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Trei ani pentni 55 de molizi

• Dosar penal. 0 asistentă a Secției de Pneumofnziologie a Spitalului Județean Deva a luat peste 50 de credite însumând peste 4 milioane de lei noi. Pentru obținerea creditului a folosit numele și adeverințele de venit ale unor pacienți. Pentru fapta comisă L.P. riscă să primească între 10 și 20 de ani de pușcărie. (I.J.) /p.3

■ Patronul unei firme 
de exploatare a lemnului 
contestă obiectivitatea 
judecătorilor.

Deva (M.T.) - După ce a fost acuzat de tăierea ilegală a 55 de molizi din pădurea localității Brad, Daniel Vasile Bele-

iu Bad și angajatul său, Nico- lae Rus, contestă obiectivitatea judecătorilor hunedoreni și cere strămutarea procesului, însă înalta Curte de Casație și Justiție respinge solicitarea. Procesul va continua în 04.12., la Tribunalul Hunedoara. Be- leiu a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru tăie

re ilegală de arbori și trei ani pentru furt de lemne. Beleiu Bad va executa pedeapsa cea mai mare, respectiv de trei ani de închisoare, și este obligat ca împreună cu Nicolae Rus să plătească despăgubiri Asociației Composesorale din Ruda-Brad, de 23.165,5 de lei. Problemele au început în ur

mă cu trei ani, când patronul firmei de exploatare a lemnului avea nevoie de aprobarea scrisă a Composesoratului Ru- da-Brad pentru a putea susține activi-tatea firmei. A primit avizul pentru 464 mc de lemn, însă a fost acuzat că a tăiat 55 de molizi din fondul forestier național, /p.3
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Pentru menținerea ordinii și liniștii publice alături de poliție și jandarmi acționează și Poliția Comunitară care pune in practică unele hotărâri ale Consiliului Local. (Foto: T. Mânu)

Vizită din China
Deva (M.S.) - O delegație a Ambasadei RP Chineze șe va afla la Deva, în perioada 26- 28 noiembrie. Vizita are ca scop facilitarea realizării unor proiecte economice comune și evaluarea celor care au fost deja puse în aplicare. Pe parcursul vizitei va fi discutată și posibilitatea înfrățirii municipiului Deva cu alte orașe din China. Municipiul Deva are semnat un protocol de colaborare culturală cu autoritățile din regiunea Yang Cheng.

■

Salvatorii din peșteri acționează ca voluntari.După data de 1 ianuarie 2007 ei vor avea un alt statut. Ei sunt nevoiți să salveze vieți în condiții extreme /p.3
(Foto: I.J.)
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Sanitarii, în grevă două ore
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Câștigul salariat în septembrie 2006

Salariul mediu brut - septembrie

S Federația Sanitas 
unedoara a declanșat 

ieri dimineață grevă de 
avertisment.Deva (I.J.) - Pentru două ore, între 09,00 și 11,00, personalul sanitar din toate spitalele județului Hunedoara a lucrat pe perioada grevei doar cu o treime din angajați. „Protestul nostru vizează

șapte puncte, însă cele mai importante sunt rectificarea bugetară pe ultimul trimestru al anului și majorarea bugetului alocat Sănătății pentru anul 2007, majorarea salariilor personalului din sistem și al celui de asistență socială cu 70 la sută. Vrem, mai ales, ca salariații din rețeaua sanitară și de asistență socială să primească tichete de masă și să li se acorde toate drepturile

prevăzute de lege pentru funcționarii publici”, declară Lucia Vintilă, lider sindical Sanitas Hunedoara. întâlnirea de ieri cu ministrul Sănătății care a avut loc imediat după încetarea grevei a adus o majorare salarială pentru angajații din sistem de 40%. O nouă întâlnire va avea loc în 23.11. cu miniștrii Sănătății și Finanțelor. Nu este eliminat riscul unei greve generale.

A semnat!Deva (C.Ș.) - Fostul parlamentar PSD loan Timiș a sărit, surprinzător, în barca susținătorilor Platformei Stolojan - Stoica. El era cunoscut ca un apropiat al conducerii organizației județului Hunedoara a PNL, care și-a declarat susținerea pentru Tăriceanu. /p.3

Salariul mediu brut - august

Salariul mediu net - ’septembrie
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Nou termen pentru senator

S| PNL Hunedoara va 
iscuta cu senatorul Vi

orel Arion, semnatar al 
Apelului pentru unitate.Deva (M.F.) - Conducerea Partidului Național Liberal Hunedoara a fixat un nou termen pentru discuții cu senatorul liberal Viorel Arion, unul dintre membrii grupului lui Gheorghe Flutur. Senatorul liberal nu a participat la ședința din județul Hunedoara, deoarece a fost prezent

la întâlnirea dintre grupul pentru unitate al lui Flutur cu Stolojan.„Dacă poziția lui rămâne aceeași și alege să adere la platforma Stolojan, organizația județeană va propune o altă persoană în locului domnului Arion la conducerea filialei PNL din municipiul Hunedoara. Nu este vorba de excluderea din partid, ci doar de pierderea funcțiilor deținute în cadrul PNL”, a declarat președintele PNL Hunedoara, Mircia Muntean.
LOpiil din Centrul de Zi - Deva au fost, ieri, premiați pentru desenele cu care au participat la concursul, inițiat în această unitate, intitulat „Ce este fumatul pentru mine?” /p.3 (Foto: T. Mânu)
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• Stănoiu la DNA. Senatorul Rodica Stăno- iu s-a prezentat, ieri, la CNSAS, în urma unei noi convocări, în legătură cu dosarul său. Ea a mai fost audiată de CNSAS, ea susținând că are doar dosar de urmărit, nu și dosar de rețea. Numele ei a apărut, la începutul lunii august, între cele ale politicienilor care ar fi colaborat cu Securitatea.
• Cataramă, cercetat. Fostul președinte al Safi Invest, Viorel Cataramă, va fi cercetat pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave prin fraudarea fondului, după ce judecătorii au desființat soluția de neîncepe- re a urmăririi penale dată de procurori. El era acuzat că a prezentat ca reală o situație neadevărată și a creat prejudicii investitorilor fondului.

Liberalii n-au căzut de acord
■ Tăriceanu susține că 
totul e o bătălie pentru 
funcții, iar Stolojan nu 
renunță la solicitări.

București (MF) - Liderul PNL, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, ieri, la finalul întâlnirii cu inițiatorii și susținătorii platformei inițiate de Theodor Stolojan, că „discuția a fost sterilă”, fiind vorba doar despre „o bătălie pentru funcții și pentru putere”.El a adăugat că din partea conducerii PNL există deschidere pentru a discuta despre organizarea unui congres pentru schimbarea Statutului partidului și alegerea unei noi conduceri.Tăriceanu a susținut că platformiștii doresc să meargă înainte cu platforma lor politică, întărind bănuielile

pe care le avea că între agenda reală și cea publică a acestora este o diferență enormă.Gu toate astea, el a admis că este posibil să mai aibă și alte discuții cu inițiatorii și susținătorii platformei liberale.întrebat dacă platformiștii vor fi reprimiți în partid, el a răspuns că pot fi reprimiți dacă înțeleg să consimtă la prevederile statutare.
Stolojan nu cedeazăInițiatorii platformei liberale își mențin, și după întâlnirea cu liderul PNL, solicitările privind anularea excluderilor din partid, a declarației potrivit căreia cei care aderă la platformă se situează în a- fara partidului și crearea posibilității ca aceasta să fie dezbătută în filiale.Stolojan a declarat, la fina

lul întâlnirii platformiștilor cu Tăriceanu, că acestea sunt „cerințele minime” pentru a putea continua dialogul și pentru a contribui la recâști- w................ ...............
Ih realitate se 
dorește altceva, 
iar eu ca preșe
dinte nu voi 
accepta ca PNL să 
dispară.

Călin Popescu 
Tăriceanugarea credibilității PNL, la întărirea acestuia și a Alianței D.A.Theodor Stolojan a menționat principalele solicitări: a- nularea excluderilor făcute a- buziv, anularea declarației politice a conducerii partidului conform căreia cei care a- deră la platformă se pozi

ționează în afara PNL și crearea posibilității de a dezbate platforma liberală în cadrul organizațiilor.
Flutur, fără sprijinComitetul Executiv al PNI, a decis, ieri, să-i retragă sprijinul politic ministrului Agriculturii Gheorghe Flutur, a declarat președintele fondator al partidului, senatorul Radu Câmpeanu.Câmpeanu l-a acuzat pe Flutur că nu vrea să instaureze „meritocrația” în partid, ci „lichelocrația”, referindu-se la afirmațiile acestuia potrivit cărora „pedigree-ul liberal trebuie înlocuit cu meritocrația”.Flutur a demisionat, săptămâna trecută, din funcția de vicepreședinte al PNL, alătu- rându-se Grupului pentru U- nitatea PNL.

Reuniune în Iran pe tema Irakului
■ Iranul a anunțat că va 
găzdui, sâmbătă, o 
reuniune regională 
privind viitorul Irakului.

Londra (MF) - Iranul a a- nunțat că va găzdui, sâmbătă, la Teheran, o reuniune regională privind viitorul Irakului, la care vor participa președinții Siriei și Irakului.Noua inițiativă diplomatică are loc după ce Statele Unite și Marea Britanie au cerut ca vecinii Irakului să se implice mai activ în menținerea stabilității în zonă.Atât la Washington, cât și în lumea arabă devine tot mai clar că violențele vor conti

nua în Irak dacă vecinii acestei țări nu vor participa mai activ la găsirea unei soluții pentru problemele politice și de securitate ale Irakului.
Actori regionaliCei mai importanți actori regionali sunt Siria și Iranul. Statele Unite acuză Siria că îi ajută pe insurgenții sunniți, iar Iranul este bănuit că are legături cu formațiunile șiite și cu milițiile radicale. Atât Teheranul, cât și Damascul au interese strategice în Irak și de aceea încearcă să influențeze activitatea Guvernului de la Bagdad.Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat ameri

can, Tom Casey, a declarat că Iranul și Siria trebuie să își modifice politicile pentru ca summitul organizat la Teheran să fie eficient.Dacă totuși Damascul și Teheranul se declară de acord să ajute Washingtonul în acțiunea de stabilizare a Irakului, este de așteptat ca cele două state să ceară ceva în schimb.Sirienii ar putea cere Statelor Unite să facă presiuni a- supra Israelului pentru cedarea înălțimilor Golan, în timp ce iranienii ar putea dori concesii în programul nuclear al Teheranului pe care Casa Albă îl vrea suspendat cât mai curând. Pierre Gemayel (Foto: epa)
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Dezmințiri
Milano (MF) - Fostul premier italian Silvio Berlusconi a dezmințit, ieri, afirmațiile atribuite lui de cotidianul Libero, potrivit cărora nu ar intenționa să revină la conducerea guvernului de la Roma și nici să candideze la președinția țării. „Nu am nici o intenție de a abandona responsabilitățile încredințate mie de electorat; nici un proiect de abandon”, a declarat Berlusconi. Fostul premier a fost citat, ieri, ca declarând că nu va reveni la conducerea guvernului chiar dacă formațiunea sa de centru-dreapta va câștiga următoarele alegeri. „Ne vom reîntoarce cu siguranță la guvernare, dar vă pot spune un lucru. Orice s-ar întâmpla, nu mă voi întoarce la Palazzo Chigi (biroul premierului)”, ar fi declarat el.

Silvio Berlusconi (Foto: epa)
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Hillary Clinton
(Foto: EPA)

Cea mai 
populară 
Washington (MF) - 
Senatorul de New 
York, Hillary Clinton, 
aflată la cel de-al 
doilea mandat con
secutiv, este de două 
ori mai populară de
cât contracandidații 
săi democrați la ale
gerile prezidențiale 
din 2008, potrivit 
unui sondaj de opi
nie realizat de CNN. 
Hillary Clinton este 
preferată de 33 la 
sută dintre persoane
le chestionate, din- 
tr-un total de zece 
potențiali candidați 
democrați la alegerile 
prezidențiale din 
2008. Al doilea loc a 
fost ocupat de sena
torul de Illinois, Ba
rack Obama (15 la 
sută), cel de-al treilea 
de fostul senator de 
Carolina de Nord, 
John Edwards (14 la 
sută), urmat de fostul 
vicepreședinte Al 
Gore (14 la sută).
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Relații 
restabiliteBagdad (MF) - Irakul și Siria au restabilit relațiile diplomatice bilaterale întrerupte în urmă cu peste 25 de ani, au anunțat ieri miniștrii de Externe ai celor două state, la Bagdad.„Am încheiat un a- cord în virtutea căruia relațiile diplomatice întrerupte de un sfert de secol au fost restabilite complet”, a afirmat ministrul irakian de Externe, Hoshyar Zebari.„Drapelul irakian va flutura astfel în Siria, iar drapelul sirian va fi înălțat în Irak”, a adăugat el.Zebari a anunțat că cele două țări „vor coopera în materie de securitate” și că experții din ambele state se vor întâlni pentru a discuta despre aceste probleme.Șeful diplomației siriene, Walid Mouallem, își încheie marți prima vizită la Bagdad după prăbușirea regimului lui Saddam Hussein.în 1980, la începutul războiului de opt ani dintre Iran și Irak, Bagdadul a întrerupt relațiile diplomatice cu Damascul în semn de protest față de sprijinul acordat de Siria Teheranului.

Audiat timp de trei ore
București (MF) - Leonard Orban, nominalizat pentru postul de comisar european pentru multilingvism, va fi audiat, în data de 27 noiembrie, timp de trei ore, în Comisia de cultură și educație a PE, la discuții urmând să participe și membrii Comisiei

Leonard Orban (Foto: arhivă)

pentru afaceri constituționale.Comisarul bulgar Meglena Kuneva va fi audiat de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, în asociere cu Comisia pentru mediu, sănătate publică și securitate alimentară.Orban va fi audiat intre orele 13.00 și 16.00, în timp ce Kuneva va fi audiată între 16.30 și 19.30.în pregătirea audierilor, fiecărui comisar desemnat i se cere să completeze un chestionar scris, elaborat de comisia sau de comisiile parlamentare în cauză.Discuțiile vor începe cu o declarație a comisarului desemnat, urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri.După fiecare audiere, comisia parlamentară responsabilă își va comunica aprecierile președintelui Parlamentului European.
Percepție negativă în Europa

Londra (MF) - România este percepută în mod negativ pe plan european, deși înregistrează un progres economic real și atrage tot mai mulți investitori străini, comentează The Guardian în ediția electronică de ieri.Creșterea economică anuală de șase procente, cota unică de impozitare de 16 la sută, combinată cu o forță de muncă ieftină, atrag companiile străine, comentează publicația britanică.

„România caută să se așeze pe propriile picioare”, subliniază cotidianul britanic. Turismul reprezintă mijlocul principal prin care viitorul membru al UE speră să atragă tot mai mulți cetățeni occidentali. Munții Carpați reprezintă una dintre puținele destinații europene nealterate de progresul economic, iar accesul facil și adoptarea monedei unice, probabil în 2013, vor avea un impact pozitiv asupra acestui domeniu.

Beirut (MF) - Ministrul libanez al Industriilor a decedat după ce ieri a fost ținta tirurilor lansate de persoane înarmate, în apropiere de Beirut, au declarat surse din serviciile de securitate, citate de Reuters.Sursele au precizat că persoanele înarmate au deschis focul asupra convoiului în care se afla ministrul și care se îndrepta către cartierul Sin El-Fil.Pierre Gemayel a fost dus de urgență la spital unde a decedat ulterior.Gemayel, membru al unei formațiuni creștine, era fiul fostului președinte Amin Gemayel.El era un critic al influenței Siriei în Liban, în condițiile în care mai multe voci au acuzat Damascul de implicare în asasinarea fostului premier Rafie Hariri, în februarie 2005, la Beirut.Libanul traversează o perioadă de criză din cauza neînțelegerilor dintre forțele majoritare antisiriene și opoziția susținută de Damasc.Premierul libanez Fouad Siniora a declarat ieri că Guvernul pe care îl conduce este în continuare legitim, în pofida faptului că șase miniștri prosirieni și-au prezentat demisia.
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Bursa locurilor de muncă va avea loc vineri, 24 noiembrie, la toate agențiile locale ale Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara. Ea va avea loc între orele 9 și 13. Agenții economici interesați pot depune oferte de locuri de muncă vacante, până în data de 24.11.2006, la AJOFM Hunedoara. (I.J.)• r^ Reprezentanții organizațiilor publice, private sau ONG care doresc să acceseze fonduri sunt invitați să participe la Cursul de formare pentru accesul la fondurile europene. Cursul începe pe 18.01.2007 și pot participa 240 de persoane. Participarea la curs este gratuită. Doritorii trebuie să depună un dosar de participare. (I.J.)

