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Urgenta la „ia-mă nene!"
• Religie. Biserica Ortodoxă „Adormirea 
Maicii Domnului" din Deva va avea ca invi
tat, miercuri, 22 noiembrie, la ora 18.00, pe 
arhimandritul Teofil Părăian. El va susține o 
prelegere cu tema „Evanghelia-Hristos în 
mijlocul nostru". (S.B.)

■ De mai bine de doi 
ani, Centrul de Sănătate 
din Călan nu are o 
secție de urgențe.

Călan (T.S.) • Dacă vreunul 
dintre cei 13.000 de locuitori ai 
orașului Călan are o urgență 
medicală, există riscul ca ni-

smeni să nu-1 poată ajuta. Și as
ta deoarece Călanul nu dispu
ne de un centru de urgențe. Și 
oricât de paradoxal ar părea, 
această problemă persistă de 
mai bine de doi ani. Practic, 
pentru o urgență medicală, un 
cetățean al acestui oraș ape
lează la serviciul de Ambu
lanță. Aici există o singură 

mașină care transportă bolna
vul la spitalul din Hunedoara. 
Dacă între timp mai apare o 
urgență, celălalt pacient se 
vede obligat să aștepte în
toarcerea Ambulanței sau pur 
și simplu să facă... autostopul! 
Iar problemele de ordin me
dical ale locuitorilor unui oraș 
pregătit să intre în UE nu se
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opresc aici. în Călan nu există 
o secție de ginecologie. Cât 
despre medicii de familie, la 
această dată mai activează 
doar... doi! Adică un medic la 
6.500 de locuitori, /p.3

Șgune^gărereajajorum^

La castelul 
Bracciano 
din Italia, 
Rație și 
Tom Cruise 
s-au căsă
torit.

(Foto: EPA)

Autoaccîdentare
Deva (M.T.) - în timp ce conducea un 

ciclomotor, pe strada Duiliu Zamfirescu, din 
Deva, Sorin-Silviu V., de 39 de ani, s-a 
dezechilibrat și a căzut pe partea carosabilă, 
în urma evenimentului bărbatul s-a acci
dentat fiind suspectat de „fractură bază de 
craniu".
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Arbitru fără inimă la Lupeni

06 272

A’ 0801 03 03 03

■ La Lupeni, un arbitru 
nu a întrerupt jocul, deși 
antrenorul gazdelor a 
suferit o criză cardiacă.

Deva (N.G., V.N.) - Multe se 
pot spune despre un arbitru 
de fotbal. Și bune și rele. Dar 
adevăratul lui caracter se 
vede în situațiile de criză 
care apar în timpul unor par
tide. Un asemenea moment s-

a petrecut sâmbătă, la meciul 
de fotbal dintre Minerul 
Lupeni și CSM Rîmnicu Vîl- 
cea. în minutul 87, antrenorul 
gazdelor, Dan Mănăilă, a 
căzut la marginea terenului, 
în urma unei crize de inimă, 
el fiind recidivist în acest 
sens. Cu toate că ambulanța 
a intrat pe gazon pentru a-i 
acorda asistență medicală, 
arbitrul Marius Bocăneală, 
din Galați, nu a vrut să între

rupă meciul. Mai mult, după 
ce antrenorul a fost dus de 
urgență la spital, el a acor
dat fără nici o remușcare car
tonaș galben portarului de la 
Minerul, pentru că nu a 
repus mingea în joc la insis
tențele!; sale.

Din fericire tehnicianul și- 
a revenit la spital după mai 
multe bre de tratament, dar 
caracterul arbitrului a lipsit 
la această întâlnire, /p.7

Razii în județ
Deva (M.T.) - Polițiștii 

hunedoreni au organizat, 
la sfârșitul săptămânii, 
două razii, la Deva și 
Hunedoara. Au fost legi
timate peste o sută de 
persoane. La Hunedoara 
au fost aplicate 26 de 
amenzi, iar la Deva o 
sancțiune în valoare de 
25 de lei și au fost prinși 
trei infractori, /p.3

Vin falimente si concedieri
Românii sunt pe locul 3 în rândul 
infractorilor străini din Italia
La sfârșitul lunii octombrie, 12,64% dintre deținuții 

< străini ai închisorilor italiene erau români.

LOCUI III

■ Integrarea euro
peană va genera șocuri 
mari pentru producția 
industrială.

Deva (C.P.) - După 1 ia 
nuarie va urma valul doi al 
restructurării economiei ro
mânești, dictat de infuzia de 
capital și prezența masivă a 
importurilor. Vor fi falimente 
în grup de data aceasta, nu fa
limente punctuale, acum vor 
intra în faliment firmele mari, 
semnificative pentru economi-

5
e, cu multă forță de muncă ce 
va lua drumul Occidentului, 
crede Mihai Ionescu, președin
tele ANEIR. Potrivit lui Con
stantin Ciupagea, consilier în 
cadrul Cancelariei Primului 
Ministru, ramurile care își 
vor diminua semnificativ pon
derea în economie sunt cele 
energointensive și cele con
sumatoare de forță de muncă. 
De aceea industria textilă, dar 
și chimică și metalurgică vor 
continua să fie afectate, chiar 
în ciuda eforturilor de reteh- 
nologizare pe care le fac. /p.5

Șaguna” Deva, elevii clasei 
I C au pregătit cele mai frumoase desene cu care vor de
cora clasa în întâmpinarea lui Moș Nicoiae. Zp.6

Mai multe poze vizionați pe www.huon.ro
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• Pentru extindere. Senatul SUA a adoptat 
un proiect de rezoluție în favoarea aderării 
la NATO a Albaniei, Croației, Georgiei și 
Macedoniei. Membrele NATO și-au dat 
acordul, acum două luni, pentru un dialog 
intensificat între Alianță și Georgia. Croația, 
Macedonia și Albania se află într-un stadiu 
mult mai avansat al pregătirii de aderare.

îngrijorare la summitul APEC

Candidat la 
șefia PSD

București (MF) - Lide
rul PSD București, So
rin Oprescu, a anunțat, 
sâmbătă, că va candida 
a funcția de președinte 
d PSD la Congresul din 
10 decembrie, după ce în 
iiltima perioadă a lăsat 
ioar’să se înțeleagă a- 
2est lucru, fără a preciza 
sxplicit. Sorin Oprescu 
a declarat că va candida 
la funcția de președinte 
al PSD pentru că s-a să
turat „să umble cu cer
cul pe margine”. Opres
cu a exclus o înțelegere 
între grupurile de influ
ență în PSD în favoarea 
sa, așa cum s-a întâm
plat la Congresul din 
2005, la care Mircea 
Geoană a devenit preșe
dinte, învingându-1 pe 
Ion Iliescu.

• /

Sorin OpreStu

Gordon Brown 
(Foto: EPA)

În vizită- 
surpriză 
Basra (MF) - Ministrul 
britanic al Finanțelor, 
Gordon Brown, po
tențial succesor al lui 
Tony Blair la condu
cerea Guvernului de 
la Londra, a făcut 
sâmbătă o vizită nea
nunțată în Irak, pro
mițând o sumă supli
mentară de 188 de 
milioane de dolari 
pentru reconstrucția 
acestei țări. Brown a 
vizitat trupele britani
ce din sudul Irakului, 
într-o încercare de 
a-$i consolida poziția 
în vederea preluării 
conducerii Guvernului 
de la Londra. „Putem 
oferi încă 100 de mi
lioane de lire în ur
mătorii trei ani, pen
tru a sprijini progra
mul de refacere eco
nomică’’, a spus Gor
don Brown.

■ Membrii APEC și-au 
exprimat îngrijorarea 
față de testul nuclear 
efectuat de Phenian.

Hanoi (MF) - Cei 21 de 
membri ai Forumului coope
rării economice Asia-Pacific 
(APEC) și-au exprimat, ieri, 
îngrijorarea față de testul nu
clear efectuat la 9 octombrie 
de Coreea de Nord și au cerut 
reluarea negocierilor diplo
matice.

într-o declarație orală, citi
tă în cursul unei reuniuni cu 
ușile închise, la încheierea 
summitului, blocul regional 
și-a exprimat sprijinul pentru 
sancțiunile împotriva regimu
lui de la Phenian și a cerut 
reluarea discuțiilor multilate
rale (cele două Corei, Rusia, 
SUA, China și Japonia).

în cursul ultimei runde de 
negocieri, desfășurată la 19 
septembrie la Beijing, Phenia
nul acceptase să renunțe la 
programele nucleare în 
schimbul unui ajutor interna
țional și al unor garanții de 
securitate. După numai două

Președintele american, George W. Bush, și cel rus, Vladimir Putin
(Foto: EPA)

luni, Coreea de Nord a reve
nit asupra angajamentelor lu
ate la negocieri.

Toți participanții la nego
cierile multilaterale, cu excep
ția Coreei de Nord, sunt mem
bri ai APEC.
Susține denuclearizarea

Președintele iranian, Mah
mud Ahmadinejad, a declarat, 
într-o întâlnire cu președinte

le Parlamentului nord-core- 
ean, că Iranul susține ideea 
denunclearizării Peninsulei 
Coreea, a anunțat ieri agenția 
iraniană de presă Irna.

„Republica islamică Iran 
vrea denuclearizarea întregii 
lumi și în special a Peninsu
lei Coreene”, a spus Ahmadi
nejad.

Iranul și Coreea de Nord 
fac obiectul unor intense pre

siuni internaționale, având 
drept scop stoparea programe
lor nucleare ale celor două 
țări. Ieri, președintele ameri
can a cerut sprijinul Beijingu
lui și al Moscovei pentru obțf’ 
nerea de concesii din partea 
regimurilor de la Phenian și 
Teheran în ceea ce privește 
programele nucleare.
Acord SUA-Rusia

Statele Unite și Rusia au 
semnat ieri, la Hanoi, un a- 
cord bilateral care deschide 
calea pentru intrarea Rusiei 
în Organizația Mondială a Co
merțului (OMC), după mai 
mult de zece ani de negocieri 
intense.

Acordul a fost semnat de 
reprezentantul american pen
tru Comerț (USTR), Susan 
Schwab, și de ministrul rus 
pentru Dezvoltare Economică, 
Gherman Gref, în timpul 
summitului APEC.

Acordul bilateral privind 
condițiile de intrare în OMC
- negociat începând din 1994
- elimină unul dintre ultimele 
obstacole aflate în calea ade
rării Moscovei la OMC.

Premierul Ismail Haniyeh a venit să discute cu cei care s-au bari
cadat în clădire (Foto: epa)

Codruț Șereș cere protecție

Fost spion rus, otrăvit
Londra (MF) ■ Poliția britanică investi

ghează un posibil complot pentru uciderea 
unui fost spion rus, prin otrăvirea acestu
ia într-un restaurant japonez din Londra.

Fostul agent Aleksander Litvinenko, u- 
nul dintre criticii președintelui rus, Vladi
mir Putin, se află în prezent în stare „gra
vă, dar stabilă”, a declarat un purtător de 
cuvânt al poliției.

într-un scenariu care pare să provină din 
paginile unui roman de spionaj despre răz
boiul rece, Litvinenko a declarat că s-a îm
bolnăvit după o întâlnire cu o sursă, în 
timp ce investiga asasinarea ziaristei ruse 
Anna Politkovskaia.

Scotland Yard a refuzat să ofere detalii, 
dar im purtător de cuvânt a declarat că po
liția anchetează „o otrăvire suspectă”.

„Nu au fost făcute arestări, iar ancheta 
continuă”, a precizat un purtător de cu
vânt.

Presa britanică a relatat că Litvinenko 
a fost otrăvit cil thaliu, element chimic letal 
folosit în otrăvurile pentru șobolani și in
secticide. Thaliul atacă sistemul nervos, 
plămânii, inima, ficatul și rinichii.

Litvinenko, fost colonel în serviciile se
crete ruse, s-a îmbolnăvit la începutul aces
tei luni, după ce luase prânzul, la Londra, 
cu o sursă cunoscută doar sub numele de 
Mario.

Aleksander Litvinenko, în dreapta
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Scuturi umane în Gaza
Gaza (MF) - Armata israeli- 

ană a anulat ieri un raid aeri
an planificat asupra locuinței 
unui militant din Gaza, după 
ce câteva sute de palestinieni 
s-au baricadat în clădire, a de
clarat un purtător de cuvânt 
al forțelor israeliene.

Surse palestiniene au afir
mat că protestul este primul 
de acest gen care a avut și e- 
fect, împiedicând un raid ae
rian israelian.

Israelul a transmis un aver
tisment familiei unui militant 
al Comitetelor pentru rezis
tență populară, cerându-i să 
evacueze locuința din tabăra 
de refugiați Jebalya, deoarece 
aceasta va fi bombardată în 
scurt timp.

Zeci de morți
Hilla/Bagdad (MF) - Cel pu

țin 22 de persoane au fost u- 
cise ieri, în urma unui aten
tat sinucigaș comis asupra u- 
nui grup de zilieri în orașul 
Hilla, din centrul Irakului.

Poliția din orașul cu popu
lație majoritar șiită, situat la 
100 de kilometri sud de Bag
dad, a anunțat că alte 49 de 
persoane au fost rănite în ur
ma, exploziei unui microbuz, 
la Bordul căruia se afla aten
tatorul. Zece persoane au 
murit și alte 45 au fost rănite 
ieri, în urma exploziei a trei 
mașini-capcană într-o stație 
de autobuz într-un cartier 
majoritar șiit din Bagdad. 
Trei mașini-capcană parcate 
au explodat succesiv în par
carea stației de autobuz.
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Sute de vecini și protesta
tari s-au adunat în apropierea 
locuinței, mulți dintre ei bari- 
cadându-se în interiorul clădi
rii sau urcându-se pe acope
riș, au relatat martori oculari.

Protestul, transmis în di
rect de televiziunea palestini
ană, a fost condus de Nizar 
Rayan, militant cu rang înalt 
al grupării Hamas.

Ulterior, un purtător de cu
vânt al armatei israeliene a 
confirmat anularea raidului 
din cauza protestelor.

După protestul din Jabalya, 
liderii militanți au difuzat 
mesaje în care le cer locuito
rilor din Gaza să reziste în 
mod asemănător viitoarelor a- 
menințări israeliene.

■ Ministrul Economiei și 
Comerțului afirmă că 
atât el cât și familia sa 
sunt urmăriți.

București (MF) - SPP preci
zează că ministrul Codruț Șe
reș nu beneficiază de măsuri 
de protecție, dar în urma unei 
cereri a asestuia va fi păzit 
conform competenței înce
pând de ieri, iar solicitarea a- 
cestuia va fi analizată de 
CSAT.

