIV 
DPCEP Hunedoara

clară Ioana Lazăr, director 
general adjunct al Oficiului 
pentru Protecția Copilului. 
Dintre Cele 69 de primării cu 
Servicii Publice de Asistență 
Socială înregistrate la nivelul 
județului Hunedoara, doar 15 
au trimis "Către Direcția Ge
nerală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului (DGASPC) 
Hunedoara rapoarte cu si
tuația familiilor care se con
fruntă cu astfel de situații. 
Aceste statistici sunt însă re
lative, pentru că mulți dintre 
cei plecați în străinătate lu-

realitate și vis pe sare le asociez a- 
celei epoM Ulmul este o tragicome
die cu nuanțe de absurd șisublim." 

Hunedoara. Cinema „Flacăra". Pro
gram: viigii, sămhătă și duminică de 

la orele ; 13.00, 16.00' șl pSO, 

rulează fflmul „Uli—violet'

Turism____________ _________
Straja. Situată in județul Hunedoara, 

la o altitudine de 1445 m, stațiunea 
straja îndeplinește toate condițiile 

pentru o vacanță perfecta. Acces au
to pe M @6 până ta Petroșani și 
de aici la tupeni. lu trenul, |e rata 

Timișoara - Petroșani - Bratova, cu 

schimb In Petroșani, către Lupeni. 
Din Lupinise urcă-ia Strajai cu tele- 

scaunul. Programul telescaunuluf es

te: de marți până duminică tatre o- 
rele 10 șl 18. In ziua de Itmi nu 

funcționează.

cu vârsta cuprinsă între 40 și 
60 de ani este cea mai afec
tată de bolile cardiovasculare.
Avem inima slabă

în județul Hunedoara inci
dența manifestărilor acute a 
crescut, spune Constantin 
Blaj, medic specialist cardi
olog la Spitalul Municipal 
Hunedoara.

„Anual avem cu câteva zeci 
de infarcturi mai multe ca 
acum 4-5 ani. Sute de per
soane ajung la Institutul de 
Boli Cardiovasculare din 
Timișoara pentru tratament”, 
adaugă doctorul Blaj. „Sute 
de pacienți din acest județ au 
by-pass sau implanturi de 
stent. O parte din costul inter
vențiilor este asigurată gra
tuit de către clinica noastră, 
însă anumite materiale tre
buie să le cumpere pacientul.

facă buletinul

Polițiștii le aduc la cunoștință minorilor faptul că trebuie să se 
prezinte la SPCLEPP pentru întocmirea actelor de identitate

crează „la negru” și nu sunt 
înregistrați la Oficiul pentru 
Migrarea Forței de Muncă.
Dezinteres total

La nivelul Direcției Publice 
Comunitare de Evidență a 
Persoanelor (DPCEP) Hune
doara, au fost înregistrați, în 
acest an, șapte mii de minori 
cu vârste cuprinse între 14 și 
18 ani, care urmau să intre în 
legalitate. Dintre aceștia, doar 
pentru 4.900 au fost emise 
cărți de identitate, iar restul, 
de aproximativ două mii de

DoenmBiita liflcnaiB
...;>.....................

Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani___ _

- cerata pentru eliberarea căiții de 18 ti ® AMMl de linw șl Se părinte 

(raț|F»»lant legal);
- certific u! de n tas in original și sepie;

- actul de identitate al unuia dintre părinii. al tutorelui sau al reprezentan
tului legal, documentele cu care se face dovada domiciliului în original si 

copie;
- chitanța reprezentând conțravâlj area cărții oe identitate X7 RUN) achi

tată la Primărie;
- timbru fiscâl în valoare de 1 ‘(ON.

Drumul Varului
Buceș (I.J.) - Traseul Mun

tele Vâlcan - Brad - Deva - 
Orăștie - Cugir, numit Dru
mul Varului, a fost refăcut și 
va intra în circuitul turistic 
național. Realizat de Asociația 
„Abeona” Orăștie cu finan
țarea Fundației pentru Parte- 
neriat Miercurea Ciuc și a 
Asociației de Ecoturism Ro
mânia, drumul reconstituie 
vechile trasee străbătute odi
nioară de meșterii vărari. El 
începe în momentul în care se 
taie calcarul și până ajunge să 
ia calea târgurilor din zonele 
apropiate și constituie o sursă 
de existență a moților din zo
na Buceș-Vulcan. Mai mult,

Bogdan Mut-Vitcu
Costul acestora se ridică la 
circa 5 milioane de lei vechi”, 
a afirmat, la Deva, Bogdan 
Mut-Vitcu, medic primar car
diolog în cadrul Instițutului 

minori, nu au fost până la a- 
ceastă oră puși în legalitate, 
„în termen de 15 zile de la 
împlinirea vârstei de 14 ani, 
minorul are obligația să se 
prezinte, cu unul din părinți 
sau reprezentantul legal, pen
tru a-i fi întocmit actul de i- 
dentitate. Cei care depășesc a- 
ceastă perioadă riscă să fie 
sancționați cu amenzi cuprin
se între 40 și 80 de lei”, decla
ră Carmen Nicoriciu, director 
executiv al Direcției Publice 
Comunitare de Evidență a 
Persoanelor Hunedoara.

varul preparat aici este unic, 
foarte rezistent în timp și toc
mai de aceea de o calitate 
superioară. „Acest traseu și 
comunitățile care trăiesc aici 
trebuie incluse într-un circuit 
ecoturistic. Pe lângă flora și 
fauna unice în țară, cei câțiva 
meșteri vărari care mai există 
și prelucrează calcarul după 
tradiții milenare pot păstra 
identitatea noastră de moți. 
Este necesară creare? unor 
pensiuni turistice care să 
atragă străinii avizi de reîn
toarcerea în trecut”, declară 
Flaviu Vălean, organizator.

Proiectul s-a desfășurat în 
perioada mai-noiembrie 2006.

Constantin Blaj
de Boli Cardiovasculare din 
Timișoara. în lume, în fiecare 
an, aproximativ 10 milioane 
de oameni mor din cauza 
bolilor coronariene.

mRiflela.1aniaselnformmedla.ro
mailto:clara.pas@in1ormmedla.ro
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CUM SĂ NE 
GĂSIM UN JOB?

Ingineria, un pas spre... IT

• Slujbe bine plătite. în județ, printre cei 
mai bine plătiți sunt angajații care lucrează 
la firmele care comercializează autoturismele
Dacia. Salariul mediu net lunar este de 250 
euro, la care se adaugă bonurile de masă, 
primele de sărbători și bonificații în funcție 
de performanțe. (IJ.)

• Taine, „interviul de angajare. Cum să 
răspunzi inteligent la orice întrebare" este 
recomandabil tuturor celor care doresc să 
participe la un interviu de angajare. Sunt 
abordate elementele care țin de neprevăzut, 
dar și de insuficienta pregătire pentru 
această întâlnire: întrebări-capcană, lipsa de 
fermitate a candidatului etc. (I.J.)

■ Cu toate că a termi
nat politehnica, Gabriela 
Huțan a dat ingineria pe 
studiile economice.

INA JURCONE______________________
lna.JurconeQlnfomimedla.ro

Deva - Absolventă a secției 
de Mecanică Fină a Poli
tehnicii Timișoara, Gabriela 
Huțan n-a lucrat o zi în spe
cialitatea ei. Imediat după 
licență, tânăra a realizat că 
informatica este un viitor și 
a ales să facă un curs in dome
niu. Nu știa atunci că alegerea

Gabi Huțan (Foto: Traian Mânu)

aceasta îi va schimba viața. 
„Inginerii găsesc greu de

lucru în ziua de azi. Așa că 
am făcut un curs de calcula
toare la Dual Com Tech, în 
Deva, pentru utilizarea calcu
latorului și folosirea pro
gramelor de gestiune, mijloace 
fixe și contabilitate”, poves
tește Gabriela Huțan.
Grea munca cu omul

Noul domeniu i se pare 
ușor, mai ales că multe din 
ceea ce face astăzi le-a învățat 
direct de la cursuri și mai ales 
este variat, ceea ce îi permite 
ca în fiecare zi să facă altce
va. însă nu totul e perfect: așa 
cum se întâmplă la firmele de

programare, angajații se lo
vesc de lipsa de cunoștințe în 
domeniu a clienților. „Munca 
cu omul e foarte grea. MulțiA 
solicită programe informatice^^ 
dar nu știu să folosească bine 
calculatorul și au impresia că 
noi am greșit”, spune tânăra. 
Politehnica i-a ajutat să-și 
facă o gândire ordonată și să 
facă față în forță cerințelor 
clienților. A terminat și 
Științele Economice, pentru a- 
i ajuta în domeniul în care 
lucrează acum. însă dorința 
cea mai mare a Gabrielei este 
să lucreze în prima ei spe
cialitate.

Manager, o slujbă visată

13 mituri ale job-ului
Deva (I.J.) - Cine își dorește să devină 

bogat riscă să intre în capcana celor 13 
mituri. Specialiștii arată că, dacă le 
depășești, pentru că mai bine de 75% din
tre ele nu sunt valabile, poți să ai succes 
în carieră. în companiile multinaționale, 
adică acolo unde se găsesc slujbele cel mai 
bine plătite și cu cel mai mare potențial de 
avansare circulă 13 mituri: 1. Fiul sau fiica 
proprietarului companiei este un director 
general prost. 2. Poți să-ți schimbi oricând 
slujba. 3. Ai nevoie de un master ca să te 
îmbogățești. 4. îți vei iubi slujba. 5. Șeful 
te vrea neconvențional. 6. Jobul îți va fi luat 
de un individ cu mai multă pregătire. 7. 
Munca la domiciliu este la fel de produc
tivă. 8. Nimeni nu angajează un ins cu doc
torat în altceva decât în științe. 9. Con
cedierea relansează cariera. 10. Relațiile 
amoroase din firmă te doboară. 11. Com
paniile pun în balanță viața profesională 
și cea personală. 12. Schimbatul de joburi 
te face să pari experimentat. 13. Directorii 
executivi sunt foști directori financiari.

■ Tinerii care au par
ticipat la JOBfest se 
văd în funcții de con
ducere.

INA JURCOWE_________________
ina.jurcone@informmedla.ro

București - JOBfest, târgul 
de oferte de muncă, desfășurat 
la București, s-a închis ieri. 
Participarea la târg a fost 
destul de slabă, cu toate că au 
venit tineri din toate colțurile 
țării. încrezători în propriile

forțe, tinerii au fost convinși 
că se pot angaja la firme de 
prestigiu. Renumele com
paniei a fost principalul cri
teriu care a primat în 
depunerea CV-urilor. Cei care 
deja au absolvit facultatea s- 
au dovedit a fi mai pragma
tici și au lăsat câte un CV la 
fiecare stand. Târgul de forță 
de muncă a oferit 10.000 de 
locuri de muncă, cele mai 
multe fiind la companiile 
multinaționale cum ar fi HP, 
cu 400 de joburi, Accenture și 
Dacia cu 1.000 de angajări.