Cer să li se facă dreptate
I Patronul firmei de 
exploatare lemnoasă, 
din Brad, susține că 
este nevinovat.

Mihaela Tămaș___________ ___
mihaela.tamas@informmedia.roDeva - După ce a primit aprobarea scrisă a Compose- soratului Ruda-Brad, pentru tăierea celor 464 metri cubi de lemn, Daniel a trecut la treabă. în parcela delimitată de autoritățile abilitate, Daniel avea voie să taie numai copacii marcați.în vara anului 2003 Daniel este acuzat de tăiere ilegală

Sunt acuzați că au exploatat mai mult lemn (Foto: cl)de material lemnos și este trimis în judecată. Administratorul firmei de prelucrare a lemnului nu își recunoaște vina. Chiar dacă de cealaltă parte a baricadei se găsesc
pădurarul, președintele Com- posesoratului și Judecătoria Brad, Daniel susține că: „Nu am tăiat ilegal material lemnos”. El declară că s-a limitat la exploatarea celor 464 de

metri cubi pentru care avea aviz: „Eu știu cine a tăiat lemnele, dar pe mine nu mă ascultă nimeni”.
Cine are dreptate?Până la urmă scandalul s- a transformat într-un proces care se tărăgănează de trei ani, mâine fiind un nou termen în cazul celor 55 de molizi din pădurea Brad. Pentru că nu mai au încredere în autoritățile locale, familia tânărului a cerut strămutarea procesului, care a fost respinsă de judecătorii înaltei Curți de Casație și Justiție, dar speră în continuare că undeva li se va face dreptate.

Tiberiu Stroia
liberiu.straia@mfornimedia.ro

Udrea voia și-n 
grup. De interese

Competiție și eșecuri

Cunoscută ca fiind blonda de la 
Cotroceni care a reușit să transforme 
Norvegia în republică și s-o bage cu rege cu 

tot în Uniunea Europeană, Elena Udrea a ieșit 
din nou la rampă. Astfel, potrivit lui Mugur 
Ciuvică, șeful Grupului de Investigații Politice, 
blonda al cărui IQ este jumătate din 
adâncimea decolteului, și-a făcut o firmă cu 
unul dintre apropiații fraților Cămătaru. Firmă 
prin care ar fi vrut să facă ceva tranzacții 
imobiliare.

Si ca o culme a inteligenței udresciene, 
blonda după care suspinau soldații din 
garâa marinerului, recunoaște că a avut o ast

fel de firmă. Dar, pentru că nu a făcut nici o 
manevră tipică grupului de interese, consideră 
că n-are nici o vină. Păi, bine, tanti Cocoș, ce 
trebuie să înțeleg eu de aici? Că ți-ai făcut o 
firmă cu reprezentantul unui grup de interese 
doar de dragul de a da un autograf pe la 
notariat? Sau cine știe, poate ți-o fi dat 
marinerul ordin să intri în combinație cu 
băieții răi și apoi să-i aduci, dreacu1, în stare 
de faliment. Asta da luptă cu mafia!

■ Spitalele din 
Petroșani, Călan și 
Hațeg vor rămâne cu 
directori interimari.Deva (I.J.) - La concursul pentru posturile de manageri de spital, desfășurat în cursul săptămânii trecute la Timișoara, competitorii din cele trei spitale nu au luat examenul la proba de susținere a proiectului de management. „Sidonia Faibiș și Adina Ciucur, cele două candidate pentru Petroșani au căzut la proba a doua. Cu toate că s-a prezentat singur la concurs, directorul Mircea Marian de la Hațeg a căzut pentru că proiectul de management

prezentat nu a fost alcătuit cu spirit de răspundere. Sunt mulțumit insă de cum s-au prezentat ceilalți directori. La Călan nu s-a prezentat nici un concurent pentru funcția de manager, spitalul va avea în continuare un director interimar”, declară dr. Dan Magheru, director ASP Hunedoara.Câștigătorii concursului vor mai avea de susținut o probă în cursul acestei săptămâni, iar rezultatele vor fi afișate în cursul zilei de vineri. Cu toate acestea, directorii vor lucra tot ca interimari până când ministrul Sănătății, Eugen Nico- lăescu, va numi prin decret noii manageri.

loan Timiș trădează din nou
5Deva (Ș.O.) - loan Timiș a recunoscut faptul că a participat la întâlnirea de luni cu Stolojan, dar a ne gat față de șefii săi de partid că ar fi semnat vreun document de susținere a Platformei. Vicepreședintele PNL Hunedoara, Mir-

I -................. -•
Facsimilul actului semnat de 
loan Timiș (Foto: cl)

cea Moloț a declarat că: „Domnul deputat a participat la întâlnirea celor care susțin Platforma Liberală, dar nu a semnat nici un fel de adeziune”. în realitate, deputatul Timiș a semnat un act prin care subscrie la „Declarația Grupului pentru Unitatea PNL”. Pentru Timiș dezertarea din tabăra lui Tăriceanu nu este prima trădare politică. Deputatul de Hunedoara a trecut în ultimii 16 ani prin nu mai puțin de șase partide. Contactat telefonic, deputatul loan Timiș nu a vrut să comenteze.

. - Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara

- Birou notarial Farcaș Ladislau. din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Barbu Camelia, din Hunedoara

- Laborator Ar Medica, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara

- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara

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

doara

- Cabinet medical doctor Cordea Viorica, din Deva

- Cabinet medical doctor Josan Elisabeta, din Deva

- Cabinet medical doctor Marcu 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.

Vot
întrebarea săptămânii: Justifică 

parcările paralele construite la 

Deva distrugerea zonelor verzi?

CUVÂKU prin 
SMS

DA
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.

ATV-uri pentru jandarmii hunedoreni

S| Jandarmii hune- 
oreni vor primi cinci 

ATV-uri, pentru pos
turile montane.

Mihaela Tămaș 
mihaela.tanias@inforniniedia.roDeva - Din cele 27 de motociclete de teren cu patru roți, achiziționate la nivel național de Jandarmeria Română, cinci vor lua drumul Hunedoarei. „Astfel, patru ATV-uri și un kit pe șenile vor fi distribuite, în cursul săptămânii

viitoare, celor șapte posturi montane din județ. Vehiculele achiziționate sunt necesare pentru jandarmii care participă la misiuni, alături de reprezentanții structurilor de salvamont și de alte structuri cu rol în salvarea oamenilor”, declară purtătorul de cuvânt al IJJ Hunedoara, Nicolae Răducu. Valoarea acestora este de peste 400 de mii de euro și sunt destinate, în special, acțiunilor din zonele montane. Cele 27 de ATV-uri vor pleca spre cele șase secții de jandarmerie montană și 35

de posturi din zona montană, din țară.
“Kit” pentru hunedoreniCu aceste ATV-uri, jandarmii pot interveni mai ușor pe teren accidentat, greu accesibil, cum ar fi spațiile restrânse, terenuri nisipoase, noroi, mlaștini sau zone înzăpezite. Prin această achiziție, aproape trei sferturi din unitățile montane de jandarmerie au fost dotate cu astfel de vehicule. Din cele 27 de motociclete cu patru roți tip ATV achiziționate, trei au

Vin ATV-urile! (Foto: cl)dotări suplimentare, constând într-un kit pe șenile profesionale pentru toate roțile, iar unul dintre acestea va fi trimis în județul nostru.
Concurs de desene antifumatDeva (S.B.) - Un concurs de desene cu tema „Ce este fumatul pentru mine?”, inițiat de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara (CPECA), s-a încheiat, ieri, la Centrul de Zi Deva. La concurs au participat 19 copii însă premiile acordate ieri au ajuns la toți cei 24 de copii ai instituției devene. Desenele realizate au prezentat o paralelă între viața și mediul persoanelor care fumează și a celor care sunt nefumători. Tematica aceasta a fost propusă chiar de copiii participanți, care s- au străduit să o redea în linii și culori extrem de bine. Concursul a fost realizat în par- teneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și

face parte din activitățile realizate CPECA Hunedoara pentru a marca Ziua Națională fără Tutun, celebrată în fiecare an în a treia joi din luna noiembrie. Coordonatorul CPECA Hunedoara, subinspectorul Adriana Al- mâșan, a pregătit pentru pre- mianții concursului de desene câte o diplomă pe care a fost imprimat desenul fiecărui copil și câte un premiu consistent, foarte dulce! Directorul Centrului de Zi, Valentin Crainic, susține că astfel de activități educative sunt foarte binevenite pentru toți copiii, pentru ca aceștia să nu fumeze niciodată!
Vezi alte fotografii pe

Copiii s-au întrecut în realizarea desenelor pentru concurs

Poveste de Moș Nicolae
sâ trimită pe adresa redacției: Deva, Str. 22 Decembrie nr.37/A-parter, pe 

e-mail: sanda.bocaniciu@ihformmedia.ro, sau să aducă personal ia redacție 

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

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

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

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

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

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

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

JURNAL
A

CONCURS

mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
mailto:liberiu.straia@mfornimedia.ro
mailto:mihaela.tanias@inforniniedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@ihformmedia.ro
http://www.huon.ro


miercuri, 22 noiembrie 2006

1819-S-a născut George Elliot, scriitor englez
1869 - S-a născut scriitorul Andri Glde (foto). laureat al 
Premiului Nobel pentru Literatura pe anul 1947 (m. 1951).

1877 - S-a născut poetul revoluționar 
ungur Ady Endre (m. 1919).____
1890- S-a născut Sarles de Gaulle, 
președinte al Franci tritte anii 1958- 
1969 (m.1970)_______________
1916 - A murit scriitorul american 
Jack London (n. 1876).
1923 - A murit scriitorul român 
Urmuz (D, Demetreshi-Bazău) (n.

1963'- John Fitzgerald Kennedy, al 35-lea președinte al 

Statelor Unite ale Ameridi, a fost asasinat la Ballas.
1963 - A murit scriitorul englez Aldous Huxley (n. 1894).

Prognoza pentru astăziAverse de ploaie. Maxima va fi de 12°C, iar minima de 4°C.
Prognoza pentru două zileJoi. Ploi Slabe. Maxima va fi de 9°C, iar minima de -1°C.
Vineri. Ploi pe alocuri (dimineața). Temperatura maximă va fi de 12°C. Minima va fi de circa .-VC.

Calendar Creștin-Ortodox

Berbac
wâp Aveți mari șanse de reușită în teats activitățile legate de cămin $i de afaceri. Partenerii ae afaceri sunt de aceri* cy schimbările pe care le propuneți.

Soluția Integramel din numărul precedent: S - C - U - I - COMANDANT - MAPA - 
ASA - HAI - RS - AR - U - ORATOR - OARE - ARCA - UI - CR - IN - ST - SATIN - 
OCEL - RAS - PRAF - NORI - IV - LIDER - STARE - ALAI - ATENT - ERGI

TaurRelațiile parteneriale surit foarte bune. Pe plan profesional, însă, starea de confuzie și atmosfera tensionată «1 pre- dlsgun la greșeli, iviiațl discuțiile.
Gemeni . ___ ' .. . ”*• ■.________ tIntenționați să faceți o vizită la rade. Amânați-o, pM că exista riscul să nu decurgă ap cum v-ați dori. In parii a doua a zilei, vi se propune o colaborare.

'sRacAstăzi vă sfătuim să vă odlbitlțl, chiar dacă aveți multe gro
biene de rezolvat. In prima pace a zilei sunteți tentat să cheltulți o sumă mare de Bani. Elfi prudenți
Nu este o zi bună pentru semnarea documentelor Alale. Se pare că ideile dumneavoastră nu surit apreciate la adevărata lor valoare, dar nu vă afectează.
Relațiile cu anturajul sunt Bune ți decurg fătaIn cursul dimineții, vă faci plăcere să ai Mlnl|l ■■ a «adie cunoștință. Relauțl-ril
Balanță _______La locul de muncă, s-ar putea să întâmpinați dificultăți ca» vă Indispun. Nu este cazul să vă îngrijorați. Totul se rezolvă repede,' eu ajutorul colegilor.
ScorpionTreceți prlntr-o perioadă favorabilă pe plan sentimental, dar șl al câștigurilor materiale. Astăzi aaa|l succes In tot ce faceți. Relațiile surit toarte bune.

Sf. Ap. FilimOflfși cei împreună cu el; Sf. Mc. Cecilia.

Calendar Romano-Catolic_________________________
Sf. Cecilia, fc.,‘ rii.

Calendar Greco-Catolic _____________________ __
Ss. Filimon, Apfe Arhip și Onisim, ap. Ss. Cecilia, Vale

rian și Tiburțievin.

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!

INTRKROPKRIAPÂ.BAX, COIEMT

Energie electrică_____________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice vâ fi întreruptă în ve- 

I derea executării de lucrări programate, între orele: 

i 8.00-14.00 în Hunedoara, str. 6 Enescu, nr.11, sc.A;

Goleș, Mladin, Dăbâca, Hășdău, Vălari;

Zeicani, Săcel.

9.00-15.00 în Deva, str. Călugăreni (parțial);

9.00-16.00 în iodalitățile Plop, Dealul Plopului.

Gaz _______ i ’_________________________
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă______________ __________________________ ?_______
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 

între orele:

8.00 - 15.00 peștr. N. Grigorescu, Hărăului nr.36, T. Vuia, 

Banatului, Bucovinei, Ardealului, Digului, M. Viteazul și I.L. 

Caragiale.

în perioada 4 noiembrie -1 decembrie. Cuvântul Uber 
vrea sâ continui sâ-l demonstrezi cât de ușor te poți 
Juca cu cuvintele. Dezleagă corect toate Integramele 
apărute îri această perioadă, realizează o colecție șl 
trimite-o alături de talonul completat, pe adresa re
dacției: Deva, str, 22 Decembrie, nr. 37A, sau la 0P1, 
CP 3, Deva, sau depune-o Tn cutiile speciale Cuvân
tul liber, până în 4 decembrie. Extragerea va avea 
loc în 5 decembrie, ora 16.30, la sediul redacției, în 
prezența unei comisii.
DE DATA ACEASTA Iți DÂM CHIAR BANI! 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajațll Inform 
Media șl nici rudele acestora de gradele I șl II.

Nume.....
Prenume 
Adresa

Localitatea
Sunteți abonat la Cuvântul liber?

DA □ NU □
JURNAL

I '------------------------------------
6:00 în gura presei cu 

Mircea Badea

SăgetătorVă bucurați de armonie in familie șl aveți succes în toate activitățile legate de cămin. Capacitatea de comunicare este excelentă șl vă ajută la serviciu.
EagilcotnSunteți nevoit să vă schimbați programul de mal multe ori. In prima parte a zilei, aveți de făcu! mai molia drumuri scurte în interesul Dartenerului de viață.
VărsătorVi se oferă noi perspective a® pe nlan social, cât și sentimental. Ea o petrecere cu prietenii, faceți cunoștință cu c persoană care vă farmecă din prima clipă.
ReștlAr fi bine să amânați întâlnirile de afaceri planificate pentru astăzi. S-ar putea să aveți dificultăți le comunicare. Acordați mal multă atenție familiei.

0630-07.00 Observator (r) ,

1630-16.45 Știri locale

■

bktctamlei...._...... ........