Solicitarea ministrului Eco
nomiei va fi transmisă Con
siliului Suprem de Apărare al 
Țării, care va decide asupra 
măsurilor ce se impun pentru 
protecția demnitarului, potri
vit unui comunicat SPP.

„Până la decizia CSAT, SPP 
va asigura măsurile specifice 
conform competenței institu
ției noastre”, potrivit comu
nicatului.

SPP mai precizează că mi
nistrul Sereș nu a beneficiat 
de măsuri de protecție, iar 
Serviciul nu deține date în 
sensul amenințării domniei 
sale sau a familiei și nici nu 
a primit informații în acest 
sens de la alte instituții din 
domeniul siguranței naționa
le.

Ministrul Economiei și Co

merțului, Codruț Șereș, a de
clarat că, de două săptămâni, 
el și soția sa sunt urmăriți 
peste tot, de două mașini.

El a mai afirmat, ieri, în- 
tr-o conferință de presă, că nu 
știe cine îl urmărește.

Șereș a spus că a făcut o so
licitare serviciilor de informa
ții pentru a afla cine sunt ace
ia care îl urmăresc.

Codruț Șereș (Foto: arhivă)

Demonstrație pașnică a extremiștilor
Budapesta (MF) - Sute de 

demonstranți de extremă- 
dreapta au participat sâm
bătă la un marș la Budapes
ta, oprindu-se în fața sediu
lui central al poliției din ca
pitala ungară.

Laszlo Gonda, care s-a 
prezentat drept lider al pro
testatarilor, a declarat în fa
ța celor circa 300 de persoa
ne adunate în fața sediului 
central al poliției că Buda
pesta nu este un oraș liber, 
deoarece poliția îi dispersea
ză pe manifestanții pașnici.

Protestul a început sâm
bătă dimineața, când circa 
150 de persoane s-au adunat

în piața Vorosmary, o zonă 
pietonală din centrul Buda
pestei, îndreptându-se apoi 
spre piața Szabadsag, situa
tă în apropierea sediului 
televiziunii din Budapesta.

Gonda a cerut trimiterea 
în judecată a comandantu
lui poliției din Budapesta, 
Peter Gergenyi, pentru ac
țiunile din octombrie ale po
liției. în cursul evenimente
lor de comemorare a revolu
ției din 1956, poliția a recurs 
la gaze lacrimogene și tu
nuri cu apă pentru a-i dis
persa pe demonstranți, iar 
mai mulți polițiști au fost 
trimiși în judecată pentru

utilizarea excesivă a forței 
împotriva manifestanților 
violenți.

în timpul demonstrației, 
securitatea sediului poliției 
a fost asigurată de câțiva 
polițiști însoțiți de câini, pa
tru camioane și un tun de 
apă.

După o serie de discur
suri în care a fost cerută de- 
misia premierului și a pri- ‘ 
mărului Budapestei, demon
stranții au cerut retragerea 
planurilor de reformă ale 
guvernului.

Demonstrația s-a încheiat 
în jurul orei locale 20.00, fă
ră nici un incident.
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ACTUALITATE /3

•Curs. CCI Hunedoara organizează, înce
pând de azi, prima serie a cursului de instru
ire în managementul mediului. A doua serie 
a cursului începe în 5 decembrie. Instruirea 
se adresează persoanelor responsabile cu 
gestionarea problemelor de mediu din cadrul 
.societăților comerciale sau instituțiilor. ( C.P.)

Dosar penal. Băiatul în vârstă de nouă 
’Mâni care a fost internat, joi seară, la spitalul 

din Brad, după ce a fost bătut de un unchi 
în grija căruia fusese lăsat, a fost dus la un 
centru de plasament în regim de urgență. Pe 
numele unchiului s-a întocmit dosar penal. 
(MF)

Deocamdată... promisiuni

•Hotărâre. Consilierii locali ai municipiului 
Petroșani au aprobat majorarea cotei lunare 
de benzină pentru cele trei autoturisme 
care-i deservesc pe aleși, precum și pentru 
cele două mașini ale Salvamontului, respectiv 
Poliției Comunitare. (MF)

■ Șeful Autorității de 
Sănătate Publică spune 
că problema Călanului 
este prioritatea sa.

Tiberiu Stroia________________
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - într-un oraș cu 
13.000 de locuitori, lipsa unei 
Secții de Urgențe este intr- 
adevăr o problemă. Mai puțin 
pentru instituțiile abilitate s- 
o rezolve. Și asta deoarece 
Serviciul de Urgență din Că- 
lan lipsește de mai bine de 
doi ani. „încercăm să găsim o 
soluție. Primăria nu are drep
tul, conform legii, să achi

Centrul de sănătate nu are Urgență

ziționeze aparatură medicală. 
Suntem însă dispuși să alo
căm bani de la buget pentru 
lucrări de construcție și ame
najări”, spune primarul ora
șului, Adrian Iovănesc. Di

rectorul ASP Hunedoara, Dan 
Magheru, afirmă că problema 
unei secții de urgență în 
orașul Călan este prioritară. 
„Așteptăm ca lima viitoare să 
primim avizul Ministerului

Sănătății privind noua struc
tură. Cred că în trei-patru luni 
locuitorii acestui oraș vor 
avea Secție de Urgențe. De la 
1 decembrie, în Călan va 
funcționa un serviciu medical 
permanent în cadrul Ambu
lanței din localitate”, a spus 
Magheru. Chiar dacă sunt 
conștienți de problemele pe 
care le implică lipsa unui ast
fel de serviciu, locuitorii Că
lanului par resemnați. „E 
greu, dar mai sunăm la me
dicii de familie. Dacă e o 
urgență și n-avem unde apela 
luăm mașina și fugim la spi
talul din Hunedoara. Iar cine 
n-are mașină face autostopul”, 
spune Miron Cocoș.

Amenzi la 
târgul auto

Bălata (M.T.) - în 
urma unei acțiuni a 
polițiștilor, desfășurată 
ieri dimineață, la târgul 
auto din Bălata, șase per
soane au fost sancționate 
contravențional și au 
fost ridicate bunuri în 
valoare de peste 40 de 
mii de lei. „Polițiștii din 

-."adrul Serviciului de 
investigare a Fraudelor 
și Investigații Criminale 
au aplicat șase sancțiuni 
în valoare de aproxima
tiv 250 de lei. Pentru că 
nu aveau acte de prove
niență pentru bunurile 
scoase la vânzare, aces
tea au fost ridicate și 
urmează să fie confis

cate”, declară purtătorul 
ue cuvânt din cadrul IPJ 
Hunedoara, subinspector 
Bogdan Nițu. Pe parcur
sul a aproximativ două 
ore, polițiștii au verificat 
actele a 17 autoturisme 
scoase la vânzare în 
piața din Bejan.

Dezbatere 
muzicală
Petrila (S.B.) - „Mane
le versus antimanele" 
a fost tema discutată 
de elevii din orașul 
Petrila cu prilejul unei 
acțiuni ce s-a derulat 
în week-end din 
inițiativa profesorilor 
de la Clubul Copiilor 
și Elevilor. La întâl
nirea cu elevii 
prezenți a fost invitat 
Genu Tutu, unul din
tre cei mai vechi DJ 
din Valea Jiului. Par- 
ticipanții au vizionat 
concerte ale unor 
trupe rock celebre și 
un documentar pre
miat cu Oscar despre 
cel mai mare concert 
rock al tuturor tim
purilor, cel de la 
Woodstock. Finalul 
dezbaterii, ce a dorit 
să pună în balanță 
preferințele muzicale 
ale tinerei generații, a 
fost rezervat unei dis
coteci în care copiii 
si-au ales singuri 
muzica .

RapOlt. Din cauza vitezei, într-o curbă, 
șoferul autoturismului din imagine a pier
dut controlul mașinii, după care s-a izbit 
violent de un pom. Nici un pasager nu a 
fost rănit. (Foto: Antena 1)

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS

| în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 

I cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 

Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 
alături de cele mai interesante comentarii.

A

DA

Vot prin 
SMS 

^întrebarea săptămânii: Justifică 
<1 ^parcările paralele construite la 

Deva distrugerea zonelor verzi?

Trimite SMS conținând cuvântul DA la numărul 

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

comentarii, însoțite de nume.

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 

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

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

mis până în data de 24 noiembrie, ora 24.

Elevii dau bani la școală
■ Majoritatea directo
rilor unităților școlare 
din județ cer elevilor 
fondul de clasă.
CĂLIN BlCĂZAN

Deva - La fiecare început 
de an școlar elevii sunt 
nevoiți să aducă bani de 
acasă pentru a plăti fondul de 
clasă și pe cel de școală. 
Motivul invocat de directori 
este achiziționarea mate
rialelor necesare pentru buna 
desfășurare a orelor în sălile 
de curs, dar și repararea 
defecțiunilor care pot apărea 
în decursul unui semestru.

Cât este de legală această pro
cedură explică Nicolae Bota, 
jurist în cadrul IȘJ. „Fondul 
clasei este o procedură legală 
doar dacă acest lucru este 
prevăzut în Regulamentul de 
Ordine Interioară al fiecărei 
unități școlare în parte și este 
aprobat de comitetele de 
părinți”.

Suma pe care elevii trebuie 
să o plătească variază în 
funcție de școala la care sunt 
înscriși. „Eu plătesc într-un 
an 50 de lei. E puțin cam 
mult, dar dacă așa ni se cere, 
ne conformăm”, afirmă Ra
mona Panatie, elevă a unui 
liceu din Deva. Nu toți direc
torii sunt de acord cu această

Ramona Panatie Cornel Hodoșiu

practică. „Nu este normal să 
existe fondul clasei pentru că 
statul ar trebui să creeze 
toate condițiile pentru buna 
desfășurare a activității 
școlare. Dotările ar trebui 
soluționate de Consiliile 
Locale”, este de părere Gelu 
Janin Minișca, directorul 
Școlii „Andrei Șaguna” din

Deva. Disponibilitatea părin
ților de a plăti fondul de clasă 
depinde de suma cerută. „Eu 
aș fi de acord să dau bani 
pentru fond, dar să fie folosiți 
pentru dotările necesare. 
Acuma depinde de câți bani 
este vorba pentru că nu mulți 
pot să plătească oricât”, 
afirmă Cornel Hodoșiu.

Infractori prinși de polițiști
■ Polițiștii hunedoreni ■ portuar legale Se bunuri:și 
au reușit, la sfârșitul 
săptămânii, să prindă 
trei infractori.

Mihaela Tâmaș
mihaela.tamas@inforrnmedia.ro

Deva - Polițiștii hunedoreni 
au organizat la sfârșitul săp
tămânii două razii, la Deva și 
Hunedoara, care au avut ca 
scop prevenirea faptelor care 
se comit prin violență, de
pistarea persoanelor urmă
rite, a minorilor fugiți de la 
domiciliu și depistarea trans-

persoane. Au fost vizate în 
principal localurile de ali
mentație publică din cele două 
municipii și principalele ar
tere rutiere de la intrarea și 
ieșirea din oraș. Lucrătorii 
Biroului Investigații Crimi
nale l-au escortat din Alba 
Iulia pe Lucian-Andrei V., de 
20 de ani, din Hunedoara, care 
la începutul acestei luni, 
împreună cu Dorin-Constantin 
F., de 24 de ani, din Petroșani, 
i-au bătut și le-au furat bani, 
îmbrăcăminte și telefoane 
mobile tinerilor Constantin L., 
de 19 ani, M.S., de 15 ani și

L.D., de 16 ani, toți din Deva. 
Valoarea totală a prejudiciu
lui a fost de 220 lei, iar 85 la 
sută din acesta a fost recu
perat și restituit celor trei. 
Tânărul Lucian a fost reținut, 
iar instanța a emis pe numele 
său mandat de arestare pre
ventivă pentru 29 de zile.
Minori’ identificați

Polițiștii Biroului
Ordine Publică i-au identifi
cat pe minorii S.N., de 15 ani, 
din Cristur, elev, și G.I., de 16 
ani, din Deva, elev la un liceu 
din localitate. în urma cer
cetărilor s-a stabilit că cei

Polițiștii legitimează

de

doi, în noaptea de 14/15 no
iembrie, au intrat prin efrac
ție într-un imobil din Cristur, 
de unde au furat bunuri în 
valoare de 400 lei. Prejudici
ul a fost recuperat în pro
porție de 60 la sută, iar cei 
doi minori sunt cercetați în 
libertate pentru furt calificat.

Ajutor pentru produse ecologice
■ Autoritățile române 
vor să ia măsuri pentru 
a ajuta sectorul pro
duselor ecologice.

Deva (C.P.) - în acest sens 
se poartă negocieri cu UE 
pentru asigurarea din fonduri 
europene a taxei pe care pro
ducătorul este nevoit să o 
achite pentru certificare. în 
prezent există 12 organisme 
de certificare în România. De 
asemenea, după aderare se 
dorește să existe un prag 
maxim prevăzut pentru taxele 
impuse de către firmele care 
certifică produsele ecologice. 
Pentru 2006, producătorii ar 
urma să primească pentru 
culturile ecologice următoa
rele subvenții: 800 de lei/ha

în județ se produce miere 
ecologică

la soia, floarea-soarelui, 
arbuști fructiferi, căpșuni și 
viță de vie; 1.200 de lei/ha 
pentru culturile de plante 
medicinale, legume de câmp 
și cartofi timpurii și 7.000 de 
lei/ha pentru legume din 
solarii și sere reci. Subvenția 
se acordă într-o singură etapă 
cu plata în lei. „Fermierii 
hunedoreni sunt încă la 
început în ceea ce privește 
agricultura ecologică. Există 
trei zone unde se practică 
acest tip de agricultură: la 
Deva, Rapolt și Orăștie. Se 
cultivă plante furajere eco
logice, fructe de pădure, 
plante medicinale și se pro
duce miere ecologică. Eli
minarea taxei de certificare și 
acordarea de subvenții tre 
buie să fie prevăzute într-un 
act normativ pentru a fi apli
cabile, Cert este că fără sub
venții, fermierii nu vor avea 
nici un imbold pentru a pro
duce ecologic. După cum se 
știe produsul ecologic se 
obține fără îngrășăminte 
chimice, doar cu gunoi de 
grajd, iar producțiile sunt 
mai mici. După cum afirmă 
specialiștii europeni, viitorul 
României pare a fi producția 
ecologică și agroturismul”, 
spune loan Furcă, reprezen
tantul DADR Hunedoara.

Poveste de Moș Nicolae
ie l-iv Concursul ihmlilat ..Poveste de V
să trimită pe adresa redacției: Deva, Str. 22 Decembrie nr.37/A-parter, pe 
e-mail: sanda.bocaniciu@informmedia.ro, sau să aducă personal la redacție 

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

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

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

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

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

unei clase

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

Pentru informații suplimentare: tel. 21 1275, int.8834 sau 0720/400437.