Târgul s-a axat pe câteva 
domenii principale de activi
tate, cele mai căutate pe piața 
muncii din România: IT&Tele- 
comunicații, financiar, ban
car, asigurări, resurse umane, 
consultanță, relații publice, 
inginerie și industrie. „La 
final, pot spune că cele mai 
căutate au fost prezentările 
companiilor și workshopurile 
unde s-au discutat teme pre
cum recrutarea on-line, cari
eră și sfaturi pentru anga
jare”, susține Bogdan Gavrilă, 
unul dintre organizatori. La JOBfest

ANUNȚ— —........... I J

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

(Foto: CL)

Societatea Comercială REVA 
SA Simeria

ANGAJEAZĂ INGINER CONSTRUCTOR
Dosarele se vor depune la Biroul Resurse Umane 

până la data de 24.11.2006 și vor conține:
- scrisoare de intenție
- curriculum vitae
- diplomă de studii în original și copie
- copie după carnetul de muncă
- recomandare de la ultimul loc de muncă
- adeverință medicală de la medicul de familie cu 

mențiunea „apt de muncă"
- 2 ani vechime în muncă
- dosar-plic
Interviul va avea loc în data de 27.11.2006, ora 

10.00.
Informații suplimentare se pot obține la Biroul 

Resurse Umane, tel, 260402, 261780, int.23.
(70010)

II Illi HIRES SA, proprietor fl operator al 
■tofatal GERMISARA ResortSSPA, îetectoazăperniiol 
tni ocuparea următoarelor posturi:

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

Se oferă pachet salarial 
atractiv, posibilitatea dez
voltării unei cariere într-o 
companie la standardele 
internaționale.
CV-urile și scrisorile de 
intenție se vor trimite prin 
fax la nr: 0725-541101 sau 
prin email: 
razvan.mares@beremures.ro . 
Persoană de contact: direc
tor Răzvan Mareș - 0725- 
541000. (6861.1)

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „lancu de Hunedoara" scoate s 
la concurs, prin recrutare din sursă externă, funcția de contabil-șef

în vederea înscrierii și participării la concurs, candidații trebuie să îndepli

nească cumulativ următoarele condiții:

- să aibă studii economice superioare cu examen de licență:

- să aibă cetățenia română;

- să aibă vârsta de până la 40 de ani împliniți în anul prezentării la con

curs;
- să fie declarat apt medical și psihic, probat cu fișa/âdeverința me

dicală;

- să aibă capacitate deplină de exercițiu probată cu „Fișa de examinare 

psihologică";

- să aibă o vechime de minimum 3 ani în domeniul finanțelor publice;

- să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise 

și practicate în societate;

- să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală 

ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, probate cu certificatul de 

cazier judiciar;

- să aibă minimum 2 scrisori de recomandare.

Concursul se vă desfășura la sediul Inspectoratului General pentru Situații 

de Urgență București, în data de 18.12.2006, ora 09.00.

Depunerea cererilor se face până la data de 27.11.2006, ora 09.00, la 

sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „lancu de Hunedoara", din 

municipiul Deva, str. G. Coșbuc, nr.26, iar termenul de finalizare și depunere 

a dosarului la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „lancu de Hune

doara" este data de 08.12.2006, ora 14.00.

Relații suplimentare: Tematica și bibliografia se pot obține de la com

partimentul Management Resurse Umane, telefoane 0254/214220 sau 

0254/214221, interior 115.

URC United Pan-Europe Communications, lider european 
în industria de telecomunicații în bandă largă furnizând servicii 

de informare, comunicare și divertisment

fcllen|iiCasier
URC - Deva

Responsabilft^yptrlndpale:
• Gestionarea Bazei de date dienți și a altor 

informații despre serviciile UPC
• Capacitatea de a deswrfta relații ie calitate

cu clîenții -
• Brezentarea informațiilor despre serviciile UPC
• încasarea |lă|itor efectuate ue dienți în cen

trele de relații dienți
Cerințe:
• Bune aHliWți de comunicare, prezență plăcută
• Corectitudine, precizie, Integritate
• Spirit de inițiativă, reacții pwmpte la solicitări 

. • Studii superioare

• Abilități de lucru cu calculatorul
• Preocupat de dezvoltarea abilităților și 

cunoștințelor sale profesionale
• Cunoștințe din domeniile: internet, Microsoft

“
Oferim:
• pachet de recompensare motivant;
• cursuri periodice de pregătire to comunicarej
• posibilitatea de evoluție îhtr-o firmă aflată ta 

permanentă dezvoltare.
Candidații sunt rugați să trimită un <Ș, o 

scrisoare de Intenție și g fotografie recentă la 
adresa: UPC Romania, Deva, Strada Decebal, bl. 
R-parter. fax 0256-211.133 w email: țesurseur 
maneaupctm.ro. până la data de 01.12.2006.

Candidații care nu sunt contactați ta termen de 
5 zile de la data-limltă de depunere a CV-urilor 
se consideră Incompatibili cu cednțete postului.

(69995)

United Pan-Europe Communications, lider european 
în industria de telecomunicații îi bandă largă furnizând servicii 

de informare, comunicare și divertisment

• Abilități de lucru cu calculatorul

Reprezentant Relații 
Cllențl/Casler 

UPC - Orăștle

• Preocupat de dezvoltarea abilităților și 

cunoștințelor sale profesionale

• Cunoștințe din domeniile: Internet, Microsoft 

Office ,

Oferim:
Responsabilități principale:
• Gestionarea bazei de date dienți și a altor infor

mații despre serviciile UPC

• Capacitatea de a dezvolta relații de calitate cu 

dienții

• Prezentarea informațiilor despre serviciile UPC
• încasarea plăților efectuate de dienți în cen

trele de relații dienți

Cerințe:

• Bune abilități de comunicare, prezență plăcută

• Corectitudine, precizie, integritate

• Spirit de inițiativă, reacții prompte la solicitări

• Studii superioare

• pachet de recompensare motivant;

• cursuri periodice de pregătire în comunicare;

, • posibilitatea de evoluție într-o firmă aflată în 

permanentă dezvoltare.

Candidații sunt rugați să trimită un CV, o scrisoare 

de intenție șl o fotografie recentă la adresa: UPC 

Romania, Orăștie, Strada Pricazului, bl. 4-părter, fax 

0256-211.133 sau email: resurseumaneaiupctm.ro. 

până la data de 01.12.2006.

Candidații care nu sunt contactați în termen de 5 

zilede la data-limită de depunere a CV-urilor se con

sideră incompatibili cu cerințele nostului.

(69992)

lna.JurconeQlnfomimedla.ro
mailto:ina.jurcone@informmedla.ro
http://www.anD-iust.ro
mailto:razvan.mares@beremures.ro
resurseumaneaiupctm.ro


R T ■ Naționala de futsal a 
României a pierdut la 
scor (3-8) al doilea joc 
amical cu Slovacia.

ClPRIAN MARIHUȚ
clprlan.marlnutgin-formmedla.ro

• Devenii în deplasare. Cele două echipe 
devene din Liga I de futsal, campioana FC 
CIP și nou-promovata Quasar, vor juca în 
etapa a 11-a, programată în acest week-end 
în deplasare. FC CIP se va deplasa la Galați 
pentru meciul cu United în care e favorită 
clară, iar Quasar va juca la Cluj cu CF Clu- 
jana. (C.M.)

Au trecut pe locul 2
Deva (V.N.) - Deși Gică Barbu, antrenorul 

de la Mureșul Deva, spunea cu o zi înainte 
de meciul de ieri cu Gloria II Bistrița din 

deplasare că ar fi bun și 
un egal, iată că acest lucru 
nu s-a putut, iar prezice
rile cum că va fi o partidă 
foarte dificilă s-au adeve
rit. Așadar devenii au 
pierdut cu scorul de 2-0, 
primul gol primindu-1 
chiar în minutul 6. De fapt, 

prima repriză a fost aproape în totalitate a 
bistrițenilor, care și-au creat ocazii, dar nu 
au putut să mai înscrie. Deci, la pauză 
scorul a fost de 1-0 pentru gazde, fotbaliștii 
de la Mureșul Deva nereușind mare lucru.

în a doua parte a partidei însă, cu devenii 
s-a întâmplat ceva, pentru că au echilibrat 
jocul și au reușit să se apropie mai pericu
los de poarta adversarilor. „Am avut două 
reprize diferite, practic fotbal jucând doar 
în repriza a doua. Cu toate acestea, cei care 
au marcat au fost tot bistrițenii, care deși 
au o echipă tânără, este valoroasă și poate 
pune probleme oricând și oricui în această 
serie” - ne-a declarat după meci Barbu.

Deva - Reprezentativa de 
futsal a României a ieșit 
destul de șifonată din al 
doilea meci al dublei cu Slo
vacia și a căzut două locuri 
(de pe 10 pe 12) în clasamen
tul mondial neoficial întocmit 
de site-ul www. futsalplan- 
et.com. Naționala condusă de 
Zoltan Jakab a fost învinsă de 
slovaci, joi seară, la scor (8- 
3, 2-1 la pauză), deși în primul 
joc disputat miercuri câști
gase cu 5-4.

După ce în primul joc au 
marcat patru dintre cele 
cinci goluri ale victoriei, în al 
doilea, cei șase jucători ai FC 
CIP din lotul naționalei, 
Lupu, Molomfălean, Matei, 
Dobre, Gherman și portarul 
Juverdean, nu au mai putut 
salva România de la înfrân
gere.

„Echilibrul partidei a doua 
s-a rupt după pauză când la

Jiul își sperie adversarii

in sfârșit, victorie!
Deva (V.N.) - Dacia Orăștie a simțit, 

vineri, gustul succesului, după mai multe 
etape în care fotbaliștii antrenați de Con
stantin Nenu nu au reușit decât egaluri, atât 
în deplasare, cât și pe teren propriu. 
Orăștienii au învins acasă cu 2-1 pe Sparta 
Mediaș, într-un meci contând pentru penul
tima etapă din acest tur al Ligii a IlI-a de 
fotbal. Victorie, într-adevăr, dar a fost mai 
greu decât s-au așteptat gazdele. Spunem 
acest lucru, întrucât în minutul 20, fotbaliștii 
din Mediaș au reușit să deschidă scorul, iar 
gândul la cele trei puncte puse în joc se 
îndepărta tot mai mult. Cei de la Dacia și- 
au revenit însă repede, și doar după șase 
minute au reușit să egaleze. Este adevărat 
că dintr-o lovitură de la 11 metri, dar aces
te lovituri fac parte din joc. Golul egalizator 
a fost înscris de Blaga. Minutul 60 a adus și 
golul victoriei, care a fost marcat de Bojte. 
„Desigur că ne bucură mult această victorie, 
care ne aduce trei puncte valoroase. Echipa 
a jucat destul de bine, ceea ce ne dă 
încredere pentru ultima partidă din acest tur 
de campionat, pe care o vom disputa vinerea 
viitoare la Tîrgu Mureș - ne-a spus tehni
cianul celor de la Dacia.