Chiftele de pește
Ingrediente: 2 păstrăvi, 2 morcovi, 2-3 cartofi, frunze de țelină, dafin, puțin vin alb, boabe de piper, ou și pesmet.
Mod de preparare: Intr-o oală cu apă și vin, se pun la fiert cartofii, morcovii și frunzele de felină, cele de dafin, piperul boabe și puțină sare. Când sunt aproape fierte se adaugă și peștele. Se fierb circa 5- 7 minute după care se scurge apa din oală și se curăță peștele de oase. Cartofii și morcovii împreună cu peștele se macină și se sărează din nou. în pasta obținută se pune și puțin pătrunjel verde tocat după care se fac chifteluțe, se tăvălesc prin ou și pesmet și se dau la cuptor și se prăjesc în ulei.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

7:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
8:00 Justiție militară (s).
0Cu: Catherine Bell

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

color

9:00 Elefantul cu bulină (r) 
9:30 Desene animate: 

Sabrina 
10:25 TVR 50. Izolați în 

România
10:35 Dinastia (r) 
11:05 Lumea citește (r) 

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

(ep. 79, SUA, 2003).
□Cu: Ben Savage, Rider 

Strong, Danielle Fishel 

13:30 Desene animate:
Club Disney (SUA) 

14:00 Jurnalul TVR 

15:30 Oameni ca noi 
16:00 Conviețuiri. Magazin 

pentiu alte națio
nalități

17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Pe ce dăm banii?
17:50 De la alb-negru... la 

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

20:15 La Urgență
0(ep. 9, România, 

2006). Cu: Florin Pier

sic Jr., Daniela Nane 
21:15 Ochiul magic 

22:15 Deschide-ți inimal 
22:45 Jurnalul TVR. Sport

Meteo
23:05 Prim plan 
23:45 Cultura libre. Transmi

siune directă
0:30 Viata ca-n filme (seri-
0al, comedie). Cu: Brian > 

Benben, Denny Dillon. 

R.: David Crane, Marta 
Kauffman

1:10 Final sumbru (thriller,

QFranța/SUA, 2002). Cu: 
Ray Wise, Lin Shaye, 
Mick Cain, Alexandra 

Holden. R.: Jean-Bap- 

tiste Andrea
2:35 Jurnalul TVR (r)
3:35 Tezaur folcloric (r)
4:55 Viața ca-n filme (s, r) 

5:30 Cultura libre (r) 
6:10 Pe ce dăm banii? (r)

7:00 Știrile ProTv. 

Ce se întâmplă 

doctore? 
Te uiți și câștigi 

9:10 Omul care aduce 

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

10:15 Om săraq om bogat 

(film serial, reluare) 

1113 Vacanța Mare 
(reluare) 

12:15 Familia Bundy (s) 

13:00 Știrile ProTv.
Te uiți și câștigi

13:45 Scrisoarea de dragoste 

(comedie, SUA, 1999).
HCu: Kate Capshaw, 

Gloria Stuart, Ellen 

DeGeneres, Blythe 
Danner. R.: Peter Chan 

16:00 Tânăr și neliniștit (s). 

Te ui(i și câștigi 

170 Știrile ProTv. Vremea.
Te uiți și câștigi

17:45 Om sărac om bogat

Js) ■
0Te uiți și câștigi 

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

Vremea

2030 Vacanța Mare
2145 UEFA

Champions League: 

Levski Sofia - 

FC Barcelona 

(transmisiune 
în direct).
Știrile Pro Tv

24:00 Rezumat Champions 

League
2:00 Familia Bundy 
0(film serial, 

reluare)
225 Omul are aduce 

artea (reluare)
230 Știrile ProTv

330 UEFA Champions 

League: Levsld Sofia - 
FC Barcelona 

(reluare)
5:00 Scrisoarea de 

Hdragoste (film, reluare) 

Cu: Kate Capshaw, 
Gloria Stuart, 

Ellen DeGeneres, 

Blythe Danner. 
R.: Peter Chan

7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 

Cioran și Dan Capatos 
9:00 în gura presei 

(reluare) 
10:00 Concurs interactiv 

11:00 Vivere (serial) 
12:00Vocea inimii (serial) 

13:00 Observator cu Simona 

Gherghe 
13:45 Din dragoste (r) 

(divertisment) 
16:00 Observator 

16:45 9595, te învață ce să 
iad 

18:00 Vocea inimii (serial, 

0 dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 

Delia Mateescu, 

Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Mar
ius Bodochi, Maria 

Dinulescu, Andreea 
Măcelaru Șotron 

19:00 Observator cu
Alessandra Stoicescu șiii 

Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

2030 Ziua judecății
(divertisment)

2230 Fast Food (serial 
□comedie, România, 

2006). Cu: Alina 

Crișan, Sorana 
Mohamad, Beatrice 
Peter, Alin Roșu, Adri
an Nartea, Edgar Nis

ter
23:00 Observator 

cu Andreea 
Beredeanu și Andrei < 
Zaharescu. Sport

24:00 Alias

0 (film serial)
ISO întâmplări hazlii

B (serial)
2:00 Concurs interactiv > 
3:00 Observator (reluare) > 

rWOVNm
0 (reluare)

5S0 Anastasia
□(film serial, dramă, , 

Rusia, 2003). Cu: Elena: 

Korikova, Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov

7:30 Noile aventuri ale fiicei 

oceanului (s, desen animat, 
Australia, 2000) 8:00 Lecția 
de... geografie (r) La plimbare 
prin Asia 8:30 Exploratorii 
galactici (r) 9:00 Doctor Who 
(s, r) 10:00 Toriomatul DP2 
11:30 Caracatița (s) 12:25 

Școala părinților (doc. r) 13:00 
Omul între soft și moft (r) 
14:00 ABC... de ce? 14:30 
Exploratorii galactici (s) 15:00 
împreună în Europa. Prome

nada 16:00 Jurnalul TVR (r) 

16:30 E Forum 17:00 Doctor 
Who (s) 18:00 Lecția de... 
istorie (doc.) 18:35 Caracatița 
(s) 1925 Cum să nu ne îmbră
căm (doc.) 20:00 Bugetul 
meu. Pre{ul banilor 20:30 

Bazar 21:00 Ora de știri 
22:10 Vise (dramă) 0:15 Tran
sfer 0:45 Futurama (d. a.)

9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:00 Teleshopping 
11:30 Ce bine e acasă! (s) 
12:00 Quizzit 13:00 țara Iu' 
Papură Vouă (divertisment 
2004) 13:20 Look who is win
ning 14:30 Miezul problemei 
(r) 16:00 Naționala de bere 
17:00 Bărbatul din vis (s) 
18:00 Baronii (r) 18:30 Știri 
Național TV 19:45 Jara Iu' Pa

pură Vouă (divertisment 2004) 
20:15 Sărut mâna, mamă! 
22:00 Baronii (s) 2230 Miezul 
problemei 24:00 Știri 0:30 
Poltergeist - Moștenirea (s)

1145 Bună dimineața, Miami! 
(r) 1245 Telefonul de la miezul 
nopții (s) 1345 Merrie 

Melodies Show (s) 14:15 Liga 
juniorilor (s) 14:45 Cinema 
15:00 Joan din Arcadia (r) 

16:15 Cinema 1630 Ghici ce- 
mi place la tine (r) 17:00 Calea 
misterelor (s) 18:00 Bună di

mineața, Miami! (s) 19:00 Te
rapie intensivă (s) 20:00 Cine

ma 2020 Joan din Arcadia (s, 
dramă, SUA, 2003) 21:30 
Ghici ce-mi place la tine (s) 

22.00 Pasărea spin (dr.)

8:00 Suflete rănite (r) 9:00 De 
3x femeie (r) 10:00 Ciocolată 
cu piper (s) 11:00 Bărbatul 
visurilor mele (r) 12:00 Pariul 
iubirii (serial, Mexic, 2004) 
13:00 Jurământul (s) 15:15 
Rețeta de acasă 1530 Suflete 
rănite (s) 16:30 Poveștiri ade
vărate 17:30 De 3x femeie 
18:30 Rebelde (s) 19:30 SOS, 
viața mea! (s, Argentina, 2006) 
20:30 Iubire ca în filme (s, 
România, 2006) 21:30 Daria, 
iubirea mea (s) 22:30 Tărâmul 
pasiunii (s) 23:30 Bărbatul (dramă| SJA| 2004}. 20:00 

adevărate îrî So'lubke ca în - 503030163 e0““J* (come‘ 
fii™ ZLi die. SUA 2005). 2140 Impos-
filme (senal, reluare) forul (dramă, SUA, 20Q4)

23:10 Moșul al rău (comedie, 

SUA 2003). 0:40 Alfie (come

die, Marea Britanie, 2004).

10:50 Pe platourile de filmare 

1120 Premiul AFI - Sean Con
nery (SUA, 2006) 12:55 în 

căutare de prieteni (aventuri, 
Norvegia, 2004). 1425 Ghidul 
autostopistului galactic (aven

turi, SUA 2005). 16:15 Arserte 
Lupin (aventuri, Franța, 2004). 

18:25 Să-ți trăiești viata

8:00 Sport cu Florentina 8:35 
Lumea circului (film, r) 11:00 
Tele RON 13:00 Play 1430 
Dragoste și putere (s) 15:00

Vacanță la Roma (dramă 
romantică, SUA, 1953) 17:30 
Trăsniți în N.A.T.O. (reluare) 

18:00 Focus 19:00 Super 
recorduri 1930 Camera de râs 
20:00 Cronica Cârcotașilor s 

22:00 Trăsniți în N.A.T.O. 
22:30 Focus Plus. Prezintă: 

Cristina Țopescu 23:30 Săp- ; 
tămâna nebună 0:30 Intervi
urile Cristinei țopescu (relu

are) 130 Focus (r) 2:30 Sun
set Beach (serial) 3:30 Clubul 
de noapte

6:55 Viața dimineața 9:00 
Verissimo 10:00 Euromaxx (r) 

(documentar) 10:30 Euroblitz 
- Automotor (r) 11:00 Ne 
privește 12:00 Știri 13:05 

Briefing (r) 14:35 Lumea 
cărților 1535 Euromaxx (doc.): 
16:00 Nașul (r) 18:00 6! Vine 

presa! 20:00 Vară sentimen
tală (dramă, România, 1985). 

Cu: Emil Hossu, Stela Popes

cu, Marin Moraru, Gh. Dinică. 

R.: Francisc Munteanu 21:30 
Fan X - Videoclipuri 22:00 

Nașul. Talk-show cu Radu 
Moraru 24:00 Știri. Emisiune 

informativă 0:15 6! Vine pre
sa! (reluare)

14:00 Realitatea de la 14:00 

14:50 Realitatea bursieră 
15:15 Fabrica 16:50 Marfa 
17:10 Tu fad Realitatea! 1745 

Editorii Realității 18:00 Reali
tatea de la 18:00 18:50 Rea

litatea zilei. Cu Răzvan Dumi
trescu 20:00 Realitatea de la 

20:00 20:50 Marfa 21:00 Rea
litatea de la 21:00 21:50 Pri

ma ediție 22:05 100%. Cu 

Robert Turcescu 23:00 Reali

tatea de la 23:00 23:15 Politi
că, frate! Cu Andrei Gheorghe 

24:00 Realitatea de la 24:00

7:00 Tehnologie extremă: 
Space Tower 8:00 O pradă 

mortală 9:00 Natura în stare 
brută 10:00 Ray Mears 11:00 
Megarăzboaie cu fiare vechi 
12:00 Space Tower 13:00 Q 
pradă mortală 14:00 Natura 
în stare brută 15:00 Cum se 
fabrică 16:00 Luptătorii văz
duhurilor 17:00 Viteză uriașă 
18:00 Motociclete americane 

19:00 Vânătorii de mituri 
20:00 Manevre pe scară 
mare 21:00 La un pas de 
moarte 22:00 Adevăratul loc 
al crimei 23:00 Dinastii ale 

vitezei 24:00 Furtuna de 
gheață
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www.colinde.oig
Deva (C.P.) - Accesând acest poral vă puteți pregăti de 

Sărbători. Puteți asculta și descărca gratuit colinde 

românești și străine. Site-ul oferă și versurile acestor co

linde.

Telefonul speo de 50 de euro

s CUM VALMA BUB • 2S.II.X006
• 1 euro____________________________________________ 3,4862 lei

1 dolar american_______________________________ 2,7196 lei

1 gram aur 54,6387 lei

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

■ Legea salvamontiști- 
lor va intra în atenția 
Parlamentului abia 
după ianuarie 2007.

INA JURCONE
lna.Jurconealnformniedla.ro

Lupeni - Exercițiile de salvare din mediul subteran speologic se efectuează periodic. Ultima tocmai s-a încheiat în acest week-end. Noutatea evenimentului a constat în faptul că, în premieră, au fost folosite telefoane speciale pentru peșteră, legate prin cablu. Deși cluburile de speologie au specialiști formați pentru salvările din peșteri, ei funcționează ca voluntari, iar cazurile de salvări sunt aproape la fel de numeroase ca cele montane. „O echipă profesionistă de salvatori are un efectiv de 15 persoane și este formată din personal de evacuare, transport, gestiune, dezobstrucție, asistent vic

timă și recunoaștere. La acțiunea desfășurată de noi în acest sfârșit de săptămână am folosit pentru prima dată telefoane cu cablu care ne-au redus timpul de salvare, estimat la cca 16 ore, la doar 9. Achiziționarea acestora însă ar trebui făcută pe banii noștri, chiar dacă ele costă doar 50 euro bucata. O echipă de profesioniști are obligatoriu în dotare cel puțin 5 aparate de acest tip”, declară Ștefan Militaru, președintele Asociației de Speologie Rinolophus Lupeni.Speologii organizează permanent exerciții de pregătire a speologilor pentru intervenția în cazul producerii de accidente în mediul subteran speologic. Tehnicile cunoscute și utilizate de speologi, dar și echipamentul specific pe care aceștia îl au pot fi utilizate cu succes și în cazul intervențiilor în caz de dezastre și calamități. Mediul subteran speologic este un mediu
Salvatori în timpul aplicației (Foto: i.j.)ostil care poate pune în peri- existând posibilitatea produ- col viața speologilor, oricând cerii unui accident în peșteră.

ANTIBIOTICE 1.7300 1.76

Societatea

SKIP

Preț Variație
închidere (lel/acț) (%) 

0.5750 -3.36
" SIF1 3.2300 -1.52

TLV 1.0300 -0.96
BRD 19.0000 -0.52
BCC 0.5800 0
IMPACT 0.5850 0.86
BIOFARM 0.6800 0.74

ROMPETROL 0.0834 -0.12
TEL 32.7000 0.31

SIF3 3.0300 -0.66
SIF5 3.4900 0.29

Rubrică 
b-dul De

realizată de SVM IFB FINWEST 
cebal, bl. R, parter (lângă QUASAR),

SA DEVA, 
tel.: 221277.

l1 Amplasarea aparatelor radar în data Ide 22 1 1.2006:
- - DN 7: fam - Ilia - Leșnic - Mintia - limită jud. Arad;

- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat

- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și Mihai 
Eminescu.

SUDOKU

Reguli:
I în fiecare 

bloc sunt

. câteva cifre 

... între î și 9, 

stabilite

L dinainte.

, Acestea tre
buie comple

tate cu 
cifrele lipsă, 

în așa fel 

încât fiecare 

număr să 

figureze o 

singură dată. 