JURNAL
CONCURS

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:mihaela.tamas@inforrnmedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
http://www.huon.ro
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Ziua Universala a Copiilor________________________
1923 - S-a născut scriitoarea Nadine Gcrdimer, laureata

a Premiului Nobel pentru Literatură pe 

1991.________________

1925 - S-a născut balerina rusa Maia 
Plisețkaia,_____________
1925 - S-a născut senatorul american 

Robert Francis Kennedy (foto), asasinat 

în 1968, în timpul campaniei pentru

președinție,________________________________________________________
1945 - A început procesul de la Numberg împotriva cri

minalilor de război naziști.

Prognoza pentru astăzi
Cer noros. Dimineață, posibile ploi. Ma

xima va fi de 12°C, iar minima de 0°C.

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

de 11°C, iar minima de 0°C.
Miercuri. Cer înnorat. Averse de ploaie. 

Temperatura maximă va fi de 11°C. Mini
ma va fi de circa 0°C.

Calendar Creștin-Ortodox_______________________
Sf. Grigorie Decapolitul; St. Mc. Dasie de la Durostorum; 

Sf. Proclu, arhiepiscopul Constantinopolului.

Calendar Romano-Catolic________ _______________
Ss. Felix de Valois, pustnic, Edmund, rege.

Calendar Greco-Catolic_________________________
Preserbarea Intrării în Templu a Maicii Domnului; Sf. Gri- 

gore Decapolitul, c; S. Proclu, aep.
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Soluția Integrantei din numărul precedent: I - A - V - C - IRASCIBIL - IG - MOALE 
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Berber
Berbecii vor avea niște discuții incomode cu partenerul de 
cuplu, cauzate de niște bănuieli. . nu chiar nefondate Cel 
care știu că n-au fost chiar ușă de biserică.

Taur
Primiți vești care vă vor confirma că puteți face o călătorie 
mult așteptată. O veste care vă anunță un câștig și pe 
care o așteptați de mult timp întârzie să apară.

Gemeni
Gemenii vor fi tentați să se arunce în niște jocuri amoroase 
complicate, care nu le vor aduce decât necazuri. O ceartă 
cu un prieten apropiat îi va pune pe jar.

Rac
V-ați găsit tonusul și vitalitatea și aveți o stare de sănătate 
excelentă. Bar nu se știe ce vă rezervă viitorul.

•?

Leu
Sunteți cu capul în nori și nu vă puteți concentra, din feri
cire șefii dv vor fi mai mult agasați. Vă va afecta sănătatea.

Fecioară

Sunteți ambițios în privința carierei și a situației financia
re. în tot ceea ce vă doriți să rezolvați, intuiția vă poate 
ajuta mâi mult decât vă ifriaginați.

Balanță
Nu confundați rezolvarea situației financiare cu cea profe
sională. încercați să vă liniștiți și vă veți rezolva problemele.

Scorpion

Ceea ce pare acum doar o aventură sau doar o prietenie 
poate deveni o relație serioasă. Cei cu probleme financia
re sâ nu refuze.

Săgetător
Starea de nervozitate vă determină să vă lăsați de unele 
activități. Dacă nu aveți o relație de iubire vă veți face un 
partener.

Capricorn
Sunteți neliniștit în relația de cuplu, dar vă așteaptă sur
prize uimitoare. Atenție la sănătate!

iMTunmai *pA, uz, curent
Energie electrică_______________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă în ve

derea executării de lucrări programate, între orele: 
8.00-14.00 în localitățile Subcetate, Gole;, Mladin, Dăbâca, 

Hășdău, Vălari;
- Hunedoara, str. G. Enescu, nr.11, sc.A, și străzile E. Var

ga, Carpați, P. Cerna, Dorobanților, Rovine, Buituri, 

Lătureni, Canalului, Eroilor, izvor, Pârvan, Vulcănescu;

- în Hațeg, str. V. Babeș.

Gaz______ ________ ____ ________________,_____
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 

între orele:
9.00 - 12.00 pe Str. Cioclovina, bl. 14, sc. C și pe Al. Jupiter, 

bl.22, sc.B.

Apă ____
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 

între orele:
8.00 - 15.00 pe str. M. Viteazul, Caragiaie, la PT3 - zona 

înaltă
- str. M Eminescu (parțial), 1 Decembrie (până la Parc) 

I. Maniu (până la Cuza Vodă).

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
în perioada 4 noiembrie -1 decembrie, Cuvântul Liber 
vrea sâ continui sâ-i demonstrezi cât de ușor te poți | Nume.....
juca cu cuvintele. Dezleagă corect toate Integramele i 
apărute în această perioadă, realizează q colecție și , * treuume 
trimite-o alături de talonul completat, pe adresa re- j Adresa 
dacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, sau laOPI, 
CP 3, Deva, sau depune-a 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 DÂM CHIAR BANI!
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806, 
Persoană de contact Magdalena Șeitan.
La acest concurs nu pot participa angajațli Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I și II.

J J

Localitatea
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □

Vărsător
Crizele dv de gelozie sunt nejustificate întrucât sentimentele 
partenerului sunt foarte puternice.

Pești
Peștii vor fi printre cei răsfățațl de astre în aceste zile... 
Săptămâna va începe cu o veste bună legată de reușita 
cuiva apropiat.

Friptură de văcuță
Ingrediente: Pentru 6 porții: 6 felii de 

carne de mânzat groase de un deget, sare, 
piper, oregano (cine vrea), 3-4 căței de ustur
oi, un ardei gras, o cutie de roșii decojite, 
verdeață.

Mod de preparare: Se așază feliile de came 
în tavă, se condimentează după gust, se stro
pesc cu ulei (o ceșcuță), și apoi se toarnă o 
cană de apă. Se dă la cuptor cam 30 min., 
timp în care se mai întorc o dată și se mai 
toarnă puțină apă, dacă scade. Pe aragaz, 
într-o tigaie, căliți usturoiul cu puțin ulei și 
ardeiul tăiat mărunt. Se picură apă ca să se 
înmoaie și spre sfârșit se adaugă roșiile deco
jite tăiate mărunt și un pahar de vin alb. Se 
lasă să fiarbă sosul și când carnea s-a fiert 
tumați-1 peste ea. Mai lăsați tava în cuptor 
să scadă (puteți să mai puneți suc de roșii 
sau vin dacă doriți cu sos mai mult).

Poftă bunăl (Foto: arhivă)

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

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

Elliott Catherine Bell, 
John M. Jackson, 
Patrick Labyorteaux. 
Regia Donald P. Bellis- 
ario.

8:55 Celebritățile timpului 
0tău (s)

9:00 Vreau să fiu... ai Itsy 

și Bitsy (r)
9:30 Desene animate: 

Sabrina 
10:25 TVR 50. Izolați în 

România 
10:35 Cinemaniadi (r) 
11:10 Surprize, surprize... (r) 
13:45 Integrame despre inte

grare (2 episoade) 
14:00 Jurnalul TVR 
15:30 Kronika.
17:00 Jurnalul TVR 

17:15 Sănătate pentru toții 
Toamna și durerile 

reumaticei
17:50 De la alb-negru... la 

color
18:00 Dis-de-seară 

19:00 Jurnalul TVR

20:15 lartă-măl Prezintă

Raluca Moianu
21:35 Reflector 
22:10 TVR 50. Izolați în 

România. TVR - singu
rul prieten

22:45 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
23:05 Prim plan
23:45 Nocturne. Conturul 

omului pe care nu se 
pune niciodată lumina, 
regizorul.

030 Viața ca-n filme 
0(ep. 12, comedie, SUA, 

1990)
1:10 Fiul lui Chucky (come-

13 die horror, SUA, 2004). 
Cu: Brad Dourif, Jen
nifer Tilly, Billy Boyd

2:40 Jurnalul TVR (r)

3:4) lartă-măl (r)
4:50 Viața ca-n filme (r) 
5:25 Nocturne (r)
6110 Sănătate pentru toții (r) 
6:45 De la alb-negru... la 

color

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 

doctore? Te uiți 
și câștigi

9:10 Omul care aduce 

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

10:15 0 nouă viață (r) 
11:15 Rebel în California (s, 

r)
12:15 Familia Bundy (s) 
13:00 Știrile ProTv.

Te uiți și câștigi 
14:00 Croazieră cu peripeții 

H(film, r) 
16:00 Tânăr și neliniștit (s).

0Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow

17:00 Știrile ProTv. 

Vremea. 
Te uiți și câștigi 

17:45 Om sărac, om bogat
0(serial, comedie). 

Cu: Horia Brenciu, 
Șerban lonescu, 
llinca Goia, 
Cristina Deleanu 
Te uiți și câștigi 

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

Vremea

2030 Nelegiuiri Vestului
- .Sălbatic (acțiune/west- 

em, SUA, 2001). Cu; 
Colin Farrell, Scott 
Caan, Gabriel Macht, 
Kathy Bates, Timothy 
Dalton, Ronny Cox. R.: 
Les Mayfield 

22:15 La Bloc (divertisment) 
23:00 Știrile ProTv. Sport 
2345 Dispăruți fără urmă (s, 

0SUA 2002). Cu: 
Anthony LaPaglia, 
Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap
tiste, Enrique Murciano 
Jr., Eric Close. R.: 
David Nutter 

045 Icstiim tivi 
1:15 Familia Bundy (r)
140 Omul care aduce \ 

tartea (r)
145 Știrile Pro Tv ' 
245 Netegluipl Vestului
3 Sălbatic (film, r)

430 Icstiim tivi (r) 
5:00 ProVest (r)

5

f

&

5

6:00 tn gura presei cu

Mircea Badea
7.00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos i 

9:00 tn gura presei (rj

10.00 Concurs interactiv 
11:00 Vwere (serial) 
12:00 Vocea inimii (serial) 
13:00 Observator 

cu Simona Gherghe 
1345 întâmplări hazlii (s) 

1430 Animat Planet (r) 
(divertisment)

15:00 Piața Divertis (r) 
1600 Observator cu Simona

Gherghe 

1645 9595, te învață 
ce să fad

18:00 Vocea inimii (serial, 
0dramă, România, 

2006). Cu: loan Isaiu, i 
Toma Dănilă, Cezara 

Dafinescu, Alexandru 
Repan, Ion Dichiseanu, 
Marius Bodochi

19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță.
Sport 
Meteo

2030 Revanșa starurilor 
(divertisment) 

2230 Fast Food

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

23:00 Observator 
cu Andreea 
Beredeanu și Andrei 
Zaharescu.
Sport

24:00 Alias
0(film serial)

1S0 întâmplări hazlii 

0 (serial)
2:00 Concurs interactiv 
3.00 Observator

(reluare)

400 \
U (film serial, reluare)

500 Anastasia
0 (film serial)

8:00 Top7.ro (r) 8:30 De la 
carte la film (r) 9:00 COOlmea 
distracției (r) 10:00 Tonoma- 
tul DP2 (r) 1130 Ce bine el (r) 
12:30 Poftă bună! (r) 13:00 
Fără limite (r). Campanie an
tidrog 13:30 Teleshopping 
14:00 ABC... de ce? 1430 Ex
ploratorii galactici (s) 15:00 

împreună în Europa. Emisiune 
pentru rromi 16:00 Jurnalul 
TVR (r) 1630 E Forum. Dez
batere 17:00 Doctor Who (s) 
18:00 Lecția de... știință. 0- 
chiul științei (doc) 1835 Cara
catița (s) 19:25 Tribul (doc) 
20:00 EU-RO Case 20:30 Lu
mea de aproape 21:00 Ora de 
știri 22:10 Lenny, câinele-mi- 
nune (aventuri, SUA, 2004) 
23:40 Sport extrem (r) 1:10 
Futurama (d. a.) 0:40 Jurnalul 
Euronews pentru România

900 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:00 Teleshopping 
1130 Ce bine e acasă (serial) 
12:00 Quizzit 13:00 Țara Iu' 
Papură Vouă (divertisment 
2004) 13:20 Look who is win
ning 14:30 Albumul Națio
nal (reluare) 16:30 Bărbatul 
din vis (reluare) 1730 Fotbal 
Național 1830 Știri 19:45 (ara 
Iu' Papură Vouă (emisiune de 
divertisment 2004) 20:15 

Echipa de investigații 22:00 
Baronii 2230 Miezul proble
mei 24:00 Știri Național TV 
0:30 Film artistic

10:25 Lumea Pro Cinema (r) 
11:15 Albinele ucigașe (r) 
13:15 Merrie Melodies Show 
(s) 1345 O poveste de dra
goste - Barbara Cartland (r) 
1445 Verdict Crimă! (r) 1600 
Calea misterelor (s) 17:00 
Seinfeld (r) 18:00 Bună: 
dimineața, Miami! (s) 19:00 

Terapie intensivă (s) 20:00 
Cinema 20:20 Smallville (s) 
2130 Ghici ce-mi place la tine 
(serial) 22:00 In ringul vieții 

(acțiune/ dramă) 23:45 Tre
mors - creaturi ucigașe (s)

5:00 Poveștiri adevărate (r) 
6:00 Rebelde (r) 7:00 Suflete 
rănite(r) 9:00 Al șaptelea cer 

(s) 11:00 Bărbatul visurilor me
le (r) 12:00 Pariul iubirii (seri
al, Mexic, 2004) 13:00 Jură
mântul (s) 15:15 Rețeta de 
acasă 15:30 Suflete rănite (s) 
16:30 Poveștiri adevărate 
17:30 De 3x femeie 18:30 

Rebelde (s) 19:30 SOS, viața 
mea! (s, Argentina, 2006) 
20:30 Iubire ca în filme (s. 
România, 2006) 2130 Decizii. 
Cu Mihaela Tatu 2330 Bărba
tul visurilor mele (s) 0:30 
Poveștiri adevărate (r) 1:30 
Iubire ca în filme (r)

7:30 Dragoste și putere (r) 
800 Sport cu Florentina 8:05 
Teleshopping 835 Lungul 
drum spre casă (film, r) 1045 
Teleshopping 1100 Tele RON 
13:00 Play 14:30 Dragoste și 
putere (s) 15:00 Lumea circu
lui (dramă, SUA, 1964) 1730 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00 

Focus 19:00 Super recorduri 
19:30 Camera de râs 20:00 
Poliția în acțiune 21OO Trădați 
în dragoste 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. 22:30 Focus Plus. 
Prezintă Cristina Țopescu 
23:30 Punct de criză (s, SF, 
SUA 2005) 030 Focus (r) 130 
Sunset Beach (s)

900 Verissimo 1000 Totul de 
spre casa mea (r) 10:30 Că
minul de cinci stele (r) 11:00 

Ne privește 12:00 Știri 13X15 
Copii deștepți, părinți fericiți (r) 
1335 Universul olandez 1400 

Teleshopping 14:35 Lumea 
cărților. 15:00 Teleshopping 
15:35 Euromaxx (r) 1'6:05 

Euromaxx (doc.) 1635 Uni
versul olandez (documentar) 
17:00 Calea europeană. Talk
show pe tema integrării 
europene 18:00 6! Vine pre
sa! 20:00 Lombarzilor 8 (r, s) 
21:00 Lombarzilor 8 (s) 22XX) 
Nașul 24:00 Știri. Emisiune 

informativă

06.30-07.00 Observator (r?

