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Cer predominant noros. Ploaie 
dimineața. S-a sinucis la 29 de
dimineața la prânz seara

o întâlnire. Elevii Școlii Generale Pui, sub 
egida „Oameni de diferite profesii", s-au 
întâlnit ieri cu scriitorul loan Dan Bălan. Cu 
această ocazie s-au lansat cărțile: „Legende 
românești" (zona Șureanu, Parâng, Vâlcan, 
Retezat) și „Minciuni" (strigături momârlă- 
nești). (I.J.)

■ în floarea vârstei, 
Hebler Wilhelm, din 
Deva, s-a sinucis într-o 
manieră înfiorătoare.

Deva (T.S.) - Tânărul și-a in
trodus în gură furtunul de la 
aragaz după care a dat drumul 
gazului metan. Gura și nasul

erau înfășurate cu bandă ade
zivă. A fost găsit, ieri diminea
ță, de către mama sa care era 
îngrijorată de faptul că acesta 
nu răspundea la telefon. „L-am 
tot sunat și dacă am văzut că 
nu răspunde am venit la el. în 
dreptul ușii am văzut contorul 
gazului metan care se învârtea 
cu viteză foarte mare și am a-

lertat pe cei de la gaz și Poli
ția. El locuia singur după ce 
soția l-a părăsit în urmă cu 
vreo două luni. Cred că aces
ta este și motivul pentru care 
a ales să-și pună capăt zilelor”, 
spune, plângând, mama sinu
cigașului. Tânărul era căsă
torit de șase ani și jumătate și 
avea o fetiță în vârstă de patru

era un băiat foarte respectu
os care nu le-a creat probleme 
niciodată. în urmă cu trei 
săptămâni acesta a avut pri
ma tentativă de suicid, /p.3
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Majorări de cheltuieli
București (C.P.) - Cheltuielile de personal 

ale Companiei Naționale a Huilei (CNH) Pe
troșani au fost majorate de la 417,1 milioane 
lei la 437,2 mii. lei, iar cheltuielile CNH pen
tru reclamă și publicitate au fost majorate 
de 10 ori, de la 12.000 lei la 120.000 lei. Câș
tigul mediu lunar pe salariat a fost majorat, 
în cazul CNH, cu 2,4%, în condițiile în care 
indicele de productivitate pe total personal 
mediu (mii lei/persoană), exprimat în prețuri 
curente, a scăzut de la 60.000 la 57.000 lei.

*D1 U a stimula adop
ția câinilor o asociație spe
cializată intenționează să 
ofere mici stimulente, /p.3 

(Foto- T. Mânu)
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Zgomotul poluează hunedorenii
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■ Zeci de străzi din ju
deț înregistrează depă
șiri ale limitei de zgomot 
față de lege.

Deva (I.J.) - Zonele Piață, 
Gojdu, Dacia, Aurel Vlaicu, în 
Deva, Buituri, în Hunedoara, 
și Independenței, în Călan 
sunt cele mai poluate din ju
dețul Hunedoara. Determi
nările de zgomot evidențiază

expuneri ale populației la un 
zgomot cu peste 17 procente 
față de limitele admise, ma
joritatea înregistrându-se pe 
străzile de categorie tehnică 
(de deservire locală).

„Determinarea expunerii la 
zgomotul cauzat de traficul 
rutier, aerian, feroviar și al 
zonelor industriale s-a făcut 
prin întocmirea hărților acus
tice, operație care se efec
tuează o dată la cinci ani. în

județ, depășirea limitei ad
mise la zgomot a fost efectu
ată prin 167 de măsurători cu 
ajutorul unui sonometru de 
ultimă generație. Efectuarea 
de măsurători de zgomot s-a 
făcut în zonele de locuințe, 
parcuri și școli, precum și în 
zona piețelor agroalimenta- 
re”, declară Elena Bădescu, 
director Agenția pentru Pro
tecția Mediului Hunedoara 
(APM). /p.3

Trafic uman
Deva (C.B.) - Pentru e- 

levii Grupului Școlar 
„Grigore Moisil” Deva 
prevenirea traficului de 
persoane și a prostituției 
a făcut parte din cadrul 
unui program în care for
matori pentru ei au fost 
șapte colegi de liceu, care 
au făcut inițial cursuri de 
pregătire, /p.6

Rata șomajului în județul Hunedoara este mai mare 
decât media pe țarâ.

Numărul șomerilor din județ

Gfafka Cuvântul hbof. sursa Diiwția JudH.Cdnj dt* SlaiKtKă

Am intrat în Postul Crăciunului
■ De azi, creștinii intră 
în Postul care precede 
praznicul Nașterii Dom
nului - Crăciunul.

Deva (C.P.) - Spre deosebire 
de Postul Paștelui, acesta este 
un post al bucuriei și, prin ur
mare, mai lejer. Restricțiile a- 
limențare nu sunt foarte se
vere. în toate sărbătorile cu 
cruce roșie se poate mânca 
pește, iar sâmbăta și dumini
ca este dezlegare la pește, ulei 
și vin. Postul trebuie comple

tat însă cu rugăciuni și cură
țenie spirituală, dar și cu ges
turi caritabile. Tot ce se eco
nomisește prin restricțiile ali
mentare trebuie neapărat dă
ruit nevoiașilor. Postul durea
ză șase săptămâni: 15.11. - 
24.12. în sate, în post nu se 
deschid radioul sau televi
zorul, nu se fac petreceri. Pos
tul se încheie în noaptea de 
Crăciun după Litanie. De azi, 
după fiecare liturghie sau 
după fiecare vecernie, românii 
de la sate încep să repete co
lindele. /p.3

nu acceptă efectuarea de hjorări la instalația de ter- 
moficare ce trece pe sub podeaua magazinului, 16 familii
din Deva stau și îndură din apartamente, /pJ
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• Recurs respins. Curtea Supremă a
Statelor Unite a refuzat, luni, să amâne 
transferarea către autoritățile irakiene a 
cetățeanului american Mohammad Munaf, 
deținut de armata americană în Irak și con
damnat la moarte de un tribunal irakian, 
Munaf a fost ghidul celor trei jurnaliști 
români luați ostatici la Bagdad, în 2005.

Disensiuni între Blair si Bush

Propus pentru 
șefia PE

Strasbourg (MF) - Po
liticianul conservator 
german Hans-Gert Poet- 
tering, un aliat-cheie al 
cancelarului Germaniei, 
Angela Merkel, va fi 
propus pentru funcția 
de președinte al Parla
mentului European (PE). 
Poettering (60 ani), lide
rul grupului Partidului 
Popular European, pro
babil nu va întâmpina o 
opoziție semnificativă. 
Partidul Socialist, al doi
lea ca mărime în PE, in
tenționează să accepte 
numirea lui Poettering 
în virtutea unui acord 
încheiat în 2004 care 
prevede deținerea preșe
dinției PE prin rotație, 
a anunțat liderul socia
list Martin Schulz. Poet
tering îl va înlocui în 
funcție pe socialistul 
spaniol Josep Borrell, 
ales președinte la înce
putul mandatului de 
cinci ani al actualilor 
eurodeputați.

Rudolph Giuliani
(Foto: EPA)

Hans-Gert Poettering
(Foto: EPA)

Primul 
pas
Washington (MF) - 
Fostul primar new- 
yorkez, Rudolph Giu
liani, apreciat pentru 
promptitudinea mă
surilor luate după 
atentatele de la 11 
septembrie, a mai 
făcut un pas către 
obiectivul său de a 
intra în cursa prezi
dențială din 2008. 
Giuliani, membru al 
Partidului Republican, 
a cerut înființarea 
unei comisii care să 
analizeze eventuala 
sa candidatură la ale
gerile care îl vor de
semna pe succesorul 
lui George W. Bush 
la Casa Albă. Fostul 
primar se alătură ast
fel unei lungi liste de 
posibili candidați de
semnați de republi
ci și democrați, ca- 

-..■resse vor implica pro- 
t^abil în cursa pentru 
desemnarea unui 
candidat la alegerile 
prezidențiale.

■ Blair a cerut Siriei și 
Iranului să se implice în 
dialogul pentru soluțio
narea crizelor din Irak.

Londra (MF) - Primele dis
ensiuni între premierul Tony 
Blair și președintele american 
George W. Bush au apărut 
luni seară, după ce șeful Gu
vernului britanic a cerut Siri
ei și Iranului să se implice în 
dialogul pentru soluționarea 
crizelor din Irak și Orientul 
Mijlociu, relatează The Times.

Blair a declarat că există 
posibilitatea stabilirii unui 
nou „parteneriat” cu Iranul 
în cazul în care Teheranul re
nunță să mai sprijine teroris
mul și își suspendă activități
le nucleare, adăugând că Re
publica Islamică, alături de

Răpire în 
■ Circa 100 de angajați 
ai Ministerului învăță
mântului Superior au 
fost răpiți în Bagdad.

Bagdad (MF) - Persoane 
înarmate, purtând uniforme 
ale forțelor de comando ale 
poliției irakiene, au răpit, 
ieri, circa 100 de persoane 
dintr-o clădire aparținând Mi
nisterului pentru învățământ 
Superior, situată în centrul 
Bagdadului, a declarat o pur
tătoare de cuvânt a Ministe
rului, citată de Reuters.

Aceștia au fost răpiți de că
tre persoane în uniforme ale

Dick Marty (Foto: arhivă)

Dick Marty vine în România
București (MF) - Raportorul Comisiei ju

ridice a APCE privind alegațiile referitoare 
la centrele de detenție sau tranferul de pri
zonieri CIA în statele membre ale Consiliu
lui Europei, Dick Marty, va veni în Româ
nia, săptămâna viitoare, pentru a verifica 
o serie de informații.

Conducerea Senatului a discutat, ieri, un 
memorandum intern, în care se precizează 
că, în perioada 21-23 noiembrie, este progra
mată vizita în România a lui Dick Marty, 
raportorul Comisiei APCE pentru afaceri 
juridice și drepturile omului privind alega
țiile referitoare la centrele de detenție sau 
tranferul de prizonieri CIA în statele mem
bre ale Consiliului Europei.

Documentul precizează că Marty va avea 
o serie de întrevederi cu cei care au investi
gat în România alegațiile referitoare la cen
trele CIA și va verifica informațiile „pe 
care le deține din surse independente”.

Coducerea Senatului a mai aprobat, ieri, 
prelungirea, până la 5 martie, a termenu
lui de depunere a raportului pe care îl va 
întocmi Comisia Parlamentului României 
de investigare a informațiilor cu privire 
la existența unor zboruri ale avioanelor în
chiriate de CIA pe teritoriul României.
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Tony Blair $1 George W. Bush
(Foto: arhivă)

Siria, are de ales între izolare 
și oferta Londrei.

Premierul britanic a încer
cat să profite de intențiile Sta

telor Unite de a-și revizui 
strategia din Irak, avansând 
propunerea unei colaborări 
cu cele două state incluse de 
președintele Bush în „axa 
răului”. Tony Blair a exclus 
pentru prima dată posibilita
tea unei acțiuni militare îm
potriva Iranului.

Șeful Guvernului britanic a 
cerut Statelor Unite să coor
doneze noi eforturi de instau
rare a păcii în Orientul Mijlo
ciu, inclusiv în teritoriile pa
lestiniene și Liban, subliniind 
că acesta este singurul mod 
de a învinge gruparea al-Qai- 
da.
Bush e contra

Președintele Bush a evitat 
să comenteze direct propune
rea premierului Blair, susți
nând că nu a citit discursul

acestuia. în conferința de pre
să de la Casa Albă, organizată 
la finalul întâlnirii cu premie
rul israelian Ehud Olmert, 
liderul american a avertizat 
însă în privința fisurilor exis-,, 
tente în frontul comun pe ca-w-' 
re Occidentul l-a făcut împo
triva Iranului.

Statele Unite renunță la 
discuțiile directe cu Iranul 
despre modalitățile de luptă 
împotriva violenței din Irak, 
a anunțat purtătorul de cu
vânt al Departamentului de 
Stat, Sean McCormack.

El a făcut aceste declarații 
la scurt timp după ce George 
W. Bush a precizat că Wash
ingtonul se angajează în nego
cieri directe cu Iranul doar 
dacă Teheranul își suspendă 
activitățile de îmbogățire a 
uraniului.

masă la Bagdad

Năstase, din
București (MF) - Fostul pre

mier Adrian Năstase a fost 
audiat, ieri, de procurorii an- 
ticorupție în dosarul în care 
este învinuit în legătură cu 
numirea lui Ion Melinescu ca 
șef al Oficiului Național pen
tru Prevenirea și Combaterea 
Spălării Banilor în schimbul 
blocării unei investigații. în 
acest dosar, Adrian Năstase 
este învinuit de dare de mită.

Ieri, Adrian Năstase a de
clarat că numirea lui Melines
cu a fost legală, fiind făcută 
de Guvern, nu de el, personal. 
Totodată, el a calificat drept 
„aiuristică povestea” referi
toare la numirea lui Melines
cu drept șef al Oficiului Na-

Vosganian n-a
București (MF) - Purtătorul 

de cuvânt al PNL, senatorul 
Varujan Vosganian, a primit, 
ieri, decizia CNSAS în care se 
arată că nu a fost agent sau 
colaborator al poliției politice 
comuniste. Potrivit deciziei 
Consiliului Național pentru 
Studierea Arhivelor Securi
tății, Varujan Vosganian „nu 
a fost agent/ colaborator al 
poliției politice comuniste”, 
menționându-se, totodată, că 
decizia poate fi contestată în 
termen de 15 zile de la data 
comunicării acesteia.

Varujan Vosganian a fost 
propus inițial de România 
pentru postul de comisar eu
ropean. în timp ce acesta se 
afla la Bruxelles pentru dis
cuții cu președintele Comisiei 
Europene, Jose Manuel Bar
roso, în „Jurnalul Național” 
a fost publicat un material

forțelor de comando ale 
poliției irakiene, dintr-o clădi
re aparținând Ministerului 
învățământului Superior de 
la Bagdad.

Oficialul a precizat că ata
catorii au făcut o descindere 
în Departamentul de Cerceta
re al Ministerului, situat în 
cartierul Karrada.
Cursuri Întrerupte

O sursă din cadrul Ministe
rului de Interne de la Bagdad 
declarase, anterior, că circa 
20 de angajați au fost răpiți.

La scurt timp după acest 
incident, o mașină-capcană a 
explodat la Bagdad, provo

când moartea a zece civili și 
rănirea altor 25.

Ministrul irakian pentru 
învățământul Superior, Abed 
Diab al-Ujaili, a cerut întreru
perea cursurilor în universi
tățile de la Bagdad, după răpi
rea angajaților din minister, 
informează AFP. „Nu avem 
altă variantă decât să între- 
rupem cursurile la Bagdad 
până la clarificarea situației”, 
a afirmat oficialul care a vor
bit în fața deputaților.

„Nu suntem dispuși să pier
dem mai mulți profesori 
chiar dacă mii de polițiști au 
fost desfășurați la Bagdad”, a 
adăugat el.

Asasinat la 
Moscova

Moscova (MF) - Direc
torul unui institut rus 
care promovează dezvol
tarea micilor producă
tori de petrol și gaze na
turale a fost împușcat 
mortal, ieri, în sud-ves- 
tul Moscovei, a anunțat 
agenția de presă Itar- 
Tass.

Zelimhan Magomedov 
(50 de ani), director ge
neral al Institutului Na
țional de Petrol, a fost 
împușcat de două ori în 
cap, potrivit Itar-Tass.

nou la DNA
țional pentru Prevenirea și 
Combaterea Spălării Banilor. 

„Adrian Năstase este acu
zat că, în baza unei înțelegeri 
anterioare, în anul 2000, aces
ta l-a numit pe Melinescu 
loan în funcția de președinte 
ăl Oficiului Național pentru 
Prevenirea și Combaterea 
Șpălării Banilor, printr-o ho
tărâre de Guvern, în schim
bul blocării unei lucrări a- 
vând ca obiect o tranzacție 
suspectă, de 400.000 de dolari 
în contul doamnei Năstase 
Daniela”, informa, în iunie, 
Biroul de presă al DNA.

Luni, fostul premier Năsta
se a fost trimis în judecată 
pentru corupție.

colaborat
potrivit căruia senatorul libe
ral ar fi fost informator al Se
curității. Conform articolului, 
Varujan Vosganian ar fi fost 
recrutat de unul dintre subor
donații lui Liviu Turcu, care 
a lucrat la Centrul de Infor
mații Externe (CIE), precurso
rul SIE, până în ianuarie 
1989, când a hotărât să se re
fugieze în Occident.

Vosganian a negat orice co
laborare cu Securitatea.

în paralel, SIE l-a informat 
pe premierul Tăriceanu că nu 
deține informații privind pre
supusa legătură a lui Varujan 
Vosganian cu Centrul de In
formații Externe, iar CNSAS 
a reanalizat cazul senatorului 
liberal pentru pronunțarea 
unui nou verdict.

Vosganian și-a anunțat re
tragerea candidaturii la pos
tul de comisar european

Leonard Orban (Foto: arhivă)

îi cer extinderea mandatului
■ Socialiștii din PE îi cer 
lui Barroso includerea 
minorităților sub porto
foliul lui Leonard Orban.

București (MF) ■ Liderul 
Grupului Socialist din Parla
mentul European, Martin 
Schultz, i-a solicitat, ieri, la 
Strasbourg, președintelui Co
misiei Europene, Jose Manuel 
Barroso, lărgirea mandatului 
acordat comisarului român, 
prin includerea explicită a do
meniului minorităților națio
nale.

De asemenea, vicepreședin
tele grupului socialist, Jan 
Marinus Wiersma, pledează 
pentru ca Leonard Orban să 
primească și domeniul mino
rităților, arătând că UE și Co
misia Europeană ar trebui să 
fie mult mai active în chestiu
ni legate, de exemplu, de pro
blema rromilor.