. De aseme

nea, cifrele 

de la 1 la 9 

trebuie să 

figureze o 

singură dată 

atât pe rân

durile orizon

tale cât și pe 

coloanele 

verticale ale

/ celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

ÎNCEPĂTORI

2 1 3 9
3 8 1 6
9 3

1

4

8

6

7
4

8

4

5
6 7

4 5 1 2
9 7 5 3

Soluția jocurilor din numărul precedent

începători

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

Avansați

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

Credite pe spatele 
pacienților de la TBC

Deva (I.J.) - Unei asistente medicale din Deva i s-a întocmit dosar penal după ce a scos peste 4 milioane de lei pe numele pacienților săi de la bănci și de la CEC. L.P. lucrează la Secția de Pneu- moftiziologie a Spitalului Județean Deva și nu se află la prima abatere de la lege. Femeia a luat în multe situații bani de la pacienți pentru rezolvarea unor analize medicale sau pentru obținerea unor concedii medicale, iar acum, dacă a văzut că ulciorul nu merge de mai multe ori la apă, a solicitat credite pe adeverințele de

venit ale pacienților săi. însă numărul creditelor pe care le- a solicitat L.P. se ridică la peste 50. „Femeia a încasat sume ce se ridică la 4 milioane de lei în peste 50 de contracte de împrumut pe numele altor persoane. Dacă instanța o va declara vinovată, ea riscă o pedeapsă între 10 și 20 de ani închisoare”, declară surse din cadrul Poliției Deva. Situația asistentei va fi luată în discuție în cursul săptămânii viitoare în cadrul comitetului director de către directorul Spitalului Județean Deva, dr. Dan Florea.

Prețul brazilor în acest an
Deva (C.P.) - Prețurile pentru brazii comercializați în acest an de Romsilva sunt de 13 lei noi pentru o înălțime de 0,70-1,30 metri, 19 lei pentru cei de până la doi metri și 25 lei pentru brazii de până la trei metri. Molizii și alte rășinoase pot fi achiziționați cu nouă lei noi pentru o înălțime de 0,70-1,30 metri, 12 lei noi - între 1,31 metri și 2 metri și 15 lei noi - între 2,01 și trei metri. Prețurile nu includ TVA. Solicitările pentru exemplare cu înălțimi mai mari de trei metri vor fi considerate comenzi

speciale, iar prețul va porni de la tariful minim de 12 lei/metru. Romsilva va vinde în acest an pe piața internă 130.786 brazi pentru sărbătorile de Crăciun, mai mult de jumătate din a- ceastă cantitate fiind din specia brad, iar restul din cea de molid și alte rășinoase.Brazii de Crăciun se vor vinde de către direcțiile silvice, atât direct, cât și prin societăți comerciale, în conformitate cu prevederile legale, începând de la prețurile amintite, considerate ca minimale.

Unde e cartea de muncă?
■ Un pensionar spune 
că a predat actul în ori
ginal, iar acum nu poa
te intra în posesia lui.

Deva (C.P.) - Iosif Maniu, din localitatea Orăștie, ne scrie în scrisoarea, sa: „Anul acesta am primit două decizii de la Casa de Pensii, însă nu mi-a fost restituită cartea de muncă pe care am depus-o cu un an în urmă la unul din ghișee, împreună cu o adeverință de la locul de muncă pentru o serie de sporuri. Doamna de la ghișeul nr. 2, la care am lăsat atunci aceste documente, mi-a spus că nu

îmi poate da un număr de înregistrare, dar că va lăsa ea personal actele pe biroul angajatei care se ocupă de dosarul meu. Am fost de câteva ori să întreb de cartea mea de muncă, însă nici un rezultat”.
Răspunsul Casei Județene 

de Pensii Hunedoara: „Domnul Maniu Iosif s-a prezentat la Casa Locală de Pensii Orăștie iar colega noastră i-a prezentat dosarul din care lipseau atât carnetul de muncă original cât și copia acestuia. Dacă susține că a depus carnetul de muncă original trebuie să prezinte instituției noastre dovada din care să rezulte acest lucru printr-un

număr de înregistrare”.
NOTĂ: CL vă răspunde. Scrisorile cititorilor noștri sunt binevenite, cu condiția să fie semnate și să aibă specificate adresa și numărul de telefon ale semnatarului (a- cestea din urmă nu vor fi publicate, fiind necesare doar pentru redacție). Nu se iau în considerare scrisorile anonime!Adresa noastră este: Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A (clădirea Cepromin), specificați pe plic: „Cuvântul cititorului”. Scrisorile pot fi trimise și prin e-mail, la adresa adrian.salagean@infor- mmedia.ro.

Dreptul copilului
Deva (I.J.) - Peste 14.000 de manuale vor fi distribuite, în șase domenii de activitate, profesioniștilor care au legătură cu protecția drepturilor copilului, respectiv judecători, procurori, polițiști, preoți, cadre didactice, personal medical și a- sistenți sociali. Manualele au fost elaborate în cadrul proiectului „Campania de Educație privind drepturile copilului”, în colaborare cu instituțiile în care vor fi distribuite. Cele mai multe manuale vor reveni asistenților sociali.

Mai da alacari
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Profit din afaceri cu
■ O crescătorie de 
iepuri necesită investiți- 
e mică, dar poate adu
ce profituri consistente.

Tiberiu Stroia________________
1iberiu.stroia@in1ormmedia.ro

Deva - O afacere practic inexistentă la nivelul județului Hunedoara și care poate a- duce profituri importante este creșterea iepurilor. Aceste animale sunt crescute pentru carne, blană și piele. E adevărat că principala problemă a unei astfel de afaceri este desfacerea. Tocmai de aceea,

pentru început, este recomandat să începeți cu un număr relativ redus de perechi. Avantajele sunt evidente: iepurii de casă sunt ușor de crescut, sunt foarte rezistenți la condițiile climaterice și necesită adăposturi ieftine și simple. Practic, pentru a demara o astfel de afacere aveți nevoie de aproximativ 30 de milioane de lei vechi. Potențialii clienți îi puteți găsi printre patronii restaurantelor dar nu neglijați nici hipermarketurile. Trebuie doar să aveți în considerare faptul că în momentul în care vreți să intrați pe piața en-

urecheati detail aveți nevoie de o mârfă ambalată.
Se caută la externCererea cu adevărat importantă o puteți avea de pe piața externă. în prezent, pe piața mondială (Franța, Olanda, Germania, Elveția, Marea Britanie etc.) există o cerere apreciabilă de iepuri tineri, în plus, pielea și blana iepurelui sunt foarte apreciate în marochinărie și galanterie. De asemenea, oasele, urechile și resturile rezultate din prelucrarea pieilor sunt materii prime pentru fabricarea cleiurilor. Dinții sunt folosiți

CASETĂ TEHNICĂ

Fișa de prezentare a afacerii
Investiție Inițială: aproximativ 30 

de milioane de lei vechi

Cifra de afaceri estimată: apro

ximativ 100 milioane lei vechi 

Situația pieței: foarte bună. Prac
tic, concurența este ca și inexis

tentă
Factori de lise: atenție la modul 

în care vă dezvoltați piața! 

Potențial de dezvoltare: mediu 

Posibilități de finanțare: posibile 

în ideea unei ferme de mari pro

porții

Clienții potențiali: restaurante, . 
magazine de profil și piața I 

externă._______________ ___________ >în artizanat, iar dejecțiile acestui animal formează un îngrășământ foarte valoros.

http://www.colinde.oig
lna.Jurconealnformniedla.ro
mailto:adrian.salagean@infor-mmedia.ro
mailto:1iberiu.stroia@in1ormmedia.ro
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• Elev- Un elev de 15 ani din comuna Dobra a fost prins în flagrant de polițiștii locali în interiorul unui magazin alimentar din localitate, de unde acesta încerca să fure noaptea mai multe bunuri. Elevul este cercetat pentru tentativă de furt calificat. (M.S.)
• Mioehidraeentrală. Primăria orașului Geoagiu va inaugura astăzi prima microhi- drocentrală din județ care aparține de autoritățile locale. Investiția asigură eliminarea unor costuri importante legate de iluminatul public și alimentarea cu apă. (M.S.)
Peste 100.000 de mașini

Deva (M.S.) - în județul Hunedoara sunt înmatriculate peste o sută de mii de mașini, din care aproape 15 la sută sunt ale unor ■ proprietari din Deva. Numărul mare al autovehiculelor și nerespectarea indicatoarelor rutiere de oprire sau staționare interzisă conduc la un trafic dificil la anu- 
lon Tirinescu mite ore din zi, cu toate că agenții de poliție rutieră au aplicat, numai în acest an, 1500 de amenzi pentru încălcarea semnificației panourilor de circulație. „Peste o mie de amenzi au fost aplicate în lipsa proprietarilor de mașini, care le-au parcat ilegal. Cred că amenajarea parcărilor laterale va fi un lucru benefic pentru traficul rutier din Deva”, șt afirmat ieri, în ședința Consiliului Local Deva, șeful Serviciului Poliției Rutiere Hunedoara, inspector-șef Ion Tirinescu. El a propus consilierilor să ia în calcul și amplasarea unor camere video de supraveghere a traficului rutier, după exemplul orașelor europene.

Poliția Rutieră a aplicat 145 de amenzi la legea circulației, din care 31 pentru depășirea vitezei legale. De asemenea, trei permise au fost suspendate pentru consum de alcool. (Foto: T. Mânu)............................................................... ■ ■■■;■ ....
Sunt pentru Tăriceanu

Deva (M.S.) - Biroul Executiv al filialei județene Hunedoara a Partidului Național Liberal (PNL) respinge „Platforma Liberală” promovată de Theodor Stolojan și Valeriu Stoica, apreciind că aceasta este „contra doctrinei liberale”, se arată intr-un comunicat de presă al PNL Hunedoara. întruniți în ședință, membrii Biroului Executiv PNL Hunedoara au decis, în unanimitate, să îl susțină pe președintele PNL, Călin Popescu Tăriceanu, „ales democratic, conform statutului PNL”. în document se mai arată că filiala județeană Hunedoara îi respectă pe toți membrii PNL care acceptă statutul partidului. „Cine nu respectă statutul se plasează în afara partidului nostru”, se mai spune în comunicat, precizându-se că „PNL nu este al unui grup de interese, ci al tuturor celor peste 250.000 de membri, iar doctrina sa nu poate fi confiscată de o persoană sau alta”.

Mircia Muntean

Se majorează prețul gunoiului
■ Creșterea este deter
minată de prețurile la 
carburanți și costurile 
mari de pe haldă.

Deva (M.S.) - Prețulgunoiului în municipiul Deva va crește cu 10 la sută, conform unei hotărâri aprobate în ședința de ieri de Consiliul Local. Astfel, populația va plăti lunar câte 3,01 lei noi de persoană, iar agenții economici vor achita câte 28,34 lei pentru fiecare metru cub de gunoi. Costurile pentru depozitarea și neutralizarea deșeurilor la groapa de gunoi vor fi de 7,92 lei pe metru cub. La cele trei tarife se va aplica TVA. Noile prețuri vor intra în vigoare de la 1 decembrie.Discuțiile pe marginea aprobării hotărârii au fost aprinse, consilierul PSD Flo

rin Ghergan apreciind că majorarea tarifelor nu este justificată. Pe de altă parte, consilierul PNL Ioan David a explicat că societatea „Salubritate” SA are costuri din ce în ce mai mari pentru gunoiul depozitat pe haldă, în condițiile în care cantitatea de deșeuri aduse din oraș este în creștere.La rândul său, directorul „Salubritate” SA, Gheorghe Para, a arătat că este nevoie de o creștere a tarifelor pentru că urmează o serie de cheltuieli prin care rampa de gunoi va trebui să fie amenajată în conformitate cu normele de mediu europene. Conform acestuia, aproape 70 la sută din creșterea de tarif se va folosi pentru conformarea de mediu. Vicepri- marul municipiului Deva, loan Inișconi, a mai atras atenția societății de salubri-
Gunoiul va fi taxat mai scumptate că are doar un contract de prestări servicii cu admi-

(Foto: T Mânu)nistrația locală și că acest serviciu va fi concesionat.
. . MHMM M MNNtBll d™*? bi™ sț. ie. amplaseze camere d* supra redare In seofi?

Da, cred că ar fi foarte bine pentru că nu s-ar mai fuma în școli și cred că ar fi mai multă disciplină. Astfel s-ar putea urmări care elev este rău cu colegii săi!
Andreea Szasz, 
CAlan

Ar fi bine ca astfel de camere desupraveghere să nu lipsească din nici o școală pentru că în școli se întâmplă muite lucruri nedorite de unii elevi și de profesori.
Bogdana Deaciuc, 
CAlan

Nici nu știu ce să spun. Cred că esteo măsură privită bine doar de o parte dintre elevi și cred că vor firăuvoitori care vor„avea grijă” să nu fie filmați!
AnonimA, 
Deva

Tărăgănarea supără devenii
■ Unii deveni sunt 
nemulțumiți de situația 
lucrărilor la rețeaua de 
termoficare.

CĂLIN BlCĂZAN

Deva - Aleea Romanilor din cartierul Dacia arată ca după război, din cauza lucrărilor la

Cristian David

rețeaua de termoficare ce se fac în această zonă. Locatarii de pe această stradă sunt nemulțumiți de faptul că mormanele de pământ de lângă scările blocurilor nu sunt așezate la loc de unde au fost scoase. „Eu cred că se lucrează fără cap. De trei luni de zile suntem în situația asta mizerabilă, în care lucrările parcă nu se mai termină. Vine iarna peste noi și dacă nu se astupă șanțurile cu pământ, există riscul ca țevile să crape”, susține Iosif Imre, un locatar din zonă. „Când va veni ploaia, eu voi fi obligată să-mi cumpăr barcă pentru a traversa canalele de aici. Noaptea, dacă nu ești atent, poți cădea în gropile astea care nu se mai astupă odată”,

Cred că este o măsură bună pentru menținerea disciplinei în școli, dar mulți e- levi dintre cei buni se vor simți stingheriți de aceste camere, chiar traumatizați!
Narcisa, 
Deva

Iosif Imrespune Elena Irimie. O situație asemănătoare se înregistrează pe Aleea Viitorului din cartierul Gojdu, unde cetățenii sunt nemulțumiți de faptul că din cauza lucrărilor la rețeaua de apă, zona în care locuiesc e plină de noroi. „Acum totul e uscat, dar când plouă nu cred că îndrăznește cineva să circule pe aici din pricina noroiului. Suntem de două luni în această situație. Dacă toată vara nu au avut

Consider că aceste camere de supraveghere ar fi trebuit montate de mult . timp în șoBfe.pentru a nu se ajunge la indisciplina care există astăzi!
Patricia Badea, 
Deva

Ioana Bozantimp să lucreze, s-au apucat acum toamna”, afirmă Cristian David. „Cât a fost timp frumos nu am văzut pe nimeni aici la lucru. Bine că au venit acum toamna. Dezastrul e cuvântul care exprimă cel mai bine situația din zonă”, afirmă Ioana Bozan.Contactat de ziarul nostru, directorul Calor, loan Cristea, nu a formulat un răspuns privitor la aceste situații, până la închiderea ediției.
PRM contra 
buget

Deva (M.S.) - PRM nu va vota bugetul de stat pe anul 2007, apreciind că acesta este greșit întocmit. „Bugetul de stat este alcătuit pe valori greșite ale principalilor indicatori economici. Este un buget electoral care a fost creat să dea bine la televiziune”, a declarat consilierul județean Costel Avram. în opinia sa, bugetul nu va avea resurse suficiente pentru majorările prognozate pentru salariile bugetarilor și pentru pensii. Consilierul a mai spus că „presiunea fiscală în economie a crescut” prin aplicarea cotei unice de impozitare și că valoarea reală a veniturilor populației a scăzut.
RECLAMĂ



m r î
Examen greu pentru deveni

Astăzi, de la ora 18, 
CIP joacă în

compania unei echipe
care trage la titlu.

W țtflf......... ........................
• Camnlqni. 'Jr'mulJ '°c Pe, e‘hiPet.la ^mpi- onafui Național de Kata a fost câștigat de sportivii de la CS Masibo Petroșani. Antrenorul echipei, Radu Polifronie, s-a declarat foarte mulțumit de evoluția sportivilor săi și speră ca unii dintre ei să fie convocați la echipa națională. (V.N.)
* locul I ÎR Pre9atirea Campionatului Național ae Sală la cros, Gheorghe și Constanța Cruceru, de la CS Vulcan, au participat recent la Crosul Unirii, care s-a desfășurat la Alba lulia. Ambii concurenți au reușit să se situeze pe locul I. (V.N.)