16.30-1645 Știri locale

1140 Din prea multă cfiagoste 

(comedie, SUA 2005). 1325 
împotriva curentului (aventuri, 

Australia, 2003). 154)5 Cine
ma, cinema, cinema 15:35 
Pepita (comedie, Australi#;' 

2002). 17:10 Batman - 
începuturi (aventuri, SUA 

2005). 1930 Pe platourile de 

filmare 20:00 Aproape cele
bri (aventuri, SUA, 2000). 

22:00 Anaconda 2: Goana 
după orhideea blestemată 

(horror, SUA 2004). 2335 Din 

prea multă dragoste (comedie, 
SUA, 2005).

13:15 EU, România 14^0 

Realitatea bursieră 15:15 Fab
rica 16:50 Marfa 17:10 Tu faci 
Realitatea! 17:45 Editorii
Realității 18:00 Realitatea de 
la 18:0018:50 Realitatea zilei.
Cu Răzvan Dumitrescu 20:15
Reporterii Realității 21:00
Realitatea de la 21:00 21:50
Prima ediție 22:05 100% cu 
Robert Turcescu 2300 Reali
tatea de la 23:00 23:15 Po
litică, frate! 23:45 Ziarul 
Realității 24:00 Realitatea de 
la 24:00

$; ^7''*■
6:00 Tehnologie extremă 
7:00 O pradă mortală 8:00 
Natura în stare brută 900 La 
un pas de moarte 10:00 
Motociclete americane 11:00 
Confruntări și fiare vechi 
12:00 Tehnologie extremă 
13:00 O pradă mortală 14:00 
Natura în stare brută 1500 
Cum se fabrică 1600 Dinas-" 
tii ale vitezei 17:00 Viteză ’ 

uriașă 18:00 Motociclete! 
americane 1900 Vânătorii de 
mituri 20:00 Tehnologie 
extremă 21:00 La un pas de 
moarte 22:00 Spirite malefice 
23:00 Garajul global 24:00 
Dezastrul perfect

Top7.ro
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lUVni BMR -17.1
1 euro 3,4909 lei

1 dolar american 2,7320 lei

1 gram aur 54,2910 lei

Soluția jocurilor din numărul precedent

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUMKU

Reguli: ÎNCEPĂTORI

în fiecare 5 2 4 1 3
bloc sunt 

câteva cifre 3 6 8 5
între 1 și 9, 

stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie comple

tate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 

încât fiecare 

număr să 
figureze o

4 9 3 7 6

4 8
1
3
7

8
7 9

6

9 3

9
8

5
3

3
6

2
7 5

2 4
singură dată. 

De aseme- AVANSAȚI
nea, cifrele 

de la 1 la 9 

trebuie să 7
3
8

5
1

8

figureze o 

singură dată 

atât pe rân
durile orizon

tale cât și pe

9 5 2
8
9

2
2 5 7

4

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

6 1 2
6 8 3

3 2 5
3 7 4

Concedierile - deja făcute
■ Hunedoara este 
județul unde concedie
rile masive de personal 
au fost deja făcute.

Clara Râs
clara.pas@lnformmedia.ro

Deva - Aderarea la UE ar 
putea aduce închideri de fir
me sau reduceri de personal. 
Vizate sunt sectoarele con
fecții textile, metalurgic și ali
mentar. „Pentru județul nos
tru însă acest lucru este puțin 
probabil pentru că în ultimii 
zece ani au avut loc disponi
bilizări masive, mai ales în 
domeniul siderurgic și mini
er. în industria textilă va fi 
un șoc din cauza creșterilor 
salariale și cred că aici vor 
avea loc reduceri de personal.

»• t»'f f »•'f f f

începători Avansați

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

„1 7 2 3 4 5 8 6 9
9 6 5 2 7 8 4 1 3-

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

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

Recalcularea pensiei

Deva (C.P.) - Ion Nicoară, 
din satul Săcămaș, dorește să 
afle cum i s-a efectuat recalcu
larea pensiei, deoarece crede 
că i s-au luat în calcul doar 
30 de ani de activitate deși a- 
vea mai mulți ani lucrați.

Răspunsul CJP Hunedc ga: 
„S-a reverificat evaluare® în 
vederea recalculării și am con
statat următoarele: punctajul 
mediu anual s-a calculat la 
perioada salarizată realizată 
de 35 ani 10 luni 20 zile, din 
care 29 ani 02 luni 08 zile gru
pa a II a, prin împărțirea sala- 
riilpx :arifare de încadrare + 
sportiȘâle vechime (începând 
cd“0T.(JSri970 conform legii) la 
salariul mediu brut pe econo

în sectorul alimentar există 
doi mari producători în județ, 
Agrocompany și Avis 3000, 
care sunt pregătiți pentru 
integrare. Există însă posi
bilitatea ca urmare a crește
rii importurilor de alimente, 
producătorii mai mici să fie 
depășiți și să iasă de pe pia
ță, iar atunci personalul va 
rămâne fără slujbe”, crede 
Călin Pogăciaș, directorul CCI 
Hunedoara.

„Dacă mă refer la Mittal 
Steel Hunedoara, programul 
de restructurare s-a făcut 
înainte de privatizare. Acum 
în combinat mai lucrează cir
ca 2200 de persoane. Nu se 
pune problema de noi con
cedieri. Vor fi însă unități 
metalurgice în țară unde vor 
trebui disponibilizați anga
jați. Mă refer la Târgoviște și 

H

mie din anii respectivi. Pen
tru perioada 11.04.1955 - 23.12. 
1961 puteți prezenta adeverin
ță cu salariile tarifare de în
cadrare, acestea nefîind înscri
se în copia carnetului de mun
că și pentru care s-a folosit, 
conform legii, salariul minim 
pe economie. Față de puncta
jul în plată de 1,23353 puncte 
a rezultat 0,99070 puncte, 
întrucât pensia aferentă punc
tajului mediu recalculat este 
mai mică decât pensia aflată 
în plată, în sumă de 365 lei, 
aceasta din urmă se menține 
până când pensia rezultată 
prin înmulțirea punctajului 
mediu anual recalculat cu va
loarea >unui punct de pensie 
(care este 339,3 lei pentru lima 
septembrie 2006) va depăși va

Cinci mii de angajați au fost concediați din combinatul siderurgic 
din Hunedoara în perioada anilor 2003-2004 (Foto: cl:
la Câmpia Turzii, unde nu s- Vaidoș, președintele Sindi- 
a făcut nici un fel de restruc- catului Siderurgistul Hune- 
turare”, este de părere Petru doara.

rrn»» »■ r-.

loarea pensiei în plată”.
NOTĂ: CL vă răspunde. 

Scrisorile cititorilor noștri 
sunt binevenite, cu condiția să 
fie semnate și să aibă specifi
cate adresa și numărul de tele
fon ale semnatarului (acestea 
din urmă nu vor fi publicate, 
fiind necesare doar pentru re

Pensionarii solicită lămuriri privind modul de recalculare

r*» »• *- r i-. rrrrrirri i »

dacție). Nu se iau în conside
rare scrisorile anonime! Adre
sa noastră este; Deva, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, specifi
cați pe plic: „Cuvântul citito
rului”. Scrisorile pot fi trimi
se și prin e mail, la adresa 
adrian.salagean@informme- 
dia.ro.

CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE (I MRISHI3URA A dUMHSMJ'l ARAD 
EXPO «SAD INTERNAȚIONAL

Afacerile bune au tot suportul 
Romexterra Bank

Târg d® mediu

CONFCR1NTR NATION fllfi

PRACTICI Șl €XP€fil€NȚ€ ÎN PAOTCCțIA MCDIUIUI

22 24 Noiembrie 2006
€xpo Arad Internațional

Colaboratori-
Agenția d» Protecția Me<s<iU ArW 

ColegrtH Tehnic do Construe» 
Protecția Mediului Arad 

Universitatea de Vast Vas lo GcWiș' Arad

ROMSTRADE

ietate de construcții drumuri angajeaza, pentru - • ■ ■“șantierul din Deva:

1. ingineri constructor
2. ingineri TOFO
3. maistru constructor
4. tehnician topo

Trimiteți C.V. Ia fax: 021-317.58.26 sau la 
ana.paliomie@ronistrade.ru .

Relații la ; 0741/111625, 021-317.58.27

Creditul IMM
I

• 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.

□ finanțarea 100% a valorii bunului, 
achizitionat/realizat din credit (fără aport 
propriu);
Q dezvoltarea activității prin realizarea 
proiectelor de investiții;
□ 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;
O 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, acționând strategic al 
Romexterra Bank este MKB Bank, subsidiară 
a Grupului Bayerische Landesbank, Germania.

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

TelVerde: 0800 410 310
www.romexterra.ro

RB&
ROMEXTERRA BANK

de la egal la egal
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W
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Clasa I C 
Școala 

Generală Nr. 4 
„Andrei Șaguna" 

Deva
Pauza este binevenită oricând

Anca Alba Izabella Biro

Copiii și desenele lor

0 clasă care iubește arta

Colege la ora de desen

Institutor Aurica Martin

Andrei Caba

Deva (S.B.) - Clasa I C de 
la Școala Generală Nr.4 
„Andrei Șaguna” Deva se 
pregătește de sărbători, Așa 
ne spunea institutorul său, 
Aurica Martin, care vorbeș
te cu mult drag despre copi
ii cărora le călăuzește pașii, 
începând cu acest an școlar, 
timp de patru ani. Sunt ani 
de școlar în primele clase a- 
le unui elev, ani care îi for
mează pe micuții ce trec de 
la programul de grădiniță la 
cel mai riguros al școlii și 
care fac acomodarea cu 
școala, considerați de pă
rinți și profesori ca fiind

foarte importanți în viața 
fiecărei persoane. în aceste 
zile, premergătoare sărbăto
rilor de Crăciun, mult aștep
tate de toți copiii, elevii cla
sei I G de la Șaguna își a- 
ranjează clasa decorând-o 
cu nenumăratele desene pe 
care le realizează. Astfel, 
clasa lor este plină de cu
loare și viață. „Cu mânuțele 
lor harnice se întrec și la 
lucru manual, dar mai mult 
le place să deseneze. Sunt 
niște copii buni, dar puțin 
cam răsfățați și alintați”, 
spune, despre elevii săi, 
doamna Aurica Martin.

Larisa Borca

Clasa I C alături de învățătoare și director (Foto: T. Mânu)

Denisa Deac

Alexandru Dumitru Ioana Guță Tudor losifoni Annemarie Jann Denisa Luțoiu Caria Marian

Bianca Micu Alexandru Moisă Ioana Muștea Naomi Petruse

Cristian Pop Cristina Rotaru Sabina Rotaru

Tamara PopaGeorge Pandelea

Laurențiu Toma Andreea Ungureanu Alina Zsok



Jiul - prima retrogradată?

PE SCURT
1 • Fuziune. După partida de fotbal de ieri de la 
Th Petroșani, dintre Jiul și FC Vaslui, meci pierdut de 

„mineri" cu scorul de 1-3, pentru prima oară, 
Alin Simota, patronul echipei Jiul, a afirmat că ar 
putea fi luată în considerare o fuziune cu 
Minerul Lupeni. (V.N.)

• Arbitraj. La sfârșitul partidei de la 
Petroșani, Viorel Hizo, antrenorul de la FC 
Vaslui, a fost întrebat ce părere are despre 
arbitraje „Nu vorbesc despre arbitraj. Ambele 
penaltiuri au fost acordate corect" - a 
declarat tehnicianul. (V.N.)

■ După ce „minerii" 
nu au fost în stare să 
învingă Vasluiul, se pot 
considera retrogradați.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Petroșani - Cei 700 de spec
tatori prezenti ieri pe sta
dionul din Petroșani au ple
cat și de data aceasta acasă 
total dezamăgiți. Și acest 
lucru, pentru că Jiul nu a fost 
în stare să bată pe teren pro
priu nici pe FC Vaslui, una 
dintre echipele candidate la 
retrogradare. FC Vaslui a 
deschis scorul încă din mi
nutul 4, prin Laurentiu Ivan, 
care a reluat din foarfecă, de 
la 11 metri, în vinciul porții 
lui Mulțescu, o centrare de la 
Croitoru. După 12 minute 
însă, Jiul a restabilit egali
tatea, când Mircea Voicu a 
marcat din 11 metri, în urma

Alin Simota

FC CIP continuă marșul

„Jaf pe fața..."
Petroșani (V.N.) - Alin Simota, finan

țatorul echipei Jiul Petroșani, a calificat 
drept jaf arbitrajul lui Anton Heleșteanu la 

meciul de duminică, 
pierdut de echipa sa 
cu FC Vaslui, scor 1- 
3, în etapa a XVI-a a 
Ligii I. El a declarat că 
„a fost jaf pe fată al lui 
Heleșteanu și dacă 
mai lua și armele de la 
jandarmi era jaf ar
mat. A dat un 11 
metri imaginar, dar 
băieții în negru și-au 
făcut datoria. Echipa

lui Porumboiu nu avea nevoie de un astfel 
de ajutor”. Teama lui Simota este acum că 
Jiul nu va reuși nici măcar să facă baremul 
de 22 de puncte necesar pentru a nu începe 
cu puncte de penalizare în Liga a Ii-a. „Jiul 
este depășit la toate capitolele și în acest 
ritm nu o să facem n^j.măcar banemul”, a 
mai spus Simota. El a mai subliniat că era 
mai bine dacă se amâna returul: „Aveam de 
gând să dau jucători afară și să aduc alții 
de caracter”.