„Cred că portofoliul atri
buit domnului Orban și de 
fapt României este foarte mic. 
Sugerăm ca el să primească

și domeniul minorităților jdin. 
Uniunea Europeană. Există o 
legătură între multilingvism 
și minorități, iar noi consiiSifc 
răm că Uniunea Europeană și 
Comisia Europeană ar trebui 
să fie mult mai active în ches
tiuni legate de exemplu de 
problema rromilor”, a decla
rat, la RFI România, parla
mentarul Jan Marinus Wiers
ma.
Susținere

PSD a anunțat săptămâna 
trecută că va solicita sprijinul 
grupului socialist din Parla
mentul European și Partidu
lui Socialiștilor Europeni 
(PES) pentru lărgirea portofo
liului acordat comisarului ro
mân, respectiv multilingvism 
mul. t

Nominalizarea lui Leonard 
Orban pentru postul de comi
sar european din partea Ro
mâniei, a fost confirmată de 
președintele Comisiei Europe
ne, Jose Manuel Barroso, care 
i-a atribuit lui Leonard Orban 
portofoliul multilingvismului.
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• Accident. în timp ce conducea un auto
turism Matiz, ieri dimineață, pe B-dul Dece- 
bal, Simona M., din Deva, nu a acordat pri
oritate de trecere și s-a tamponat cu auto
turismul Dacia 1310 Break care circula regu
lamentar din sens opus; condus de Petru L. 
din Deva. Pasagera din dreapta șoferului a 
suferit leziuni ușoare. (M.T.)

Amenzi. Polițiștii hunedoreni au aplicat, 
în ultimele 48 de ore, 176 amenzi la legea 
circulației, din care 27 la regimul de viteză, 
și au ridicat în vederea suspendării 3 permise 
de conducere, din care unul pentru consum 
de alcool. Au fost constatate 176 încălcări 
ale diferitelor acte normative, sancționate cu 
amenzi în valoare de 10.275 lei. (M.T.)

Nu a suportat despărțirea
■ Aflat într-un proces 
de divorț, un tânăr de 
29 de ani și-a pus 
capăt zilelor.

Tiberiu Stroia
tiberiu.straia@informmedla.ra

Ecologism la 
Șaguna

Deva (C.B.) - Școala 
Generală „Andrei Șagu
na” a organizat ieri, în 
cadrul programului Co- 
menius, o întâlnire cu 
reprezentanți ai unor 
școli din Germania și 
Turcia, cu care se va 
face un schimb de expe
riență în materie de eco
logism. în cadrul proiec
tului „Natura, prietena 
noastră”, elevii vor avea 
șansa să dobândească 
cunoștințe despre dife
rite activități ecologice 
și să învețe unii de la 
alții ce înseamnă pro
tecția mediului. „Este 
frumos să vezi impli
carea cadrelor și elevilor 
în acest fel de proiecte. 
Ne bucurăm să-i avem 
lângă noi pe reprezen
tanții străini, pentru că 
rin aceste parteneriate 
utem să-i evidențiem pe

elevii noștri”, a declarat 
Marta Mate, inspector 
școlar în cadrul IȘJ. Tot 
în acest proiect elevii 
vor învăța cum poate fi 
amenajată o grădină 
botanică.

Rovigneta 
albinelor
Deva (M.S.) - Apicul
torii care se 
deplasează cu stupii 
în pastoral vor putea 
plăti rovigneta pentru 
o zi, șapte sau 30 de 
zile, conform modi
ficărilor aduse legii 
apiculturii. De aseme
nea, stupii vor putea 
fi instalați gratuit în 
zonele melifere, 
atunci când se 
pleacă în pastoral. 
Legea mai prevede și 
posibilitatea acordării 
de credite avanta
joase apicultorilor. 
Modificările legislative 
survin după ce în 
luna februarie apicul
torii hunedoreni au 
protestat în fața Pre
fecturii, nemulțumiți 
de dificultățile 
întâmpinate în activi
tatea de stupărit pas
toral. Obiecțiile și 
sugestiile formulate 
au fost înaintate de 
prefectul județului 
ministerelor de 
resort, acestea 
regăsindu-se în noile 
prevederi legale.

Deva - Vestea că Wilhelm s- 
a sinucis i-a îngrozit pe ve
cinii acestuia. „Era un băiat 
respectuos care nu ne-a făcut 
nici o problemă. Nici nu 
știam că e în divorț cu ne
vasta. N-am auzit nimic sus
pect aseară”, declară una din
tre vecine. Un alt vecin s-a 
speriat când a auzit de meto
da prin care tânărul s-a si
nucis. „Putea să arunce blo
cul în aer. Mai ales dacă s-a

(Foto: CL)Wilhelm la un an înaintea producerii tragediei

sinucis cu o seară înainte”, 
spune un alt vecin.

Specialistul de la Eon Gaz 
care a sosit la fața locului ne- 
a declarat că imediat ce a 
văzut că furtunul de la aragaz 
era desfăcut a oprit gazul de

la ieșirea din apartament. 
„Am rămas stupefiat când 1- 
am văzut pe tânărul acesta cu 
furtunul de la gaz în gură. Nu 
este pericol de explozie dar 
situația putea deveni foarte 
gravă”, a spus Toader Rus,

A
reprezentantul Eon Gaz.

Mama lui Wilhelm nu mai 
avea puterea să plângă. „L-am 
sunat toată seara. Dimineața 
când am venit la el aveam o 
presimțire. Când am bătut la 
ușă și am văzut cu ce viteză 
se învârte contorul de gaz m- 
am gândit că a făcut o 
prostie. Am deschis ușa și 1- 
am văzut mort pe masa din 
bucătărie. Am anunțat Poliția 
și pe cei de la Gaz”, declară 
mama băiatului.

Potrivit lui Bogdan Nițu, 
purtător de cuvânt în cadrul 
IPJ Hunedoara, la această 
dată nu există suspiciuni 
privind comiterea unei crime. 
„Așteptăm raportul medicului 
legist pentru a finaliza cer
cetarea”.

Obligați să stea în frig
■ Locatarii din 16 
apartamente ale unui 
bloc din Deva sunt 
obligați să înghețe.

Tiberiu Stroia________________
tiberiu.straia@in1armmedia.ro

Deva - Pentru simplul mo
tiv că proprietarul magazinu
lui situat la parterul blocului 
refuză să permită celor de la 
Calor să efectueze lucrări de 
reparații la conductele care 
trec pe sub incinta magazi
nului, 16 familii de pe aceeași 
scară a blocului 3 din Deva

îngheață în apartamente. 
Locatarii blocului sunt revol
tați și s-au adresat autori
tăților, însă fără nici un 
rezultat. „Este inadmisibil ce 
se întâmplă. Viceprimarul 
Florin Oancea ne-a spus să-i 
acționăm în judecată pe pro
prietarii magazinului. Dar 
asta înseamnă să stăm așa 
vreo trei ierni. Suntem bă
trâni și nu vom rezista”, 
spune Ecaterina Mozcar, în 
vârstă de 85 de ani. Reprezen
tanții Calor ridică din umeri 
și recunosc ilegalitatea co
misă de proprietarii maga
zinului.

Toată lumea e de acord, dar când vine totuși căldura? (Foto: cl)

„Nu avem ce face. Nu 
putem intra pe proprietatea 
cuiva dacă acesta nu ne dă 
acordul. Este necesar ca 
locatarii blocului să se 
adreseze celor de la Protecția 
Consumatorului”, declară 
Claudiu Simionescu, director 
adjunct Calor. Florian Gher-

gan, unul dintre administra- u 
torii acestui magazin, susține 
că nu are nimic împotriva 
lucrărilor de reparații. 
„Vreau doar ca acestea să fie 
făcute cu cap. Cei de la Calor 
nici măcar nu știu pe unde 
trec țevile pe care vor să le 
repare”, a declarat Ghergan.

Românii de la oraș mai țin post

Accident
Sîntandrei (M.T.) - Conducătorul unui 

autoturism Renault, Adrian B., din Deva, 
nu a păstrat distanța regulamentară în 
mers față de autoturismul Dacia Solenza, 
condus regulamentar de Claudiu P., din 
Deva, și a intrat în coliziune cu acesta, pe 
DN7, între Sântuhalm și Simeria. în urma 
impactului mașinile au fost grav avariate.

■ Obiceiul de a ține 
post la sărbători e mai 
bine însușit de femeile 
în vârstă.

Clara Râs
clara.pas@infarmmedia.ro

Deva - în perioada Postului 
Crăciunului, vânzarea pro
duselor din carne va scădea 
cu aproximativ 20%, dar 
agenții economici și-au luat 
măsuri, aducând pe piață mai 
multe produse de post, a 
declarat președintele Fed
erației Patronale din Industria

Alimentară RomAlimenta, 
Sorin Minea. Acesta a precizat 
că fiecare agent economic se 
așteaptă la o diminuare a 
vânzării de mezeluri, astfel 
încât o parte dintre acestea 
sunt înlocuite cu produse de

Ana Balea Bianca (Foto: cl)

post. „Țin Postul Crăciunului. 
Este pentru mine o modalitate 
de curățire a trupului de to
xine și a sufletului de păcate. 
Pregătesc mâncare în casă: 
zacuscă, fasole, tocăniță de 
cartofi, totul fără carne”, 
spune Maria Lazăr, din Deva.

„Am grupa sanguină OI și 
eu trebuie să mănânc came. 
Nu pot să țin post. Am anu
mite afecțiuni la care ar tre
bui să țin regim, dar când am 
mâncat zarzavaturi m-am 
simțit mai rău”, susține o 
doamnă mai în vârstă, care a 
preferat să rămână anonimă. 
„Suntem doi în casă și ținem

Maria Lazăr (Foto: cl)

postul. Pe perioada postului 
pregătesc mâncare tradițio
nală românească din vegetale. 
Mai cumpăr și produse din 
comerț, speciale pentru post, 
dar mai rar, pentru că au 
chimicale”, afirmă Ana Balea. 
„Țin post, dar nu în în
tregime, iar de mâncare se 
ocupă mama”, adaugă Bianca 
din Deva.
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Renaultul a fost grav avariat

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.

DA

eww Vots7s
întrebarea săptămânii: Ar fi bine 

^ă fie legalizată prostituția în 

România?

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

comentarii, însoțite de nume.

Trimite ȘMS conținând cuvântul NU la numărul 

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

comentarii, însoțite de nume. Votul prin SMS poate fi tri
mis până în data de 17 noiembrie, ora 24.

Cazuri clasate de poliție
Lupeni (M.T.) - Serviciul 

Poliției de Investigații Cri
minale a clarificat situația lui 
Ion V., de 43 de ani, din 
Lupeni, care are mandat de 
executare a opt ani de în
chisoare, emis de Tribunalul 
Gorj, pentru tentativă de 
omor. Mandatul a fost trimis 
la Penitenciarul Târgu Jiu, 
unde bărbatul execută o altă 
pedeapsă privativă de liber-

UE ne aduce
Deva (I.J.) - Hărțile de zgo

mot efectuate obligatoriu con
form directivelor Uniunii 
Europene vor delimita zonele 
rezidențiale și pe cele de re- 
creere din județ de cele polu
ate fonic. „Pe raza județului 
Hunedoara se vor elabora

Elena Bădescu (Foto: cl)

tate. Un alt caz soluțio-nat de 
polițiști este cel al lui D.C., de 
32 de ani, din satul Glod- 
ghilești, care are mandat de 
executare a pedepsei cu în
chisoarea de un an și șase 
luni, emis de Judecătoria 
Bistrița, pentru furt calificat, 
mandat trimis la Penitencia
rul Oradea, unde execută o 
altă pedeapsă privativă de li
bertate.

mediu curat
hărți de zgomot pentru sec
torul de drum DN7 km 
384+640 - 386+200, care tra
versează localitatea Sîn- 
tuhalm și pentru tronsonul de 
cale ferată principală 470+012 
- 473+522, Stația Simeria 
Călători, locurile cele mai 
poluate fonic din județ”, 
declară Elena Bădescu, direc
tor APM Hunedoara.

întocmirea hărților va aju
ta la diminuarea nivelului de 
zgomot în anumite zone prin 
redirecționarea traficului ru
tier sau chiar prin inter
zicerea circulației fie total, fie 
în anumite ore și prin am
plasarea locală a zonelor 
verzi și a panourilor fonoab- 
sorbante.

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

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

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

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

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

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

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

Poveste de Moș Nicolae

JURNAL cuvm
CONCURS

mailto:tiberiu.straia@informmedla.ra
mailto:tiberiu.straia@in1armmedia.ro
mailto:clara.pas@infarmmedia.ro
http://www.huon.ro
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1845 - S-a născut fllosu.u. Vasile Conta ^m. 1882). 
1868 - S-a născut bfojoqtal român Emil Racovlță (m, 1947).

I
I

1876 - S-a născut Anna de Noalhes (născută Brânco- 
veanu), scriitoare franceză de orig
ine româna (m. 1933).___________
1916 - A murit scriitorul polonez 
Henryk Sienkiewicz, laureat al Pre
miului Nobel pentru literatura pe 
anul 1905 (n. 1836)._________________

1918 - Unirea Bucovinei cu Româ
nia. Congresul general al Bucovinei 

hotărăște unirea acestui teritoriu cu 
România (15/28). . ......
18K~S'« născut actrița americană

Beverly D’Angelo___________________

1987 - Revolta muncitorilor și locuitorilor din municipiul
Brașov împotriva dictaturii comuniste.__________
19':’. tOetat clin' actorul francezi- ■ bin (foto)
(n. 1903)._____________ ;____________________________________________

1988 - Proclamarea satului palestinian Independent. 
2001 - A încetat din viața istoricul literar Zlgu Drnea 

(n. 1930).

Prognoza pentru astăzi
Cer predominant noros. Ploaie dimineața. 

Maxima va fi de 16°C, iar minima de 1°C.

Prognoza pentru două zile
Joi. Averse de ploaie. Maxima va fi de 

16°C, iar minima de 1°C.
Vineri. Cer mai mult senin. Temperatu

ra maximă va fi de 15°C. Minima va fi de 
circa 0°C.
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Calendar Creștin-Ortodox_________________________
Sf. Cuv. Paisie de la Neamț; Sf. Mc. Mărturisitori Gurie, 
Samona și Aviv (începutul Postului Crăciunului).

Calendar Romano-Catolic_________
Ss. Albert cel Mare, ep. înv.; Leopold.

Calendar Greco-Catolic___________
Ss. Gurias, Samonas și Habib, m.; începutul Postului 

Crăciunului.

Energie el ect r Ică________ _________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va ti întreruptă în ve

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

Vălari, Nisipoasa;

- Hunedoara, str. G. Enescu, nr.9, scîA;
- Hațeg, str. V. B abeș.
14.00-16.00 in localitățile Plop și Dealul Plopului.

Gaz____________________ _______ ___ _____________ _
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva 

între orele:
9.00 - 15.00 pe str Mărăști, bl.D5.

AgS__ ___ _____________ I____ __________________________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă fa Deva, 

între orele:
8.00 - 12.00 pe străzile N. Grigoreseu, talan Vuia. Bana
tului, Bucovinei, Hărăuluj și Ardealului.

Sandvișuri calde
Ingrediente: 2 felii pâine toast, margarină 

sau unt, cașcaval, șuncă presată.
Mod de preparare: Se ung feliile de pâine 

cu margarină sau cu unt, se pune cașcavalul 
tăiat felii, șunca, se introduc în cuptorul 
cu microunde, unde trebuie să stea un mi
nut la temperatură medie. Se servesc cu un 
pahar cu lapte cald. Se poate prepara și cu 
chifle sau orice fel de pâine.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Soluția Integrantei din numărul precedent: M - F - FOC - RĂPITĂ - AO" - MU - 

ORANJ - LAMAI - SAI - LEU - SIR - Ml - ROUĂ -B-GL-UL-GA- NAUT - FAIN 
- E - TONIC - A - SH - PIN - AN - APA - ALBA - BRAZI - BR - N - GUTUI - ZICE

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

50 RON Al CÂȘTIGAT!

Nume.....................  c
Prenume...................................
Adresa.......................................
.......................Tel........................ 
Localitatea................................
Sunteți abonat Ia Cuvântul liber? 

DA □ NU □

ANTENA 1

Gfmenl__________________ ,_____________ _ .

Reușiți să finalizați o luctate importantă, începută mai 
demult. Deja vă gândiți la antiHEMN. jpa 
familiei.

B«__  ______ _ ___ ____ _____ _—:—.—
Sunteți Indispus si chiar irascibil, pentru că nu v-a Ieșit 0 
afacere. Vă sfătuim să nu vă descărcat! nervii MW 
bine analizați cauzele eșecului!

iSl------------------------------------------------------------------------ -------------- _ ■
Este posibil ca persoană Iubită să vă orv?_x. că
prea rece $1 că vă preocupă prea mult afaceffl «k 
era.

Fecloari

S-ar putea 
vă certați degeaba 
țelegerile, pentru că
Batantă .---- ------
Prietenii vă fac o surpriză și vă invită să 
amiaza împreună. Spre seară este posiHI să avi 
în contradictoriu cu partenerul de viață.

Scorpion _______ _________
Ar fi Bine să nu vă planificați aiaced importanțe, fMțHi 
că s-ar putea să Intervină wenliMwH neprevăzute,; lin 
cauza cărora nu vă puteți respecta programa,

Săgetător____________ ■ ■ -___________ . . .
Relațiile cu cei din jur șl mai ales cu persoanajubită au de 
suferit din cauza unor probleme de comunicare. Vă reco-. 
mandăm să nu refuzați comunicarea.

Capricorn __ .______j___________________ . .. .
Vă nregătiți pentru o călătorie sau o excursi ,%r 1i*» 
să țineți seama de sfaturile unei rude mal ta »MB. Btțp* 
amiază sunteți invitat la o petrecere.