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia. ro

Ar reveni la Jiul
Deva (V.N.) - Fostul tehnician al Jiului, Aurel Șunda, a declarat că îi pare rău de situația în care a ajuns această formație și că l-ar tenta să revină la Petroșani. Desigur, condiția ar fi ca patronul „minerilor” să fie dispus să negocieze cu el. „O singură șansă este ca Jiul să se salveze de la retrogradare: din această iarnă să aducă jucători, pentru că actualul lot este destul de subțire. Nu văd ce antrenor din prima ligă ar accepta să vină din iarnă la Petroșani, dar eu aș fi dispus să mă întorc, dacă echipa se va întări”, a spus Șunda. în schimb, oficiali ai grupării Jiul au afirmat

Deva - Unul dintre examenele cele mai dificile pentru FC CIP Deva din campionatul intern, din ultima perioadă, va fi, desigur, cel de astăzi. De ce? Foarte simplu. Devenii joacă restanța cu Athletic București, una dintre cele mai puternice echipe ale momentului din futsalul românesc și, în același timp, una dintre echipele care trag tare pentru a câștiga campionatul. Să mai spunem că este pe locul 2 în clasament?
Victoria, unica variantă„Va fi greu. Athletic este echipa care s-a întărit foarte mult în acest an și vor să aibă și rezultate. Dintre cele mai bune. Inclusiv titlul. O spune și faptul că, în ultima

■ că nu este exclus ca și la iarnă echipa să » rămână sub conducerea tehnică a lui Marin H Tudorache.

Campioni 
g La CN de Box, 
sportivii de la CSȘ 
Constructorul au fost 
printre cei mai buni.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Hunedoara - De puțină vreme, la Buzău, s-a desfășurat etapa finală a Campionatelor Naționale de Box, categoria copii 13-14 ani. Aici au fost prezenți 120 de boxeri, cei mai buni din țară, la 16 categorii de vârstă. De la CSȘ Constructorul Hunedoara au fost înscriși în concurs șapte sportivi, la diferite categorii de greutate. Boxerii hune- doreni au avut o comportare remarcabilă, ei reușind să

mi. t mț.i MM.
Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a Xl-a, din 19 octombrie 

2006: Agrocompany Bâcia - Gloria Geoagiu 4-0; Victoria 

Călan - Constructorul Hunedoara 4-2; Minerul Aninoasa 

- Inter Petrila 4-2; Aurul Brad - Universitatea Petroșani 0- 

1; Colegiul Matei Corvin - CFR Marmosim Simeria 1-9; 

Metalul Crișcior - Retezatul Hațeg 0-0.

'T'YWIWâYmosim 11 11 0 0 45-7 33

2. Agrocompany 11 7 3 1 29-10 24
3. Retezatul Hațeg 11 7 3 1 23-8 24
4. Victoria Călan 11 7 1 3 3M7 22
5. Minerul Aninoasa 11 5 4 2 22-14 19
6. Constructorul 11 5 1 5 24-18 16
7. Universitatea 11 4 2 5 17-19 14
8. Metalul Crișcior 11 2 3 6 7-14 9
9. Gloria Geoagiu 11 2 3 6 8-22 9
10. Colegiul MT 11 2 2 7 10-39 8
11. Aurul Brad 11 1 1 9 6-24 4
12. Inter Petrila 11 1 1 9 13-43 4

• ....... ...

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a Xl-a: Agrocompany Bâcia 

|- Gloria Geoagiu 3-2; Victoria Călan - Constructorul Hune- 
jdoara 1-1; Minerul Aninoasa - Inter Petrila 3-1; Metalul 

■■ Crișcior - Retezatul Hațeg 4-1.________________________________

T*Aqrd company 9 9 0 0 28-4 27
2. Victoria Călan 9 6 1 2 21-11 19

<3. Metalul Crișcior 9 6 0 3 32-13 18
-4. Gloria Geoagiu 9 5 0 4 20-11 15
■5. Minerul Aninoasa 9 3 2 4 11-18 11
6. CFR Marmosim 9 3 2 4 8-16 11
7. Aurul Brad 9 3 2 4 4-16 11

-8. Retezatul Hațeq 9 2 3 4 10-15 9
9. Constructorul 9 2 1 6 7-15 7
10. Inter Petrila 9 0 1 8 7-29 1

Fără noroc?
Deva (V.N.) - „Presimt că voi obține cu Jiul prima mea victorie de când sunt la Petroșani și îi voi da și un gol lui Cernea”, a declarat atacantul Alin Lițu, jucător împrumutat de Steaua la Petroșani până în vara anului viitor. Stelistul a mai afirmat că este încântat să audă că echipe din campionatul Franței se interesează de serviciile sale. Opțiunile lui sunt împărțite în acest sens: „Desigur, mi-ar plăcea să joc în Franța, dar la fel de bine mi-ar plăcea și să revin lă Steaua”, a spus jucătorul. Contrar majorității părerilor, Alin Lițu a precizat că șansele de salvare de la retrogradare ale Jiului nu sunt compromise în totalitate. „Adevărul este că nu avem noroc, dar vom încerca să dregem situația”, a adăugat Lițu.

Dreptate
Cluj-Napoca (MF) Președintele clubului CFR Cluj, Iuliu Mureșan, a declarat, marți, că în cazul în care FRF nu îi va da dreptate în conflictul cu Dorinei Munteanu, atunci se va adresa instanței civile. „Nici o emoție nu am referitoare la recurs. Dacă nu-mi dau dreptate la fotbal, mă voi adresa instanței civile, care sigur îmi dă dreptate. El poate susține că nu a semnat contractul, dar se poate face expertiza grafologică. Amândoi știm că am stat împreună la masă când am semnat și nu am fost singuri”, a declarat Mureșan.

etapă, au câștigat la Odor- heiul Secuiesc, ceea ce nu-i de ici de colo” - ne-a declarat Paul Grecu, vicepreședintele clubului devean. Cu toate acestea, atât oficialii, cât și jucătorii de la CIP nu concep 
naționali la box

&

câștige trei titluri de campioni naționali și un loc III.„Numai Dinamo București și CSȘ Constructorul Hunedoara au reușit să-și adjudece trei locuri I la aceste campionate naționale”, ne-a spus antrenorul celor de la Hunedoara. Iată-i și pe merituoșii câștigători ai locurilor I din 

(3
73

91
;

o altă variantă decât victoria, „în afară de Matei, care este ușor accidentat la genunchi, dar se speră la recuperarea lui, toți ceilalți jucători sunt apți de joc. Avem și un moral bun, așa că suntem încre

județul nostru: Năstase Costi- nescu, categoria 38,5 k&, Adrian Nicolae Mateș, categoria 41,5 kg; Cristian Ionuț Baciu, categoria 56 kg. Vasile Biriș a câștigat locul 3 la categoria 50 de kg. Pentru evoluțiile sale foarte bune, Cristian Ionuț Baciu a afost convocat la lotul național de cădeți. 

zători” - a mai continuat Grecu. Să mai spunem că aproape toate echipele care vin la Deva vor să câștige. Vor să bată campioana. Cu atât mai mult cele care vor și ele pe podium.
DemisieBucurești (MF) - Ion Vlădoiu, antrenorul echipei de fotbal FC Național, a demisionat după o discuție cu președintele Constantin Iacov. Tehnicianul nu a rezistat nici măcar o lună de zile pe banca tehnică a clubului FC Național. El a preluat echipa la 26 octombrie. Jean Vlădoiu i-a succedat lui Marin Dună și a condus 6 meciuri ca antrenor al echipei FC Național (4 în campionat și 2 în Cupa României). Deși au eliminat pe FCM Bacău și pe FC Caracal din cupă, „bancarii” au obținut 1 singur punct în Liga I.

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
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• Tehnologie. Antrenorul echipei engleze Arsenal Londra, Arsene Wenger, s-a declarat în favoarea introducerii tehnologiei video în arbitraj, precizând că neutilizarea imaginilor tv în fotbal este similară cu refuzul de a folosi electricitatea. (MF)
• Deces. Francesc Mitjans, arhitectul care a proiectat Camp Nou, stadionul clubului FC Barcelona, a încetat din viață luni, la vârsta de 97 de ani, a anunțat clubul spaniol de fotbal. (MF)

Aniversare
Los Angeles (MF) - în urmă cu exact 20 de ani, boxerul american Mike Tyson devenea cel mai tânăr campion mondial la categoria grea din istorie, pe 22 noiembrie 1986 el lnvingându-1 la Las Vegas, în mai puțin de 2 runde, pe deținătorul centurii WBC, ja- maicanul Trevor Ber- bick. „Sunt cel mal tânăr campion mondial al greilor. Și voi fi și cel mai vârstnici”, a de- . clarat, In stilul lansat de Muhammad Aii, tânărul pugilist. Boxerul din Brooklyn venise pe marele ring al meciurilor pentru centura cu diamante cu o reputație proaspătă, dar nu mai puțin impresionantă: 27 de meciuri, 27 de vic-â-; torii, dintre ț,'„ care 25 prin KO. Trevor Berbick a fost asasinat acum 2 săptămâni.

Paolo Maldini
(Foto: EPA)

Retragere I
București (MF) - Fundașul echipei AC Mi- i lan, Paolo Maldini, și- Ia anunțat, marți, re- îtragerea din activitatea sportivă la finalul i actualului sezon.„Ambii genunchi îmi fac probleme și îmi este greu să mă antrenez. La finalul sezonului mă voi retrage", a declarat Maldini, în vârstă de i 38 de ani. Fostul internațional italian a j evoluat de-a lungul carierei numai la Mi- j lan, câștigând șapte titluri de campion al i Italiei, o Cupă a Italiei, patru Cupe ale Campionilor Europeni, două Cupe Intercontinentale șl patru Supercupe Europene, Un alt veteran al Mllanului care și-a anunțat retragerea la ; sfârșitul sezonului este fundașul Alessandro Costacurta, în vârstă de 40 de ani.

Pentru
■ „Președintele lui 
Dinamo București mi-a 
cerut să o batem pe 
Steaua".

București (MF) - Președintele grupării Dinamo Kiev, Igor Surkis, a declarat că „președintele clubului Dinamo București” i-a cerut, luni, să facă orice, numai să învingă pe Steaua în meciul din etapa a V-a a grupei E a Ligii Campionilor, informează presa ucraineană. „Președintele clubului Dinamo București mi-a spus să facem orice, numai să batem pe Steaua. La noi, în Ucraina, nu avem asemenea stări de spirit. Eu sunt fan al lui Șahtior în meciurile internaționale”, a spus oficialul ucrainean, fără a preciza numele oficialului român. Igor Surkis a menționat că orice altceva în afară de victoria echipei sale înseamnă ruinarea sezonului european. ’’Jucătorii trebuie să facă uitată înfrângerea de la Kiev. Dacă învingem, ne
Un dinamovist la Juventus?

Geneva (MF) - lată programul raidurilor de joi, 23 noiem
brie, din grupele Cupe! UEFA la fotbal.
Grapa A: Auxerre - Glasgow Ringers: Maecabi Haifa - Par
tizan Belgrad Grupa B: ora 21,30: Bayer Leverkusin - Tot
tenham Hotspur; ora 2J.3Q: FE Bruges - Dinamo București 
Grupa C: Slovan Liberec • Grasshoppers ZCirlch; FC Sevil
la - Braga
Grapa DS OB Odense - Racing Lens; AC Parma - Heeren- 
veen
Grupa E: FC Basel - AS Nancy; Feyenoord - Blackburn 
Rovers
Grupa F: Sparta Praga - Ajax Amsterdam; Espanyol 
Barcelona - Zulte Wiregem
Grupa G: ora 20,15: Rapid București - Mlada Boleslav; 
ora 11,45; Fads St Germain - Hapoel Tel Aviv
Grupa H: Fenerbahce - Palermo; Newcastle United - Celta 
Vigo

■ Din sezonul viitor, 
Juventus Torino îl vrea 
pe dinamovistul de 19 
ani, Ștefan Radu.

București (MF) - Conducătorii clubului Juventus Torino doresc achiziționarea fundașului echipei Dinamo București, Ștefan Radu, din sezonul viitor, când speră ca formația italiană să revină în Serie A. Directorul general Jean-Claude Blanc și directorul sportiv Alessio Secco îl monitorizează pe Ștefan Radu, care a debutat în naționala României în meciul amical cu Spania, din această toamnă. Pe lista torinezilor pentru sezonul viitor se mai află spaniolul David Villa (FC Valencia), francezii Gael Givet (AS
Balaj, in UEFA

București (MF) ■ Arbitrul Cristian Balaj va conduce la centru partida dintre echipa spaniolă Espanol Barcelona și formația belgiană Zulte Wa- regem, din etapa a IlI-a a grupei F a Cupei UEFA, a anunțat site-ul oficial al forului european. Balaj va fi ajutat de asistenții Zoltan Szekely și Marcel Savaniu, arbitru de rezervă fiind desemnat Victor Berbecaru. Partida Espanol Barcelona - Zulte Waregem se va disputa, joi, de la ora 22.30, pe stadionul Mont- juic, în etapa a III-a a grupei F a Cupei UEFA.
Guti și Roberto Carlos

Noul campion mondial al clasei MotoGP I la motociclism viteză, Nicky Hayden, va renunța la ultimele teste ale anului din Spania, pentru a reveni în SUA, unde ar putea suferi o operație la umărul său drept.
(Foto: EPA)

...

Madrid (MF) - Jose Maria Gutierrez „Guti” și fundașul brazilian Roberto Carlos și-au prelungit contractele cu e- chipa de fotbal Real Madrid, până în 2010 și, respectiv, 2008. „S-a ajuns la un acord, atât cu Guti, cât și cu Roberto Carlos, pentru ca ei să rămână alături de noi.Evident, nu putem discuta despre cifre, dar pot să spun că toate sumele vehiculate de presă în ultimele zile, referitoare la contractele celor doi, nu sunt adevărate”, a declarat

primăvara europeană

La Kiev a fost bine.. (Foto: epa)rămâne speranța de a trece de Real Madrid și de a continua în Cupa UEFA. Cu toții trebuie să trecem de acest test și să ajungem în primăvară. Apoi vom face o nouă echipă pentru un nou sezon, pentru

Ștefan Radu (jos) este monitorizat de italieniMonaco) și Philippe Mexes (AS Roma) și mulți alții.De asemenea, Alessio Secco s-a întâlnit cu oficialii grupării dinamoviste și este dispus să plătească cele două milioane de euro cerute de
Retragerea marelui înotător
■ Campionul mondial 
și olimpic, lan Thorpe, 
și-a anunțat încheierea 
carierei sportive.

