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Cer ajutor ca să fure
• Plângere. Ziaristul Cătălin Docea a declarat că va depune o plângere împotriva polițistului din calculatorul căruia a reușit să descarce, pe Internet, documente secrete, după ce acesta a afirmat că jurnalistul i-ar fi accesat neautorizat computerul, /p.6

■ Romii din Geoagiu 
cer sprijinul autorită
ților pentru a nu mai 
fura curent electric.

Geoagiu (I.J.) - 40 de familii rome de pe Strada Muzicanților, din orașul Geoagiu, nu au curent electric. Mai

multe razii ale mascaților au dovedit că cele mai multe din familii fură curent electric de la rețeaua stradală. Ultima razie de acest fel a avut loc vineri, 17 noiembrie, când șapte familii rome riscă dosare penale pentru furt calificat. Romii spun că sunt obligați să fure curent electric

pentru că se află în situații disperate și n-au altă sc’utie. „Există un proiect aprobat, de 5.000 de dolari finanțat de Fundația Soros, care permite romilor să plătească racordul de curent electric. Există și o solicitare a primarului orașului, Simion Mariș, către Consiliul Județean și Prefec-

tura Hunedoara prin care se solicită fonduri de branșare de la Enel până la casa omului”, declară Tiberiu Bogdan, reprezentantul romilor în cadrul Primăriei Geoagiu. /p.3
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Zarandului au beneficiat din anii 40 de
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„Carnet de moț", un fel de pașaport cu care puteau circula în toată țara și care ținea locul cărții de identitate, /p.3 (Foto: cd
l________ ____ _________ _ _ __ __ __ ___ >

Primăria Deva investește 4,31 milioane de lei noi în lucrările de amenajare a parcărilor laterale și în construcția unor benzi de circulație suplimentare pe arterele de circulație cu trafic intens din municipiu. /p.6
(Foto: Traian Mânu)
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Femeile domină învățământul
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Schimbă-ți viața spre mai bine!
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Pestă porcină la Deva
■ Aproximativ 50 de 
porci infectați cu pestă 
au fost depistați la o 
microfermă din Deva.

Deva (T.S.) - După ce a achiziționat mai mulți porci de la o persoană din județul Arad, proprietarul unei mi- croferme, din municipiul Deva, s-a văzut pus în situația de a alerta medicii

veterinari. Sosiți la fața locului, medicii au constatat că animalele sunt infectate cu virusul pestei porcine. Astfel, potrivit directorului executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara, Marius Lăzărescu, aproximativ 50 dintre porcii din microfermă erau infectați, drept pentru care aceștia au fost eutanasiați și incinerați, iar

zona a fost dezinfectată. “La această dată, ca o primă măsură de prevenire a răspândirii acestui virus, am hotărât să interzicem comercializarea porcilor în târgurile organizate pe raza județului Hunedoara. Până la rezolvarea acestei situații, singurele târguri din județ, unde pot fi comercializați porci sunt cele din Hațeg și Pui”, a declarat Lăzărescu.

Subvenții
Deva (C.B.) - Studenții hunedoreni care nu au găsit un loc de cazare în cămin nu știu că ar putea beneficia de subvenții în cazul în care locuiesc cu chirie în alte spații. Așa se explică faptul că la Facultatea de Inginerie din Hunedoara nu s-a înregistrat nici o cerere în această privință, /p.6

Profesori fără banderolă albă!
■ Forma de protest a 
profesorilor din țară nu 
a fost agreată și de cei 
din județul nostru.

Deva (S.B.) - Profesorii din județul Hunedoara nu sunt de acord cu greva japoneză chiar dacă și ei protestează pentru că sunt nemulțumiți de bugetul pe anul viitor, care prevede doar 5,2% din PIB pentru Educație, un procent mai mic decât cel cerut. Protestul lor va începe însă

de miercuri, 22 noiembrie. Greva japoneză a cadrelor didactice, declanșată ieri în întreaga țară de sindicaliștii membri al Federației Educației Naționale, nu a fost luată în serios de liderii de sindicat din unitățile de învățământ hunedorene. Membrii Federației Educației Naționale spun că prin stabilirea unui astfel de buget, guvernanții încalcă legea conform căreia se prevede alocarea pentru învățământ a unui minim de 6%. /p.5

mente insolite, va fi încuiat într-un giroscop uriaș în care va sta două zile, /p.12 (Foio: epa>

mailto:cuvantul@informmedia.ro


PANORAMIC /2marți, 21 noiembrie 2006
K SORTWWW* ,

3 •* > rf J J J ■^•’«r-^-w• Termen-limită. Președinția finlandeză a UE a anunțat, ieri, că termenul limită până la care Turcia poate ajunge la un compromis cu Ciprul, pentru a evita o întârziere a procesului de aderare, este de 6 decembrie, dată la care va avea loc reuniunea Comisiei Europene. Turcia a anunțat că va acționa în acest sens numai dacă UE pune capăt izolării părții de nord a insulei Cipru.

întâlnire Băsescu-Tăriceanu

Nu-i exclus să 
candideze

Washington (MF) - Senatorul democrat John Kerry a declarat că încă mai ia în considerare posibilitatea de a candida la prezidențialele din 2008, chiar și după ce a fost nevoit să-și ceară scuze pentru o „glumă nereușită”. într-o emisiune tv, Kerry i-a avertizat pe studenți că, dacă nu învață bine, „nu vor face față situației din Irak”. El a prezentat scuze militarilor americani pentru remarca privind Irakul, afirmând că s-a exprimat greșit, iar comentariul său era gândit drept o glumă la adresa felului în care gestionează președintele Bush situația din Irak. Kerry, învins de Bush în 2004, a atras critici din partea republicanilor și chiar a democraților în ultimele zile ale campaniei pentru legislative.

John Kerry (Foto: epa)

Henry Kissinger

E Președintele și pre
mierul au discutat ieri, 
la sediul Guvernului, pe 
tema CSAT.

București (MF) - Guvernul a confirmat întâlnirea de ieri dintre președintele Traian Bă- sescu și premierul Călin Popescu Tăriceanu, precizând că cei doi oficiali au discutat despre agenda ședinței de mâine a CSAT.„Principalul subiect abordat în timpul acestei discuții a fost problematica siguranței energetice a Români”, se arată într-un comunicat al Biroului de Presă al Guvernului.

La întâlnire au participat ministrul Economiei și Comerțului, Codruț Șereș, și ministrul Finanțelor Publice, Sebastian Vlădescu.Președintele Traian Băses- cu și premierul Călin Popescu Tăriceanu au avut, ieri, o întâlnire la Palatul Victoria, au declarat agenției MEDIAFAX surse guvernamentale.întâlnirea a durat aproximativ o oră și s-a desfășurat în cabinetul premierului.
Subiecte arzătoareUnul dintre subiectele discutate de șeful statului și premier a fost situația energetică la nivel național și soluțiile

Premierul și președintele
(Foto: arhivă)de reducere a costurilor facturii la energie și gaze.Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) se va reuni mâine pentru a discuta privatizările din sectorul energe

tic, inclusiv clauzele din contractul de vânzare a Petrom, ' nivelul redevenței și de fiscalitate aplicat companiei. 'Ieri, Tăriceanu a anunțat se ■ va întâlni, azi, cu Wolfgan* Ruttenstorfer, președintei® grupului austriac OMV, acționarul majoritar al Petrom, printre temele discuției nu- mărându-se posibilitatea ca Petrom să suporte, financiar, o parte a efectelor majorării prețurilor la carburanți și gaze naturale.El a amintit că nu susține. renegocierea contractului de ‘ privatizare a companiei Pe: • trom, preluată în 2004 de ‘ OMV.

(Foto: EPA) 

| Propunere 
f ’ tândra (MF) - Fostul 
i secretar de Stat ame- 
i rican Henry Kissinger 
i a propus, duminică, 
; organizarea unei 
i conferințe internațio- 
i nale pentru discuta- 
î rea viitorului Irakului, 
i „Pe termen scurt, 
: trebuie să dăm o 
i definiție intemațio- 
: nală a ceea ce în- 
: seamnă o rezolvare 
; legitimă - ceva care
i să poată fi susținut 

de statele vecine, de 
I noi și de aliații noștri, 
i Pe termen scurt, tre- 
i buie organizată o 
?' conferința internațio- 

1 nală, la care să ia 
parte țările vecine,

i poate și membrii per
manent ai Consiliului 
de Securitate și țările 
care au interes major 
pentru rezolvarea 
crizei, cum sunt India 
și Pakistanul", a de
clarat Kissinger.

Mii de indonezieni au protestat față de vizita președintelui SUA in această țară (Foto: epa)

Risc de atentate în preajma lui Bush

Proiect ambițios
Teheran (MF) - Președintele iranian a declarat, ieri, că țara sa intenționează să instaleze pe viitor 60.000 de centrifuge pentru îmbogățirea uraniului, potrivit agenției iraniene de presă ISNA, citată de Reuters.„Intenționăm să instalăm 60.000 de centrifuge și, cu voia lui Allah, Iranul va putea să răspundă nevoilor sale de combustibil nuclear până la începutul anului viitor”, a declarat Mahmoud Ahmadinejad, citat de agenția ISNA. Anul iranian începe în luna martie.

Jakarta (MF) - Poliția indoneziana a anuțat ieri că a verificat centrul orașului Bogor, cu câteva ore înainte de sosirea președintelui american George W. Bush, după ce a primit o informație privind posibilitatea comiterii unui atentat sinucigaș.

Poliția a avertizat organizatorii unei manifestații de mare amploare care a avut loc la Bogor, să fie atenți la orice persoană care poartă un rucsac sau haine suspecte.Mii de musulmani indonezieni s-au îndreptat ieri dimineață spre Bogor, unde, la

prânz, a sosit președintele a- merican George W. Bush.Organizatorii susțin că au participat 30.000 de manifes- tanți la protestul față de a- ceastă vizită controversată a președintelui american în cel mai mare stat musulman din lume.

Lansate fără acord
Ierusalim (MF) - Armata is- raeliană a lansat în cursul a- cestei veri, în Liban, mii de bombe cu submuniție, contrar unui ordin dat de șeful Statului Major, generalul Dan Ha- lutz, a anunțat televiziunea publică israeliană.Conform postului tv, a fost înființată o comisie de anchetă pentru stabilirea motivelor care au condus la nerespecta- rea ordinului generalului Ha-, lutz, în timpul conflictului cu Hezbollah din iulie și august.Și pe site-ul publicației Ye- diot Aharonot există unele precizări cu privire la faptul că această informație provine „dintr-un raport de anchetă internă a armatei terestre, care arată că artileria israelia-1 nă a utilizat aceste bombe în* ,, contradicție cu directivele? generalului Halutz”. . . -Aceste bombe cu submuniție sunt formate dintr-o componentă principală, care lansează în aer mai multe sute de bombe mici, pe o arie extinsă. Acestea nu explodează neapărat la impactul cu solul, făcând posibilă o amenințare durabilă, asemănătoare minei antipersonale.Conform cotidianului Haa-i retz, armata a lansat în Liban peste 1,2 milioane de submu- niții.

Trei opțiuni pentru Irak

Iranul plănuiește deschiderea primei centrale nucleare în 2007, după o serie de întârzieri.

Mahmoud Ahmadinejad (Foto: epa)

■ O comisie a Pentago
nului a prezentat trei va
riante pentru îmbunătă
țirea situației din Irak.Washington (MF) - O comisie a Pentagonului a prezentat trei opțiuni principale pentru îmbunătățirea situației din Irak și anume retragerea, trimiterea unui număr mai mare de trupe sau reducerea lor concomitent cu prelungirea staționării, relatează cotidianul The Washington Post.Grupul va recomanda cel mai probabil o combinație între creșterea numărului de militari americani pe termen scurt și pregătirea pe termen lung a forțelor irakiene, arată cotidianul, citând un important oficial din cadrul apărării.Opțiunile au fost denumite „Mergeți acasă”, „Deveniți mai puternici” și „Mergeți mai departe”.Surse apropiate raportului elaborat sub comanda șefului Statului Major Interarme, generalul Peter Pace, au declarat că grupul a conchis că nu

există suficiente forțe pentru suplimentarea trupelor.Opțiunea „Mergeți acasă”, care prevede o retragere rapidă, a fost respinsă, pentru că ar fi împins Irakul în pragul unui război civil.
Plan hibridGrupul de la Pentagon a propus un plan hibrid, „Mergeți mai departe”, care presupune reducerea prezenței a- mericane, combinată cu o pregătire și consiliere pe termen lung a forțelor irakiene.Oficialii declară că, prin a- mestecul opțiunilor, prezența americană în Irak va crește de la 20.000 la 30.000 în decursul unei perioade scurte de timp. în prezent, în Irak se află aproximativ 140.000 de militari.Democrații, care au preluat controlul asupra Congresului, au promis retragerea trupelor din Irak în următoarele luni.Președintele George W. Bush a declarat că trupele americane nu ar trebui să se retragă până când irakienii nu vor putea prelua controlul asupra securității.

Exercițiu americano-chinezO
® Marina americană și 
cea chineză au efectu
at un exercițiu comun.

Beijing (MF) - Marina americană și cea chineză au efectuat, duminică, un exercițiu comun, perceput ca un nou pas pe calea cooperării dintre cele două puteri militare.Nave din ambele țări, dotate cu rachete, au efectuat exercițiul în Marea Chinei de Sud, după ce oficialii realizaseră împreună planurile pentru manevrele din această săptămână, un sistem menit să îmbunătățească înțelegerea și comunicarea dintre aceste puteri, conform declarațiilor unui comandant american din cadrul Flotei Pacificului.Legăturile militare dintre SUA și China au încetat în 2001, în urma coliziunii dintre un avion de luptă chinez și o aeronavă americană de supraveghere, sol

date cu moartea pilotului chinez și cu aterizarea forțată a echipajului american în China, unde a rămas timp de 11 zile.Cele două țări au încercat să își amelioreze relațiile în ultimul an, însă posibilitatea unor noi tensiuni a crescut după întâlnirea, în octombrie, dintre o navă americană de război și un submarin chinez în Oceanul Pacific.Autoritățile de la Washington s-au plâns mult timp de o lipsă de transparență în cadrul modernizării militare a Chinei și au presat Beijingul să acorde forțelor americane un acces mai mare la bazele mi- * litare chineze.Ele se tem și de faptul că , 4 fortificarea puterii militare a Chinei ar putea să pericliteze echilibrul din zonă, cu consecințe asupra Tai- wanului, pe care China îl revendică și susține că va riposta dacă își va declara formal independența.
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• Furt de fân. loan R. și Gheorghe M., ambii din Hunedoara și Ion R., din Turdaș, au fost prinși în flagrant, de către polițiștii din Teliucu Inferior, în timp ce furau fân, cu două căruțe, de pe terenul lui Ene V., de 40 ani, din satul Cinciș-Cerna. Prejudiciul, în valoare de 500 lei, a fost recuperat, iar cei trei sunt cercetați în libertate pentru furt. (M.T.) 
<4 Religie. în credința populară, sărbătoarea religioasă a creștinilor ortodocși prăznuită astăzi, „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului", este cunoscută sub numele de Ovide- nie. Este o zi în care se spune că cerul se deschide, vitele vorbesc, iar cei „neprihăniți" le aud. (S.B.)

Amenință cu furturi repetate

Lovit cu 
bâta-n capPui (M.T.) - în urma unui scandal izbucnit între doi bărbați din localitatea Pui, unul dintre aceștia a suferit leziuni puternice la cap, fiind internat la Spitalul din Hațeg. Unul din martori a anunțat polițiștii, duminică seară, care ajunși la fața locului au constatat că între Cristian B., de 36 de ani, și Malutin M., de 46 de ani, ambii din localitatea Pui, muncitori la o bcietate comercială din Râu Bărbat, a izbucnit un conflict, pe fondul consumului de alcool. în urma scandalului, Cristian B. l-a lovit în cap cu o bâtă pe Malutin, care ulterior a fost internat la Spitalul din Hațeg. Cercetările bon- tinuă, iar în funcție de jumărul de îngrijiri medicale se vor lua măsurile legale care se impun.

„Eu, ma
rioneta"
Hunedoara (S.B.) - 
Ieri, la Galeria de 
Arte din municipiul 
Hunedoara a fost 
vernisată expoziția 
personală de pictură 
a artistului Gabriel 
Pop. în luna aprilie 
2005, Gabriel Pop a 
mai fost prezent pe 
simezele galeriei 
Hunedoarei într-o 
expoziție de grup a 
studenților de la Uni
versitatea Națională 
de Arte din Bucu
rești. Artistul, născut 
la Botoșani, la 14 
aprilie 1983, este 
absolvent al Liceului 
de Artă din Oradea, 
actualmente fiind 
student la UNA 
București, secția Pic
tură. Gabriel Pop a 
expus în numeroase 
expoziții de grup și a 
avut o expoziție per
sonală de pictură la 
Cercul Militar din 
Oradea. Expoziția 
este intitulată „Eu, 
marioneta".

■ Romii spun că, dacă 
nimeni nu-i ajută să se 
racordeze la curent, 
vor fura în continuare.

Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.roGeoagiu - O parte din cele 800 de persoane care trăiesc în cartierul Muzicanților din Geoagiu nu are curent electric. Cererile lor sunt făcute de ani buni, dar nimeni nu vrea să-i ajute.Primarul Simion Mariș a făcut o adresă autorităților județene prin care solicită un sprijin de 60.000 de lei, nece

Elisabeta Motoi Doru Trandafir (Foto: CL)sar pentru ca furnizorul de energie electrică să branșeze casele care au solicitat branșarea.Potrivit primarului Mariș, „situația din cartier este
explozivă și trebuie făcut ceva”. „După inundațiile din vară avem șobolani în case. Dacă nu avem curent electric, seara riscăm să ne muște copiii și în fiecare familie

există câțiva”, spune Natașa Bacrău. „Eu am fost nevoită să mă racordez la firul de curent electric al vecinilor, care vor să mă lase. Am o mamă paralizată și noaptea am cele mai multe probleme”, spunea Elisabeta Motoi.„Am furat, da, am ftirat curent. Poate că mă bagă la pușcărie. Ca mine mai sunt și alții. Trăim din ajutoare sociale și nu ne putem permite să plătim noi decât racordarea de la poartă până în casă. Toți vom fura curent și în continuare, nu avem altă soluție dacă nu primim curent electric”, susține Doru Trandafir.

- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Ehiriac Vasile, din Hunedoara

- Birou notarial Farcaș țadislau, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Barbu Camelia, din Hunedoara

. - Laborator Ar Medica, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara

-t Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara

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

doara

- Cabinet medical doctor Cordea Klertea, din Deva

- Cabinet medical doctor Josan Elisabeta, din Deva

Cabinet medical doctor Maieu Vaier, din Deva

- Cabinet medical doctor Gros Gabriela, din Deva

- S.C. Star Ice S.R L, din Deva

- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, Deva

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS

.în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 
de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 
cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 
Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 
alături de cele mai interesante comentarii.

DA

cuvto Vot p™
s ’întrebarea săptămânii: Justifică 

'iparcările 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.

Mândria de a fi moț cu acte
■ „Carnetul de moț", 
pașaportul celor din 
Țara Zarandului - piesă 
de muzeu.

Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.roMihăileni - Cu toate că are 86 de ani și nu-1 mai folosește, Nicodim Ciocan din Mihăileni păstrează în buzunarul cu actul de identitate și „Carnetul de moț” care acum pentru toți locuitorii Țării Zarandu

lui a devenit o amintire. „Azi el nu mai valorează ni-mic. Dar, prin anii 40, plecam cu el prin toată țara și era o dovadă că suntem oameni harnici și de caracter. Am bătut țara în lung și lat. Plecam câte 4-5 căruțe cu cherestea, mere și var pe care le vindeam. Cumpăram pe bani cereale care la noi în zonă nu se făceau. Dacă le arătam carnetul de moț, lumea avea încredere că produsele noastre erau de cea mai bună calitate”, spune Nicodim. Locui-

—

Prima filă din carnettorii comunei Buceș spun că zonă mai săracă decât a lor nu a existat niciunde în județ. „Carnetul de moț ne-a scos din foame între anii 1946-1947. Mergeam cu el ca și cu pașaportul până în Dobrogea după cereale. Până acum 10 ani îl
A revenit la „dragostea dintâi"
■ Una dintre persoa
nele reținute în dosarul 
„Hidra" a fost prinsă la 
furat de fier vechi.

Mihaela TĂmaș
mihaela. tamas@infarmmedia.roHunedoara - Cinci persoane au fost prinse de polițiștii din Hunedoara, în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 1:00, după ce au furat mai multe piese metalice din incinta unui liceu din localitate.B.D., de 16 ani, elev, V.E., de 14 ani, elev, Marius C., de 19 ani, neșcolarizat, B.N., de 17 ani, fără ocupație și Adrian Mihai Nemeti, de 18 ani, cercetat în dosarul mafiei fieru-

Nicodim Ciocanfoloseam pe transportul CFR, însă acum nu mai are nici o valabilitate. Nu pot să-l arunc, pentru că el reprezintă pentru mine atât tinerețea, cât și necazurile și greutățile pe care a trebuit să le înfrunt de-a lungul anilor”, adaugă Nicodim.

Unul din cei anchetați în dosarul Hydra a fost prins furând fier vechilui vechi, toți din Hunedoara, au escaladat gardul și au intrat în incinta liceului, lorificați la un centru de colectare a fierului vechi, din localitate. Prejudiciul, a căruispațiul respectiv fiind închiriat de o societate comercială care are ca obiect de activitate confecțiile metalice. Au furat 23 de suporți metalici pentru rafuri, care urmau să fie va-
valoare urmează a fi stabilită, a fost recuperat integral. în cauză s-a întocmit dosar penal pentru furt calificat, iar cei cinci sunt cercetați în stare de libertate.

Permise 
suspendateDeva (M.T.) - în urma acțiunilor și controalelor efectuate în trasee, polițiștii hunedoreni au aplicat 501 amenzi la legea circulației, din care 108 la regimul de viteză și au ridicat în vederea suspendării 15 permise de conducere, din care 10 pentru consum de alcool și 14 certificate de înmatriculare. Au fost constatate, în trei zile, un număr de 763 de încălcări ale diferitelor acte normative, sancționate cu amenzi în valoare de 28.897 lei.

Facilitări pentru siderurgiștiHunedoara ( C.P.) - Anga- jații de la Mittal Steel Hunedoara vor beneficia, de la 1 ianuarie 2007, conform noului contract colectiv de muncă, de alimentație de efort, prime mărite și reduceri la biletele în stațiuni, a declarat Petru Vaidoș, președintele Sindicatului „Siderurgistul” Hunedoara. Circa 1100 de salariați de la laminoare și de la oțelărie vor primi o rație zilnică de aproximativ 350 de grame de carne de pasăre, pe care o vor ridica cumulat de la centrele specializate o dată sau de două ori pe lună. Cuantumul celor cinci prime

va crește de la 1 ianuarie cu 20%, adică de la 500 la 600 de lei noi anual. Tot de anul viitor angajații combinatului vor beneficia de reduceri de 50% la plata sejururilor petrecute în unitățile proprii de agrement de la Cinciș și Râușor. Anul viitor va continua programul de îmbunătățire a condițiilor de muncă și a transportului muncitorilor. Astfel se vor continua lucrările de refacere a vestiarelor și vor fi înlocuite autobuzele, trei dintre mijloacele de transport fiind deja schimbate, a mai spus liderul sindical.
Copilul internat, unchiul cercetat

Brad (M.T.) - Copilul de nouă ani, agresat de unchiul său, în urmă cu aproximativ o săptămână, pe motiv că nu și-a făcut temele, a fost internat în Centrul de Plasament din Brad. Oamenii legii au constatat că băiatul prezenta lovituri la nivelul feței și l-au transportat la spitalul din Brad, la secția de pediatrie, unde a rămas internat până vineri, cu „echimoză subor- bitală”. „Au fost anunțați angajații Direcției de Pro

tecție a Copilului, care au stabilit ca micuțul să fie internat în Centrul de Plasament, decizie cu care a fost de acord și familia unchiului său. Agresorul, unchiul copilului este cercetat pentru lovire, iar dosarul va fi înaintat în cursul zilelor următoare, pentru soluționare, Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara”, declară șeful Poliției Municipiului Brad, comisarul-șef Adrian Petruș.

te HV. Concursul intitulat „PowsteoeTwșwtbiae* cere ca elevii unei clase 

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

Poveste de Moș Nicolae

JURNAL
CONCURS

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
mailto:tamas@infarmmedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
http://www.huon.ro
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aua internaționala Anonima
1624 - A murit teozoful mistic german Jakob Bohme (n. 
1575),_______________________________________________

1694 - S-a născut Voltaire (Francois 
Marie Arouet), filosof și scriitor francez.
1887 - A murit scriitorul și folcloristul
Petre Ispirescu (n. 1830)._____________
1898- S-a născut pictorul suprarealist 
belgian Rene Magritte._______________
1923 - S-a născut mitropolitul Bana

tului, Nicolae Corneanu, membru de onoare al Acade- 
miei Române.____________________________________________
1945 - S-a născut actrița americană Goldie Hawn (foto). 
1991 - Adunarea Constituantă a adoptat noua Consti
tuție a României._________________________________________
1995 - Acordul de pace de la Dayton (SUA) asupra Bosniei.

VREMEA

Prognoza pentru astăziAverse de ploaie. Maxima va fi de 11°C, iar minima de 0°C.
Prognoza pentru două zile
Miercuri. Averse de ploaie. Maxima va fi de 11°C, iar minima de 1°C.Joi. Averse de ploaie. Temperatura maximă va fi de 9°C. Minima va fi de circa 1°C.

Soluția integramel din numărul precedent: B - S - CAT - CIREȘE - AM - LOTO - ALI

- FAT - ARSEN - I - IARA - RG - UB - CERC - E - URI - AUZ - PLINA - ROD - GS

- BOB - I - BACA - PARS - RĂNIT - IC - Bl - TU - I - JE - SFERA - OBEZ

HOROSCOP

a*
X*

Berbec

Dimineață s-ar putea să fiți acuzat de colegi că nu sunteți 
consecvent. Fiți prudent, pentru că astăzi aveți tendința 
să fiți impulsiv. Nu neglijați Investițiile!

Taur _ . . .. ;î.'.Li,

Aflați că o cunoștință s-a îmbolnăvit grav. Vă implicați și, 
astfel, faceți mai multe drumuri scurte. în a doua oarte a
zilei, sfaturile unei rude vă ajută.

Gemeni

Sosirea unor musafiri din altă localitate va obligă să vă
schimbați planurile pentru azi. Dacă vă roagă să îl ajutați 
cu ceva, vă sfătuim să nu îi refuzați.

Rac

Sunteți hotărât să rezolvați o problemă financiară care va 
sâcâie de mai multă vreme. Dacă vi se propune să vă aso- 
ciați într-o afacere, vă sfătuim să nu ezitați.

Leu

Intenționați să începeți o activitate nouă, dar vă lipsite 
simțul practic. Vă recomandăm să mai așteptați. iSsațl 
miei probleme de sănătate.

Fecioară
Sunteți foarte sensibil și nu sunteți mulțumit de nimlc.’încer-
câți să depășiți această stare, pentru că poale să vă afecteze
relațiile cu familia și prietenii!

Balanță

Calendar Creștin-Ortodox_________
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului.

Calendar Romano-Catolic_________________________
Prezentarea la Templu a Sfintei Fecioare Maria.

Calendar Gjpțp-Cateii^ . ____________________
Intrarea în Templu a Maicii Domnului.

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!

ÎNTRERUPERI âPA,BAZ,CURENT

Energie electrică _ _________________________ ____
Astăzi, furnizarea energiei electrice va ti întreruptă în ved
erea executării de lucrări programate, între orele:
10.00 - 12.00 în localitățile Archia, Pensiune A-chia, A'maș. 
Almașu Sec, Cârjiți, Popești, Ghergheș, Cozia, RTV Cozia; 
- Sat Cristur (zona Colonie) și CFR Deva (zona Petroliere) 
întreruperi de scurtă durată.
8.00-14.00 în localitățile: - Hunedoara, str. G. Enescu, 
nr.11, sc.A, și străzile E. Varga, Carpați, P. Cerna, 
Dorobanților, Rovine, Suituri, Lătureni, Canalului, Eroilor, 
Izvor, Pârvan, Vulcănescu;- Răchitova;

Gaz_____________ _ _____________(____ ______
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
9.00 - 15.00 pe Str. Pietroasa, bl.3, sc. D, M.Eminescu 
bl.CS, sc.A și în cartier® Dorobanți, bl.24, se.A.

Apă_______ î__________________ ____________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
8.00 - 14.00 pe str. Șt. cel Mare, Ghe. Lazăr, A.VIaicu, 
Cetății, Al. Trandafirului. Izvorului și S.Dragomir.

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

J Nume...........................................-qL
! Prenume ................................... A
J Adresa........................................ {
I .......................Tel........................ I
[ Localitatea................................. j
! Sunteți abonat la Cuvântul liber? ! 

DA □ NU □

Ciulama de ciuperci
Ingrediente: 1 kg de ciuperci, 1 pahar mare cu lapte, 100 g ulei, sare, piper, usturoi, o lingură de făină, smântână după gust.
Mod de preparare: Se spală bine ciupercile. Se curăță, se tăie în felii subțiri. Se călesc într-un vas cu 100 g ulei (sau unt) aproximativ 5 minute, după care se acoperă vasul și se lasă la înăbușit, adăugând din când în când puțină apă, până se fierb ciupercile (20 minute). Când sunt fierte, se adaugă o lingură de făină, un pahar mare cu lapte, sare, piper, usturoi, după gust, și se fierb până se îngroașă compoziția.

7:00 Jurnalul TVR
8:00 Justiție militară (s).
El Cu: David James

8:55 De la alb-negru... la 
color (r)

9:00 Joaca de-a poveștile 
(r)

9:30 Desene animate: 
Sabrina 

10:25 TVR 50. Izolați în 
România. TVR - singu
rul prieten 

10:35 Parteneri de week-end
(r)

11:05 Nocturne (r)
11:50 Celebritățile timpului

0 tău (s)
12:00 Dis-de-seară (r)
13:00 Cony și restul lumii 

(ep. 78, SUA, 2003) 
13:30 Desene animate.Club
0 Disney

14:00 Jurnalul TVR
15:30 Oglinda retrovizoare 
16:00 Kronika
17:00 Jurnalul TVR
17:15 Impas
17:50 De la alb-negru... la 

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

20:15 Stewardesa (comedie
El romantică, SUA, 2003). 

Cu: Gwyneth Paltrow, 
Christina Applegate, 
Mark Ruffalo, Candice 
Bergen. R.: Bruno Ba
rreto

22:10 La aniversare... Filmul 
aniversării M.S. Regele 
Mihai

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:05 Prim plan
23:45 Dinastia (ep. 9). Rolul 

0jucat de Dinastia 
regală în făurirea 
României modeme.

0:15 Integrante despre 
integrare (2 episoade)

030 Viața ca-n filme (ep.
013, comedie, SUA)

1:10 Crimă din dragoste 
îfjg (dramă. Franța, 1982)

235 Jurnalul TVR (r)
335 Dănutz SRL (r)
5:10 Viața ca-n filme (r)
5:40 Reflector (r)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore? 
Te uiți și câștigi 

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r)
8 10:15 Om sărac, om bogat 

0 (s, r)
, 11:15 Dispăruți fără urmă (s) 

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

Te uiți și câștigi
8 14:00 La Bloc (r) 

14:45 Meseriașii (r)
■ 0 Te uiți și câștigi

16:00 Tânăr și neliniștit (s). 
0 Te uiți și câștigi

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

17:45 Om sărac, om bogat 
0 (s). Cu: Horia Brenciu, 

Șerban lonescu, llinca 
Goia, Alina Grigore, 
Raluca Popescu, 
Alex Mărgineanu, 
Alex Barba, Ovidiu 
Danci

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

Vremea

20:15 Vacanța Mare 
21:15 Campionii 

(Iri direct 
Steaua Champions 
League)

2145 UEFA 
Champions 
League: 
Steaua - Dinamo 
Kiev (trans
misiune în direct). 
Știrile ProTv 

24:00 Rezumat
Champions 
League 

2:00 Familia Bundy 
0(film serial, 

reluare)
2:25 Omul care aduce 

cartea (r)
230 Știrile Pro Tv
330 UEFA Champions 

League: Steaua - 
Dinamo Kiev (r) 

5:00 Rezumat Champions 
League (r)

6:30 ProMotor (reluare)

6:00 In gura presei cu 
Mircea Badea

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

9:00 în gura presei (r) 
10:00 Concurs interactiv 
1190 Vivere (serial) 
12:00 Vocea inimii (serial) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe 
1345 Revanșa starurilor (r) 

(divertisment) 
16:00 Observator 
164 5 9595, te învață ce să 

fed 
18:00 Vocea inimii

0(film serial, dramă, 
România, 2006). 
Cu: loan Isaiu, Toma 
Dănilă, Cezara Dafines- < 
cu, Alexandro Repan, 
Ion Dichiseanu, Marius 
Bodochi, Maria Di- 
nulescu, Andreea 
Măcelaro Șofron 

1990 Observator cu
Alessandra Stoicescu și « 
Lucian Mândruță.
Sport 
Meteo

ș

a

Se pare că nu sunteți foarte inspirat în ceea ce privește 
relațiile sociale, iu faceți investiții, chiar dacă vi se oferă 
ocazia. Relațiile trec printr-o perioadă favorabilă.

Scorpion

Nu vă simțiți în formă șl nu puteți termina ce ați început.. 
Nu este momentul să vă asumați noi responsabilități. Veți 
fi Invitat la o petrecere elegantă.

Săgetător

Se pare că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din 
târg. Dimineață, un prieten vă cere o mână de ajutor în
afaceri și veți avea de câștigat dacă nu îl refuzați.

Capricorn

Nu stați prea bine cu simțul practic. Evitați discuțiile în con
tradictoriu. Nu refuzați ajutorul celor din jur! Sfaturile unei 
persoane în vârstă vă sunt de mare folos.