Deva (V.N.) - Ieri seară, la 
Galati, FC CIP Deva a obținut 
o nouă victorie în Liga I de 
Futsal, onorându-și calitatea 
de lider în clasament. Deși 
campionii au jucat cu United, 
ultima clasată, victoria a fost 
obținută destul de greu. 
Spunem acest lucru, întrucât 
la finalul partidei scorul a 
fost de 6-5 pentru deveni. Tre
buie să spunem însă că scorul 
a avut o evoluție destul de 
curioasă. La un moment dat 
CIP conducea cu 4-0, așa că 
nu s-a pus niciodată proble
ma victoriei. La pauză, totuși 

gazdele s-au apropiat la 5-<L A 
fost apoi 6-4, pentru ca la 
final scorul să fie cel 
menționat mai sus. „Se simte 
oarecum oboseala în rândul

unui penalti dictat de arbitrul 
Anton Heleșteanu la un fault 
asupra lui Drida. Același 
arbitru va dicta în minutul 26 
o altă lovitură de la 11 m, dar 
pentru FC Vaslui, atunci 
când Ciprian Dinu l-a faultat 
pe Doboș în suprafața de 
pedeapsă. Lovitura a fost 
apărată de Cătălin Mulțescu.

La sfârșitul partidei, 
antrenorul echipei Jiul, 
Marin Tudorache, a deelarat: 
„Nu suntem în blocaj psihic, 
din moment ce jucătorii au 
reușit să egaleze, dar cred că 
nu au făcut marcajul cum tre
buie. Nu comentez arbitrajul, 
nu este de vină arbitrul că nu 
reușim să băgăm mingea în 
poartă. Noi suntem de vină, 
să vedem greșelile noastre și 
să nu dăm vina pe arbitraj”.

La rândul său, antrenorul 
oaspeților, Viorel Hizo, a 
spus: „Echipa a făcut un 
meci bun, dar nu a fost o 
victorie fără emoții. Am tre- 

jucătorilor noștri. Mă refer în 
primul rând la cei șase care 
au participat recent cu echipa 
națională la turneul din Slo
vacia” - ne-a declarat Paul 
Grecu, vicepreședintele clubu
lui. Oricum, altul va fi re
gimul partidei de miercuri, 
de la Deva, când CIP va întâl
ni pe una dintre cele mai pu- 
ternice echipe din campionat, 
Athletic București.

Paul Grecu

Va face Jiul 22 de puncte, baremul pentru Liga a ll-a? (Foto cl) 

murat destul în teren, iar fap- Meciul de azi nu a arătat ca 
tul că avem patru victorii între două echipe la retrogra- 
consecutive nu mă încântă, dare, a fost de un nivel bun”.

Victorie cu peripeții
Lupeni (N.G., V.N.) - 

Minerul Lupeni a obtinut 
sâmbătă pe teren propriu 
o importantă victorie în 
lupta pentru a-și atinge 
obiectivul acestui campi
onat - promovarea. Ea s-a 
conturat greu, dar cu atât 
este mai frumoasă.

CSM Rîmnicu Vîlcea a 
sosit la Lupeni cu gândul 
de a$i vinde scump pielea. 
Ace® lucru s-a văzut în 
tereî, unde „minerii” au 
trebui jă se întrebuințeze 
din arsa pentru a-și adjude- 

-ca Pretoria. Deși ei au 
început bine partida, prima 
ocazie mai clară de gol 
aparține celor de la Rîm
nicu Vîlcea, dar Bălgră- 

dean parează in extremis 
șutul lui Negrut. Era mi
nutul 16. Un alt moment 
important al primei reprize 
a fost în minutul 26, când 
George Neagu a primit car
tonaș roșu, arbitrul con
siderând că l-a călcat in
tenționat pe mână pe Bu- 
dean, de la oaspeți. Prima 
repriză s-a încheiat cu sco
rul de 0-0.

Golul victoriei avea să 
vină abia în minutul 81. 
Csik a fost faultat clar în 
careu, iar obitrul M. Bo- 
căneală, care a condus cu 
multe greșeli, a fost nevoit 
să acorde lovitură de la 11 
metri. A transformat, fără 
ezitări, Rus.

3

-v,o5 Crâc/un să //e ma' riari - ii// acesta7 ce CL in 22 riecembr/e.
oferit de magazinul INTO sau

pentru ca masa de Sărbători să-ți fie asigurata sau care să-ți îndulcească Sărbătorile sau

câte-n
si în stele

60 de minute internaționale

vino la Orange shop sau la partenerii Orange să afli oferta completă

39 USD
NOkiaU 12

5 USD

snare
1440 de minute naționale oricând, 8 luni

25 de minute naționale lunar, pe viață

abonament gratuit 4 luni

SFVC10Q
199 USD

ca să primești mulți co-lindători. Fă-ți un abonament la Cuvântul liber pentru o luna (8,9 lei) sau prelungește-
ți actualul abonament cu minim o lună, până în 21 decembrie. Cu CL, Crăciunul va exista în fiecare casă!

REGULAMENT: La acest concurs nu poi participa angajați* S.C Infern- Media
S R L. si iwi rudele acestora de gradele I și II Relații suplimentare 'a tel 
211275 int. 8806

prefunte nu roud TVA. /^ruaeie pe v*o»a  se aloca >icepSnd cu Una a &-a: tețe+ogne fn frnrta stocuur. c*ertă  vaWXa pari ij Ji oecembne. pentru 
abonamentul de 4 USD pc 2 an Vi București > |uddti f*ov  in iudele*  SrâZa. Buzât, Călărași Caras Severin, Constanta. DAmbovia. Giurgw, Gorj. 
Mur«driura. lutoinU*.  PnVxjva. M&onnun, TVn*»  vi lAwxJSH, teMuriU 6131 est*  dsponibl p6r4 te 3C rxwtlxte

NoKia6131

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
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Orga 
ocuparea jMl 
tatea 
Autovehk

iCIB, concurs pentru 
speciali- 

Hn laboratorul de
ecanică

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

K concurs și actele necesare se depun la 
Birse OmaHe pâHă la data deMil.2006, 

Informații la>lî 0254/207552 sau la 0254/207538.
(69855)

înscrieM 
Serviciul«

Vând ap. 2 camere (03)
• eranjtf to stil occidental, 50 mp, zona 
Astoria, preț 950 mHIoane lei, fix. Tel, 
0745/253413. CD
• balcon toctai cu termopan, parter, beci sub 
balcon, centrală ușă metalică 2 Intrări, prin 
balcon și scara blocului, zonaGojdu, 125.000 ron. 
Tei. 0723/227569. (T)
• parter (uscătoril), zona Baroul de avocațl, 
aragaz Bosch, nou, boiler gaz. Tel. 0723/514133, 
(T)
• urpnt, confort 1, zona Miorița, contorizărl 
apă gaz, preț 1,250 mid, lei. Tel, 223336, (T)
• Deva, et 1, zonă liniștită balcon închis, 
parchet termopane, preț 76.000 ron, negociabil, 
tel. 0726-710903. (Al)
• «tarii, balcon, centrală termică parchet, 
gresle+falanță et 3/4, zona Bălcescu, preț 980 
mii. negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• Mnddocomindate, ot 2, zona piață st 60 mp, 
contorizărl, balcon, preț 110.000 ron, tel. 0726- 
710903,0745-639022. (Al)
• decomandate, ri 70 mp, CT, 2 balcoane, preț 
neg., tel.210780. (Al)
• Dada, parter, bale, bucătărie, semldec,, CT, 
două holuri, preț 75.000 RON, tel. 0745/367893. 
(A2>
• Zamnrescu, et 4. acoperit cu tablă hol șl 
bucătărie mărite, gresie,faianță termopane, CT, 
preț 135.000 RON, tel. 0745/367893, (A2)
• liriki Meniu, et. 8/10, dec., bale cu geam, 
parchet, contorizărl, balcon mare pe bucătărie 
șl sufragerie, preț 105.000 RON, tel. 0745/367893, 
(A2)

• Alai Bajan, et 2, semldec., balcon închis, bale, 
amenajat, apometre, preț 66.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• AL Btaukd, et 3/10, dec., bale șl bucătărie, CT, 
balcon, preț 67.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Carpațl, dac, balcon, centrală termică 
termopan partial, preț 130.000 RON, neg., tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Bd. DeccbiL et 3 ,dec, 2 balcoane, contorizărl, 
preț 130.000 RON, tel. 221712,0724/305661, (A2)
• dac, C.T, gresie, faianță parchet ușă 
metalică balcon închis, et 2, zona Zamfirescu, 
preț 1,250 mid., tel. 232060,0742/290024. (A3)
• eemldoe, ropartkoara, apometre, fără 
îmbunătățiri, zona Al. Armatei, preț 720 mil, neg,, 
tel, 232060,0742/290024, (A3)
• Mmldac, CT,grelse, faianță parchet laminat 
ușă nouă amenajat st=54 mp, zona 
Kogălnlceanu, preț 35.000 euro, tel 232060, 
0742/290024. (A3)
• Mit 2 camere modificat din 3, gresie, 
faianță parchet laminat ușă metalică 
contorizărl la apă șl gaz, zona Dacia, preț 790 
mil, neg., tel. 232060,0742/290024. (A3)
• bucătăria modNcată, parchet gresie, faianță 
ușă metalică, contorizărl, zonă liniștită, lângă 
piață centrală preț 99000 ron negociabil, tel, 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• zona KogăHcoanu, 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, riglps, ușă 
metalică preț 77000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,232809. (A4)
• etajlntennodtar, zona Gojdu, centrală termică, 
termopan, parchet, gresie, faianță Instalații 
sanitare noi, modificări, preț 35000 euro nego
ciabil, tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• zor Dada, etaj 2, termopar, parchet gresie șl 
faianță contorlzări, cu convertor, bloc de 4 
nivele, preț 70000 ron negociabil, tel. 0788 165702, 
0723/251498 (A4)
• rid X decomandate, 54 mp, bloc de cărămidă 
balcon mare, centrală termică parchet de stejar, 
gresie și faianță bine întreținut ocupabil pe loc, 
zona Kogălnlceanu, preț 128000 ron negociabil, 
tel. 0745/302200.0723/251498 (A4)
• decomandate, parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar în camere, hol șl bucătărie, 
zona piață preț 120000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498, 232808 (A4)
• «tal X 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, contorizărl, fără
modificări, preț 68000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,232808 (A4) *
• etaj X centrală termică faianță se dă opțional 
cu mobilă zona Scărișoara, preț 83000 ron nego
ciabil, tel. 0745/302200,0723/251498,232809.(A4)
• etal X dec., centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță ușă metalică Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303. 
0742/005228 (A5) 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență
P nlancU de Hunedoara" scoate la concurs, prin recrutare din 

sursă externă, funcția de contabll-șef
In vederea înscrierii și participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
- să aibă studii economice superioare cu examen de licență;
- să aibă cetățenia română;
- să aibă vârsta de până la 40 de ani împliniți în anul prezentării la concurs; “
- să fie declarat apt medical și psihic, probat cu fișa/adeverința medicală;
- să aibă capacitate deplină de exercițiu probată cu „Fișa de examinare psihologică";
- să aibă o vechime de minimum 3 ani în domeniul finanțelor publice;
- să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
- să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, 

probate cu certificatul de cazier judiciar;
- să aibă minimum 2 scrisori de recomandare.
Concursul se va desfășura la sediul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență București, în data de 18.12.2006, ora 

09.00. Depunerea cererilor se face până la data de 27.11.2006, ora 09.00, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență 
„lancu de Hunedoara", din municipiul Deva, str. G. Coșbuc, nr.26, iar termenul de finalizare și depunere a dosarului la Inspec
toratul pentru Situații de Urgență „lancu de Hunedoara" este data de 08.12.2006, ora 14.00.

Relații suplimentare: Tematica șl bibliografia se pot obține de la compartimentul Management Resurse Umane, telefoane 
0254/214220 sau 0254/214221, Interior 115. (70022)

o etaj X centrală termică proprie, gresie, 
faianță parchet, balcon, Eminescu, preț 110.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• cult, parchet, bloc de cărămidă balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98.000 RON, 
tel .223400.0724/169303,0742/005228. (A5)
• dac, centrală termică proprie, parchet, balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj X uși schimbate, contorizărl, 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 Ooldu etaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorlzat, suportă modificări, 55 mp, 
preț 125.000 ron. Tel. 235208,0724/620358, (A6)
• zonă ultracentrală, ST - 55 MP, decomandate, 
totul contorlzat, gresie + faianță, 2 balcoane, 
eta| Intermediar, merită văzut, preț 135000 ron, 
tel. 235208,0724/620358. (A6)
• pa 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)
• ir. Dada, et. 2, convectorl, Instant apă caldă 
bale amenajată termopan, preț 70.000 RON, 
neg,, tel. 0745/159608. (A7)
• pe Scărișoara, semldec., neamenajat, C.T.. et, 
4, acoperit cu tablă, preț 78.000 RON, tel. 
0749/268830. (A7)
• In Dada, semldec., et. 3, neamenajat, 2 holuri, 
parchet, contorizărl, preț 68.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• pe imflrescu, dec., et. 2, parchet, gresie, 
faianță apometre, ocupabll Imediat, preț 105.000 
RON, tel. 0749/268830. (A7)
• pe Măririi, dec., et 3, parchet laminat, gresie, 
faianță C.T, termopan, balcon, preț 135.000 RON, 
tel. 0749/268830. (A7)
• zona l dec., et. 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon închis, contorizărl, s=50 mp, ocupabll 
Imediat, preț 128.000 RON, tel. 206003,230324. 
(A7)
• zona Piață 2 camere decomandate, modificat, 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc,, 
mobilat șl utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel, 
0745/786578. (A8)
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizărl, 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 circuit, bloc de cărămidă, balcon închis, 
zona Dacia, preț 98.000 RON, neg., tel.231800, 
0740/317314. (A9)
• nora dacomandata, cu parchet, balcon 
închis, contorizărl Integrale, et. 1, zona 
Kogălnlceanu. preț 125.000 RON, tel. 231800,Kogălnlceanu. preț 
0745/511776. (A9) 
• In Brad, zona A, gresie, faianță, parter, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)_____________________j

♦ Df^ptarti Imediat tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)

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

e decomandate, balcon, parchet, contorizărl, 
repartitoare, zona Miorița, preț 1,3 mid., nego
ciabil, tel. 0742-019418 (Al)
• zona Gojdu, et. 2, balcon mare închis, parchet, 
contorizărl, preț 135.000 ron, tel. 0726-316796. 
(Al)
e decomandate, CT, parter înalt cu balcon 
construit cu bucătărie în el, zona M. Viteazul, 
preț 150.000 ron, 0726-316796,0745-639022. (Al) 
o Dada, et 3, centrală termici 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)

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.

