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Icoanele, afară din
>f*COBT
• Critici. Traian Băsescu a criticat, joi, la 
Timișoara, demagogia celor care afirmă că în 
acest an s-a alocat „doar 5,25% din PIB" 
pentru educație. Șeful statului a reiterat fap
tul că 5,25% din PIB pentru educație re
prezintă cel mai mare buget pe care acest 
domeniu l-a avut din 1990 încoace. (MF)

■ Icoanele vor fi scoase 
din școli dacă Ministerul 
va aproba un proiect în 
acest sens.

Deva (C.B.) - Consiliul Na
țional pentru Combaterea Dis
criminării (CNCD) vrea să im
pună Ministerului Educației și

Cercetării (MEdC) adoptarea 
unui proiect prin care să fie 
eliminate icoanele din unită
țile școlare din toată țara. 
CNCD motivează acest demers 
prin faptul că icoanele încalcă 
dreptul la libertatea de gân
dire, conștiință și religie a ele
vului. Această idee este res
pinsă total de părinți și elevi,

dar și de directorii școlilor din 
Deva. „Acest consiliu face o 
discriminare în numele dis
criminării. Se simt frustrați că 
la aproximativ 300.000 de elevi 
câți sunt în toată țara, sunt 
vreo 6000 care aparțin altor 
culte. Și dacă se uită pe pereți, 
ce se întâmplă, fac alergie? Mi 
se pare firesc ca fiecare pro-

școli
fesor să-și decoreze clasa cu ce 
crede de cuviință. Eu nu pot 
să impun cuiva să scoată 
afară o icoană doar pentru că 
vreunui grup i s-a năzărit 
asta. Dacă părinții, copiii și 
profesorii vor să aibă icoane 
în clasă eu nu am nimic 
împotrivă”, a afirmat direc
torul unui liceu din Deva, /p.3

Următorul supliment Se programe TV, 
va apărea joi, 30 noiembrie.
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Informatizarea bibliotecii 
județene Ovid Densusianu Deva 
a început în urmă cu opt ani. 
Cărțile vor conține un cod de 
bare asemeni produselor comer
ciale. /p.3 (Foto: T. Mânu)
Alte fotografii pe www.huon.ro
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Un consilier a devenit capșunar
Polițiștii hunedoreni au aplicat în ultimele 48 de ore;

Amenzi aplicate de polițiști în județ

' **-\ Grafica: CiMntul liber, sursa- IFJ Hunedoara

■ Pentru câ a găsit de 
lucru în Spania, un 
consilier din Uricani a 
părăsit Consiliul Local.

Uricani (T.S.) - Un consilier 
local din orașul Uricani, mem
bru al Partidului Conservator, 
a plecat la muncă în Spania 
pentru că era șomer de câțiva 
ani. Ștefan Băutu, membru 
PC, a lipsit la ultimele trei

ședințe ale Consiliului Local, 
motiv pentru care din luna 
decembrie el va fi înlocuit cu 
următorul aflat pe listele con
servatorilor. Consilierul, de 
profesie electrician, a ajuns în 
Consiliul Local pe liste PUR, 
iar de mai mulți ani era 
șomer. „Respect opțiunea o- 
mului de a pleca. Mai ales că 
aici, la Uricani, nu a găsit de 
lucru în ultimii ani. Domnul 
consilier va fi înlocuit cu Con

stantin Răgan, următorul aflat 
pe listele Partidului Conser
vator. Faptul că era șomer 
atunci când a ajuns în Con
siliu nu denotă decât că la noi 
nu contează funcția, ci adezi
unea politică”, a declarat 
Dănuț Buhăescu, primarul o- 
rașului Uricani.

www.huon.ro f|

Două ore, grevă
Deva (C.P.) - Funcțio

narii publici sunt în a- 
ceastă dimineață timp de 
două ore în grevă de a- 
vertisment. Protestul se 
va derula între orele 8 și 
10. Dacă revendicările nu 
vor fi rezolvate, în 30 
noiembrie se va intra în 
grevă generală pe ter
men nelimitat, /p.3

Furt și branșări ilegale
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■ Patru persoane sunt 
cercetate pentru furt 
de energie electrică și 
branșare ilegală.

Vulcan (M.T.) - Jandarmii 
hunedoreni, împreună cu an
gajați ai Electrica, au organi
zat și executat o acțiune, mier
curi seară, în localitatea Vul
can, pentru prevenirea și com
baterea sustragerilor de ener
gie electrică. Aceștia au identi
ficat patru pesoane branșate i- 
legal la rețeaua de energie

electrică și au fost luate mă
surile necesare pentru debran- 
șarea acestora. „Jandarmii au 
întocmit celor în cauză acte de 
constatare care au fost înain
tate, pentru continuarea cer
cetărilor, Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Petroșani”, 
declară purtătorul de cuvânt 
al IJJ Hunedoara. Odată cu 
„instalarea” anotimpului rece, 
numărul persoanelor branșate 
ilegal la rețeaua de distribuție 
a energiei electrice, în special 
în zona Văii Jiului, este în 
creștere, /p.3
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Primăria orașului Deva a început să testeze instalațiile 
care ne vor face sărbătorile mai luminoase.

(Foto: T. Mânu)
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• Rută deviată. Un avion Airbus A321 al 
companiei naționale din Coasta de Fildeș, 
care făcea legătura între Paris și Abidjan, a 
fost obligat, ieri, de două avioane de luptă 
Mirage să aterizeze pe aeroportul din Mar- 
sițfa, în urma unei amenințări cu bombă. Cei 
42 de pasageri și șase membri ai echipajului 
au părăsit aeronava fără incidente.

România, cea mai săracă din UE

Se,simte bine
București (MF) - Pre

mierul Călin Popescu 
Tăriceanu a fost operat 
într-o clinică din Fran
ța, intervenția, realizată 
prin rahianestezie - fără 

. anestezie totală - durând 
două ore, au declarat, 
ieri, surse medicale. Po
trivit sursei, după ope
rația la genunchiul 
stâng, pacientul a fost 
extrem de cooperant, iar 

'starea lui este bună. Cli
nica franceză aleasă 
pentru intervenție nu 
este în Paris și nici în a- 
propierea capitalei, dar 
numele acesteia a fost 
^păstrat secret întrucât 
premierul a dorit cât 
mai multă discreție, a 

șadăugat sursa citată. 
■Premierul Tăriceanu a 
Jfost implicat, la 25 iulie, 
în comuna Petrești din 
județul Ilfov, într-un ac
cident de circulație mi
nor, în timp ce se depla
sa cu motocicleta din- 

! spre DN1 către Corbean- 
ca.

(Foto: EPA)

Jan Peter Balke- 
nende (Foto: epa)

■ Nord-estul României 
va deveni cea mai 
săracă regiune din 
spațiul Uniunii Europene.

București (MF) - Șapte din 
cele opt regiuni ale României 
se vor plasa, anul viitor, prin
tre ultimele 15 zone din Uniu
nea Europeană din punct de 
vedere al nivelului produsu
lui intern brut pe locuitor, 
nord-estul României fiind 
considerat cea mai săracă re
giune din spațiul comunitar.

„în ultimele 15 regiuni din

Europa se mai află, pe lângă 
cele șapte din România, șase 
zone din Bulgaria, o regiune 
din Polonia și o alta din Slo
vacia”, a declarat, ieri, direc
torul de cercetare al Grupu
lui de Economie Aplicată 
(GEA), Liviu Voinea, citând 
date publicate de biroul de 
statistică al UE, Eurostat.
Capitala e excepția

Bucureștiul rămâne cea 
jnai dezvoltată regiune din 
România, cu un nivel al PIB/ 
locuitor reprezentând 55% din 
media UE, aproape dublu față

de celelalte zone din Româ
nia. în celelalte zone, valoarea 
PIB pe locuitor reprezintă 
mai puțin de 30% din media 
UE, respectiv 29% în Regiu
nea Nord-Vest, 25,6% în Sud- 
Est, 25,5% în Sud-Vest și 
24,4% în Sud-Muntenia.

Regiunea Nord-Est înregis
trează o valoare a PIB pe lo
cuitor de doar 21,7% din me
dia UE și va fi cea mai săra
că zonă din Uniunea Europea
nă extinsă la 27 de state.

Zonele Centru și Vest au 
rezultate ușor mai înalte, res
pectiv 32,3% din media euro

peană și 34%.
La nivelul Bucureștiului s-a 

observat un salt susținut în 
ultimii ani, de la un nivel de 
pornire de 30% din media UE, 
iar Voinea estimează că aceas
tă regiune va atrage cele mai 
multe fonduri structurale, j

în aceste condiții, director^ 
GEA se așteaptă ca, ?ân: în 
2013, următorul exercițiul fi
nanciar al UE, Bucureștiul să 
atingă 75% din media PIB pe 
locuitor din UE 27, ceea ce va 
elimina regiunea din catego
ria celor eligibile pentru atra
gerea fondurilor structurale.

Au ieșit pe 
primul loc 
Haga (MF) - Partidul 
Creștin-Democrat 
(CDA) al premierului 
în exercițiu Jan Peter 
Balkenende se află 
pe primul loc în ale
gerile legislative din 
Olanda, potrivit rezul
tatelor parțiale. RTL a 
anunțat cu zece mi
nute înainte de în
chiderea secțiilor de 

votare că Partidul 
Creștin-Democrat ar 
fi obținut 38 din cele 
150 de mandate. 
Partidul Muncii 
(PvdA), aflat în opozi
ție, ar fi obținut 34 
de mandate, pier
zând opt locuri față 
de 2003, Partidul So
cialist, de extremă 
stânga ar fi câștigat 
30, față de numai 
nouă la alegerile pre
cedente, iar partidul 
liberal WD, aliat cu 
CDA în coaliția care 
tocmai și-a încheiat 
mandatul, ar fi câști
gat 20 de locuri.

Minister irakian atacat
Bagdad (MF) - Militanții au atacat, ieri, 

cu focuri de armă și mortiere sediul Minis
terului irakian al Sănătății, situat în cen
trul Bagdadului, au declarat o sursă din ca
drul Ministerului de Interne și ministrul 
adjunct al Sănătății.

Ministrul adjunct al Sănătății, Hakim al- 
Zamily, a declarat că a văzut o serie de per
soane înarmate în afara clădirii, în zona 
Bab al-Muadham, care au deschis focul în 
direcția angajaților. El a precizat că au fost 
lansate și tiruri de mortiere.

O sursă din cadrul Ministerului de Inter
ne a precizat că persoanele înarmate au în
cercuit clădirea și s-au confruntat cu forțele 
irakiene de securitate, mai mulți răniți fi
ind duși la spital. Sursa a precizat că apro
ximativ 30 de bărbați înarmați au încer
cat să intre în clădire, însă au fost opriți 
de poliție și militari.

Zamily a declarat că oficialii din minis
ter au cerut ajutorul Ministerului irakian 
al Apărării, însă până în acel moment nu 
au primit răspuns.
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Romârv de 
Audit al Tirajelor.

Sicriul fostului ministru al Industriilor, Pierre Gemayel, purtat pe brațe de mii de libanezi, la Beirut
(Foto: EPA)

200.000 de participant la funeralii
Beirut (MF) - Aproximativ 

200.000 de persoane au par
ticipat, pe străzile Beirutului, 
la funeraliile fostului minis
tru libanez al Industriilor, 
Pierre Gemayel, împușcat 
marți seara într-un cartier 
creștin din capitala Libanu
lui, relatează CNN.

Forțele de ordine au fost 
nevoie să ia măsuri speciale 
de securitate în condițiile în 
care mii de persoane scan
dând sloganuri antisiriene

s-au adunat în Piața Martiri
lor, situată în centrul orașu
lui.

Pierre Gemayel, în vârstă 
de 34 de ani, a fost asasinat 
marți seara, într-un cartier 
creștin din Beirut. Sicriul fos
tului ministru al Industriilor, 
învelit în drapelul Partidului 
Creștin Falangist, a fost adus 
din localitatea natală și va fi 
depus în Catedrala Saint 
George din Beirut, unde a fost 
oficiată slujba de înmormân-

Raportul Moscovici, adoptat 
de Comisia de Externe a PE
■ Raportul va fi votat în 
plenul Parlamentului, în 
forma amendată, peste 
o săptămână.

București (MF) - Raportul 
redactat de Pierre Moscovici 
a fost adoptat, ieri, de mem
brii Comisiei pentru Afaceri 
Externe a Parlamentului Eu
ropean.

Raportul a fost adoptat cu 
o serie de amendamente, prin
tre care și cel care prevede că 
PE dorește să vadă Legea mi
norităților naționale adoptată 
cât mai curând posibil.

Comisia a adoptat amenda
mentul propus de baroneasa 
Emma Nicholson, prin care se 
recomandă țărilor UE să își 
deschidă piețele interne de 
muncă pentru români după 1 
ianuarie 2007, în spiritul libe
rei circulații a persoanelor, 
garantate de legile comunita
re, se arată într-un comunicat 
de presă al Parlamentului Eu
ropean.
Restituiri

Conform unui alt amenda
ment adoptat, România tre
buie să grăbească rezolvarea 
cererilor referitoare la resti
tuirea proprietăților confisca

te de regimul comunist, fiind 
menționate, în special, pro
prietățile bisericești și cele 
comunitare.

A fost adoptat, de aseme
nea, un amendament în care 
se constată progresele înregis
trate în ceea ce privește situa
ția minorităților și se arată că 
Parlamentul European doreș
te să vadă legea minorităților 
aprobată cât de curând posi
bil.

Reformele întreprinse în ce
ea ce privește adoptarea și 
protecția copilului în Româ
nia ar putea fi monitorizate 
după 1 ianuarie 2007 de Comi
tetul pentru Libertăți Civile, 
Justiție și Afaceri Interne, 
conform unui amendament 
adoptat în care se recomandă 
acest lucru.

Parlamentul European sa
lută progresele considerabile 
ale României de la raportul 
din mai 2006 și aprobă data 
de 1 ianuarie pentru aderare, 
însă amintește autorităților 
române că trebuie să mențină 
pasul reformelor și după ade
rare.

Raportul redactat de Pierre 
Moscovici va fi votat în ple
nul Parlamentului European, 
în forma amendată, la 29 no
iembrie.
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A semnat revoca
rea lui Flutur

București (MF) ■ Președin
tele Traian Băsescu a semnat 
decretul de revocare a lui 
Gheorghe Flutur din funcția 
de ministru al Agriculturii.

Premierul Călin Popescu 
Tărceanu i-a trimis, miercuri, 
președintelui Băsescu propu
nerea de revocare a lui Flu
tur din funcția de ministru al 
Agriculturii. El a afirmat că 
i-a solicitat, miercuri, lui 
Gheorghe Flutur să demi
sioneze din funcția de minis
tru, dar acesta a refuzat.

Tăriceanu a trimis propu
nerea înainte de a pleca V1 
Franța pentru a fi supus un 
intervenții chirurgicale în ur
ma accidentului de motocicle
tă suferit în vara acestui an 
și nu a participat la ședința
Consiliului Suprem de Apăra
re a Țării (CSAT).

După ședința CSAT î de 
miercuri, președintele Traian 
Băsescu a declarat că va da

tare.
Asasinarea lui Gemayel a 

stârnit reacția vehementă a 
politicienilor antisirieni, care 
au atribuit crima regimului
de la-tomnase. «ș<j-A3irS?soâj^țăriișpwnșeî^iluV

„S ar putea să Încerce s’ă* 'Tăriceanu de revocare* a lui' 
ucidă și alt ministru. Este 
foarte plauzibil și probabil”, 
afirmă liderul druz Walid 
Jumblatt. „Este posibil să uci
dă chiar membri ai Parlamen
tului, pentru a reduce majori
tatea”, a avertizat el.

Gheorghe Flutur din funcția 
de ministru al Agriculturii, 
dar a avertizat că este pen
tru ultima dată când dă curs 
unei astfel de cereri fără a e- 
xista și propunerea de înlo
cuitor.

Contractele, sub lupa CSAT
■ CSAT cere publi
carea contractelor de 
privatizare în dome
niul energetic.

București (MF) - CSAT a 
cerut deținătorilor de con
tracte de privatizare în do
meniul energetic, fie că es
te vorba despre Petrom sau 
de distribuția de energie e- 
lectrică sau de gaze, să le 
facă publice imediat, a de
clarat, miercuri seara, pre
ședintele Traian Băsescu, 
la finalul ședinței CSAT.

El a arătat că trebuie fă
cute publice contractele de 
furnizare sau de interme
diere în domeniul energe
tic, cu menționarea nume
lui firmelor, acționarilor și 
a conținutului contractelor.

Băsescu a precizat că a- 
ceste contracte sunt la Pre
ședinție, dar este de dato
ria Ministerului Economiei 
și Comerțului să le facă pu
blice în cel mai scurt timp.

Președintele Traian Bă
sescu a adăugat că CSAT 
a analizat și situația stocu
rilor de combustibil, ară
tând că, din informațiile 
primite de la Ministerul E- 
conomiei, rezultă că resur

sele energetice sunt asigu
rate, iar importurile s-au 
făcut la prețul pieței.

Băsescu a solicitat minis
trului Economiei să contac
teze în cel mai scurt timp 
partenerii de contract ai 
României și să-i informeze 
asupra solicitărilor CSAT.

în legătură cu corectitu-
...........-•

Sunt sufla®te 
contacte & care i 
s-an făcui erori I 
& ceea ce priveș-w 
te garantarea se- • 
carității energeti
ce & popu]gtiei.:
Traian BAsescu “

dinea contractelor de pri
vatizare, președintele a 
menționat că pe membrii 
Consiliului i-au interesat 
mai mult mecanismele, a- 
vând în vedere că CSAT nu 
este o instituție specializa
tă în analiza corectitudinii 
proceselor de privatizare.