Vărsător

Dimineață este posibil să aveți mici dificultăți pe plan sen-
41

tlmental, dar le puteți rezolva cu calm. Cu o vorba bună, 
puteți dezamorsa o discuție pornită din nimic.

Pești

Se pare că intuiția nu prea vă ajută astăzi. Țineți cont ai

r

i

sfaturile unei persoane mai în vârstă din familie. Odihniți- 
vă mai mult șl căutați să vă destindeți!

06.30-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

8:00 Lecția de... știință (r) 0- 
chiul științei 830 Exploratorii 
galactici (r) 9:00 Doctor Who 
(s, r) 10:00 Tonomatul DP2 
11:30 Caracatița (r) 12:25 
Tribul (r) 13:00 Zestrea româ
nilor (doc., r) 1490 ABC... de 
ce? 14:30 Exploratorii galacti
ci (s) 15:00 împreună în Eu
ropa 16:00 Jurnalul TVR (r) 
1630 Tribuna partidelor parla
mentare 1790 Doctor Who (s) 
18:00 Lecția de... geografie. 
La plimbare prin Asia (doc., 
Marea Britanie) 18:35 Cara
catița (s) 1925 Școala părin- visurilor mele (s) 030 Poveștiri 
ților (doc.) 20:00 Jobbing 
2030 Arta supraviețuirii 21:00 
Ora de știri 22:10 Dama cu 
camelii (dramă, Italia, 2005) 
2490 Campionatul de come
die (r) 0:30 Futurama (d. a) 
1:00 Jurnalul Euronews

j *

7:00 Rebelde (r) 8:00 Suflete 
rănite (r) 9:00 De 3x femeie (r) 
10:00 Ciocolată cu piper (s) 
1190 Bărbatul visurilor mele (r) 
12:00 Pariul iubirii (serial, Mex
ic, 2004) 1390 Jurământul (s) i0;30 Steve zissou: Ce|
15:15 Rețeta de acasă 1530 tare de pe mare (comedie, SUA 
Suflete rănite (s) 1630 Poveștm 2004). 1225 Miracolul Clădu- 
adevărate 1730 De 3x femeie M¥C11WJ1; ^J11 • “7.
1830 Rebelde (s) 1930 SOS, : 13.55 copjifo America (come- 
™ța mea! (s. Argentina, 2006) dje SUA> 2OO5) 1525 Medul 

" vieții (dramă, SUA, 2005) 
17:05 Mai e mult până ajun
gem? (comedie, SUA 2005). 
18:40 Cronkfle din Namia: Leul 

vrăjitoarea și

2030 Iubire ca în filme (s, ; 
România, 2006) 2130 Daria, 
iubirea mea (s) 2230 Tărâmul 
pasiunii (s) 2330 Bărbatul

adevărate (r) 130 Iubire ca în 
filme (s, r)

nului (aventuri, Canada, 2005).

2030 Din dragoste
(divertisment)

2230 Fast Food (serial 
0comedie, România, 

2006). Cu: Alina 
Crișan, Sorana 
Mohamad, Beatrice 
Peter, Alin Roșu, Adri
an Nartea, Edgar Nis
ter

2390 Observator cu 
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu.

0 Sport
2490 Alias
• B(film serial) 
14X) întâmplări hazlii 

(serial)
290 Concurs interactiv
390 Observator
O (reluare)

490 Vnrere
E 'film serial, reluare)

590 Anastasia 
(film serial, dramă, 
Rusia, 2003). 
Cu: Elena Korikova

t. 990 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:00 Teleshopping 
1130 Ce bine e acasă! (s) 
12:00 Quizzit 13:00 Țara Iu' 
Papură Vouă (divertisment 
2004) 1320 Look who is wi
nning 1430 Miezul problemei 
(r) 16:00 Naționala de bere 
17:00 Bărbatul din vis (s) 
18:00 Baronii (r) 1830 Știri 
19:45 Țara Iu' Papură Vouă 
(emisiune de divertisment, 
2004) 20:15 Trei ceasuri... 
22:00 Baronii 22:30 Miezul 
problemei 24:00 Știri Național 
TV 030 Film artistic

13:15 Merrie Melodies Show (s) 
1345 Liga juniorilor - Looney 
Toons (s) 14:15 Telefonul de la 
miezul nopții (s) 1530 Small- 
ville (r) 1630 Ghici ce-mi place 
la tine (reluare) 17:00 Calea 
misterelor (s) 18:00 Bună dimi
neața, Miami! (serial) 19.00 
Terapie intensivă (serial) 2090 
Cinema - Entertainment News 
20*20 Joan din Arcadia (serial) 
2130 Ghici ce-mi place la tine 
(serial) 22:00 Vârful terorii 
(acțiune/aventuri) 24:00 Tre
mors - creaturi ucigașe (serial)

7:30 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:05 
Teleshopping 835 Lumea cir
cului (partea I) (film, r) 11:00 
Tele RON 13:00 Play 14:30 
Dragoste și putere (s) 15:00 
Lumea circului (dramă, SUA, 
1964) 17:30 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 1890 Focus 1990 
Super recorduri 1930 Camera 
de râs 20:00 Ciao TV 2030 
Mondenii (s) 21:00 Gogo 
Mania 2130 Farsele lui Jugaru 
22:00 Trăsniți în N.A.T.O. 
22:30 Focus Plus 23:30 
Trădați în dragoste (r) 030 
Focus (r) 130 Sunset Beach (s) 
230 Clubul de noapte

_____ J dulapul (aventuri, sua 2005}. 2190 Roma-Ca
lendele lui februarie (Ep. 12, 

dramă, Marea Britanie, 2005). 
22:00 Deadwood (Ep. 15, 
dramă, SUA 2005)

10:00 Realitatea de la 10:00 
11:15 Fabrica 13:15 EU, Ro
mânia 14:00 Realitatea de la 
14:00 14:50 Realitatea bursi
eră 15:15 Fabrica 16:50 Mar
fa 17:10 Tu faci Realitateal 
1745 Editorii Realității 1890 
Realitatea de la 18:00 1850 
Realitatea zilei. Cu Răzvan 
Dumitrescu 21:00 Realitatea 
de la 21:00 2150 Prima ediție 
22:05 100% cu Robert Turces- 
cu 23:00 Realitatea de la 
23:00 23:15 Politică, fratel 
24:00 Realitatea de la 24:00

9:00 Verissimo. Cu Gina Tă- 
nase 10XXJ Euromaxx (r) (do
cumentar) 1030 Euroblitz - 
Arta (r) (documentar) 11:00 
Ne privește. Cu Alina Stancu 
1290 Știri 1230 Teleshopping 
13:05 Un nou început (r) ■ 
(documentar) 14:00 Telesho
pping 14:35 Lumea cărților. 
Cu George Mihalcea 15:35 
Euroblitz: Oamenii și politica 
(r) (documentar) 16:00 Nașul 
(r) 18:00 6! Vine presa! 20:00 , 
No Comment. Reality-show cu ! 
Irinel Columbeanu și Monica 
Gabor 22:00 Nașul 24:00 Știri. 
Emisiune informativă 0:15 6! 
Vine presa!

7:00 Operațiuni de salvare în 
New Orleans 8:00 O pradă 
mortală 9:00 Natura în stare 
brută 10:00 Superstructuri 
1190 Megarăzboaie cu fiare 
vechi 12:00 Tehnologie ex
tremă: Operațiuni de salvare 
în New Orleans 1390 O pradă 
mortală 1490 Natura în stare 
brută 1590 Cum se fabrică 
1690 Hiperviteză 1790 Viteza 
uriașă 18:00 Motociclete a- 
mericane 19:00 Vânătorii de 
mituri 20:00 Tehnologie ex
tremă 21:00 La un pas de 
moarte 2290 Spirite malefice 
23:00 Garajul global 24:00 
Dezastrul perfect
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www.util21.ro. Greva japoneză inutilă la noi
Deva (G.P.) - Lista completă a aeroporturilor din Româ
nia, împreună cu datele lor de contact și adresa web. Por
talul oferă detalii legate de cursele aeriene, orarul 
plecărilor și sosirilor în fiecare aeroport.

1 euro____________________________________3,4930 lei
1 dolar american_________________________ 2,7203 lei
1 gram aur 54,5472 lei
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aparatelor radar în data de 21.11.2006:

TELEFOANE UTILE

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

AUDIENTE 101

Prefectura Județului Hunedoara:
Cristian Marius Vladu, prefect începând cu ora 10.00

. Consiliul Județean Hunedoara:
Dana Dan, secretar general 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean
, Colonel Sălan Viorel, comandantul IJJ 12.00-14.00

Primăria Municipiului Deva
Florin Oancea, viceprimar 09.00-12.00

Primăria Municipiului Orăștie
Alexandru Munteanu, viceprimar 09.00-11.00

■ Profesorii hune- 
doreni vor aplica, cu 
trei zile întârziere, alte 
forme de protest.
Sanda Bocaniciu______________
sanda.bocanldu@lnfrommedla.ro

Deva - Potrivit liderului Sindicatului din învățământul Preuniversitar al județului, Paul Rusu, „acest tip de grevă nu este un protest relevant atâta timp cât într-o grevă japoneză la români activitatea greviștilor este absolut normală! în Japonia, țara de origine a acestei forme de grevă, orele în care activitatea continuă cu banderolă albă pe braț se plătesc dublu! Acolo această grevă este destul de serioasă pentru că afectează bugetul statului! în județul nostru dorim, după discuțiile pe care le-am avut cu liderii din fiecare școală, să organizăm alte forme de protest decât greva japoneză românească, cum ar fi afișarea listelor rușinii, cu fotografiile parla-

Protestele cadrelor didactice vor afecta procesul de învățământ (Foto: t. Mânu)mentarilor care s-au opus votării procentelor cerute de dascăli, organizarea unui referendum pentru blocarea anului școlar și chiar ne- încheierea mediilor pe semestrul I!” Profesorii din Hunedoara nu au făcut grevă japoneză pentru că „nu s-a sta

bilit acest lucru și noi așteptăm deciziile liderilor care ne reprezintă” (dir. Școala Generală „Regina Maria” Deva, Doru Drâmnesc) sau „pentru că noi reprezentăm patronatul și nu putem boicota activitatea a mii de persoane. Ne-am gândit că tre

buie să împăcăm și capra și varza!” (dir. Liceul Pedagogic Deva, Liviu Popescu). Decizia luată ieri de profesorii hune- doreni va fi publicată abia în data de 22 noiembrie, când vor demara proteste ale dascălilor și în județul Hunedoara.

- DN 7: Vețel - Ilia - limita jud. Arad;
- DN 68A: Dobra - limita jud. Țimiș;
- DN 7: Simeria - Orăștie - limita jud. Alba;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și Mihai 
Eminescu.

. SUDOKU

Ajutoare pentru pensionari
■ Guvernul va acorda 
ajutoare financiare 
pentru pensionarii cu 
venituri reduse.

Clara PAs
clara.pas@infarmmedia.ro

București - Persoanele care nu beneficiază de creșterea pensiei ca urmare a majorării valorii punctului de pensie vor primi, în luna decembrie, un ajutor financiar, în cuantum diferențiat în funcție de suma pensiei aflate în plată sau cuvenite, a anunțat, ieri,

premierul Călin Popescu Tăriceanu. Astfel, pensionarii al căror cuantum al pensiei a- flate în plată sau cuvenite la 30.11.2006 este mai mic de 210 lei vor primi un ajutor financiar de 60 lei (600.000 lei vechi), iar pensionarii care primesc sau au dreptul la o sumă cuprinsă între 211 și 316 lei vor beneficia de un ajutor de 50 lei. Pentru pensionarii al căror cuantum al pensiei aflate în plată sau cuvenite la 30 noiembrie 2006 se situează între 317 lei și 435 lei inclusiv vor primi 40 lei. Un ajutor financiar în valoare de 30

lei va fi acordat persoanelor a căror pensie este de cel mult 435 lei inclusiv și care beneficiază parțial de majorarea valorii punctului de pensie.
Pensii de urmașPentru beneficiarii pensiilor de urmaș, ajutorul va fi stabilit diferențiat, în funcție de numărul de urmași, fiind cuprins între 50% pentru un urmaș, 75% pentru doi urmași și 100% pentru trei sau mai mulți urmași. Ajutorul financiar, care nu face parte din pensie, va fi evidențiat pe un document de plată distinct, al-

Pensionarii vor beneficia fie de 
majorare, fie de ajutoare bă
neștitul decât talonul de pensie. De acest ajutor nu vor beneficia persoanele care primesc pensie de serviciu acordată în baza prevederilor legilor cu caracter special.

Rispundem cititorilor!
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Fumează în scară

Reguli:
în fiecare 
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie comple
tate cu 
cifrele lipsâ, 

, în așa fel 
. încât fiecare 

, număr să 
figureze o 
singură dată.

' De aseme- 
• ' nea, cifrele 

. de la 1 la 9 
■ trebuie să 
'' figureze o 

singură dată 
’ - atât pe rân

durile orizon
tale cât și pe 
coloanele 

îrț verticale ale 
« celor nouă 

blocuri luate 
împreună.

ÎNCEPĂTORI
1 1 2
I 3 1 8 5

2 f5 7 i 1
1 3 8 6

! 9 5 1 3
| 6 3 8 1 2

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

AVANSAȚI

li Locatarii unui bloc 
din Deva sunt acuzați 
de o vecină că fumea
ză prea mult în scară.Deva (C.B.) - Doamna Viorica Chirițoiu, domiciliată în Deva, pe Aleea Viitorului, bloc 03 este deranjată de faptul că pe scara blocului în care locuiește, locatarii celorlalte apartamente fumează, creând astfel o atmosferă vicioasă.„Am făcut o hârtie comună în care ceream să nu se mai fumeze în scară și acea hârtie a fost semnată de 12 persoane. Acum am ajuns la un conflict cu vecinii din această cauză, conflict în urma căruia am fost agresată”, afirmă

Viorica Chirițoiu.Subinspectorul Bogdan Ni- țu, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara răspunde:„Dacă a fost agresată, doamna Chirițoiu trebuie să depună o plângere la poliție, în care să sesizeze faptul. în funcție de gravitatea faptei, locatarul care a agresat-o ar putea fi sancționat cu amendă sau avertisment. în ceea ce privește fumatul, problema intră sub legea 349/2002 referitoare la prevederea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun. în acest caz, îi recomandăm să apeleze la Autoritatea pentru Protecția Consumatorului”.

Subvenții pentru 
producătoriDeva (C.P,) - Producătorii hunedoreni care vor să cumpere animale beneficiind de subvenții trebuie să depună până la data de 1 decembrie cereri în acest sens la Direcția pentru A- gricultură și Dezvoltare Rurală Hunedoara.Solicitanții trebuie să îndeplinească o serie de condiții: să aibă o formă de pregătire profesională sau un curs de specializare de scurtă durată în creșterea animalelor, să dețină contracte pentru vânzarea laptelui, să semneze un angajament prin care va

înscrie animalele în Controlul Oficial al Producătorilor de Lapte și trebuie să păstreze și să întrețină în gospodărie aceste animale conform legilor zootehniei. Fondurile alocate județului Hunedoara se ridică la 3 miliarde de lei vechi. Se pot cumpăra juninci, berbeci și țapi.Numărul minim de animale este de trei. Valoarea subvenției variază între 25 și 50% în funcție de numărul de animale ce vor fi cumpărate, a declarat Ion Simion, directorul DADR Hunedoara.

Soluția jocurilor din numărul precedent

ncepători Avansați

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

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

Cred că nu este respectată de aproape nici un fumător! Ar fi foarte bine ca astfel de zi să fie în fiecare zi.
Lavinia Șuiaga,
Deva

E foarte bine că există această zi, dar eu sunt de părere că nu este respectată! Poate că astăzi se fumează mai puțin 
Augustin MArginean, 
Simeria

Ar fi bine ca această zi să fie respectată, iar cei care îi prind pe fumători cu țigara în mână să aibă dreptul să le-o ia! 
Lucian,
Sibișel-jud. Hunedoara

Recomandat ar fi ca să nu fumeze nimeni niciodată! Dar fumatul este un viciu și de vicii nu se scapă ușor!
Ileana Șerbei,
Deva

Ziua de astăzi ar trebui să fie respectată așa cum sunt respectate și sărbătorile religioase! Ar trebui multiplicată. 
Florin Pasc,
Deva

http://www.util21.ro
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Milioane investite în drumuri• Elevi cercetați. Doi elevi de la un liceu din Deva sunt cercetați de poliție după ce au pătruns în locuința unei pensionare din Cristur și au furat bunuri în valoare de 400 lei noi. Prejudiciul a fost recuperat în proporție de 60 la sută. (M.S.)
• Fân furat. Doi bărbați din Turdaș au fost prinși de polițiști în timp ce furau fânul aflat pe terenul unui localnic din Cinciș Cerna. Cei doi au fost prinși în flagrant, cu fânul încărcat în căruțe, prejudiciul în valoare de 500 lei fiind recuperat. (M.S.)

Cătălin Docea

■ Locuri de parcare 
civilizate și benzi de 
circulație în plus vor fi 
construite în Deva.