Petroșani (C.M.) - Jiul dis
pută, duminică, pe teren pro
priu, o partidă de a fi sau a 
nu fi... retrogradat cu FC 
Vaslui. Dacă nici acum în 
ceasul al 12-lea minerii nu 
înving, speranțele de salvare 
de la retrogradare se vor 
reduce drastic. Conștient de 
disperarea Jiului, antrenorul 
de la FC Vaslui, Viorel Hizo, 
se așteaptă la un meci dur, 
apreciind că echipa pregătită 
de Marin Tudorache va da 
dovadă de agresivitate.

„Ei nu au ce pierde și cu 
siguranță vor avea o agresi
vitate excesivă în joc. Am 
pregătit echipa pentru orice 
fel de situație și sper într-un 
rezultat bun. Este un joc

Contracte diminuate
Deva (V.N.) - Pentru rezul

tatele slabe obținute în acest 
tur de campionat, fotbaliștii 
de la Jiul vor avea contractele 
diminuate cu 10%. Deși con
ducătorii clubului au declarat 
de mai multe ori. că acest 
lucru nu se va întâmpla, 
hotărârea aparține Consiliu
lui de administrație și se pare 
că va fi degrabă aplicată. 
Jucătorii spun că pe ei nu i- 
a anunțat nimeni oficial des
pre acest lucru și subliniază 
că nu merită asta. Oficialii 
Jiului au declarat că deocam
dată hotărârea nu a fost pusă 
în aplicare întrucât hotărârea 
finală aparține patronului 
Alin Simota”.

Naționala de futsal a suferit un duș rece in Slovacia (Foto: CL)

2-1 pentru slovaci tricolorilor 
le-a fost anulat un gol valabil. 
Decizia arbitrului i-a afectat 
și enervat pe tricolori care s- 
au năpustit în atac pentru a 
face dreptate. Din păcate 
atacurile noastre furibunde 
au fost lipsite de luciditate, 
iar slovacii, care au mai 
multă experiență, ne-au sur
prins pe contraatac și ne-au 

important și, dacă am în
vinge, lupta cu Jiul pentru 
evitarea retrogradării ar fi ca 
și câștigată”, a spus Hizo. 

Primul meci: 2-1 pentru Jiul la
Vaslui, în 10 septembrie 2005
Al doilea meci: 0-0 la Petroșani, 

în 5 aprilie 2006
Arbitri: Anton Heleșteanu - 

Zoltan Szekely, loan Onicaș - 
Florin Marcu

Jiul Petroșani - FC Vaslui,

duminică, ora 14.00 - Telesport
Palmares: 2 1

1 0 ,2-T

Acasă: 1 0

1 0 0-0

învins. Eșecul nu e până la 
urmă foarte rău, pentru că-i 
aduce pe jucătorii noștri cu 
picioarele pe pământ”, 
comenta Vali Ioniță, secre
tarul Comisiei de Futsal a 
FRF.

Ultimele teste ale tricolo
rilor până la meciurile grupei 
B care se vor disputa la Deva 
în perioada 15-21 ianuarie

Sportul, sănătatea și morala
Deva (V.N.) - în aula Spi

talului Municipal Hune
doara va avea loc luni, 20 
noiembrie, de la ora 14, o 
„Masă rotundă” care are 
drept scop atragerea aten
ției asupra comportamen
telor deviante ale ado
lescenților și contracararea 
acestora prin combaterea 
violenței în sport, pro
movarea spiritului de fair- 
play, lupta antidrog și anti
doping etc.

La acțiune sunt așteptați 
Nicolae Schiau, primarul 
Hunedoarei, Marieta Ilcu 
Răileanu, director executiv 

2007 se vor desfășura în com
pania Turciei în 13-14 decem
brie la București. Tricolorii 
au demarat campania de 
pregătire pentru Euro 2007 în 
urmă cu două săptămâni prin 
două jocuri amicale, în 
deplasare, cu naționala Cehiei 
(locul 9 mondial și cinci euro
pean) în care au obținut două 
remize identice, scor 3-3.

al DSJ Hunedoara, repre
zentanți ai altor instituții 
locale și județene. în inter
vențiile lor, invitații vor 
aborda probleme privind 
„Idealul de viață, sănătatea 
fizică și sportul, perimetrul 
vârstei tinere”; „Sportul și 
deviantele comportamen
tale”; „Deprinderi și obiș
nuințe corespunzătoare 
vârstei și sarcinile școlare. 
Drogurile și efectele lor 
asupra sănătății”; „Biserica 
- rolul ei în dezvoltarea 
comportamentului moral și 
spiritual al tinerei ge
nerații.”

VrpțEa Moș Crăciun să fie mai darnic anul acesta? Câștigă cu CL în22 decembrie:

oferit de magazinul INTO sau ' 1 pentru ca masa
de Sărbători sa-ti fie asigurata sau care să-ți îndulcească Sărbătorile sau ca să primești multi co
lindători. Fă-ți un abonament la Cuvântul liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună, până în 21 
decembrie Cu CL, Crăciunul va exista în fiecare casă!

REGULAMENT: La im noi participa angajatii S.C. Inform Media S.R.L. si
mu nici- <i".-ioia lir (ii<rd,.-iv I II Relate sLipiiirientare la tel. 211275. ml. 8806.

<>
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Aduși cu picioarele pe pământ
■ Naționala de futsal a 
României a pierdut la 
scor (3-8) al doilea joc 
amical cu Slovacia.

ClPRIAN MARINUȚ

dprlan.marlnuttlnformmedla.ro

• Devenii în deplasare. Cele două echipe 
devene din Liga I de futsal, campioana FC 
CIP și nou-promovata Quasar, vor juca în 
etapa a 11-a, programată în acest week-end 
în deplasare. FC CIP se va deplasa la Galați 
pentru meciul cu United în care e favorită 
clară, iar Quasar va juca la Cluj cu CF Clu- 
jana. (C.M.)

Gică Barbu

Au trecut pe locul 2
Deva (V.N.) - Deși Gică Barbu, antrenorul 

de la Mureșul Deva, spunea cu o zi înainte 
de meciul de ieri cu Gloria II Bistrița din 

deplasare că ar fi bun și 
un egal, iată că acest lucru 
nu s-a putut, iar prezice
rile cum că va fi o partidă 
foarte dificilă s-au adeve
rit. Așadar devenii au 
pierdut cu scorul de 2-0, 
primul gol primindu-1 
chiar în minutul 6. De fapt,

prima repriză a fost aproape în totalitate a 
bistrițenilor, care și-au creat ocazii, dar nu 
au putut să mai înscrie. Deci, la pauză 
scorul a fost de 1-0 pentru gazde, fotbaliștii 
de la Mureșul Deva nereușind mare lucru.

în a doua parte a partidei însă, cu devenii 
s-a întâmplat ceva, pentru că au echilibrat 
jocul și au reușit să se apropie mai pericu
los de poarta adversarilor. „Am avut două 
reprize diferite, practic fotbal jucând doar 
în repriza a doua. Cu toate acestea, cei care 
au marcat au fost tot bistrițenii, care deși 
au o echipă tânără, este valoroasă și poate 
pune probleme oricând și oricui în această 
serie” - ne-a declarat după meci Barbu.

Deva ■ Reprezentativa de 
futsal a României a ieșit 
destul de șifonată din al 
doilea meci al dublei cu Slo
vacia și a căzut două locuri 
(de pe 10 pe 12) în clasamen
tul mondial neoficial întocmit 
de site-ul www. futsalplan- 
et.com. Naționala condusă de 
Zoltan Jakab a fost învinsă de 
slovaci, joi seară, la scor (8- 
3, 2-1 la pauză), deși în primul 
joc disputat miercuri câști
gase cu 5-4.

După ce în primul joc au 
marcat patru dintre cele 
cinci goluri ale victoriei, în al 
doilea, cei șase jucători ai FC 
CIP din lotul naționalei, 
Lupu, Molomfălean, Matei, 
Dobre, Gherman și portarul 
Juverdean, nu au mai putut 
salva România de la înfrân
gere.

„Echilibrul partidei a doua 
s-a rupt după pauză când la

a un dus rece in (Foto: CL)

2-1 pentru slovaci tricolorilor 
le-a fost anulat un gol valabil. 
Decizia arbitrului i-a afectat 
și enervat pe tricolori care s- 
au năpustit în atac pentru a 
face dreptate. Din păcate 
atacurile noastre furibunde 
au fost lipsite de luciditate, 
iar slovacii, care au mai 
multă experiență, ne-au sur
prins pe contraatac și ne-au

învins. Eșecul nu e până la 
urmă foarte rău, pentru că-i 
aduce pe jucătorii noștri cu 
picioarele pe pământ”, 
comenta Vali Ioniță, secre
tarul Comisiei de Futsal a 
FRF.

Ultimele teste ale tricolo
rilor până la meciurile grupei 
B care se vor disputa la Deva 
în perioada 15-21 ianuarie

Vali Ioniță

2007 se vor desfășura în com
pania Turciei în 13-14 decem
brie la București. Tricolorii 
au demarat campania de 
pregătire pentru Euro 2007 în 
urmă cu două săptămâni prin 
două jocuri amicale, în 
deplasare, cu naționala Cehiei 
(locul 9 mondial și cinci euro
pean) în care au obținut două 
remize identice, scor 3-3.

In sfârșit, victorie!
Deva (V.N.) - Dacia Orăștie a simțit, 

vineri, gustul succesului, după mai multe 
etape în care fotbaliștii antrenați de Con
stantin Nenu nu au reușit decât egaluri, atât 
în deplasare, cât și pe teren propriu, 

fl, Orăștienii au învins acasă cu 2-1 pe Sparta 
Mediaș, într-un meci contând pentru penul
tima etapă din acest tur al Ligii a ni-a de 
fotbal. Victorie, într-adevăr, dar a fost mai 
greu decât s-au așteptat gazdele. Spunem 
acest lucru, întrucât în minutul 20, fotbaliștii 
din Mediaș au reușit să deschidă scorul, iar 
gândul la cele trei puncte puse în joc se 
îndepărta tot mai mult. Cei de la Dacia și- 
au revenit însă repede, și doar după șase 
minute au reușit să egaleze. Este adevărat 
că dintr-o lovitură de la 11 metri, dar aces
te lovituri fac parte din joc. Golul egalizator 
a fost îriscris de Blaga. Minutul 60 a adus și 
golul victoriei, care a fost marcat de Bojte. 
„Desigur că ne bucură mult această victorie, 
care ne aduce trei puncte valoroase. Echipa 
a jucat destul de bine, ceea ce ne dă 
încredere pentru ultima partidă din acest tur 
de campionat, pe care o vom disputa vinerea 
viitoare la Tîrgu Mureș - ne-a spus tehni
cianul celor de la Dacia.