• Dorobanți, parter, 2 băi, living, centrală 
termică, balcon închis, preț 190.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
e zona Patria, amenajat' modern, centrală 
termică, balcon, et. 2, preț 41.000 euro, neg., tel. 
0740/013971. (A2)
e zona Gojdu, modernizări, balcon, etaj inter
mediar, preț 125.000 RON, neg,, tel. 0740/013971. 
(A2)
• dac, hd central, gresie, faianță, CT, apometre, 
zona pieței, preț 1.400 mid., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• dac, CT, parchet, fără îmbunătățiri, poate fl 
folosit șl ca spațiu comercial, cu Intrare din Str. 
liliacului, preț 1.550 mid., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• decomandate, 70 mp, contorizărl totale, 
parchet, balcon mare, 2 băl, preț 130000 ron 
negociabil, tel. 0723/251498,0788(165702, (A4)
• zona Ut de Muzică, decomandate, contorizărl 
total, termopan, parchet, gresie, faianță, 
bucătărie modificată, balcon închis, bine 
întreținut, preț 45000 euro negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703, (A4)
• bd. Dacabal, eta. Intermediar, decomandate, 
modificări în stil occidental, centrală termică, 
preț 175000 rob negociabil, tel. 0723/251498, 
232808. (A4)
• •tal 1, decomandate, 2 balcoane, 2 băl, 

........................................ '.I __ .j
', preț 50000 euro 
1809. (A4)

contorizărl total, parchet, gresie, faianță, zona 
Bălcescu, accept credit Ipotecar, 
negociabil, tel. 0745/302200,2321
• dec, centrală termici proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200,000 lei, tel, 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• dec, centrali termică, 2 băl, boxă, st 98 mp, 
Carpațl, preț 145,000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• etal X balcon, parchet, repartitoare, 
contorizărl la apă șl gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38.000 euro, tel. 223400.0724/169303,0740/914688. 
(A5)
• zona împăratui Traian, Deva, etaj Intermediar, 
decomandate. 2 băl, 100 mp, centrală termică, 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță, parchet, 
merită văzut, garaj sub bloc, preț 80.000 euro. 
Tel, 235208,0724/620358, (A6)
• decomandate, zonă ultracentrală, et 7, 
superamenajat, complet mobilat și utilat, preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208, 
0729/018866, (A6)
o dec, CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpațl, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
e b-dul Decodai, et. 1, dec,, s=75 mp, contorizărl, 
neamenajat, preț 160.000 RON, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
e b-dul Decebal, dec., parchet, gresie, faianță, 
C.T., zona Artlma, 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)
• Dada, bucătăria modificată, parchet, gresie, 
faianță, contorizărl, preț 88.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băl, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță, termopane, 
CT, garaj + pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona I. Creangi parchet, contorizărl, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• camere semldeamuindate, cu parchet, 
contorlzări, balcon, et. 3, zona Kogălnlceanu, 
Deva, preț 38.000 euro, tel. 212141. (A9)
• In Brad, terasă închisă, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• zonă centrală, Brad, 2 băl, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tei. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10) 

Vând ap. 4 camere (07)

o MffildKomandBtei C.T. parchet, gresie, 
faianță, acoperit cu tablă, zona Gojdu, preț 
40.000 euro, tel, 0726-710903,0745-639022. (Al)
• semldec, parchet, apometre, et 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1.500 mid., neg., tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• dec, CT, 2 balcoane, 2 băi, gresie, faianță, beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, superame- 
najat, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• dec, st 100 mp, contorizărl, Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688. (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• bloc cărămidă, zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)

Persoană de contact: director 

economic Rus Alexandru - la tele

fonul 0355-808810.

Vor fi contactați pentru interviu și 

procedurile de angajare numai 

candidații selectați.

(69192)

• pe Iul 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 
băl, balcon, neamenajat, preț 48.000 euro, 
tel.0749/268830. (A7)
o pe Bălcescu, et. 2, semldec., bloc de cărămidă, 
contorlzări, parchet, 2 băl, s=80 mp, preț 170.000 
RON, neg. .tel. 206003,230324. (A7).
• zona L Creangă, 4 camere decomandate, et 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică, preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zona i. Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et. bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zonaLCorvln,4camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
• dac, 2 băl (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, et 3, bd. Decebal, preț neg., 
merită văzut, tei. 231800,0740/317313. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva, I balcoane, 2 băi, scară Interioară, 
centrala termici 130 mp, 240.000 ron, tel. 0722- 
564004. (Al)
• una L Creangi 6 camere decomandate, P+M, 
et. bun, 3 băl, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)

Vând case, vile (13)
• P+E+M, SC 240 mp, 2 Intrări, 5 camere, 2 băi, 2 
bucătării, garaj, C.T., 400 mp teren, 97.000 euro, 
tel. 0722-564004. (Al)
• central Deva, 2 Intrări, 3 camere, 2 băl, pivniță, 
CT, teren 600 mp, canalizare, apă, gaz, livadă, 
350.000 RON, tel, 215212, (Al)
• ioni ultracentrali casă modestă, 450 mp, 
acces auto, toate utilitățile (api gaz, curent), fs 
15 m, merită văzuti oreț 250.000 ron. Tel. 235208, 
0724/620358 (A6)
• zona Barițlu, D+ P+l, 4 camere, 2 băl, 2 
bucătării, balcon, scară interioari garaj pentru 2 
mașini, grădini centrală termică, preț 200000 
euro. tel. 235 208.0724-620358. (A6)
• unt centrali 2 balcoane, centrală termică, 
termopane, 2 băi, parchet în camere, et, 2, preț 
70000 euro, tel. 235208,0724-620358. (A6)
e una Pletroaia, P+1, construcție 2000, parter:
2 camere, hol, bale, bucătărie, garaj, la etaj: 3 
camere, hol, bale, bucătărie, pretabil 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi,
3 dormitoare, terasi garaj, teren 600 mp, preț 
105,000 euro, neg., tel, 0745/786578. (A8)
• construcția 1190, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasi garai, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• urgent, casă în Deva, 3 camere, bucătărie, 
bale (gresie, faianță) piscină, curte, st=580 mp, 
zona ultracentrali Deva, preț 150.000 euro. neg., 
tel.231800,0740/317313. (A9)
• In Brad, zona A, cu curte, garaj (150 mp), 
încălzl+e centrali canalizare, apă curentă, 
posibil privatizare, preț negociaDil, tei. 
0254/613366,0788/040,490,0788/158.483. (A10)
• In Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366.0788/040.490.0788/158.483. (A10)
• In Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, 
curent, apă, canal, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

*
e-malli

Cumpăr casă (14)

Vând case la țară (17)

* •

A

• urgent, caii cu grădini, Deva sau Simeria, 
plata imediat, tel 215212. (Al)

♦

ROMSTRADE

■ARMAN

OSPĂTAR
BUCĂTARI

AJUTORI BUCĂTARI

■ CAMERISTE

CASIER

RIMEI DE SERVICIU

MANIMJLANTI

■ MUNCITORI NECALIFICATI
• P+1, lying, bucătărie, 2 băi, 2 terase, 3 dormi
toare, centrală termică gaz lichefiat, mobilat, 
teren 3000 mp, în Săllște • Băița. Tel. 0741/740047 
0720/632545. (T)

. .....

Societate de construcții drumuri angajează, pentru

2. Mecanici utilaje

Trimiteți C.V. la fax: 021-317.58.26 sau Ia 
ana.pahomie@romstrade.ro.

Relații la : 0741/111625, 021-317.58.27

1. Muncitori necalificați

A.P.M. Hunedoara ți S.C. RIP-EST S.R.L. 
Timișoara anunța publicul interesat asupra deciziei etapei 
de încadrare a proiectului Construire magazin ProfI în Deva, str. 
M. Eminescu, f.n., urmare a procedurii simplificate de avizare, 
fără acord de mediu și fără evaluare a impactului asupra me
diului. Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al 
proiectului propus pot fl consah .re ia sediul APM Hunedoara, 
str. A. Vlaicu, rir.,25, Zîtoltj fnireibsele 8-16, și la sediul S.C, 
Keeps Urban Proiect S.U.L. ife Deva, Piața victoriei, nr.1, bl.8, 
et. 1, ap.4.

Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul A.P.M. Hune
doara, str. A. Vlaicu, nr. 25, în termen de 5 zile lucrătoare de la 
apariția anunțului. (69790)

LC AMADEUS SRL

ANGAJEAZĂ:
1. Asistent manager:
- cunoscător de limba germană
■ operare PC - Excel, Word, 
Internet
- permis de conducere

Z_£snîablk
- studii medii sau superioare
- experiență în domeniu
- cunoscător de limba germană 
sau franceză
■?, Personal..calIScaLHLi 
necallflcat în cusut (cu sau 
fără experiență)

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

SC BERE MUREȘ SA, proprietar șl operator al Hoteluliil 
RMortâSPA, selectează personal pentru ocuparea urmitoara

4, Taplțerl
Oferta noastră:
- Salariu atractiv, în funcție de 
prestație
- Tichete de masă
- Transport asigurat

CV-urile se pot trimite la fax 
nr. 0354/100.205 sau pe e- 
mail la adresa:
nwnica.munteanairom.be.
Informații suplimentare la nr. 
de telefon: 0354/100.209 sau 
la sediul firmei: Șolmuș nr, 409 
(lângă Târgul Auto, în curte cu 
Ergoform) (70017)

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

RECLAME

mailto:ana.pahomie@romstrade.ro
http://www.anD-iust.ro
nwnica.munteanairom.be
aiberemures.ro
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Dl 0TLRSSIB
j O POARTĂ DESCHISA SPRE EUROPĂ

Am deschis drum bun spre

Radio Deva
100% local

INFORMAȚII la tel: 08010100100 
sau 

în orice agenție ATLASSIB

i ci o mobilă ni^Sernă, de calitate și ieftina? 
Doar magazinul INTO ți le poate oferi!

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 

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

ERIAN1)
Tel. 0751-069.366

Reparații pompe injecție Dacia
1,9 Diesel

Țesl computerizat- citire valori, 
ștergere memorie erori motoare 
Diesel-incluși v Dacia 1,9 Diesel

Testare și reparații pompe, 
înjcctoare Common Rail

Reparații pompe injecție 
mecanice și electronice pentru 
autoturisme, a utocamioane, 
tractoare, utilaje.

vftrpmwrul potrivit pentru căutmM ta !

Pentru a elimina:

Miopia
Hipermetropia 
Astigmatismul
Tehnologie laser Bausch & Lomb 217
Diagnosticare cu aparatură de ultimă generație 
200 000 de tratamente cu laser efectuate în Europa OPHTHALMOLiOOIC SOBOPSAM



luni, 20 noiembrie 2006 cuW» MICĂ PUBLICITATE /10

ÎMPREUNA in afaceri

Cumpăr case la țară (18)

• cui miel, 1 • 2 canar», In apropferaa 
D«v«l MU Huiwdoanl, pânâ la 10 km, fl 
*anr”' «Im tnrhlrlaâ inamilnS fin Ui marin asm coin ov mcnirwi ikwwiivhi hi Hunvawv 
uuD»va.T»L 0722/974440.

ROMSTRADEj

Societate de construcții drumuri angajează, pentru 
din orașul Deva

Trimiteți C.V. la fax: 021-317.58.26 sau la 
ana.pahomie@romstrade.ro.

Relații la : 0741/111625,021-317.58.27

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

UTILAJE AGRICOLE, CENTRALE TERMICE.

Vând garsoniere (19)

a In zona Miorița, semidec, s=30 mp, parchet 
apometre, neamenajată liberă etaj 8 preț 
71.000 RON, neg, tel, 206003,230324. (A7)
a In Dorobanți, parter, dec, s=27 mp, gresie, 
faianță rolete exterioare, contorlzărl, liberă, preț 

69.000RON, neg, tel. 0745/640725. (A7)

( d mai flexibil SIS II M l)l’ RÂU 
I ara ( ARII Dl MIM A! DOIIWDA

te): 2303 IO

a In Brad, dependințe (garaj P+1), 50 mp, curte 
mare, preț negociabil, tel. 0254/613368 
■ •’V04a«d 0788/158.483. (A10)

a Marian, st 1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit, în apropierea bisericii de 
pe Emmescu, loc drept, stradă asfaltată preț 95 
euro/mp, neg,, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228(A5)
a șt 8538 mp, front stradal 15 m, utilități în 
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. 235208,0724/620358. (A6)

a Intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
a Marian, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă, curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
a Deva, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, Ideale 
pentru birouri șl depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
a Intravilan, In Deva, zona Zăvoi, s=1000 mp, 
fs=10, utilități în zonă, preț neg., tel. 212141, 
231800. (A9)
a teren, e 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utllltățllle în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

a In Brad, grădină + garaj, st 350 mp, curent 
trifazic, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
a Brad ■ Deva, 1800 mp, intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
a In Brad, zona B, 1 ha, intravilan, preț atractiv, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10)

Imobile chirii (29)

a urgent zona Dacia, dec, et bun, bale, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg, tel. 0745/786578. (A8)

a ofer spra închiriere spațiu da producție, 
800 mp, praț 14 «ura mp, negociabil Tal 
076S/356148. (10/10.11)