Deva (M.S.) - Primăria Deva investește 4,31 milioane de lei noi în lucrările de amenajare a parcărilor laterale și în construcția unor benzi de circulație suplimentare pe arterele de circulație cu trafic intens din municipiu. Din cauza spațiului insuficient, o parte dintre scuarurile existente între benzile de circulație vor fi reduse, dar câștigul se va reflecta într-un trafic mult mai fluent prin oraș. O mare parte din lucrări sunt în curs de realizare, Consiliul Local aprobând deja sumele necesare pentru execuție. Astfel, pentru reducerea scuarului de pe

Audieri la DIICOT
Deva (M.S.) - Ziaristul Cătălin Docea, de la cotidianul „Gazeta Văii Jiului”, a fost audiat ieri la sediul DIICOT Hunedoara, în dosarul referitor la faptul că ar fi descărcat neautorizat, cu ajutorul Internetului, documente secrete ale poliției aflate în calculatorul personal al unui polițist hunedo- rean. Imediat după ieșirea de la audieri, ziaristul a apreciat că procurorii și polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Alba s-au lămurit asupra nevinovăției sale. El a menționat că a pus la dispoziția anchetatorilor calculatorul său pentru efectuarea unei percheziții informatice, din care a reieșit că nu a comis vreo ilegalitate atunci când a accesat documentele din computerul polițistului. Docea a menționat că va aștepta acasă o soluție a dosarului din partea DIICOT Hunedoara, apreciind că va fi scos de sub urmărirea penală. Jurnalistul a adăugat că în cazul în care se va confirma scoaterea sa de sub urmărirea penală, va formula o plângere împotriva polițistului pentru denunț calomnios. „La dosar nu există nici un element care să mențină vreo învinuire. Am copiat acele documente într- un mod simplu. N-a fost vorba de nici o șmecherie. (...) Fie și numai pentru cele 12 ore de percheziție informatică petrecute la Poliția Petroșani, mă voi îndrepta împotriva polițistului”, a spus ziaristul.

Bani pentru studenții chiriași
■ Studenții hunedoreni 
care nu beneficiază de 
un loc în cămin stau în 
chirie fără subvenții.
CAlin BicAzan

Peste 500 de amenzi au fost aplicate de polițiștii hunedoreni șoferilor care au încălcat regulile de circulație în zilele sfârșitului de săptămână. Din totalul sancțiunilor, 108 au avut ca obiect depășirea vitezei le-

Deva - Din cei 970 de stu- denți înscriși la Facultatea de Inginerie din Hunedoara doar 128 au găsit un loc în cămin. Studenții care stau cu chirie în alte spații nu au primit până acum nici o subvenție. Conform decanului facultății, Nicolae Rusu, acest lucru se datorează lipsei de informare a studenților.„Faptul că, până acum, nu s-a solicitat din partea studenților care stau în chirie nici un fel de subvenție este pentru că ei nu știu că pot beneficia de ea, iar noi încă nu le putem plăti pentru că nu avem alocat un astfel de fond

(Foto: T. Mânu) 

_______ >

Compania Huilei dată în 
judecată

Petroșani (M.S.) - Compania Națională a Huilei (CNH) Petroșani va fi dată în judecată de Uniunea Sindicatelor Mine și Energie (USME) Valea Jiului care cere ca orele lucrate de mineri în zilele de sâmbătă și duminică să fie plătite la tarif dublu, după cum prevede contractul colectiv de muncă. Președintele organizației sindicale, Adrian Jur- că, a explicat că a depus o întâmpinare la Judecătoria Petroșani și că speră ca instanța să se pronunțe în favoarea minerilor. „Nu este normal ca minerii să lucreze sâmbăta și duminica și să fie plătiți doar cu tariful normal. Sper ca instanța de judecată să-i sensibilizeze pe cei din administrația CNH Petroșani și să-i determine să respecte contractul colectiv de muncă”, a afirmat liderul sindical. Conform unui program stabilit cu sindicatele, minerii din cadrul CNH Petroșani vor lucra în zilele sfârșitului de săptămână pe bază de comandă, la anumite exploatări, în vederea onorării solicitărilor de cărbune către termocentralele Mintia și Paroșeni. Programul se va încheia pe 23.12., când anga- jații CNH Petroșani vor intra într-o mini- vacanță de sărbători, până în 02.01.2007.

Autoexduși din PI\IL
■ Se așteaptă reconsi
derarea poziției senato
rului Viorel Arion, ce s-a 
declarat pro Stolojan.

Deva (M.S.) - Grupul de susținători ai Platformei Stolojan- Stoica „s-a autoexclus” din Partidul Național Liberal pentru că documentul „lovește” în PNL și urmărește „crearea u- nui partid prezidențial”, a declarat ieri președintele PNL Hunedoara, Mircia Muntean. El a explicat că grupul susținătorilor lui Theodor Stolojan în județul Hunedoara este format din câteva persoane care nu au funcții politice în cadrul PNL. Conducerea filialei județene PNL Hunedoara așteaptă 
instrumentul potrivit pentru căutarea ta !

bulevardul Iuliu Maniu, între bulevardele 1 Decembrie și Decebal, au fost alocate fonduri în valoare de 582.785 lei, alți 368.813 lei fiind destinați pentru amenajarea unei parcări laterale și a unei piste de biciclete. Pentru fluidizarea traficului pe strada Eminescu vor fi construite parcări laterale pe ambele sensuri de mers până la magazinul Trident, lucrările având o valoare de 754.460 lei. Alte lucrări vizează bulevardul Bălcescu, de la intersecția cu strada 22 Decembrie până la ieșirea în Drumul Național 7, unde se va crea o nouă bandă de circulație, fondurile aprobate fiind în valoare totală de aproape 2 milioane lei.în prograîh mai sunt cuprinse amenajarea drumului de la gară și de pe strada Mi- 

Studenții vor putea cere subvenție la chirie (Foto: t. Mânu)achită 80 sau 95 de lei. Decanul Facultății de Inginerie, Nicolae Rusu, a mai precizat că „repartizarea celor care au deja loc în cămin s-a făcut
de la minister. Deocamdată facultatea nu a primit nici un ban în această privință. Dacă pe viitor vor beneficia de subvenție, valoarea ei va fi egală cu cea pe care o primesc în acest moment studenții cazați în cămine”.Studenții care au găsit un loc în cămin plătesc o treime din suma totală de 190 de lei, restul este subvenționat de facultate. în funcție de numărul de paturi dintr-o cameră ei 
și o „reconsiderare” a poziției senatorului Viorel Arion, după ce acesta a semnat Apelul pentru unitatea PNL și a declarat că Theodor Stolojan ar trebui să fie președintele partidului. „L-am invitat pe senatorul Viorel Arion la o discuție referitoare la poziția lui în ceea ce privește PNL”, a afirmat Muntean.

Mircia Muntean

Scuarul dintre cele două benzi ale bulevardului Iuliu Maniu va fi 
îngustat (Foto: T. Mânu)hai Viteazul, precum și amenajarea unei parcări laterale între străzile Cuza Vodă și Bulevardul Decebal.

după o listă de priorități în care s-a ținut seama de modalitățile de navetă, distanță și medii. Solicitări pentru locuri în cămine există din partea unor studenți din Deva, dar acestora nu le dăm decât dacă au note foarte mari, pentru că pot face naveta”.
Căldura, la interes politic

Petrila (M.S.) - Problema căldurii în orașul Petrila, din Valea Jiului, este rezolvată numai parțial, mai mulți consilieri locali solicitând demisia directorului societății de termoficare locală Termoprest. „Consilierii PRM și PD au solicitat acest lucru într-o ședință a Consiliului Local Petrila. Nu s-a luat nici o decizie pentru că ședința nu a fost statutară din cauză că au absentat consilierii de la celelalte partide politice. Vom cere reconvocarea consilierilor
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Oferta germană
Deva (M.S.) - Studenții care doresc să lucreze în Germania pe timpul vacanței de vară de anul viitor pot participa la pre- selecția care se va organiza de Oficiul pentru Migrația Forței de Muncă, la București. Prese- lecția va avea loc în perioada 11-13 decembrie. Se acceptă studenți cu vârstele cuprinse între 18 și 25 de ani, care învață la facultăți acreditate, cursuri de zi, dovedite prin acte legale. Candi- dații trebuie să aibă cunoștințe bune de limba germană și să nu fie în primul sau ultimul an de facultate. Ei vor lucra în domenii ca gastronomia, hotelier, industrial și agricol.

în ședință și eliberarea din funcție a directorului Termoprest”, a afirmat consilierul local Emanuel An- dronache (PRM).Din cele 5000 de apartamente din orașul Petrila, doar 500 au mai rămas racordate la sistemul centralizat, restul familiilor preferând alte surse de încălzire. în oraș mai sunt aproximativ 300 de apartamente fără căldură, după ce doar una din cele trei centrale de cărbune au fost pornite pentru producerea agentului termic.

RECLAMĂ

http://www.huon.ro


cuvÂm Gabor a divorțat de Corvinul
SPORT

I........................................................................... .A. • Gimnastele în Austria. Un lot de 12 gimnaste de la CSS Cetate Deva pregătite de antrenorii Monica Micu, Florin Cotuțiu, Mirela Dicu și Sorin Tolteanu vor participa, la finalul săptămânii, la un concurs internațional în Austria. Din delegația deveană mai fac parte arbitrele Gina Gogean și Mirela Dicu și președinta AJ Gimnastică, V. Tebieș. (C.M.)
• Trădați de experiență. Quasar Deva a fost învinsă în partida cu Clujana Cluj pe care a susținut-o, duminică, în deplasare, în etapa a 11-a a Ligii I. „Cu două minute înainte de final scorul era egal 6-6, dar clujenii au profitat de lipsa noastră de experiență și s-au impus cu 8-6", afirma Marius Sîrbu, antrenorul echipei Quasar. (C.M.)

■ Tehnicianul s-a 
declarat dezamăgit de 
situația de la club și și- 
a reziliat contractul.

ClPRIAN MARINUT 
ciprian.marinut@infcrmmedia.ro

Hunedoara - Romulus Gabor s-a înscris, de ieri, pe lista tehnicienilor demiși, după ce a renunțat de comun acord cu clubul la postul de antrenor principal al Corvinului 2005 Hunedoara. Fostul internațional și-a reziliat pe cale amiabilă contractul cu gruparea hunedoreană, din Liga a Il-a, seria vest, la care activa din vara acestui an. “Au vrut să scape de mine și mi-au propus să demisionez, dar nu am acceptat. în cele din urmă, pentru că am simțit că nu mai sunt dorit, am ajuns la o înțelegere prin care să îmi reziliez contractul cu clubul

pe cale amiabilă. Nu mi s-a putut reproșa neîndeplinirea obiectivului, pentru că suntem în grafic (locurile 1-10 n.r.), însă chiar fără motive bine întemeiate m-au șicanat și m- au determinat să plec”, a declarat Gabor. Se pare că divorțul lui Gabor de Corvinul a provocat și demisia președintelui clubului Dorin Nicșa.
DezamăgitTehnicianul hunedorean s- a declarat dezamăgit de atitudinea conducerii clubului față de el. “Consider că s-a procedat greșit cu mine, când mi-au impus să demisionez, pentru că echipa juca mult mai bine decât în campionatul trecut. Nu mă simt absolut deloc vinovat. Anul trecut eram pe ultimul loc și ne luptam la retrogradare. Anul ăsta cu puțin noroc și niște arbitraje corecte puteam fi

Finanțatorul Corvinului nu mai e mulțumit de antrenor (Foto cl)între primele patru echipe din clasament”, comenta tehnicianul.Florin Uscatu, finanțatorul Corvinului, nu a putut fi contactat ieri, însă se pare că acesta i-a reproșat lui Romulus Gabor rezultatele slabe

din ultimele trei etape, înfrângerea suferită sâmbătă în fața ultimei clasate și faptul că echipa are șanse mici de a promova. Deocamdată, echipa din Hunedoara este pregătită de secundul Florin Dubinciuc.
FOTBAL/MUI

Deva (C.M.) - Rezultatele etape a 16-a: Oțelul Galați -
Gloria Bistrița 1-1; FC Național - FC Argeș 0-2; U. Craio-
va - Farul Constanța 1-0; Unirea Urziceni - Dinamo 1-1;
CFR Cluj - Poli lași 2-1; Pandurii Târgu Jiu - Steaua 0-0;
Poli Timișoara - UTA Arad 2-0; Jiul Petroșani - FC Vaslui
1-3; Ceahlăul - Rapid 0-3.
Clasament
1. Dinamo 16 14 1 1 35-10 43
2. Steaua 16 9 5 2 31-9 32
3 Rapid 16 9 5 2 30-11 3?
4. CFR Cluj- 16 9 2 5 34-23 29
5. Poli Timișoara 16 8 5 3 16-9 29
6. Gloria Bistrița 16 8 2 6 22-17 26
7. Oțelul Galați 16 8 1 7 22-29 25
8. U. Craiova 16 6 4 6 19-29 22
9. Pandurii 16 6 3 7 14-16 21
10. FC Vaslui 16 6 3 7 20-26 21
11. UTA Arad 16 6 2 8 16-19 20
12. Poli lași 16 5 5 6 16-22 20
13. Farul 16 5 4 7 20-19 19
14. Unirea Urziceni 16 5 2 9 11-18 17
15. Ceahlăul 16 5 2 9 12-21 17
16. FC Argeș 16 4 1 11 12-22 13
17. FC Național 16 2 4 10 11-27 10
18. Jiul Petroșani 16 1 5 10 7-21 8

Deva (V.N.) - Rezultatele din etapa a 16-a, din 18 noiem
brie: CS Auxerre - Building 0-0; FC Caracal - CS ISCIT 0-

\ 1; FC Unirea Dej - Corvinul 2-1; Minerul Lupeni - CSM Rm.
Vîlcea 1-0; Poli II Timișoara - U Cluj 0-0; FC Baia Mare - 
FCM Reșița 1-0; FC Tîrgoviște - CFR Timișoara 0-0; Apu- 
lum - FCJfhor 1-0; Dacia MioveBi - Gaz Metan 1-|.
Clasament
1. Universitatea 16 10 5 1 24-10 35
2. Dacia 16 8 5 3 18-9 29
3. Minerul 16 9 2 5 20-14 29
4. FC Caracal 16 9 1 6 22-15 28
5. FC Tîrqoviște 16 7 4 5 14-10 25
6. ISC Turzii 16 6 6 4 14-13 24
7. Apulum 16 6 6 4 12-11 24
8. CSM R. Vîlcea 16 7 2 7 16-17 23
9. Corvinul 16 5 7 4 26-18 22
10. FCM Reșița 16 6 4 6 17-14 22
11. Poli lași 16 5 6 5 17-12 21
12. CFR Timișoara 16 6 3 7 17-23 21
13. FC Baia Mare 16 4 5 7 14-22 17
14. CS Auxerre 16 3 6 7 12-16 15
15. Gaz Metan 16 4 3 9 14-20 15
16. FC Bihor 16 3 6 7 15-23 15
17. Builiding 16 3 5 8 7-15 14
18. Unirea Dej 16 4 2 10 12-29 14

fotml / UU 1M, fflm 1
Deva (V.N.) - Rezultatele înregistrate în etapa a 18-a: Avîn- 
tul Reghin - U 19191 Cluj 4-2; Gloria II Bistrița - Mureșul 
Deva 2-0; Inter Blaj - CSM Sebeș; Trans Tîrgu Mureș - FC 
Sibiu 1-1; Soda Ocna Mureș - Arieșul Turda 1-1; Oltchim 
RV - Maris Târgu Mureș 1-1; Dacia Orăștie - Sparta Mediaș 
-2-1; Atletic Sibiu - Mobila Sovata 1-3; Sănătatea Cluj - 
Someșul Beclean 2-1.
Clasament
1. Arieșul Turda 16 10 5 1 43-12 35
2. Mureșul Deva 16 10 3 3 22-8 33
3. Soda Ocna Mureș 16 8 4 4 24-16 28
4. Gloria II Bistrița 16 7 6 3 18-10 28
5. Atletic Sibiu 16 8 3 5 21-19 27
6. Inter Blaj 16 7 4 5 21-10 25
7. Avîntul Reqhin 16 7 4 5 23-19 25
8. U 19191 Cluj 16 5 7 4 17-15 22
9. Oltchim RV 16 6 4 6 19-20 22
10. Mobila Sovata 16 6 4 6 26-35 22
11. Maris Tîrqu M 16 4 8 4 21-20 20
12. Sparta Mediaș 16 5 5 8 19-20 20
13. Dacia Orăștie 16 5 4 7 25-28 19
14. Trans TM 16 5 6 6 17-20 18
15. CSM Sebeș 16 4 4 8 22-27 18
16. Sănătatea Cluj 16 5 1 10 16-33 16
17. FC Sibiu 16 4 5 7 17-19 12
18. Someșul B 16 0 1 15 9-49 1

Sportul și
■ O reușită acțiune 
privind întărirea sănătății 
fizice și morale a ado
lescenților.