Jiul își sperie adversarii
Petroșani (C.M.) - Jiul dis

pută, duminică, pe teren pro
priu, o partidă de a fi sau a 
nu fi... retrogradat cu FC 
Vaslui. Dacă nici acum în 
ceasul al 12-lea minerii nu 
înving, speranțele de salvare 
de la retrogradare se vor 
reduce drastic. Conștient de 
disperarea Jiului, antrenorul 
de la FC Vaslui, Viorel Hizo, 
se așteaptă la un meci dur, 
apreciind că echipa pregătită 
de Marin Tudorache va da 
dovadă de agresivitate.

„Ei nu au ce pierde și cu 
siguranță vor avea o agresi
vitate excesivă în joc. Am 
pregătit echipa pentru orice 
fel de situație și sper într-un 
rezultat bun. Este un joc

Contracte diminuate
Deva (V.N.) - Pentru rezul

tatele slabe obținute în acest 
tur de campionat, fotbaliștii 
de la Jiul vor avea contractele 
diminuate cu 10%. Deși con
ducătorii clubului au declarat 
de mai multe ori, că acest 
lucru nu se va întâmpla, 
hotărârea aparține Consiliu
lui de administrație și se pare 
că va fi degrabă aplicată. 
Jucătorii spun că pe ei nu i- 
a anunțat nimeni oficial des
pre acest lucru și subliniază 
că nu merită asta. Oficialii 
Jiului au declarat că deocam
dată hotărârea nu a fost pusă 
în aplicare întrucât hotărârea 
finală aparține patronului 
Alin Simota”.

important și, dacă am în
vinge, lupta cu Jiul pentru 
evitarea retrogradării ar fi ca 
și câștigată”, a spus Hizo.

Vaslui, în 10 septembrie 2005 

Al doilea meci: 0-0 la Petroșani, 
în 5 aprilie 2006

Arbitri: Anton Heleșteanu - 
Zoltan Szekely, loan Onicaș - 

Florin Marcu

Jiul Petroșani - FC Vaslui,

duminică, ora 14.00 - Telesport

Palmares: 2 1
0 .2-1

Acasă: 1 0
1 0 0-0

Primul meci: 2-1 pentru Jiul la

Sportul, sănătatea și morala
Deva (V.N.) - în aula Spi

talului Municipal Hune
doara va avea loc luni, 20 
noiembrie, de la ora 14, o 
„Masă rotundă” care are 
drept scop atragerea aten
ției asupra comportamen
telor deviante ale ado
lescenților și contracararea 
acestora prin combaterea 
violenței în sport, pro
movarea spiritului de fair- 
play, lupta antidrog și anti
doping etc.

La acțiune sunt așteptați 
Nicolae Schiau, primarul 
Hunedoarei, Marieta Ucu 
Răileanu, director executiv

al DSJ Hunedoara, repre
zentanți ai altor instituții 
locale și județene. în inter
vențiile lor, invitații vor 
aborda probleme privind 
„Idealul de viață, sănătatea 
fizică și sportul, perimetrul 
vârstei tinere”; „Sportul și 
deviantele comportamen
tale”; „Deprinderi și obiș
nuințe corespunzătoare 
vârstei și sarcinile școlare. 
Drogurile și efectele lor 
asupra sănătății”; „Biserica 
- rolul ei în dezvoltarea 
comportamentului moral și 
spiritual al tinerei ge
nerații.”

Vrei cq Moș Crăciun să fie mai darnic anul acesta? Câștigă cu CL în 22 decembrie:
oferit de magazinul INTO sau ' . pentru ca masa

de Sărbători să ti fie asigurată sau care să-ți îndulcească Sărbătorile sau I, ca să primești multi-co
lindători. Fă-ți un abonament la Cuvântul liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună, până în 21 
decembrie. Cu CL, Crăciunul va exista în fiecare casă!

i REGULAMENT: l.a acest concurs nu pol participa angajații SC Inform Media S R L. si 
nici rudele <i-f Jota ne gradele I șr II. Relații suplimentare la tel. 211275, irit. 8806.
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sâmbătă, 18 noiembrie 2006 cwÂra- mică pqBucrrâTt />

Vând ap. 2 camere (03)
• emensjar «o centrală, preț 1,1 mid. lei. Tel. 
0745/253413. (T)’
• Hațeg, etaj 2, hol central. Tel. 218104, 
0722/304959. (T)
• parter (uscătorl), zona Baroul de avocați. 
aragaz Bosch, nou, trailer gaz. Tel. 0723/514133 
CD
• urgent, contort 1, zona Miorița, contorizări 
apă, gaz, preț 1250 mid. lei. Tel. 223335 CD
• Deva, at 1, zonă liniștită, balcon închis, 
f.șchei termopane, preț 76X00ron, negociabil, 
L ^726-710903. (Al)

• orcul Mfcaa, centrală termică, parchet, 
gresle+fălanță et 3/4 zona Bălcescu, preț 980 
mii. negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
ai bta el 2, zona piață st 60 mp,
contorizări, balcon, preț 110.000 ron, tel. 0726- 
71$D3 0745439022. (Al)
a dacomandaH et 70 mp, CT, 2 balcoane, preț 
neg., tel.210780. (Al)
a Dada, parter, baie, bucătărie, semidec., CT, 
două holuri, preț 75.000 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)
a Zamfirescu, et 4, acoperit cu tablă, hol și 
bucătărie mărite, gresie, faianță, termopane, CT, 
preț 135000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Un Manta, et. 8/10, dec., baie cu geam, 
parchet, contorizări, balcon mare pe bucătărie 
și sufragerie, preț 105000 RON, tel. 0745/367893. 
(A2) 

a Alee Bajan, et 2 senvdec. oalcon închis, oaie, 
amenajat apometre, preț 66HO0 RON, tel. 
074S/3678B3. (A2)
a AL Mdd, et 3/10, dec, baie și bucătărie, 
CT, balcon, preț 67.000 RON, tel. 0745/367893. (A2) 
aCaqațL dec, balcon, centrală termică, 
termopan parțial, preț 130.000 RON, neg., tel. 
221712,0724/305661. (A2)
a Bd. Decebal et 3 ,dec, 2 balcoane, contorizări, 
preț 130.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2) 
a dec, C.T, gresie, faianță, parchet, ușă 
metalică, balcon închis, et 2, zona Zamfirescu, 
preț 1,250 mid., tel. 232060,0742/290024. (A3)
a semidec, repartitoare, apometre, fără 
îmbunătățiri, zona Al. Armatei, preț 720 mii., 
neg., tel. 232060,0742/290024. (A3)
a temldec, C.T, greise, faianță, parchet laminat 
ușă nouă, amenajat, st=54 mp,- zona 
Kogălniceanu, preț 35.000 euro, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
a apartament 2 camere modificat din 3, gresie, 
faianță, parchet laminat, ușă metalică, 
contorizări la apă și gaz, zona Dacia, preț 790 
rnil., neg., tel. 232060,0742/290024. (A3)
a bucătărie modHcată, parchet, gresie, faianță, 
ușă metalică, contorizări, zonă liniștită, lângă 
piață centrală, preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
a zona Kogălniceanu, centrală termică, parchet, 
gresie, faianță balcon mare închis, vedere pe 2 
părți, preț 115000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,232808 (A4) 

a zona llzo Balcan, centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță spoturi, rigips, ușă 
metalică preț 77000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,232809. (A4)
a etaj intermediar, zona Gojdu, centrală 
termică, termopan, parchet, gresie, faianță 
instalații sanitare noi, modificări, preț 35000 euro 
negociabil, tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
a 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)
a 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) 
a 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)
a etaj % 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)
a zona Trident, ocupabil azi, contorizări, fără 
modificări, preț 68000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,232808. (A4)
a etaj 3, centrală termică faianță se dă opțional 
cu mobilă zona Scărișoara, preț 83000 ron nego
ciabil, tel. 0745/302200,0723/251498 232809. (A4) 
a etaj 2, dec., centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță, ușă metalică Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
a etaj 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță parchet, balcon, Eminescu, preț 110.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
a arcuit, parchet, bloc de cărămidă, Daicon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
a dec, centrală termică proprie, parchet, balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON. tel. 223400. 
0724/169303,0742/005228. (A5)
a etaj 3, uși schimbate, contorizări, parchet, 
zona gării, preț 120.000 lei, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
a Deva, zona Progresul, 57 mp, decomandate, 
parchet în camere, balcon, apometre, reparti
toare, merită văzut, preț 115.000 ron. Tel. 235208, 
0724/620358. (A6)
a zona Gojdu, etaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorizat, suportă modificări, 55 mp, 
preț 125.000 ron. Tel. 235208,0724/620358. (A6) 
a zonă ultracentrală ST - 55 MP, decomandate, 
totul contorizat, gresie + faianță 2 balcoane, 
etaj intermediar, merită văzut, preț 135000 ron, 
tel. 235208,0724/620358. (A6) 

(62104)

-

a pe b-did Decebal, dec., s=74 mp, vedere în 2 
părți, 2 balcoane, C.T., neamenajat, preț 140.000 
RON, neg,, 0745/640725. (A7)
a pe Eminescu, aproape de Trident, et. 3, dec., 
s=58 mp, parchet, gresie, faianță C.T., 
termopane, balcon mare deschis, preț 155.000 
RON, 0745/640725. (A7)
a In Dada, et. 2, convector!, instant apă caldă 
baie amenajată termopan, preț 70.000 RON, 
neg., tel. 0745/159608. (A7)
a pe Scărișoara, semidec., neamenajat, C.T., et 
4, acoperit cu tablă preț 78.000 RON, tel. 
0749/268830. (A7)
a In Dada, semidec., et. 3, neamenajat, 2 holuri, 
parchet, contorizări, preț 68.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
a pe Zamfirescu, dec., et. 2, parchet, gresie, 
faianță apometre, ocupabil imediat preț 105.000 
RON, tel. 0749/268830. (A7)
a pe Mărăstl dec., et. 3, parchet laminat gresie, 
faianță C.T, termopan, balcon, preț 135.000 RON, 
tel. 0749/268830. (A7)
a zona liliacului, dec., et 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon închis, contorizări, s=50 mp, ocupabil 
imediat, preț 128.000 RON, tel. 206003,230324. 
(A7)
a 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)
a zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578. (A8)
a Aleea Armatei 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
a zona Dada, 2 camere, CT, parchet, gresie, preț 
55000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)
a zonă centrală 2 camere oecomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg, tel. 0746/779288. (A8)
a In circuit bloc de cărămidă, balcon închis, 
zona Dacia, preț 98.000 RON, neg, tel.231800. 
0740/317314. (A9)
a camere decomandate, cu parchet, balcon 
închis, contorizări integrale, et. 1, zona 
Kogălniceanu, preț 125.000 RON, tel, 231800, 
0745/511776. (A9)
a în Brad, zona A, gresie, faianță, parter, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10) 