Vărsător____________________________,_________ ___ _____
Aveți succes în toate activitățile legate de cămin. Dacă se 
ivește ocazia șă plecați într-o excursie, vă Mutai ®rfcafi, 
întrucât sunteți predispus ia accident. ' W
Pești_____________________________ ___________ _____________ I

Dacă doriți să plecați într-o vizită, vă sfătuim să luațl I 
legătura cu gazdele înainte de a pleca. AS tișftiM ■ 
le găsiți acasă. ■
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7:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
8:00 Justiție militară (s).
8:55 De la alb-negra... la 

color
9:00 Elefantul cu bulină (r)
930 Desene animate: 

Sabrina 

10:25 TVR 50 
10:35 Dinastia (r) 
11.*05 Lumea citește (r) 
12:00 Dis-de-seară (r) 
13:00 Cony și restul lumii 

(ep. 75, 
SUA, 2003) 

13:30 Club Disney (SUA) 
14:00 Jurnalul TVR. Sport

□ Meteo 

15:00 Teleshopping 

15:30 Oameni ca noi.
Prezintă Dana Rusu 

16:00 Conviețuiri. Magazin 
pentiu alte națio
nalități 

17:00 Jurnalul TVR 

17:15 Pe ce dăm banii? 
17:50 De la alb-negru... la 

color 

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

Sport Meteo.

20:15 La Urgență (ep. 8,
B România, 2006). Cu:
* Florin Piersic Jr., 

Daniela Nane, Claudiu 

Istodor, Crina Matei, 
Cătălin Paraschiv, 
Horațiu Mălăele 

21:15 Ochiul magic Reali
tatea filtrată de obiec
tivul camerei de luat 
vederi

22:15 Minutul 0. Producător 

tv. Vlad Enăchescu. 
Transmisiune directă

23.-00 Fotbal: Spania - 

România. Meci amical.
Transmisiune directă

1:10 Minutul 91. 
Producător tv. Vlad 

Enăchescu. Transmisi
une directă

1S0 întuneric (dramă,

13 India, 2005). Cu: 
Amitabh Bachchan, 
Rani Mukherjee, Sher- 
naz Patel. R.: Sanjay 

Leela Bhansali

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 

doctore? 
Te uiți și câștigi 

9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit 
B(film serial, reluare) 

10:15 Om sărac om bogat 

O (film serial, reluare) 
11:15 Parte de carte

(reluare) 
12:15 Familia Bundy

B(film serial) 

13:00 Știrile ProTv.
Te uiți și câștigi 

14:00 La Bloc (r) 
14:45 Te vezi la Știrile

Pro Tv (r) 
15:15 Stilul Oana Cuzino

(reluare).
Te uiți și câștigi 

16:00 Tânăr și neliniștit (s) 
Te uiți și câștigi 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 

Te uiți șl câștigi 
17:45 Om sărac om bogat

(s)
Te uiți și câștigi 

18:55 Știrile sportive 

19:00 Știrile ProTv. Sport 

20:30 Efect global
Oi (film artistic acțiune, 

SUA 2002). Cu: Daniel 
Bernhardt Madchen 
Amick, Joel West Car
olyn Hennesy. R.: Terry 
Cunningham 

22:15 La Bloc (s) 
23.-00 Știrile Pro Tv. Sport 
2345 Renegatul (ep. 9,

Elacțiune, SUA 1992).

Cu: Lorenzo Lamas, 
L.Q. Jones, Geoffrey 
Blake, Mike White, 
Kent McCord. R.: 
Stephen J. Cannell 

£45 Familia Bundy (r) 
IriO Omul care aduce 

cartea (r) 
1:15 Știrile Pro Tv 
2:15 Efect global (film, r) 

4XX) Parte de carte (r) 
5:00 ProVest (r) 
£00 Te vezi la Știrile Pro 

' * I

630 Icstrim Ttvi
(reluare)
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6:00 în gura preset cu 

Mircea Badea
7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 

Cioran și Dan Capatos
9XX) în gura presei (r) 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Anastasia (s, dramă, 

B Rusia, 2003). Cu: Ele
na Konkova, Petr 
Krasilov, Daniel 
Strakhov 

12:00 Vivere (serial) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe 
1345 Din dragoste (r) 

(divertisment) 
16:00 Observator 

1645 9595, te îhvață ce să 
Iad 

18:00 Vocea inimii (serial,

B dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Cezara 
Dafinescu, Alexandru 
Repan, Ion Dichiseanu, 
Marius Bodochi 

19XX) Observator 
cu Alessandra Stoices- 
cu și Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

2030 Ziua judecății
■ , ’ (emisiune de

* divertisment) 
036 Fast Food 

EKfilm serial comedie, 
România, 2006). 
Cu: Alina Crișan, 
Sorana Mohamad, 
Beatrice Peter, 
Alin Roșu, 
Adrian Nartea, 
Edgar Nistor 

23:08Observator
, *cu Andreea 

leredeanu 

și Andrei 
Zaharescu.

Sport 
2430 Alias

B(film serial) 
ISO triplări hazlii 

(serial)

2:00 Concurs 
interactiv

3S0 închiderea 

programului, 
revizie tehnică

l 
f

i

t

f

i 
î
1

î 
t 
îl

T30 Noile aventuri ale fiicei, 5:00 Poveștiri adevărate (r) 6:00 ’ 
oceanului (s, desen animat, Rebelde (r) 7XX) Suflete rănile 
Australia, 2000) 8:00 Lecția ; (r) 8:00 Amy, fetița cu ghioz- 
de... geografie (r) 830 Ex- ' 
ploratorii galactici (r) 9fl0 Doc- 
tor Who (ș, r) 10:00 Tonomatul 
DP2. Transmisiune directă' 
1130 Caracatița (s) 1230 ! 
Școala părinților (doc. r) 13:00 <
Omul între soft și moft (r) Rețeta de acasă 1530 Suflete 

14:00 ABC... de ce? 1430 rănite (s) 1630 De 3x femeie > 
Exploratorii galactici (s) 15:00 , 1730 Poveștiri adevărate 1830 ! 
împreună în Europa. Prome- j Rebelde (s) 1930 SOS, viața i 

nada 16:00 Jurnalul TVR (r): mea! (s) 2030 Iubire ca în filme 

1630 E Forum 17:00 Doctor 
Who (s) 18:00 Lecția de... 
istorie (doc.) 1835 Caracatița 
(s) 19:25 Cum să nu ne 
îmbrăcăm (doc.) 20XX) Buge
tul meu 2030 Bazar 21XX) Ora 
de știri 22:10 Mașinistul (dra
mă, Spania, 2004) 24:00 
Transfer 030 Futurama (d. a.)

danul albastra (s) 9:00 De 3x 
femeie (r) 10:00 Ciocolată cu ’ 

piper (s) 11S0 Băibatul visurilor ■ 
mele (r) 12:00 Pariul iubirii (s)! 

13:00 Jurământul (s) 14:00 ! 
Iubire ca în filme (r) 15:15

(s, România) 2130 Daria, 
iubirea mea (s) 2230 Tărâmul 
pasiunii (s) 2330 Bărbatul 
visurilor mele (s)

■

0630-07.00 Observator (r)

1630-1645 Știri locale

I.
I

f 
I
I 
I 
i
I
I
I
I

830 Revista presei 9:00 Dimi-, 
neața cu Răzvan și Dani 11S0 
Teleshopping 1130 Ce bine ' 
e acasă! (s) 12:00 Quizzit 
13:00 Tara Iu' Papură Vouă i 
(divertisment 2004) 13:20 
Look who is winning 1430 
Miezul problemei (r) 16:00 
Naționala de bere 17:00 Băr
batul din vis (s) 18:00 Baronii 
(r) 1830 Știri Național TV 
19:45 Tara Iu' Papură Vouă 
(divertisment 2004) 20:15 Să
rat mâna, mamă! 22:00 Baro
nii (s) 2230 Miezul problemei 
24:00 Știri

7:00 Super recorduri (r) 730 
Dragoste și putere (r) 8S0 
Sport cu Florentina 835 Că
derea Imperiului Roman (film,' 

r) 11:00 Tele RON 13S0 Play 
14:30 Dragoste și putere (s) i 
15:00 Adevărata poveste a 
Jessicăi Savitch (dramă, SUA 
1995) 1730 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 19S0 
Super recorduri 1930 Camera 
de râs 20:00 Cronica Cârco
tașilor 22:00 Trăsniți în; 
N.A.T.O. 2230 Focus Plus 
2330 Săptămâna nebună, 
030 Interviurile Cristinei To- 
pescu (r) 130 Focus (r) 230 . 
Sunset Beach (s)

1145 Bună dimineața, Miami!
(r) 1245 Telefonul de la miezul 
nopții (s) 1345 Meme Melodies' 
Show (s) 14:15 Liga juniorilor;
(s) 15:00 Joan din Arcadia (r)‘ 
16:15 Cinema 1630Ghid ce-: 
mi place la tine (r) 17:00 Calea 
misterelor (s) 18:00 Bună di-! 
mineața, Miami! (s) 19fl0 Tera
pie intensivă (s) 2tt00 Cinema, 
2020 Joan din Arcadia (s) 2130; 

Ghici ce-mi place la tine (s) 
22:00 Pasărea spin (dramă,; 
SUA 1983) 24fl0 Tremors (s)ș 
1XX) Pasărea spin (film, r) '‘t

6:55 Viața dimineața. Cu Sorin 
Ganciu și Oana Frigescu 9XX) 
Verissimo. Cu Gina Tănase 
10:00 Euromaxx (r) (doc.) J 
10:30 Euroblitz ■ Automotor 
(r) 11:00 Ne privește. Cu Aii-1 
na Stancu 12:00 Știri 13:05 
Briefing (r) 14:00 Teleshop
ping 1435 Lumea cărților j 
15:00 Teleshopping 1535 
Euromaxx (documentar) 16:00 
Nașul. Talk-show cu Radu 

Morara (r) 18XX) 6! Vine pre
sa! 20:00 Vulcanul stins (dra
mă, România, 1987) 22:00 
Nașul. Talk-show cu Radu 

Moraru 24:00 Știri 0:15 61 
Vine presa! (reluare) T

a

1020 Motelul Niagara (dramă, 
Canada, 2005). 11:50 Cartea 

Evei (dramă, Canada, 2002). 
1330 Mai e mult până ajun
gem? (comedie, SUA 2005). 
15X)5 Din prea miită rkagoste 

(comedie, SUA 2005). 16:50 
Green Day - Live la Milton 

Keynes (Marea Britanie, 2005) 
17:50 Comoara națională 

(aventuri, SUA 2004). 2IM0 
Batman - moeputuri (aventuri, 
SUA 2005). 2220 Catwoman 
(aventuri, SUA, 2004). 0X)5 

Vampirii Anonimi (comedie, 
SUA 2003).

13:15 EU, România 14:00 

Realitatea de la 14:00 14:50 
Realitatea bursieră 15:15 Fa
brica 16:50 Marfa 17:10 Tu 

fad Realitatea! 1745 Editorii 
Realității 18XJ0 Realitatea de 
la 18:0018:50 Realitatea zilei. 
Cu Răzvan Dumitrescu 20:50 
Marfa 21XX) Realitatea de la 
21:00 2150 Prima ediție 

22:05 100%. Cu Robert 
Turceșcu 23XX) Realitatea de 

la 23:00 23:15 Politică, fratel 
Cu Andrei Gheorghe 24:00 

Realitatea de la 24:00

8:00 O prada mortală 9! 
Natura în stare brută 10XX) Ray 
Mears - tehnici de supravie
țuire 11XX) Megarăzboaie cu 
fiare vechi 12XJ0 Tehnologie 
extremă 13XX) O pradă mor
tală 14XX) Natura în stare 
brută 15:00 Cum se fabrică 
16XX) Curse 17XX) Automobile 
americane recondiționate 
18XX) Motociclete americane 

19XX) Vânătorii de mituri 2£00 
Tehnologie extremă 21X10 
Radiografia unui dezastru 
22XX) Dosarele FBI 23XX) Con
structori de motociclete din 
Marea Britanie 24X30 Dezastrul 

perfect 1XX) Mașini extreme
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O pensie, mai multe bugete
' ' ' ’M1» .» _♦ -• > J» j» _• _*2» J»_• J > J»J

ipțl euro 3.5057 lei

'* 1 dolar american 2,?331 lei
| 1 gram aur 54,7482 lei 1

Prefectura Județului Hunedoara:_________________
Aurel Dan Prlcâjan, subprefect începând cu ora 10.00

■ Cine plătește pensia 
celor care lucrează în 
mai multe țări ale Uni
unii Europene?

Deva (C.P.) - Ga regulă ge
nerală, pensia se plătește 
indiferent unde locuiți sau 
unde aveți rezidență în UE, 
fără nici o reducere, modifi
care sau suspendare. Această 
reglementare se aplică nu 
numai foștilor muncitori mi- 
granți, ci și tuturor pensio
narilor care au rezidență în 
alt stat. După aderarea la UE 
se va aplica și în România a- 
ceastă reglementare. Acest 
principiu nu se aplică deo
camdată anumitor indem
nizații speciale, în general 
plătite persoanelor cu un ve
nit din pensii inferior nivelu

lui minim, indemnizații care 
sunt plătite numai pe durata 
în care locuiți în statul in 
cauză.
Calculul pensiei

în cazul în care ați fost 
asigurat in mai multe țări, 
veți obține o pensie de la 
fiecare stat in care ați fost 
asigurat timp de cel puțin 1 
an. Aceste pensii vor cores
punde perioadelor de asigu
rare încheiate în fiecare din 
statele în cauză. De exemplu, 
dacă ați fost asigurat: - timp 
de 10 ani în statul membru A, 
- timp de 25 de ani in statul 
membru B, - timp de 5 ani în 
statul membru C ■ în total, 
timp de 40 de ani. în acest 
caz, statul membru A va cal
cula suma pensiei la care ați 
avea dreptul după 40 de ani

Pensia se calculează pe baza perioadelor lucrate în fiecare stat.

de asigurare în statul respec
tiv, Prin urmare, vă va plăti 
suma corespunzătoare perioa
delor reale de asigurare, 
adică 10/40 (sau 1/4) din 
suma la care ați fi avut drep
tul după 40 de ani de asigu

rare. La fel, statul membru B 
vă va plăti 25/40 (sau 5/8), iar 
statul membru C, 5/40 (sau 
1/8) din această sumă.

Sursa: Doina Dobre-Le- 
reanu, consilier Ministerul 
Integrării Europene

Comisar-șef Florin Nicolae, șeful Poliției Municipiului

Petroșani 10.00-12.00

Consiliul Județean Hunedoara:
Mircea Moloț, președinte

Primăria Municipiului Deva:

09.00-12.00

Mircia Muntean, primar

Primăria Municipiului Hunedoara:

09.00-12.00

Aurel Bugnariu, secretar începând cu ora 09.00

Poliția Municipiului Petroșani:

Vom avea din decembrie 
bancnota de 200 de lei

Farmada „Energofanrr, non-stop, str. George Enescu, 
nr. 14. ©-* 717659. _________
Șui4ada »âreen Line , non-stop, Bd. Dada, nr. 33.©-*

i 7*8080-_____ ._____
. Farmada .Amica', str. G. Enescu, nr. 7. ©-* 713045. 

DEVA
Farmada .Bella Farm', non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 
©-* 231515.
Farmacia nr.1 .Remedia', non-stop, Piața Victoriei, nr. 
29. ©■* 211616, 224488._________________________
Farmacii «fâcoml - Humaritas llVsfr" Aleea Transil-

București (C.P.) - Banca 
Națională a României va 
pune în circulație, la 1 decem
brie, bancnota de 200 de lei, 
a anunțat, ieri, guvernatorul 
Mugur Isărescu.

„Nu am pornit cu această 
bancnotă de la început (odată 
cu denominarea monedei 
naționale, la 1 iulie 2005, n.r.) 
pentru că erau foarte multe 
bancnote noi, ceea ce ar fi 
creat o tensiune suplimen
tară. Toate celelalte bancnote 
aveau un echivalent, iar dacă 
introduceam una fără echiva
lent, putea fi creată confuzie”, 
a afirmat guvernatorul Băncii 
Naționale, Mugur Isărescu.

Noua bancnotă va avea, pe 
avers, portretul lui Lucian

Blaga, iar pe revers, statuia 
Gânditorului de la Hamangia, 
un curcubeu, o moară de apă 
și un gorun. Dimensiunile 
biletului sunt de 150 x 82 
milimetri, iar culoarea pre
dominantă este oranj.

„Am ales momentul 1 
decembrie pentru că vechea 
emisiune se apropie de sfârșit 
și pentru că vom sărbători 
simultan Ziua Națională a 
României și lansarea în cir
culație a primei monede după 
Revoluție, de 10 lei vechi”, a 
mai spus Isărescu.

De la 1 ianuarie 2007, ve
chile cupiuri și monede vor fi 
retrase de pe piață, urmând 
să fie utilizată doar noua 
monedă, respectiv leul nou.

Amenzi date de inspec
torii fiscali

Deva (C.P.) - La nivelul 
județului Hunedoara au fost 
efectuate, în primele zece 
luni ale anului, 1898 acțiuni 
de inspecție fiscală, fina
lizate cu încheierea unui 
număr de 2166 acte de con
trol.

S-au efectuat 288 acțiuni 
de control inopinat și 
încrucișat care au vizat pre
venirea și combaterea eva
ziunii fiscale. Din numărul 
total de controale efectuate, 
112 s-au efectuat la soli
citarea Parchetului Națio
nal Anticorupție, MAI, Găr
zii Financiare. Au fost atra
se la buget venituri supli

mentare în sumă totală de 
37786 mii lei noi, constând 
în diferențe de impozite, 
taxe, contribuții precum și 
accesorii (dobânzi și pe
nalități de întârziere) afe
rente acestora.

Au fost aplicate 351 
amenzi contravenționale a 
căror valoare a fost de 344 
mii lei noi și confiscări de 
venituri în valoare 20113 
mii lei noi.

Au fost trimise organelor 
în drept pentru continuarea 
cercetărilor 48 procese-ver- 
bale de verificare prin care 
s-au stabilit prejudicii de 
38145 mii lei noi.

ORAȘTIf
Farmada .Oros', sâmbătă, orele 8 - 23, duminică, orele 
9 - 18, str. IM. Bălcescu, nr. 7. ©-* 240976

’ vaniei, bl. 7. ©-* 211949.
• orăstif

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 
tarelor nouă 
^blocuri luate 

împreună.