Sydney (MF) - înotătorul australian Ian Thorpe, în vârstă de 24 de ani, multiplu campion mondial și medaliat olimpic, a anunțat, marți, în cadrul unei conferințe de presă, că a decis să-și încheie cariera.„Am decis să nu mai particip la Campionatele Australiei, calificative pentru Mondiale și am mai luat o altă hotărâre foarte dificilă, aceea de a pune capăt carierei de înotător profesionist”, a declarat Thorpe. Sportivul australian a explicat decizia sa: 
un oficial al clubului. Guti, care are 30 de ani, s-a impus ca titular indiscutabil în e- chipa antrenată de italianul Fabio Capello, era legat prin contract de Real Madrid până în anul 2008. La rândul lui, Roberto Carlos (33 de ani) avea un acord cu gruparea „galactică” ce urma să se încheie la finalul acestui sezon. Această nouă înțelegere este valabilă până la 30 iunie 2008, dar include și o opțiune pentru un an suplimentar. 

a nu mai fi doar ciuca bătăilor, așa cum s-a întâmplat în acest sezon”, a comentat el. Surkis a afirmat că meciul cu Steaua este un test atât pentru jucători, cât și pentru antrenorul Anatoli Demia

(Foto: EPA) aceștia pentru Ștefan Radu, în vârstă de 19 ani. Sursa citată crede că achiziționarea lui Ștefan Radu va servi în viitor la un posibil schimb cu fundașul columbian al formației U- dinese, Cristian Zapata.
„Cum am început să mă simt bine din punct de vedere fizic, am început să îmi pun multe întrebări și să mă văd nu numai ca înotător, ci și ca persoană. Lucrurile pot fi privite și altfel. Poți să înoți bras după bras, concentrat doar asupra sosirii, dar apoi, ridici capul și îți dai seama de ceea ce există în jurul tău. Este ceea ce mi s-a întâmplat mie. Sunt fericit de ceea ce am realizat, acum sunt mai fericit ca niciodată”. Absența lui Thorpe de la Campionatele de natație ale Australiei, care vor debuta pe data de 3 decembrie, la Brisbane, reprezintă automat și imposibilitatea participării la Campionatele Mondiale. Thorpe a lipsit și de la Jocurile Commonwealth-ului, 

nenko. „Este un meci-cheie, ’ încrederea acordată are și ea o limită. Jucătorii mei trebuie să facă totul pentru a mai îndulci înfrângerea rușinoasă de la Kiev”, a adăugat Surkis.
AccidentareMadrid (MF) - Una din favoritele în proba de slalom uriaș a Cupei Mondiale de schi alpin, • schioarea spaniolă Maria Jose Rienda, ar putea ’ rata întreg sezonul, după - ce a suferit o accidentare serioasă la genunchi în timpul unui antrenament în SUA. Schioarea, care se pregătea pentru cursele de Cupă Mondială de la Aspen, a căzut și a . suferit o ruptură de ligamente și de menise la genunchiul drept, devenind indisponibilă pentru circa 6 luni. Maria Jose Rienda, 31 de ani, s-a clasat sezonul trecut pe locul 2 la slalom uriaș. l

La 24 de ani, australianul se 
retrage (Foto: epa)în luna martie, din cauza febrei.

)elvețian Roger Federer, liderul clasamentului mondial, l-a învins, marți, pe spaniolul Rafael Nadal, ocupantul locului 2 în ierarhia ATP, Intrus meci demonstrativ disputat ia Seul. .
(Fota: EPA) •
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LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

A1 - Prima Invest
A2 - Garant Consulting 
A3 - Imobfranc
A4 - Fiesta Nora
A5 - Casa Betania
A6 - Rocan 3000 SRL
A7 - Mimason
_A8 - Morellia
^9 - Elitte
A10 - Liliacul Multicom

Vând ap. 2 camere (03)

• Bârcea Mare, preț negociabil. Tel. 0254/231750. 
m.
• Deva, zona Dacia, bloc cărămidă, etaj 3, 
parchet laminat, geamuri termopan, mobilat, 
preț 22.000 euro. Tel. 0729/018866. (T)
• parter (uscătorii), zona Baroul de avocați, 
aragaz Bosch, nou, boiler gaz. Tel. 0723/514133. 
(T)
• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă, gaz, preț 1,250 mid. lei. Tel. 0254/223336. (T)

• urgent, Deva, bdul Decebal, bl. 22, decoman
date, persoană fizică, preț negociabil. Tel. 
219764,0724/848493. (T)
• Deva, et 1, zonă liniștită, balcon închis, 
parchet, termopane, preț 76.000 ron, negociabil, 
tek 0726-710903. (Al)
• circuit, balcon, centrală termică, parchet, 
gresie+faianță et. 3/4, zona Bălcescu, preț 980 
mii. negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• semidecomandate, 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)
• Dada, parter, baie, bucătărie, semidec., CT, 
două holuri, preț 75.000 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)
• Zamfiresai, et 4, acoperit cu tablă, hol și 
bucătărie mărite, gresie, faianță, termopane, CT, 
preț 135.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• luliu 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, 

menajat, apometre, preț 66.000 RON, tel.
,5/367893.(A2)

• AL Streiului, et 3/10, dec., baie și bucătărie, 
CT, balcon, preț 67.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• CarpațL dec, balcon, centrală termică, 
termopan parțial, preț 130.000 RON, neg., tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Bd. DecebaL et 3 ,dec., 2 balcoane, contorizări, 
preț 130.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• dec, C.T, gresie, faianță, parchet ușă 
metalică, balcon închis, et. 2, zona Zamfirescu, 
preț 1,250 mid., tel. 232060,0742/290024. (A3)
• semidec, repartitoare, apometre, fără 
îmbunătățiri, zona Al. Armatei, preț 720 mii., 
neg., tel. 232060,0742/290024. (A3)
» semidec, C.T, greise, faianță, parchet laminat 

■ jșă nouă' amenajat, st=54 mp, zona 
Kogălniceanu, preț 35.000 euro, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere modificat din 3, gresie, 
faianță, parchet laminat, ușă metalică, 
contorizări la apă și gaz, zona Dacia, preț 790 
mii., neg., tel. 23206C, 0742/290024. (A3)
• bucătărie morSfcată 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)

; Consultanții noștri 
de vânzări, 
la dispoziția ta!
Mihaela Stroia 0720 - 400 438 
Anca Bobora 0721- 513 871 
Sorin Flori 0720 - 487 389

M
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• zonaUzo Balcan, centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță spoturi, rîgips, ușă 
metalică preț 77000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,232809. (A4)
• etaj intermediar, zona Gojdu, centrală 
termică termopan, parchet, gresie, faianță 
instalații sanitare noi, modificări, preț35000 euro 
negociabil, tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)

• zona Dada, etaj 2, termopan, parchet, gresie și 
faianță contorizări, cu convector, bloc de 4 
nivele, preț 70000 ron negociabil, tel. 0788 165702, 
0723/251498. (A4)

• etaj 2, decomandate, 54mp,blocde cărămidă 
balcon mare, centrală termică parchet de 
stejar, gresie și faianță bine întreținut, ocupabil 
pe loc, zona Kogălniceanu, preț 128000 ron 
negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)

• decomandate, parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar în camere, hol și bucătărie, 
zona piață, preț 120000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498, 232808. (A4)
• etaj ă decomandate, 2 balcoane, închise cu 
termopan, zona Decebal, gaz 2 focuri, parchet, 
mici modificări, ocupabil azi, preț 36000 euro 
negociabil, tel. 0745/302200,232808. (A4)

• zona Trident, ocupabil azi, contorizări, fără 
modificări, preț 68000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,232808. (A4)

• 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 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)

• etaj 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță parchet, balcon, Eminescu, preț 110.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• circuit, parchet, bloc de cărămidă, balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98.000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228. (A5)

• dec, centrală termică proprie, parchet, balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)

• etaj 3, uși schimbate, contorizări, parchet, 
zona gării, preț 120.000 lei, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)

• Deva, zona Progresul, 57 mp, decomandate, 
parchet în camere, balcon, apometre, reparti
toare, merită văzut, preț 115.000 ron. Tel. 235208, 
0724/620358. (A6)
• zona Gojdu, etaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorizat, suportă modificări, 55 mp, 
preț 125.000 ron. Tel. 235208,0724/620358. (A6)
• zonă ultracentrală ST - 55 MP, decomandate, 
totul contorizat, gresie + faianță 2 balcoane, 
etaj intermediar, merită văzut, preț 135000 ron, 
tel. 235208,0724/620358. (A6) .

• pe b-dul Decebal, dec., s=74 mp, vedere în 2 
părți, 2 balcoane, C.T., neamenajat, preț 140.000 
RON, neg., 0745/640725. (A7)

• pe Eminescu, aproape de Trident, et. 3, dec., 
s=58 mp, parchet, gresie, faianță C.T., 
termopane, balcon mare deschis, preț 155.000 
RON, 0745/640725. (A7)

• in Dada, et. 2, 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)
• in 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 Mărășri, dec., et. 3, parchet laminat gresie, 
faianță C.T, termopan, balcon, preț 135.000 RON, 
tel. 0749/268830. (A7)

• zona UnaculuL dec., et. 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon închis, contorizări, s=50 mp, ocupabil 
imediat, preț 128000 RON, tel. 206003, 230324. 
(A7)
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• 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 Amatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dacia, 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)
• în circuit 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. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• neva, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)

• îmbunătățiri, centrală termică parchet, 
modificări interioare, preț 35.000 euro, nego
ciabil. Tel. 219808,0745/968269. (7/21.11)

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

• decomandate, balcon, parchet, contorizări, 
repartitoare, zona Miorița, preț 1,3 mid., nego
ciabil, tel. 0742-019418. (Al)
• zona Gojdu, et. 2, balcon măre 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 Uc 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 băl, 
contorizări total, parchet, gresie, faianță zona 
Bălcescu, accept credit ipotecar, preț 50000 euro 
negociabil, tel. 0745/302200,232809. (A4)
• dec. centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică 2 băi, boxă st 98 mp, 
Carpați, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, balcon, parchet, repartitoare, 
contorizări la apă și gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38.000 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, gară 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)
• doc 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)
• Mul 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)
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• Dadă 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. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• zonă centrală, Brad, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10>

Vând ap. 4 camere (07)

• semidecomandate, C.T. parchet, gresie, 
faianță, acoperit cu tablă, zona Gojdu, preț 
40.000 euro, tel. 0726-710903,0745-639022. (Al)

• semidec, parchet, apometre, et. 3, zona 
Gojdu, farăîmbunătățiri, preț 1.500 mid., neg., tel. 
232060,0742/290024. (A3)

• dec, CT, 2 balcoane, 2 bă, 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)

• dec, 2 băi (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, et 3, bd. Decebal, preț neg., 
merită văzut tel. 231800,0740/317313 'A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva. 6 balcoane, 2 băi, scară interioară 
centrală termică 130 mp, 240.000 ron, tel. 0722- 
564004. (Al)
• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et bun, 3 băl, CT, 2 balcoane, aer condiționat f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
1745/78687S (A?

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 băi, pivniță 
CT, teren 600 mp, canalizare, apă gaz, livadă 

350.000 RON, tel. 215212. (Al)

• zonă ultracentrală casă modestă 450 mp, 
acces auto, toate utilitățile (apă gaz, curent), fs 
15 m, merită văzută preț 250.000 ron. Tel. 235208 
0724/620358. (A6)

• zona Barițlu, 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 Pietroasă P+l, construcție 2000, parter:
2 camere, hol, baie, bucătărie, garaj, la etaj: 3 
camere, hol, baie, bucătărie, pretabil 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)

• 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)

• urgent, casă în Deva 3 camere, bucătărie, 
baie (gresie, faianță) piscină curte, st=58C 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, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
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• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490.0788/158483. (A10)

Cumpăr casă (14)

Vând garsoniere (19)

• amenajată recent sc 130 mp plus teren
5000 mp. Tel. 0743/031891. (12/21.11) 

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

Case de vacanță (15)

• P+l cu terasă în stațiunea Geoagiu-Băi, preț 
convenabil, informații la tel. 241044, după ora 17. 
(T)

Vând case la țară (17)

• casă 2 camere, grădină Leșnic, nr. 132. 
Relații la tel. 0742/346744. (8/21.11) 

• casă In comuna Unirea, lângă Hațeg, preț 
negociabil. Tel. 0727/386660. (T)

Cumpăr case la țară (18)

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

• Deva, zona Eminescu, etaj 2,30 mp, balcon, 
contorizări, vedere la stradă preț 53.000 ron. Tel. 
0729/018866.0)
• urgent, Deva, lângă Cantina TCH, parter, totul 
nou, amenajată contorizări, mobilată preț 650 
milioane lei, negociabil. Tel. 222313,0747/692330. 
0)
• Deva, zona gării, et 1, balcon închis, 
termopane, contorizări, renovată st 32 mp, 
ocupab’lâ 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 1, dec., bucătărie faianță + gresie, 
contorizări, zona N. Bălcescu nou, preț 82.000 
RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec,, 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)
• dec, contorizări, etaj 4, zona Bejan, preț 55.000 
RON, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, contorizări, parter, zona Gojdu, preț 
21.000 euro, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• urgent, semidec, 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)

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

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

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.
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ÎMPREUNA in afaceri
| SC BERE MUREȘ SJ

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

- DIRECTOR ECONOMIC HOTEL

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.

- AUDITORI HOTEL Șl RESTAU
1

TOUR IMPEX GROUP vă oferă:
SCULE ELECTRICE, MOTOFIERĂSTRAIE, MOTOC NELTE, 

UTILAJE AGRICOLE, CENTRALE TERMICE .

(ci 111,ii flexibil SIS | IM 1)1 JM | l
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1. Deva, bd. Decebal, bl. 1 parter tel: 230310 a nrnhorp n«S
2 Deva, bd.I.Maniu, bl. J parter tel: 230210 ^procure
3. Hunedoara, b<£ Corvin nr. 9 tel: 712592 *OC.
4. Orăfjtie, str. Eroilor, bl.Cl part. tel: 244603 fiStimaf 11*130(36’
5. Brad, str. Avram Iancu. bl.43 p. tel: 612822

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

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

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(65051)

SC S 5I

Vil isfisth M/w, rnnsil șs

transport pc o paîsudâ <fc
12 nfo bt buși w- 55# mai /
|Msmuina. chiar in peraaicL'i

M la«Mi t»• 1
t,f> «<>•>. tl 2.-42 4'1.1Ș

Persoană de contact: director 

economic Rus Alexandru - la tele

fonul 0356-808810. i

Vor fi contactați pentru interviu și 

procedurile de angajare numai 

candidații selectați.

(69192)

(&> SMai&tei
nÎQ Ife g vis de McDavids

bl 0254/234717,
0742/030X1, Q749/5S1W

ewodvrintai-biile-
ISS airodw-hw ■ i

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS

»
■ TÂMPLARI! PVC Șl ALUMINIU PROFILE RIMAU
« 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 Creangă, bl. 25, ap. 2

Clubul Sportiv Școlar Deva
ANUNȚĂ

ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU 
OCUPAREA POSTULUI DE SECRETARĂ 

CU JUMĂTATE DE NORMĂConcursul va avea loc în data de 06.12.2006, ora 10.00, la sediul unității.Cererea de înscriere la concurs șl 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)

• zona M. Viteazul, balcon închis, ifllgnlzată. 
ocupabilâ Imediat, accept credit Ipotecar; preț 
22000 euro negociabil, tel. 0788/165703. 
0745/302200. (A4)

• m vinde garsonieră, parchet, faianță, 
apometre, gaz 2 focuri, zona Progresu, stare 
foarte buna, sau la schimb cu apartament 2 
camere + diferență In zonă centrală, accept 
credit Ipotecar, preț 67000 ron, tel. 0745/302200, 
232808. (A4)
• zona Decebal, decomandate, parchet, 
termopan, contorizări totale, stare bună 
ocupabllă Imediat, preț 85000 ron negociabil, 
accept credit Ipotecar, tel. 0723/251498,232808. 
(A4)
• etaj 1, dec., gresie, faianță, termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228.  (A5)
• etaj 3, dec., contorlzărl, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78.000 RON, neg., 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, neamenejatt, st=40 mp, contorlzărl, 
balcon, Dorbanți, preț 80.000 RON, neg, tel. 
223400,0720/38796,0742/005228. (A5)
• zona M. Emlnescu, dec., et. 3, ocupabllă 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
• zona Progresul, bloc cărămidă, parchet, 
vedere la stradă, contorlzărl, preț 68.000 RON, 
neg., tel. 235.208,0724/620358 (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorlzărl, 
ocupabllă imediat, preț 75.000 RON, neg, tel. 
235208.0729/018866. (A6)
• zona Mată et. 2, contorlzărl, balcon, parchet, 
preț 235208,0724/620358. (A6)
• urgent, In zona Gojdu,et.l, 2 camere, s=27 mp, 
contorlzărl, parchet, preț 61.000 RON, neg, tel. 
0749/268830. (A7)
• zona Emlneecu, et.3, semidec., s=26 mp, 
neamenajată, zugrăvită, curată contorlzărl, preț 
55.000 RON, neg, tel. 206003,230324. (A7)