Cumpăr ap.2 camere (04)
a zona Dada sau Astoria, preț 750 milioane lei; 
sau Gojdu, centru, 950 milioane iei. Tel. 
0720/462263,0728/779233. (T)
a Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)
a decomandate, balcon, parchet contorizări, 
repartitoare, zona Miorița, preț 13 mid., nego
ciabil, tel. 0742-019418 (Al)
a zona Gojdu, et 2, balcon mare închis, parchet 
contorizări, preț 135.000 ron, tel. 0726-316796. 
(Al)
a decomandate, CT, parter înalt cu balcon 
construit cu bucătărie în el, zona M. Viteazul, 
preț 150.000 ron, 0726-316796,0745-639022. (Al) 
a Dada, et 3, centrală termică amenajat, preț 
92.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
a Go|du, et 2, circuit faianță gresie, preț 145.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
a Dorobanți parter, 2 băi, living, centrală 
termică, balcon închis, preț 190.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
a zona Patria, amenajat modern, centrală 
termică balcon, et 2, preț 41.000 euro, neg., tel. 
0740/013971. (A2)
a zona Gojdu, modernizări, balcon, etaj inter
mediar, preț 125.000 RON, neg., tel. 0740/013971. 
(A2)
a dec, hol central, gresie, faianță CT, apometre, 
zona pieței, preț 1.400 mid., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
a 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)
a decomandate, 70 mp, contorizări totale, 
parchet, balcon mare, 2 băi, preț 130000 ron 
negociabil, tel. 0723/251498 0788(165702. (A4) 
a zona Lie de Muzică decomandate, contorizări 
total, termopan, parchet, gresie, faianță 
bucătărie modificată balcon închis, bine 
întreținut, preț 45000 euro negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703. (A4)
a bd. Decebal, etaj intermediar, decomandate, 
modificări în stil occidental, centrală termică 
preț 175000 ron negociabil, tel. 0723/251498 
232808. (A4)
a 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)
a dec, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
a dec, centrală termică 2 băi, boxă st 98 mp, 
Carpați, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (A5)
a etaj 2, balcon, parchet, repartitoare, 
contorizări la apă și gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38.000 euro, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (A5)
a 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)
a decomandate, zonă ultracentrală et 7, 
superamenajat, complet mobilat și utilat, preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208 
0729/018866. (A6)
a dec CT> $T 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
235208 0729/018866. (A6)
a b-dul Decebal et. 1, dec., s=75 mp, contorizări, 
neamenajat, preț 160.000 RON •'°q., tel. 206003, 
230324. (AD
a b-dul Decebal dec., parchet, gresie, faianță 
C.T., zona Artima, preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324. (AD
a pe AL Straiului, semidec., et. 3 din 4, gresie, 
faianță C.T., liber, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0740213174. (AD
a Dada, bucătărie modificată parchet, gresie, 
faianță contorizări, preț 88000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
a zona Împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băl, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garaj + pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
a zona l Creangă parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabll pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288 (A8)
a camere aemldecomandato, cu parchet, 
contorizări, balcon, et. 3, zona Kogălniceanu, 
Deva, preț 38.000 euro, tel. 212141. (A9) 

a ta Brad, terasă închisă preț negociabil tel. 
0254/613365 0788/040.490,0788458483. (A10)
a zonă centrata, Brad, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613368 
nrsR/nan490.0788/158483. (A10)

Vând ap. 4 camere (07)

• semldacomandate, C.T. parchet, gresie, 
faianță acoperit cu tablă zona Gojdu, preț 
40.000 euro, tel. 0726-710903,0745-639022. (Al)
a semidec, pardiel apometre, et 3, zona 
Gojdu, fără îmbunătățiri, preț 1500 mid, neg, tel. 
232060,0742/290024 (A3)
a dec, CT, 2 balcoane, 2 băl gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, superame- 
naj at tel. 232060,0742/290024 (A3)
a 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)
a bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg., tel. 235208 0729/018866. (A6)
a pe Mul 22 Decembrie, dec, et 3 din 4 modi
ficat, living mare, 2 băi, 2 balcoane, C.T., ușă 
metalică s= 102 mp, amenalat frumos, preț 
62.000 euro, neg., tel. 0745/640728 (AD
a pe Dorobanți et 4, acoperit cu tablă C.T., 2 
băi, balcon, neamenajat, preț 48000 euro, 
tel.0749/268830. (AD
a pe Băkescu, et 2 semidec, bloc de cărămidă 
contorizări, parchet 2 băl, s=80 mp, preț 170.000 
RON, neg. ,tel. 206003,230324. (AD.
a 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)
o zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et bun, CT, 2 balcoane, parchet 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288 
(A8)
a zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat 
termopane, sc 80 mp, preț 135000 ron, tel. 
0746/779288 (A8)
a dec, 2 băi (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, et 3, bd. Decebal, preț neg., 
merită văzut tel. 231800,0740/317313. (A9>

Vând ap. 5,6 camere (09)
a Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară 
centrală termică 130 mp, 240.000 ron, tel. 0722- 
564004. (Al)
a zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat f. 
frumos amenajat preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8) 

Vând case, vile (13)
a cază 4 camere, hol, baie, bucătărie, garaj, 
curte, grădină st 430 mp, zona Barițiu - Deva, 
preț 105.000 euro, negociabil. Tel. 0726/043786. 
(T)
a casă cu 440 mp teren, în Deva, central, Str. 
Spitalului, nr. 19. Tel 0254/216036. (D
a P+E+M,SC240mp,Jlntrărl,5camere,2băi,2 

bucătării garaj, C.T, 400 mp teren, 97.000 euro, 
tel. 0722-564004 (Al)
a central Deva, 2 Intrări, 3 camere, 2 băi, pivniță 
CT,-teren 600 mp, canalizare, apă gaz, livadă 

350.000 RON, tel. 215212. (Al) -
a 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)
a zona BariUu, D+ P+l, 4 camere, 2 băl, 2 
bucătării, balcon, scară Interioară gară pentru 
2 mașini, grădină centrală termică preț 200000 
euro, tel. 235 208 0724-620358 (A6)
a zonă centrală 2 balcoane, centrală termică 
termopane, 2 băi, parchet în camere, et 2, preț 
70000 euro, tel. 235208,0724420358 (A6)
a zona Pietroasa, P+l, construcție 2000, parter: 
2 camere, hol, bale, bucătărie, garaj, la etaj: 3 
camere, hol, bale, bucătărie, pretabll 2 familii 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)

Garant Consulting
-W 11 ani de exporu’ut.i

a .j >r a.) I. ■ o nVj li i rrj I ,

Deva, Cuza - Vodă, 
nr. 17, Cooperativa 
"Progresul", etaj. 1, 

In spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0729/018866.
(65430)

Anunța toți clienții și colaboratorii Agenției că din data de Ol. 12.2006 sediul 
nostru va fi în clădirea Cepromin (Bd. 22 Decembrie, nr. 37 A), camera 11/5, 

parter.
Firma noastră își propune să efectueze servicii profesioniste de vânzări, 

cumpărări, închirieri și consultanță imobiliară.

Clienții primesc gratuit informații despre oferta imobiliară, creditare bancară 

și evaluare imobiliară.

Și pentru că noi știm ce înseamnă un client mulțumit, suntem siguri că putem 

face față oricărei provocări.
în cazul în care doriți să începeți colaborarea cu Agenția noastră, vă rugăm 

ț să ne contactați la sediul din Deva, clădirea Cepromin, camera 11/5, parter. 

Tel./fax: 0254/231800 și 0254/212141.

E-mail: elitteimob ©yahoo.com: www.elitteimob.lx.ro

Administrator: Slabu loan, 0745/511776.

Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. F5, 
parter (colț cu Bd. Decebal) 

Tel. 215800,215151, 
0722/297010,0745/830316

__________________ ■■ 
Tranzacții Imobiliara avantajoase, 

In col mal scurt timpi

AGENȚIA IMOBILIARĂ

PRIMA - INVEST
LIDER IMOnil

AJLSDVi :■< a

Deva, bd. Iul Iu Mania, bl.C1, parter 
Tal/fax 0254/215212

MU 0722-504004. 
www.prlma-lnvoat.ro

Agenț/a Imobiliară
Deva, I.L Caraglale, nr.20 Qn spate la II.M. Pompieri)

223400
<4 0723/020207

0740/914688

Setania
www.casab0tanla.rdsllnic.ra

.. aproape de tine..
e-mail: casabetaniaDrdslink.ro

"""'n"M‘" "
;

§
8

37 A, parter, camera
12 (CEPROMIN)

FIȚI INFORMAȚI D£ ULTIMELE OFERTE 
ÎN VÂNZĂRI Șl ÎNCHIRIERI IMOBILIAREI 
TEL: 0742/290024

E-mail: imobfrancOyahoo.com
(68735)

RECLAME

elitteimob_%25c2%25a9yahoo.com:_www.elitteimob.lx.ro
http://www.prlma-lnvoat.ro
http://www.casab0tanla.rdsllnic.ra
casabetaniaDrdslink.ro
imobfrancOyahoo.com
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Hunedoara, bd. Corvin nr. 9 
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SUPER OFERTĂ! 
Uși de interior PORTA DOORS
■ TĂMPLĂRIB PVC ;l ALUMINIU Plionu RIHAL
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GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 

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

• construcția 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băl, 
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• construcția 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
o urgent, casă în Deva 3 camere, bucătărie, 
bale (gresie, faianță) piscină curte, st=580 mp, 
zona ultracentrală Deva, preț 150.000 euro, neg., 
tel.231800,0740/317313. (A9)
• tn Brad, zona A, cu curte, garaj (150 mp), 
încălzire centrală canalizare, apă curentă 
posibil privatizare, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788'158483. (A10)
• In Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• In Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp,
curent, apă canal, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/-" >A10)

Cumpăr casă (14)
• urgerrt, casă cu grădină Deva sau Slmerla, 
plata Imediat tel 215212. (Al)

Vând case la tară (17)
o casă 1 camere, bucătărie, curte, grădină apă 
gaz, telefon, pomi, viță în comuna Clugud, 43, 
județul Alba. Informații Deva, tel. 0254/221328 
(T)
• casă bătrânsască Certe), cameră bucătărie, 
cămară 2000 mp grădină plus curte, fântână 
șură preț 400 milioane lei sau schimb cu 
garsonieră în Deva. Tel. 231289. CD
• casă In comuna Unirea, lângă Hațeg, preț 
negociabil. Tel. 0727/386660.00