ÎNCEPĂTORI

l 4 5
6 1

[2' 8 6 7
7 4 9 3 1

5 8
9 3 1 2 6

1 5 9 4
3 2

8 1
AVANSAȚI

7 9 8 2
2.3 1

<8 4 2 5 3

I-"'" r...âJ
6
2 5

1
4

4 2

- 5 3
■4! 7 2

8 2 5 7

Soluția jocurilor din numărul precedent

Avansați

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

Exercițiu salvaspeo
Lupeni (I.J.) - Organizația 

Corpul Român Salvaspeo - 
CORSA în colaborare cu Clu
bul de Speologie Rhinolophus 
Lupeni și Administrația Par
cului Național Retezat organi
zează în perioada 17-19.11. 
2006 un exercițiu de salvare 
din mediul subteran speolo
gic. Acțiunea se va desfășura 
în Peștera Alunii Negri, si
tuată în localitatea Câmpu lui 
Neag. „Așteptăm participarea 
a peste 20 de speologi cu 
diferite specializări, din toată 
țara. Vor mai participa zece 
speologi din cadrul Secțiunii 
Rhinolophus Lupeni - spe
ologi care au zona de acțiune 
în Bazinul Jiului de Vest”, 
declară Ștefan Militaru, pre
ședintele Clubului Rhinolo
phus Lupeni. Exercițiul de 
salvare face parte din activi
tatea curentă de pregătire a 
speologilor de la CORSA pen
tru intervenția în cazul pro
ducerii de accidente în me
diul subteran speologic. Teh
nicile cunoscute și utilizate 
de speologi și echipamentul 
specific pe care aceștia îl au 
pot fi utilizate cu succes și în 
cazul intervențiilor în caz de 
dezastre și calamități. Mediul 
subteran speologic este un 
mediu ostil care poate pune 
în pericol viața speologilor, 
oricând existând posibilitatea 
producerii unui accident.

Concurs de speologie

Afacerile bune au tot suportul 
Romexterra Bank

Creditul IMM
• 100% finanțare

• Rambursare 5 ani

• Credit RON și EURO

• Comision analiză dosar 0%

Pe fondul unei afaceri consolidate la 
standarde europene, Romexterra Bank 
adaugă în portofoliul său un credit nou, 
competitiv, dedicat IMM-urilor.
Acest credit se adresează întreprinderilor mici 
și mijlocii a căror cifră de afaceri anuală nu 
depășește 2 milioane RON și care au o 
perioadă de funcționare de minim 12 luni.

Volumul creditului este de maxim 150.000 
RON sau echivalent Euro, în funcție de 
capacitatea de plată a clientului, dar nu mai 
mult de 100% din valoarea bunului 
cumpărat. Creditul adresat IMM-urilor se 
acordă pentru o perioadă de maxim 60 de 
luni, cu o perioadă de grație de maxim 6 luni.

O finanțarea 100% a valorii bunului 
achiziționat/realizat din credit (fără aport 
propriu);
□ dezvoltarea activității prin realizarea 
proiectelor de investiții;
O soluționarea operativă a cererilor de 
credite, în maximum două zile de la data 
depunerii complete a documentației de 
credite;
□ consultanță gratuită la întocmirea 
documentației de credit;
□ documentație de credit și proceduri de 
aprobare simplificate.

Noul credit pentru IMM reprezintă un pas 
important în evoluția portofoliului băncii.

Iminenta integrare în Uniunea Europeană, cât 
și necesitatea consolidării poziției pe piața 
financiar-bancară, au impus atragerea unui 
investitor strategic. Astfel, începând cu data 
de 05.10,2006, acționarul strategic al 
Romexterra Bank este MKB Bank, subsidiară 
a Grupului Bayerische I^ndesbank, Germania.

în acest moment, Romexterra Bank, membră a 
MKB - Bayerische Bundesbank, devine o bancă 
completă, cu un portofoliu diversificat de 
produse și servicii care confirmă faptul că, în 
echipă reușești mai ușor.

de la egal la egal

TelVerde: 0800 410 310
www.romexterra.ro

(4
35

10
)

RECLAMĂ

http://www.romexterra.ro
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Cătălin Docea - la Parchet• Cauciucuri. Senatorii vor deconta din 
bugetul Senatului cheltuielile de achiziție a 
anvelopelor de iarnă pentru autoturismele 
de serviciu, pentru fiecare mașină suma fiind 
în jur de 10 - 15 milioane de lei, a anunțat 
vicepreședintele Senatului, Dotu loan 
Tărăcilă. (M.S.)

• Liberali. Liderul liberărilor hunedoreni, 
Mircia Muntean, a declarat că nimeni nu va 
mai fi dat afară din PNL, susținând că acele 
persoane care aderă la o altă platformă 
decât cea a partidului se situează din oficiu 
în afara acestuia. (M.S.)

Primar contra prefect
Deva (M.S.) - Primarul orașului Hațeg, Ni- 

colae Timiș, a anunțat că va depune astăzi
la Parchet două plângeri împotriva prefec-

Nicolae Timiș

tului județului Hunedoa
ra, Cristian Vladu, pe 
care îl acuză de abuz în 
serviciu și de calomnie. 
Primarul susține că pre
fectul l-ar fi făcut „ne
bun” în unul din ziarele 
locale: „Voi depune o 
plângere la Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Ha
țeg pentru calomnie și voi

■ Jurnalistul Cătălin 
Docea se va prezenta 
la Parchet în cazul 
documentelor secrete.

Tiberiu Stroia________________
tlherlu.stroia@informmedla.ro

Deva ■ Cătălin Docea, jur
nalistul hunedorean care a 
intrat în posesia unor docu
mente secrete postate pe Net 
de un polițist din cadrul Com
partimentului Inspecție Inter
nă din cadrul IPJ Hunedoara, 
se va prezenta astăzi la Par
chet. Paradoxal, după ce a a- 
dus la cunoștința șefului IPJ 
Hunedoara că un polițist a dus 
acasă documente strict secre
te, ziaristul Cătălin Docea este

cere ca instanța să-l o-
blige pe prefect să recunoască faptul că a 
greșit”, a spus Timiș. El a menționat că va 
solicita și daune materiale al căror cuantum 
ar putea ajunge la 10 mii. lei. Edîlul-șef deza
probă modul în care sunt efectuate con
troalele Prefecturii, pentru acest fapt urmând 
să mai depună o altă plângere penală 
împotriva prefectului pentru abuz în servi
ciu contra intereselor publice. „Nu am ni
mic de ascuns. Ceea ce se face în Primăria

Oferte pentru câinii adoptați
■ Devenii încep să-și 
schimbe mentalitatea și 
aleg să aibă un câine 
preluat din adăposturi.

Deva (M.S.) - Pentru a 
încuraja adopția unui câine, 
Asociația „Caniș” oferă gra
tuit atât carnetul de sănătate 
al animalului, cât și o con
sultație medicală anuală.

Adăpostul de câini de la 
Sântuhalm este cel mai mare 
din județ, aici fiind îngrijiți 
300 de câini comunitari aduși,

Hațeg este legal, dovadă fiind controalele 
Curții de Conturi”, a spus primarul, care a 
adăugat că se va adresa și Ministerului 
Administrației și Internelor. îil replică, pre
fectul Cristian Vladu a declarat că nu își 
amintește să-l fi făcut „nebun” pe primarul 
din Hațeg. în privința controalelor, prefectul 
a menționat că acestea au respectat normele 
în vigoare, având o tematică și un obiect 
clar. „Poate să depună plângeri împotriva 
mea. Justiția își va spune cuvântul”, a con
chis prefectul.

învață să prevină prostituția
■ Riscul de a putea de
veni victima traficului 
de persoane a intrat în 
dezbaterea liceenilor.

CĂLIN BlCĂZAN

Deva - Programul de pre
venire a traficului de ființe 
umane inițiat de Crucea 
Roșie Română a debutat, ieri, 
la Grupul Școlar „Grigore 
Moisil” din Deva. Celor 20 de 
elevi de clasa a X-a, prezenți 
la întâlnire, li s-au prezentat 
teme educative referitoare la 
prevenirea prostituției și a 
traficului de persoane. Infor
marea a fost făcută de șapte 
elevi voluntari care au primit

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

Aproape două sute de amenzi, dintre 
care 27 pentru depășirea vitezei legale, au 
fost aplicate de polițiști in urma con
troalelor efectuate pe drumurile publice din 
județul Hunedoara. Un permis de conducere 
a fost suspendat pentru consum de alcool.

(Foto: T. Mânu)

Circulație oprită
Deva (M.S.) - Circulația publică s-a închis 

pe sectorul de drum național DN 7A, de la 
km 81+025 până la km 91+000, Obârșia 
Lotrului - Petroșani, informează un comu
nicat al Ministerului Transporturilor, Con
strucțiilor și Turismului. închiderea unei 
porțiuni din DN 7A a fost determinată de 
condițiile meteorologice nefavorabile ce pot 
periclita siguranța circulației prin căderi de 
stânci, alunecări de teren, înzăpeziri sau 
avalanșe. Sectorul de drum național închis 
circulației va fi semnalizat corespunzător. 
Participanții la trafic sunt rugați să respecte 
semnalizarea rutieră existentă.

Acest concurs este valabil doar pentru cei care în ultimele 6 luni 

nu au fost ABONAȚI sau CITITORI DE PROBĂ!

Vrei să câștigi 50 RON?
Dar să citești tinp de o luna Cuvântul Liber GRATUIT?

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

ticipă la concursul puzzle! în fiecare ediție, până în 17. noiembrie, va fi pu
blicată câte o piesă din pliantul respectiv. Decupează fiecare piesă puzzle (6 
piese), reconstituind imaginea și lipește-o apoi pe pliant. La final, după ce ai 
realizat imaginea de pe pliant, completează talonul apărut pe spate, cu datele 
tale personale, pentru a putea primi ziarul, GRATUIT, timp de o lună, și 
depune apoi cartea poștală în cutiile speciale Cuvântul Liber, sau la O.P.l, 
C.P.3, Deva, sau trimite-o la sediul redacției din Deva, Strada 22 Decembrie, 
nr. 37A, până în 23 noiembrie. Extragerea va avea loc în 24 noiembrie, iar
numele câștigătorului va fi publicat în ediția din 25 noiembrie.

REGULAMENT:
La acest concurs 

nu pot participa an- 
gajații S.C. Inform 
Media S.R.L. și nici 
rudele acestora de 
gradele I și II. Infor
mații suplimentare, 
la telefonul 0254/ 
211275, interior 8806. 
Persoană de contact: 
Magdalena Șerban.

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

SUCCES!

JURNAL

Cătălin Docea explică accesul la documentele secrete

cercetat acum pentru acces 
fără drept la un sistem infor
matic! „Nu am făcut altceva 
decât să utilizez un soft dis
ponibil gratuit pe Internet.

în principal, din Deva. Dacă 
în anii trecuți solicitările de 
adopții pentru un câine erau 
aproape inexistente, situația 
s-a schimbat radical în acest 
an, când o cincime dintre 
câini și-a găsit un nou stăpân. 
„Câinii au fost adoptați de 
persoane din Deva care 
iubesc animalele. în general, 
oamenii și-au dorit un câine 
pentru pază, în curte”, afirma 
dr. Constantin Mihăilă, pre
ședintele Asociației „Caniș”, 
care se ocupă de asistența 
veterinară a acestor animale.

rolul de formatori după ce au 
urmat câteva cursuri de spe
cialitate.
Formatori pentru elevi

„în urma stagiului de pre
gătire de cinci zile de la Pre
deal, am ajuns formator, iar 
acum rolul meu este să trans
mit mai departe noțiunile de 
prevenire a traficului de ființe 
umane. Acest tip de activitate 
e plăcută. Pot vorbi deschis cu 
elevii și mă încântă că într-un 
fel sau altul pot să-i ajut”, a 
spus Roxana Teacoe, elevă la 
Grupul Școlar „Horea” din 
Deva. „Am hotărât să devenim 
formatori din dorința de a aju
ta și de a cunoaște cât mai 
mulți oameni, dar și pentru că 

Programul DC++ permite ce
lor legați la rețelele locale să 
facă schimb de fișiere. Iar pen
tru a putea descărca ceea ce 
îți dorești trebuie ca și tu să

Colaborarea existentă între 
asociațiile „Salvați-1 pe Lă- 
buș”, „Caniș” și Primăria De
va a făcut ca toți câinii din 
adăpost să fie castrați, vacci
nați și deparazitați, în această 
vară 130 dintre ei fiind ste
rilizați, iar alți 110 vaccinați. 
Mai mult, în fiecare miercuri, 
un medic veterinar asigură 
asistența de specialitate nece
sară câinilor din padocuri.

Specialiștii sunt de acord 
că există încă prejudecăți în 
ceea ce privește adopția câi
nilor din adăposturi.

Adela Boian Adela Tac Roxana Teacoe

este ceva nou ce nu s-a mai 
făcut până acum”, susține 
Adela Boian. Acțiunea a avut 
un real succes printre elevii 
prezenți care au participat 
activ la discuții. „Sunt lucruri 
care se întâmplă des în țară și 
sunt de părere că acest pro
gram ar trebui derulat în toate 
școlile. Discuțiile ar trebui să- 
i vizeze și pe părinți pentru că 

pui la dispoziția celorlalți uti
lizatori o cantitate de infor
mații. Eu am intrat în rețea, 
am dat cuvânt de căutare Pe
troșani și m-am trezit că citesc 
documente strict secrete aMj 
Poliției! Am copiat aceste a6- 
cumente și le-am predat celor 
de la Poliție. Acum sunt pus 
în situația de a răspunde pen
tru ceva absolut legal. Oricine, 
din orice colț al lumii putea 
copia aceste documente. Tre
buia doar să fie în rețea a- 
tunci când polițistul făcea 
schimb de informații cu cei 
conectați”, afirmă jurnalistul, 
în privința modului în care se 
va desfășura ancheta deschisă 
împotriva sa, Cătălin Docea 
este sigur că nu se va întâm
pla nimic.

Dr.Constantin Mihăilă

„Oamenii trebuie să știe 
însă că orice câine este iu
bitor, chiar dacă nu este de 
rasă”, spunea dr. Dinu Catili- 
na, membru al Asociației „Ca
niș”.

ei au rolul cel mai important 
în educarea copilului”, este de 
părere Adela Tac. .

Următorul liceu care va n 
gazdă a acestui program este 
Colegiul Tehnic „Dragomir 
Hurmuzescu”.

www.huon.ro ,
Vezi fotografii pe 
www huon.ro

CONCURS
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Concurs perfect în Cehia

• Remarcă. Situarea pe ultimul loc în clasa
mentul Ligii I de fotbal atrage asupra echipei 
Jiul Petroșani tot felul de remarci. Stelistul 
Paraschiv, bunăoară, a declarat că echipa sa 
mai are nevoie de șase puncte pentru a 
rămâne în cărți la titlu, puncte pe care le vor 
lua de la Jiul și Pandurii. (V.N.)

• Final. Cele două serii ale Campionatului 
județean de fotbal - Valea Mureșului și Valea 
Streiului au intrat în vacanță. Turul s-a 
încheiat, dar acum Comisia de disciplină a 
Asociației Județene de Fotbal trebuie să 
limpezească unele contestații. (V.N.)

Divizia Ai_____________ __ _______________
Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 12-a, duminică, 12 nov: 

V§bus - Quasar Did Boys 7-1; Guler - Under Gold '812 
2-5; Castelo - Alfa Team Cristur 5-2; Rodostar - Stemil 

7-2; Avantaje - DHS Eurosport 2-0; Ozana - Jolie Gafe 5- 

8 Melkart - Parma 7-3; Anonimii - Color Copy 3 - 5.

asamentul_______________________ _________ ________ -

■ Gimnastele de la Ce
tate au câștigat toate 
medaliile posibile la Me
morialul Jana Gajdose.

ClPRIAN MARINUȚ_________________
Ciprian.marinut9lnfom1media.ro

Deva - Claudia Voicu, Dia
na Trenca și Mălina Săvoa- 
ia, de la CNS CSS Cetate 
Deva âu onorat blazonul șco
lii de gimnastică de la Deva 
la concursul international 
„Me-morialul Jana Gajdose”, 
desfășurat la finalul săptă
mânii la Brno, în Cehia. Gim
nastele, antrenate de Ramona 
Micu și Florin Cotuțiu, au 
dominat autoritar competiția 
la care au participat sportive, 
de până la 12 ani, din Slove
nia, Cehia, Slovacia, Lituania, 
Ungaria, Austria, Germania 
și Croația, câștigând toate 
medaliile posibile. în concur
sul pe echipe, CNS CSS

Arbitri monitorizați de CCA
A

Bovs 12 2 2 8 27-48_____ 8_
ie, a 13-a, 19 noiembrie: Color Copy -

Boys - Șuier; Under Gold '84 - Caste- 
fetaur - Rotiostar; Stemil - Avantaje; DHS 

talie Gafe - Melkart;.Parma - Ano-

1. Castelo 12 fl 1 0 73-34 34

2/Avantaje 12 10 0 2 @5-28 30
3. Rodostar 12 8 1 3 59-25 25
4. DUS Europsort 12 7 2 5 44-39 23
S. .Wnus HB 6 2 4 33-25 20

6. Ruler 18 5 2 5 40-36 17
7. Jolie Gafe 12 5 2 5 54-53 17
8. Melkart 12 4 4 3 39-55 16

9. Color Copy 12 4 2 6- 42-49 14

10. Anonimii 12 4 2 6 33-43 14
11 Under Gold 84 12 4 1 7' 37-50 13

12. Qzana 12 3 3 6 35-49 12
13. Stemil 12 3 2 7 36-40 11
14. Alfa Team 12 3 1 8 31-48 10

■ Cinci tineri arbitri 
valoroși din județ sunt 
urmăriți de Comisia 
Centrală.