Șeful statului a arătat că 
trebuie analizat de către in. 
stituțiile statului, inclusiv 
de către Parchetul General, 
contractul de privatizare al 
companiei Petrom, lucru 
care deja se întâmplă.
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Becali chemat în Valea JiuluiJ > . 4 l J . J, 1-J,* i J . >., * J . * * > ,'i « .

* Accident O fetiță din Lupeni a fost grav 
rănită in urma unui accident petrecut mier
curi, în localitate. în timp ce conducea un 
Ford, pe strada T, Vladimirescu, loan C., a 
surprins și accidentat pe minora A.T. care 
traversa strada prin loc semnalizat. (M.T.)

(9lu avem 
donatori

Deva (T.S.) - Deși era 
un obicei ca odată cu 
instalarea iernii numă
rul donatorilor de sânge 
să crească, anul acesta 
se pare că ei se lasă 
așteptați. „Suntem în 
aceeași situație, adică 
avem sânge la cota de 
avarie, declară Victoria 
Hălmagi, directorul Cen
trului de Transfuzii Hu
nedoara. Așteptăm să 
vedem cum vor evolua 
lucrurile, știut fiind fap
tul că apropierea sărbă
torilor de iarnă aduce la 
Centrul de transfuzii un 
număr mai mare de 
donatori”, a spus Hăl
magi. în ultima perioadă 
Centrul a demarat o 
serie de programe de 
sensibilizare a opiniei 
publice pentru a dona 
sânge. Cu toate acestea 
rezultatele încă întârzie 
iă apară.

Reven- 
dicari
Deva (C.P.) - Funcțio
narii publici cer 
adoptarea unei legi a 
salarizării corespun
zătoare. Acest act 
normativ ar trebui, în 
viziunea sindicatelor, 
să includă un sistem 
unic de salarizare, 
adică trebuie să pre
vadă același salariu 
pentru aceeași 
funcție publică de 
același nivel. Se vor 
elimina diferențele de 
salarizare pe același 
palier al ierarhiei 
funcției publice. Dife
rențierea salarială 
dintre diferitele cate
gorii de funcționari 
publici ar urma să se 
facă în funcție de 
complexitatea muncii 
prestate, prin sporuri 
specifice. Funcționarii 
publici cer un salariu 
minim net în funcția 
publică de 800 lei.

■ Aproximativ 50 de 
familii din Vulcan au 
protestat împotriva 
deciziei Electrica.

Tiberiu Stroia
tiberiu.straia@informmedia.ro

Vulcan - Oamenii din sa
tul Morișoara (Vulcan) au 
ieșit în stradă disperați după 
ce, în urmă cu trei săptă
mâni, în urma unei razii 
făcute de reprezentanții Elec
trica înso-țiți de jandarmi, au 
fost debranșați de la rețeaua 
de curent electric. La fața 
locului s-a deplasat vicepri- 
marul orașului Vulcan, An
gela Stoica, care a încercat să

Alt membru în familia Skoda
■ Ieri, la Deva, a avut 
loc lansarea pe piața 
hunedoreană a noului 
model de Skoda.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedla.ro

Deva - Lansat sub sloganul 
„Bucură-te de o nouă per
spectivă”, noul model Skoda 
Roomster încearcă să unească 
două concepte esențiale pen
tru o mașină de vis: să fie 
încăpătoare asemeni unei case 
și să ofere dotări de ultimă 
generație. „Noul model Skoda

Fără icoane în școli

Cârti cu coduri de bare
cetățeni, cât și pentru bib
liotecari. în baza de date a

Deva (C.B.) - După ce cu puțin timp în 
urmă s-a discutat despre eliminarea religiei 
ca materie din unitățile școlare, acum 
icoanele iscă controverse. Cei mai aprigi 
contestatari ai acestui proiect inițiat de 
CNCD sunt părinții. „Eu nu m-aș mira dacă 
Un astfel de demers va fi aprobat. Nu este 
un lucru bun și nu sunt de acord cu așa 
ceva”, susține Anica Valea. Elevii sunt de 
părere că icoanele au o influență benefică 
asupra lor și că preferă ca acestea să nu 
fie scoase din unitățile școlare. „Cred că ar 
fi un lucru rău dacă s-ar elimina icoanele 
din școli. Ce au să aducă în locul lor, poze 
cu președinți?”, se întreabă Radu Ignat, elev 
la Școala Generală „Lucian Blaga” din Deva. 
Olivia Nițescu, inspector de religie, afirmă 
că „elevii merg la biserică sau mănăstire de 
unde își cumpără iconițe sfințite și apoi le 
aduc în clasă. Cum să le impunem să nu 
mai facă asta?”. Unii directori se vor con
forma dacă proiectul va fi aprobat. „Dacă 
se hotărăște ca icoanele să fie scoase, noi 
ne vom conforma. Până atunci icoanele vor 
rămâne în școli”, spune Gabriela Navratil, 
director la Școala Generală „Lucian Blaga”.

p Informatizarea Bi
bliotecii Județene „Ovid 
Densusianu" Deva se 
află în plin proces.

1NA JURCONE
ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Celor 321.906 docu
mente aflate în dotarea Bi
bliotecii Județene „Ovid Den
susianu” Deva li se aplică un 
cod de bare pe sistemul pro
duselor comerciale. Informa
tizarea bibliotecii a început în 
urmă cu opt ani și este deja 
realizată în proporție de peste 
30%.

A.

Vrei să-ți oferim ediția de astăzi GRATUIT?
Ne găsești, azi, in hypermarketul TRIDENT din Deva, 
începând cu ora 17,00 Fetele noastre iți stau la dispoziție! 
Te așteptăm!

JURNAL
-4.—-J

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.

Vot prin 
SMS

A

. întrebarea săptămânii: Justifică 
^parcările paralele construite la 

’ Deva distrugerea zonelor verzi?

Trimite SMS conținând cuvântul DA la numărul 

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

comentarii, însoțite de nume.

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

comentarii, însoțite de nume. Votul prin SMS poate fi tri
mis până în data de 24 noiembrie, ora 24.

i

Protestatarilor li s-au promis contracte individuale (Foto: co

calmeze spiritele. Majoritatea 
celor prezenți scandau nu
mele lui Gigi Becali pe care 
îl chemau în Valea Jiului să 
le achite facturile la curent 
electric. Spre miezul nopții 

este mai mult decât o mașină. 
Este un partener de călătorie. 
Roomster are un design 
desăvârșit fiind creată ca o 
îmbinare dintre un avion și o 
casă. Bordul șoferului este 
asemeni cockpit-ului unui 
avion iar spațiul creat te face 
să te simți ca acasă”, declară 
Tibor Ritter, directorul gene
ral Autocord, singurul dealer 
autorizat pentru vânzarea 
autoturismelor Skoda.

Noul model Skoda este dis
ponibil în trei variante pe ben
zină și trei pe motorină. Este 
o mașină care îmbină ultimele 
noutăți ale tehnicii auto cu un

„Volumul de muncă rămas 
înseamnă implicarea întregu
lui colectiv în activitate. Este 
un proces laborios care pre
supune familiarizarea lor cu 
modul de catalogare, atenție, 
meticulozitate, concentrare și 
rigurozitate. în paralel, nu s- 
a putut neglija activitatea de 
achiziții și prelucrare a noilor 
cărți, cea metodică din terito
riu și ma-nifestările culturale 
propuse. Să nu uităm și de 
întârzierea pe care a produs- 
o mutarea noastră într-un nou 
sediu”, declară Gabriela Mar- 
cu, directorul Bibliotecii 
Județene. Informatizarea 
aduce avantaje atât pentru 

spiritele s-au calmat, auto
ritățile găsind o soluție de 
compromis.

„Oamenii nu aveau con
tracte și de zeci de ani con
sumau curent electric fără să 

Noul model Skoda Roomster

confort desăvârșit. „Scaunele 
laterale pot culisa longitudi
nal, în față sau în spate. 
Volumul compartimentului 
portbagaj crește treptat de la 
450 la 1.780 de litri. Mașina 

bibliotecii se vor înregistra 
datele personale ale citito
rilor, împrumutul se va face 
prin indentificarea documen
telor cu ajutorul cititoarelor 
de coduri de bare. „Cititorii 
vor putea să consulte baza de 
date a bibliotecii prin inter
mediul a două calculatoare la 
care au acces. Ei vor benefi
cia și de o sală de internet 
cu șase posturi, de rezervări 
de documente prin interme
diul programului pus Ia dis
poziție și, în viitorul apropi
at, vor avea acces la cârduri”, 
concluzionează directoarea.

9

Fitoterapie pentru 
afecțiuni reno-urinare, partea i

Farmacist specialist SEPTIMtA ȘERBAN 
Director a! LABORATOARELOR FARES BIO VITAL

Afecțiunile: reno-urinare simți 
extrem de răspândite: infecții! 
urinare acute și cronice, colicii 

renale, litiază renală.
Infecți de urinare se caracterizează? 
prin prezența și multiplicarea unor | 
germeni microbieni în urină.’ 
Principalele simptome suntli 

polakiuria (creșterea numărului de ’ 
micțiuni), usturimi la urinat, dureri 
lombare Remediile fitoteterapeuiice 
sunt utile pentru prevenirea unor 
forme acute și pentru sterilizarea 
focarului; tratamentul eficient al 
formelor acute manifeste este cu 
antibiotice. Atât în formele acute cât 
și în cele cronice este indicată cura dc 
diureză care constă în administrarea 
de cantități mari de lichide (apă. ceai, 
sucim de fructe) de cel puțin 2-3 litri 
pe zi.
Litiaza renală $e caracterizează prin 
formarea de calcifli in căile urinare 
intra- și extra-renale. Formele 
manifeste sunt consecința migrării 
unor calculi mici in căile urinare și 
sunt caracterizate prin 
colici renale violente, 
extrem de dureroase. 
Cura de diureză este 

jîjjjjjțjj

plătească și aveau datorii și 
de 80 de milioane de lei vechi. 
Le-am explicat, și ei au 
înțeles până la urmă, că noi 
nu le putem plăti aceste 
datorii și au fost de acord să 
plătească eșalonat. în schimb, 
varianta cu care au fost de 
acord este de a le achita lunar 
câte 60 de kW de familie și de 
a-i ajuta să-și încheie con
tracte individuale cu Electri
ca, să le punem contoare în 
casă”, a spus Stoica. Repre
zentanții societății de elec
tricitate Enel Hunedoara ur
mează să stabilească în ce 
măsură oamenii pot fi ajutați, 
urmând ca decizia finală să le 
fie comunicată celor din 
Morișoara.

este dotată cu faruri care 
urmăresc cursul drumului în 
funcție de unghiul de rotație 
al volanului oferind șoferului 
o vizibilitate sporită”, explică 
Mihai Dacin, PR Autocord.

ttVtt.tlKCR.EC |
Vezi alte fotografii pe 'rT?

www1hugn,.rQ 'te/

contraindicată în colica renală; 
aceasta se instituie după trecerea 
perioadei dureroase, prin 
diluarea urinei împicdicându-sc 
formarea de noi calculi sau 
mărirea celor existenți. în 
funcție de natura calculilor 
litiaza renală poate fi: oxalică, 
fosfatică, urică, calcică mixtă, 
cistinică sau xantinică. Cele mai 
răspândite sunt litiaza oxalică și

litiaza urică. Eliminarea unor calculi 
mici este posibilă utilizând remedii 
fitoterapeutice. dar calculi! mari pot 
fi rezolvați doar prin tratament 
chirurgical.

Soluția REN'ALEX conține uleiuri 
esențiale cu efecte antispastice și 
antiinfiamatoare la nivelul tractuluî 
urinar. Este indicată în afecțiuni 
reno-urinare acute : infecții urinare 
acute, colici renale, tmcrolitiază 
renală (nisip urinar, calculi cu 
dimensiunea de până la 5 mm). 

CEAIUL DIURETIC are acțiune 
diuretică și dezinfectantâ renală; 
ajuta la eliminarea nisipului și a 
calculilor mici. Este indicat în 
infecții urinare cronice cu acutizări 
repetate, microlitiază renală, bolnavi 

care au tending jjg tctcnțfe 
it i <4 r t <r» â

^profesioniștii plani» •»••
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1632 - S-a născut filosoful Benedict de „Baruch" Spinoza. 

1713 - S-a născut romancierul irlandez Laurence Steme

1864 - S-a născut Henri de 

Toulouse-Lautrec, pictor francez. 

1827 - Jean Francois Champol- 

ion a descoperit „cheia" de 
descifrare a hieroglifelor egip

tene._________________________________
1927 - A încetat din viață Ion 

(ionel) I.®. Brătianu, condu

cătorul, timp de 18 ani, al Par
tidului Național Liberal.___________

1963 - Lee Harvey Oswald, pre
supusul asasin al lui J. F. Kennedy, este împușcat mortal 

de către Jack Ruby, evenimentul fiind prima crimă trans

misă în direct din istoria televiziunii.

1991 - A încetat din viață Freddie Mercury (foto), solis

tul formației Queen (n. 1945).

VREMEA
13°
maxim

Prognoza pentru astăzi
Cerul va fi temporar noros. Minima ter

mică va fi de 8°C, iar maxima de 13°C.
Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Gerul va fi mai mult senin. 

Minima termică va fi de 8°C, iar maxima 
de 14°C.

Duminică. Cerul va fi senin. Se vor 
înregistra temperaturi minime de 6°C și 
maxime de 15°C.
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Calendar Creștin-Ortodox________________________
Sf. Mc. Clement, Ep. Romei; Sf. Mc. Petru, arhiepiscopul 

Alexandriei.

Calendar Romano-Catolic________________
Ss. Martiri din Vietnam.

Calendar Greco-Catolic__________________
S Clemente, pp, m (+ 97). S Petru, m (+ 312).

ÎNTRERUPERI APA, GAZ, CURENT

Apa ________ ________________________ _____
Furnizarea apei potabile va fl întreruptă în Deva, între 

orele'
08.00 - 15.00 - zona Ștrandului, Punctul Termic 4 și va 

afecta Aleea Moților;
08.00 - 15.00 - Str. Matei Corvin, afectează str. Horea.

Gaz metan_______ _ _________________________
Furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, între 

orele:
09.00 - 15.00 - străzile Mihail Sadoveanu, Flamingo, Zăvoi 
și Archla și Aleea Jupiter, blocurile 13 și 14.

Energie electrică_______________ _________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec

trice.

REȚETA ZILEI

Cartofi franțuzești
Ingrediente: 700 g cartofi, 150 g smântână, 

150 g cașcaval sau emmenthal, 1-2 ouă 
(optional), piper alb, un vârf de cutit de 
nucșoară.

Mod de preparare: Cartofii se spală, se 
curăță de coajă și se taie în rondele de 1 cm 
grosime. Se fierb în apă cu sare. Se dă prin 
răzătoarea mare cașcavalul și se amestecă 
cu smântână, piperul, nucșoara eventual și 
ouăle. Se împart cartofii și sosul în două 
sau în trei în funcție de dimensiunea tăvii 
(2-3 1). în tavă se pun un rând de cartofi, 
sos, cartofi și iar sos. Se preîncălzește cup
torul la 190°C; se gratinează timp de 30 de 
minute.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Soluția Integrantei din numărul precedent: A - A - SEF - OCUPAT - LG - TRECĂTOR
- MIM - ABURI - VEST - Rl - ZI - TANC - L - TOI - OIȚE - RAR - RU - AN - TAVA
- ENE - PE - AMORAȘ - E - AC - VARA - RELAȘ - RANA - DO - TN - URAT

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
în perioada 4 noiembrie -1 decembrie, Cuvântul Liber f 
vrea să continui sâ-i demonstrezi cât de ușor te poți j 
juca cu cuvintele. Dezleagă corect toate Integrantele i 
apărute în această perioadă, realizează o colecție șl ! 
trimite-o alături de talonul completat, pe adresa re*v[

i
I

i
i•
i
t 
i 
( 
i 
i 
i

dacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37Â, sau la OP1, 
CP 3, Deva, sau depune-o în cutiile speciale Cuvân
tul liber, până în 4 decembrie. Extragerea va avea 
loc îh 5 decembrie, ora 16.30, la sediul redacției, în 
prezența unei comisii.
DE DATA ACEASTA IȚI DAM CHIAR BANI! 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 8806. 
Persoana de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajații Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I și II.

Nume....
Prenume 
Adresa

Localitatea
I 
I 
I
I

Sunteți abonat la Cuvântul liber? 
DA □ NU □

I.Uli. L.hli î

Un prieten îți va cere In împrumut o sumă de bani cu 
asigurările că-l vei primi înapoi ta cel mai scurt timp. III însă 
mai prudent pentru că există posibilitatea unei pierderi.

Taur . ... ..............._
Fă tot posibilul să ți îngrijești sănătatea chiar dacă mi con
sideri că este cazul. Spre seară, o rudă îndepărtată care te 
vizitează îți va da motive de bucurie.

Este o zi ta tas poți avea ocazia si începi scnimWr p 
care ți le-ai propus-, tai serviciu vel aescooerl că supettaH 
îți pregătesc o surpriză, poate chiar o mărire de salariu.

Rac __...... .............................
S-ar putea să primești vizita unei rude. Chiar dacă nu |i 
face plăcere să stai la bârfă, nu prea ai încotro. Oricum, al 
mal putea afla vești despre ceea ce se petrece ta familie.

cate ți le-ai pesps-. Ba sewlciu vei

Leu
Dacă ai de dat un test sau un examen, ar fl bine să îl amâni. ' 
Stresul la care ești supus este prea mare pentru a te putea 
concentra. Partenerul este însă plin de viață și voință.

Fecioară
Ie vei afla in compania unor persoane gălăgioase a căror, 
atitudine o vei psi imatură. Vei decide el trebuie să faci’
unele schimbări in sfera relațiilor apropiate.