• urgent Deva, lângă Cantina TCH, parter, totul 
nou, amenajată contorizări, mobilată preț 650 
milioane lei, negociabil. Tel. 222313,0747/692330. 
CD
• Deva, zona gării, et 1, balcon închis, 
termopane, contorizări, renovată st 32 mp, 
ocupabllă Imediat preț 23.000 euro, tel. 0726- 
710903. (Al)
• decomandate, contorizări, ușă metalică 
termopane, parter, zona Eminescu, preț 63.000 
ron, tel. 0740-210780. (Al)
e confort L dec., bucătărie faianță + gresie, 
contorizări, zona N. Bălcescu nou, preț 82.000 
RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec,bucătărie, bale, contorizări, etaj Interme
diar, zona Mărăștl, preț 75.000 RON, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
o 2 camere, contorizări, etaj intermediar, zona 
Gojdu, preț 60.000 RON, tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)
• dec, contorizări, etaj 4, zona Bejan, preț 55.000 
RON, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, contorizări, parter, zona Gojdu, preț 
21.000 euro, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2) 
e urgent, semldec, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, mobilată balcon închis, zona 
Marăști, preț 670 mil., neg, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
e 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 0745/302200,232808 (A4)
• zona M. Viteazul, balcon închis, Igienizată 
ocupabilă Imediat, accept credit Ipotecar, preț 
22000 euro negociabil, tel. 0786/165703, 
0745/302200. (A4)
• se vlndo garsonieră, parchet, faianță 
apometre, gaz 2 focuri, zona Progresu, stare 
foarte bună, sau la schimb cu apartament 2 
camere + diferență în zonă centrală accept 
credit ipotecar, preț 67000 ron, tel. 0745/302200, 
232808 (A4)
• zona Decebal decomandate, parchet 
termopan, contorizări totale, stare bună 
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)
• stal 3, dec., contorizări, repartitoare, parchet 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78000 RON, neg, 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• dec, neamenajată st=40 mp, contorizări, 
balcon, Dorbanțl, preț 80.000 RON, neg., tel. 
223400,0720/38796,0742/005228 (A5)
• zona M. Eminescu, dec, et. 3, ocupabllă 
imediat preț 52.000 RON, tel. 235.208 
0729/018866. (A6)
• zona Progresul, bloc cărămidă parchet 
vedere la stradă contorizări, preț 68000 RON, 
neg, tel. 235.208 0724/620358 (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat preț 75.000 RON, neg, tel. 
2352080729/018866. (A6)
• zona Plată et 2, contorizări, balcon, parchet 
preț 235208 0724/620358 (A6)

s

Conailiul Local al Municipiului Hunedoara organizează licitație publică în baza Legii nr. 215/2001 
pentru vânzarea următoarelor terenuri:
a) teren în suprafața da 29,87 mp situat în str. Avram lancu nr.9, bl. 140, ap 26;
b) teren în suprafață de 10,8 mp situat în b-dul Dacia, nr. 23;
c) teren în suprafață do 35,26 mp situat în str. Cerbului nr.1 A, bl.Cl;
d) teren în suprafață de 81,00 mp situat în b-dul Corvin, nr.4.
Suim minimă do pornire a licitației este de:

pentru terenul menționat la lit.a - 25,00 EURO/mp echivalent în lei la cursul BNR din ziua plății;
pentru terenul menționat la lit.b - 30,00 EURO/mp echivalent în lei la cursul BNR din ziua plății;
pentru terenul menționat la lit.c - 15,00 EURO/mp echivalent în lei la cursul BNR din ziua plății;

- pentru terenul menționai la liț.d - 30,00 EURO/mp echivalent în lei la cursul BNR din ziua plății;
Garanția do participare la licitație este de 1OO lei [RON).
Informații suplimentaro șl documentele licitației se pot obține de la sediul Consiliului local al municipiului 
Hunedoara - Serviciul urbanism [camera 21), b-dul Libertății nr.17, sau la telefonul 0254/712877, începând 
cu data do 21.11.2006.
Ofertele se depun până la data de 08.12.200â, ora 12.00, la sediul Consiliului local al municipiului Hune
doara. Licitația va avea loc b sediul Consiliului local al municipiului Hunedoara, în data de 11.12.2000, ara 
ll.OO. (69910)

e wgenLtozona Gojdu, etl, 2 camere, s=27 mp, 
contorizări, parchet preț 61.000 RON, neg, tel. 
0749/268830. (A7)
o zona Imlneseu, et3, semldec, 5=26 mp, 
neamenajată zugrăvită curată contorizări, preț 
55.000 RON, neg, tel. 206003,230324. (A7)
o pa bdul I. Manlu, 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)
• In Dorobanți parter, dec, s=27 mp, gresie, 
faianță rolete exterioare, contorizări, libera, preț 
69.000RON, neg, tel. 0745/640725. (A7) 
iranl, zona Dacic dec, et. bun, bale, 
bucătărie, parchet apometre, preț 54.000 Ron, 
neg, tel. 0745/786578 (A8)
a zona Dadă 1 cameră baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48000 Ron, neg, 
tel. 0746/779288 (A8)
a zona Dadă 2 camere, parchet paz contorlzat 
gresie, preț 60.000 Ron, neg, tel 0746/779288

• zona DonbanțL bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță Inst sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288 (A8)
• dec, amenajată (parchet laminat, gresie, 
faianță), contorizări, et3, zona Zamflrescu, 
Devă preț 85.000 RON, neg, tel.231800, 
0740/317314. (A9)
o dec, cerneri cu parchet contorizări Integrale, 
etaj Intermediar, s 43 mp, bd. 22 Decembrel 
(zona Liceul Auto), Deva, preț negociabil, tel. 
212141,231800. (A9

Vând terenuri (21)

■ lUOO mp, tn Devc lângă Cabana Bejan. Tel. 
0254/222002. (T)
• NN mp, Intravilan, Intrare tn Simerla dinspre 
Deva, DN 7, fs 84 m, PUD, Certificat de urbanism 
spațiu comercial P + l, avize, branșamente de 
Utilități (curent apă gaz) pe teren. Tel: 0723- 
230204.CT)
• două teromal extravilan de 6.000 șl 24.700 mp, 
localitatea Toteștl ■ Hațeg, lângă canton, acte tn 
regulă titlu șl cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. CT)
• părerii de 5800 mp, pe platoul Bejan, teren 
arabil în Sântuhalm 3000 mp, șl pădure de 
salcâm 1 ha tn satul Lunca, prețuri negociabile. 
Tel. 213053. CD
• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcela, fă 22 m, facilități, 20.000 euro 
parcela, 0722-664004. (Al)
• In Boknuș, st 4600 mp, fs 70 m, preț 20 

jro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• HravBan, st 1900 mp, fs 24, apă gaz, 
canalizare la poartă zona Horea, preț 36 
euro/mp, neg., tel 0742/019418 (Al)

• iigent, MavBan, st=5000 mp, fs 20 m, 2 
parcele, acces din DN 7, zona Sântandrel, Ideal 
pentru hale Industriale, preț 15 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• HravBan, 57W mp, fs 30 m, facilități: apă gaz, 
curent zona Sântuhalm, preț 25 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024 (A3)
• urgent gridM + construcție casă livadă 
fântână curent st=1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 232060, 
0742/290024 (A3)
• Intravilan, «*=1550 mp, fs 18 m, facilități: 
curent apă gaz, zona Sântandrel, preț 15 
euro/mp, tel. 232060,0742/290024 (A3)
• Intravilan, «t=22 ari, fs 22 m, facilități: apă 
curent preț 6 euro/mp, zona Almașu Sec, tel. 
232060,0742/290024 (A3)
• In Deva, zona, Eminescu, ST- 17000 mp, 
parcelat de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, 
formă dreptunghiulara, poziție bună ideal pt. 
Investiție, consbuție casă acte la zi, preț de la 10 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0723/251498 0786/165703. (A4)
• HravBan, la DN 7, între Deva și Slmeria, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, fiecare, utilități tn 
zonă preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (A5)
• 3 parcela de 800 mp, 20X40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept șl panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,07243/169303, 
0740/914688 (A5)
• HravBan, st 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități tn zonă Zăvol-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)
• HravBan, st 1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit tn apropierea bisericii de 
pe Eminescu, loc drept strada asfaltată preț 95 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• st 6638 mp, front stradal 15 m, utilități în 
apropiere, între Sânthaim 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)
• HravBan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg, tel. 235208 
0729/018966. (A6)
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• lntravlan,laDN7tst304imp,fs90m,cunr.ae 
casă, certificat de urbanism, gaz, apă, curent, 
toate cu proiect șl branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)

• Don, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, Ideale 
pentru birouri șl depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• Intravilan, In Deva, zona Zăvoi, s=1000 mp, 
fs=18, utilități In zonă, preț neg., tel. 212141, 
231800. (A9>
• teren, s 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utllltățllle tn zonă, preț 25 euro/mp, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)
• In Brad, grădină + garaj, st 350 mp, curent 
trifazic, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788'158483. (A10)
• Brad ■ Deva, 1800 mp, intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• to Brad, zona B, 1 ha, intravilan, preț atractiv, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

• Intravilan Deva sau împrejurimi, cu utilități, 
500 mp ■ 1 ha, urgent. Tel. 0720/462263, 
0728/779233. CD
• S hectare intravilan, la șosea Deva sau împre
jurimi, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând locuri de veci (23)
• vând cawu 2 persoane, în cimitirul Bejan, loc 
central, p, eț negociabil. Tel. 219314. (T)

Vând spații comerciale (25)
• SI mp, centrală termică grup sanitar, modern 
amenajat, vitrină mare, Deva, zona Bdul 
Decebal. Tel. 0747/490290. (T)
• Deva, P +1,150 mp + teren, 2 garaje, centrală 
termica, canalizare, apă gaz, 82.000 euro, tel. 
0722-564004. (Al)
• hală de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședințe, poduri rulante, cale ferată 
rampă teren st=6700 mp, zona Deva preț nego
ciabil, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• hală Industrială st=800 mp, compartimentat 
în 2, apă gaz, curent și teren st=6800 mp 
construcție nouă Deva, tel. 232060,0742/290024. 
(A3)
• st=290 mp, H=43 m, curent trifazic, CT, birou 
renovat, zona Deva preț 140.000 euro, neg., tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• urgent, tn 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 Mărișfl, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)

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

• In Brad, dependințe (garaj P+l), 50 mp, curte 
mare, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
.„8M/IM0.4SO. 0/88/158.4^. (AID)

imobile chirii (29)
• închiriez apartament 2 camere, zona gării, 
decomandate, contorizări, prefer familie tânără 
Tel. 0724/265275. (T)
• ofer spre închiriere spațiu 100 mp + 30 mp, 
producție, depozit, acces auto, toate facilitățile. 
Tel. 227903, orele 17-21. CD
• ofer spre închiriere, urgent, cameră mobilată, 
în bloc, în Deva Tel. 0254/225044, CD
• garsonieră Devă complet mobilată 80 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• Deva, 70 mp + 130 mp, depozit termopane,