Deva (V.N.) - La Arad, 
Comisia Centrală a Arbitrilor 
a organizat recent o întâlnire 
cu tineri arbitri valoroși din 
mai multe județe din țară, 
care se află în atenția sa și 
care, dacă vor confirma în 
perioada următoare, vor fi 
promovați în eșaloanele supe
rioare.

Din județul nostru au fost 
convocați cinci cavaleri ai 
fluierului. Este vorba de 
Florin Anca - Deva, Vlad 
Biriș - Deva, Victor Cojocari

Medaliatele de la CSS Cetate Deva (Foto: CL)

Cetate Deva a ocupat detașat 
locul I, devansându-le la dife
rențe enorme pe toate cele
lalte 11 formații participante. 
Claudia Voicu, Diana Trenca 
și Mălina Săvoaia au acumu
lat 160,500 puncte pentru 
echipa deveană, în vreme ce 
ocupanta locului secund, 
naționala Sloveniei, a avut 
doar 151,500 puncte, iar 
echipa croată Marjan Split, 
ultima clasată, a adunat doar 
99,450 puncte. La individual

- Hunedoara, Daniel Mari
nescu - Hunedoara, și Sergiu 
Perța, din Lupeni. De men
ționat faptul că ultimul are 
doar 17 ani și a fost remar
cat atât de oficialii din județ, 
cât și de Comisia Centrală de 
Arbitri.

„Trebuie să spunem faptul 
că de când la conducerea 
Comisiei Centrale a venit 
Gheorghe Constantin, se pune 
un accent mai mare pe latu
ra practică a arbitrajului și 
mai puțin pe cea teoretică, 
deși și aceasta are importanța 
ei. Din acest punct de vedere, 
credem că tinerii noștri arbi
tri care sunt în atenția 
Comisiei au numai de câș
tigat” - ne-a declarat Grigore 

compus podiumul a fost în 
totalitate ocupat de gim
nastele de la CNS CSS Cetate 
Deva. Claudia Voicu (54,15 p) 
a ocupat locul I, Diana Tren
ca (53,50 p) a fost pe doi, iar 
Mălina Săvoaia (52,85) s-a si
tuat pe poziția a IlI-a. Claudia 
Voicu și Mălina Săvoaia au 
ocupat primele două locuri și 
în concursul mixt în care au 
avut parteneri gimnaști din 
Slovacia și Slovenia, desem
nați prin tragere la sorți.

Avem arbitrii valoroși
Macavei, președintele Comi
siei Județene de Arbitri.

Fosta campioană olimpică 
și mondială Gina Gogean, 
care a fost una dintre arbi- 
trele întrecerii din Cehia, 
consideră că prin partici
parea la acest concurs gim
nastele de la CSS CNS Cetate 
au acumulat o experiență 
importantă pentru viitor. „A 
fost un concurs foarte util 
pentru aceste talentate 
junioare în vederea par
ticipării la Campionatul 
European din 2007. Fetele s- 
au adaptat foarte bine cu 
atmosfera de concurs, s-au 
acomodat excelent cu modul 
de derulare a competiției și 
au acumulat o experiență 
importantă pentru viitoarele 
întreceri”, comenta Gina 
Gogean. Deplasarea celor trei 
gimnaste din cadrul Centru
lui Național Olimpic de Pre
gătire a Junioarelor de la 
Deva în Cehia a fost posibilă 
cu sprijinul financiar al 
Băncii Unicredit România.

Futsal
Deva (V.N.) - în perioa

da decembrie 2006 - febru
arie 2007, Asociația 
Județeană de Fotbal orga
nizează cea de-a IlI-a 
ediție a Campionatului 
Județean de Fotbal în 
Sală. înscrierile se fac in 
perioada 20-30 noiembrie 
2006, la sediul AJF Hune
doara, din strada Octa
vian Goga, numărul 1, 
Deva, telefon 219065, sau 
0729/966319. De la o ediție 
la alta campionatul a 
crescut în competitivitate 
și valoare, echipele în
scrise dovedind că fot
balul în sală are tot mai 
mulți admiratori în județ.

Ciprian.marinut9lnfom1media.ro
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• Laudrup, nr. 1. Fostul atacant al echi
pelor Juventus Torino, Real Madrid și FC Bar
celona, Michael Laudrup, a fost desemnat 
cel mai bun fotbalist danez din toate tim
purile, în urma unui.sondaj efectuat pe Inter
net. Laudrup a primit această distincție din 
partea fostului internațional francez Michel 
Platini. (MF)

• Euro 2007 în România. Campionatul Eu
ropean under 18 de baschet feminin, divizia 
B valorică, din 2007, va avea loc în România, 
ța Timișoara, în perioada 29.06. - 8.07. Ofici
alii FIBA Europe au decis ca România să fie 
gazda competiției, declarându-se mulțumiți

- de condițiile în care a fost organizată între
cerea similară masculină, la Sibiu. (MF)

Uimiți de secretomania lui Pjtj

Gigi Becali, lider în topul 
bogațîlor din sport

București (MF) - Finanțatorul stelist Gigi 
Becali ocupă locul trei în topul celor mâi 
bogați români realizat de revista Capital, cu 
o avere estimată la 900-950 de milioane de 
dolari, el fiind depășit doar de Iosif Con
stantin Drăgan și de Ion Tiriac. Astfel, Becali 
este primul în topul conducătorilor din fot
balul românesc. Averea sa se bazează pe 
terenuri, având peste 250 ha în Pipera, peste 
40 ha în sectorul 1 și 40 ha la Băneasa. Va
loarea clubului Steaua este estimată la 50 
de milioane de dolari. Gigi Becali se situa pe 
locul șase în clasamentul precedent, cu 450 
de milioane de dolari. Patronul echipei Astra 
Ploiești, din Liga a treia, loan Niculae, impli
cat în comerț exterior, agricultură și asi
gurări, este pe locul șapte, cu 600-700 mil
ioane de euro. Locul zece este ocupat de 
patronul FC Rapid, George Copos, cu 420 de 
milioane de dolari. loan Neculaie, conducător 
la FC Brașov, este pe locul 17, cu 200-210 mil
ioane de dolari, iar președintele CA al FC 
Dinamo, Nicolae Badea, este pe 25, cu 150- 
155 milioane de dolari din comunicații, fot
bal, alimenț^ie.publică.

■ Presa spaniolă nu în
ghite atitudinea selecțio
nerului României înain
tea amicalului cu ibericii.

București (MF) - Cotidianul 
AS a notat cu surprindere că 
selecționerul României, Vic
tor Pițurcă, a închis total 
antrenamentul efectuat luni 
seară de „tricolori” pe sta
dionul Sancho Davila din 
Puerto Real, aproape de Ca
diz, și că a permis accesul 
doar la ultimele 15 minute 
din antrenamentul oficial de 
marți.

„Deși pare incredibil, dat 
fiind caracterul amical al 
întâlnirii cu Spania, Pițurcă 
a închis ședința de pregătire, 
deși nu avea, practic, nimic 
de ascuns. Mergând pe linia 
secretomaniei excesive (ce s- 
ar fi întâmplat dacă era meci 
oficial?), la antrenamentul de 
marți al naționalei României, 
ca un dar generos, a fost per
mis accesul timp de 15 mi
nute”, a comentat AS. înain
tea meciului cu Bulgaria, scor 
2-2, disputat la 2 septembrie, 
în preliminariile Euro-2008, 
Victor Pițurcă a închis pu-

Cristl Chivu, cel mai cunoscut jucător al naționalei

blicului și presei majoritatea 
antrenamentelor, la antrena
mentul oficial fiind permis 
accesul doar în ultimele 15 
minute.
Chivu, unicul atractiv

„Din lot nu fac parte vede
ta Mutu și nici Nicoliță, cele
bru în Spania după autogolul 
comic din meciul cu Real 
Madrid. în aceste condiții, 
Chivu este atracția. Ne 
amintim de Pițurcă de când

era jucător, el făcând viața 
grea naționalei Spaniei într- 
un meci disputat la 29 aprilie 
1987, când România a câștigat 
cu 3-1, iar el a înscris un gol”, 
notează AS. Meciul amical 
Spania - România se va juca 
în beneficiul Asociației Fotba
liștilor Spanioli (AFE), mier
curi, de la ora 23.00, la Cadiz.
Palmares bun

Echipa națională de fotbal 
a României este neînvinsă în

Aragones laudă România

TllICrry Henry, atacantul echipei Arse
nal Lond’-u, a fest desemnat cel mai elegant 
personal din Liga Campionilor de către spe
cialiștii în modi, Henr este urmat în acest 
top de fundașul formației Real Madrid, 
Fabio Cannavaro, și de mijlocașul fechipei 
AC Milan, Gennaro Gattuso. (Foto: epa)

. _______________________________________________________________________ .<

■ Antrenorul iberic 
susține că naționala tri
coloră e un adversar de 
valoare.

București (MF) - Selecțione
rul Spaniei, Luis Aragones, a 
lăudat echipa României înain
tea meciului amical de mier
curi, de la Cadiz, spunând că 
este un adversar de valoare, 
care poate face viața grea na
ționalei iberice, informează co
tidianul AS. „Pentru mine nu 
există meciuri amicale. Vreau 
să văd și alți jucători cu cali
tăți. Această partidă ne va da 
ocazia să testăm diferite vari
ante pe părțile laterale și în 
centrul defensivei. Avem nu
meroși accidentați și putem

vedea la lucru acum și jucă
tori mai tineri. Echipa Româ
niei nu a pierdut până acum 
în preliminariile CE 2008. Este 
o echipă bună, care se mișcă 
bine, de aceea cred că va fi o 
partidă dificilă. Este posibil să 
pierdem și atunci toată vina 
va cădea pe mine, dar solicit 
respect pentru ceea ce am fă
cut până acum. Nu mă gân
desc la posibilitatea înfrânge
rii. Vom întâlni un adversar 
care joacă bine și care poate 
complica lucrurile, dar avem 
o națională de valoare”, a spus 
Aragones. Comentând neselec- 
ționarea atacantului Râul 
Gonzalez de la Real Madrid, A- 
ragones a subliniat că nu are 
nimic cu acesta și că jucătorul 
madrilen putea fi convocat.

Antrenori români, acuzați 
în Anglia

București (MF) - Doi antrenori români de 
gimnastică au fost dați în judecată în Marea 
Britanie de un tânăr gimnast care cere 
despăgubiri în valoare de 6 milioane de lire, 
după ce și-a rupt gâtul în septembrie 2004, 
în timp ce încerca să execute un „exercițiu 
dificil și periculos”, informează cotidianul 
The Times. Gimnastul Josh Harcourt, acum 
în vârstă de 18 ani, din localitatea engleză 
Charring, suferă de tetraplegie în urma 
accidentului și nu va putea munci niciodată. 
Accidentul s-a petrecut în septembrie 2004, 
Ia Pegasus Gymnastics Club în timp ce 
sportivul se antrena pentru Campionatele 
Naționale din Marea Britanie. Prin inter
mediul mamei sale, Maxine Harcourt, gim
nastul și-a dat în judecată clubul și pe cei 
doi antrenori, românii Ovidiu Rugină și 
Ionuț Trandaburu. Sportivul susține că cei 
doi antrenori au fost neglijenți, cerându-i să 
execute din nou un exercițiu dificil, după ce 
îl ratase deja o dată. Clubul și antrenorii 
susțin însă că nu au nici o vină și că a fost 
„un accident groaznic”, într-o disciplină pe
riculoasă, de aceea nu ar trebui să fie trași 
la răspundere.

■ Ucrainenii sosesc

Victor Pițurcă (Foto: EPA)

partidele amicale disputate 
împotriva selecționatei Spani
ei, „tricolorii” înregistrând o 
victorie și un egal până în 
prezent. Primul amical a fost 
câștigat de echipa României 
cu 2-0, în 17 aprilie 1991, la 
Caceres, iar ultimul meci a 
avut loc la 19 noiembrie 1997 
la Palma de Mallorca, scor 1- 
1. Palmaresul întâlnirilor din
tre cele două selecționate 
(România-Spania) este urmă
torul: 14 4 5 5 17 - 21.

Relațiile dintre Râul și selecționerul Spaniei nu sunt foarte bune

„Antrenorul cheamă pe cine 
crede că este într-o formă mai 
bună, altfel este posibil să dai 
greș”, a comentat el. Portarul 
Iker Casillas a declarat că par
tida de verificare contra Ro
mâniei este importantă, pen
tru că îi dă posibilitatea lui 
Aragones să experimenteze

mai multe lucruri. „Am jucat 
contra Stelei în Liga Campi
onilor, dar un meci la națio
nală este diferit de unul la 
echipa de club. Cunoaștem 
câțiva jucători, este o echipă 
bună, merge bine în prelimi
nariile pentru Euro-2008”, a 
spus Casillas, citat de Marca.

Kiev vrea revanșa
luni la București pentru 
meciul-retur cu Steaua 
din Liga Campionilor.

București (MF) - Compo- 
nenții echipei Dinamo Kiev 
vor sosi la București pentru 
meciul cu Steaua din Liga 
Campionilor, luni, 20 noiem
brie, cu o cursă charter care 
va ateriza pe Aeroportul Aurel 
Vlaicu-Băneasa la ora 12.10 și 
se vor caza la hotelul Crowne 
Piaza. Antrenorul ucrainean 
Anatoli Demianenko susține 
că Dinamo are ca obiectiv vic
toria pentru a se califica mai 
departe în Cupa UEFA. Antre
namentul oficial al echipei

Munteanu, 
faultat de FRF

București (MF) - Comi
sia pentru statutul jucă
torului din cadrul FRF a 
decis, ieri, ca antrenorul 
echipei FC Argeș, Dori
nei Munteanu, să plă
tească 200.000 de euro că
tre CFR Cluj, așa cum 
era prevăzut în contrac
tul cu gruparea clujeană. 
Suma reprezintă clauza 
de reziliere a contractu
lui de antrenor al lui 
Munteanu.

Medul este decisiv pentru calificarea în Cupa UEFA (Foto era)

ucrainene este programat în 
ziua sosirii, de la ora 18.30, pe 
terenul central al Stadionului 
Steaua.

Partida Steaua București - 
Dinamo Kiev, din etapa a V-a

a grupei E a Ligii Campi
onilor, se va disputa la 21 
noiembrie, pe stadionul din 
Bulevardul Ghencea, de la ora 
21.45. în tur, campioana Româ
niei a învins la Kiev cu 4-1.

ii" în meciff
■ Capitala Coreei de 
Sud va găzdui o par
tidă între primii doi 
clasați în ierarhia ATP.

Seul (MF) - Cei mai buni 
jucători de tenis ai momentu
lui, elvețianul Roger Federer 
și spaniolul Rafael Nadal, vor 
disputa un meci demonstrativ, 
marți, 21 noiembrie, la Seul, 
au anunțat organizatorii, ci
tați de AFP. „Federer și Nadal 
vor sosi, luni, la Seul, la bor
dul unui avion privat”, a de
clarat unul dintre organizatori 
care a adăugat că toate bile-

*

Roger Federer
tele pentru această întâlnire 
au fost deja vândute. Federer 
a suferit în fața Iui Nadal 
patru dintre cele cinci înfrân
geri înregistrate în acest an. 
Rafael Nadal conduce în con-

Urmăriți de 
italieni

București (MF) - Ata- 
canții Nicolae Dică (Stea
ua București) și Ciprian 
Marica (Șahtior Donețk) 
vor fi urmăriți de repre
zentanții mai multor gru
pări italiene la meciul 
amical dintre reprezenta
tivele Spaniei și Româ
niei, programat miercuri 
la Cadiz, informează a- 
genția Calciomercato. Pa
lermo și Juventus sunt 
două dintre cluburile ca-
re vor avea tsfean1 lâ": 
meciuf Aer’ftiteș^B *" de ' 
miercuri.

A

Rafael Nadal (Foto: epa)

fruntările directe cu Federer 
cu scorur^-2|Cu^toa$^ces- 

mina sezonul, pentru aMrefflM 
an consecutiv, în fruntea 
clasamentului mondial.

I
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LFGFNDA AGENȚII IMOBILIARE: 

Al Prima Invest 
A2 Carant Consulting 
Al linobfianc
A4 - Fresta Nora
A5 Casa Betania
A6 Koran 3000 SRL
A 7 - Mimasem
A8 Morellia

Jv Elite

A1II - Liliacul Multicom

Vând ap. 2 camere (03)

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

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

• Hațeg, decomandate, etaj 2, hol central, zonă 
centrala. Tel. 218104,0722/304959. (T)
• In Bărcea Mare, preț negociabil, gaz în bloc. 
Tel. 231750. (T)
• parter (uscăturii), zona Baroul de avocați, 
aragaz Bosch, nou, boiler gaz. Tel. 0723/514133. 
(D
• parter, balcon închis cu termopan, beci sub 
balcon, centrală, ușă metalică, mobilat, 2 intrări 
(prin scară și balcon), Gojdu, Al. Crinilor, preț 
125.000 ron. Tel. 0723/227569. (T)

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

• urgent confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă gaz, preț 1,250 mid. lei. Tel. 223336. CT)

t • decomandate, ST 60 mp, centrală termică
J parchet termopane, et 3, luliu Maniu, preț 1350 

mid. negociabil, tel. 0742-019418. (Al)
• drcuft, balcon, centrală termică parchet 
gresie+faianță et 1, zona Bălcescu, preț 970 mii. 
lei negociabil, tel. 0742/019418. (Al)

• ugent decomandate, et 2, zonă bună ST 60
mp, C.T., balcon mare închis, preț 123000 ron, tel. 
0726-710903. (Al)
• decomandate, C.T, parchet gresie, faianță 
termopane, balcon închis, zona Carpați, etaj 
intermediar, preț 140000 ron, neg, tel. 0745- 
639022,0726-316796. (Al)
• Dada, parter, baie, bucătărie, semidec, CT, 
două holuri, preț 75.000 RON, tel. 0745/367893. 
$A2)

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

Modele pentru ședințe foto 
& hostess (publicitate) 

pentru punctul de lucru din Deva

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

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

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

Vre/' ca Moș Crăciun să fie mai darnic anul acesta? Câștigă cu CL. în <2 decemhrie:

oferit de magazinul IN 10 .au pHtitru ta
ii ir/./i ' sr ?<itbri!ori: îi fje asigiiirtîa sau care sa ti indult cast a Șaiba!oi tie \au ca sa primești multi
' ■ }li:';d. ilou. Fă ti un abonament la Cuvântul liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește țt actualul abonament cu minim o luna, până în
21 decembrie Cu CI. (răci unul va exista în fiecare casă!