Valentin Neagu
valentin.neagu@infcrmniedia.ro

Hunedoara - în aula Spitalului Municipal Hunedoara s-a desfășurat ieri „Masa rotundă” cu tematica: „Prevenirea, soluționarea și eliminarea aspectelor negative ce influențează viața adolescenților”.Scopul activității a fost acela de a se atrage atenția asupra comportamentelor deviante ale adolescenților și contracararea acestora de către instituțiile cu atribuții în această direcție.Din partea Consiliului Local Hunedoara, primarul Nicolae Schiau a transmis un
Contract prelungit

Petroșani (V.N.) - Deși a avut mai multe oferte de transfer de la cluburi din străinătate, portarul Cătălin Mul- țescu și-a prelungit cu încă doi ani contractul cu Jiul. Cel anterior era valabil până în vara anului viitor. „Dacă vreo echipă mă va dori cu adevărat, mă va lua. Oricum, contractul din mână nu mi-1 va lua nimeni. Deși am avut mai multe oferte de a merge la alte echipe chiar și la cluburi de peste hotare, am ales să rămân la Petroșani deoarece mă simt bine la Jiul”. Fotbalistul a mai spus că și-a cumpărat o casă la Hațeg și vrea să trăiască cât mai aproape de zona în care s- a născut. A adăugat că, a- tunci când a semnat noul contract, a luat în calcul și posibilitatea ca Jiul să retrogradeze. Să mai spunem că Mulțescu a apărat un penalti executat de Viorel Frunză la meciul cu FC Vaslui, disputat duminică, meci pierdut de „mineri” cu scorul de 1-3. După înfrângerea din meciul cu FC Vaslui, tehnicianul Marin Tudorache a decis ca fotbaliștii pe care îi pregătește să nu beneficieze de nici o zi liberă, aceștia fiind chemați la antrenamente luni, la ora 15.00.

Cătălin Mulțescu (Foto: CL)

în zilele noastre tinerii fac din ce în ce mai puțin sport (Foto cl)mesaj celor peste 200 de adolescenți prezenți, mesaj prin care s-a accentuat importanța dezvoltării interesului pentru sport și mișcare fizică, ca mijloc de combatere a deviaților comportamentale.
Directorul executiv al DSJ Hunedoara, Marieta Ucu Răileanu, a abordat apoi chestiuni privind lupta împotriva violenței în sport, promovarea spiritului de fair- play etc.

Protest
Petroșani (C.M.) - Antrenorul echipei Minerul Lupeni, Dan Mănăilă, a criticat dur arbitrajul lui Marius Bocăneală la partida cu CSM Rm. Vâlcea, scor 1-0, spunând că nu merita baremul de meci. “Propun ca arbitrii de teapa lui să nu-și mai încaseze acea sumă de bani prevăzută în protocolul de meci”, a spus Mănăilă. Tehnicianul a precizat că jucătorii Minerului vor protesta într-un mod inedit la meciul din etapa următoare cu U. Cluj. "Vom juca cu banderole roz pentru că această culoare reprezintă fățărnicia unor arbitri din campionatul intern”, a menționat antrenorul Dan Mănăilă.

CL '*1 
aduce *

Crăciunul 
In 

j» fiecare 
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Vrej ca Moș Crăciun să fie mai darnic anul acesta? Câștigă cu CL în 22 decembrie:
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decembrie. Cu CL, Crăciunul va exista în fiecare casă!
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• Sandu, candidat la UEFA. Mircea Sandu, președintele FRF, își va depune candidatura pentru funcția de membru al Comitetului Executiv al UEFA până la sfârșitul lunii noiembrie. Directorul FRF, lonuț Lupescu, a declarat, ieri, Mircea Sandu, are șanse foarte bune la alegerile care vor avea loc la sfârșitul lunii ianuarie a anului 2007. (MF)

Olăroiu suflă si-n... remiză

Rugbiștii, la înălțime
București (MF) - Managerul tehnic al naționalei de rugby a României, Robert Antonin, a prezentat, ieri, programul de pregătire pentru Cupa Mondială din 2007, ce se va disputa în Franța și Marea Bri- tanie, în acesta fiind inclus și un cantonament de 11 zile la 1.800 de metri altitudine. „Trebuie să se știe că s-a făcut un program de pregătire a Cupei Mondiale, dar nu neam propus să o câștigăm. Asta înseamnă realism. Vom avea un meci cu Noua Zee- landă și nu văd cum am câștiga, apoi avem un meci cu Scoția, chiar în Scoția, o partidă foarte dificilă. După aceea vom juca împotriva Italiei, un meci dificil, dar posibil. Mai rămâne meciul cu echipa care va veni din recalificări, pe care e obligatoriu să-l câștigăm”, a spus Antonin. Echipa națională va susține, în perioada august - septembrie 2007, două stagii de pregătire la altitudine. Primul va avea loc la 1.800 de metri, pe durata a 11 zile, iar al doilea, la 600 de metri, va dura șase zile. După 8 septembrie, se va coborî la nivelul mării, cel mai probabil la Toulouse. în plus, compo- nenții naționalei vor fi supuși unei evaluări psihologice, care se va face fie în Franța, fie în România, dar cu specialiști români.

■ Antrenorul Stelei 
spune că va juca doar 
la victorie în meciul cu 
Dinamo Kiev.București (MF) - Antrenorul FC Steaua, Cosmin Olăroiu a declarat, ieri, că Steaua trebuie să joace pentru a câștiga meciul cu Dinamo Kiev, programat azi, de la ora 21.45, pe stadionul din Ghencea, în etapa a V-a a grupei E a Ligii Campionilor, apreciind că ar fi riscant să evolueze pentru a obține o remiză.„Acest meci are o încărcătură aparte față de celelalte jucate aici. Sper să avem mai mult curaj și mai multă personalitate decât cu Lyon și Real. Vrem să evoluăm la fel ca la Kiev, fără complexe și cu maturitate, să obținem un rezultat care să ne aducă accederea în UEFA. Ar fi o performanță bună pentru momentul actual, având în vedere că am jucat într-o grupă cu echipe foarte puternice. Voi alege tactica potrivită pentru
Rădoi vrea calificarea în UEFA

Fotbalistul Cristiano Ronaldo a declarat 
că a apelat la agenții de pază ai clubului 
Manchester United pentru a scăpa de o 
admiratoare olandeză care îl hărțuia și 
spunea că ea este pentru fotbalist „iubirea 
Vieții”. (Foto: EPA)

K ________________ _______________________________ Z

■ „Steaua trebuie să 
continue în cupele 
europene" a spus 
căpitanul campioanei.

București (MF) - Căpitanul echipei Steaua, Mirel Rădoi, a declarat, ieri, că susținerea publicului va fi extrem de importantă la meciul cu Dinamo Kiev și crede că steliștii trebuie să profite de șansa uriașă pentru a continua în cupele europene.„Susținerea publicului va fi importantă, dar dacă nu ne concentrăm putem cădea în partea cealaltă. Va trebui să și gândim acest meci, mai ales că două rezultate din trei ne avantajează. Sper ca jocul echipei să fie diferit de cel cu Lyon și Real Madrid. Trebuie

Pancu, amendat pentru 
indisciplină

București (MF) - Fotbalistul echipei Bu- rsaspor, Daniel Pancu, a fost amendat cu suma de 10.800 de euro pentru că a plecat la vestiare fără să ceară permisiunea antrenorului în minutul 84 al meciului cu Denizlispor, scor 1-0, din etapa a XlV-a a campionatului Turciei. „Nu am văzut ce a făcut Pancu, am aflat de la staff-ul meu tehnic. Pentru acest gest, Comisia de Disciplină l-a amendat cu suma de 20.000 de lire turcești (10.800 de euro). Pancu a mai fost amendat anterior cu 5.000 de lire turcești (2.700 de euro). Nu tolerăm indisciplina. în această echipă jucătorii sunt obligați să fie politicoși. Dacă Pancu va proceda din nou cum a făcut-o duminică, el ar putea fi exclus din lot”, a declarat tehnicianul Engin Ipekoglu. Pancu a părăsit banca de rezerve a echipei din Bursa într-un moment în care formația antrenată de Ipekoglu mai avea dreptul la două schimbări. Fotbalistul și-a manifestat astfel nemulțumirea față de faptul că de trei etape Engin Ipekoglu nu i-a cerut nici măcar să iasă la încălzire la meciuri și l-a lăsat pe banca de rezerve.

Nu ține cont 
■ Românul de la Dina
mo Kiev crede că echipa 
sa nu trebuie să le lase 
steliștilor posesia mingii.

București (MF) - Mijlocașul român Florin Cernat, legitimat la Dinamo Kiev, a declarat că echipa sa nu trebuie să lase formația Steaua să controleze balonul în meciul de marți, din Liga Campionilor, altfel îi va fi foarte greu.lizați ca pentru cel mai important meci al vieții lor. Noi, cei de la Dinamo Kiev, am intrat în istoria antirecor- durilor din Liga Campionilor, pierzând la diferență mare atâtea meciuri. Nu trebuie să le lăsăm posesia, altfel va fi

Steliștii au fost mobi- • va fi mai greu,

Un singur
■ Pavel își menține po
ziția, iar Sabău și Hănes
cu sunt în coborâre în 
clasamentul ATP.București (MF) - Tenisma- nul Andrei Pavel se menține pe locul 79, cu 75 de puncte, în clasamentul îndesit ATP 2006 Race, în timp ce Răzvan Sabău și Victor Hănescu au coborât una, respectiv două poziții în această ierarhie, informează site-ul atptennis. corn. Sabău se află pe locul 144, cu 21 de puncte, după o

Steaua are nevoie de cel puțin o remiză pentru calificarea câștiga. Am mai făcut-o o dată, la Kiev. Dinamo este o e- chipă bună la nivel european, fiecare jucător al ei poate produce pericol, cu o mențiune specială pentru Satkih și Rebrov”, a spus Olăroiu. La Kiev, Steaua a învins cu 4-1 și are nevoie de un rezultat de e- galitate pentru a prinde locul III în grupă și a tranșa calificarea în 16-imile Cupei UEFA 

Rădoi ar putea debuta in Liga Campionilorsă tranșăm acest meci, pentru că nu putem sta la mâna altora în următoarea etapă. Avem o șansă uriașă, jucăm acasă și trebuie să terminăm aici toată treaba”, a spus Rădoi. Tehnicianul stelist, Cosmin Olăroiu, a făcut referire și la o posibilă folosire a lui Mirel Rădoi în
că e românfoarte greu să-i învingem. Sunt încrezător, deși Steaua nu se va cantona în apărare. Cred asta, mai ales că Radoi a devenit apt. El ține centrul terenului”, a spus Cernat.
Mai greu decât cu RealFlorin Cernat a subliniat că bonusurile oferite jucătorilor steliști pentru victoria de marți reprezintă mulți bani, „nu sunt multe asemenea prime în Europa. Cu Steaua cu RealMadrid, în ultima etapă, cred că va fi mai simplu, vor veni cu a doua echipă”, a afirmat Cernat.întrebat dacă nu îi este greu să joace împotriva e- chipei nașului său, managerul general stelist Mihai
român încoborâre de o poziție, iar Victor Hănescu a coborât două locuri și se află pe poziția 219, cu șase puncte.în clasamentul îndesit ATP Entry, Andrei Pavel a coborât o poziție și ocupă locul 115, cu 389 de puncte. Răzvan Sabău a coborât tot o poziție, ocupând în prezent locul 187, cu 215 puncte. Victor Crivoi se menține pe locul 194, cu 204 puncte.La dublu, cel mai bine clasat tenisman român este Andrei Pavel (locul 42,1127 de puncte), urmat de Florin 

înainte de ultima etapă.Patronul clubului Dinamo Kiev, Igor Surkis, a declarat, ieri, la sosirea la București, că echipa antrenată de Anatoli Demianenko nu va mai repeta greșelile pe care le-a făcut în partida tur, când a pierdut cu 4-1. „Nu vom mai face aceleași greșeli ca în meciul de la Kiev. Nu știu dacă vor fi schimbări în echipă față de

(Foto: EPA) meciul de azi.„De la revenirea lui Rădoi s-a discutat că va fi titular cu Dinamo Kiev, lucru pe care nu îl știm nici noi încă. Va face antrenament, vom discuta și mâine înaintea meciului vom lua o deciziei. ”, a afirmat Olăroiu.

Stoica, Cernat a spus: „Aici muncesc, de aici câștig bani. Nu îmi stă gândul la a-1 ajuta pe nașul meu și invers e la fel. N-am mai vorbit cu el de o săptămână. La meci vor
top 100

Andrei PavelMergea (locul 200, 280 de puncte).

Cosmin Olăroiu (Foto epa)acel meci, numai antrenorul poate spune asta, el este cel . care decide”, a spus Surkis.' Oficialul grupării ucrainene spune că Dinamo Kiev nu are primă de victorie la partida cu ' Steaua. „Prima nu știu dacă este mai mică decât cea de la Steaua, dar eu nu plătesc pe un singur meci, ci numai lă- obiectiv”, a spus patronul lui" Dinamo Kiev.
Mai sunt bilete

București (MF) - La casele de bilete ale stadionului Steaua se mai găseau, ieri, tichete pentru meciul Steaua - Dinamo Kiev. Astfel, la cele trei case mai existau tichete la peluză, la prețul de 35 de lei, rămase din ultima serie de bilete puse în vânzare în weekend. Dacă vor mai rămâne bilete, a- cestea vor fi puse în vânzare și în ziua meciului. Vizavi de stadion se aflau și bișnițari, care, fără succes, ofereau un bilet de 35 lei cu 70 de lei, iar un bilet de la tribuna a doua, care costă 50, îl dădeau cu 120 lei.

veni multe dintre rudele mele: soția cu fiul, sora, părinții, mulți prieteni. Cu siguranță, pentru securitatea lor, vor sta separați de restul suporterilor”.
Top 20 ATP 2008

1. Roger Federer (Elveția) 1674 puncte
2. Rafael Nadal (Spania) 894
3. Nikolai Davidenko (Rusia) 565
4. James Blake (SUA) 506
5. Nan Ljubicici (Croația) 499
6. Andy Roddick (SUA) 483
7. Tommy Robredo (Spania) 475
8. David Nalbandian (Argentina) 459
9. Mario Andci (Croația) 412
10. Fernando Gonzalez (Chile) 403
11. Tommy Haas (Germania) 378
12. Marcos Baghdatis (Cipru) 372
13. Tomas Berdych (Cehia) 341
14. David Ferrer (Spania) 295
15 Jarkko Nieminen (Finlanda) 292
16. Novak Djokovici (Serbia) 276
17 Andy Murray (Marea Britanie) 274 .
18. Richard Gasquet (Franța) 273
19. Radek Stepanek (Cehia) 268
20. Ueyton Hewitt (Australia) 263
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Vând ap. 2 camere (03)

• amenajat, piața centrală, preț 1,1 mid. lei. Tel. 
0745/253413. CD'

• moHai, contorizări zona Liceului auto Deva, 
preț 68000 ron, negociabil. Tel. 0743/204069, 
0720/045687. (T)
• parter (uscătoriî), zona Baroul de avocați, 
aragaz Bosch, nou, boiler gaz. Tel. 0723/514133. 
O) .
• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă, gaz, preț 1,250 mid. lei. Tel. 0254/223336. C0

• Deva, et 1, zonă liniștită, balcon închis, 
pjuchet, termopane, preț 76.000 ron, negociabil, 
t ‘ 26-/10903. (Al)

• v/curt, balcon, centrală termică, parchet, 
greșie+faianță et 3/4, zona Bălcescu, preț 980 
mii. negociabil, tel. 0742/019418 (Al)

• somidecomandate, et 2, zona piață st 60 mp. 
contorizări, balcon, preț 110.000 ron, tel. 0726- 
710903,0745-639022. (Al)
• decomandate, st 70 mp, CT, 2 balcoane, preț 
neg, tel.210780. (Al)
• Dacia, parter, baie, bucătărie, semidec., CT, 
două holuri, preț 75.000 RON, tel. 0745/367893. 
(A?)
• Zamfirescu, et 4, acoperit cu tablă hol și 
bucătărie mărite, gresie, faianță termopane, CT, 
preț 135.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• k£u Maniu, et. 8/10, dec., baie cu geam, 
parchet contorizări, balcon mare pe bucătărie 
și sufragerie, preț 105.000 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)
• Alee Bejan, et. 2, semidec., balcon închis, baie, 
amenajat, apometre, preț 66.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• AL Straiului, et 3/10, dec., baie și bucătărie, 
CT, balcon, preț 67.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Carpați, dec, balcon, centrală termică 
termopan parțial, preț 130.000 RON, neg., tel. 
221712.0724/305661. (A2)
• Bd. DecebaL et 3 ,dec, 2 balcoane, contorizări, 
preț 130.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• dec, C.T, gresie, faianță parchet, ușă 
metalică balcon închis, et 2, zona Zamfirescu, 
preț 1250 mid., tel. 232060,0742/290024. (A3)
• semidec, repartitoare, apometre, fără 
îmbunătățiri, zona Al. Armatei, preț 720 mii., 
neg. tel. 232060,0742/290024. (A3)
• semidec, C.T,greise, faianță parchet laminat 
ușă nouă amenajat, st=54 mp, zona 
Kogălniceanu, preț 35.000 euro, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere modificat din 3, gresie, 
faianță parchet laminat, ușă metalică, 
contorizări la apă și gaz, zona Dacia, preț 790