• pe b-dul l. 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, 
apometre, neamenajată, liberă etaj 8, preț 
71.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• In Dorobanți, parter, dec, s=27 mp, gresie, 
faianță rolete exterioare, contorizări, liberă preț 
69.000 RON, neg., tel. 0745/640725. (A7)

• urgent, zona Dacia, dec, et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg, tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet, marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 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)

str. Drumul Gladnel,
ML 16jud8țu? 'Mi,

• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță, Inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288(48)
• doc, amona|aia (parchet laminat, gresie, 
faianță), contorlzărl, et.3, zona Zamfirescu, 
Deva, preț 85.000 RON, neg, tel.231800, 
0740/317314. (A9)
• dac, amari cu parchet, contorizări integrale, 
etaj Intermediar, s 43 mp, bd. 22 Decembrel 
(zona Liceul Auto), Deva, preț negociabil, tel. 
212141,231800. (A9)
• Brad, confort 1 sporit etaj 2, mobilată, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

• In Deva, zona, Emlnescu, ST- 17000 mp, 
parcelat, de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, 
formă dreptunghiulară poziție bună ideal pt. 
Investiție, con struț i e casă acte la Zi, preț de la 10 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0723/251498 0788/165703. (A4)
• 3 parate de 800 mp, 20X40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă, 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,07243/169303, 
0740/914688. (A5)
• Intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități în zonă. Zăvoi-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• Intravilan, st 1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit, în apropierea bisericii de 
pe Eminescu, loc drept, strada asfaltată, preț 95 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• it 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)
• tona Zăvoi, 1000 mp, fs 15 m, toate utilitățile, 
Ideal construcție casă panoramă superbă preț 
40 euro mp. Tel. 235208,0724/620358 (A6)

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

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

• st=290 mp, H=4,5 m, curent trifazic, CT, birou 
renovat, zona Deva, preț 140.000 euro, neg., tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• urgent, In zonă bună cu acces direct, spațiu 
comercial avizat, 140 mp, birouri, magazie, 2 
grupuri sanitare, nu necesită mari Investiții, preț 
43000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165703. (A4)
• zona Mărim, st 24 mp, toate facilltăț-le, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578 (A8)

Vând alte imobile (27)

• Brad, cuptor patiserie cu dospltor, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjenl, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490.0788/158483. (A10)

• Brad, carmangeria, abator, anexe, st 400 mp, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, dependințe (garaj P+l), 50 mp, curte 
mare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
07«» "140.406.0788/15» 483. (A10)

imobile chirii (29)

Vând terenuri (21)

• 3000 mp. Intravilan, intrare In Slmerla dinspre 
Deva, DN 7, fs 84 m, PUD, Certificat de urbanism 
spațiu comercial P +1, avize, branșamente de 
utilități (curent, apă gaz) pe teren. Tel: 0723- 
230204.(T)

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

• două terenuri extravilan, de 8000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte tn 
regulă titlu șl cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
• Dwa, zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcela, fs 22 m, facilități, 20.000 euro 
parcela, 0722-564004. (Al)
• In Mmui, st 4600 mp, fs 70 m, preț 20 
»ui /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=500C mp, fs 20 m, 2 
parcele, acces din DN 7, zona Sântandrel, ideal 
pentru hale industriale, preț 15 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• Intravilan, 5700 mp, fs 30 m, facilități: apă gaz, 
curent, zona Sântunalm, preț 25 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• urgant, grădină + construcție casă, livadă 
fântână curent, st=1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• Intravilan, at=1550 mp, fs 18 m, facilități: 
curent, apă, gaz, zona Sântandrei, preț 15 
euro/mp, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• Intravilan, at=22 ari, fs 22 m, facilități: apă 
curent preț 6 euro/mp, zona Almașu Sec, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• Intravilan, la DN 7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, fiecare, utilități în 
zonă preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (A5)

AC „Nobil" 
Zeicani, organizează licitație în data de 27.11.2006, ora 18.00, la sediu AC, pentru vânzare 426 mc - fag.Rectificare: Licitația apărută în ediția de joi 16 noiembrie 2006, pentru data de 30.11.2006, se va organiza în data de 24.11.2006.

SOCIETATE COMERCIALĂ
ANGAJEAZA URGENT producător Încălțăminte

- Tineri absolvenți în vederea calificării la locul de muncă.
- Croitori, cusători, salariu foarte atractiv, tichet© masă, 
un schimb transport gratuit

Tel. 0254/ 221.749 0722/ 519.009

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

• Intravilan, In Deva, zona Zăvoi, s=1000 mp, 
fs=18, utilități în zonă, preț neg., tel. 212141, 
231800. (A9)

• term, s 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utllitățlile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

• Brad, grădină + garaj, st 350 mp, curent 
trifazic, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• Brad-Dava, 1800 mp, intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, Iha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613.366. 07k 40.49b. 0788/158.483. (A10)

Cumpăr teren (22)

• 5 hactara intravilan, la șosea Deva sau împre
jurimi, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând locuri de veci (23)

• vând In Orăștie cavou nou cu 2 locuri, zonă 
foarte bună în cimitirul vechi, betonat în interior 
și exterior și ușă din lemn cu toc, făcută la 
comandă Tel. 232216. (T)

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

Vând spații comerciale (25)

• 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=67O0 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 232060,0742/290024. (A3) ■

• hală Industrială st=8C0 mp, compartimentat 
în 2, apă gaz, curent și teren st=6800 mp 
construcție nouă Deva., tel. 232060,0742/290024. 
(A3)

Vinzi

Cumperi 

închiriezi

Schimbi

Cauți

• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
ultracentral, mobilat șl utilat, centrală termică 
contorizări, preț 150 euro. Tel. 215244, 
0740/315050. a)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală 100 mp, toate utilitățile, Ideal spațl.u 
producție, croitorie, etc, preț 400 euro/lună. 
0729/018866. (T)
• garsonieră, Deva, complet mobilată, 80 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• Deva, 70 mp + 130 mp, depozit termopane, 
centrală termică, toate utilitățile, 800 euro/lună 
tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, zonă centrală mobilat 
modern, preț 170 euro/lună tel. 0740/013971. 
(A2)
• garsonieră zonă centrală mobilat, preț 110 
euro/lună tel. 0740/013971, (A2)
• apartament 2 camere, zona Bălcescu, mobilat 
modern, centrală termică preț 150 euro/lună 
tel. 0740/013971. (A2)
• ofer pentru închiriat ap. 4 camere, mobilat ș. 
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 șl gaz, preț 
100 euro, zona T. Malorescu, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• ofer pentru închiriat ap. 4 camere, mobilat, 
aragaz, frigider, CT, renovat, zona 22 Decembrie, 
preț 300 euro, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere, circuit, et. 3, contorizări 
la apă și gaz, nemobilat, zona Miorița, preț 120 
euro/lună tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)
• casă mare, 3 dormitoare, 3 băi, living, gar’I 
curte, zonă semicentrală liniștită, preț II 
euro, tel. 223400,0720/387896,0740/9146» (Asj
• zona Mărăștl, apartament 3 camere (living și 2 
dormitoare), termopane, centrală termică 
podele laminate, tv color, gresie, faianță 
mobilat și utilat, preț 300 euro/lună. Tel. 235208 

0729/018866. (A6)
• apartamente sau garsoniere, (NE)mobilate, 
zona Gojdu, B-dul Decebal, piață M. Eminescu, 
ofer prețul pieței în funcție de condițiile oferite, 
tel. 235208,0724-620358,0729-018866. (A6)
• apartament 4 camere, zona Liliacului, etaj 
intermediar, de lux, centrală termică, 
termopane, gresie + faianță parchet, complet 
mobilat și utilat, merită văzut, preț negociabil, 
tel. 235208,0724-620358. (A6)
• ofer pentru închiriere apartament 4 camere, 
modificat și utilat stil occidental, CT, zona Liliac
ului, Deva, tel.231800,0740/317314 (A9)

Alege CL pentru anunțul tău

Stimați cititori credincioși. Măicuța Ana este binecuvântată 
de Dumnezeu pentru a ajuta oamenii care se află la necaz 
sau în pragul disperării. Măicuța Ana face rugăciuni, 
masluri și liturghii împreună cu 40 de măicuțe 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 pentru că i-a 
scăpat copilul de alcoolism.

Alex, din Deva: Mulțumesc Măicuței Ana pentru că ml-a
dezlegat cununiile, după 41 de ani de singurătate acum sunt căsătorit.

Viorel: Mulțumesc Măicuței Ana. Deși nu am putut merge le mănăstire, am fost ajutat 
telefonic să mi se întoarcă soția acasă.

Persoanele care nu se pot deplasa la mănăstire pot apela și telefonic la nr. 0728.799350. 

(70119)

RECLAM?

cunr.de


MICĂ PUBLICITATE /11miercuri, 22 noiembrie 2006

A.P.M. Hunedoara fi S.C. RIP-EST S.R.L. 
Timișoara anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a psiuiMti BmuMbbamgutoi grofi M Deva, str. M. Eminescu, f.n„ fără acordă dlului. iuta proiectului o str. A. Via Keops Urb et.1, ap.A.

i de avizare, asupra meiul hqpi asuDra mediului al ! la sediul APM Hunedoara, 
K-țl. ii la sediul S C. 

rHlra-Deva, lîa|a Victoriei, nr. 1, bl.8,Observaipu Mii se primesc zilnic, la sediul A.P.M. Hunedoara, str. > Maieu, nr. O, fa termen de i zile lucratoare de la apariția anunțului, «tșo)

-Rapoltu Mare, nr. 67, 
Mii/tac 264181

Qv-34mc
-DT-45mc. (702621

I

COMPANIE DE DISTRIBUȚIE LA NIVEL NAȚIONALAngajează
OPERATOR PCPersoanele cu experiență, interesate de job și cu domiciliul în Deva sunt rugate să trimită un CV până la data de 20 decembrie la fax: 0254/231.068; email: monicamth@zappmobile.ro

(70285)

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni bine 

informați! 
Ziarul 

familiei tale!

Informația te privește!

COMPANIA NAflONALĂ POȘTA ROMÂNĂ S.A. 
DIRECȚIA REGIONALĂ DE POȘTĂ TIMIȘOARA 1

Organizează înrkrtq de 03.1'
Tindei M-dWI «evoluții v. 
vederea .vânzări) 7
Str.C«rt»^teiât; nr,^ , JBB

- Taxa de participare la licitație - RON
- Garanția de participare Ja licitai* ț 7522,613 R
- Prețul de pornire al licitației 75.226,13 RON fi 
Relafii suplimentare referitoare la licitație se obțin

sau la telefon 0256/499416 Serviciul Administrativ.

A.P.M. Hunedoara și CNCF-CFR SA, 
sucursala RCF Timișoara, cu sediul în jud. Timiș, 
municipiul Hunedoara, Str. Republicii, nr.13, 

' anunță publicul interesat asupra deciziei 
parcurgerii procedurii simplificate de avizare 
prin aplicarea ștampilei B - fără acord de mediu.
Sugestiile și redamațiile se depun la APM Hune
doara, municipiul Deva, str. A.VIaicu, nr.25, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea 
anunțului public. (70269)

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

caută pentru dezvoltarea echipei 
în Deva

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

Cerințe:• program de lucru între orele 6,00 - 10,00;• seriozitate;• dinamism;• abilități de comunicare.
Oferim:• comision din vânzări;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;• un loc de muncă modem și sigur;• echipament.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactati-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Camelia Giga,

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

(32135)

Redacția na-;l asumă responsabilitatea pontat conținutul anunțurilor de 
mică ;i mane publicitate.

SC IILVERLIVE PRO SRL cu sediul în localitatea Telluou Super/or, str. Principală, nr. 831, J&d. Hunedoara anunță depunerea solicitării gentru eliberarea autorizației de ■ebia pentru obiectivul „Exploatare masă lemnoasă din Parchetul VI Hanii" situat fa localitatea Runcu Mic. Informații se obține la sediul A.P.M. Hunedoara, zilnic între orele 8-16.- Eventualele seslafei și redamații fi depuse fa termen de 10 zile ttjFătoaffi de la data anunțului.
Auto românești (36)

• vând Dada 1300, af 1978, stare bună de 
funcționare, unic proprietar, ținută în garaj, 
multiple piese noi, montate, preț 450 euro. Tel. 
214504.(T)
• vând Dada 1300, culoare roșu 27, în stare bună 
de funcționare, preț 1500 ron, negociabil. Tel. 
225150,0721/673582,(T)
• vând Dada 1410 L, af 1998,38.500 km rulați, 
stare excepțională, Farcaș Dumitru, Vața de Sus. 
Tel. 0726/220796,0788/942507. (T)

Auto străine (37)

• 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.

• vând Ford Focus Combi 1,8 TDI, af 2000, 
100.000 km, AC, ABS, 4 airbag-uri, culoare 
albă, stare tehnică foarte bună, taxe la zl, 
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. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând motocosKoare germană cu 3 viteze, cu 
motor cu reductor, lungimea lamei 1,40 m, preț 
35 milioane lei. Tel. 0720/207489. (2/21.11)
• vând urgent abrlcht cu două cuțite, motor 
monofazic 2,2, preț negociabil. Tel. 263598. (T)

Mobilier și interioare (47)

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

• vând garderobă hol multifuncțională: dulap 
haine, cuier, sertare pentru pălării, încălțăminte, 
stare foarte bună, preț 200 ron și masă de 
bucătărie, preț 50 ron. Tel. 218582,0724/631216. 
(T)

• vând recaniler cu ladă, masă tv tip comodă, 
geam simplu cu sticlă 2,20/1,50, prețuri negocia
bile. Tel. 226818 (T)

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

• vând ușă stejar 2 canate cu toc și gratii 
metalice; ușă intrare apartament cu toc, piese 
Fiat Punto, prețuri la vedere, negociabile. Tel. 
215244. (T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

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

• vând dună pentru 2 persoane, costume 
bărbătești noi, mărimea 52/1, covor persan 
35/2,5 m; ghete piese, nr. 36, preturi negociabile. 
Tel. 226818. (T)

• vând scurtă de blană naturală culoare neagră, 
mierlușcă, stare foarte bună, preț 300 ron, nego
ciabil. Tel. 0751/983975. (T)

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

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

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

• vând poiumb știuleți, 3.000 lei kg. Tel. 
0254/224292, după ora 16 (9/17.11)

Calculatoare si accesorii 
(51)
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Medicamente, instrumente 
medicale (58)

e vând putea Lomustln Cecenu. 12 bucăți; guler 
damă Jder și una vidră, tv Panasonic, diag 70 cm. 
Tel. 235153. (T)

Altele (61)

• vând diverse covoare și mochete, masă 
bucătărie cu scaune, dulăplor încălțăminte, preț 
avantajos. Tel. 0723/288282. (T)

Pierderi (62)

• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Socaciu Gheorghe. Se deci aii nul. (10/21.11)

• pierdut certificat de acționar deținut la SIF 
Banat Crișana pe numele Basarabă Marius. Se 
declară nul. (6/21.11)
• pierdut certificat de înregistrare aparținând 
SC Golden Gen SRL Deva, nr. J20/707/1999. Se 
declară nul. (9/21.11)

Solicitări servicii (71)

• caut urgent femele pentru îngrijirea perma
nentă la domiciliu a unei femei bolnave. Relații la 
tel. 0254/219934. (T)
• pensionară, doresc să fac menaj 2 ■ 3 zile pe 
săptămână sau ocazional, curățenie, mâncare, 
călcat, curățenie de sărbători. Tel. 217561. (T)

Prestări servicii (72)

• abordabil, transport riinic, sigur șl rapid, 
persoane In italia * 100 «ura, Spania ■ 120 
aura, Franța, Portugalia șl Brtgla, cu mașini 
moderne; reduceri pontai grupuri; asigur 
nocosanil pontai o câlâtorio siguri. Tel. 
0723/129600, 0765/455835, 0743/241010. 
(4/2L11)

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

• reparații, montaj service, Instalații elec
trice auto, alarmă auto, GPS, tv, audio ■ 
video, modMc cartaaatoaro Dada (tuiblne, 
aprindere etadronlcâ). ToL 0724/241491. 
0/2L11)

• transport mobUler, electrocasni ce, cu auto de 
1,2 t și 14 mc volum; asigur demontare și 
manevrare la mutare. Tel. 0254/225578, 
0744/934462,0726/551701. (T)
• transport persoane: Italia, Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148,0749/037604. (65282)

Oferte locuri de muncă (74)

• International Job Expert - agenție acreditată
angajează asistenți medicali în unități sanitare 
din nordul Italiei. Se oferă cazare și întreținere 
gratuită, salariu 1435 ■ 2000 euro. Relații la 
0257/281818, 0741/115527, 0724/497851,
www.expertjob.ro, international@expertjob.ro. 
(69168)
• astaent farmacist Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 -16.