• 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 superamenalat zona Al. Neptun, preț 
350 euro/lună tel. 232060,0742/290024 (A3)
• ofer pentru închiriat ap. 3 camere, mobilat, 
aragaz, frigider, contorizări la apă și gaz, pm+ 
100 euro, zona. T. Maiorescu, tel. 2320/ 
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 Mărăștl apartament 3 camere (living și 2 
dormitoare), termopane, centrală termică, 
podele laminate, tv color, gresie, faianță 
mobilat și utilat, preț 300 euro/lună Tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• apartamente sau garsoniere, (NE)mobilate, 
zona Gojdu, B-dul Decebal, piață, M. Eminescu, 
ofer prețul pieței în funcție de condițiile oferite, 
tel. 235208,0724-620358,0729-018866. (A6)
• apartament 4 camere, zona Liliacului, etaj 
intermediar, de lux, centrală termică 
termopane, gresie + faianță parchet complet 
mobilat și utilat merită văzut, preț negociabil, 
tel. 235208 0724-620358 (A6)
• ofer pentnl închiriere apartament 4 camere, 
modificat și utilat stil occidental, CT, zona Liliac
ului, Deva, tel.231800,0740/317314. (A9)

Auto românești (36)
• vând Dada 1310, af 1987, culoare albastră unic 
proprietar, RAR 2008 Tel. 0728/054076
• vând Dada 1310, stare foarte bună preț 500 
euro. Tel. 0722/509475. (T)
• vând Dada 1410 L, af 1998,38.500 km rulați, 
stare excepțională Farcaș Dumitra, Vața de Sus. 
Tel. 0726/220796,0788/942507. (T)
• 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)

Compania americană G.N.L.D.
Internațional vă oferă posibilitatea unei 
activități proprii cu produsele companiei și 
sistem de distribuire propriu. Aflați cum se 
câștigă bani la nivel european, muncind în 
sistemul vânzărilor Mrecte.

Prezentarea va avea loc în data de 21 
noiembrie 2006, la ora 18.00, în sala de 
ședințe a Casei Sindicatelor Deva, Strada 
Kogălniceanu, nr. 4.

Relații la telefoanele: 0741-068646 sau 
0788-000371. ,

RECLAME

stamprodMrMtnk.ro
cunr.ae
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MICĂ PUBLICITATE /11

Timișoara anunță publicul

doara, stt. A. vțsiu, nr,;25; WfterMefi 

apariția anunțului.

ZMc, la sădim A.P.M. Hune- 
ien <ie 5 zile lucrătoare de la

(68790)

Recunoștință și dor la 5 ani de la decesul dra
gului nostru

SIMA IO AN
Parastasul are loc astăzi 18 noiembrie, ora 9,30 la 
Biserica „Buna Vestire” din Deva.

Odihnă veșnică.
Familia

Soția Gabriela și fiica Simona anunță cu durere 
moartea fulgerătoare a celui care a fost

prof. MIHAI DANCIU
Corpul neînsuflețit este depus la Capela Ortodoxă 
Deva. înmormântarea va avea loc sâmbătă, 18 nov., 
ora 13, la Cimitirul de pe str. M. Eminescu.

Dumnezeu să-l odihnească!

Auto străine (37)

• vina BMW 5251, af 1988, impecabil, preț 4300 
ecro. Tel. 0726/392739. m
• vând Daewoo 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. (T)

• vănd urgent șl 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)

îmbrăcăminte, incălțăminte 
articole sport (52)

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

(5/17.11)

Colectivul Școlii Generale „Lucian Blaga” din 
Deva este alături de familia îndoliată la greaua 
încercare pricinuită de decesul celui care a fost

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

• vând Opal Vectra, af 1992, 1600 cmc, 
Injecție benzină, Euro 2, 170.000 km 
parcurși, unic proprietar în România. radio- 
casetofon Blaupunkt ■ cod, mașină ținută 
în garaj, preț 3500 euro, negociabil. Tel. 
0724/341703,0254/212287. (5/14.11)

• vând completai damă de seară flecare cu 
accesorii, șl rochii de seară mărimi între 40-44. 
Tel. 218084,0722/586808,0743/211074 CD 
având scurtă de blană neagră naturală 
mlelușă mărimea 48 ■ 50, preț 300 ron, nego
ciabil. Tel, 0751/983975. (D

• vând paitlli Lomustin (CCMU), 12 bucăți, 
guler damă, jder și una vidră, tv Panasonic, diag. 
70 cm. Tel. 235153. (D

Oferte locuri de muncă (74)

profesor DANCIU MIHAI
și transmite pe această cale sincere condoleanțe.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Altele (61)

• vând VW Passat D, 1500 cmc, 5 trepte, VT 2008, 
roșu, 4+1 uși, turelă piese schimb, preț 1000 
euro sau variante sau la schimb cu animale. Tel. 
0720/575832. CD

Electrocasnice (56)
• vând cartată Orange 27 $, preț 750.000 lei, 
negociabil. Tel. 0744/116494. (T)

Mobilier și interioare (47)

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

. • vănd canapea extensibilă preț negociabil. Tel. 
I 219024. CD
*- .«vând convenabil mobilă second, birou,
* servantă hol, bucătărie, mochete, mașină 

automată combină frigorifică aragaz, prețuri 
accesibile. Tel. 218084,0722/586808,0743/211074, 
0724/643045. (T)

având aragaz 4 ocnlurl șl cuptor, marca 
„Modem" de Satu Mare, stare bună preț390 ron, 
negociabil. Tel. 07ie’’43093, CD

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

a vând 11 ol, preț 170 ron bucata, un berbec, 
preț 300 ron. Tel. 0727/068409. (1/17.11)
a vând porci de peste 150 kg, ofer loc pentru 
pregătire șl afumat, preț negociabil. Tel. 
0254/212123. (T)
a vând pord mari de 200 kg șl purcel de 50 ■ 70 
kg, rasă de carne. Tel. 210900,0744/611145. CD
a vând porumb ștlulețl, 3000 kg. Tel. 
0254/224292, după ora 16. (9/17.11)

Alege CL pentru anunțul tău

SC HERAL CONSULTING SRL Orăftle, lichidator 

judiciar al SC MULTICASH SA, cu sediul în Petroșani, str. M. 
Viteazul, nr. 3, jud. Hunedoara, organizează vânzarea prin 
licitație publică, în data de 18.12.2006, ora 11,00, la sediul 
Tribunalului Hunedoara, cam. 119, a următoarelor bunuri:
1. Mașină de numărat bancnote = 838 lei RON.
2. Pompă benzină =4520 lei RON.
3. Aspirator Rainbow = 2100 lei RON
4. Rezervor cilindric carburant = 520 lei RON
Prețurile menționate mai sus nu conțin T.V.A.
Caietul de sarcini și orice informații sunt la dispoziția eventu
alilor cumpărători la sediul lichidatorului din Orăștie, str. ,N. 
Bălcescu, nr. 42, tel. 0254-240807, 0744861763, fax 0254- 
206241. (69973)

SC HERAL CONSULTING SRL Orăștie, lichidator 

judiciar al SC METACOM SRL, cu sediul în Lupeni, Aleea 
Narciselor, nr. 10 A, jud. Hunedoara, organizează vânzarea prin 
licitație publică, în data de 18.12.2006, ora 12,00, la sediul

. Tribunalului Hunedoara, a următoarelor active ale societății:
1. Apartament 3 camere, situat în Lupeni, Str. Viitorului, bl. M2, sc.
III, ap.43, parter = 22.500 RON.
2. Dispozitiv de îndoit și modelat metale = 4200 RON.

Prețurile menționate mai sus nu conțin T.V.A.
Caietul de sarcini și orice informații sunt la dispoziția eventualilor 
cumpărători la sediul lichidatorului din Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 
42, tel. 0254-240807, 0744861763, fax 0254-206241.

(69974)

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

(69064)

Pierderi (62)
• pierdut».nun valorice emise de Ministerul 
Agriculturii, Pădurii și Dezvoltării Rurale cu seria 
MAPDR de la nr. 2032601 la nr. 2032650. Se 
declară nule. (8/17.11)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Dolcan vergii. Se declară nul. (7/17.11)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Manițlu Constantin. Se declară nul. 
(446095/17.11)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Murg Ioana Marla. Se declară nul. (446096/17.11)
• nlerdut camei asigurări sănătate De numele 
Șerban Marian. Se declară nul. (446094/17.11)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Strngu Claudia. Se declară nul. (3/17.11)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Vasllllca Lucian Adrian. Se declară nul. 
(446096/17.11)

Citatii (63)
• Demnul Bâdohr Nicolae Alin este citat la 
Judecătoria Hunedoara, pentru data de 
26.11.2006. în calitate de pârât dosar nr. 
1977/243/2006 în proces de divorț cu Bădolu 

'Teodora. (2/17.111' „ • *•* :

Prestări servicii (72)
• repar orice fel de defecțiune în domeniul 
instalațiilor, montez centrale, boilere, sigilez 
apometre. Tel. 218084,0724/643045,0722/586808, 
0743/211074. (T)

• transport persoane Italia ■ Germania - 
Franța • Spania ■ Portugalia, la destinație] 
plecări miercuri șl vineri. Relații la tel 
0745/311390,0744/546361 (7/17-10)

APM Hunedoara și 
SC Petrom SA 
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• asistent farmacist Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 -16
e firmă de curlerat caută colaboratori pentru 
livrare reviste șl pilcuri, pentru Deva șl Hune
doara. Informații latei. 0728/818409. (7/16.11)
• societate comercială angajează asistent 
manager (secretară), cunoștințe operare calcu
lator. Se oferă salariu atractiv. CV prin fax 
0254/214341.(4/16,11)
• sodetato comercială angalează contabil. 
Condiții: autorizat pentru încheiere balanță plus 
bilanț. Se oferă salariu motlvant. CV prin fax 
0254/214341.(4/16.11)
• Societate comercială cu Drofll orotectla me
diului caută colaboratori cu pregătire supe
rioară pentru elaborare documentații, măsură
tori în domeniu; preferabil persoane cu expe
riență. analizademedlu®gmail.com (5/16.11)
• Unitate UMară angajează militari cu contract, 
vârsta maximă 26 de ani. Relații la tel. 
0726/280682.(9/1411) 
31’zTeL2Î3244^re!e9-216POStUrl'

• vânzător, Hunedoara, 4 posturi, data limită
21.11. M 213244, orele 9-16
• vânzător, Lupeni, 2 posturi, data limită 30.11. 
Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• vânzător, Lupeni, 3 posturi, data limită 1.12. 
Tel. 213244, orele 9-16
• zidar pietrar, Deva, 3 posturi, data limită 15.11. 
Tei. 213244, orele 9-16
• zidar rooar tencultor, Deva, 2 posturi, data 
limită 15.11. Tel. 213244, orele9-16.
• zidar mar tencultor, Deva, 2 posturi, data 
limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• zidar mar tencultor, Deva, 2 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244 orele 9 -16
• zidar mar tencultor, Deva, 3 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244 orele 9 ■ 16
• zidar mar tencultor, Hațeg, 10 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244 orele 9 ■ 16
■ zidar rosar tencultor, Hațeg, 3 posturi, data 
limită 30.12. Tel. 213244 orele 9 -16
• zidar mar tencultor, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 21.11. Tel. 213244 orele 9 -16.
• zidar mar tencultor, Hunedoara, 5 posturi, 
data limită 30.11. Tel. 213244 orele 9 -16.
• zidar mar tencultor, Orăștie, 6 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• zidar șamotor, Călan, 3 posturi, data limită
31.12. Tel 213244, orele 9 -16

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni bine 

informați! 
Ziarul 

familiei tale!