■ii., neg., tel. 232060,0742/290024. (A3)

j bucătărie modifcată parchet, gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, zonă liniștită lângă 
piață centrală, preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• zona Kogălniceanu, centrală termică parchet, 
gresie, faianță balcon mare închis, vedere pe 2 
părți, preț 115000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,232808. (A4)
• zona Uzo Balcan, centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță spoturi, rigips, ușă 
metalică preț 77000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,232809. (A4)
• etaj intermerfiar, zona Gojdu, centrală 
termică termopan, parchet, gresie, faianță 
instalații sanitare noi, modificări, preț 35000 euro 

, negociabil, tel. 0788/165703,0745/302200. (A4) 
!J> zona Dada, etaj 2, termopan, parchet, gresie și 
faianță contorizări, cu convector, bloc de 4 
nivele, preț 70000 ron negociabil, tel. 0788165702, 
0723/251498. (A4)
• etaj 2, decomandate, 54 mp, bloc de cărămidă 
balcon mare, centrală termică parchet de 
stejar, gresie și faianță, bine întreținut, ocupabiI 
pe loc, zona Kogălniceanu, preț 128000 ron 
negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• decomandate, parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar în camere, hol și bucătărie, 
zona piață preț 120000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498, 232808. (A4)
• etaj 3, decomandate, 2 balcoane, închise cu 
termopan, zona Decebal, gaz 2 focuri, parchet,

ici modificări, ocupabil azi, preț 36000 euro
, Jgociabil, tel. 0745/302200,232808. (A4)

• zona Trident, ocupabil azi, contorizări, fără 
modificări, preț 68000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,232808. (A4)
• etaj 3, centrală termică faianță se dă opțional 
cu mobilă zona Scărișoara, preț 83000 ron nego
ciabil, tel. 0745/302200,0723/251498,232809. (A4)
• etaj 2, dec., centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță ușă metalică, Bălcescu, 
preț 95000 RON, tel. 223400, 0724/169303. 
0742/005228. (A5)
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• etaj 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță parchet, balcon. Eminescu, preț 110.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• cnedt, pantei, bloc de cărămidă, balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia preț98.000 RON, 
tel 223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, centrata termică proprie, parchet, balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 3, uși schimbate, contorizări, parchet, 
zona gării, preț 120.000 lei, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• Deva, zona Progresul, 57 mp, decomandate, 
parchet în camere, balcon, apometre, reparti
toare, merită văzut, preț 115.000 ron. Tel. 235208, 
0724/620358 (A6)
• zona Gojdu, etaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorizat suportă modificări, 55 mp, 
preț 125.000 ron. Tel. 235208,0724/620358. (A6)
• zonă ultracentrală ST - 55 MP, decomandate, 
totul contorizat, gresie + faianță 2 balcoane, 
etaj intermediar, merită văzut, preț 135000 ron, 
tel. 235208 0724/620358 (A6)
• pe Mul Decebal, dec., s=74 mp, vedere în 2 
părți, 2 balcoane, C.T., neamenajat, preț 140.000 
RON, neg., 0745/640725. (A7)
• pe Eminescu, aproape de Trident, et. 3, dec., 
s=58 mp, parchet, gresie, faianță C.T., 
termopane. balcon mare deschis, preț 155.000 
RON, 0745/640725. (A7)
• In Dada, et 2, convectori, instant apă caldă 
baie amenajată termopan, preț 70.000 RON, 
neg., tel. 0745/159608. (A7)
• pe Scărișoara, semidec., neamenajat, C.T., et 
4, acoperit cu tablă preț 78.000 RON, tel. 
0749/268830. (A7)

• ta Dada, semidec., et 3, neamenajat, 2 holuri, 
parchet, contorizări, preț 68.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• pe Zamfirescu, dec., et. 2, parchet, gresie, 
faianță apometre, ocupabil imediat, preț 105.000 
RON, tel. 0749/268830. (A7)
• pe Măriști, dec., et 3, parchet laminat, gresie, 
faianță C.T., termopan, balcon, preț 135.000 RON, 
tel. 0749/268830. (A7)
• zona LlaoiU, dec., et. 3, ușoare îmbunătăți ri, 
balcon închis, contorizări, s=50 mp, ocupabil 
imediat preț 128.000 RON, tel. 206003, 230324. 
(A7)

• zona Piață 2 camere decomandate, modificat, 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc., 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578 (A8)

• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță, termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578 (A8)

• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288 (A8)

• zona Dada, 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)

• zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)

• in arcuit bloc de cărămidă balcon închis, 
zona Dacia, preț 98.000 RON, neg., tel.231800, 
0740/317314. (A9)

• camere decomandate, cu parchet, balcon 
închis, contorizări integrale, et. 1, zona 
Kogălniceanu, preț 125.000 RON, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)
• Brad, gresie, faianță parter, zona A, preț nego
ciabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• Deva, plata imediat tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, balcon, parchet, contorizări, 
repartitoare, zona Miorița, preț 1,3 mld„ nego
ciabil, tel. 0742-019418 (Al)
• zona Gojdu, et. 2, balcon mare închis, parchet 
contorizări, preț 135.000 ron, tel. 0726-316796. 
(Al)
• decomandate, CT, parter înalt cu balcon 
construit cu bucătărie în el, zona M. Viteazul, 
preț 150.000 ron, 0726-316796,0745-639022. (Al)
• Dada, et 3, centrală termică amenajat preț 
92.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, et 2, circuit faianță gresie, preț 145.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dorobanți, parter, 2 băi, living, centrală 
termică balcon închis, preț 190.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)

• zona Patria, amenajat modern, centrală 
termică balcon, et. 2, preț 41.000 euro, neg., tel. 
0740/013971. (A2)
• zona Gojdu, modernizări, balcon, etaj inter
mediar, preț 125.000 RON, neg., tel. 0740/013971. 
(A2)
• dec, hol central, gresie, faianță CT, apometre, 
zona pieței, preț 1.400 mid., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• dec, CT, parchet, fără îmbunătățiri, poate fi 
folosit și ca spațiu comercial, cu intrare din Str. 
Liliacului, preț 1.550 mid., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• decomandate, 70 mp, contorizări totale, 
parchet, balcon mare, 2 băi, preț 130000 ron 
negociabil, tel. 0723/251498 0788(165702. (A4)
• zona Lie de Muzică decomandate, contorizări 
total, termopan, parchet, gresie, faianță, 
bucătărie modificată, balcon închis, bine 
întreținut,. preț 45000 euro negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703. (A4)
• bd, Decebal etaj intermediar, decomandate, 
modificări în stil occidental, centrală termică 
preț 175000 ron negociabil, tel. 0723/251498, 
232808 (A4)
• etaj 1, decomandate, 2 balcoane, 2 băi, 
contorizări total, parchet, gresie, faianță zona 
Bălcescu, accept credit ipotecar, preț 50000 euro 
negociabil, tel. 0745/302200,232809. (A4)
• dea, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• dea, centrală termică 2 băi, boxă st 98 mp, 
Carpați, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, balcon, parchet, repartitoare, 
contorizări la apă și gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38000 euro, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (A5)
• zona împăratul Traian, Deva etaj intermediar, 
decomandate, 2 băi, 100 mp, centrală termică 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță, parchet, 
merită văzut, garaj sub bloc, preț 80.000 euro. 
Tel. 235208,0724/620358. (A6)
• decomandate, zonă ultracentrală, et 7, 
superamenajat, complet mobilat și utilat, preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• dea CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• Mul Decebal et. 1, dec., s=75 mp, contorizări, 
neamenajat, preț 160.000 RON, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• b-dul Decebal dec, parchet, gresie, faianță, 
C.T., zona Artima, preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe AL Streiului, semidec, et. 3 din 4, gresie, 
faianță, C.T., liber, preț 85.000 RON, neg, tel. 
0740213174. (A7)
• Dada, bucătărie modificată parchet, gresie, 
faianță, contorizări, preț 88.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun. st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg, 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona L Creangă parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg, tel. 0746/779288. (A8)
■ camere semidecomandate, cu parchet, 
contorizări, balcon, et. 3, zona Kogălniceanu, 
Deva preț 38.000 euro, tel. 212141. (A9)
• Brad, terasă închisă preț negociabil, tel. 

0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• zonă centrală, Brad, 2 bă', îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613366. 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Vând ap. 4 camere (07)

• semidecomandat^ C.T. parchet, gresie, 
faianță acoperit cu tablă, zona Gojdu, preț 
40.000 euro, tel. 0726-710903,0745-639022. (Al)
• semideo, pantei apometre, et. 3, zona 
Gojdu, fără îmbunătățiri, preț 1500 mid, neg, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• dec, CT, 2 balcoane, 2 băi, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, superame
najat, tel. 232060.0742/290024. (A3)
• dec, st 100 mp, contorizări, Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688. (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg, tel. 235208,0729/018866. (A6)
» pe B-dul 22 Decembrie, dec., et. 3 din 4, modi
ficat, living mare, 2 băi, 2 balcoane, C.T, ușă 
metalică s= 102 mp, amenajat frumos, preț 
62.000 euro, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• pe Dorobanți, et. 4, acoperit cu tablă, C.T., 2 
băi, balcon, neamenajat, preț 48.000 euro, 
tel.0749/268830. (A7)
• pe Bălcescu, et. 2, semidec, bloc de cărămidă 
contorizări, parchet, 2 băi, s=80 mp, preț 170.000 
RON, neg. ,tel. 206003,230324. (A7).
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)

• zona L Creangă, 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et. bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288 (A8)
• dea, 2 băi (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, et 3, bd. Decebal, preț neg, 
merită văzut, tel. 231800,0740/317313. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară 
centrală termică 130 mp, 240.000 ron, tel. 0722- 
564004. (Al)
• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et bun. 3 băi, 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 bă, pivniță 
CT, teren 600 mp, canalizare, apă gaz, livadă 
350.000 RON, tel. 215212. (Al)
• zonă ultracentrală casă modestă 450 mp, 
acces auto, toate utilitățile (apă gaz, curent), fs 
15 m, merită văzută preț 250.000 ron. Tel. 235208 
0724/620358. (A6)

• zona Baritiu, D+ P+l, 4 camere, 2 băi, 2 
bucătării, balcon, scară interioară garaj pentru 
2 mașini, grădină centrală termică preț 200000 
euro, tel. 235 208 0724-620358 (A6)

• zonă centrală 2 balcoane, centrală termică 
termopane, 2 băi, parchet în camere, et. 2, preț 
70000 euro, tel. 235208,0724-620358. (A6)

• zona Pietroasa, P+l, construcție 2000, parter:
2 camere, hol, baie, bucătărie, garaj, la etaj: 3 
camere, hol, baie, bucătărie, pretabil 2 familii, 
curte, st=29C mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi,
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)

I • urgent, casă în Deva, 3 camere, bucătărie, 
| baie (gresie, faianță) piscină curte, st=580 mp, 

zona ultracentrală Deva, preț 150.000 euro, neg., 
tel.231800,0740/317313. (A9)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490.0788/158.483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr casâ (14)
• urgent, casă cu grădină Deva sau Simeria, 
plata imediat, tel 215212. (Al)

Vând case la țarâ (17)
• casă in comuna Unirea, lângă Hațeg, preț 
negociabil.Tel. 0727/386660. (T)
• casă in Jimbolia, județul Timiș, grădină garaj, 
bucătărie de vară toate dependințele în beton și 
electrificate, centrală pe gaz, preț 55.000 euro. 
Tel. 0788/940104. (T)

Case de vacanță (15)
• P+l cu terasă în stațiunea Geoagiu-Băi, preț 
convenabil. Informații latei. 241044, după ora 17. 
(T)

Cumpăr case la țară (18)

• casă mică 1 - 2 camere, in apropierea 
Devei sau Hunedoarei, până la 30 km, și 
caut de închiriat garsonieră în Hunedoara 
sau Deva. TeL 0722/974460,

Vând garsoniere (19)
• urgent, Deva, lângă Cantina TCH, parter, totul 
nou, amenajată contorizări, mobilată preț 650 
milioane lei, negociabil. Tel. 222313,0747/692330. 
(T)
• Deva, zona gării, et. 1, balcon închis, 
termopane, contorizări, renovată st 32 mp, 
ocupabilă imediat, preț 23.000 euro, tel. 0726- 
710903. (Al)
• decomandate, contorizări, ușă metalică 
termopane, parter, zona Eminescu, preț 63.000 
ron, tel. 0740-210780. (Al)
• contort ă dec., bucătărie faianță + gresie, 
contorizări, zona N. Bălcescu nou, preț 82.000 
RON, tel. 0741/154401.227542 seara. (A2)
• dea, bucătărie, baie, contorizări, etaj inter
mediar, zona Mărăști, preț 75.000 RON, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• 2 camere, contorizări, etaj intermediar, zona 
Gojdu, preț 60.000 RON, tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)
• dea, contorizări, etaj 4, zona Bejan, preț 55.000 
RON, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dea, contorizări, parter, zona Gojdu, preț 
21.000 euro, tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• urgent, semideo, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, mobilată, balcon închis, zona 
Mărăști, preț 670 mii., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• zona Dorobanți, decomandată izolată termic 
și fonic, parchet, gresie, faianță rigips, 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, 
ocupabilă imediat, accept credit ipotecar, preț 
22000 euro negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (A4)
• se vinde garsonieră parchet, faianță 
apometre, gaz 2 focuri, zona Progresu, stare 
foarte bună, sau la schimb cu apartament 2 
camere + diferență în zonă centrală accept 
credit ipotecar, preț 67000 ron, tel. 0745/302200, 
232808. (A4)
• zona Decebal, decomandate, parchet, 
termopan, contorizări totale, stare bună, 
ocupabilă imediat, preț 85000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0723/251498,232808. 
(A4)
• etaj 1, dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228.  (A5)
• etaj 3, dec., contorizări, repartitoare, parchet 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78.000 RON, neg., 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dea, neamenajată st-40 mp, contorizări, 
balcon, Dorbanți, preț 80.000 RON, neg., tel. 
223400,0720/38796,0742/005228. (A5)
• zona M. Eminescu, dec., et. 3, ocupabilă 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
• zona ProgresuL bloc cărămidă parchet, 
vedere la stradă contorizări, preț 68.000 RON, 
neg., tel. 235.208 0724/620358. (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață et. 2, contorizări, balcon, parchet, 
preț 235208,0724/620358. (A6)
• urgent In zona Gojdu, etl, 2 camere, s=27 mp, 
contorizări, parchet, preț 61.000 RON, neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• zona Eminescu, et.3, semidec., s=26 mp, 
neamenajată zugrăvită curată contorizări, preț 
55.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• pe Mul I. Maniu, et. 2, dec., neamenajată 
ocupabilă imediat, s=30 mp, preț 85.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• In zona Miorița semidec., s=30 mp, parchet, 
apemetre, neamenajată liberă etaj 8, preț 
71.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• In Dorobanți parter, dec., s=27 mp, gresie, 
faianță rolete exterioare, contorizări, liberă preț 
69.000 RON, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• urgent zona Dacia dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada 1 cameră baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et, bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288 (A8)

• zona Dada 2 camere, parchet gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță inst. sanitare noi. se 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)
• dea, amenajau (parchet laminat, gresie, 
faianță), contorizări, et3, zona Zamfirescu, 
Deva preț 85.000 RON, neg., tel.231800, 
0740/317314. (A9)

JURNAL
• dea, cameră cu parchet contorizări integrale, 
etaj intermediar, s 43 mD, bd. 22 Decembrei 
(zona Liceul Auto), Deva Preț negociabil, tel. 
212141,231800. (A9)
• Brad, confort 1 sporit, etaj 2, mobilată preț 
negociabil, tel. 0254/613366. 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Vând terenuri (21)
• 3000 mp, intravilan, intrare în simeria dinspre 
Deva, DN 7, fs 84 m, PUD, Certificat de urbanism 
spațiu comercial P + l, avize, branșamente de 
utilități (curent, apă, gaz) pe teren. Tel: 0723- 
230204. (T)
• două terenuri extravilan, de 6.000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă, titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
• intravilan, pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, preț 12 euro mp, negociabil. 
Tel. 0746/029058. (T)
• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcela, fs 22 m, facilități, 20.000 euro 
parcela, 0722-564004. (Al)
• în Șoimuș, st 4600 mp, fs 70 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• intravilan, st 1900 mp, fs 24, apă gaz, 
canalizare la poartă, zona Horea, preț 36 
euro/mp, neg., tel 0742/019418. (Al)

• urgent, intravilan, st=5000 mp, fs 20 m, 2 
parcele, acces din DN 7, zona Sântandrei, ideal 
pentru hale industriale, preț 15 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• intravilan, 5700 mp, fs 30 m, facilități: apă gaz. 
curent, zona Sântuhalm, preț 25 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• urgent, grădină + construcție casă livadă 
fântână curent, st=1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)

• intravilan, st=1550 mp, fs 18 m, facilități: 
curent, apă gaz, zona Sântandrei, preț 15 
euro/mp, tel. 232060,0742/290024. (A3)

• intravilan, st=22 ari, fs 22 m, facilități: apă 
curent, preț 6 euro/mp, zona Almașu Sec, tel. 
232060,0742/290024. (A3)