CONCURS

(3
73

91
)

■ Zamfirescu, et 4, acoperit cu tablă hol și 
bucătărie mărite, gresie, faianță termopane, CT, 
preț 135500 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• krtu Uanki, et 8/10, dec, baie cu geam, 
parchet contorizări, balcon mare pe bucătărie 
și sufragerie, preț 105.000 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)
• Utt et 2, semidec, balcon închis, baie, 
amenajat apometre, preț 66.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• AL Sbehdui, et 3/10, dec, baie și bucătărie, CT, 
balcon, preț 67.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Carpați, dec, balcon, centrală termică 
termopan parțial, preț 130.000 RON, neg, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Bd. Decebal et 3 .dec., 2 balcoane, contorizări, 
preț 130.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• dec, C.T, gresie, faianță parchet, ușă 
metalică balcon închis, et. 2, zona Zamfirescu, 
preț 1,250 mid, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• semidec, repartitoare, apometre, fără 
îmbunătățiri, zona Al. Armatei, preț 720 mii, neg, 
tel. 232060,0742/290024. (A3)
• semidec, C.T,greise, faianță parchet laminat 
ușă nouă amenajat, st=54 mp, zona 
Kogălniceanu, preț 35.000 euro, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere modificat din 3, gresie, 
faianță parchet laminat, ușă metalică 
contorizări la apă și gaz, zona Dacia, preț 790 
mii, neg, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• bucătărie modHcată parchet gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, zonă liniștită lângă 
piață centrală preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• zona Kogălniceanu, centrală termică parchet, 
gresie, faianță balcon mare închis, vedere pe 2 
părți, preț 115000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,232808. (A4)
• zona Uzo Balcan, centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță spoturi, rigips, ușă 
metalică, preț 77000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,232809. (A4)
• etaj Intermediar, zona Gojdu, centrală termică 
termopan, parchet gresie, faianță instalații 
sanitare noi, modificări, preț 35000 euro nego
ciabil, tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• zona Dada, etaj 2, termopan, parchet gresie și 
faianță contorizări, cu convector, bloc de 4 
nivele, preț 70000 ron negociabil, tel. 0788 165702, 
0723/251498. (A4)
• etaj 2, decomandate, 54 mp, bloc de cărămidă 
balcon mare, centrală termică parchet de stejar, 
gresie și faianță bine întreținut, ocupabil pe loc, 
zona Kogălniceanu, preț 128000 ron negociabil, 
tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• decomandate, parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar în camere, hol și bucătărie, 
zona piață preț 120000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498, 232808. (A4)
• etaj 3, decomandate, 2 balcoane, închise cu 
termopan, zona Decebal, gaz 2 focuri, parchet, 
mici modificări, ocupabil azi, preț 36000 euro 
negociabil, tel. 0745/302200,232808. (A4)
• zona Trident ocupabil azi, contorizări, fără 
modificări, preț 68000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,232808 (A4)
• eta| 3, centrală termică faianță se dă opțional 
cu mobilă zona Scărișoara, preț 83000 ron nego
ciabil, tel. 0745/302200,0723/251498,232809. (A4)
• etaj 2, dec., centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță ușă metalică Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (AS)

i

• etaj 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță parchet, balcon, Eminescu, preț 110.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• circuit, parchet, bloc de cărămidă balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• dec, centrală termică proprie, parchet balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj 3, uși schimbate, contorizări, parchet 
zona gării, preț 120.000 lei, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• Deva, zona Progresul, 57 mp, decomandate, 
parchet în camere, balcon, apometre, reparti
toare, merită văzut preț 115.000 ron. Tel. 235208, 
0724/620358. (A6)
• zona Gojdu, etaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorizat suportă modificări, 55 mp, 
preț 125.000 ron. Tel. 235208,0724/620358 (A6) 
zonă ultracentrală ST - 55 MP, decomandate, 
totul contorizat gresie + faianță 2 balcoane, 
etaj intermediar, merită văzut preț 135000 ron, 
tel. 235208,0724/620358 (A6)
• pe b-dul Decebal, dec., s=74 mp. vedere în 2 
părți, 2 balcoane, C.T., neamenajat, preț 140.000 
RON, neg., 0745/640725. (A7)
• pe Eminescu, aproape de Trident et 3, dec., 
s=58 mp, parchet, gresie, faianță C.T., 
termopane, balcon mare deschis, preț 155.000 
RON, 0745/640725. (A7)
• in Dada, et 2, convectorl, instant apă caldă 
baie amenajată termopan, preț. 70.000 RON, 
neg., tel. 0745/159608 (A7)
• pe Scărișoara, semidec., neamenajat C.T., et. 
4, acoperit cu tablă, preț 78.000 RON, tel. 
0749/268830. (A7)
• ki Dada, semidec., et 3, neamenajat 2 holuri, 
parchet contorizări, preț 68.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• pe Zamfirescu, dec., et. 2. parchet gresie, 
faianță apometre, ocupabil imediat preț 105.000 
RON, tel. 0749/268830. (A7)
• pe Mărăști, dec, et. 3, parchet laminat gresie, 
faianță C.T, termopan, balcon, preț 135.000 RON, 
tel. 0749/268830. (A7)
• zona Liliacului, dec, et 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon închis, contorizări, s=50 mp, ocupabil 
imediat, preț 128.000 RON, tel. 206003, 230324. 
(A7)
• zona Piață 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc, 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578. (A8)
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578 (A8)
• Aleea Armatei 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet, gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg, tel. 0746/779288. (A8)
• In drcuit, bloc de cărămidă balcon închis, 
zona Dacia, preț 98.000 RON, neg, tel. 231.800; 
0740/317314. (A9)
• dec, camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări integrale, etaj 1, zona Kogălniceanu, 
preț 125.000 RON, tel. 231300; 0745/511.776. (A9)
• zonă centrală (zona A). Brad, preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10)
• zona A, Brad, gresie, faianță parter, preț nego
ciabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni bine 

informați! 
Ziarul 

familiei 
tale!

• Deva, plata imediat tel. 215212 (Al)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, balcon, parchet contorizări, 
repartitoare, zona Miorița, preț 13 mid, nego
ciabil, tel. 0742-019418 (Al)

• semldecomandate, etaj intermediar, fără 
îmbunătățiri, zona Micro 15, preț 80000 ron neg, 
tel. 0745-639022,0726-316796. (Al)
• Dada, et 3, centrală termică amenajat preț 
92.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, et 2, circuit faianță gresie, preț 145.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dorobanți, parter,-2 băi, living, centrală 
termică balcon închis, preț 190.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• zona Patria, amenajat modern, centrală 
termică balcon, et. 2, preț 41.000 euro, neg, tel. 
0740/013971. (A2)
• zona Gojdu, modernizări, balcon, etaj inter
mediar, preț 125.000 RON, neg, tel. 0740/013971. 
(A2)
• dec, hol central, gresie, faianță CT, apometre, 
zona pieței, preț 1.400 mid, neg, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• dec, CT, parchet fără îmbunătățiri, poate fi 
folosit și ca spațiu comercial; cu intrare din Str. 
Liliacului, preț 1350 mid, tel. 232060, 
0742/290024.(A3)
• decomandate, 70 mp, contorizări totale, 
parchet, balcon mare, 2 băi. preț 130000 ron 
negociabil, tel. 0723/251498,0788(165702. (A4)
• zona tic de Muzică decomandate, contorizări 
total, termopan, parchet, gresie, faianță 
bucătărie modificată balcon închis, bine 
întreținut, preț 45000 euro negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703. (A4)

• bd. Decebal etaj intermediar, decomandate, 
modificări în stil occidental, centrală termică, 
preț 175000 ron negociabil, tel. 0723/251498, 
232808. (A4)
• etaj 1, decomandate, 2 balcoane, 2 băi, 
contorizări total, parchet, gresie, faianță zona 
Bălcescu. accept credit ipotecar, preț 50000 euro 
negociabil, tel. 0745/302200,232809. (A4)
• dec, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică 2 băi, boxă, st 98 mp. 
Carpați, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, balcon, parchet, repartitoare, 
contorizări la apă și gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38000 euro, tel. 223400,0724/169303,0740/914688. 
(A5)
• zona împăratul Traian, Deva, etaj intermediar, 
decomandate, 2 băi, 100 mp, centrală termică 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță parchet, 
merită văzut, garaj sub bloc, preț 80.000 euro. 
Tel. 235208 0724/620358 (A6)
• decomandate, zonă ultracentrală et 7, 
superamenajat, complet mobilat și utilat, preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. .235208, 
0729/018866. (A6)
• dec, CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• b-dul Decebal et 1, dec., s=75 mp, contorizări, 
neamenajat preț 160.000 RON, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• b-dul Decebal dec, parchet, gresie, faianță 
C.T., zona Artima, preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe AL Straiului, semidec, et 3 din 4, gresie, 
faianță C.T, liber, preț 85.000 RON, neg, tel. 
0740213174. (A7)
• Dacia, bucătărie modificată, parchet, gresie, 
faianță contorizări, preț 88000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg, 
tel. 0745/786578 (A8)

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

• zona L Creangă parchet contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit preț 180.000 
ron, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• dec, camere cu parchet, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, Bd. Decebal, preț 160.000 RON, 
neg, tel. 212.141. (A9)
• in Brad, terasă închisă, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• zonă centrală Brad, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.4900788/158.483. (A 101

Vând ap. 4 camere (07)
• decomandate, zona Dorobanți, et 3, 2 
balcoane, 2 băi, garaj, C.T, aer condiționat ST 96 
mp, frumos amenajat, preț 61500 euro, tel. 0726- 
710903. (Al)

• semidec, parchet apometre, et 3, zona Gojdu 
fără îmbunătățiri, preț 1500 mid, neg, tel 
232060,0742/290024. (A3)
• dec, CT, 2 balcoane, 2 băi, gresie, faianță beci 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, superame- 
najat tel. 232060,0742/290024. (A3)
• dec, st 100 mp, contorizări, Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986 
0740/914688 (A5)
• etal 2, centrală termică proprie, parchet 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg, tel. 235208 0729/018866. (A6)
• pe Brtkd 22 Decembrie, dec, et 3 din 4, modi
ficat living mare, 2 băi, 2 balcoane, C.T, ușă 
metalică s= 102 mp, amenajat frumos, preț 
62.000 euro, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• pe Dorobanți et 4, acoperit cu tablă C.T, 2 
băi, balcon, neamenajat preț 48000 euro, 
tel.0749/268830. (A7)
• pe Bălcescu, et 2, semidec, bloc de cărămidă 
contorizări, parchet 2 băi, s=80 mp, preț 170.000 
RON, neg. ,tei. 206003,230324 (A7).
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ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

2. Alegora* 
statutului «joc

3. Diverse.

Consiliul director al Modațlol fir* 
scop p Btilmouliijrițlir^sini. 

cu sediul în Devu» rtL13 din 
statut, anunță și Asociației
fixata la data d< «ta Școlii
Generale, din «mMhoarea

(te«31)

• zona L Creangă 4 camere decomandate, et 
bun, gresie, fai anță 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, etaj 3, Bd. Decebai, preț neg., 
merită văzut! Tel. 231.800,0740/317313- (A91

Vând ap. 5,6 camere (09)

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

UTILAJE AGRICOLE, CENTRALE TERMICE.

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

(el ni:ii flexibil S1SȚI M 1)1 R VI I 
I am (ARII 1)1 Ml M A! I)( )BAM)A 12.9'r Vând case, vile (13)

• In Inul, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)

Consiliul de Administrație al S.C. COMAT DEVA SA, 
cu sediul în Deva, Str. Depozitelor, nr. 5, înmatriculate la ORC 
Hunedoara-Deva sub nr. J 20/54/1991, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data do 
30.11.2006, ora 13:00, la sediul sociotfifii, cu următoarea ordine 
de zi:
1. Aprobarea divizării societății *i desemnarea societății care se 
va ocupa de divizare.
La ședință pot participa acționarii însoriți în Registrul Acționarilor 
societății la data de 24.11.2006.
în cazul neîmplinirii cvorumului necesar la prima convocare, 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. COMAT 
DEVA S.A. va avea loc în data de 01.12.2006, la aceea*! oră, Iri 
acela*! loc *i cu aceeași ordine de zi. (69686)

• stall, dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228. (A5)
e «ta| 3, dec, contorlzărl, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78000 RON, neg, 
tel.223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
e dsc, ntaimnajată st=40 mp, contorizări, 
balcon, Dorbanți, preț 80.000 RON, neg, tel. 
223400,0720/38796,0742/005228 (A5)
e zona M. Emlnescu, dec, et. 3, ocupabllă 
Imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
e zona Progresul, bloc cărămidă, parchet, 
vedere la stradă contorizări, preț 68.000 RON, 
neg, tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă Imediat, preț 75.000 RON, neg, tel. 
235208 0729/018866. (A6>
• zona Piață et. 2, contorizări, balcon, parchet, 
preț 235208 0724/620358 (A6)
• urgenttn zona Gojdu, et.l, 2 camere, s=27 mp, 
contorizări, parchet, preț 61.000 RON, neg, tel. 
0749/268830. (.UT)
• zona Emlnescu, et.3, semldec, s=26 mp, 
neamenajată zugrăvită curată contorlzărl, preț 
55.000 RON, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• pa b-dul l. Maniu, et. 2, dec, neamenajată 
ocupabllă imediat, s=30 mp, preț 85.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
o In zona Miorița, semidec, s=30 mp, parchet, 
apometre, neamenajată liberă etaj 8 preț 
71.000 RON, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• In Dorobanți, parter, dec, s=27 mp, gresie, 
faianță rolete exterioare, contorizări, liberă preț 
69.000 RON, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• urgent zona Dacia, dec, et bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg, tel, 0745/786578. (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48000 Ron, neg, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg, tel. 0746/779288. 
(A8)

«taren Intravfan 2100 mp, preț 7 am mp, 
zona Fandau, satul Bobttia, pantni 
comtrucția euă da vacantă, TU, 
0760/196148,(11/1011)

a Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcelă FS 22 m, facilități, 20000 euro 
parcela, 0722-564004. (Al)
a tn Șolmui, ST. 4600 mp, FS. 70 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780 (Al)
• urgent, Intravilan, st=5000 mp, fs 20 m, 2 
parcele, acces din DN 7, zona Sântandrel, Ideal 
pentru hale industriale, preț 15 eura/mp, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• Intravtan, 5700 mp, fs 30 m, facilități: apă gaz, 
curent, zona Săntuhalm, preț 25 euro/mp, tel, 
232060,0742/290024. (A3)
• urgent, grădini + construcție casă livadă 
făntână. curent, st=1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
a Intravilan, st =1550 mp, fs 18 m, facilități: 
curent, apă gaz, zona Săntandrel, preț 15 
euro/mp, tel. 232060,0742/290024. (A3)
a Intravilan, *1=22 ari, fs 22 m, facilități: apă 
curent, preț 6 euro/mp, zona Almașu Sec, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
a in Deva, zona, Emlnescu, ST- 17000' mp, 
parcelat de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, 
formă dreptunghiulară poziție bună ideal pt. 
investiție, construțle casă acte la zl, preț de la 10 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel, 
0723/251498 0788/165703. (A4)
a Intravilan, la DN 7, între Deva șl Slmerla, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, flecare, utilități în 
zonă preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (A5)
a 3 parcele de 800 mp, 20X40 metri, Intravilan, 
utilități în zonă loc drept șl panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,07243/169303, 
0740/914688 (A5)
a Intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități în zonă Zăvol-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)
a Intravilan, et 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, 0724/1693031 
0742/005228 (A5)
a st 5638 mp, front stradal 15 m, utilități tn 
apropiere, între Sănthalm și Macon, preț 15 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
a zona Zăvoi, 1000 mp, fs 15 m, toate utilitățile, 
ideal construcție casă panoramă superbă preț 
40 euro mp. Tel. 2352(8,0724/620358 (A6)

a Intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, St 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208 
0729/018866. (A6)
a lntravtan,laDN7,st3041mp,fs90m,cunr.de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
toate cu proiect șl branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578 (A8)

• urgent Dm, Iăngă Cantina TCH, parter, totul 
nou, amendată, contorlzărl, mobilată preț 650 
milioane lei, negociabil. Tel. 222313,0747/692330. 
(T)
e Dorobanți, ușă metalică balcon închis, 
contorlzărl, preț 73000 ron, tel, 0726-710903. (Al) 
e zemkloeomandată contorizări, parchet 
gresie, faianță balcon închis, zona Ștrand, preț 
53000 ron, tel. 0745-639022,0726-316796. (Al)
• contort L dec., bucătărie faianță + gresie, 
contorlzărl, zona N. Bălcescu nou, preț 82.000 
RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
e dec, bucătărie, bale, contorlzărl, etaj interme
diar, zona Mărăștl, preț 78000 RON, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
o 2 camera, contorlzărl, etaj Intermediar, zona 
Gojdu, preț 60.000 RON, tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)
• dec, contorizări, etaj 4, zona Bejan, preț 55,000 
RON, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec. contorizări, parter, zona Gojdu, preț 
21.000 euro, tel. 074V154401,227542. seara. (A2) 
o urgent eemldec, parchet gresie, faianță 
repartitoare, mobilată balcon închis, zona 
Mărăstl, preț 670 mil., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• zone Dorobanți, decomandată Izolată termic 
șl fonic, parchet gresie, faianță rlglps, spoturi, 
modificată stare bună ocupabllă Imediat preț 
75000 ron negociabil, accept credit Ipotecar, tel. 
0723/251498 0745/302200,232808 (A4)
• zone M. Viteazul, balcon închis, Igienizată 
ocupabllă Imediat accept credit ipotecar, preț 
22000 euro negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (A4)

om vinde garsonieră parchet faianță 
apometre, gaz 2 focuri, zona Progresu, stare 
foarte bună, sau la schimb cu apartament 2 
camere + diferență în zonă centrală accept 
credit Ipotecar, preț 67000 ron, tel. 0745/302200, 
232808 (A4)
• zona Docatad, decomandate, parchet, 
termopan, contorlzărl totale, stare bună 
ocupabllă Imediat preț 85000 ron negociabil, 
accept credit Ipotecar, tel. 0723/251498,232808 
(A4)