• urg»nt, Pava, lângă Cantina TCH, parter, totul 
nou, amenalati, contorizări, mobilați, preț 650 
milioane lei, negociabil. Tel, 222313,0747/692330, 
(T)
• Pava, tona gării, et. 1, balcon Închis, 
termopane, contorlzărl, renovați, st 32 mp, 
ocupaplli Imediat, preț 23,000 euro, tel. 0726- 
710903. (Al)
• decomandata, contorizări, uși metalici, 
termopane, parter, zona Emlnescu, preț 63.000 
ron, tel. 0740-210790. (Al)
• confort 1, dec., bucitirle falanți + gresie, 
contorlziri, zona N. Bilcescu nou, preț 82.000 
RON, tel. 0741/154401,227542 seara, (A2)
• doc, bucâtâri», bale, contorlziri, etaj interme
diar, zona Miriști, preț 75.000 RON, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• 2 camera, contorlziri, etaj Intermediar, zona 
Gojdu, preț 60,000 RON, tel. 0741/154401,227542, 
seara (A2)
• dea, contorlziri, etaj 4, zona Bejan, preț 55.000 
RON, tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• dat, contorlziri, parter, zona Gojdu, preț 
21,000 euro, tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• urgent, semldaa, parchet, gresie, falanți, 
repartitoare, mobilată balcon Închis, zona 
Miriști, preț 670 mil., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• zona Dorobanți, decomandată Izolați termic 
șl fonic, parchet, gresie, faianță rloips, spoturi, 
modificată stare bună ocupabilă Imediat, preț 
75000 ron negociabil, accept credit Ipotecar, tel. 
0723/251498,0745/302200,232808 (A4)
• zona M. Viteazul, balcon închis, Igienizată 
ocupablli Imediat, accept credit Ipotecar, preț 
22000 euro negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (A4)
• ia vinde garsonieră parchet, faianță 
apometre, gaz 2 focuri, zona Progresu, stare 
foarte bună sau la schimb cu apartament 2 
camere + dlferenți în zoni centrală accept 
credit Ipotecar, preț 67000 ron, tel. 0745/302200, 
232808. (A4)
• zona DtcabaL decomandate, parchet, 
termopan, contorlziri totale, stare bună 
ocupablli imediat, preț 85000 ron negociabil, 
accept credit Ipotecar, tel. 0723/251498,232808, 
(A4)
• etaj 1, dec., gresie, faianță termopane, uși 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228. (A5) 
••tai 3, dec., contorlziri, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78000 RON, neg., 
tel.223400,0724/169303,0742/005228.  (A5)
• dac, mamanalată st=40 mp, contorlziri, 
balcon, Dorbanțl, preț 80.000 RON, neg., tel. 
223400,0720/38796,0742/005228.  (A5)
a zona M. Emlnescu, dec, et. 3, ocupablli 
Imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208 
0729/018866. (A6)
a zona Progmul, bloc cirimldă parchet, 
vedere la stradă contorlzărl, preț 68000 RON, 
neg, tel. 235.208,0724/620358 (A6)
a zona Miorița, balcon mare, contorlziri, 
ocupabilă Imediat, preț 75.000 RON, neg, tel. 
235208,0729/018866. (A6)
a zona Piață et. 2, contorlziri, balcon, parchet 
preț 235208 0724/620358 (A6)
o urgent In zona Gojdu, et 1,2 camere, s-27 mp, 
contorlzărl, parchet preț 61.000 RON, neg, tel. 
0749/268830. (A7)
a zona Emlimcu, et.3, semidec., s=26 mp, 
neamenajată zugrăvită curată contorlziri, preț 
55.000 RON, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• pa b-dul I. Maniu, et 2, dec, neamenajată 
ocupabilă Imediat s=30 mp, preț 85.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)

a tona Dada, 1 cameră bale, parchet, marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48000 Ron, neg, 
tel. 0748/779288. (A8) • ofer sora închiriere, urgent, cameră mobilată 

în bloc, fn Deva Tel. 0254/225044. (T) .
a garsonieră Dava, complet mobilată' 80 
euro/lună tel. 215212. (Al)
a Deva, 70 mp + 130 mp, depozit termopane, 
centrală termică toate utilitățile, 800 euro/lună 
tel. 215212. (Al)
a apartament 2 camere, zonă centrală mobilat 
modern, preț 170 euro/lună tel. 0740/01397 
(A2)
a ganonferi, zonă centrală mobilat, preț 110 
euro/lună tel. 0740/013971. (A2)
o apartament 2 camere, zona Bălcescu, mobilat 
modern, centrală termică preț 150 euro/IOnă 
tel. 0740/013971. (A2)
a ofer panini închiriat ap. 4 camere, mobilat șl 
utilat, totul nou, CT, aragaz, frigider, TV, mașină 
de spălat, superamenajat, zona Al. Neptun, preț 
350 euro/lună, tel. 232060,0742/290024. (A3).
a ofer pentru închiriat ap. 3 camere, mobilat, 
aragaz, frigider, contorizări la apă șl gaz, preț 
100 euro, zona T. Maiorescu, tel. 232060i 
0742/290024. (A3)
a ofer pentru închiriat ap. 4 camere, mobilat 
aragaz, frigider, CT, renovat, zona 22 Decembrie-, 
preț 300 euro, tel. 232060,0742/290024. (A3) ’
a apartament 2 camere, circuit, et 3, contorizări 
la apă șl gaz, nemobilat, zona Miorița, preț 120 
euro/lună tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)
a casă mar», 3 dormitoare, 3 băl, living, garaj, 
curte, zonă semicentrală liniștită preț 1000 
euro, tel. 223400,0720/387896,0740/914683.  (£5) 
a zona Mărăștl, apartament 3 camere (living șl 2 
dormitoare), termopane, centrală termică 
podele laminate, tv color, gresie, faianță 
mobilat și utilat, preț 300 euro/lună Tel. 235208 
0729/018866. (A6)
a apartament» mu garsoniere, (NE)mobilate, 
zona Gojdu, B-dul Decebal, piață M. Emlnescu. 
ofer prețul pieței în funcție de condițiile oferi' 
tel. 235208 0724-620358 0729-018866. (A6) ,
a apartament 4 camere, zona Liliacului, etaj 
intermediar, de lux, centrală termică 
termopane, gresie + faianță parchet, comDlet 
mobilat și utilat, merită văzut, preț negociabil, 
tel. 235208,0724-620358. (A6) 1
a ofer pentru închiriere apartament 4 cameral 
modificat șl utilat stil occidental, CT, zona Liliac
ului, Deva, tel.231800,0740/317314. (A9)

a zona Dada, 2 camere, parchet gaz contorlzat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg, te*  0746/779288 

(AS)Aprobare n<ș 
•j ioc.

1. I)evH, bd. Decebal. bl. I parter
2 Deva, bd. 1. Maniu, bl. J parter tel: 230210
3. Hunedoara, bd. Corvin nr. 9
4. Orfiștie, str. Eroilor, bl.Cl part, tel: 244603 eStlînafl 713002’'
5. Brad, str. Avram Iancu, bl.43 p, tel: 612822 '

tel: 712592

SOCIETATE COMERCIALĂ _________

âMSMEAZĂJlRfiENI PRODUCĂTOR InCALTAMMTE

a zona Dorobanți, bucitirle, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță Inst sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288, (A8)
a dac, amonalati (parchet laminat gresie, 
faianță), contorlzărl, et.3, zona Zamflrescu, 
Deva preț 85.000 RON, neg, tel.231800, 
0740/317314. (A9)

- Tineri absolvenți In vederea calificării la locul de muncă.

- Croitori, cueătorl, salariu foarte atractiv, tlchete masă, 

un schimb transport gratuit

Tel. 0254/ 221.749 0722/ 519.009 I

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

DISTRIBUITOR AUTORIZAT SKY A I C:
-PAPETĂRIE
-ELECTROZI. SCULE. UNELTE, CUIE ELECTRICE 
-ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
-BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(65051)

Vfl («fertili cărare, numii ți

trampon pe o perioada de 
12 ufe h nuitwat 5M m / 
liersiiară, rhiarin perfexitki 
01.09-Ml 1,2006 
iar tatț-i f r®> - tisyWiî

. uaMMtm ș

©FUmMBa
nh VâariftfeMclWs

W 02503*717,
ROM»!, W55ÎW

MM 4lS

eurodw 5-15 zile 3 
ewvdw- Mw-WAi

SUPER OFERTĂ! 
Usi de interior PORTA DOORS ■ j
■ TÂMPLARII PVC Șl ALUMINIU 1 "DHLS RIMAI
■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ 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

a dec, cantori cu parchet contorlzărl Integrale, 
etaj Intermediar, s 43 mp, bd. 22 Decembrel 
(zona Liceul Auto), Deva, preț negociabil, tel. 
212141,231800. (A9)

Vând terenuri (21)
a 3000 mp, Intravilan, Intrare în Slmeria dinspre 
Deva DN 7, fs 84 m, PUD, Certificat de urbanism 
spațiu comercial P +1, avize, branșamente de 
utilități (curent apă gaz) pe teren. Tel: 0723- 
230204.CT)

• taran Marian 2100 mp, praț 7 aura mp, 
zona Feradoo, sabd BobOma pentru 
coMtnicție cosi de vacanță TeL 
07Ș&18U41 (11/1041)

a Deva zoni rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcela fs 22 m, facilități, 20.000 euro 
parcela 0722-564004. (Al)
a In Mmm, st 4600 mp, fs 70 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
a Intravilan, et 1900 mp, fs 24, apă gaz, 
canalizare la poartă zona Horea, preț 36 
euro/mp, neg, tel 0742/019418 (Al)
a urgent Intravilan, st=5000 mp, fs 20 m, 2 
parcele, acces din DN 7, zona Sântandrel, Ideal 
pentru hale Industriale, preț 15 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
a Marian, 8700 mp, fs 30 m, facilități: apă gaz, 
curent, zona Săntunalm, preț 25 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
a urgent, grădină + construcție casă livadă 
fântână curent st= 1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
a Mariart st=1550 mp, fs 18 m, facilități: 
curent apă gaz, zona Sintandrel, 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)
»kt Deva, zona, Emlnescu, ST- 17000 mp, 
parcelat de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, 
formi dreptunghiulară poziție bună Ideal pt. 
Investiție, construțle casă acte la zl, preț de la 10 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0723/2514980788/165703. (A4)
a Marian, la DN 7, între Deva șl Slmeria, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, flecare, utilități în 
zonă preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (A5)

a Marian, ei 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități în zonă Zivoi-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)

Cumpăr teren (22)

a extravilan minim 1 ha, In zona Deva. 
» la teL 0722/792209. Nu sunt agant

a 5 hectare intravilan, la șosea Deva sau împre
jurimi. olata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)
a Deva, P +1,150 mp + teren, 2 garaje, centrală 
termică canalizare, apă gaz, 82.000 euro, tel. 
0722-564004. (Al)
a hală de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședințe, poduri rulante, cale ferată 
rampă teren st=6700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• hală Industrială st=800 mp, compartimentat 
în 2, apă gaz, curent și teren st=6800 mp 
construcție nouă Deva., tel. 232060,0742/290024. 
(A3)
a «t=290 mp, H=4,5 m, curent trifazic, CT, birou 
renovat, zona Deva, preț 140.000 euro, neg., tel. 
232060,0742/290024. (A3)
a urgent, In zonă bună cu acces direct, spațiu 
comercial avizat, 140 mp, birouri, magazie, 2 
grupuri sanitare, nu necesită mari investiții, preț 
43000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165703. (A4)
a zona MâriM, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, prețlS.OOO euro, tel. 0745/786578 (A8)

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

Auto românești (36)
a vând Dada 1310 break, af 1987, stare bună de 
funcționare. Tel. 0741/740047,0720/632545. (T) 
a vând Dada 1410 L, af 1998 38500 km rulați, 
stare excepțională Farcaș Dumitru, VațadeȘus. 
Tel. 0726/220796,0788/942507. (D

Auto străine (37)

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

a vând VW Passat D, 1500 cmc, 5 trepte, VT 2008 
roșu, 4+1 uși, ture|ă piese schimb, preț 1000 
euro sau variante sau la schimb cu animale. Tel. 
0720/575832.(T)

Ui

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

SC BERE MUREȘ SA,pnRM>H^«*Mr4  
Hutelulul GERMISARA Resort&SPA, selecteMi persenal 
pwitniucu|Mrea următoarelor posturi: j

în urma testărilor obțineți DRjOME RECUNOSCUTE INTERNATIONAL
|)i'\a. (Jadire.i ( <-)>ri>nun. I t.ij 2 > iihit.i .’21. 1 ui i. C,imer:i i i2 
Tel. 0727-861174. 0251-212070 e-mail: testtlagu testflag.ro

închiriază autoturisme, 
utilitare și autoturisme 

pentru taxi. 
Pref unici 
Informații 

la<m?22/678.m.

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.

Se oferă pachet salariat 
atractiv, posibilițatea dez-r1' 
voltării unei cariere într-ot” 
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. <686n)

RECLAME

mailto:ana.pahomie@romstrade.ro
testflag.ro
mures.ro
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Compania americană G.N.L.D.
Internațional vă oferă posibilitatea unei 

1 activități proprii cu produsele companiei și 
sistem de distribuire propriu. Aflați cum se 

■ câștigă bani la nivel european, muncind in 
1 sistemul vânzărilor dfottrite.

Prezentarea va in data de 21

noiembrie 2006, la ord 1.8.00, în sala de 
l* * ședințe a Casei Sindicatelor Deva, Strada 
IKogălniceanu, nr. 4.

Radx^s nu-jl asumă responsabilitatea

i ipanitu conținutul anunțurilor de mică șl 
mira' publicitate.

Relații la telefoanele: 0741-068646 sau 
0788 1 10371.

Decese (75)

Familiile Cărăbaș, Cojocaru și Pârgaru, îndoliate și 
triste, anunță trecerea în tiefîintă a celui care a fost un 
om de o deosebită noblețe sufletească, cinste și devota
ment față de familie, soț, tată, bunic și străbunic 
iubitor,

IOVU CĂRĂBAȘ
în vârstă de 92 de ani. înmormântarea va avea loc azi, 
20 noiembrie, ora 13, în satul Teiu.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Comemorări (76)

Astăzi 20 noiembrie se împlinesc 6 
luni de când moartea nemiloasă l-a 
luat dintre noi pe iubitul nostru soț, 
tată și bunic
profesor CRIȘAN TRAIAN 

din Ilia, lăsând un gol și durere în 
suflet. Nu te vom uita niciodată!

Dumnezeu să te odihnească 
în pace!

Soția Doina, copiii și nepoții

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

■ 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, f>744/A24w;7 (Ț) (1/20.11) (7/14.11)

, • vândtrictorU650curemorcășîplug,circular 
pentru tăiat lemne, satul Hățăgel, comuna

, -Densuș, preț negociabil. Tel. 0742/061565. (T)

Mobilier și interioare (47)
• vând convenabil mobilă second, birou, 
servantă, hol, bucătărie, mochete, mașină 
automată, combină frigorifică aragaz, prețuri 

"accesibile. Tel. 218084,0722/586808,0743/211074, 
0724/643045. (T) 

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

Calculatoare si accesorii 
(51)

P ța Victoriei tu. 5W1A tei 0354 4050C2

BENE internațional

5 calculatoare 
monitoare 

imprimante 
accesorii pc 

. ...VTiyi1 " 'UIJIB”- M"MPromoție:
LAPTOP ASUS la 1899 ron (TVA indus),

2 ani garanție

*

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

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

Materiale de construcții (53)
• vând dlstanțiirl pentru fier-beton. Tel. 
0723/227569. (T)

Electrocasnice (56)
• vând aragaz 4 ochiuri și cuptor, marca 
„Modern" de Satu Mare, stare bună, preț390 ron, 
negociabil. Tel. 0745/343093. (T)

Plante și animale, agroali - 
mentare (57)

• vând porci mari de 200 kg și purcei de 50 ■ 70 
kg, rasă de carne. Tel. 210900,0744/611145. (T)
• vând porumb știulețl, 3000 kg. Tel. 
0254/224292, după ora 16. (9/17.11)

Altele (61)
• cumpăr lăzi și paleți de plastic. Tel. 
0723/227569. (T)
• vând cadă de baie acrii, nouă, scurgere 
automată, fațadă Inclusă preț 250 ron, nego
ciabil, Tel. 0723/227569. (T)
• vând umbrele Windproof, 3 ani garanție. Tel. 
0723/227569. (T)
• vând loc de veci în cimitirul Eminescu ■ Deva 
Tel. 0722/802822.