• in Deva, zona, Eminescu, ST- 17000 mp, 
parcelat, de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, 
formă dreptunghiulară poziție bună ideal pt 
investiție, construție casă acte la zi, preț de la IO 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165703. (A4)

• intravilan, la DN 7, între Deva șl Simeria, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, fiecare, utilități în 
zonă preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20X40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,07243/169303, 
0740/914688. (A5)

• intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități în zonă Zăvoi-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400, 0724/169303,0742/005228. 
(A5)

• krtr avian, st 1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit, în apropierea bisericii de 
pe Eminescu, loc drept stradă asfaltată preț 95 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)

• st 5538 mp, front stradal 15 m, utilități în 
apropiere, între Sânthalm și Macon, preț 15 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)

• zona ZăvoL 1000 mp, fs 15 m, toate utilitățile, 
ideal construcție casă panoramă superbă preț 
40 euro mp. Tel. 235208,0724/620358. (A6)

• intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)

• intravian, la DN 7, st 3041 mp, fs90m.cunr.de 
casă certificat de urbanism, gaz. apă curent 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)

• Deva, mtravian, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit preț 210.000 euro, neg, 
tel. 0745/786578 (A8)

• intravilan, In Deva, zona Zăvoi, s=100C mp, 
fs=18, utilități în zonă preț neg., tel. 212141, 
231800. (A9)

• teren, s 500-1000 mp, zona Bejan. Deva, toate 
utilitățiile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)
• Brad, gr nâ + garaj, st 350 mp, curent 
trifazic, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• BraMeva, 1800 mp, intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)

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

Vând locuri de veci (23)
• ta amurul Eminescu ■ Deva. Informații tel. 
0722/802822. (T)

Vând spații comerciale (25)
• 32 mp, zona Liceului auto, preț 27.000 euro, Tel. 
0723/505460,0743/204069. CD
• Deva, P +1,150 mp + teren, 2 garaje, centrală 
termică canalizare, apă gaz, 82.000 euro, tel. 
0722-564004. (Al)
• hală de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședințe, poduri rulante, cale ferată 
rampă teren st=6700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 232060,0742/290024. (A3)

• hală industriala, st=800 mp, compartimentat 
în 2, apă gaz, curent și teren st=6800 mp 
construcție nouă Deva, tel. 232060,0742/290024. 
(A3)

• st=290 mp, H=43 m, curent trifazic, CT, birou 
renovat zona Deva, preț 140.000 euro, neg, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• wg L ta zonă bună cu acces direct spațiu 
comercial avizat 140 mp, birouri, magazie, 2 
grupuri sanitare, nu necesită mari investiții, preț 
43000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165703. (A4)
• zona Măriși st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578 (A8)

Vând alte imobile (27)
• Brad, cuptor patiserie cu dospitor, preț nego
ciabil, tel.. 0254/613366, 0788/040.490,
1788/158483. (A10)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
02S4/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, car h i, abator, anexe, st 400 mp, 
O^/Î^B^Aim’02S4/613366’0788/M0-490’

• Brad, dependtațe (garaj P+l), 50 mp, curte 
mare, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788'158483. (A10)

Imobile chirii (29)

• ganofMa, Deva, complet mobilată 80 
euro/lună tel. 215212. (Al)

• Deva, n mp + 130 mp, depozit termopane, 
centrală termică toate utilitățile, 800 euro/lună 
tel. 215212. (Al)

• apartament 2 camere, zonă centrală mobilat 
modern, preț 170 euro/lună tel. 0740/013971. 
(A2)
• garsonieră zonĂ centrală mobilat preț 110 
euro/lună teî. 0740/013971. (A2)

• apartament 2 camere, zona Bălcescu, mobilat 
modem, centrală termică preț 150 euro/lună 
tel. 0740/013971. (A2)
• ofer pentru închiriat ap. 4 camere, mobilat și 
utilat totul nou, CT, aragaz, frigider, TV, mașina 
de spălat superamenajat zona Al. Neptun, preț 
350 euro/lună tel. 232060,0742/290024. (A3)

• ofer pentru închiriat ap, 3 camere, mobilat 
aragaz, frigider, contorizări la apă și gaz, preț 
100 euro, zona T. Maiorescu, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• oier pentru închiriat ap. 4 camere, mobilat 
aragaz, frigider, CT, renovat zona 22 Decembrie, 
preț 300 euro, tel. 232060,0742/290024. (A3)

• apartament 2 camere, circuit et3, contorizări 
la apă și gaz, nemobilat zona Miorița, preț 120 
euro/lună tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)

fs90m.cunr.de
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FLAY TAXI I SUPER OFERTĂ !!! 

VÂND FIRMĂ TAXI
LA PREȚUL DE 90.000 EURO NEGOCIABIL

CUPRINDE: • DISPECERAT PROPRIU:
• FRECVENTA PROPRIE;

PERSOANĂ IlVcONTACTU MIHAI ȘTEFĂNIȚĂ.

TELEFON: 0721/951.722

- BARMAN
■ OSPĂTAR
-BUCĂTARI
-AJUTORI BUCĂTARI

- CAMERISTE

- FEMEI Dl SERVICIU
■ MANIPULANȚI
• MUNCITORI NECALIFICAfl

Ctrințx: calificare conform postului, expe
riență relevantă, cazier fără antecedente 
penale.
Candidațll care îndeplinesc aceste criterii 
sunt rugați să trimită CV prin fax: 0725- 
541101 sau prin e-mall: 
razvan.maresnberemures.ro
Se oferă salariu atractiv
Persoană de contact: director Răzvan 
Mares-0725-541000.
Vor fl contactați pentru interviu ;i proce
durile de angajare numai candidații 
selectați. (69660)

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

Cerințe: calificare conform
postului, experiență relevantă, 
cazier fără antecedente penale.

Candidații care îndeplinesc aceste 
criterii sunt rugați să trimită CV 
prin fax: 0256-328721.

Se oferă salariu atractiv.

Persoană de contact: director, 
economic Rus Alexandru - la tele
fonul 0356-808810. -<■
Vor fi contactați pentru interviu șfy 
procedurile de angajare numai 
candidații selectați.

. (69192)

NUMĂRUL 1 MONDIAL
PROMOȚIE

15 SEPT. - 30 NOV.
Numai prin magazinele TOUR IMPEX GROUP din:

I. Deva, bd. Decebal, bl. I parter

2
3.

4.

tel: 2303101 

tel: 2302 IM 
tel; 712592
tel: 244601

Deva, bd. I. Maniu, bl. .1 parter 
Hunedoara, bd. Corvin nr. 9 
Orăștie, Str. Eroilor, bl. CI part.
Brad, str. Avram Iancu, bl.43 part, tel: 612822

ROMSTRADE

' ■' •. / > •'
1 Vj/ « , **

____________________________

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

SECRETARĂ

SC 3F Graal SRL
Deva. Hunedoara
Aleea Plopilor bl. 01 .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)

• cui marc, 3 dormitoare, 3 băl, living, garaj, 
curte, zonă semicentrală, liniștită, preț 1000 
euro, tel.223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• zona Miriști, apartament 3 camere (living și 2 
dormitoare), termopane, centrală termică, 
podele laminate, tv color, gresie, faianță, 
mobilat și utilat, preț 300 euro/lună. Tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• apartamente mu garsoniere, (NE)mobilate, 
zona Gojdu, B-dul Decebal, piață, M. Eminescu, 
ofer prețul pieței în funcție de condițiile oferite, 
tel. 235208,0724-620358,0729-018866. (A6)

• apartament 4 camere, zona Liliacului, etaj 
intermediar, de lux, centrală termică, 
termopane, gresie + faianță, parchet, complet 
mobilat și utilat, merită văzut, preț negociabil, 
tel. 235208,0724-620358. (A6)
• ofer pentru închiriere apartament 4 camere, 
modificat și utilat stil occidental, CT. zona Liliac
ului, Deva tel.231800,0740/317314. (A9)

• vând tractor U 651 înmatriculat, remorcă 
Dacia, înmatriculată. Tel. 0254/749560. CT)

Mobilier și interioare (47)
• vând convenabil mobilă second, birou, 
servantă, hol, bucătărie, mochete, mașină 
automată, combină frigorifică, aragaz, prețuri 
accesibile. Tel. 218084,0722/586808,0743/211074, 
0724/643045. CD

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

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

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

• transport persoane Italia - Germania ■ 
Franța - Spania - Portugalia, la deitlnatk; 
plecări miercuri și vineri. Relații la tel. 
0745/311390,0744/546362. (7/174#)

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

Oferte locuri de muncă (74)

Auto românești (36)
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• vând Dada 1300, culoare roșu 27, în stare bună 
de funcționare, preț 1500 ron, negociabil. Tel. 
225150,0721/673582.(T)
• vând Dada 1310, stare foarte bună, preț 500 
euro. Tel. 0722/509475. (T)
• vând Dada 1410 L, af 1998,38.500 km rulați, 
stare excepțională, Farcaș Dumitru, Vațade Sus. 
Tel. 0726/220796,0788/942507. (T)

• vând compteuri damă, de seară, fiecare cu 
accesorii, și rochii de seară, mărimi între 40-44. 
Tel. 218084,0722/586808,0743/211074.(T)
• vând scurtă de blană, neagră, naturală, 
mielușcă, mărimea 48 ■ 50, în stare foarte bună, 
preț 300 ron, negociabil. Tel. 0751/983975. (T)

Electrocasnice (56)

TEAM CONSULTING Auto străine (37)

• vând aragaz 4 ochiuri și cuptor, marca 
„Modem” de Satu Mare, stare bună, preț 390 ron, 
negociabil. Tel. 0745/343093. (T)

ACUM « MMMrtUt ponlra EVALtMRZA AMUM-A A PERFOMMMTELDSt 
PERSONALULUI BM RMU TAI 
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• vând Ford C-MAX 1,6 benzină, 105 CP, af 
2004.36.000 km, culoare neagră, AC, teleco
mandă, ABS, EBD, oglinzi electrice, stare 
tehnică ireproșabilă, preț 10.200 euro, nego
ciabil. Tel. 0745/289655.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 70 de oi rasa țurcană. Relații la tel. 
0722/442789.(9/20.11)

Pierderi (62)

(65054) • vând Fbrd Focus Combi 13 TOI, af 2000, 
100.000 km, AC, ABS, 4 airbag-uri, culoare 
albă, stare tehnică foarte bună, taxe la zi, 
preț 7300 euro, negociabil. Tel. 0745/289655.

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

• pierdut autorizație de funcționare nr. 
2101/5.11.2002, aparținând SC MeraldaCom SRL 
Hunedoara, eliberată de Primăria Hunedoara. Se 
declară nulă. (5/20.11)

• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Herban Ion Florin. Se declară nul. (6/20.11)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ostriceanu Gheorghe. Se declară nul. (8/20.11)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Stoica Floarea. Se declară nul. (2/20.11)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor U 650 cu remorcă și plug, circular 
pentru tăiat lemne, preț negociabil.Tel. 775243, 
0742/061565.CD

Solicitări servicii (71)
• caut urgent femeie pentru îngrijirea perma
nentă la domiciliu a unei femei bolnave. Relații la 
tel. 0254/219934. (T)

TRANSPORT PERSOANE
România - Hana • Franța ySpanfa va a râ McOwaid s

0742/ft»2CI. 0749/55 ÎW 
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vrCT * cursuri utilizare calculator și 
I Eu I | testări ECDL
fi l A • cursuri și testări de limba engleză FLAG toeic

• cursuri și testări de limba franceză 
TFI

• Internațional Job Expert ■ agenție acreditată
angajeaza asistenți medicali în unități sanitare 
din nordul Italiei. Se oferă cazare și întreținere 
gratuită, salariu 1435 ■ 2000 euro. Relații la 
0257/281818, 0741/115527, 0724/497851,
www.expertjob.ro, international@expertjob.ro. 
(69168)
• societate comercială angajează asistent 
manager (secretară), cunoștințe operare calcu
lator. Se oferă salariu atractiv. CV prin fax 
0254/214341.(4/16.11)
• societate comercială angajează contabil. 
Condiții: autorizat pentru încheiere balanță plus 
bilanț. Se oferă salariu motivant. CV prin fax 
0254/214341. (4/16.11)
• Societate comercială cu profil protecția me
diului caută colaboratori cu pregătire superioară 
pentru elaborare documentații, măsurători în 
domeniu: preferabil persoane cu experiență 
analizademediu@gmail.com (5/16.11)

• Unitate Militară angajează militari cu contract, 
vârsta maximă 26 de ani. Relații la tel. 
0726/280682. (9/14.11)
• asistent taimadst Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.11. Tel. 213244, orele 9-16.

• brutar, Brad, 2 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Brad, 3 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Călan, 7 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Deva, 2 posturi, data limită 14.12. Tel. 
213244, orele 9-16.

• brutar, Deva, 6 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.

• brutar, Hunedoara, 1 post, data limită 15.12: 
Tel. 213244, orele 9-16.

• brutar, Hunedoara, 5 posturi, data limită 25.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• brutar, Lupeni, 2 posturi, data limită 1.12. Tel. 
213244, orele 9-16.

• bucătar, Călan, 2 posturi, data limită 30.11.Tel. 
213244, orele 9-16.

• bucătar, Deva, 1 post, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.

• bucătar, Deva, 2 posturi, data limită 15.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Deva, 3 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.

• cameristă hotel, Deva, 2 posturi, data limită
20.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• cameristă hotel, Petrila, 1 post, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.

• cartonaglst, Brad, 3 posturi, data limită 30.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• circularii! la tăiat lemne de foc, Brad, 3 
posturi, data limitai 31.12. Tel. 213244, orele 9-16.

• confecționer -asamblor articole din textile, 
Călan, 30 posturi, data limită 18-12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner articole din piele și înlocuitori, 
Brad, 10 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confectioner articole din piele și înlocuitori, 
Brad, 29 posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confectioner articole din piele și Înlocuitori, 
Petrila, 1 post, data limită 30.11. Tel. 213244, orele 
9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Călan, 19 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Călan, 20 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.
■ confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 14 posturi, data limită 20.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Hunedoara, 53 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16. :
• confecționer-asamblor articole din textile
Hunedoara, 6 posturi, data limită 30.11. T | 
213244, orele 9-16. . 1

• confecționer-asamblor articole din textile,
Petrila, 5 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Petroșani, 6 posturi, data limită30.11.Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confedloner-asamblor articole din textile, 
Simeria, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner cablaje auto, Călan, 7 posturi, 
data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• confecțloner tricotaje după comandă, Hune
doara, 7 posturi, data limita 26.12. Tel. 213244, 
orele 9 -16. k
• consilier, expert, inspector, referent, econoi 
mist, Orăștie. 3 posturi, data limită 15.12. Tel: 
213244, orele 9-16.

• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist, Orăștie, 1 post, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• corhanrtor, Brad, 2 posturi, data limită 30,11.
Tel. 213244, orele 9-16. ,

• coriianttor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• cosmetician, Deva, 1 post, data limită 14.12.
Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor-confecționer îmbrăcăminte după 
comandă, Lupeni, 49 posturi, data limită 1.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• croitor, Lupeni, 18 posturi, data limită 7.) 1
experiență Tel. 213244, orele 9 -16. 1

• croitor, Petrila, 2 posturi, data limită30.11.Tei. 
213244, orele 9-16.
• croitor-țtanțator piese încălțăminte, Hune
doara 3 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
o cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 20 
posturi, data limită 31.12.Tel. 213244, orele 9 -16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Călan, 27 
posturi, data I imită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara 5 posturi, data limită 15.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara 6 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• cusător piese din piele și înlocuitori, Petrila 10 
posturi, data limită31.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• decorator vitrine, Deva 2 posturi, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• drujblst, Hunedoara, 2 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.

• dulgher, Deva 6 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.

• dulgher, Hațeg, 2 posturi, data limită30.11. Tel. 
'213244, orele 9 -16.

• dulgher, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
25.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher, Lupeni, 2 posturi, data limită 23.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• dulgher-restaurator, Hunedoara 2 posturi, 
data limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• dulgher-restaurator, Orăștie, 5 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.

• educatoare, Petrila 1 post data limită 30.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• electrician de întreținere și reparații, Hațeg, 1 
post, data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara 10 posturi, data limită 30.01.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.

Ml

în urma testărilor obțineți DIPLOME REfllNDSQITE IfflEHMATONAL.

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS

5

■ tâmplarii pvc și i-tramei» frofii hai
■ 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 Creanqa. bl. 25, ap. 2

(65109)

SOCIETATE COMERCIALĂ __________
ANGAJEAZĂ URQFHI PROOUCATOR IncAlTAIMHTE

- Tineri absolvenți în vederea calificării la locul de muncă.

- Croitori, cusători, salariu foarte atractiv, tichete masă, 

un schimb transport gratuit.