• P+E+M, SC 240 mp, 2 intrări, 5 camere, 2 băl, 2 
bucătării, garai, C.T., 400 mp teren, 97000 euro, 
tel. 0722-564004. (Al)
• nouă 14 km de Deva. 3 nivele, garaj, 800 mp 
teren, canalizare, apă, gaz, curent 65000 euro, 
tel. 0722-564004. (Al)
• In VoțaL 3 camere, bucătărie, bale, garaj, 
anexe, teren 1600 mp, preț negociabil, tel. 0740- 
210780. (Al)
• zonă ultracentrală casă modestă 450 mo, 
acces auto, toate utilitățile (apă gaz, curent), ts 
15 m, merită văzută preț 250.000 ron. Tel. 235208, 
0724/620358. (A6)
• zona Barițiu, 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)
• zonă centrală 2 balcoane, centrală termică 
termopane, 2 băi, parchet în camere, et 2, preț 
70000 euro, tel. 235208,0724-620358 (A6)
• zona PMrooM, P+l construcție 2000, parter:
2 camere, hol, baie, bucătărie, garaj, la etaj: 3 
camere, hol, baie, bucătărie, pretabll 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725.(A7)
• constnic|le 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băl,
3 dormitoare, terasă garai, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/7B6578 (A8)
• conitnicțio 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• urgent In Deva, 3 camere, bucătărie, bale 
(gresie, faianță), piscină curte, ST 580 mp, zona 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro, neg., 
tel.231300,0740/317.313. (A9)

Aprobare pL 

i «j loc.
____

1. ueva, bd. Decebai, bl. I parter tel: 230310
2 Deva, bd. I. Maniu, bl. J parter tei: 230210
3. Hunedoara, bd. Corvin nr, 9
4. Orăștie, str. Eroilor, bl.Cl part, tel: 244603 QStÎTnSfinSnCG'
5. Brad, str. Avram Iancu, bl.43 p. tel: 612822

tel: 712592

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

a Don, Gojdu, bl. 04, sc. 2, ap. 1, semimo- 
bllată contorizări, apă, gaz, repartitoare, 
preț 13.500 euro, negociabil. Jelt 
0723/926855,0721/075060. (3/9.11)

•< ir

SC 3F Graal SRL
Deva, Hunedoara
Aleea Plopilor bl. Ol,ap 6 
tel/fax.0254/234.125

ANGAJEAZĂ:- AGENT COMERCIAL (Pt. Deva si Petroșani) 
- MAGAZIONER
CONDIȚII; - PERMIS CATEGORIA B.

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

«zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 
0746/77928a (A8)
s dac, suprafață mare (41,5 mp), cameră cu 
parchet contorlzărl, balcon, amenajată (gresie, 
faianță), boxă zona Dorobanți, preț 95.000 RON, 
neg, tel.231800; 0740/317.314. (A9)
a dac, cămării cu parchet contorlzărl integrale, 
etaj Intermediar, S43 mp, Bd.22 Decembrie (zona 
Liceul Auto) Deva, preț negociabil, tei. 212.141 
sau 231300. (A9)

TEAM CONSULTING fl i'vnltrtrfc I

NU MAI DA CU ZARUL mut cautAhar-uu

ACUM • momentul pentru EVALUAREA ANUALA A PERFORMANTELOR 
PERSONALULUI DIN FIRMA TAI 

Hota coneurențlal* aancHoneacA lipea performantei! 
Noite ejut*m■«iți Identmâ«Is*IțidMvvtțlCAMPIONII!

Contectează-ne acum la i «malh anaxaokOamart.ro, teMaxi M54 23071?, 
wwwi teamconn ulflng.amart.ro

(65054)

SC CRISDEY CAR
închiriază autoturisme, 
utilitare ți autoturisme 

pentru taxi. 
Pref unic! 

Informații 
la tel. 0722/678.722.

SSEf lut Vând terenuri (21)
« 3000 mp, intravilan, intrare în Simeria dinspre 
Deva, DN 7, fs 84 m, PUD, Certificat de urbanism 
spațiu comercial P + l, avize, branșamente de 
utilități (curent, apă gaz) pe teren. Tel: 0723- 
230204. (D
a două terenuri extravilan de 6.000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte tn 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.(T)

a extravilan minim 1 ha, In zona Deva. 
Informați la taL 0722/71001 Nu aunt 
agent (MII)

DUEL NET vă oferă produse, OKmraiul bi Deva

VS oferă cazare, masă șt
transport pe o perioada de 
12 zile la numai 550 ron / 
persoană, doar în perioada 
01.09 -30,11.2006 
inf tatii / fax. 0254/249.11 £

telefon. 0254/240.175 §

HUbifia
Vsi is de McDonoW 's 

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

euro dus

euro dus-întors-15 zile „ 

eurodus-îhtorc-90zife$

SUPER OFERTĂ! 
Usi de interior PORTA DOORS
■ tAMFLARII PVC ȘI ALUMINIU PROFILE rimau
> GEAM TERMOPAN > JALUZELE VERTICALI ■ RULOURI
* 10% REDUCERE
* GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

S.C. DITEL NET S.R.L.
Deva, Str. RȘt. Delavrancea 
Nr.9A
Tel: 0254 217402
Tel/Fax: 0254 243000 
Mobil: 0744118773 
E-mail: cdinis@smart.ro

- rețele telefonice fixe și wireless
- centrale telefonice, telefoane șl faxuri
- sisteme de alarmă antiefracție
- echipamente de telecomunicații
- consultanță și secretariat

” ’ (64978)
REALIZARE, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

330025 - Deva
Tel./Fax : 0254/213510 I 
a-IMdl: stemprodvrdztlnk.ro 

79,99rcw/set*
DOUĂ ȘTAMPILE DINTR-UN FOCj
rt. |— HaoI UNA PENTRU BIROU 
LrulO Lstjdl UNA PENTRU BUZUNAR '

•pantru diametrul de 24 mm)

a 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)
a Intravilan In Deva, zona Zăvoi, S 1000 mp, FS 
18, utilități în zonă preț neg., tel. 212.414 sau 
231.800. (A9)
• S 500-1000 mp, zona Bejan Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231800, 
0745/511.776. (A9)
a In Brad, grădină + garaj, st 350 mp, curent 
trifazic, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. - Aim

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

Vând spații comerciale (25)

SolldtanțH vor transmite
SI ta oumerele de fax: 
0254-219232, 220265.
Psntru tatonași: tri. 
«««; 2>O265.

. (69153)

a Deva, P +1,150 mp + teren, 2 garaje, centrală 
termică, canalizare, apă gaz, 82000 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)
a hală induvtrială st=800 mp, compartimentat 
în 2, apă gaz. curent și teren st=6800 mp 
construcție nouă Deva., tel. 232060,0742/290024. 
(A3)
a st=290 mp, H=45 m, curent trifazic, CT, birou 
renovat zona Deva, preț 140.000 euro, neg„ tel. 
232060,0742/290024. (A3)

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

Cerințe: calificare conform

postului, experiență relevantă, 

cazier fără antecedente penale.

Candidații care îndeplinesc aceste 

criterii sunt rugați să trimită CV 

prin fax: 0256-328721.

Se oferă salariu atractiv.

Persoană de contact: director 

economic Rus Alexandru - la tele

fonul 0356-808810.

Vor fi contactați pentru interviu și 

procedurile de angajare numai 

candidații selectați.

(69192)

RECLAME

cunr.de
anaxaokOamart.ro
ulflng.amart.ro
mailto:cdinis@smart.ro
stemprodvrdztlnk.ro
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1. auditori hotel și 
restaurant
2. casieri
3. ospătari
4. electrician
5. instalator
Condiții generale: calificare 
Conform postului, expe
riență relevantă, cazier fără 
antecedente penale.

• urgent, to zonă buni cu acces direct, spațiu 
comercial avizat, 140 mp, birouri, magazie, 2 
grupuri sanitare, nu necesită mari investiții, preț 
43000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165703. (A4)
• zona Măriștl, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, prețl5.000 euro, tel. 0745/786578 (A8)

Vând alte imobile (27)
• zona Btâfenl. Brad, cabană din lemn, 60 mp, 
mobilată, curent, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• to Brad, carmangerie, abator, anexe, st 400 
mp, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)
• to Brad, dependințe (garaj P+l), 50 mp, curte 
mare, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040 400.0788/158.483. (A10)

Imobile chirii (29)
• olar apra închiriere apartament 2 camere, 
Deva, decomandate, zona piață, mobilat 
complet, aragaz, frigider, tv color, centrală 
termică, preț 200 euro/lună Tel. 0722/564004. CT)

. • ofer un închiriere apartament 2 camere, 
ultracentral, mobilat si utilat, contorizări, 
centrală termică, preț 150 euro, negociabil. Tel. 
215244,0740/315050. (T)
• garaonferit Deva, complet mobilată, 80 
euro/lună. tel, 215212. (Al)
• garaonteră mobilată, centrală termică, preț 
130 euro, tel. 0740-210780. (Al)
• Deva, 70 mp + 130 mp, depozit' termopane, 
centrală termică, toate utilitățile, 800 euro/lună 
tel. 215212. (Al)
• apartarmni 2 camere, zonă centrală, mobilat 
modem, preț 170 euro/lună, tel. 0740/013971. 
(A2)

Arganonloră, zonă centrală, mobilat, preț 110 
euro/lună, tel. 0740/013971. (A2)
• apartament 2 camere, zona Bălcescu, mobilat 
modem, centrală termică, preț 150 euro/lună, 
tel. 0740/013971. (A2)

Calculatoare si accesorii 
(51)

P ta nr 5B/1O. M. 0354 405002

BENE i liternational

calculatoare
monitoare

imprimante
accesorii pc 
"£"'i.. 'Lrr-rr-n

Promoție:
LAPTOP ASUS la 1899 ron (TVA inclus),

2 ani garanție

parte a unei corporații internaționale mass-media 
L care deține poziția de lider in publicarea de ziare 

’7' și servicii Internet In vestul Austriei, in nord-estul
Ungariei, cât șl in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei 
în Deva

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

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

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

| • un loc de muncă modern și sigur;
• echipament.

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

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

(32135)

Se oferă pachet salarial 
atractiv, posibilitatea dez
voltării unei cariere într-o 
companie la standardele 
internaționale.
CV-urile și scrisorile de 
intenție se vor trimite prin 
fax la nr: 0725-541101 sau 
prin email: 
razvan.mares@bere- 
mures.ro.
Persoană de contact: 
director Răzvan Mareș - 
0725-541000. (68611)

• ofer ipra închirieri epațlu de producție,
800 mp, preț 14 euro mp, nagodablL TeL 
0768/388148(10/1811)

• ofer pentru închiriat ap. 4 camere, mobilat și 
utilat, totul nou, CT, aragaz, frigider, TV, mașină 
de spălat, superamenajat, zona Al. Neptun, preț 
350 euro/lună, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• ofer pentni închiriat ap. 3 camere, mobilat, 
aragaz, frigider, contorizări la apă și gaz, preț 
100 euro, zona T. Maiorescu, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• ofer pentru închiriat ap. 4 camere, mobilat, 
aragaz, frigider, CT, renovat, zona 22 Decembrie, 
preț 300 euro, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere, circuit, et 3, contorizări 
la apă și gaz, nemobilat, zona Miorița, preț 120 
euro/lună, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)
• cază mare, 3 dormitoare, 3 băi, living, garaj, 
curte, zonă semicentrală, liniștită, preț 1000 
euro, tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• zona Mărăștt, apartament 3 camere (living și 2 > 
dormitoare), termopane, centrală termică, 
podele laminate, tv color, gresie, faianță, 
mobilat șl utilat, preț 300 euro/lună Tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• apartamente iau garsoniere, (NE)mobilate, 
zona Gojdu, B-dul Decebal, piață, M. Eminescu, 
ofer prețul pieței în funcție de condițiile oferite, 
tel. 235208 0724-620358 0729-018866. (A6)
• apartament 4 camere, zona Liliacului, etaj 
intermediar, de lux, centrală termică, 
termopane, gresie + faianță, parchet, complet 
mobilat și utilat, merită văzut, preț negociabil, 
tel. 235208 0724620358 (A6)
• amenajată șl mobilată integral, CT, zonă bună 
Deva, tel. 231300,0740/317314. (A9)

Auto românești (36)
• vând Dada 1310 Li, motor pe injecție Euro 2, af 
2002, unic proprietar, vopsea originală din 
fabrică mașină de garaj, 41.000 km, carte 
service. Tel. 0744/125690. (T)
• vând Dada 1410 L, af 1998,38.500 km rulați, 
stare excepțională Farcaș Dumitru, Vața de Sus. 
Tel.0726/220796,0788/942507. CT)
• vând Dada papuc 1,9 Diesel, 4x4,5 locuri, af 
2004, 52.000 km, unic proprietar, culoare gri 
perlă, persoană fizică Tel. 0745/789789. (T)

Auto străine (37)
• vând BMW 525i, af 1988 impecabil, preț 4300 
euro. Tel. 0726/392739. CD
• vând Daewoo Matiz, af 2004 luna VI, culoare 
roșie, închidere centralizată alarmă, radio- 
casetofon, carte service, 45.000 km, garanție 
încă un an, ireproșabil. Tel. 0723/270348 (D

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

•nun*urttor *

• vând Opel Ascona 1,6 S, af 1984, motor de Opel
Astra 1992, în stare de funcționare, preț 1200 
euro. Tel. 0721/930763, după ora 16. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând 2 tractoare U 650 In «tare toarte 
bună șl alte utilaje agricole, prețul nego
ciabile. TeL 246342,0721/934631. (9/841)

Mobilier și interioare (47)

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

• vând mobilă sufragerie, gri, canapea pluș, 
dulap 2 uși, birou, bibliotecă, preț 1200 ron. Tei. 
0721/238538 (T)
• vând ușă de stejar, exterioară, pe stânga, 
189/90, preț 150 ron, tv color Electronica, diago
nala 37 cm, 150 ron. Tel. 214814. (T)
• vând urgent și negociabil set canapele pluș 3, 
2,1, toate extensibile și canapea stofă exten
sibilă vitrină cameră tineret, toate stare foarte 
bună Tel. 0745/138706,0744/624867. (T)

Materiale de construcții (53)
• vând dlstanțieri pentru fier-beton (pureci). Tel. 
0723/22369. (T)

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

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

• vând ui tablou vechi și două monede vechi de 
argint. Tel. 0743/132742. (T)

Electrocasnice (56)
• vând mașină de cusut electrică rusească 
preț 180 ran, marca Sveinata. Tel. 220956, (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• ofer pentra montă mascul Ciobănesc mioritic, 
talie foarte mare, 73 cm în greabăn, diplome în 
expoziții „Green" și' mascul Ciobănesc 
caucazian, preț rezonabil. Tel. 0720/575832. (T)
• vând Iepuri semibelgieni, pentru prăsilă șl 
consum, preț negociabil. Tel. 225037. (T)

Altele (61)
• cumpăr lăzi și paleți de plastic. Tel. 
0723/227569. (T)
• vând cadă de baie acrii, nouă cu mască 
frontală scurgere automată baterie cu duș, preț 
250 ron, negociabil. Tel. 0723/227569. (D
• vând candelabra metal 2 brațe, meșă păr 
natural, fustă piele, lungă neagră mașină de 
spălat din plastic, prețuri negociabile. TeL 
0728/095029. (D
• vând umbrele Windproof, de damă și bărbați, 
3 ani garanție. Tel. 0723/227569. (T)

• vând ușă stejar cu toc și gratii, din 2 canate, 
dulap vitrină frigorifică piese auto din 
dezmembrări, preț negociabil. Tel. 215244. (T)

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Doda Gabriel Teodor. Se declară nul. (2/14.11)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Trandafir Panait Se declară nul. (1/14.11)

Citații (63)
• Irimla Slmlna-Loredana, din Călan, Str. 1 
Decembrie, nr. 91, este chemată în instanță în 
data de 22 noiembrie 2006, ora 9, camera 8 în 
calitate de reclamant, în proces cu Irimia Lică- 
Călin, in calitate de pârât. Consiliul Local Călan 
în calitate de autoritate tutelară pentru fond - 
divorț. (4/14.11)

Matrimoniale (69)
• Adrian, 33 de ani, fără vicii, obligații, stare 
materială bună doresc să cunosc o fată 
serioasă pentru prietenie sau căsătorie. Tel. 
0740/907657. (T)

Prestări servicii (72)
• efectuez masaj reflexoterapeutic pentru mai 
multe afecțiuni: pareze, circulație sanguină 
insomnii, rinichi, tiroidă stres, digestie, nevralgii, 
spondiloză coxartroză etc. Tel. 0722/262712. (T)
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• transport persoane Kala ■ Germania - 
franța * Spania - Portugal*, la destinație; 
phcâH miercuri ii vineri. Relațfl la tel

OTM/MOC. (7/n3) 

o transport mobHer, electrocasnice cu auto de 
1,2 t șl 14 mc volum: asigur demontare șl 
manevrare la mutări. Tel. 0254/225578, 
0744/934462,0726/551701. (T)
o traraport persoane: italia, Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, ia destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148 0749/037604. (65282)