Balanță
in dragoste este bine să-ți menții cumpătul, chiar dacă 
partenerul de viață îți reprăjeaza atitudinea rece. S-ar putea 
să faci un drum scurt sau să te ocupi de documente.

Scorpion
Nu prea ai chef de stat acasă ți te gândești chiar să fad 
o excursie la munte. Te afli in centrul atenției șl n-ar fi 
exclus să primești șl propunem de la oprsoanele de sex opus.

Săgetător
Vei primi o aprobare care iți va alunga grijile făcute ta 
ultimul timp. Perioada bună a zilei apare spre seară, când 
afli că ai susținători de încredere. Atenție la scurtele 
deplasări.

Capricorn
Dacă dorești ea lucrurile să iasă așa cum țl-ai propus, 
încearcă să fii mai optimist și schimbă-ți anturajul. Orice 
clipă este prețioasă, nu îți poți permite taUlrzieri.

«:

Vărsător
Este bine să-ți îngrijești sănătatea și să eviți munca ta exces 
sau călătoriile îndepărtate. Străduiește-te să analizezi «tyte 
acte care îți vin la semnat,'

Pești
Trebuie să modifici planurile chiar ta ultimul moment, pen
tru că persoana iubitâ va lua o decizie oare te as pune ta 
imposibilitatea de a-ți îndeplini planul.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:00 Justiție militară (s).
0Cu: David James 

Elliott, Catherine Bell, 
John M. Jackson

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

color
9:00 Meseria, brățară de 

aur (r)
9:30 Sabrina 

10:25 TVR 50. Izolați In 

România
10:35 Rrom european (r) 
11:05 Garantat 100% (r) 
12:00 Dis-de-seară (r) 
13:00 Cony și restul lumii

13 (ep. 81, comedie, SUA) 
13:30 Club Disney (SUA) 
14:00 Jurnalul TVR 
15:30 Tribuna partidelor par

lamentare
16:00 Parlamentul României 
17:00 Jurnalul TVR 

17:15 Interes general
17:50 De la aib-negru... la 

color
18:00 Dis-de-seară. Prezintă: 

Ovidiu Uscat, Constan
tin Trofin

19:00 Jurnalul TVR

20:15 Stele de... 5 stele 

21:50 Lost Naufragiații (ep. , 
011, SUA, 2004). Cu:

Naveen Andrews 
22:45 Jurnalul TVR 

23:05 Lumea citeștel 
23:55 Celebritățile timpului 

tău (s)
0:10 Blow Up (dramă,

• «Anglia, 1966). Cu: 
David Hammings, 
Vanessa Redgrave, 
Sarah Miles, Jane 
Birkin. R.; Michelange
lo Antonioni. Intr-un 

parc din Londra, 
tânărul fotograf de ‘ 

modă Thomas sur
prinde, din întâmplare 
un cuplu de 

îndrăgostiți.
2:10 Cinemaniacii (r)
20) Celebritățile timpului 

tău (s)
2:50 Jurnalul TVR (r) Sport 
3:50 Stele de... 5 stele (r) 
5:20 Lumea citeștel (r)

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore? 

Te uiți și câștigi 
9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 

10:15 Om sărac, om bogat 

0(s, r)
11:00 Elvis între mit și reali

tate (r)
13.00 știrile ProTv. 

Te uiți și câștigi 
13:45 Bătălie galactică 

H(comedie, SUA, 1999).
Cu: Tim Allen, Sigour
ney Weaver, Alan Rick
man, Tony Shalhoub, 
Sam Rockwell 

14:45 Apropo Tv (r).
Te uiți și câștigi 

16:00 Tânăr și neliniștit (s). 
0Cu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David

son, Peter Bergman 
17:00 Știrile ProTv. Vremea.

Te uiți și câștigi 
17:45 Familia Bundy (s) 
18:55 Știrile sportive 

19:00 Știrile ProTv. Sport 
Vremea

2030 Dansez pentru line
2400 La senrid (s)

0:30 American Beauty 
JS (dramă, SUA, 1999).

Cu: Kevin Spacey, 
Annette Bening, Thora 

Birch. Cinci premii 
Oscar, trei 
nominalizări, două 

cuvinte: "American 
Beauty". O tragi-come- 
die care a devenit 
peste noapte film cult. 
0 isterie în masă, o 
revoluție în cinema și 
... o superbă criză de 
identitate. “American 
Beauty” este povestea 

lui Lester Bumham, un 

bărbat între două 
vârste, care-și dezvoltă 

o pasiune periculoasă 

și nesănătoasă pentru 
o apetisantă adoles

centă.
3300 Familia Bundy (r) 
400 La Servid (r)
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6:00 în gura presei 

cu Mircea Badea
700 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 

Cioran și Dan Capatos
900 în gura presei (r) 

10:00 Concurs interactiv 

11:00 Vivere (s) 
12:00 Vocea inimii (s) 
13:00 Observator cu Simona

Gherghe
13:45 Necazuri cu Harry
0 (thriller, SUA, 1955). 

Cu: Edmund Gwenn, 
John Forsythe, Mildred 
Natwick, Shirley 

MacLaine. R.: Alfred 

Hitchcock
1600 Observator 

16:45 9595, te învață ce să 
fad

1800 Vocea inimii (serial, 
0dramă, România, 

2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 

Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu 

19:00 Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

20*30 Tablou de nuntă
(divertisment)

2300 Thai & Kickbox Super
league: Olanda

2:00 Concurs interactiv 
300 Mesaj de iubire

O (dramă, SUA, 2000). 
Cu: Hume Cronyn, Flex 

Alexander, Tempest 
Bledsoe. R.: Duwayne 
Dunham

430 Vivere (r)
500 Anastasia (s). Cu: Ele

na Konkova, Petr

0 Krasilov, Daniel 
Strakhov

i

t

I

8:00 Lecția de... sănătate (r). 
Sănătate și asistență socială 
8:30 Exploratorii galactici (r) 
9:00 Doctor Who (r) 10:00 
Tonomatul DP2 11:30 Cara
catița (r) 12:25 Câțiva pași 
spre un management mai bun 
(doc., r) 1300 Motomagia (r) 
14:00 ABC... de ce? 14:30 
Exploratorii galactici (s) 15:00 
împreună în Europa! Magazin 

interetnic 16:00 Jurnalul TVR
(r) 16:30 Hollywood reporter
(s) 17:00 Doctor Who (s) 
18:00 Lecția de manage
ment... Cu mintea la afaceri 
(doc.) 18:35 Caracatița (s) 
1925 Ray Mears (doc.) 20:00 
D'ale lui Mitică 21:00 Ora de 
știri 22:10 Campionatul de 

comedie 22140 Home Video.ro 
23:10 COOlmea distracției 
0:10 Mica Britanie (s)

.?-»■* f-

7:00 Rebelde (r) 8:00 Suflete 
rănite (r) 9:00 De 3x femeie (r) 
10:00 Ciocolată cu piper (s) 
11:00 Bărbatul visurilor mele 
(r) 12:00 Pariul iubirii (s. Mex
ic, 2004) 3:00 Jurământul (s) 
14:00 Iubire ca în filme (r) 
15:15 Rețeta de acasă 1530 
Suflete rănite (s) 17:30 Po- 
veștiri adevărate 18:30 Rebel
de (s) 9:30 SOS, viața mea! (s 
2030 Film artistic 22:30 O , 
lume a fiarelor (s, Mexic, 2006) 
030 JywM «... (r) SPSS

axa»*2!» 

siune îndeplinită (Ep. 7, 
acțiune, SUA, 2005). 22:00 

Venom (horror, SUA, 2005). 
23:25 Batman - începuturi 

(aventuri, SUA, 2005)

1:30 Extravaganta Anastasia 
(s, Venezuela, 2004). Cu: j 
Norkis Batista, Juan Pablo 
Raba 3'30 Muzica de acasă

. ■"" 'Fî'WsaRBISBBSS
06.30-07.00 Observator (r) 

16.30-1645 Știri locale

13:50 în căutarea Tărâmului 

de Nicăieri (film artistic, aven
turi, Marea Britanie, 2004). 
15:30 Anaconda 2: Goana 
după orhideea blestemată 

(horror, SUA, 2004). 174)5 

Tiăieștel (dramă. Franța, 
2005). 19*30 Cinema, dnenia,

730 Dragoste și putere (r)r 

8:00 Sport cu Florentina 8:05 
Teleshopping 835 Copilărie 
amenințată (film, r) 10:45 , 
Teleshopping 11:00 Tele RON 
13:00 Play 1430 Dragoste și 
putere (s) 15:00 Când te ; 
îndrăgostești (dramă roman
tică, SUA, 1984) 1730 Farse
le lui Jugaru (r) 18:00 Focus 
19:00 Super recorduri 1930 \ 
Camera de râs 20:00 Dumne
zeule dragăl (comedie, SUA) ‘ 
22:00 Mondenii (r) 2230 

Focus Plus 2330 Tentația pe- 
___________ ____ ____ r.„. riculoasă (thriller, SUA, 2003) > 

Național TV 19:45 Jara Iu' 1.30 Traficantul de arme 

Papură Vouă (emisiune de 
divertisment 2004) 20:00 
Film artistic 22:00 Film artis
tic 24:00 Emmanuelle (s) 
Ts ,e

u•tSFfW
Kia
I

i

.i

8:30 Revista presei 9:00 Di
mineața cu Răzvan și Dani 
11:00 Teleshopping 1130 Ce 
bine e acasă! (s) 12:00 Qui- 
zzit 13:00 Jara Iu' Papură 

Vouă (emisiune de divertis
ment 2004) 13:20 Look who 
is winning 14:30 Miezul pro
blemei (r) 16:00 Naționala de 
bere 17:00 Bărbatul din vis 
(s) 18:00 Baronii 18:30 Știri

(polițist SUA. 1984)

13:15 EU, România 14:00 

Realitatea de la 14:00 14:50 
Realitatea bursieră 15:00 Rea
litatea de la 15:00 1520 Fa
brica 16:50 Marfa 17:00 Rea
litatea de la 17:00 17:10 Tu 
faci Realitatea! 1745 Editorii 
Realității 18:50 Realitatea zilei 
20:00 Realitatea de la 20:00 
20:15 Reporterii Realității 
21:00 Realitatea de la 21:00 
21:50 Prima ediție 22:05 

Tănase și Dinescu 23:15 Rea
litatea all-inclusive 24.*00 Rea
litatea de la 24:00

.» ig
9:00 Verissimo 10:00 Euro
maxx (r) (documentar) 10:30 
Euroblitz (r) (doc.) 11:00 Ne 

privește. Talk-show pe teme 
sociale. Cu Alina Stancu 12.*00

1

10*30 Babylon 5 (film, r) 1230 

Merrie Melodies Show (s) 13XX)
Liga juniorilor (s) 1330 Lumea, Știri 12*30 Teleshopping 13:05 
Pro Cinema (r) 1400 Smallville Esentze (r) Cu llinca Vandici 
Momente Speciale 15:15 Dis- 14:00 Teleshopping 14:35 

păruți fără urmă (r) 16:15 Lumea cărților 15:00 Telesho- 
Ghici ce-mi place la tine (s, r) 
16:45 Paradisul pierdut (a- 
venturi, SUA, 1999) 1900 Ter
apie intensivă (s) 2000 Cinema 
20:20 Dispăruți fără urmă (s) 
2130 Ghici ce-mi place la tine 

(s) 2200 Mesaj în noapte;
(thriller) 2400 Prietenie pe mu
chie de cuțit (s) 10O T remors (s);

pping 15:35 Euromaxx (docu
mentar) 16:00 Unde e iubirea 

17:00 Vis de vacantă. Emisi
une de turism 1730 Pasul For
tunei. Cu Urania 19:00 Știri 
19*20 Hobby Mix 20:00 Trenul 
vieții. Talk-show 22:00 High 
Life 23:00 Lombrazilor 8 (s, r) 
24:00 Știri

8:00 Cel mai mortal sezon «Jin 
lume 9:00 Natura în stare 

brută 10:00 Mania vitezei 
11XX) Motociclete americane 
12:00 Curse cu fiare vechi 
13:00 Manevre pe scară mare 
14:00 Cel mai mortal sezon 
din lume 15:00 Natura în stare 
brută 16:00 Cum se fabrică 
17:00 Curse cu fiare vechi 
18:00 Mania vitezei 19:00 
Motociclete americane 20:00 
Vânătorii de mituri 21:00 
Manevre pe scară mare 22:00 
La un pas de moarte 23:00 
Adevăratul loc al crimei 24*00 
Anatomia unei echipe de For
mula 1 1:00 Dezastrul perfect

l
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Chirurgie estetică la Deva
• Pastă de dinți. Potrivit unui studiu al 
companiilor specializate în igiena orală, un 
român folosește pe an un tub și un sfert de 
pastă de dinți, de șase ori mai puțin decât ar 
fi normal. Un cetățean folosește, în medie, o 
periuță de dinți între doi și trei ani, când în 
mod normal ea trebuie schimbată la trei 
luni. (IJ.)

• Stupefiante. Morfina și mai multe sub
stanțe opiacee vor putea fi prescrise de orice 
medic începând cu luna decembrie. Conform 
unei noi legi, morfina și substanțe mai pu
ternice decât aceasta vor putea fi vândute 
de orice farmacie din țară. Această lege vine 
în ajutorul pacienților care suferă de dureri 
puternice și nu au acces la medicație. (I.J.)

Ochelari nesubvenționați
Ludmila Susan, Deva: „între serviciile 

medicale care sunt decontate de CJAS Hune
doara se numără și subvenționarea ochela
rilor de vedere?”

Medic: „Nu există legislație care să preva
dă subvenționarea ochelarilor de vedere pen
tru pensionari, așa cum sunteți dvs. însă da
că vă înscrieți la CARP Deva aveți șanse 
ca, în limita banilor și în funcție de numărul 
de ordine pe care îl primiți, să vă fie subven
ționată achiziționarea unei perechi de oche
lari cu 50 lei.”

Similie Panțea, Hunedoara: „Sufăr de insu
ficiență a pancreasului exocrin și nu știu 
ce medicamente ar fi recomandabil să iau.”

Medic: „Pancreatina este substanța activă 
conținută de unele medicamente recoman
date în tratament. între medicamentele eli
berate fără prescripție medicală se numără: 
Mezym forte, Creon, Digestal, Triferment, 
Zymogen sau Festal.

■ Estetic Top 10 este 
singura firmă din județ 
care execută intervenții 
de chirurgie estetică.

Ina Jurcone____________________
lna.jurconeglnfarnimedla.ro

Deva - Hunedorencele lasă 
orice grijă materială deoparte 
atunci când este vorba de a 
arăta cu cel puțin 10 ani mai 
tinere. Și pentru aceasta ape
lează la unicul cabinet care 
execută chirurgie estetică din 
Deva. „Femeile vin și primul 
lucru pe care îl doresc este să 
apeleze la tehnica chirurgi
cală. însă aceasta este indi
cată doar pentru vârste mai 
înaintate în care variantele 
alternative nu mai dau ran
dament. Le recomandăm în 
locul liftingului tratamente cu 
laser, biocurenți, creme spe
ciale. însă sunt persoane care

4

Topul bolilor hunedorenilor
■ In top se află bolile 
cardiovasculare, pulmo
nare, digestive, can
cerul și hepatitele.

Ina Jurcc
ina.jurcone@lnformniedia.ro

Deva - Infecțiile hepatice 
cu virusul B și C constituie 
o amenințare pentru hune- 
doreni. Se estimează că, în 
viitor, costurile pentru trata
rea lor va deveni o sarcină 
prea grea pentru sistemul 
sanitar. Tratamentul pentru 
un .bolnav cu hepatita C a- 
junge la 80 milioane lei vechi 

țin cu tot dinadinsul și fac 
lifting total, adică ridicarea 
frunții, feței, gâtului și preu- 
ricular. O astfel de operație 
durează circa 3 ore, iar pe
rioada de refacere este de do
uă săptămâni”, declară dr. 
Octav Badea, specialist în chi
rurgia plastică și reparatorie.

Prețurile practicate pentru 
orice intervenție chirurgicală 
în clinica privată din Deva 
sunt la jumătate față de ori
unde altundeva în lume. Cele 
mai solicitate practici chirur
gicale sunt cele de ridicare de 
sâni, implanturile cu silicon- 
gel și liftingul facial pentru 
femei. Bărbații sunt și ei 
clienții Clinicii Particulare 
Estetic Top 10 din Deva și 
solicită rinoplâstii, ortoplastii 
sau ginecoplastii, dar și eli
minarea stratului de grăsime 
de pe abdomen.