Tel. 0254/ 221.749 0722/ 519.009

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

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

(68960)

razvan.maresnberemures.ro
mailto:ana.pahomie@romstrade.ro
http://www.expertjob.ro
mailto:international@expertjob.ro
mailto:analizademediu@gmail.com
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ROMSTRADE,;

l Societate de construcții drumuri angajează, pentru
■ >

șantierul din Deva:

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

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

Relații la : 0741/111625,021-317.58.27

Sociâte specialisee dans la fabrication de sangles techniques 
de levage et d'arrimage, filiale d'une societe franțaise recrute

SON DIRECTEUR DE SITE (H/F)
’ Avec pour mission de prendre en charge la complete responsabilite de I'entreprise

Nous recherchons une personne volontaire, integre, flable, ponctuelle et rigoureuse, connaissant le monde de I'en
treprise ainsi que les pratiques administratives, comptables, juridiques et sociales.

Au-delâ des competences necessaires pour assumer ce poste, nous souhaitons rencontrer une personne dynamique 
ayant les qualites humaines essentielles pour creer et anlmer I'equipe dont elle sera enticement responsable.

Nous vous proposals:
• Une remuneration attractive + un interessement sur les resultats de I'entreprise
• Des avantages sociaux
• La possible mise â disposition d'une voiture
• Une disponibllite rapide serait un atout supplementaire.
• La pratique courante du franțais est indispensable.
Merci d'adresser en franțais, â I'adresse e-mail suivante: phprunier@olcoven.fr une lettre de motivation ainsi que 

votre CV detailie, en precisant vos pretentions.
L'interview aura lieu sur convocation ă l'hâtel DEVA, debut decembre 2006. (70117)

<^> ol coven

Suntem numărul
1 în județul 

Hunedoara!

cuw® (35428)

Clubul Sportiv Școlar Deva
ANUNȚĂ

ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU 
OCUPAREA POSTULUI DE SECRETARĂ 

CU JUMĂTATE DE NORMĂ

Concursul va avea loc în data de 06.12.2006, ora 10.00, la 
sediul unității.

Cererea de înscriere la concurs și documentele solicitate la 
înscriere se depun la sediul unității până la data de 05.12.2006.

Relații suplimentare se obțin de la secretariatul unității sau la 
telefonul 0254/220736. (70145)

A.P.M. Hunedoara și S.C. RIP-EST S.R.L. 
Timișoara anunță publicul interesat asupra deciziei etapei 
de încadrare a proiectului Construire magazin Profl în Deva, str. 
M. Eminescu, f.n„ urmare a procedurii simplificate de avizare, 
fără acord de ma±u și Mră evaluare > hnoactului asupra me
diului. Informațiile prkrino n^snțlalul imnact asupra mediului al 
proiectului propus pnt I (UHMlMa la sediul APM Hunedoara, 
str. A. Vlaicu, nr.25, zlata, InBra stele 8-16, și la sediul S.C. 
Keops Urban Proiect Bțl. din 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)

• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 3 posturi, data limită 25.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Orăștie, 1 
post, data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• electrician echipamente electrice și ener
getice, Petrila, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• falanțar, Deva, 9 posturi, data limită 30.11.Tel. 
213244; orele 9-16.
• falanțar, Hațeg. 3 posturi, data limită30.11. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• falanțar, Hunedoara, 2 posturi, data limită
25.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• fasonator cherestea, Brad, 3 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• fasonator mecanic (cherestea), Brad.l post, 
data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• femele de serviciu, Brad, 1 post, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• femele de serviciu, Deva, 2 posturi, data limită 
20.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• firmă de curierat caută colaboratori pentru 
livrare reviste și plicuri, pentru Deva șl Hune
doara. Informații la tel. 0728/818409. (7/16.11)

• fochist la cazane de abur de joasă presiune, 
Deva, 5 posturi, data limită 30.11., autorizație. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• fochist la cazane de abur de joasă presiune, 
Simeria, 9 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• gaterist la tăiat bușteni, Brad, 3 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• grădinar, Călan, 2 posturi, data limită 30.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• grafician calculator, Hunedoara, 1 post, data 
limită 20.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• infirmieră, Deva, 2 posturi, data limită 30.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• inginer automatist, Orăștie, 3 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Călan, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Hațeg, 1 post, data limită 31.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• Inginer instalați pentru construcții, Hațeg, 1 
post, data limită 27.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Inginer mecanic. Orăștie. 3 posturi, data limită 
15.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• Inginer producție. Brad, 2 posturi, data limită 
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• Inglner-șef agricultură, silvicultură, pisci
cultura, Orăștie, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• Instalator apă, canal, Deva, 10 posturi, data 
limită 30.06.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.
• Instalator apă. canal, Petrila, 1 post, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Instalator Instalații tehnico-sanitare și de 
gaze, Deva, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• îngrijitor dădH, Hunedoara, 2 posturi, data 
limita 30.11. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• IngrQtor dMM, Petrila. 3 posturi, data limită
30.11. Tel. 213244. orele 9-16.
• Instalator Instalații tehnico-sanitare și de 
gaze, Orăștie, 1 post, data limită 21.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Instalator italațil >hnico-sanltare și de 
gaze, Vulcan, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Instituție financiară de renume internațional 
caută personal. Tel. 0721/139589. (7/20.11)

• lăcătuș construcții metalice șl navale, Hune
doara, 4 posturi, data limită 15.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Brad, 4 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Călan, 7 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Deva. 1 post, data limită
15.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hațeg, 2 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hațeg, 2 posturi, data limită 
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9-16.

• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 15 posturi, data 
limită 20.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 16 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lăcătuș mecanic, Petrila, 3 posturi, data limită 
30.11. TeL 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș-montator, Simeria, 5 posturi, data 
limită 20.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• legător da sarcină, Brad, 1 post, data limită 
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrător comercial, Hunedoara, 22 posturi, 
data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lucrător comercial, Lupenl, 4 posturi, persoane 
cu handicap, data limita 15.12. Tel. 213244, orele 
9-16.
• lucrător comtrdal, Petrila, 1 post, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrător In ateliere de modele, Brad, 3 posturi, 
data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9-16. .
• maistru Industria textllă-pielărle, Brad, 1 post 
data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• manipulam mărfuri, Brad, 10 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9-16.

• manipulant mărfuri, Deva, 6 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.

• manipulant mărfuri, Orăștie, 5 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mașinist la mașini pentru terasamente, Hune
doara, 2 posturi, data limită 30.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• mașinist pod rulant Deva, 2 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9-16.

• mecanic auto, Brad, 2 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic auto, Petrila, 2 posturi, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.

• medic ipectalst Orăștie, 4 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• morrtator pereți și plafoane din gips-carton, 
Hunedoara, 20 posturi, data limita 15.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• montator-reglor-depanator aparataj electric, 
Deva, 3 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• montator subansambluri, Hunedoara, 38 
posturi, data limită 20.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor constructor bârne, chirpici, piatră, 
Orăștie, 6 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor constructor bârne, chirpici, piatră, 
Petrila, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor In activitatea de gospodărire a 
șpanului, Simeria 4 posturi, data limită 20.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat în agricultură, Brad, 4 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat în agricultură, Călan, 27 
posturi, data limită 18.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
e muncitor necalificat în agricultură, Hune
doara 5 posturi, data limită 20.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
e muncitor necalificat în agricultură, Hune
doara 8 posturi, data limită 18:12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necalificat în agricultură Lupeni, 15 
posturi, data limită 18.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necalficat în industria confecțiilor, 
Deva 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.

Decese (75)

Veșnic nemângâiați anunțăm moartea fulgerătoare a celui care a fost un om deosebit
DUMITRU DANCIUdin Lăpușnic. înmormântarea va avea loc miercuri 22 noiembrie, ora 13.Soția Verginica, copiii Dănuț, Mirela, Marcel și Sorina, nepoatele Adelina și Anamaria, și soacra Firuca 

Dumnezeu să-l odihnească

(10/20.11)

Un ultim omagiu pentru cel care a fost un bun 
G a prieten

DANCIU DUMITRUdin localitatea Lăpușnic din partea lui Mirel, Adriana, Alin Leucian.
Vei rămâne veșnic în amintirea noastră

(4/17.11)

Colectivul Primăriei Orașului Simeria este alături de domnul consilier local Ban-Fântână Ioan in greaua încercare pricinuită de trecerea la cele veșnice a mamei sale.
Sincere condoleanțe.

Comemorări (76)

(10/20.11)

Cu aceeași nemărginită durere comemorăm 7 ani de la plecarea dintre noi a prea bunei noastre mamă, soacră și bunică
GOLCEA ELENAFamilia Tașcu

• muncitor necalificat în silvicultură, Brad, 5 
posturi, data Iimită31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalificat în silvicultură, Hațeg, 5 
posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necalificat în silvicultură, Hune
doara, 5 posturi, data limită 18.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.

ROMSTRADE

AGENȚIA IMOBILIARĂ MIMASON
vă așteaptă în Deva pe Aleea Salcâmilor, 

bl. 31, parter (lângă Lie. Auto) 
Tel. 230324, 206003.

(55595)

Redacția nu-și asuma responsabilitatea pentru conținutul anunțurilor de 
rnlcS ;i mare publicitate.

Societate de construcții drumuri angajează, pentru

1. Muncitori necalificați

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

șantierul din Deva:

(4/20.11)

• muncitor necalificat la ambalarea produselor 
solide si semisolide, Deva, 4 posturi, data limită 
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Petroșani, 28 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Petroșani, 4 posturi, data 
limită 22.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necaMcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Călan, 3 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
■ muncitor necalificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 14 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță. Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 25.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 21 posturi, 
data limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 15.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 5 posturi, 
data limită 20.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

A1 - Prima Invest
A2 - Garant Consulting 
A3 -1 mobfranc
A4 - Fiesta Nora
A5 - Casa Betania
A6 - Rocan 3000 SRL
A7 - Mimason
A8 - Morellia
A9 - Elite
A1O - Liliacul Multicom
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Incident terorist în Germania
• in secret. Tom Cruise și Katie Holmes s-au căsătorit civil în SUA, înainte de a sosi în Italia pentru mediatizata nuntă, conform purtătorului de cuvânt al cuplului. Criticii sunt de părere că evenimentul din Italia a fost doar un spectacol pentru promovarea cultului scientologic, al cărui membru este actorul.

Compania Nissan a introdus, ieri, pe piață a 12-a generație de mașini Nissan Skyline, la Tokyo. (Foto: epa)

■ Autorul luării de osta
tici de la o școală din 
orașul german Emsdet- 
ten, s-a sinucis.

Berlin (MF) - Autorul luării de ostatici la o școală din Germania pare să se fi sinucis în momentul în care instituția de învățământ fusese înconjurată de forțele speciale.Autorul incidentului terorist avea 18 ani și era un fost elev al școlii din orășelul Emsdet- ten, situat în nord-vestul Germaniei. Adolescentul a pătruns în instituția de învățământ ieri dimineață, deschizând focul și rănind opt persoane - un profesor, un paznic și șase elevi. „Victimele simt rănite ușor”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției locale. „Agresorul se
Un hobbit în rol principal

Se judecă
Londra (MF) - Reprezentanții OK! și Hello! se întâlnesc la tribunal, unde se va lua o hotărâre în legătură cu fotografiile de la nunta actorilor Michael Douglas și Catherine Zeta Jones care au apărut în ambele reviste, dar pentru care OK! avea drept de publicare în exclusivitate. Un tribunal din Londra trebuie să decidă dacă OK! are dreptul la compensații materiale. în același timp, se va stabili în ce măsură oamenii sunt protejați în cazul invadării intimității de către reprezentanții media. Inițial, revista Hello! a fost obligată să plătească revistei OK! daune materiale în valoare de 1,9 milioane de dolari, dar a făcut o plângere în apel pe care a câștigat-o.

Nuntă în 
2007
Londa (MF) - Actrița 
Keira Knightley, starul 
feminin al seriei 
„Pirații din Caraibe", 
plănuiește să se 
căsătorească cu 
logodnicul său, 
actorul Rupert Friend, 
anul viitor. Informația 
a fost dezvăluită de o 
sursă apropiată 
actriței care a aflat 
despre logodna 
secretă a celor doi în 
timpul unei petreceri 
organizată de actrița 
Lindsay Lohan. Keira 
(21 ani) l-a cunoscut 
pe Rupert (25 ani) pe 
platourile de filmare 
ale lungmetrajului 
„Mândrie și prejude
cată’’, în urmă cu un 
an. Cei doi vor să se 
căsătorească într-un 
castel italian. Rupert 
i-a cerut mâna actriței 
în septembrie

■ Hobbitul Bilbo din 
cartea lui J.R.R. Tolkien 
va fi personaj principal 
în două filme MGM.

Los Angeles (MF) - Studiourile MGM au anunțat că vor produce o adaptare a romanului „Bilbo the Hobbit”, semnat de J.R.R. Tolkien, în două noi lungmetraje. Știrea a fost confirmată de Harry E.

Două zile într-un giroscop

Nana și Bursinela sunt două cățelușe jucăușe, care s-au născut in urmă cu două luni. (Foto: Georgiana Anghel)

■ Iluzionistul David Blai
ne va petrece două zile 
într-un giroscop uriaș, 
suspendat în New York.

New York (MF) - Iluzionistul David Blaine, specialist în experimente insolite, a anunțat că va încerca să petreacă două zile, începând de azi, într-un giroscop uriaș plasat în apropierea cartierului Times Square din New York.David Blaine (33 ani) va fi încuiat într-un giroscop, unde va încerca să stea timp de două zile în picioare, cu brațele întinse lateral. Giro- scopul va fi suspendat la aproximativ 15 metri de sol cu ajutorul unei macarale, se va învârti non-stop și va efec-

Explozie puternică în tren
Calcutta (MF) - O explozie puternică s-a produs, ieri, într-un tren care circula în estul Indiei, provocând moartea a cel puțin cinci persoane și rănirea altor 25, a anunțat, ieri, poliția, citată de Reuters. Explozia a afectat două vagoane aglomerate ale unui tren care se afla în apropie rea unei stații de cale ferată din statul indian Bengalul de Vest, la aproximativ 665 de kilometri nord de Calcutta, a declarat un oficial din cadrul poliției. „Se pare că a fost vorba despre o bombă puternică iar numărul victimelor ar putea crește în următoarele ore”, a spus polițistul.

Jack Spintecătorul (Foto epa)

Forțe de ordine păzesc școala
(Foto: EPA)pare că s-a sinucis”, a declarat un procuror din orașul vecin Muenster. Adolescentul își atașase de corp un dispozitiv exploziv, pe care serviciile pirotehnice încearcă în prezent să îl dezamorseze. Toți elevii au fost evacuați din clădirea școlii.Emsdetten este un orășel de doar 35.000 de locuitori situat în apropiere de frontiera Germaniei cu Olanda.

speră să-l convingă pe Peter Jackson, autorul trilogiei „Stăpânul inelelor”, să se ocupe de adaptarea acestui roman.Primul film se dorește a fi o adaptare a celebrului roman, scris în 1937, în timp ce cel deal doilea ar fi o adaptare a unor lucrări diverse și note ale lui Tolkien, și ar face legătura dintre povestea hobbit-ului Bilbo și trilogia-' t „Stăpânul inelelor”, publicată în perioada 1954 - 1955.Povestea hobbit-ului Bilbo are loc cu șase ani înaintea celei din „Stăpânul inelelor” și prezintă aventurile lui Bilbo Sacquet, unchiul lui Frodo, care este convins de vrăjitorul Gandalf să meargă împreună cu 13 pitici să ascundă comoara dragonului Smaug.

lluzionistul David Blaine (Foto: EPA)tua opt rotații pe minut. Joi, cu ocazia Zilei Recunoștinței, care se sărbătorește în Statele Unite, Blaine va încerca să
Cum arăta Jack Spintecătorul

Londra (MF) - Figura lui Jack Spintecătorul, un asasin în serie celebru care a trăit în secolul al XlX-lea și a cărui identitate nu a fost niciodată descoperită, a fost creată de specialiști pe calculator, cu ajutorul unor tehnici modeme, pe baza unor mărturisiri din acea epocă. Bărbatul, care a reușit să scape de poliție în jurul anilor 1880, a mutilat și ucis cinci prostituate din Londra.

■ — '
 »

rupă lanțurile înainte de a ieși din închisoarea aeriană.Iluzionistul va ține post înainte de acest experiment
Echipa de la Scotland Yard l-a descris drept un bărbat „înspăimântător de banal” dar capabil de o „cruzime extraordinară”. Etapele acestui proces vor fi difuzate, astăzi, în cadrul unui documentar pe canalul Five. în urma analizelor, s-a stabilit că era un bărbat cu vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani, scund și îndesat. Specialiștii au putut să descopere până și presupusa adresă a acestuia. 

pentru a evita satisfacerea nevoilor fiziologice în timpul „spectacolului”. Principala lui neliniște este legată de eventualele amețeli de care ar putea suferi.„Pentru ca lucrurile să fie mai dificile, am adăugat un motor la giroscop și, deci, chiar dacă voi dormi, giro- scopul se va mișca în continuu”, a comentat Blaine. El a adăugat: „Cred că va trebui să rămân treaz tot timpul”.Blaine nu este la prima experiență de acest gen. Iluzionistul a rezistat o săptămână sub apă într-un „acvariu uman” de formă sferică, în timpul celei mai recente cascadorii pe care a efectuat-o la Lincon Centre în New York, în luna mai.

Mariah Carey a fost prezentă la gala Fundației „Make A Wish” de la Beverly Hills Hotel, ea fiind recompensată cu premiul Wish Icon Award. (Foto: EPA)