Oferte locuri de muncă (74)
o totemajtonal Job Expert ■ agenție acreditată 
angajează asistenți medicali în unități sanitare 
din nordul Italiei. Se oferă cazare și întreținere 
gratuită salariu 1435 ■ 2000 euro. Relații la 
0257/281818 0741/115527, 0724/497851,
www.experijob.ro, international@expertjob.ro. 
(69168)
o Companlo Internațională solicită persoane cu 
experiență în vânzări directe, comision 40% din 
Vânzări. Relații latei. 0722/430340,0745/030196. 
(8/13.11)
o asistent farmacist Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• Chlkfrsris AM Foundation, cu sediul în 
Crișclor-Brad, angajează economistă Cerințe: 
studii superioare economice, limba engleză 
nivel avansat; se oferă pachet salarial atractiv. 
Informații la tel. 0744/691886. (6/14.11)
• firmă da construcții SC Kreta Grup SRL din 
Hunedoara, angajează zidari șl faianțari; oferă 
200 - 350 euro/lună Tel. 0723/689594. (6/7.11)
• Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Deva, Al. 
Salcâmilor, organizează concurs pentru postul 
de îngrijitoare, studii medii, în data de 29 noiem
brie 2008 ora 1230. Relații la sediul grădiniței. 
(8/14.11)
• Ucaul da Muzică șl Arte Plastice anunță 
concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor, 
în data de 4.12.2006, ora 13, la sediul unității. 
Informații latei. 0254/224868 sau la secretariatul 
liceului. (10/14.11)
• muncitor necalMIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 4 posturi, data 
limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor nacalMIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 5 posturi, data 
limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor mealMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 5 posturi, data 
limită 15.ll.Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor nucalMcit la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 6 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor nucalNIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hațeg, 10 posturi, data 
limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor nucalMcit la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 10 posturi, 
data limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor nucalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 25.11. Tei. 213244, orele 9 ■ 18
• muncitor nucalMcit la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mundtor nucalMcit la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 15.12. TeL 213244, orele 9 -16.
• muncitor nuciBflcit la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• mundtor nucaBflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Lupeni, 294 posturi, data 
limită 1.12. Tel. 213244, orele 9-18
• muncitor nucalMcit la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 26 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor nucaBflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 4 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• muncitor nuciMcit la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Brad, 10 posturi, data 
Omită 15.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor nuciMcit la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Brad, 100 posturi, data 
limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor nuciMcit la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Brad; 15 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -18
• muncitor nociBflcit la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hațeg, 20 posturi, data 
limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 -18
• mundtor nociMcit la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• nxmdtor nuciMcit la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 9 posturi, 
data limită 15.12. Tel. 213244, orele 9 -16
• muncitor necaflflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Orăștie, 44 posturi, data 
limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 -18
• muncitor nociBflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Petroșani, 25 posturi, data 
limită 20.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mundtor nocalMcat la spargerea și tăierea 
materialelor, Orăștie, 4 posturi, data limită 13.11. 
Tel. 213244, orele 9-16
• muncitor plantații și amenajare zonă verde, 
Deva, 25 posturi, data limită 1.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.

,CMya.'.callflcare conform postului, expe
riență relevantă, cazier fără antecedente 
penale.
Candidați! care îndeplinesc aceste criterii 
sunt rugați să trimită CV prin fax: 0725- 
541101 sau prin e-mail: 
razvan.maresaberemures.ro .
Se oferă salariu atractiv.
Persoană de contact: director Răzvan 
Mares-0725-541000.
Vor fi contactați pentru interviu și proce
durile de angajare numai candldații 
selectat!. (69680)

Decese (75)

Familia anunță cu durere încetarea din viață a 
celui care a fost

LASZLO IOAN ȘTEFAN

în vârstă de 79 de ani. înmormântarea va avea 
loc sâmbătă 18 noiembrie, ora 14, în Cimitirul 
Romano-Catolic din Lugoj.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

• muncitor plantații și amenajare zonă verde, 
Orăștie, 19 posturi, data limită 15.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• mundtor «pălaro și curățire cisterne, Simeria,
1 post, data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16
• operator bobinator dublator, Simeria, 23 
posturi, data limită30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• operator drcuKe rețea apă Petroșani, 23 
posturi, data limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• operator cemerdal Petrilajpost, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16
• operator confecții industriale, îmbrăcăminte - 
țesături, tricotaje, Brad, 10 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• operator confecții industriale, îmbrăcăminte- 
țesături, tricotaje, Hunedoara, 9 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• operator mașini unelte semiautomate șl auto
mate, Brad, 3 posturi, data limită 15.11. Tel. 
213244, orele 9-16
• operator răeudtor fire, Călan, 20 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• operator umplere recipiente gpl, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• oepâtar, Călan, 2 posturi, data limită30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• oepâtar, Călin, 2 posturi, data I i mită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16
• oepâtar, Hunedoara, 2 posturi, data limită
25.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• oepâtar, Hunedoara, 4 posturi, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16
• patlMr, Brad, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16
o patieer, Lupeni, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16
• paznic, Brad, 1 post, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16
• punk, Hunedoara, 3 posturi, data limită 30.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• paznic, Petrila, 5 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 10 
posturi, data limită 31.12. Țel. 213244, orele 9:16,
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 6 
posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• profesor In învățământul gimnazial, Simeria,
2 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• satabrizor, Lupeni, 35 posturi, data limită 1.12. 
Tel. 213244, orele 9-16
• sortator produse, Deva, 1 post, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• sortator produse, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.

CONSILIUL LOCAL GHELARI
cu sediul în localitatea Ghelari, sir. Rusca, nr. 5, județul Hune

doara, scoate la licitație publică cu strigare terenul identificat prin 
C.F. nr. 75 al loc. Govăjdia, topo 156/1, în suprafață totală de 990 
mp.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul Primăriei comunei 
Ghelari ■ Serviciul Urbanism, str. Rusca, nr. 5, județul Hunedoara, 
contra sumei de 250 lei RON.

Termenul de depunere a dosarelor de participare la licitație este 
data de 06.12.2006, ora 14,00.

Licitația va avea loc în data de 08.12.2006, ora 14,00, la sediul 
Primăriei comunei Ghelari, str. Rusca, nr. 5, județul Hunedoara. 
Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0254- 
735201,0254-735272,0741-078784. (69670)

OCOLUL SILVIC VALEA ORĂȘTIEI organizează, în 

data de 20.11.2006, de la ora 1O.OO, licitație de masă lemnoasă 

fasonată, loco pădure, pentru un volum de 540 mc: din care 240 mc 

Fag, 250 mc Carpen și 50 mc Plop pentru sortimentul C4 (lemn foc), 

producția anului 2006.

Licitația este publică, deschisă, cu preselecție, cu ofertă scrisă și va avea 

loc în data de 20.11.2006, la sediul Ocolului Silvic Valea Orăștiei cu 

sediul în municipiul Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 16 (în clădirea spitalului 

vechi din centrul istoric, la etajul 1 dreapta).

Preselecția agehților economici va avea loc în data de 17.11.2006, între 

orele 9.OO-15.OO.

Solicitarea de participare la licitații, împreună cu documentația de pre

selecție se vor depune la secretariatul Ocolului Silvic Valea Orăștiei, până 

cel târziu 17.11.2006, ora 16.00, conform H.G.85/2005. (69611>

în exclusivitate o minune dumnezeiască MAICA 
PARASCHIVA venită din Țara Sfântă la cererea 
credincioșilor cu cele mai puternice leacuri sfinte 
bisericești, talismane de noroc, uleiuri 
binefăcătoare aduse de la mormântul lui Isus 
Mântuitorul Amin.
Maica Paraschiva vă poate dezlega orice 
problemă ați avea: legat de farmece sau 
blesteme, indiferent de gravitatea cazurilor.
Sunt Anca si aduc mii de mulțumiri Maicii 
Paraschiva care mi-a dezlegat cununia și am 
reușit să mă căsătoresc.
Sunt Viorel și Dumnezeu s-o binecuvânteze pe 
Măicuța Paraschiva pentru că mi-a alungat 
farmecele și blestemele din familie și mi-a redat 
pofta de viață.
Deschide Cartea Sfântă telefonic și rezolvă pe 
baza datelor de naștere și a numelui de botez, 
rezolvă garantat, tei. 0748/946177.

(69064)

(3/14.11)
• spălătoreasă tențorio, Orăștie, 1 post, data 
limită 2811. Tel. 213244, orele 9 -16.

• sUvuftorist, Hunedoara, 3 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric, Brad, 3 posturi, 
data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• sudor manual cu arc electric, Brad, 3 posturi, 
data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor manual cu arc electric, Călan, 20 
posturi, data limită 31,12. TeL 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu arc electric, Hațeg, 4 posturi, 
data limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor manual cu arc electric, Orăștie, 2 
posturi, data limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor, Hunedoara, 10 posturi, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 3 posturi, data limită 15.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• șef agenție comercială, Hunedoara. 1 post, 
data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Brad, 1 post, data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 
■16
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Călan, 1 post, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 
9-16
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 1 post, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 15.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• șofer de autoturisme șl camionete, Hune
doara, 1 post, data limită 20.11. Tel. 213244, orele 
9-16.
• tâmplar unlvwial, Călan, 2 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar univeisal, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 20.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• tehnician analist de calitate, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• tehnldan electromecanic, Hunedoara, 6 
posturi, data limită 15.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• vânzător do ziare, Deva, 2 posturi, data limită
1.12. Tel. 213244, orele 9-16
• vânzător, Brad, 2 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Călan, 2 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Deva, 12 posturi, data limită 30.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Deva, 4 posturi, data limită 15.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.

RECLAME

mailto:camelia.gaga@informmedla.ro
mures.ro
http://www.experijob.ro
mailto:international@expertjob.ro
razvan.maresaberemures.ro
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A făcut „baie de mulțime
• Fără boli gemetice. Primii doi bebeluși 
fără boli genetice au fost născuți după ce 
mama acestora a fost supusă unui sistem de 
scanare inovator conceput în Marea Britanie 
prin care medicii s-au asigurat că aceștia nu 
vor moșteni nici o boală pe cale genetică.

Turneu Bernard Weber, fondatorul Celor 
7 Noi Minuni ale Lumii, s-a aflat ieri la tem
plul Kiyomizu din Kyoto. Weber vizitează 
zece din cele 21 monumente finaliste.

(Foto: EPA)

Scoase la 
licitație

Londra (MF) - Fotogra
fii ale unor celebrități, 
precum top modelele Nao
mi Campbell sau Cindy 
Crawford, Keith Richards, 
solistul trupei Rolling 
Stones sau regizorul 
Roman Polanski, vor fi 
scoase la licitație de casa 
Christie's. Un portret al 
lui Keith Richards, rea
lizat de faimosul fotograf 
de modă german Peter 
Lindbergh pentru revista 
GQ, în 1999, a fost evalu
at la o sumă de 35.000 de 
lire sterline (52.000 de 
euro). O fotografie care a 
apărut pe coperta revistei 
Vogue în 1990 în care 
apar top modelele Cindy 
Crawford, Naomi Camp
bell, Linda Evangelista, 
Tatjana Patitz și Christy 
Turlington este realizată 
tot de Lindbergh și a fost 
evaluată la o sumă de 
30.000 de lire sterline 
(44.500 de euro).

Criticată
Londra (MF) - 
Actrița Rachel 
Weisz (35 ani) a 
fost criticată de 
presă după ce a 
declarat că este 
acceptabil ca o 
femeie însărcinată 
să consume alcool. 
Starul, care anul 
acesta a adus pe 
lume primul ei 
copil, a făcut 
această remarcă în 
timp ce promova 
cel mai recent film 
al său, „The Foun
tain". Actrița brita
nică a declarat că 
femeile însărcinate 
pot bea câte un 
pahar de vin după 
ce au trecut de 
primele trei luni de 
sarcină. După ce 
actrița a făcut acest 
comentariu, experții 
medicali au declarat 
că „este prost infor
mată" și că această 
remarcă este „pe
riculoasă".

■ Actrița Angelina Jolie 
a făcut „baie de mulți
me" într-un tren din 
orașul inaian Mumbai.

Mumbai (MF) ■ Starul 
Angelina Jolie a provocat 
vâlvă într-un tren local-din 
Mumbai după ce a ales pen
tru a călători acest mijloc de 
transport în comun de obicei 
foarte aglomerat. Jolie și 
Brad Pitt se află în prezent în 
India pentru filmările la dra
ma biografică „A Mighty 
Heart”, despre viața jurnalis
tului american Daniel Pearl, 
răpit și ucis în Pakistan în 
2002.

Actrița și partenerul său 
din film Dan Futterman au 
provocat vâlvă și încântare în 
momentul în care s-au îmbar
cat într-un tren foarte aglo
merat din capitala financiară 
a Indiei, Mumbai. însoțiți de 
o echipă de filmare și de cin
ci gărzi de corp, cei doi actori 
s-au strecurat într-un com
partiment împreună cu alți 
pasageri.

Gărzile de corp s-au asigu
rat că mulțimea nu se apropie 
prea mult de vedete, o

Avansat în grad de ziua lui
Londra (MF) - Prințul 

Charles, primul în ordinea 
succesiunii la tronul Marii 
Britanii, a primit cadou din 
partea Ministerului britanic al 
Apărării, avansarea în grad în 
toate cele trei diviziuni ale 
armatei, ieri, cu ocazia zilei 
sale de naștere.

Moștenitorul tronului bri
tanic, care a împlinit 58 de ani 
pe 14 noiembrie, a fost avansat 
la rangul de amiral în marina

„Borat" vrea premiul Oscar
■ Actorul Sacha Baron 
Cohen vrea să intre în 
competiția pentru „cel 
mai bun film antisemit".

Sydney (MF) - Actorul Sacha 
Baron Cohen, care joacă rolul 
unui jurnalist kazah homofob 
și antisemit în comedia 
„Borat”, a ironizat recentele 
comentarii antisemite contro
versate făcute de Mel Gibson, 
spunând că intră în competiție 
cu acesta pentru Oscarul „pen
tru cel mai bun film anti
semit”.

Britanicul a făcut aceste 
comentarii în timpul premierei 
de la Sydney a filmului care de 
două săptămâni este lider de 
box office în America de Nord. 
Jucându-și personajul, actorul

Calmant natural în salivă
Paris (MF) - Un calmant natural de șase 

ori mai puternic decât morfina este prezent 
în saliva umană, potrivit unei echipe de 
cercetători francezi. Substanța, botezată opi- 
orfină („opiorphin”), poate sta la originea 
unei noi generații de calmante naturale care 
pot vindeca durerile la fel de eficient ca mor
fina, însă fără a crea dependență sau a avea 
efecte secundare de natură psihologică, așa 
cum se întâmplă în cazul medicamentelor 
tradiționale. Testele realizate pe cobai, con
stând în injectarea cu opiorfină (un gram pe 
kilogram de corp), au scos la iveală faptul 
că această substanță naturală are efect de 
calmare echivalente cu cel generat de 
injectarea a 6 grame de morfină, cantitate 
administrată în cazul unor dureri foarte 
mari.

Tabloul furat (Foto: epa)

Moroz. Ieri a avut loc al 
VI-lea forum internațio
nal al Moșilor, la Mosco
va. (Foto: EPA)

Jolie și Futterman (Foto: epa)

operațiune destul de delicată. 
Un fotograf local, care a 
reușit să intre în același com
partiment cu starul, a 
declarat că una dintre gărzile 
de corp l-a amenințat că îl va 
arunca din tren dacă va 
încerca să se apropie de 
actriță sau să facă fotografii. 
El a mai spus că cei doi actori 
stăteau lângă ușa comparti
mentului în timp ce mulțimea 
îi fotografia.

britanică, general în armata 
terestră și mareșal șef în 
forțele aeriene, conform mi
nistrului Apărării.

Charles a avut doar o scurtă 
carieră militară care s-a în
cheiat în urmă cu 30 de ani. 
Prințul s-a alăturat forțelor 
aeriene regale în martie 1971. 
Mai târziu, în cursul aceluiași 
an, Charles s-a mutat la ma
rină, pășind pe urmele tatălui, 
bunicului și străbunicilor săi.

Actorul Sacha Baron Cohen în Sydney (Foto .EPA)

a declarat fanilor australieni că 
își dorește ca filmul său, al 
cărui titlu integral este „Borat! 
- învățături din America pen

O pictură de Goya, furată
Washington (MF) - O pictură 

realizată de maestrul spaniol 
Francisco de Goya, asigurată 
pentru o sumă de peste un mi
lion de dolari, a fost furată în 
timp ce era transportată din 
Ohio la New York pentru o 
expoziție.

Tabloul „Children with a 
Cart”, cu o vechime de 228 de 
ani, a fost furat lângă orașul 
Scranton, Pennsylvania, con
form unui comunicat emis de

tru ca toată nația Kazahstanu- 
lui să profite”, să câștige pre
miul Oscar „pentru cel mai 
bun film antisemit”, adăugând 

muzeul Solomon R. Guggen
heim din New York și Toledo 
din Ohio, care a achiziționat 
lucrarea în 1959. Opera urma 
să fie expusă în cadrul unei 
expoziții la Guggenheim intit
ulată „Pictura spaniolă de la El 
Greco la Picasso: Timp, Adevăr 
și Istorie”, care va fi inaugu
rată vineri. FBI a deschis o 
anchetă. Asigurătorul a oferit 
o recompensă de 50.000 de 
dolari pentru orice informație. 

că „există bineînțeles o con
curență feroce din partea lui 
Melvin Gibson al vostru”. 
Cohen, al cărui personaj Borat 
ironizează Kazahstanul, țiganii 
și evreii în acest film incorect 
politic se afla la Sydney, luni 
seara, pentru premiera filmu
lui.

„Sunt un fan al țării voastre. 
Mi-ar plăcea mult să găsesc o 
femeie australiană... Doam
nelor, vă rog, trimiteți-mi fo
tografii, de preferat erotice”, a 
declarat la conferința de presă. 
„Am o slăbiciune mai degrabă 
pentru femeile care au mai 
mult păr pe cap decât pe spate 
și dinți care cresc numai în 
interiorul gurii!”, a adăugat 
actorul. Sacha Baron Cohen 
este logodit cu actrița aus
traliană Isla Fisher.

Crăciun se