în chirurgia estetică, teh
nologia s-a perfecționat con- 

pe lună și trebuie urmat între 
6 și 12 luni. Dacă nu sunt tra
tați, bolnavii ajung la ciroză 
sau cancer hepatic. Hiperten
siunea arterială este o boală 
cu o prevalentă foarte mare

W..............................
„Prevenția și diagnosticai pre
coce sunt obiectivele cele mai 
importante care trebuie atinse 

pentru a determina schimbarea 
tendințelor evolutive ale bolilor.”

dr. Dan Magheru, 
director As? Hunedoara 

..............................w
în populație, iar riscul indus 
de ea este cu atât mai mare

Se corectează defecte ale nasului (Foto

tinuu, astfel că sunt realizate 
cicatrici tot mai mici, iar 
recuperarea este mai rapidă. 
Materialele utilizate sunt din 
ce în ce mai performante, iar 
protezele montate - unele sunt 

cu cât este frecvent asimptof 
matică, și rămâne deseori ne
tratată. Tratamentul reco
mandat de medic trebuie ur
mat cu rigurozitate, pentru 
că, în ciuda stării generale 
bune la început, o hipertensi
une netratată afectează în 
timp inima, rinichii, creierul 
și vasele de sânge. Cancerul 
este o afecțiune care apare cu 
o incidență din ce în ce mai 
mare în ultimii ani și a de
venit a doua cauză de morta
litate în lume, după bolile 
cardiovasculare. Rezultatele 
terapeutice în cazul neoplas
melor depind de stadiul în ca
re este diagnosticată maladia. 

garantate pe viață. Medi 
mai spune că un chirurg 
estetică are o mare resp 
sabilitate, întrucât la el ■ 
oameni sănătoși pe care I 
buie să îi facă mai frumos

Candidoză
Deva (I.J.) - O nouă so 

luție în tratarea candido 
zei vaginale, afecțiune 
des întâlnită în rândul fe 
meilor, este „Nitratul de 
butoconazol”, cu o elibe
rare controlată, fiind ne
voie de o singură aplicare 
pentru a fi eficient. Sta
tisticile indică faptul că 
este afecțiunea genitală 
cu cea mai mare inciden
ță, peste 75% din femeile 
investigate recunoscând 
că au trecut prin această 
experiență cel puțin o 
dată. Crema se obține cu 
prescripție medicală.

www.copilaria.com
Disponibilizări în mineritul 
hunedorean după 2006 Reuniune la Deva

Deva (C.P.) - Această secțiune conține materiale referi

toare la sănătatea copilului și a mamei.

euro 3,4861 lei._________
1 dolar american 2,6902 lei
1 gram aur 54,5441 lei

SUDOKD
Reguli:
în fiecare 

bloc sunt 
câteva cifre 

între 1 și 9, 
stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie comple

tate cu 
cifrele lipsă, 

în așa fel 
încât fiecare 

număr să 

figureze o 

singură dată. 

De aseme
nea. cifrele 

de la 1 la 9 

trebuie să 

figureze o 

singură dată 

atât pe rân
durile orizon

tale cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

Începători

7
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■ Concedierile de per
sonal în sectorul minier 
vor continua și în 
următorii ani.

Deva (C.P.) - Numărul sa- 
lariaților din industria mi
nieră care vor fi disponibi- 
lizați anul viitor se ridică la
I. 113 persoane, în 2006 fiind 
programată disponibilizarea a
II. 027 angajați, potrivit pro
iectului de strategie al indus
triei miniere pentru perioada 
2006-2020. Până în 2008, nu
mărul total al disponibiliză
rilor din industria minieră va

ajunge la 32.200 salariați, per
sonalul ce va fi disponibilizat 
în perioada 2009 - 2015 fiind de 
1.858 angajați. în 2008 vor fi 
disponibilizați 781 salariați, în 
2009 - 821, în 2010 - 745, în 2015 
- 292, iar în 2020 - 396. Cele mai 
multe disponibilizări vor fi 
făcute în sectorul de huilă, 
adică la CNH Petroșani și 
anume -1.000 persoane în 2007 
și câte 500 în 2008, 2009 și 2010. 
în sectorul uraniului - câte 100 
în 2007, 2009, 2010, 2015 și 2020 
și 160 în 2008, în timp ce în 
sectorul de minereuri și în cel 
de ape minerale nu se vor mai 
face disponibilizări.

Deva (C.P.) - Consiliul 
pentru Dezvoltare Regio
nală Vest s-a reunit ieri la 
Deva, ocazie cu care s-a a- 
nalizat stadiul actual al pro
iectului StrategVest privind 
elaborarea a patru strategii 
de dezvoltare locală. Pentru 
județul Hunedoara această 
strategie vizează Valea Jiu
lui, unde este stabilită 40% 
din populația județului. „în 
baza acestei strategii vor fi 
stabilite prioritățile de dez
voltare pe baza cărora 
administrațiile locale vor 
putea întocmi proiecte în 
scopul accesării de fonduri

structurale. în această pri
vință trebuie menționat că 
cele șase primării din Valea 
Jiului vor trebui să se aso
cieze, să pună un accent 
mai mare pe colaborarea 
dintre ele, pentru că UE nu 
va aloca bani pe proiecte de 
mică anvergură care nu au 
ca scop realizarea obiec
tivelor din strategia jude
țeană ori regională de dez
voltare”, a declarat Mircea 
Moloț, în dubla sa calitate 
de președinte al Consiliului 
Județean Hunedoara și al 
Consiliului pentru Dez
voltare Regională Vest.

Noi și Uniiinaa Bmnpoani
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Prețul gazelor naturale
avansați

Soluția jocurilor din numărul precedent
3 7 5 8 6 9 1 4 2 
6891 24573 
4__1_2.3 7 5 8 6 9
7 4 1 5 9 3 6 2 8
8 9 3 2 1 6 7 5 4
2 5 6 7 4 8 3 9 1
1 6 7 9 3 2 4 8 5
5 2 4 6 8 1 9 3 7
9 3 8 4 5 7 2 1 6
ncepători Avansați

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

N în țările vecine, 
intrate în 2004 în UE, 
prețul gazelor naturale 
creează nemulțumire.

Clara Pâs
clara.pas@lnfominiedla.ro

Deva - Scandalul priva
tizărilor din sectorul ener
getic în România este doar la 
început.

Consiliul Suprem de Apă
rare al Țării a decis: se vor 
face publice contractele, cad 
capete acuzate de subminarea 
economiei naționale. Condu
cerea OMV a venit în grabă 
la București și acceptă să aco
pere din „efortul” ce-1 pre
supune scumpirea gazelor.
Slovacia și Polonia

în multe țări europene 
majorarea prețurilor la gaze 
naturale provoacă nemulțu

mire, deși motivul este depen
dența majoră de importurile 
din Rusia.

Furnizorul de gaze din Slo
vacia, firmă privată, a a- 
nunțat însă o scădere a ta
rifelor la gaze de la 1 ianua
rie. Scăderea prețurilor la 
gaze va fi de 5%. Potrivit ana
liștilor, scăderea e firească, 
deoarece reflectă o scădere re
centă a prețului pe piața mon
dială, dar și o întărire a 
coroanelor slovace în raport 
cu dolarul.

Pe de altă parte guvernul 
de la Bratislava, compus de 
social democrați și populiști 
încearcă să controleze Oficiul 
care reglementează tarifele la 
gaze și electricitate. Execu
tivul a reușit să impună mo
dificarea legii, care îi permite 
să-i schimbe pe membrii Ofi
ciului care nu se supun 
cerințelor guvernului. Autori
tățile din Slovacia nu acordă

Prețul gazelor variază de la o țară la alta (Foto: CL)

ajutoare pentru încălzire ce
lor cu venituri reduse. în 
schimb, există patru tipuri de 
tarife pentru populație, în 
funcție de consumul anual. în 
funcție de tarif, prețul plătit 
în Slovacia pe mia de metri 
cubi de gaze variază între 200

și 400 de euro. în Polonia 
însă, furnizorul de gaze este 
o companie de stat, care a 
anunțat luni o majofare cu 10 
la sută a prețului gazelor na
turale, preț care practic s-a 
triplat în ultimii trei ani.

Sursa: BBC

lna.jurconeglnfarnimedla.ro
mailto:ina.jurcone@lnformniedia.ro
http://www.copilaria.com
mailto:clara.pas@lnfominiedla.ro


vineri. 24 noiembrie 2006 mgffiLL

Hunedoara - 
reședință 

europeană (1)
Azi: Cartierul Micro 5

® Problemă rezolvată. Iluminatul public nu 
mai constituie o problemă în municipiul 
Hunedoara. în această privință nu se mai 
plânge nimeni, iar locatarii cartierului Micro 
5 au declarat că e singurul lucru bun pe 
care primăria l-a făcut pentru ei. (C.B.)

CCMHFMCtl

Școala din cartier
Hunedoara (C.B.) - întrucât în Micro 5, lo

curile de joacă special amenajate pentru co
pii constituie o problemă, Școala Generală 
Numărul 11 din cartier a luat decizia de a-i 
lăsa pe cei dornici de activități sportive să 
folosească terenul de sport din incinta insti
tuției. „Nu am interzis nimănui niciodată să 
intre în curtea școlii pentru a presta activi
tăți sportive. Oamenii sunt destul de liniștiți 
și nu am avut probleme deosebite legate de 
vagabondaj cu nimeni”, a spus directorul 
Letiția Lia Palcău. Colaborarea cu primăria 
este excelentă, loboratorul de informatică 
fiind dotat cu 10 calculatoare noi. Cu toate 
că în cartier lumea se teme de activitatea 
nocturnă a unor cetățeni „fără somn”, Școala 
Generală Numărul 11 nu este „dotată” cu un 
agent de pază.

„Nu mergem cu trâmbița"
Hunedoara (C.B.) - Dezamăgiți că în Micro 

5 nu se prea vede „mâna” primăriei, locatarii 
afirmă că degeaba primarul locuiește la ei 
în cartier, că oricum nu se face nimic. Pe 
lângă această chestiune oamenii se mai 
plâng de faptul că Micro 5 nu este „colindat” 
de nimeni de la primărie. Purtătorul de cu
vânt al primăriei, Mircea Diaconu, afirmă că 
„oamenii se înșală. Nu există zi în care cine
va din personalul primăriei să nu treacă prin 
cartier, dar nu merge nimeni cu trâmbița 
să anunțe că sunt prezenți. Referitor la fap
tul că primarul locuiește acolo vă pot spune 
că problema e puțin mai delicată. Dacă se 
asfalta prima dată în Micro 5 eram acuzați 
de locatarii celorlalte cartiere că favorizăm 
acea zonă pentru că acolo stă primarul.”

Nota redacției pentru Micro 5 este: 4

Alina Roman

Micro 5, un cartier fantomă
■ Locatarii cartierului 
Micro 5 nu sunt deloc 
încântați de ceea ce 
face primăria pentru ei.

Călin Bicăzan

Hunedoara - Prima carac
terizare pe care locatarii o fac 
cartierului Micro 5 din Hune
doara nu ar trebui să fie 
deloc îmbucurătoare pentru 
primărie. Ei afirmă că între 
o junglă și cartierul lor nu e 
o mare diferență. Câinii 
vagabonzi, trotuarele pline de 
gropi, lipsa locurilor de joacă 
și mizeria pe care o întâlnești 
la orice pas sunt factorii care 
contribuie decisiv la o astfel 
de caracterizare din partea 
locatarilor. „E cel mai urât 
cartier din Hunedoara. La 
cum arată, nu cred că pri
măria trece prea des pe aici. 
Primarul nostru a făcut multe 
pentru oraș, nu și pentru 
cartierul ăsta”, spune Alina 
Roman. „Ăsta e cartierul fan
tomă. Junglă, nu alta. E atât 
de multă mizerie încât mi-e

„Nu știu de ce îi spun fantomă"
■ Cetățenii se plâng de 
starea deplorabilă a car
tierului. Primăria spune 
că nu e chiar rău.

Călin Bicăzan

Hunedoara - Purtătorul de 
cuvânt din cadrul primăriei, 
Mircea Diaconu, a declarat că 
e surprins de reacția cetă
țenilor referitoare la cartierul 
Micro 5. „Nu îmi pot explica 
de ce locatarii consideră că 
locuiesc într-un cartier fan
tomă, pentru că Micro 5 e cel 
mai nou cartier din Hune
doara, iar blocurile sunt mult 
mai bune decât în alte 
cartiere”. Referitor la proble
ma câinilor vagabonzi, pur
tătorul de cuvânt consideră

rușine că locuiesc aici”, sus
ține Vasile Pavalașcă.

în opinia cetățenilor din 
cartier titulatura de câine co
munitar ar trebui modificată 
și înlocuită cu cea de om co
munitar.
Oameni comunitari

„Deși sunt mulți, nu câinii 
comunitari ne deranjează, ci 
vagabonzii care umblă nes
tingheriți pe străzi și fac 
gălăgie noaptea, în special 
după ora 23. Seara nu mă pot 
odihni din cauza gălăgiei de 
pe stradă”, susține un locatar 
al cartierului care a dorit să 
rămână anonim. „Dacă avem 
din belșug oameni vagabonzi, 
era și culmea să nu avem câi
ni comunitari”, crede Vasile 
Pavalașcă. Pentru unii lo
catari câinii vagabonzi cons
tituie o problemă importantă, 
„în spatele blocului 27 sunt 
câte 7-8 câini. Ți-e teamă să 
ieși pe stradă din cauza lor. 
Am 75 de ani, dar de când 
sunt eu nu am văzut atâția 
câini vagabonzi câți sunt la 
noi în cartier”, afirmă Aneta

că patrupedele nu sunt mai 
numeroase ca în alte părți. 
„Sunt câini ca peste tot. Față 
de alte orașe, la Hunedoara 
există un adăpost pentru 
câinii comunitari situat în 
incinta Grădinii Zoologice. 

^■Singura problemă este că 
numărul câinilor care pot fi 
adăpostiți aici este de 24, 
insuficient pentru câți câini 
sunt în oraș. Eu consider că 
nu sunt puțini, dar nici 
mulți”.
Planuri de viitor

în planurile de viitor ale 
primăriei intră amenajarea 
trotuarelor și aleilor dintre 
blocuri, iar Micro 5 este 
cartierul care face parte din 
strategie. „Există un plan de 
reabilitare a trotuarelor, dar 

Grigore. Străzile și trotuarele 
sunt luate și ele în colimator 
de cetățeni care își exprimă 
nemulțumirea de faptul că 
primăria nu a ajuns și pe 
„strada” lor. „Am avut ne
mulțumiri legate de străzi, 
dar nu- ne-a băgat nimeni în 
seamă. Au asfaltat în bătaie 
de joc. în fața blocului 27 s-a 
turnat covor asfaltic și la noi, 
în blocul vecin, nu. Păi ce 
treabă e asta? Ni s-a spus să 
fim mulțumiți cu ce ni s-a 
făcut. Adică nimic”, susține 
Elena Cioară. „S-au mai petic
it niște gropi în primăvară 
pentru că erau mari, dar atât, 
nimic mai mult”, spune Ele
na Roman. „Drumurile sunt 
destul de rele. Cred că ar mai 
trebui făcut câte ceva pe la 
aleile dintre blocuri, cel puțin 
aici, unde locuim, ele sunt 
groaznice”, afirmă Aneta Gri
gore. Unii locatari nu văd în 
starea străzilor o problemă 
pentru că ei nu circulă pe 
acolo. „Pe mine nu mă fră
mântă prea tare dacă străzile 
sunt sau nu bune. Atâta timp 
cât nu am mașină, puțin îmi 

cetățenii trebuie să înțeleagă 
că asta e o problemă care nu 
se poate rezolva peste noapte, 
care necesită timp. Prioritare 
sunt acele locuri care se află 
în stare avansată de deterio
rare. Le va veni rândul și tro
tuarelor din Micro 5”, afirmă 
în continuare Mircea Dia
conu. Deși Micro 5 nu este un 
cartier curat, primăria spune 
că, în ultima vreme, situația 
în acea zonă s-a îmbunătățit 
considerabil la acest capitol. 
„Referitor la curățenie pot 
spune că situația în cartier e 
mult mai bună față de cum 
era înainte. Nu spun că aco
lo e foarte Curat, dar se 
observă o îmbunătățire în 
această privință. Curățenia 
ține, însă, și de educația 
locatarilor care ar trebui să 

pasă de câte gropi sunt în 
stradă”, spune Constantin F.
Primarul stă In cartier

Cetățenii afirmă că trăiesc 
cu impresia că sunt ignorați 
de primărie și că de mult timp 
nu au văzut pe cineva care să 
se intereseze de soarta car
tierului lor. „Primarul nu face 
nimic aici, în cartier. îmi face 
mie impozit pe apartament, 
asta da”, spune Elena Cioară. 
„Chiar dacă primarul locu
iește la noi în cartier, asta nu 
înseamnă că se interesează, în 
primul rând, de problemele de 
infrastructură care sunt pe 
aici”, afirmă Elvira Scorobete. 
Curățenia este unul din capi
tolele care ridică cele mai 
multe probleme în Micro 5. 
„Țarcurile din Hunedoara 
unde sunt așezate benele de 
gunoi sunt foarte urâte, iar cel."" 
de lângă blocul meu mă de-' 
ranjează în mod deosebit. 
Bineînțeles că nimeni de la 
primărie nu m-a băgat în 
seamă referitor la nemul
țumirea mea”, afirmă Vasile 
Pavalașcă.

Mircea Diaconu

păstreze mai curată zona în 
care locuiesc. în concluzie, 
cartierul nu arată rău, dar 
mai e mult până departe”, în
cheie Mircea Diaconu, pur
tător de cuvânt în cadrul 
Primăriei Hunedoara.

Așa arată un loc de joacă pentru copii în Micro 5 Copiii se plimbă pe trotuare cu gropi

Gunoaiele zac între blocuri Mijloacele de transport sunt tot mai variate în cartier (Foto: Câfcn
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• Medalii la cros. Atletele de la CSS Cetate 
Deva au dominat „Crosul Unirii", desfășurat, 
sâmbăta trecută, pe distanța de 4,5 km la 
Alba lulia. Mihaela Țuțurescu a obținut aurul 
la junioare I, Grațiana Strava, Alexandra Bu
cur (CSS Hunedoara) și Elena Rotariu au ocu
pat primele trei locuri la junioare II, iar Lavi- 
nia Onciu, bronzul la junioare III. (C.M.)

• Victorii clare la baschet. Echipele de 
juniori I și II ale CSS Deva au câștigat la 
diferențe clare partidele cu CSS Mediaș. La 
juniori I echipa antrenată de Radu Bora s-a 
impus la 24 de puncte diferență și are trei 
victorii după trei etape, iar la juniori II 
baschetbaliștii pregătiți de Adrian Ștefan au 
câștigat la 33 de goluri. (C.M.)