• Institiițfe financiari de renume internațional 
caută personal. Tel. 0721/139589. (7/20.11)
• sodotato comercială angajează agent 
vânzări, studii medii/superioare, experiență 
minim 1 an în domeniul vânzărilor, permis 
conducere cat B. CV la fax 0254/219300 sau 
Deva, str. Gh. Barițiu, nr. 13. (11/21.11)
• societate comercială angajează economist, 
studii superioare, experiență minim 2 ani, 
abilități de analiză, cunoștințe privind legislația 
financiar-contabilă. CV la fax 0254/219300 sau 
Deva, str. Gh. Barițiu, nr. 13. (11/21.11)
e Societate comercială cu profil protecția medi
ului caută colaboratori cu pregătire superioară 
pentru elaborare documentații, măsurători în 
domeniu; preferabil persoane cu experiență. 
analizademediu@gmail.com (5/16.11)

• zldar-rosar-tencuitor, Hațeg, 3 posturi, data 
limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• muncitor necalHIcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Lupeni, 67 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalHIcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Orăștie, 26 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Orăștie, 4 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necaIHicat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Petrila, 4 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Brad, 15 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• muncitor necalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 30,11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 9 posturi, 
data limită 15.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Orăștie, 10 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Orăștie, 20 posturi, data 
limită 25.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Petroșani, 3 posturi, data 
limită 22.11. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalHIcat la spargerea și tăierea 
materialelor, Simeria, 5 posturi, data limită 20.12, 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor plantații și amenajare zonă verde, 
Deva, 25 posturi, data limită 1.12. Tel. 213244, 

orele 9-16.
• mundtor spălare și curățire cisterne, Simeria, 
1 post, data limită 30.11. Tei. 213244, orele 9 ■ 16.

• operator-boblnator-dublator, Simeria, 18 
posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• operator condiționare și prelucrare plante 
medicinale, Orăștie, 1 post, data limită 24.11. Tel. 
213244, orele 9-16.

• operator condiționare și prelucrare plante 
medicinale, Orăștie, 29 posturi, data limită 15.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• operator confecții Industriale ■ îmbrăcăminte 
din piele șl înlocuitori, Brad, 2 posturi, data limită
30.11. Tel, 213244, orele 9-18
• operator confecții Industriale ■ îmbrăcăminte, 
țesături, tricotaje, Brad, 87 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• operator confecții industrlale-îmbrăcămlnte, 
țesături, tricotaje, Hunedoara, 8 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9-16.

• operator risudtor fire, Călan, 1B posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9-16.

o operator roboti industriali, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 15.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16. 

o operator umplere recipiente gpl, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 15.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• ospătar, Călan, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Călan, 2 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Deva, 3 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Hunedoara, 2 posturi, data limită
25.12. Tel. 213244, orele 9-16.

• ospătar, Hunedoara, 4 posturi, data limită 
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• ospătar, Orăștie, 1 post, data limită 15.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• patlser, Brad, 1 post, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.

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

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

• patlser, Lupenl, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.

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

• paznic, Brad, 1 post, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.

• paznic, Deva, 1 post, data limită 27.11. Tel. 
213244, orele 9-18 '

• paznic, Hunedoara, 3 posturi, data limită 30.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• paznic, Petrila, 5 posturi, data limită30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.

• paznic, Simeria, 3 posturi, data limită 20.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.

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

• pompier specialist, Petrila, 2 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, oreie9 -16.

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

• pregătitor piese încălțăminte, Brad, 9 posturi, 
data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -18

• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 5 
posturi, data I i mită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• programator producție, Brad, 1 post, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• psiholog, Orăștie, 1 post, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.

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

• referent de specialitate administrația publică. 
Deva, 1 post, data limită 27.11. Tel. 213244, orele 
9-16.

• salubrilor, Lupenl, 35 posturi, data limită 1.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.

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

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

• sortator produse, Hațeg, 3 posturi, data limită 
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.

• sortator produse, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• sortator produse, Orăștie, 1 post, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.

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

• spălător vehiode, Petrila, 3 posturi, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.

• spălătoreasă lenjerie, Orăștie, 1 post, data 
limită 28.11. Tel. 213244, orele 9-16.

• stlvuttorist. Hunedoara, 2 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• strungar universal, Simeria, 5 posturi, data 
limită 20.12. Tel. 213244, orele 9-16.

• sudor, Hunedoara, 10 posturi, data limită
15.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor Hunedoara, 10 posturi, data limită 30.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor tn mediu protector, Simeria, 5 posturi, 
data limită 20.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• sudor manual cu arc electric, Brad, 3 posturi, 
data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 10 
posturi, data limită 20.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• sudor manual cu flacără de gaze, Brad, 3 
posturi, data limită31.12. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• sudor manual cu flacără de gaze, Călan, 20 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• sudor manual cu flacără de gaze, Hațeg, 4 
posturi, data limită30.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 18

• șef agende comercială, Hunedoara, 1 post, 
data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.

• șef depozit, Hațeg, 1 post, data limită 30.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• șef serviciu pompieri, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9-16.

• șofer autobuz, Hațeg, 10 posturi, data limită 
812. Tel. 213244, orele 9-16.

• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Brad, 1 post, data limită 30.11, Tel. 213244, orele 9 
•16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Călan, 1 post, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 
9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Deva, 6 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• șofer de autoturisme și camionete, Petrila, 2 
posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.

• tăietor produse din sticlă, Petrila, 2 posturi, 
data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 18

• tăietor, șlefuitor, lustruitor piatră, marmură, 
Deva, 5 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.

o tâmplar manual, artizanal, Petrila, 4 posturi, 
data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• tâmplar universal, Călan, 2 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.

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

o taplțer, Hunedoara, 1 post, data limită 30.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• tehnician inaBst de calitate, Hunedoara, 1 
post, data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• tehnician electromecanic, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 15.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• tehnldan mașini și utilaje, Hațeg, 1 post, seri
ozitate, data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• tinichigiu carasler, Brad, 2 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.

• tinichigiu carasler, Orăștie, 1 post, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• tinichigiu de șantier, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• vânzător, Brad, 1 post, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.

• vânzător, Brad, 2 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.

• vânzător, Călan, 2 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• vânzător de ziare, Deva, 2 posturi, data limită
1.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• vânzător, Deva, 13 posturi, data limită 30.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• vânzător, Deva, 2 posturi, data limită 15.12.Tet. 
213244, orele 9-16.

• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.

• vânzător, Hunedoara, 3 posturi, data limită
15.12. Tel. 213244, orele 9-16.

• vânzător, Lupenl, 2 posturi, data limită 30.11. 
Tel. 213244, orele 9-16

• vânzător, Lupenl, 3 posturi, data limită 1.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• vânzător, Orăștie, 1 post, data limită 30.11.Tel. 
213244, orele 9-16.

• vânzător, Orăștie, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.

o vânzător, Petroșani, 2 posturi, data limită
14.12. Tel. 213244, orele 9-16

• zldar-rosar-tencuitor, Deva, 10 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.

• zldarrasar-tencuitor, Hațeg, 10 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• zldar-rosar-tencuitor, Hunedoara, 5 posturi, 
data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -18

• zldar-rosar-tencuitor, Orăștie, 6 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.

• zidaMOsar-tencuitor, Petrila, 3 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• zugrav-vopsltor, Călan, 1 post, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.

• zugrav-vopsitor, Deva, 10 posturi, data limită 
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.

• zugrav-vopsltor, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.

• zugrav-vopsitor, Orăștie, 6 posturi, data limită 
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.

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

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

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

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

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

RECLAME

mailto:monicamth@zappmobile.ro
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
http://www.expertjob.ro
mailto:international@expertjob.ro
mailto:analizademediu@gmail.com


miercuri, 22 noiembrie 2006 CUVANM

Un premiu pentru pionierat

în judecată 20th Century Fox, producătorul filmului „Borat", care a fost turnat parțial în România, pe motiv că au fost înșelați și cer 30 de milioane de dolari despăgubiri.
* Recuparată. 0 Pictură realizată de maestrul spaniol Francisco de Goya, asigurată la peste un milion de dolari, care a fost furată la începutul lunii, a fost recuperată de poliție.

Bucurie mare, ieri la Sydney, deoarece faimoasa operă a fost inclusă pe lista celor 21 de monumente ce vor candida la cele 7 Noi Minuni ale Lumii. (Foto: epa)

Premiu pentru 
carieră

New York (MF) - Regizorul Steven Spielberg (60 ș ani) a fost premiat pentru : contribuția sa la dez- i voltarea televiziunii la î ceremonia de decernare a ; International Emmy i Awards, eveniment dedi- i cat industriei televiziunii i care a avut loc la New ; York. Acceptând premiul j Emmy Founders, Spielberg, câștigător a două I premii Oscar, a mulțumit j industriei televiziunii i pentru că i-a permis să I devină cunoscut la 21 de I ani. înainte de ceremonie, i regizorul a declarat că •: este „îngrijorat” de ni- I velul de violență din unele seriale de televiziune precum „CSI: Crime Scene Investigation”. 

Lucky este un cățel foarte răsfățat, care s-a născut acum două luni. (Foto: fan)

S-a scufundat în Filipine
Manila (MF) - O barjă cu o încărcătură de 59.000 de saci cu sedimente colectate de la locul unei deversări de petrol, în centrul arhipelagului Filipinelor, s-a scufundat în largul coastelor sudice ale țării, au anunțat ieri autoritățile, iscând temeri legate de o nouă catastrofă ecologică.Barja, închiriată de rafinăria petrolieră Petron, se îndrepta spre o stație de prelucrare, situată pe insula Mindanao, când s-a scufundat, luni noapte. Echipajul navei a fost salvat. Barja transporta sedimente petroliere de la locul scufundării navei Solar 1, care a naufragiat în august și a deversat în mare circa 500.000 de litri de petrol, într-un accident ecologic care a afectat 40.000 de persoane și peste 200 de kilometri de țărm, în centrul statului Filipine.

g Ronald Lauder și CME 
au primit premiul Inter
national Emmy Direc
torate pe 2006.

Hamilton (MF) - Ronald S. Lauder și Central European Media Enterprises (CME) au primit luni, la New York, premiul International Emmy Directorate din partea Academiei Internaționale de Televiziune (International Academy of Television Arts and Sciences). Premiul a fost decernat companiei CME și lui Ronald S. Lauder, fondator și președinte, de către Richard Parsons, președinte al companiei Time Wamer Inc. Premiul recompensează pionieratul în dezvoltarea programelor de televiziune independente din Europa Centrală și de Est. Pos
Mașină asamblată acasă

Michael Richard

H K-4, automobilul care 
se asamblează acasă, a 
fost lansat ieri, în 
Japonia.Tokyo (MF) - Fanii automobilelor care și-au dorit să fie în același timp șofer, mecanic și constructor de mașini își pot îndeplini visul dacă își achiziționează „mașina care se asamblează acasă”, lansată

(Foto: EPA)

Scuze
Los Angeles (MF) - 
Actorul Michael 
Richards, interpretul 
celebrului personaj 
Kramer din serialul de 
comedie „Seinfeld", 
și-a cerut scuze pe 
postul național CBS 
după ce a făcut 
comentarii rasiste. 
Incidentul a avut loc 
în timpul unui specta
col live susținut de 
Richards la un club de 
comedie din Los 
Angeles, Laugh Facto
ry. Martorii spun că 
Richards a făcut co
mentarii rasiste pentru 
că unele persoane de 
culoare din public 
făceau zgomot.

Cel mai bine plătit britanic
SI Sacha Baron Cohen, 

in „Borat", a devenit 
cel mai bine plătit actor 
din Marea Britanie.

Londra (MF) - Sacha Baron Cohen, protagonistul comediei cu mare succes de box office „Borat”, a devenit cel mai bine plătit actor din Marea Britanie după ce a încheiat un contract prin care va primi 16 milioane de lire sterline (30,3 milioane de dolari) pentru următorul său film.Actorul va primi o tranșă de 13,2 milioane de dolari pentru drepturile asupra noului său film „Bruno” și 15% din încasări. înțelegerea cu Universal Pictures a fos încheiată după ce cel mai recent film al

turile de televiziune din cadrul CME garantează faptul că toate programele sunt atent selectate în funcție de gusturile, interesele și cultura populației locale. Companiile aparținând CME sunt localizate în Croația (Nova TV), Cehia (TV Nova, Galaxie Sport), România (PRO TV, Acasă, PRO Cinema), Slovacia (Markiza), Slovenia (POP TV, Kanal A) și Ucraina (Studio 1+1, Studio 1+1 International, Kino, City).
ieri, în Japonia. Urmărind indicațiile care însoțesc kitul cu piesele mașinii, o persoană are nevoie de trei zile pentru a asambla automobilul.Mașina de acest tip poate fi achiziționată contra unei sume de 756.000 de yeni (aproximativ 5.000 de euro). Automobilul „K-4”, o imitație a unui bolid din anii '30, a fost conceput de Mitsuoka Motor, un constructor de autovehicule specializat în producerea de modele insolite pentru colecționari.Disponibilă în cinci culori, mașina are o lungime de doar 2,5 metri, iar viteza sa maximă este de 50 km/oră. Este un automobil care trebuie înmatriculat, iar proprietarul trebuie să dețină permis de conducere.

lui Cohen, „Borat! - învățături din America pentru ca toată nația Kazahstanului să profite”, s-a dovedit o mină de aur,
Nu va mai regiza „The Hobbit"

Los Angeles (MF) - Regizorul Peter Jackson a anunțat că nu va mai regiza adaptarea cinematografică a romanului „Bil- bo the Hobbit”, scris de J.R.R. Tolkien, produsă de studiourile MGM, în ciuda succesului de casă a trilogiei „Stăpânul inelelor”.Proiectul ar primi finanțarei din partea MGM în parteneri- at cu New Line. Peter Jackson a anunțat că, deși s-a aflat

având încasări de 113,7 milioane de dolari la nivel mondial în numai două săptămâni. Pentru același film, Cohen a 
inițial în vizorul producătorilor de la MGM, aceștia s-au hotărât să apeleze la alt regizor. Jackson a făcut acest anunț pe site-ul creat de fanii trilogiei, care au amenințat cu bicotarea studiourilor. New Line și compania de producție a lui Jack- son, Wingnut Films, sunt implicate într-un proces legal în legătură cu veniturile primului film al trilogiei, „Stăpânul inelelor - Frăția inelului”. 

fost contactat de DreamWorks, Sony Pictures, 20th Century Fox și Warner Bras.Comentând asupra acestei înțelegeri, analiștii de la prestigioasa revistă Forbes au declarat: „Acest lucru îi permite să intre în rândul elitei de la Hollywood a marilor comedieni și să candideze pentru un loc în topul 100 al celebrităților realizat de Forbes”.Salariul primit de Cohen depășește le depășește cu mult pe cele primite de actori con- sacrați, precum Sean Connery, Anthony Hopkins sau Michael Caine, pentru un singur fihrBruno este cel mai recent personaj creat de Baron Coheh, caracterizat drept „vocea TV a tineretului austriac”.

| culegere medievală dei cântece, „Codex Mane-I sse”, poate fi admiratăj până în 10 decembrie, la - i i muzeul din Magdeburg.
(Foto: EPA) ‘ l1