Prestări servicii (72)
• repar orice fel de defecțiune în domeniul 
instalațiilor, montez centrale, boilere, sigilez 
apometre. Tel. 218084.0724/643045,0722/686808, 
0743/211074. (T)

Pios omagiu celui care a fost și pentru noi Tataia, 
IOVU CĂRĂBAȘ

Condoleanțe familiei îndoliate.
Lucia și Nicolae Stanciu

Au trecut șase luni de când ne-a părăsit dragul 
nostru

ALEXANDRU STOICA (ALIAN)
din Almașu Sec.

Sora Angalița și cumnatul loan Diniș

Un ultim omagiu la trecerea în neființă a celui care 
a fost un om de aleasă omenie,

IOVU CĂRĂBAȘ
din Deva. Condoleanțe familiei îndoliate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace. 
Fam. col. în rezervă Nicolae șl Edit Popa

• traniport pprwam Kalla • Qarmanla ■ 
Franța ■ Spania • Portugalia, la dasUnatlai 
placări miercuri șl vineri. Relații la W. 
0745/111190,0744/MâMZ (7/17.10)

• traniport psrsoanc Italia, Germania, Franța, 
Spania, Portugalia,. la destinației Tel. 
0745/568861,0742/121148,0749/037604. (65282)

Oferte locuri de muncă (74)
o Internațional Job Expert ■ agenție acreditată 
angajează asistenți medicali în unități sanitare 
din nordul Italiei. Se oferă cazare șl întreținere 
gratuită salariu 1435 ■ 2000 euro. Relații la 
0257/281818, 0741/115527, 0724/497851,
www.experțjob.ro, international®expertjob.ro, 

.S.69168)

• Societate comercială cu profil protecția me
diului caută colaboratori cu pregătire superioară 
pentru elaborare documentații, măsurători în 
domeniu; preferabil persoane cu experiență. 
anallzademedlulSgmall.com (5/16.11)
o Unitate MRară angajează militari cu contract, 
vârsta maximă 26 de ani. Relații la tel. 
0726/280682.(9/14.11)
• administrator, Hunedoara, 1 post, data limită
21.11. Tel. 213244, orele 9-16.
o agent comercial, Deva, 10 posturi, data limită
27.11. Tel. 213244, orele 9-16.
o agent comercial, Petrila, 1 post, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
o agent de pază control acces, ordine șl 
Intervenții, Brad, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• agent de pază control acces, ordine șl 

; Intervenții, Călan, 16 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• agent da pază, control acces, ordine șl 
Intervenții, Hunedoara, 10 posturi, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16
• agent de pază control acces, ordine și 
Intervenții, Petrila, 8 posturi, data limită 30.11. 
Tel. 213244, orele 9-15.
• agent de pază în Incinte, Călan, 10 posturi, 
data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• agent de pază în incinte, Călan, 2 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază în incinte, Petrila, 1 post, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent Imobiliar. Brad, 1 post data limită 30.11. 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent Imobiliar, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Călan, 6 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 15.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• analist măsurători metrologice, Brad, 1 post, 
data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16
• animator sodo-educativ, Orăștle, 1 post, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• asamblatormontator profile aluminiu și geam 
termopan, Hațeg, 2 posturi, data limită 27.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• asHant comsrcW, Hunedoara, 2 poșțuri, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele'9-16.' -
• asistent farmacist Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.11. Tel. 213244, orele 9-16.

• asistent manager, Orăștle, 1 post, data limită
15.12. Tel. 213244, orele 9-16
• asistent medical generalist, Deva, 8 posturi, 
data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• asistent medical generalist, Lupeni, 1 post, 
data limită 1.12. Tel. 213244, orele 9 -16
• asistent medical generalist, Lupeni, 1 post, 
data limită 25.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• asistent pentru îngrijirea persoanelor vârst
nice, Orăștie, 1 post, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16
• asistent personal al persoanei cu handicap 
grav, Orăștle, 1 post, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Brad, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16
• barman, Brad, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16
• barman, Călan, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Călan, 2 posturi, data limită 30.11.Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Călan, 3 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 3 posturi, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16
• barman, Lupeni, 2 posturi, data limită 1.12. Tel. 
213244, orele 9-16
• barman, Petrila, 1 post, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16
• betonlst, Deva, 7 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9 -16
• betonlst, Hunedoara, 2 posturi, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.

Te așteptăm printre noi!

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

Te așteaptă un 
rrvdiu mctivaai, 

un program 
flexibil și colegi 

to.x dornici să-ți
' ,1./ transmită experiența 
■jp acumulată în cadrul 
nei companii multinaționale!

SC MARIAN ROMSPED SRL ORADEA 
membră a grupului de firme

AAARIAN WIEN
Vă oferă un NOU SERVICIU la standardele de 

calitate cu care ați fost deja obișnuiți:

CURIERAT RAPID EXTERN 
(PACHETE, CORESPONDENȚĂ)

ÎNȘI DIN TOATE ȚĂRILE UNIUNII EUROPENE

VIENA

EUROPA

la serviciile noastre de curierat, veți obține:
- rapiditate

- siguranță
- satisfacție deplină

- ia cel mai bun raport calitate - preț
Informații și comenzi la

ORADEA
Tel: 0259-470.060 
Fax: 0259-456.391
Mobil: 0744-788.002

TIMIȘOARA
Tel/fax: 0256-200.398
Tel/Fax: 0259-200 396
Mobil: 0744-641.316

BAIA- MARE
Tel: 0262-491063
Mobil: 0720-600512

REȘIȚA
Mobil:0720-529899
Mobil:0724-851657

(64970)

RECLAME

ww.exper%25c8%259bjob.ro
international%25c2%25aeexpertjob.ro
anallzademedlulSgmall.com
mailto:deva@ro.mcd.com
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• Restructurări la Yahoo. Compania
Yahoo are nevoie de o reorganizare a acti
vităților, iar numărul de locuri de muncă ar 
putea fi redus cu până la 20%, echivalentul 
a 2.000 de angajați, potrivit unui memoran
dum intern. Un purtător de cuvânt al Yahoo 
a confirmat autenticitatea documentului, dar 
a refuzat să ofere alte detalii. (MF)

Chris Robinson și Kate 
Hudson divorțează

Copii-artiști din 18 state au participat la 
festivalul național cultural numit „Balrang 
Festival 2006”, organizat în India, la sârșitul 
acestei săptămâni. (Foto: epa)

._______ _____________ _______ z

Concurs de I Plătită să
dans i plece

■ Muzicianul a invocat 
ca motiv, la divorț, exis
tența unor divergențe 
ireconciliabile.

Los Angeles (MF) - Muzi
cianul Chris Robinson a 
depus o cerere în justiție prin 
care cere divorțul de actrița 
Kate Hudson, invocând exis
tența unor divergențe irecon
ciliabile. Potrivit dosarului de 
divorț, muzicianul din cadrul 
formației Black Crowes, care 
are 39 de ani, încearcă să 
obțină nu numai separarea de 
soția sa, ci și custodia copilu
lui în vârstă de trei ani, al 
cuplului. Cei doi, care s-au 
căsătorit în 2000, și-au a- 
nunțat separarea în august. 
Kate Hudson, care are 27 de 
ani? este fiica cunoscutei 
actrițe Goldie Hawn. Ea a fost 
nominalizată la Oscar pentru 
„cea mai bună actriță în rol 
secundar” pentru rolul ei din 
producția „Almost Famous”. 
Actrița este cunoscută pu
blicului internațional din fil-

Nu vrea să fie președinte
București (MF) - Tru

pa de dans Big Bounce și 
formația Simplu parti
cipă la o competiție de 
dans pentru Europa de 
Sud-Est, care se desfă
șoară duminică în Ser
bia. La concursul din 
Serbia, trupa de dans va 
concura în formație com
pletă. Atât dansatorii de 
street-dance, cât și cei de 
break-dance din Big 
Bounce vor dansa în 
compeție. Mai mult, ei 
vor fi însoțiți de trupa 
Simplu și de artistul 
Alex, care tocmai și-a 
lansat piesa „Yamasha”. 
Trupa Big Bounce a obți
nut în această toamnă 
premiul al treilea la 
Campionatul Mondial de 
Dans, organizat la Bre
men, în Germania.

București (MF) - Teh
nicianul Sven Goran 
Eriksson i-a oferit 
fostei sale logodnice, 
Nancy Dell'Olio, 
jumătate de milion 
de lire sterline 
(737.000 de euro) 
„pentru a ieși din 
viața lui". Inițial, Sven 
Goran Eriksson i-a 
oferit lui Dell'Olio 
250.000 de lire ster
line din averea sa de 
25 de milioane de 
lire sterline.
Fostul selecționer al 
Angliei a precizat că 
va dubla suma 
promisă inițial dar 
condiția sa este ca 
femeia să nu dez
văluie niciodată 
detalii în legătură cu 
relația lor care a 
durat opt ani.

Londra (MF) - Cunoscutul 
actor George Clooney a fost 
îndemnat să candideze la pre
ședinția Statelor Unite de că
tre unul dintre prietenii săi 
apropiați, regizorul britanic 
Stephen Frears.

ciooney, care nu este străin 
de politică, a dezmințit însă 
zvonurile care fac referire la 
implicarea sa într-o campanie 
pentru Casa Albă, însă Frears 
este convins că actorul este 
cea mai bună alegere pentru 
președinția Statelor Unite.

Katie si Tom s-au căs itorit
A

■ Cei doi actori s-au 
căsătorit, sâmbătă la 
castelul Bracciano, din 
Italia.

Bracciano (MF) ■ Realizarea 
uniunii dintre Tom Cruise și 
Katie Holmes, care s-a deru
lat potrivit ritului scientolo- 
gic, s-a făcut în cursul după- 
amiezii și a avut loc în 
spatele zidurilor fortăreței. 
Căsătoria celor doi a fost con
firmată de purtătorul de 
cuvânt al starurilor, Arnold 
Robinson, pentru revista 
americană People.

Potrivit postului TV de 
știri Sky TG 24, durata cere
moniei a fost de 15 minute. 
Circa 40 de mașini cu gea
muri de culoare închisă au

Papagal indieni însetați, așteptând ca 
pe țeava să iasă un firicel de apă. (Foto: epa)

Francis Girod a decedat
Bordeaux (MF) - Cineastul francez Fran

cis Girod a încetat din viață în noaptea de 
sâmbătă spre duminică, în urma unui atac 
cardiac. Girod a încetat din viață la vârsta 
de 61 de ani, într-un cămin din Bordeaux, 
după ce serviciile de urgență au fost aver
tizate că producătorul și scenaristul francez 
nu se simte bine. Membru al Academiei de 
Arte Frumoase, el a fost cunoscut publicu
lui prin intermediul unor producții precum 
„La Banquiere” (1980) cu Romy Schneider 
sau „Le bon plaisir” (1984) cu Catherine 
Deneuve și Jean-Louis Trintignant.

Reținut pentru droguri
■ Cântărețul Pete 
Doherty, arestat și eli
berat pe cauțiune din 
cauza drogurilor.

Londra (MF) - Cântărețul 
Pete Doherty a fost eliberat 
pe cauțiune după ce a fost 
arestat recent, fiind suspectat 
de posesie de cocaină. Solis
tul -formației The Babysham
bles a fost reținut de ofițerii

Kate și Chris (Foto: epa)

me precum „You, Me and 
Dupree” și „How to Lose a 
Guy in 10 Days”. Robinson a 
înființat formația The Black 
Crowes în 1985 și a ajuns cele
bru în anii 1990 cu hituri pre
cum „She Talks To Angels” și 
„Hard to Handle”.

„Ar fi un președinte excelent. 
George este un om corect și 
care știe să discute cu 
oamenii”, a spus Frears, care 
a regizat de curând filmul 
„The Queen”.

„Aș fi un candidat îngrozi
tor. Nu am absolut nici un fel 
de răbdare în ceea ce privește 
compromisurile. în plus, sluj
ba pe care o am acum este 
cea mai bună din lume”, a 
spus Clooney, comentând pe 
tema presupusei sale candi
daturi.

Cei doi s-au căsătorit după șapte luni de la nașterea fiicei lor

adus oaspeții la petrecerea de Jennifer Lopez, Jim Carrey, 
după încheierea căsătoriei. Brooke Shields și Victoria

de poliție după ce aceștia l-au 
văzut conducându-și necon
trolat mașina Jaguar în a- 
propierea locuinței sale din 
estul Londrei. Alături de 
Doherty au fost arestați și doi 
pasageri ai mașinii, suspec
tați și ei de posesie de dro
guri. Doherty a urmat în mod 
repetat tratamente pentru 
dependența de droguri, la 
clinici din Marea Britanie, 
Franța, Portugalia și Thai

Corina este născu
tă în zodia Vărsător, 
îi plac petrecerile, 
muzica și dansul.

(Foto: T.Manu)

Fata zilei o găsiți și pe 
www.huon.ro

landa. La 8 noiembrie, el a 
fost condamnat la plata a cir
ca 1.100 de euro amendă pen
tru că a lovit o jurnalistă de 
la BBC, în cadrul unui inci
dent care s-a produs în luna 
martie. Pete Doherty are o 
relație tumultuoasă și de 
lungă durată cu manechinul 
Kate Moss. Presa britanică a 
anunțat că cei doi au intenția 
să se căsătorească și că Moss 
ar fi însărcinată.

Beckham au fost doar unele 
dintre vedetele pe care le-a 
putut vedea mulțimea adu
nată în jurul pieței din Brac
ciano, localitate situată la cir
ca 40 de kilometri distanță de 
Roma.

Katie Holmes, care a purtat 
o rochie de mireasă realizată 
de Giorgio Armani, a apărut, 
la miezul nopții, la una din
tre ferestrele castelului, ea ți
nând-o în brațe pe Suri, fiica 
pe care o are împreună cu 
Tom Cruise și care s-a născut 
în urmă cu șapte luni.

Acesta este al treilea mari
aj pentru Tom Cruise și 
primul pentru Katie Holmes, 
care formează unul dintre cu
plurile cele mai populare și 
mai controversate de la Ho
llywood.

Un chinez căutând să 
cumpere o pasăre, din u- 
nul dintre cele trei ma
gazine de păsări exis
tente în Beijing.

(Foto: EPA)
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