Cupa Presei la Fotbal Raliul Hunedoarei, în aprilie
Deva (C.M.) - Opt echipe 

de la principalele ziare, tele
viziuni și posturi de radio 
din Deva vor participa la 
Cupa Presei la fotbal, com
petiție care se va desfășura 
în zilele de 10 și 17 decem
brie la inițiativa cotidianu
lui Servus Hunedoara. La 
tragerea la sorți a între
cerii, desfășurată ieri, cele 
opt formații au fost 
împărțite în două grupe în 
care se va juca în sistem 
campionat, urmând ca 
primele două clasate din 
fiecare grupă să se califice 
în semifinale. în grupa A se 
vor înfrunta echipele Deva

Cea mai mare amendă
Trebuie neapărat câștigat

Deva (V.N.) - Azi, de la ora 14, Mureșul 
încheie pe teren propriu acest tur de cam
pionat. Adversar îi este Sănătatea Cluj, 
echipă aflată pe locul 16 în clasament, și care 
a reușit cinci victorii și un meci egal în 
această primă parte a campionatuhf T,gii 
a IlI-a de fotbal. Devenii se prezintă n 
schimb la această partidă cu altă carte de 
vizită. După ce o bună bucată de vreme au 
fost lideri, ei vin acum de pe locul 2, cu cele 

! mai multe victorii obținute până în prezent, 
10, alături de cei de la Arieșul Turda. 
Antrenorul celor de la Mureșul, Gică Barbu, 
consideră că „este un meci important, ca 
orice meci care trebuie neapărat câștigat. Nu 
vrem și nu avem voie să-i lăsăm pe cei de 
la Arieșul să se depărteze de noi în fruntea 
clasamentului”. în afară de Bițiș, accidentat, 
și Velea, suspendat, lotul devenilor este 
valid, iar antrenorul dorește ca în acest meci 
să folosească fglBcători care s-au văzut mai 
puțin pe teren în ultima perioadă.

■ Portarul Jiului, 
Dumitru Hotoboc, a 
fost penalizat de club 
cu 4500 de dolari.

Petroșani (V.N.) - Dumitru 
Hotoboc, portarul echipei Jiul 
Petroșani, a declarat că a 
primit cea mai mare amendă 
din istoria clubului. Este vor
ba de 4.500 de dolari. El a pre
cizat însă că o va plăti, pen
tru că a greșit.

Iată ce înseamnă amenda: 
1.500 de dolari pentru ple
carea din cantonamentul 
echipei înaintea partidei cu 
Universitatea Craiova din eta
pa a XlV-a a Ligii I, 700 de 
dolari pentru cartonașul roșu 
primit în meciul cu UTA din 
etapa a XV-a, iar restul de 
2.300 reprezintă 10 la sută din 
contractul său, oprit de con
ducerea clubului fiecărui 
jucător pentru parcursul slab 
din acest tur de campionat.

„Nu cred că vreun fotbalist 

TV, Național FM, Antena 1 
și Hunedoreanul, iar în gru
pa B lupta pentru primele 
locuri se va da între Cuvân
tul Liber, One TV, 
Mesagerul Hunedorean și 
Servus Hunedoara. Organi
zatorii vor premia cu 
medalii și cupe primele trei 
echipe clasate, golgheterul 
turneului și cel mai bun 
portar. în plus, se va acor
da trofeul fair-play celei mai 
sportive formații. Cupa Pre
sei va avea și un rol de 
selecție pentru formarea 
unei edhipe de jurnaliști 
care să se înscrie în Cam
pionatul Județean de Futsal.

Portarul Hotoboc (Foto: cu

de la Jiul a mai primit o ast
fel de amendă. Dar am greșit 
și voi plăti”, a spus fotbalis
tul. Hotoboc a spus că va 
rămâne la Petroșani, indife
rent dacă echipa va retrogra

Deva (C.M.) - Ediția 2007 a 
Raliului Hunedoarei se va 
desfășura în perioada 21-22 
aprilie, a hotărât Consiliul 
Federal al FR de Automobi
lism Sportiv. Campionatul de 
Raliuri al României va avea 
zece etape în următorul sezon 
competițional și va deveni ofi
cial dttpă ce va fi aprobat de 
Adunarea Generală a forului 
automobilistic.

7. Raliul Sibiului 20-21 iulie1. Raliul Brașovului 2-3 martie
2. Raliul Banatului 30-31 martie

3. Raliul Hunedoarei 20-21 aprilie

4. Raliul Siromex 11-12 mai
5. Raliul Muscelului 1-2 iunie
6. Raliul Clujului 22-23 iunie

da la finele sezonului. „Nu e 
o rușine să retrogradezi și să 
o iei de la capăt, dar frumos 
ar fi ca toți să răfhânem la 
echipă și să punem umărul”, 
a adăugat jucătorul.

“Sunt negocieri între ACR 
și FR Automobilism pentru ca 
ACR-ul să acorde acestei fede
rații licența de a organiza 
competiții sportive. Dacă aces
tea se vor finaliza pozitiv, FR 
Automobilism va intra în 
legalitate și atunci ACR Hune
doara se va implica în orga
nizarea Raliului Hunedoarei”, 
comenta loan Ștaier, direc
torul ACR Hunedoara.

8. Raliul Țara Bârsei 24-25 august
9. Raliul Bucureștiuiui 21-22 sept.

10. Raliul Avram lancu 19-20 oct.
11. Raliul Moldovei 9-10 noiembrie

Au încredere în 
forțele proprii

Deva (V.N.) - Dacia 
Orăștie, s-a deplasat pen
tru ultima etapă din 
acest tur de campionat al 
Ligii a III-a, seria a V-a, 
la Ungheni, acolo unde 
Maris Tîrgu Mureș joacă 
meciurile. „Sperăm să 
facem un joc bun și să ne 
întoarcem cu puncte. 
După meciul de săp
tămâna trecută avem un 
moral bun, iar băieții 
sunt toți valizi” - ne-a 
declarat Constantin 
Nenu, antrenorul celor 
de la Dacia. Adversarul 
din această etapă a 
orăștienilor se situează 
pe locul 11 în clasament 
și are doar cu un punct 
mai mult. Nu ar fi așadar 
prea greu pentru a mai 
adăuga ceva puncte în 
dreptul celor din Orăștie 
care nu au în acest 
moment o situație’prea 
roză în clasament.

La vrem să vi oferim o experienfi a cumpărăturilor la cete 
mi înalte din România, De aceea,îmbuni^fim continuu
gama fi cajiațo serviciilor noartri, Suntem convingi că nici un 
efort nu este prea mare atât timp cit el se traduce în satisfacția

Echipa Spar

mereu proaspăt

Vrei ca Moș Crăciun șă fie mai darnic anul acesta? Câștigă cu CL în 22 decembrie:
oferit de magazinul INTO sau Zv.Za J/â Zw/»C, pentru 

ca masa de Sărbători să-ți fie asigurată sau '.'O-uV care să-ți îndulcească Sărbătorile sau ca să

primești multi colindători. Fă-ți un abonament la Cuvântul liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament 
cu minim o lună și participă cu copia după chitanță până în 21 decembrie. Cu CL, Crăciunul va exista în fiecare casă!

REGULAMENT: La acest concurs nu pot participa anga- 
|ațn SC. Inform Media S.R.L. si nici rudele acestora 
de gradele I și II. Relații suplimentare la tei. 211275, 
int. 8806.
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• Sudamericana. Finala ediției din acest an 
a Cupei Sudamericana la fotbal, competiție

8 rezervată cluburilor din America Latină, se va 
disputa între echipele Pachuca (Mexic) și 
Colo Colo (Chile). (MF)

încă un rezultat remarcabil
• Demisie. Luis Aragones ar putea fi demis 
din funcția de selecționer al Spaniei pe 14 
decembrie, cu ocazia reuniunii conducerii 
Federației spaniole.de fotbal. Principalii 
favoriți la preluarea postului sunt Jose Anto
nio Camacho și Vicente del Bosque. (MF)

Meciul 100
Milano (MF) - Fun

dașul argentinian Ja
vier Zanetti a jucat me
ciul 100 în cupele euro
pene, în partida pe care 
echipa Internazionale 
Milano a câștigat-o, 
miercuri, pe teren pro
priu, cu scorul de 1-0, in 
fața formației Sporting 
Lisabona, în etapa a V- 
a a grupei B a Ligii 
Campionilor, a anunțat 
agenția Datasport. Toate 
cele 100 de meciuri ale
argentinianului în cu
pele europene au fost 
disputate în tricoul for
mației milaneze, fotba
listul reușind să înscrie 
patru goluri. Zanetti 
ocupă locul doi în clasa
mentul prezenței jucăto
rilor de la Inter Milano
în cupele europene, fi
ind depășit de fostul in
ternațional italian Giu
seppe Bergomi, care a 
adunat
117
prezențe.

Joseph Blatter
(Foto: EPA)

Desemnare
Madrid (MF) - Joseph 
Blatter, președintele 
Federației interna
ționale de fotbal a 
fost făcut membru 
de onoare al clubului 
Real Madrid. Cere
monia a avut loc 
chiar pe stadionul le
gendar al grupării 
madrilene, Santiago 
Bernabeu. Festivita
tea a fost condusă 
de Ramon Calderon, 
președintele clubului 
Real Madrid, desem
nat cel mai bun club 
al secolului XX sub 
președinția lui Blatter. 
Acesta a mulțumit 
pentru onoarea care 
i s-a făcut, ținând, de 
asemenea, să felicite 
la rândul lui gruparea 
spaniolă pentru fabu
losul contract de 1,1 
miliarde de euro cu 
Mediapro, contract 
legat de drepturile de 
televiziune ale Realu
lui până în 2013.

■ Presa din Ucraina 
consideră că Lyon și 
Real Madrid au domi
nat categoric grupa.

București (MF) - Cotidianul 
ucrainean Delo a scris că 
accederea echipei Steaua în 
16-imile Cupei UEFA, după 
ocuparea locului 3 în grupa E 
a Ligii Campionilor, este un 
rezultat deosebit. „în ciuda 
declarațiilor «napoleonice» 
ale conducătorilor steliști, ca
lificarea în Cupa UEFA este 
un rezultat remarcabil pentru 
o echipă de acest calibru. 
Pentru a trece în optimile 
Ligii Campionilor trebuia să 
lupți cu Lyon și Real Madrid, 
iar Steaua și Dinamo Kiev 
n-au obținut nici un punct 
din confruntările cu francezii 
și spaniolii. E adevărat, Lyon 
și Real au altă clasă, dar în 
nici una dintre celelalte grupe 
nu a fost așa o dominație ca
tegorică a favoriților. Copen-

Steaua nu a reușit să smulgă nici un punct Realului (Foto: epa)

haga a bătut pe Manchester, 
AEK Atena pe Milan sau 
Sporting Lisabona pe Inter”, 
a scris publicația amintită. 
Delo a notat că „primul rezul
tat pozitiv obținut de Dinamo 
Kiev în grupa E a pus cruce 
aventurii europene”. „Rezul

tatul a fost echivalent cu o în
frângere, victoria era obliga
torie. Clasamentul arată că 
Dinamo este cea mai slabă e- 
chipă din grupă, dar putem 
fi mulțumiți de jocul prestat 
la București, statistica de
monstrând superioritatea tru

pei lui Demianenko. Din pă
cate, doar rezultatul contea
ză”, a notat ziarul ucrainean. 
Cotidianul Sport Express a 
subliniat că nu este vina ju
cătorilor ucraineni că arbi
trul ceh Jaroslav Jara le-a a- 
nulat cel puțin un gol valabil.

Preferatul lui Adrian Mutu
■ Jucătorul român a 
declarat că joacă la 
Fiorentina datorită 
antrenorului Prandelli.

București (MF) ■ Atacantul 
Adrian Mutu a declarat, într- 
un interviu acordat cotidianu
lui Corriere dello Sport, că 
joacă în acest moment la for
mația AC Fiorentina datorită 
antrenorului Cesare Prandel
li, care l-a dorit foarte mult la 
echipă.

„Este antrenorul meu prefe
rat și am venit pentru el. 
Jucătorul preferat este fără 
îndoială Gheorghe Hagi, golul 
cel mai frumos din carieră 
este cel reușit cu Cehia în pre
liminariile CM-2006, iar cea 
mai frumoasă femeie este 
soția mea Consuelo”, a spus

Adrian Mutu (stânga) se simte bine la Fiorentina

Promite imparțialitate
Londra (MF) - Bridgestone, unicul pro

ducător și furnizor al pneurilor pentru 
echipele din Formula 1 începând din sezonul 
2007, a precizat că nu va face discriminări 
între echipele din Marele Circ. Cunoscuta 
firmă a dat asigurări că nu va defavoriza in 
nici un fel team-urile care au colaborat în 
acest sezon cu firma rivală Michelin - 
Renault, McLaren-Mercedes, Honda, BMW, 
Red Bull și Toro Rosso. Primele teste cu 
pneurile unice vor avea loc pe circuitul 
spaniol Montmelo, în perioada 28-30 noiem
brie. „Vom începe testele cu șase noi echipe 
și suntem nerăbdători să lucrăm alături de 
ele, împreună cu Federația Internațională 
de Automobilism, pentru a garanta acestui 
sport un viitor cât mai incitant", se pre
cizează intr-un comunicat al companiei 
Bridgestone.

Mutu. Internaționalul român 
a afirmat că în acest sezon Fi
orentina va lupta pentru sal
varea de la retrogradare. 
„Obiectivul nostru rămâne sal
varea de la retrogradare, iar 
din sezonul viitor ne vom bate 
pentru un loc în cupele 
europene. Cred în proiectul

(Foto: EPA) 

clubului, am crezut din primul 
minut. Președintele este ambi
țios, antrenorul este cel mai 
bun, iar echipa este competiti
vă. Vom lupta duminică de 
duminică să arătăm că avem 
valoare”, a precizat Mutu. Mu
tu a declarat că se simte bine 
în postura de atacant stânga.

Răpire
București (MF) - Tatăl 

jucătoarei de tenis Jelena 
Dokici, Damir, crede că 
fiica sa a fost răpită în 
Croația de un fost prieten | 
al ei, Tino, și de fratele 
acestuia, fostul antrenor 
al sportivei, Borna Bikni- 
ci. Jelena Dokici, spor
tivă care s-a născut la 
Belgrad și a crescut în 
Australia, s-a antrenat în 
ultima perioadă în Ger
mania, cu fostul tenis- 
man Nikola țilici. Coti
dianul sârb Kuhir a notat i 
că sportiva în vârstă de 
23 de ani a sunat-o, luni, 
pe mama sa, căreia i-a 
spus că nu se va mai 
întoarce în Germania ca 
să se antreneze cu Pilici.

Șahtior păstrează șansele

BolOISIlIll Erwin Vervecken, campion 
moncual en titre de ciclocros, este bolnav 
și nu va putea disputa cea de-a șasea etapă 
a Cupei Mondiale care va avea loc sâmbătă 
la Coxyde. (Foto: epaj

Fostul international | 
englez Paul Gascoigne a 
fost amenințat cu moar
tea de o femeie care i-a 
cerut să stea departe de 
Suzi Walker, soția porta
rului echipei Bolton 
Wanderers. (Foto: epa)

.__________________ y

■ Echipa lui Mircea Lu
cescu a învins pe AS Ro
ma, printr-un gol marcat 
de Ciprian Marica.

București (MF) - Tehnicia
nul Mircea Lucescu a declarat 
că victoria, cu scorul de 1-0, 
obținută de Șahtior Donețk în 
meciul cu AS Roma, din gru
pa D a Ligii Campionilor, este 
una dulce, deoarece formația 
antrenată de Luciano Spallet
ti este una din cele mai puter
nice echipe din Italia. „Este o 
victorie dulce, deoarece Roma 
este una din cele mai puterni
ce echipe din Italia. Nu a fost 
o victorie la diferență mare de 
goluri, dar ne-a oferit o răzbu
nare după înfrângerea, cu 
scorul de 4-0, suferită la Roma. 
Ne-am pregătit bine și i-am 
făcut pe Totti, Mancini și Pe

Schumi exclude revenirea
Berlin (MF) - Michael Schu

macher a declarat că exclude 
posibilitatea revenirii sale la 
volanul unui monopost de For
mula 1, într-o cursă oficială. 
„Formula 1 este un sport într- 
o continuă schimbare: tehno
logia, motoarele, regulamente
le, pistele. Odată ce te-ai în
depărtat de această competiție, 
ești în afara jocului”, a pre
cizat Schumi. în vârstă de 37 
de ani, fostul pilot al echipei 
Ferrari s-a retras din activi
tate la finele acestui an, după 
16 sezoane petrecute în Marele

Circ.Vineri va fi pusă în vân
zare, în Germania, biografia 
sa, intitulată „Michael Schu
macher”, scrisă de Sabine 
Kehm, fostă ziariștă și purtă
toare de cuvânt a „Baronului 
roșu”, începând din anul 2000. 
Germanul nu va sta, însă, 
departe de Formula 1. El a 
acceptat să devină asistentul 
lui Jean Todt, administratorul 
delegat de la Ferrari, pre
cizând că „acum trebuie să 
învețe să acționeze cu lentoare 
și să înțeleagă că viteza nu 
este totul în viață”.

Lucescu și ucrainenii revin în forță (Foto: epa)

rrotta să nu mai ajungă la ba
lon”, a spus Lucescu. Lucia
no Spalletti consideră că Șah
tior a meritat victoria, deoa
rece AS Roma nu s-a ridicat 
la valoarea sa obișnuită. „A 
fost una din cele mai slabe e- 
voluții ale noastre din ultima 
perioadă. Adversarii noștri au 
fost puternici, dar noi am fă
cut prea multe greșeli în de

fensivă, care ne-au costat me
ciul. Au profitaț de'slăbiciuni
le noastre și-ne-au dat o lec
ție”, a explicat antrenorul e- 
chipei AS Roma. în meciul de 
miercuri, golul victoriei a fost 
marcat de Ciprian Marica, în 
minutul 61. La AS Roma, 
Cristian Chivu nu a evoluat, 
deoarece a acuzat unele dureri 
la antrenamentul oficial.