Informația te privește!

EVIDENTIAZA-TE!
r

Ni VARIANTE^

(6/17.11)

Sincere condoleanțe familiei greu încercate la 
dispariția prematură a distinsului om și profesor

MIHAI DANCIU
Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Familia Laurean, Lucia și Lavinia Lucaclu

(4/17.11)

• zugrav, vopzHor, Călan, 1 post, data limită I • zugrav, vopsitor, Hunedoara, 1 post, data
31.12. Tel. 213244, orele 9-16 | limită 30.11. Tel. 213244, orele 9-16.

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

caută pentru dezvoltarea echipei 
în Deva

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

Cerințe:

• program de lucru între orele 6,00 -10,00;
• seriozitate;
• dinamism;
• abilități de comunicare.

Oferim:
• comision din vânzări;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv 
tânăr;
• un loc de muncâ modern și sigur;
• echipament.

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

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

(32135)

TALON VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE!
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•Cu bicicleta. Prințul Charles al Marii Bri
tanii și-a obligat o parte din angajați să cir
cule cu bicicleta și a declarat că este 
hotărât să circule cu trenul, pentru a prote
ja mediul de efectele gazelor de seră.

•Artiști onorați. Trupa Bon Jovi, James 
Brown, Rod Stewart, Prince, Dusty Spring
field și fostul producător al trupei Beatles, 
compozitorul George Martin, au fost incluși 
în Music Hall of Fame, în cadrul unei cere
monii care a avut loc la Londra.

Tornadă în North Carolina
Miami (MF) - O tornadă produsă joi, în 

North Carolina, în Statele Unite, a provo
cat moartea a cel puțin șase persoane, dis
trugând în întregime mai multe case din 
regiune. Patru copii și doi adulți au fost 
răniți, unii dintre ei aflându-se în stare 
gravă, după ce casele lor au fost distruse 
de tornadă, în vestul orașului Riegelwood. 
Șeriful din districtul Columbus, Chris Bat
ten, a declarat că șase persoane au murit, 
după ce cinci sau șase case au fost com
plet distruse. în regiune se desfășoară 
căutări cu ajutorul câinilor, pentru a fi 
găsite persoanele dispărute. Printre victime 
ar fi și doi copii.

Peter Gabriel,
■ Peter Gabriel a fost 
ales „omul păcii" pe 
2006 de către laureații 
premiului Nobel.

Roma (MF) - Cântărețul bri
tanic Peter Gabriel a fost 
desemnat „omul păcii pe 2006”, 
ieri, la Roma, în timpul unui 
summit al laureaților premiu
lui Nobel pentru pace care se 
va încheia mâine.

Cel care i-a înmânat premi
ul a fost polonezul Lech Wale
sa, laureat al premiului Nobel 
pentru pace în 1983, care l-a 
înlocuit pe fostul președinte 
sovietic Mihail Gorbaciov, 
absent din motive de sănătate.

„Peter Gabriel este recunos
cut în lumea întreagă pentru 
activitățile sale în favoarea 
păcii și umanității. El folosește 
muzica, limbajul universal, 
pentru a facilita înțelegerea în
tre culturi”, a subliniat Gorba
ciov, laureat al premiului No
bel pentru pace în 1990, într-un

Suveniruri pentru logodnă

Case distruse în Old Lake Road (Foto: epa)

Londra (MF) - Comercianții 
din Londra se pregătesc cu 
suveniruri care să marcheze 
logodna prințului William, al 
doilea în ordinea succesiunii 
la tronul Marii Britanii, cu 
Kate Middleton, deși casa 
regală nu a făcut nici un

Snoop Dogg în 
modă

Los Angeles (MF) - 
Starul rap-ului american 
Snoop Dogg a lansat o 
linie de produse pentru 
animale de companie 
care include haine, acce
sorii și jucării, în urma 
asocierii cu o mare com
panie din domeniu, JPI 
Pets. Lansarea colecției, 
care va fi disponibilă 
pentru comandă pe 
internet începând cu 21 
noiembrie, coincide cu 
lansarea celui mai 
recent album al 
rapper-ului, „Tha Blue 
Carpet Treatment”.

I în arest
i Mirnba (MF) - Gărzile 
i de corp ale actriței 
i Angelina Jolie au fost 
i arestate după ce au 
; fost implicate într-o 
ț altercație cu părinții 
ț unor copii care învățau 
j la o școală din orașul 
= indian Mumbai, unde 
j se filmau câteva scene 
ț din filmul ,fi Mighty 
î Heart". Altercația a 
i avut loc când porțile 

școlii s-âu deschis pen-
i tru a le permite părin- 
i ților să-și ia copiii. Pă

rinți furioși le-au acuzat
■ pe trei dintre gărzile de 

corp ale actriței că i-au
: împins și insultat

Farfurie cu poza cuplului (Foto: epa)

Nuntă în castelul bântuit

Llll este un pui de koala care s-a născut 
în parcul Gold Coast din Queensland, Aus
tralia. (Foto: FAN)

Noapte cu stele căzătoare
București (MF) - în această noapte, între 

orele 3.00 și 6.00, se va produce maximul 
unui curent de meteori, numit Leonide. Cei 
care vor privi cerul, fără un instrument 
astronomic, pot vedea între 50 și 100 de 
meteori (stele căzătoare) pe oră. Leonidele 
sunt resturile cometei Temple-Tuttle, ce 
trece pe lângă Soare o dată la 33 de ani. 
în perioada 1998-2002, Pământul a trecut, 
în fiecare an, printr-o regiune plină de pra
ful lăsat de nucleul cometei în 1998. în 
acest an Pământul va trece prin regiunea 
pe unde a trecut cometa în 1932.

■ Castelul în care se va 
căsători cuplul de actori 
Tom Cruise și Katie 
Holmes este bântuit.

Roma (MF) - Castelul italian 
din apropiere de Roma, ales de 
actorii americani Tom Cruise 
(44 ani) și Katie Holmes (27 
ani) pentru nunta lor care va 
avea loc astăzi, este bântuit de 
fantoma unei ducese care a 
murit asasinată, conform 
spuselor localnicilor.

Deși cuplul hollywoodian nu 
a confirmat locul ceremoniei 
de căsătorie, toate indiciile duc 
spre castelul medieval al fa
miliei Odescalchi, situat pe 
malul lacului Bracciano, lângă 
Roma.
Legenda

Castelul a fost construit în 
secolul al XV-lea pentru fami
lia aristocrată Orsini. Legenda 
spune că soția cu mult mai 
tânără a lui Paolo Giordano I 
Orsini, Isabella de Medici, își 
introducea amanții în castel 
printr-o ușă secretă. Cei care 
nu o satisfăceau pe ducesă 
erau aruncați, printr-o ușă 
separată, într-o fântână.

Când violentul și nemilosul 
Paolo, care devenise între timp 
duce de Bracciano, a descope
rit că soția sa avea amanți, a

„omul păcii"

mesaj transmis în timpul cere
moniei. Amintind că Peter Ga
briel a fost unul dintre primii 
artiști care au denunțat apar- 
theid-ul, primarul Romei, Wal
ter Veltroni, a salutat „o voce 
care se luptă pentru libertate”, 
în discursul său de mulțumire, 
Peter Gabriel a subliniat că 
„muzica este omniprezentă în 
lume, așa cum este și apa” și 
că „limbajul atinge ființa uma
nă”; Peter Gabriel (56 ani), fost 
membru al trupei Genesis și 
angajat de mai mulți ani în lup
ta pentru drepturile omului, 
este, de peste un an, în turneu 
mondial, în beneficiul organi
zației Amnesty International.

anunț oficial în acest sens. 
Șefii de la centru comercial 
londonez Woolworths au spus 
că nu doresc să fie prinși pe 
picior greșit în cazul în care 
fiul prințului Charles își va 
anunța intenția de a se 
căsători.

între obiectele pregătite se 
numără căni tradiționale, far
furii și prosoape pentru ceai 
sau o ediție limitată de tele
foane mobile. Unele obiecte 
sunt decorate cu fotografii ale 
cuplului, însoțite de mesajul 
„Sărbătorim căsătoria regală 
a lui William și Kate” și cu 
spațiu lăsat necompletat pen
tru dată.

Katie Holmes, Tom Cruise și fiica lor. Suri (Foto, epa)

hotărât să o ucidă în timp ce 
se aflau în vacanță la locuința 
lor din Florența: în timpul 
unei cine a strangulat-o.

Folclorul local spune că, în 
semn de răzbunare, Isabella

Will Smith, invitat (Foto: epa)

bântuie camerele castelului 
unde a trăit și unde cuplul 
numit de presă TomKat 
urmează să-și jure credință. 
Presa locală mai face specu
lații asociind numele ducesei 
cu cel al fiicei adoptate de Tom 
Cruise în timpul căsătoriei cu 
australianca Nicole Kidman, 
Isabella, în vârstă de 13 ani. 
La nuntă sunt așteptate 
celebrități precum John Tra
volta și Kelly Preston, Steven 
Spielberg, Michael Douglas și 
soția sa Catherine Zeta Jones. 
Cele mai bune hoteluri din 
orășelul Bracciano sunt pline. 
Primăria a decis să închirieze 
ferestrele cu vedere spre 
castelul unde se va desfășura 

evenimentul pentru 1.000 de 
euro fiecare.
în exclusivitate

Mai multe agenții de presă 
și televiziune au rezervat eli
coptere în speranța că vor 
putea obține imagini de la 
acest eveniment, datorită fap
tului că prefectura a refuzat să 
interzică survolarea castelu
lui. Conform presei italiene, 
un post de televiziune și trei 
publicații vor împărți exclu
sivitatea fotografiilor contra 
unei sume cuprinsă între 5 și 
10 milioane de dolari.

Cuplul a preferat să se 
căsătorească în Italia pentru 
că aici au făcut publică pen
tru prima dată povestea lor de 
dragoste, în urmă cu un an și 
jumătate. Fiica lor, Suri, s-a 
născut pe 18 aprilie, în Statele 
Unite, iar în ziua nunții va 
împlini șapte luni.

Castelul din Bracciano (Foto: epa)