Fotbalistul 
echipei Real 
Madrid, David 
Beckham, a 
plătit aproxima
tiv 4.400 de euro 
pentru un scaun 
cu rotile special 
pentru un copil 
în vârstă de 13 
ani care are o 
tumoare pe 
creier.

spaniole.de
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Vând ap. 2 camere (03)
• mobtat, contorizări, zona Liceul Auto, Deva, 
accept credit bancar, preț 65.500 ron, negociabil. 
Tel. 0743/204069,0720/045687. (D
• pafta (uscAtoriQ, zona Baroul de avocați, 
aragaz Bosch, nou, boiler gaz. Tel. 0723/514133. 
(T)
• urgent confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă, gaz, preț 1,250 mid. lei. Tel. 0254/223336. (T)
• Deva, et 1, zonă liniștită, balcon închis, 
parchet, termopane, preț 764)00 ron, negociabil, 
tel. 0726-710903. (Al)

> drcuh, balcon, centrală termică, parchet, 
tOfffesie+faianță et 3/4, zona Bălcescu, preț 980 
'Anii, negociabil, tel. O742/01941& (Al)
• lemidecomandate, et 2, zona piață, st 60 mp, 
contorizări, balcon, preț 110.000 ron, tel. 0726- 
710903,0745-639022. (Al)
• decomandfoa, it 70 mp, CT, 2 balcoane, preț 
neg, tel.210780. (Al)
• Dada, parter, baie, bucătărie, semidec., CT, 
două holuri, preț 75.000 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)
• ZanMreacu, et 4, acoperit cu tablă, hol și 
bucătărie mărite, gresie, faianță, termopane, CT, 
preț 135.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• tatu Manlu,.et 8/10, dec., baie cu geam, 
parchet, contorizări, balcon mare pe bucătărie 
și sufragerie, preț 105.000 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)
• Alee Bufon, et 2, semidec, balcon închis, baie, 
amenajat apometre, preț 66.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• AL Straiului, et. 3/10, dec., baie și bucătărie, 
CT, balcon, preț 67.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Carpați, dec, balcon, centrală termică, 
termopan parțial, preț 130.000 RON, neg., tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• ML DecabaL et 3 .dec., 2 balcoane, contorizări, 
preț 130.000 RON. tel. 221712,0724/305661. (A2)
• dac, C.T, gresie, faianță, parchet, ușă 
metalică, balcon închis, et 2, zona Zamfirescu, 
preț 1250 mid., tel. 232060.0742/290024. (A3)

• semidec, repartitoare, apometre. fără 
îmbunătățiri, zona Al. Armatei, preț 720 mii., 
neg, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• senddec,C,T,greise, faianță, parchet laminat, 
ușă nouă, amenajat, st=54 mp, zona 
Kogălniceanu, preț 35.000 euro, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere modificat din 3, gresie, 
faianță, parchet laminat, ușă metalică, 
contorizări la apă și gaz, zona Dacia, preț 790 
mii., neg, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• zona Bălcescu - 1. Corvin, decomandate, 
centrală termică, modificări, parchet, gresie, 
faianță, ușă de lemn capitonată, bine întreținut 
preț 127.000 ron, neg, accept credit ipotecar, tel. 
0723/251498,0745/302200. (A4)
• etai Intermediar, zona Kogălniceanu - Gojdu, 
centrală termică, termopan, ușă metal nouă, 
parchet gresie, faianță, balcon închis, vedere pe
2 părți, preț 36.000 euro neg, tel. 0745/302200, 
0723/251498,232808. (A4)
• decomandate, etaj intermediar, zona 
Mărăștiul Nou, cu 2 balcoane, modificări la 
bucătărie tip living, parchet gresie, faianță, preț 
150.000 ron, neg., tel. 0723/251498, 0745/302200, 
232809. (A4)
• etaj intermediar, zona Gojdu, centrală 
termică, termopan, parchet gresie, faianță, ușă 
metalică, instalații sanitare noi, modificări, preț 
35.000 euro, neg., tel. 0788/165703, 0745/302200. 
(A4)
• zona DecebaL etaj intermediar, 56 mp, deco
mandate, centrală termică, parchet, bucătărie 
modificată, balcon mare închis, bine întreținut, 
preț 128.000 ron, neg., accept credit ipotecar, tel. 
0745/302200,0723/251498 (A4)
• decomandate, parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar în camere, hol și bucătărie, 
zona piață, preț 110.000 ron, neg., accept credit 
ipotecar, tel. 0745/302200,0723/251498, 232808. 
(A4)
• modificări la bucătărie, etaj 3, decomandate, 
zona Liliacului, contorizări, fără modificări, 
ocupabil azi, preț 129.000 ron, neg., tel. 
0745/302200,0723/251498,232808.  (A4)

• zona Trident, etaj 3, ocupabil azi, contorizări, 
fără modificări, preț 72.000 ron, neg., accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498. 0745/302200, 
232808. (A4)
• etaj 3, centrală termică, faianță, se dă opțional 
cu mobilă zona Scărișoara, preț 83.000 ron, neg., 
tel. 0745/302200,0723/251498,232809.  (A4)

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• minimum studii medii
• capacitate pentru muncă în echipă
• cunoștințe temeinice de operare 

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție la:

Inform Media SRL.
Bajusz Andrâs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro 
Informații: 0724-22-03-65.

Z '" «JVÂ® |

Suntem 
numărul 1 în 

județul 
Hunedoara!

CUVÂJj>

• etșd 2, dec., centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță ușă metalică Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță parchet, balcon, Eminescu, preț 110.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
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- dr. GHIȚĂ CARMEN, 

medic specialist medicină generală -
pediatrie, homeopatic, acupunctură, Deva, 

Str. Dorobanți, bl. 22, sc. C,
ap. 25, tel. 0254-219999 sau 

0254-234815, 0722/567208

uiuieukj uilitLlUimiLLiL
HOMEOPATH Șl ACUPUNCTURA

Cabinet medical “ECHINACEA”
- dr. GHTTĂ CARMEN, 

medic specialist medicină generală - 
pediatrie, homeopatic acnpunctrjâ 

Deva, Str. Dorobanți, bl. 22, sc. e, 
ap. 25, tel. 0254-218999 sau 
0254-284815, 0722/587208.

i

I
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(56595)
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mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
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• drailt, parahat, bloc de cărămidă, balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia preț 98.000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• dac, cantraM termică proprie, parchet, balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• ata) 3, uși schimbate, contorlzărl, parchet, 
zona gării, preț 120.000 lei, neg., tel, 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• zona Dada, et Intermediar, termopane, modi
ficat parchet laminat bine întreținut, preț 22.000 
euro, tel 235206; 0724.620358; 0729.018866.tA6)
• zona N. Bălcescu, modificat, balcon închis, 
parchet în camere, laminat pe hol șl bucătărie, 
gresie, faianță instalații suplimentare noi, preț 
89.000 RON, tel. 235208; 0724.620358; 0729,018866 
(A6)
• Deva, zona Progresul, 57 mp, decomandate, 
parchet în camere, balcon, apometre, reparti
toare, merită văzut, preț 115.000 ron. Tel. 235208 
0724/620358 (A6)
• zona Qojdu, etaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorlzat, suportă modificări, 55 mp, 
preț 125.000 ron. Tel. 235208,0724/620358. (A6)
• zonă dtracontnlă, ST - 55 MP, decomandate, 
totul contorizat, gresie + faianță, 2 balcoane, 
etaj Intermediar, merită văzut, preț 135000 ron, 
tel. 235208 0724/620358. (A6)

ÎMPREUNA ÎN AFACER’

FLAV TAXI! SUPER OFERTĂ !!!

VÂND FIRMĂ TAXI
I.A PREȚUI. DE 90.000 EURO NEGOCIABIL

CUPRINDE: - DISPECERAT PROPRIU;
- FRECVENȚA PROPRIE;

, • COLABORATORI.
PERSOANĂ DE CONTACT: MIMAI ȘTEFĂNIȚĂ.

TELEFON: 0721/ 951.722

TOUR IMPEX GROUP vă oferă:
SCULE ELECTRICE, MOTOFIERĂSTRAIE, MOTOUNELTE, 
_______UTILAJE AGRICOLE, CENTRALE TERMICE.

Cel ni:ii flexibil SIS | IM 1)1, R V II 
bară CAR l i; 1)1 MI M A! 1)015\M)A 12.‘)C

Aprobare p<| 

•j ioc.

1. Deva, bd. Decebal, bl. 1 parter tel: 230310
2 Deva, bd. I. Maniu, bl. J parter tel: 230210
3. Hunedoara, bd. Corvin nr. 9 tel: 712'592
4. Orăștie, str. Eroilor, bl,CI part, tel: 244603 eStlHiaPnanCe'
5. Brad, str. Avram lancu, bl.43 p. tel: 612822 ' — •—

SC 3F (Ira al SRL
Deva, Hunedoara
Aleea Plopilor bl. Cl I ,ap 6 
tel/fax.0254/234.125

DISTRIBUITOR AUTORIZAT SKY ATCs 
-PAPETĂRIE
-ELECTROZI. SCULE. UNELTE. CUIE ELECTRICE 
-ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
-BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(65051)

A£Uil«M

1 TEAM CONSULTING |
1
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TRANSPORT PERSOANE

• po bdul Decebal, dec., s=74 mp, vedere în 2 
părți, 2 balcoane, C.T., neamenajat, preț 140.000 
RON, neg., 0745/640725. (A7)
• pa ImlnoKu, 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)
• hi Dada, et. 2, con vector i, Instant apă caldă, 
bale amenajată, termopan, preț 70.000 RON, 
neg., tel. 0745/159608. (A7)
• pa Bcăriaaara, sem Idee., neamenalat, C.T., et. 
4, acoperit cu tablă, preț 78.000 RON, tel. 
0749/268830. (A7)
• In Dada, semi dec., et. 3, neamenajat, 2 holuri, 
parchet, contorlzărl, preț 68.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• pe Zamflrescu, dec., et. 2, parchet, gresie, 
faianță apometre, ocupabil Imediat, preț 105.000 
RON, tel. 0749/268830. (A7)
• pe UArăști. dec, et 3, parchet laminat Q-es'e, 
faianță C.T, termopan, balcon, preț 135 ) RON, 
tel. 0749/268330. (A7)
• zona UDaculuL dec, et. 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon închis, contorlzărl, ș=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. 
0745/7116578. (A8)
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• zona Zamflreacu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță, termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorlzărl, preț 110.000 Ren, neg., tel. 
0745/786578, (A8)
• AIim Armatei 2 camere, bucătărie, bale, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet, gresie, preț 
65000 Ron, tel, 0746/779288 (A8)
• zonă contrau, 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• In drcult, bloc de cărămidă, balcon închis, 
zona Dacia, preț 98000 RON, neg., tel.231800, 
0740/317314, (A9)
• camere decomandate, cu parchet, balcon 
închis, contorlzărl Integrale, et. 1, zona 
Kogălnlceanu, preț 125.000 RON, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)
• Bmd, gmh, faianță parter, zona A, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10

• proprietar, decomandate, parter, hol 1 
central, balcon cu pivniță, parchet, 
contorlzărl, zona Zamflrescu, Al. Crinilor, 
Deva, preț 37,000 euro, Tel. 0741/985970, 
0744/333516.(3/3.11)

• decomandate, balcon, parchet, contorlzărl, 
repartitoare, zona Miorița, preț 1,3 mid., nego
ciabil, tel. 0742-019418 (Al)
o zona Oofdu, et. 2, balcon mare închis, parchet 
contorlzărl, preț 135.000 ron, tel. 0726-316796. 
(AI)
• decomandate, CT, parter înalt cu balcon 
construit cu bucătărie în el, zona M. Viteazul, 
preț 150.000 ron, 0726-316796,0745-639022. (Al)
• Dada, et 3, centrală termică amenajat preț 
92.000 RON, tel, 221712,0724/305661, (A2)
• Gojdu, et 2, circuit, faianță gresie, preț 145.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dorobanți, parter, 2 băl, living, centrală 
termică, balcon închis, preț 190.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• zona Patria amenajat modern, centrală 
termică, balcon, et. 2, preț 41.000 euro, neg., tel. 
0740/013971, (A2)
• zona Gojdu, modernizări, balcon, etaj Inter
mediar, preț 125.000 RON, neg., tel. 0W013971. 
(A2)
• doc, hol centrai, gresie, faianță CT, apemetre, 
zona pieței, preț 1.400 mld„ neg., tel. 232060, 
0742/290024, (A3)
• doc, CT, parchet, fără îmbunătățiri, poate fi 
folosit șl ca spațiu comercial, cu Intrare din Str. 
Liliacului, preț 1.550 mid., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• decomandate, 70 mp, contorlzărl totale, 
parchet, balcon mare, 2 băl, zona Bălcescu, preț 
130.000 ron, neg., accept credit Ipotecar, te' 
0723/251498 0744/302200,232809. (M)
• zona Decebal ultracentral, 2 băl, 2 balcoane, 
decomandate, termopan, parchet, bine 
întreținut, preț 50.000 euro, neg, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• zona Miorița, balcon mare închis, 2 băl, 
contorizări totale, parchet, accept credit 
ipotecar, preț 39.000 euro, neg., tel. 0745/302200, 
0723/251498 232809. (A4)
• dec, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică 2 băl, boxă st 98 mp, 
Carpațl, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• atol 1 balcon, parchet, repartitoare, 
contorlzărl la apă șl gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38.000 euro, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (A5)
• zona Decebal, et 3, termopane, 2 bă cu gresie 
șl faianță 2 balcoane închise, totul contorlzat, 
parchet în camere, merită văzut, preț 45.000 
euro, tel, 235206; 0724.620358; 0729.018866. (A6)

Informația te privește
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Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potrivește!

COMPANIE DE DISTRIBUȚIE LA NIVEL NAȚIONAL
Angajează

OPERATOR PC
Persoanele cu experiență, interesate de job și cu 

domiciliul în Deva sunt rugate să trimită un CV până la 
data de 20 decembrie la fax: 0254/231.068;

email: monicamth@zâppmobile.ro
(70285)

Stimați cititori credincioși, Măicuța Ana este binecuvântată;.»-! 
de Dumnezeu pentru a ajuta oamenii care se află la necaz 
sau în pragul disperării. Măicuța Ana face rugăciuni, 
masluri și liturghii împreună cu 40 de măicuțe șl 40 de 
călugări, în 9 mănăstiri, pentru alungarea oricărui blestem, 
a farmecelor, a bolilor.
Anca, din Deva: Mulțumesc Măicuței Ana pentru că mi-a 
salvat căsnicia.
Dinu, din Hunedoara: Mulțumesc Măicuței Ana pentru că 
mi-a salvat firma de la faliment.
Emilia aduce mii de mulțumiri Măicuței Ana pentru că i-a 
scăpat copilul de alcoolism.
Alex, din Deva: Mulțumesc Măicuței Ana pentru că ml-a 

dezlegat cununiile, după 41 de ani de singurătate acum sunt căsătorit.
Viorel: Mulțumesc Măicuței Ana. Deși nu am putut merge le mănăstire, am fost ajutat 
telefonic să mi se întoarcă sofia acasă.
Persoanele care nu se pot deplasa la mănăstire pot apela și telefonic la nr. 0728.799350.

-(70119)

RECLAME

• zona Decebal, decomandate, CT, parchet, preț 
135.000 RON, neg, tel. 235208; 0724.620358; 
0729.018866. (A6)
• zona împăratul Tralan, Deva, etaj Intermediar, 
decomandate, 2 băl, 100 mp, centrală termică 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță parchet, 
merită văzut, garaj sub bloc, preț 80.000 euro. 
Tel. 235208 0724/620358 (A6)
• ts-dul Decebal et 1, dec., s=75 mp, contorlzărl, 
neamenajat preț 160,000 RON, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• b-dul Docabal dec., parchet gresie, faianță 
C.T., zona Artlma, preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe AL Strelulul, semldec., et. 3 din 4, gresie, 
faianță C.T., liber, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0740213174. (A7)
• Dada, bucătărie modificată parchet, gresie, 
faianță contorlzărl, preț 88000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• eona împăratul Tralan, 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)
• zone L Creangă parchet, contorlzărl, st 78 mp, 
pretabll pentru birouri sau locuit preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• camere eamMecomondate, cu parchet, 
contorlzărl, balcon, et. 3, zona Kogălnlceanu, 
Deva, preț 38000 euro, tel. 212141. (A9)
• Brad, tenet închisă preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• mă oentrelă Brad, 2 băl, îmbunătățiri, balcon
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0 S8483. (Aim

Cump.ir ap. 3 camere (06)

• se cumpără apartament 3 camere, în Deva, 
orice zona, Indiferent de amenajări sau etaj, 
evaluare la vedere, cu plata Imediat, tel. 
0723/251498 0745/302200,232809. (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• umldeccmandate, C.T. parchet, gresie, 
faianță, acoperit cu tablă, zona Gojdu, preț 
40.000 euro, tel. 0726-710903,0746-639022. (Al)
• eemldec, parchet, apometre, et 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1.500 mid., neg., tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• dec, CT, 2 balcoane, 2 băl, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, superame- 
najat, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• dec, et 100 mp, contorlzărl, Dorobanți preț 
46.000, euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688. (A5)
• •tel 2, centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolele exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• zonă ultracentrală et. 2, st 100 mp, balcoane 
spațioase, decomandate, gresie, faianță 
parchet în camere, 2 băl, CT, proaspăt zugrăvit 
merită văzut preț 60.000 euro, tel 235208; 
0724.620358 (A6)
• bloc cMmldli zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg., tel. 235208 0729/018866, (A6)
• pe B-dui 22 Decembrie, dec., et. 3 din 4, modi
ficat living mare, 2 băl, 2 balcoane, C.T., ușă 
metalică s= 102 mp, amenajat frumos, preț 
62.000 euro, neg., tel. 0745/640725, (A7)
• pe Dorobanți et, 4, acoperit cu tablă C.T., 2 
băl, balcon, neamenajat, preț 48.000 euro, 
tel.0749/268830. (A7)
• pe Blieoccui et 2, semldec., bloc de cărămidă 
contorlzărl, parchet 2 băl, s=80 mp, preț 170.000 
RON, neg. ,tel. 206003,230324. (A7).
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță, CT, 2 balcoane, Inst. sanitare 

noi, parchet termopane, ușă metalică, preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49,000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvln, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
• doc, 2 băl (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, et 3, bd. Decebal, preț neg., 
merită văzut tel. 231800,0740/317313. (A9)

-BARMAN
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-CASIER
-FEMEI Dl SERVICIU
• MANIFULANȚI
• MUNCITORI NECAUFiCAȚI

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară 
centrală termică, 130 mp, 240.000 ron, tel, 0722- 
564004. (Al)
• zona L Creangă, 6 camere decomandate, P+M, 
et, bun, 3 băl, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f, 
frumos amenajat, preț 360,000 ron, neg., tel. 
0745/786578, (AS)

Vând case, vile (13)
• P+l+M, SC 240 mp, 2 Intrări, 5 camere, 2 băi, 2 
bucătării, garaj, C.T., 400 mp teren, 97.000 euro, 
tel, 0722-564004, (Al)
• contrai Deva, 2 Intrări, 3 camere, 2 băi, pivniță 
CT, teren 600 mp, canalizare, apă, gaz, livadă, 
350.000 RON, tel. 215212. (Al)
• zonă ultracentrală casă modestă 450 mp, 
acces auto, toate utilitățile (apă gaz, curent), fs 
15 m, merită văzută preț 250.000 ron. Tel, 235208 
0724/620358. (A6)
• zona Bartțlu, D+ P+1, 4 camere, 2 băl, 2 
bucătării, balcon, scară interioară garaj pentru 2 
mașini, grădină, centrală termică, preț 200000 
euro, tel. 235 208,0724-620358. (A6)
• zona Ptetroua, P+1, construcție 2000, parter:
2 camere, hol, baie, bucătărie, garaj, la etaj: 3 
camere, hol, baie, bucătărie, pretabil 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110,000 euro, neg., tel. 
0745/640725.(A7)
• conitnicțle 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi,
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• urgant, cuă, 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)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040,490,0788/158.483. (A10)
• Brad, *t 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040,490,0788/158.483. (A10)

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

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

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

C»rfnl».',califlca-e conform postului, expe
riență relevanta, cazier fără antecedente 
penale.
Candidați! care îndeplinesc aceste criterii 
sunt rugați sa trimită CV prin fax: 0725- 
541101 sau prin e-mall: 
razvan.maresaberemufeajg.
Se oferă salariu atractiv.
Persoana de contact: director Rlzvan 
Mares-0725-541000.
Vor fl contactați pentru Interviu ;l proce
durile de angajare numai candidații 
selectați. (69680)

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

Case de vacanță (15)

• MMM|ată recent, sc 130 mp plus teren
5000 mp. Tel. 0743/031891. (12/21.11) 

• P+1 cu terasă în stațiunea Geoaglu-Băl, preț 
convenabil. Informații la tel. 241044, după ora 17. 
CD

Vând case la țară (17)

• cată 2 camere, grădină, Leșnlc, nr. 132. 
Relații latei. 0742/346744. (8/21.11)

• casă In comuna Unirea, lăngă Hațeg, preț 
negociabil. Tel. 0727/386660. (T)
• casă 3 camere, 2 bucătării, 2 cămări, fosă 
septică bale, gresie, faianță șură grajd, șopru, 
grădină cablu tv, preț negociabil. Tel. 240473, 
0744/391866, (T)
• comuna Băda, 2 corpuri, 2 nivele, 2 Intrări, 2a 
terase, pivniță centrala termică bale, gaz, apă 
canalizare, garaj, curte, grădină anexe, 60.000 
euro, negociabil. Tel. 264523. (T)

Vând garsoniere (19)
• urgent, Don, lăngă Cantina TCH, parter, totul 
nou, amenajată contorlzărl, mobilată preț 650 
miIioane lei, negociabil. Tel. 222313,0747/592330. 
(T)
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• Dm, zona gării, et 1, balcon închis, 
■ termopane, contorizări, renovată st 32 mp,

ocupabilă imediat, preț 23.000 euro, tel. 0726- 
710903. (Al)
• decomandata, contorizări, ușă metalică 
termopane, parter, zona Eminescu, preț 63.000 
ron, tel. 0740-210780. (Al)
• contort 1, dec., bucătărie faianță + gresie, 
contorizări, zona N. Bălcescu nou, preț 82.000 
RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• dac, buc , baie, contorizări, etaj interme
diar, zona Mărăști, preț 75.000 RON, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• 2 camera, contorizări, etaj intermediar, zona 
Gojdu, preț 60.000 RON, tel. 0741/154401,227542,

, seara. (A2)
• dac, contorizări, etaj 4, zona Bejan, preț 55.000 

x,' RON, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dac, contorizări, parter, zona Gojdu, preț 
21.000 euro, tel. 0741/154401.227542, seara. (A2)
• urgent, aomldec, parchet gresie, faianță 
repartitoare, mobilată balcon închis, zona 
Mărăști, preț 670 mii., neg, tel. 232060, 
0742/290024.(A3)
• zona Emlneacu ■ poliție, 40 mp, etaj Interme- 

ar, «u balcon, încăperi decomandate, centrală
-. țarinlcă parchet, ocupabilă Imediat preț 28.000 
-“«ura, neg, accept credit Ipotecar, tel.

0723/251496,0745/302200. (A4)
• zona u viteazul, balcon închis, Igienizată 

«oaipapjlă imediat, accept credit ipotecar, preț
'-a.pw «vro,neg, tel 0788/165703,0745/302200, 

-(#« .
• tța| 1, dec, gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON. tei. 224300,0720/38796,0742/005228 (A5)
• «ta| 3, dec, contorizări, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78.000 RON, neg, 
tel.223400,0724/169303,0742/005228 (A5)

! • dec, neamenajată st=40 mp, contorizări, 
balcon, Dorbanțl, preț 80.000 RON, neg, tel.

. 223400,0720/38796,0742/005228. (A5)
"•mi H> Eminescu, dec, et. 3, ocupabilă 

preț 52.000 RON, tel. 235.2O8, 
0729/018866. (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat preț 75.000 RON, neg, tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață et 2, contorizări, balcon, parchet, 
preț 2352080724/620358. (A6)
• urgent to zona Gojdu, etl, 2 camere, s=27 mp, 
contorizări, parchet, preț 61.000 RON, neg, tel. 
0749/268830. (A7)
• zona Bnlnmcu, et.3, semldec., s=26 mp, 
neamenajată zugrăvită curată contorizări, preț 
55.000 RON, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• pa b-dul I. Manlu, et. 2, dec, neamenajată 
ocupabilă imediat s=30 mp, preț 85.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)

ÎWHtoW.MIorița, semldec, s=30 mp, parchet, 
apometre, neamenajată liberă, etaj 8, preț 
’WOO RON, rieg, tel. 206003,230324. (A7)

• tn Dor I, parter, dec, s=27 mp, gresie, 
feljllță rolete exterioare, contorizări, liberă preț 
69.000 RON, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• unt zona Dacia, dec, et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg, tel. 0745/786578. (A8)

zona Dada, 1 cameră baie, parchet marmură 
1 Mă repartitoare, et bun, preț 48.000 Ron, neg, 

l ttl,9W779288(A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg, tel. 0746/779288 

ă • zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)

• dac, ren (parchet laminat gresie, 
faianță), contorizări, et3, zona Zamfirescu, 
Deva, preț 85.000 RON, neg, tel.231800, 
0740/317314. (A9)
• dec, camera cu parchet contorizări integrale, 
etaj intermediar, s 43 mp, bd. 22 Decembrei 
(zona Liceul Auto), Deva, preț negociabil, tel. 
212141 231800. (A9)
• Brad, confort 1 sporit, etaj 2, mobilată preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)
• se cumpără foarte urgent garsonieră în Deva, 
orice zonă se oferă preț bun, plata imediat, de 
preferință fără amenajări, se oferă de ia 67.000 
ron pănă la 87.000 ron, tel. 0745/302200, 
0723/251498. (A4)

Vând terenuri (21)
• 25 ari teren în lunca Uroi, preț 10 euro mp. Tel. 
262106, (D
• 3000 mp, intravilan, intrare în Simeria dinspre 
Deva, DN 7, fs 84 m, PUD, Certificat de urbanism 
spațiu comercial P + 1, avize, branșamente de 
utilități (curent, apă, gaz) pe teren. Tel: 0723- 
230204.(T)

• Deva, zona Zăvoi, 750 mp, toate utilitățile. 
Tel. 0743/031891. (12/21.11)

• două ten iri extravilan, de 6.000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă, titlu șl cf, preț negociabil, Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
• Intravilan pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, preț 12 euro mp, facilități gaz, 
curent la poartă Tel. 0746/029058 sau 220269. CD
• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcela, fs 22 m, facilități, 20.000 euro 
parcela, 0722-564004. (Al)
• In țolmuș, st 4600 mp, fs 70 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• Intravilan, at 1900 mp, fs 24, apă gaz. 
canalizare la poartă zona Horea, preț 36 
euro/mp, neg., tel 0742/019418 (Al)
• urgent, Intravilan, st=5000 mp, fs 20 m, 2 
parcele, acces din DN 7, zona Sântandrei, ideal 
pentru hale Industriale, preț 15 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024.(A3)
• intravilan, 5700 mp, fs 30 m, facilități: apă gaz, 
curent zona Sântuhalm, preț 25 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• uroent, grădină + construcție casă, livadă, 
fântână curent, st=1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 232060, 
0742/290024.(A3)
• Intravilan, st=155O mp, fs 18 m, facilități: 
curent, apă gaz, zona Sântandrei, preț 15 
euro/mp, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• Intravilan, zt=22 ari, fs 22 m, facilități: apă 
curent preț 6 euro/mp, zona Almașu Sec, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• m vinde teren, în Deva, zona Eminescu, 
parcelat, de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, 
formă dreptunghiulară poziție bună ideal pt. 
investiție, construcție casă acte la zi, preț de la 
22 euro/mp, la 25 euro/mp, neg., tel. 
0723/251498 0788/165 703,0254/232809. (A4)
• Intravilan, la DN 7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, fiecare, utilități în 
zonă preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (A5)
• 3 partale de 800 mp, 20X40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,07243/169303, 
0740/914688. (A5)

• Intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități în zonă. Zăvoi-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)
• intravilan,st 1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit, în apropierea bisericii de 
pe Eminescu, loc drept, stradă asfaltată preț 95 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• st 5538 mp, front stradal 15 m, utilități în 
apropiere, între Sânthalm și Macon, preț 15 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• zona Zăvoi, 1000 mp, fs 15 m, toate utilitățile, 
ideal construcție casa, panoramă superbă preț
40 euro mp. Tei. 235208,0724/620358. (A6)

• Intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208,

1 0729/018866. (A6)

• Intravilan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
• Deva, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, Ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• Intravilan, In Deva, zona Zăvoi, s=1000 mp, 
fs=18, utilități în zonă preț neg., tel. 212141, 
231800. (A9)
• teren, s 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățlile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)
• Brad, grădină + garaj, st 350 mp, curent 
trifazic, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad-Dava, 1800 mp, Intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040,490,0788/158483. (A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel.

, 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• Brad, cantnngerie, abator, anexe, st 400 mp, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, dependințe (garaj P+l), 50 mp, curte 
mare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.49(1, 0788/158483. (A10)

Imobile chirii (29)

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

Vând spații comerciale (25)

• Hunedoara, zonă centrală amenajat 
recent. Tel. 0743/031891. (12/21.11)

• Deva, P +1,150 mp + teren, 2 garaje, centrală 
termică canalizare, apă, gaz, 82.000 euro, tel. 
0722-564004. (Al)
• hală de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședințe, poduri rulante, cale ferată 
rampă teren st=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)
• «t=290 mp, H=4,5 m, curent trifazic. CT, birou 
renovat, zona Deva, preț 140.000 euro, neg., tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• sa vinde apartament 2 camere, zona Gojdu, 
modificat în spațiu comercial, contorizări, preț 
36.000 euro, neg., tel 0723/251498 0745/302200, 
232808. (A4)
• sa vinde apartament 2 camere, zona 
Eminescu, parter, modificat în spațiu comercial, 
parchet, gresie șl faianță contor'zâri, ocupabll 
repede, preț 120.000 ron neg.; tel 0745/302200, 
0723/251498,232809. (A4)
• zona Mărăști, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578 (A8)

• incnlriez apartament 2 camere, zona piața 
centrală decomandate, contorizări, mobilat Tel. 
0724/265275. CD
• garsonieră Deva, complet mobilată, 80 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• Deva, 70 mp + 130 mp, depozit termopane, 
centrală termică toate utilitățile, 800 euro/lună, 
tel. 215212. (Al)
e 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 pentni închiriat ap. 4 camere, mobilat și 
utilat, totul nou, CT, aragaz, frigider, TV, mașină 
de spălat, superamenajat, zona Al. Neptun, preț 
350 euro/iună tel, 232060,0742/290024. (A3)
e ofer pentru închiriat ap. 3 camere, mobilat, 
aragaz, frigider, contorizări la apă și gaz, preț 
100 euro, zona T. Malorescu, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
e oter pentru închiriat ap. 4 camere, mobilat, 
aragaz, frigider, CT, renovat zona 22 Decembrie, 
preț 300 euro, tel. 232060,0742/290024. (A3)
o apartament 2 camere, circuit, et. 3. contorizări 
la apă șl gaz, nemobllat zona Miorița, preț 120 
euro/lună tel. 223400,0724/169303,0742/005228, 
(A5)
e casă mare, 3 dormitoare, 3 băl, living, garaj, 
curte, zonă semicentrală liniștită, preț 1000 
euro, tel, 223400,0720/387896,0740/914688 (A5)
• zona Mărăști, apartament 3 camere (living șl 2 
dormitoare), termopane, centrală termică 
podele laminate, tv color, gresie, faianță, 
mobilat șl utilat, preț 300 euro/lună Tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
■ aut apartamente sau garsoniere, (NE)mobi- 
late, 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 șl utilat, merită văzut, preț negociabil, 
tel. 235208 0724-620358 (A6)
• ofer pentru închiriere apartament 4 camere, 
modificat șl utilat stil occidental, CT, zona Liliac
ului, Deva, tel.231800,0740/317314. (A9)

Auto românești (36)
• vând Dada 1300, culoare roșu 27,în stare bună 
de funcționare, preț 1500 ron, negociabil. Tel. 
225160,0721/673582. (T)
• vând Dada 1410 L, af 1998,38500 km rulați, 
stare excepțională Farcaș Dumitru, Vața de Sus. 
Tel. 0726/220796.0788/942507. (T)
• vând Dada papuc izotermă Tel. 0720/154006, 
0720/237086,(3/22.11)

Auto străine (37)

Vând alte imobile (27)

• vând Foni C-MAX 1,6 benzină 105 CP, af 
2004,38000 km, culoare neagră AC, teleco
mandă ABS, EBD, oglinzi electrice, stare 
tehnică Ireproșabilă preț 10.200 euro, nego
ciabil. Tel. 0745/289655.

Comemorări (76)

Cu aceeași nemărginită durere comemorăm un 
an de la plecarea dintre noi a preabunului 
nostru soț, tată și bunic

mr. (r) JEFLEA GHEORGHE
Parastasul de pomenire va ave loc in data de 25 
noiembrie in Cimitirul din str. M. Eminescu 
Deva, ora 11,30.

Familia.

(3/23.11)

• vând urgent și negociabil set canapele pluș 3, 
2,1, toate extensibile și canapea stofă exten
sibilă vitrină cameră tineret, toate stare foarte 
bună. Tel. 0745/138706,0744/624867. (T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând compleurt damă, de seară fiecare cu 
accesorii, și rochii de seară mărimi între 40-44, 
Tel. 218084,0722/586808 0743/211074, (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• ofer gratuit iubitorilor de animale 3 pisici, în 
vârstă de 3 luni, frumoși, cuminți, prietenoși. Tel. 
245873.(T)

• vând porumb știuleți, 10 tone, preț 2500 
lei/kg, Hărău, nr. 238, tel. 233142. (3/21.11)

• vând purcel, 25 bucăți. Tel. 0724/644504. (T)

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând pastile Lomustin Cecenu, 12 bucăți; guler 
damă jder șl una vidră tv Panasonic, diag 70 cm. 
Tel. 235153. CD

Altele (61)
e vând convector ae fontă cu instalație aferentă 
și boiler cu instalație aferentă preț 500 ron. Tel. 
741594,0724/337265. (T)
e vând diverse covoare și mochete, masă 
bucătărie cu scaune, dulăpior încălțăminte, preț 
avantajos. Tel. 0723/288282. (T)
• vând geam 2 canate, geam 3 canate, ușă 
pentru hol la casă ușă pentru baie, hidrofor 801 
cu pompă instant pe gaz, damigene 50 l, 
arzătoare de 600 pentru gaz. Tel. 234156.
• vând țuică de prune calitate excepțională, 
ideală pentru orice eveniment, preț avantajos, 
în funcție de calitate. Tel. 212242 sau 
0721/400563. CD

Citații (63)

Prestări servicii (72)

• abordabil traneport zilnic, ilgur al rapid, 
persoane In Italia • 100 euro, Spania ■ 120 
euro, ranța, Portugalia șl Belglâ, cu mașini 
modeme; reduceri pentru grupuri; asigur 
necesarul pentru o călătorie sigură TeL 
0721/329100, 0768/455838 0743/241010. 
(4/2U1)

• reparați, montai aervtce, înztalețfl elec
trice auto, alarmă auto, GPS, tv, audio ■ 
video, modific e Dada (turbine,
aprindere electronică). TeL 0724/241491. 
0/21.11)

• repar orice fel de defecțiune în domeni 
instalațiilor, montez centrale, boilere, sigili 
apometre. Tel. 218084,0724/643045,0722/5868C 
0743/211074. (T)
• transport mobffier, electrocasnice, cu auto c 
1,2 t șl 14 mc volum; asigur demontare 
manevrare la mutare. Tel. 0254/22557 
0744/934462,0726/551701. (T)
• transport persoane; Italia, Germania, Frânt 
Spania, Portugalia, ia destinație. Ti 
0745/568861,0742/121148 0749/037604. (65282)

Oferte locuri de muncă (74)

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 

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

• Brad, cuptor patiserie cu dospltor, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040,490,0788/158483. (A10)

■ vând Ford Focus Combi 1,8 TDI, af 2000, 
100.000 km, AC, ABS, 4 airbag-uri, culoare 
albă stare tehnică foarte bună taxe la zi, 
preț 7300 euro, negociabil. Tel. 0745/289655,

• Se citează SC Miterm Instal SA cu sediul în 
Hunedoara, str. Avram lancu, nr. 10, județul 
Hunedoara, la Tribunalul Hunedoara, dosar nr. 
3183/97/2006, având ca obiect cerere de reorga
nizare judiciară pentru termenul din data de 
3011,2006. (5/23.11)

Solicitări servicii (71)

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 Intre orele 6,00 - 10,00;
i • seriozitate;

• dinamism;
• abilități de comunicare.

Oferim:
• comision din vânzări;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv 
tânăr;

i «un loc de muncă modern și sigur;
• y • echipament.

SPORT CLUB 
MUNICIPAL 

DEVA 
Organizează în data de 

05 decembrie 2006, ora 
13.00 „Comparare și 

analiză de ofertă" 
pentru achiziționarea de 
„Componente încălzire, 

curățenie; și echipa
mente pregătire fizică", 

pentru
Sala Sporturilor Deva. 

Informații suplimentare 
la sediul S.C.M. DEVA, 

str. Mărăști nr. 30 
(Sala Sporturilor), 

tel. 218469.
(70537)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând urgent abricht cu două cuțite, motor 
monofazlc 22, preț negociabil. Tel. 263598. (T)

Garaje (43)
• vând garai cu tereh proprietate, pe str. Lăstun
(Ady Endre) Devartel. 0722/331121. (T)

Mobilier și interioare (47)
• vând convenabil mobilă second, birou, 
servantă hol, bucătărie, mochete, mașină 
automată combină frigorifică aragaz, prețuri 
accesibile. Tel, 218084,0722/586808,0743/211074, 
0724/643045, CD
• vând dulap pentru haine, lustruit și dulap- 
vitrină preț la vedere, Tel. 228218 CD
• vând mobilă bucătărie, preț 280 ron. Tel. 
0765/211938 (T)

• caut urgent femeie pentru îngrijirea perma
nentă la domiciliu a unei femei bolnave. Relații la 
tel. 0254/219934. (T)

• Internațional lob Expert - agenție acreditat
angajează asistenți medicali în unități sanitar 
din nordul Italiei. Se oferă cazare șl întreținer 
gratuită salariu 1435 ■ 2000 euro. Relații I 
0257/281818, 0741/115527, 0724/49785
www.expertjob.ro, internatlonal@expertjob.ri 
(69168)
■ nt tarmadst Hunedoara, 1 post, dat 
limită 15.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• SC Alexandra Pan SRL Hunedoara angajeaz 
personal pentru ocuparea următoarelor postur 
secretariat și contabilitate primară agen: 
distributie-facturare, șoferi distribuitori, bruta: 
calificați, femeie de serviciu. Tel. 0254/749091 
(1/23.11)
• SC Tranallvanla Building SRL Deva angajeaz 
muncitori necaliflcați în domeniul construcțiilo 
CV la fax 0254/234385,232392. (4/23.11)
• eodetate comercială angajează agen 
vânzări, studii medii/superioare, experierț 
minim 1 an în domeniul vânzărilor, permi 
conducere cat. B. CV la fax 0254/219300 .sai 
Deva, Str. Gh. Barițiu, nr. 13. (11/21.11)
■ eodetate comercială angajează economist 
studii superioare, experiență minim 2 ani 
abilități de analiză cunoștințe privind legislații 
financiar-contabilă CV la fax 0254/219300 sai 
Deva, str. Gh. Barițiu, nr. 13. (11/21.11)
• eodetate comercială angajează șofer pentri 
distribuție mărfuri alimentare. Tel. 0744/605685 
0254/223950.(5/22.11)

Vinzi
Cumperi 
închiriezi
Schimbi
Cauți

Alege CL pentru anunțul tău ci

Se vinde la. licitație 
publică, fe data de 29 
noiembrie 2006, ora 11.00,
apaEttment oi două 
camere situat ta Deva, Str.

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

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

(32135)

Redacția nu-jl asuma responsabilitatea pentru conținutul anunțurilor de 
mlcâ sl mare publicitate.

Transilvaniei bL 9 B, sc.2,

kffif 1 sediul
Sțecutorului

Barboni

Preț de strigare 112,500 
RON.

Relații la telefon: 
.235.505

(70438)

Societate în reorganizare judiciară - organizează vânzarea 
prin LICITAȚIE PUBLICĂ, în data de 22.12.2006, ora 12.OO, 

la sediul din Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 2, jud Hunedoara, 

a următoarelor bunuri imobile:

1. IMOBIL corp D
- situat în Orăștie în incinta fabricii, cu o suprafață de 

173,82 mp, parter (98.500 RON +TVA) și teren aferent 
(3301 RON +TVA).

2. IMOBIL corp A+C+E
- situat în zona mărginașă a incintei fabricii, cu deschidere 

la str. V. Babeș, în suprafață desfășurată de 1053,48 mp, 

parter + etaj 1 (720.000 RON+TVA) și teren aferent 
(10.005 RON +TVA).

3. GARAJ (IMOBIL corp B)
-situat în incinta fabricii, cu o suprafață de 217,6 mp, 
parter (126.700 RON +TVA) și teren aferent (4133 RON 

+TVA).

4. CENTRALĂ TERMICĂ
- situată în incinta fabricii, cu o suprafață de 706,45 mp, 
parter (399.600 RON+TVA) și teren aferent (13.418 RON 

+TVA).

5. CLĂDIRE MAGAZIE (electricieni ți tâmplari)
- situată în incinta fabricii, cu o suprafață de 919.39 mp. 
parter (239.300 RON+TVA) și teren aferent (17.462 RON 

+TVA).

6. MAGAZIE PIESE SCHIMB
situată în incinta fabricii, cu o suprafață de 644,27 mp, 
demisol + parter (349.100 RON+TVA) și teren aferent 
(6.726 RON +TVA).

7. CLĂDIRE ANEXĂ
situată în incinta fabricii cu o suprafață desfășurată de 

1.206,83 mp, parter+ etaj (853.700 RON+TVA) și teren 

aferent (9.429 RON -TVA).

8. BARACĂ METALICĂ Șl PVC
situată în incinta fabricii, cu o suprafață de 680,48 mp, 
parter (40.900 RON+TVA) și teren aferent (3.301 RON 

+TVA).

9. ATELIER MECANIC
situată în incinta fabricii, cu o suprafață de 395,95 mp, 
parter (273.000 RON+TVA) și teren aferent (7.520 RON 

+TVA).

10. CLĂDIRE DE PRODUCȚIE PENTRU: 
CONFECȚII BLANĂ, MAGAZIE, MATERIALE, 
DEPOZIT PIEI BRUTE Șl TEREN AFERENT
situat în Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 2, jud. Hunedoara, cu 

o suprafață utilă de 2956 mp, parter (790.000 RON+TVA). 

Garanția de participare la licitație este de 10% din 

valoarea bunului pentru care se licitează.

Caietul de sarcini și orice fel de informații sunt la dispoziția 

eventualilor cumpărători la sediul societății din Orăștie, 
str. Gh. Lazăr, nr. 2, jud. Hunedoara și la telefon 0724- 

256676. (70538)

RECLAME

http://www.expertjob.ro
mailto:internatlonal@expertjob.ri
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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Bilanț final: 23 de victime

•Au bătut monedă. Cu ocazia nunții de 
diamant sărbătorite de cuplul regal britanic 
în 2007, au fost bătute 500.000 de monede 
cu valoarea de 5 lire sterline, a indicat un 
purtător de cuvânt al Monetăriei regale.

•Lovitură lungă. Cosmonautul rus Mihail 
Tiurin, aflat în misiune pe Stația Spațială 
Internațională, a trimis în spațiu, ieri, o 
minge de golf în numele unui club de profil 
din Canada, aceasta fiind cea mai lungă 
lovitură din istoria acestui sport.

: Al treilea Heidi Klum, soția cântărețului 
britanic Seal, a dat naștere celui de-al treilea

3

■ Bilanțul exploziei de la 
mina poloneză 
aparținând companiei KW 
a ajuns la 23 de victime.

Varșovia (MF) - Toți cei 23 
de mineri blocați în subteran, 
într-o mină de cărbune din 
sudul Poloniei, au murit ca 
urmare a exploziei de marți, 
a anunțat ieri dimineață Zbig
niew Madej, purtător de 
cuvânt al companiei KW, pro
prietara minei. „Trupul neîn
suflețit al celui de-al 23-lea 
miner a fost descoperit de 
echipele de salvare”, a afir
mat Madej.

în noaptea de marți spre 
miercuri, șase cadavre au fost 
scoase la suprafață și alte 
două descoperite de echipele 
de salvare, înainte de a între
rupe cercetările miercuri, din

; copil, Johan Riley Fyodor Taiwo Samuel, 
I la Los Angeles. (Foto: epa)

în rol de miner
Londra (MF) - Elton 

John (59 ani) a avut o 
scurtă apariție în rolul 
unui miner din nordul 
Angliei, într-o reprezen
tație de gală a specta
colului „Billy EUiot - The 
Musical”. „Mi-a făcut 
plăcere să fiu implicat în 
realizarea acestui musi
cal”, a adăugat cântă
rețul. Ca și Billy Eliott, 
care evadează din lumea 
cenușie a unui oraș 
minier și se dedică bale
tului, John a declarat că 
muzica a fost „pașapor
tul său spre o viață mai 
bună și mai împlinită”. 
Profiturile rezultate din 
acest spectacol au fost 
donate asociației de ca
ritate The Place2Be, care 
lucrează în beneficiul 
copiilor defavorizați din 
Marea Britanie, inclusiv 
cu cei din fostele comu
nități miniere.

Nobelul 
kazah
Aknaty (MF) - Săptă
mânalul kazah Vremia 
a sugerat, ieri, că acto
rului britanic Sacha Ba
ron Cohen ar putea să 
i se atribuie o prestigi
oasă recompensă cul
turală, premiul „Tar- 
lan", echivalentă pre
miului Nobel, pentru 
reclama pe care a fă
cut-o Kazahstanului 
prin personajul său 
Borat, un jurnalist ra
sist și homofob. Premi
ul „Tartan" a fost creat 
în 1999 de oameni de 
afaceri care au dorit să 
sprijine talentele artisti
ce și științifioe ale Kazah
stanului. în urmă cu 

un an, guvernul kazah 
l-a amenințat pe 
Cohen că îl va acționa 
în justiție deoarece 
personajul Borat pre
zenta Kazahstanul 
drept o țară înapoiată.

Telescop la 4.580 de metri
■ Un telescop gigantic 
va da detalii despre 
originea Universului, în 
statul Puebla din Mexic.

Mexico City (MF) - Un tele
scop gigantic construit pe vâr
ful unui vulcan stins din statul 
Puebla, Mexic, a fost inaugurat 
de președintele mexican 
Vicente Fox. Telescopul, care 
seamănă cu o antenă gigantică 
de satelit, va capta undele radio

Telescopul (Foto: EPA)

Nominalizații FTV Fashion Awards5

O pereche rară de gemeni, lei albi,
i s-au născut în urmă cu nouă săptămâni la 

Mogo Zoo, Sydney. (Foto: epa)

■ în cadrul cadrul 
Bucharest Fashion Week 
se vor acorde premiile 
din modă și modeling.

București (MF) - FTV Fash
ion Awards vor fi acordate în 
cadrul Bucharest Fashion 
Week, ce va avea loc în 27-29 
noiembrie, la World Trade Cen
ter. Premiile în modă și model
ing răsplătesc și încurajează cele 
mai bune prestații ale de- 
signerilor, modelelor, fotografilor 
de modă, stiliștilor, revistelor de 
modă și stil din România.
Cei mai buni în 2006

Nominalizații sunt: cel mai 
bun make-up artist: Miki 
Puran, Narcisa Șimandan, Ana- 
maria Gorgonețu; cel mai bun

Vedeta, la masă cu sărmanii din LA

Medicament anti-carie
Los Angeles (MF) - Un medicament 

inteligent antimicrobian, care ucide bacteri
ile care trăiesc în placă și împiedică dez
voltarea cariilor, a fost dezvoltat de o echipă 
de cercetători americani. Antibioticele tra
diționale nu sunt foarte eficiente în eli
minarea bacteriei Streptococcus mutans care 
intră în componența plăcii bacteriene pen
tru că acestea ucid și bacteriile „pri
etenoase”, favorizând apariția unor noi 
infecții orale. Profesorul Wenyuan Shi de la 
Universitatea din California, Los Angeles, a 
creat un medicament antimicrobian care nu 
atacă bacteriile „prietenoase”. Shi este de 
părere că astfel de medicamente antimicro- 
biene ar putea fi dezvoltate în viitor pentru 
a elimina infecții ale urechii, vaginului sau 
tractului intestinal.

■ Actorul Kirk Douglas 
a luat prânzul cu per
soanele fără adăpost din 
Los Angeles.

Los Angeles (MF) - Actorul 
american Kirk Douglas a par
ticipat Ia un prânz organizat 
cu ocazia Zilei Recunoștinței, 
oferit de asociații umanitare 
câtorva sute de persoane fără 
adăpost, la un centru din Los

Yan Minyi și-a prezentat 
colecția de mobilier în 
miniatură, Ming-style, în 
Wuhan, China. (Foto: epa)

Lumânări la intrarea in mină
(Foto: EPA)

cauza riscului unei noi 
explozii. Madej a amintit că 
temperatura la locul exploziei 
era de 1.000-1.500 de grade 
Celsius, „condiții comparabile 
doar cu războiul”.

Aceasta este una dintre cele 
mai grave catastrofe miniere 
din Europa, cu cel mai mare 
număr de victime din Polonia 
din 1979, când 34 de mineri au 
murit într-o explozie de la 
Dymitrow, la Bytom (Silezia).

care există în spațiu de aproape 
13 miliarde de ani. Este con
struit la o înălțime de 4.580 de 
metri, pe vârful vulcanului 
Sierra Negra. Antena telesco
pului are un diametru de 50 de 
metri și este cea mai mare de 
acest tip din lume. „Telescopul 
ne va ajuta să facem des
coperiri fundamentale despre 
formarea și evoluția galaxiilor, 
despre formarea și evoluția 
stelelor și despre originea Uni
versului”, a declarat directorul 
Institutului național de astrofizică. 
Jose Guichard. Cercetătorii 
spun că acesta este cel mai 
important proiect științific și 
tehnologic din istoria Mexicu
lui. Large Millimeter Telescope 
(LMT) a costat 120 de milioane 
de dolari și a fost finanțat 
parțial de Statele Unite.

hair-stilist: Laurent Tourette, 
Cristi Pascu, Alina Cârtu; cel 
mai bun fotograf de modă: Vali 
Călinescu, Marius Bărăgan, 
Alex Gâlmeanu; cel mai bun

Angeles. „Este o zi minunată 
și simt împreună cu persoane 
din toate religiile și din 
diverse rase”, a declarat Dou
glas, unul dintre marii actori 
de la Hollywood, după ce a 
ajutat voluntarii să servească 
hrană persoanelor fără 
adăpost, alături de primarul 
orașului Los Angeles, Antonio 
Villaraigosa.

Prânzul anual al asociației 
Mission din Los Angeles este

stilist: Maurice Munteanu 
(Elle), Silvia Șerban (The One), 
Ramona Voicu (Beau Monde); 
cea mai bună coperta de 
revistă: The One, Elie, Beau 

organizat cu o zi înainte de 
Ziua Recunoștinței, când 
americanii se adună în fami
lie pentru a consuma curcan 
umplut în memoria unei 
recolte bogate din timpul 
primilor coloniști care au ve
nit în America.

Kirk Douglas va împlini 90 
de ani în decembrie. Tată al 
actorului Michael Douglas, 
Kirk a primit în 1996 premiul 
Oscar pentru întreaga carieră. 

Monde; cea mai bună emisiune 
de stil: „High Life” (Bl TV), 
„Zodia Fluturelui” (Euforia), 
„Esentze” (Bl TV); cel mai bun 
creator de pret-a-porter: Ingrid 
Vlasov, Deverra, Ersa Atelier; 
cel mai bun creator de avan
gardă: George Hojbota, Laura 
Olteanu, Rita Mureșan; Tot 
atunci va avea loc și concur
sul Top Model România.

Evenimentul este organizat 
de ANAM România, Asociația 
Designerilor din România 
(ADR) împreună cu Fashion 
TV Vis. Festivalul face parte 
din circuitul internațional, ală
turi de Milano Fashion Week, 
Paris Fashion Week, Londra 
Fashion Week și Madrid Fash
ion Week. Vor participa aprox
imativ 30 de creatori români, 
printre care Cătălin Botezatu.

Miniaturi Artistul


