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Un fost ofițer SRI, jefuit
• Pericol. Primăria Municipiului Deva face cunoscut faptul că mâine, 24.11.2006, între orele 9-14, vor avea loc lucrări de distrugeri în poligonul Dealul Paiului. Populația este avertizată să evite să se deplaseze în zonă, în intervalul orar menționat, pentru a nu se supune pericolului. (C.P.)
• Protest. Aproximativ 50 de familii din satul hunedorean Morișoara, aparținând de municipiul Vulcan, au ieșit să protesteze în stradă, aseară, nemulțumite că au rămas fără curent în locuințe din cauza datoriilor. Protestatarii au cerut, după „modelul Ferentari", să vină Gigi Becali să le achite facturile. (MF)

■ Bărbatul, în vârstă 
de 78 de ani, din mu
nicipiul Deva, a fost 
jefuit de doi tineri.

Deva (M.T.) - Un bărbat de 78 de ani, din Deva, fost ofițer al SRI, a fost fraierit de doi tineri, cu vârste cuprinse între

25 și 30 de ani, pe care l-a dus în casă, de unde i-au furat 300 de dolari și 24 de milioane. Vasile B. a plecat să plătească factura de energie electrică. Odată ajuns a constatat că are nevoie de codul numeric personal, iar buletinul era acasă. S-a întors, a luat buletinul, însă înainte să ajungă la sediul

Electrica, este oprit de doi tineri, care păreau a fi soț și soție. Cei doi îl întreabă pe bărbat dacă are cumva vreo cunoștință în străinătate. Cum fiul său este plecat în Canada de câțiva ani și cu gândul că i s-a întâmplat ceva rău, a spus că mtr-adevăr, copilul este plecat în străinătate. Cei doi

i-au spus atunci că sunt prieteni cu fiul său și au un cadou din paria lui, pe care trebuie să-l dea soției sale. Au urcat în mașină și s-au îndreptat spre domiciliul bărbatului. O- dată ajunși i-au spus femeii că trebuie să-i dea din partea fiului său 50 de euro, însă nu au decât o hârtie de o sută, /p.3

FC CIP Deva a făcut spectacol și a câștigat 
la scor restanța cu Athletic București dis
cutată ieri la Sala Sporturilor, /p.7

Vezi fotografii pe 
www.huon.ro

Primăria orașului Geoa- giu este singura din țară care deține o microhidrocen- trală proprie, investiția fiind inaugurată ieri.
(Foto: T. Mânu)

li n

Vor să blocheze anul școlar
(Foto: T. Mânu)
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■ Sindicatul din învăță
mântul hunedorean a 
început noi acțiuni de 
protest.

Deva (M.S.) - Sindicatul învățământ Preuniversitar (SIP) Hunedoara a declanșat o serie de acțiuni de protest în cascadă, ca urmare a faptului că proiectul de buget pe anul viitor nu respectă legea,

a anunțat președintele STP Hunedoara. Paul Rusu. în toate școlile și liceele hune- dorene au fost puse afișe în care se arată care au fost promisiunile politicienilor din Alianța D.A. în campania electorală și câte dintre ele au fost îndeplinite. De asemenea, membrii de sindicat sunt consultați, prin referendum, pentru înghețarea anului școlar. Astfel, după Anul Nou, notele

elevilor nu vor mai fi trecute în catalog, iar situația la învățătură va rămâne neîncheiată. La nivel național se strâng semnături pentru inițierea procedurii de demitere a Guvernului, care a modificat printr-o ordonanță legea învățământului, în sensul că alocarea a 6 la sută din PIB pentru educație se va face din 2008 și nu de anul viitor, cum era normal.

Se fac publice
Deva (C.P.) - CSAT a cerut deținătorilor de contracte de privatizare în domeniul energetic, să le facă publice imediat, a declarat, aseară, președintele Băsescu. Ministerul Economiei și Comerțului va face publice numele firmelor, acționarilor și a conținutului contractelor.

Minciuna elimină subvenția
Românii și mașinile de lux
Peste 300 de români au dat cel puțin 2,5 miliarde 
de lei noi pe o mașină, cheltuind în total peste 33 
milioane de euro pentru bolizii de lux, în primele ■ Agricultorii care 

declară informații ero
nate în Registrul Fer
melor vor fi sancționați.

Deva (T.S.) - Potrivit regulamentelor UE, „există reguli clare de implementare a controalelor pe teren, dar și sancțiuni cuprinse între 2 și 25% din fondurile alocate în cazul depistării unor nereguli sau al unor încercări de fraudare”, se arată într-un comunicat al Agenției de Plăți pentru Inter-

3 venție în Agricultură (APIA). Specialiștii care se vor ocupa de controlarea pe teren a informațiilor declarate de fermieri în Registrul Fermelor au participat, în perioada 16- 17.11., la o sesiune de instruire susținută de experți europeni. Campaniile regionale de control pe teren sunt programate să înceapă după 1 ianuarie 2007. Circa 1,5 milioane fermieri vor primi subvenții din fonduri UE, valoarea acestora fiind de aproximativ 50 de euro pe hectar.
Nu ne place! Mașinile abandonate pe spațiile verzi dintre blocuri, pe alei sau In parcări ar trebui să fie ridicate și duse în locuri special amenajate. (Foto: t. Mânu)
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J 7 4 4 >4 4j 4 4 4 4 '4 '! 4 4 4 4'4 rfU-y 7 7 T’J-'ă rf 7'7 rf7/l'i$77»/?* 7 V 7 7 7-7 7 7 •• Asasinat. Directorul unei bănci din Rusia a fost împușcat mortal marți, la Moscova, devenind astfel al treilea bancher asasinat în decurs de trei luni în capitala rusă. Konstantin Meșceriakov era coproprietar al Spetset- stroibank. Acest asasinat va îndrepta iar atenția spre industria bancară rusă, promiscuă și tulbure.
Funeralii

Beirut (MF) ■ Funeraliile religioase ale ministrului libanez al Industriei, Pierre Gemayel, a- sasinat marți, vor avea loc azi, la ora 11.00 GMT, a anunțat coaliția antisiriană aflată la putere, cerând suspendarea activităților timp de o zi și o participare masivă la ceremonie. Autoritățile au decalat doliulpațional pe durata a trei zile, începând cu ziua de ieri. Funeraliile lui Pierre Gemayel vor a- vea loc la catedrala ma- ronită (creștină) Sfântul Gheorghe din centrul capitalei libaneze, potrivit unui comunicat al grupării 14 martie (care reunește forțele antisiri- ene din Liban). înhumarea va avea loc în satul Bickfaya, acolo unde s-a născut Gemayel, situat pe muntele creștin Metn, la est de Beirut.

Pierre Gemayel (Foto epa)

Angela Merkel
(Foto: EPA)

La un 
an de
guvernare
Berlin (MF) - Angela 
Merkel (52 ani), pri
mul cancelar femeie 
din istoria Germaniei, 
sărbătorește discret 
împlinirea unui an de 
guvernare, cu un bi
lanț favorabil pe plan 
extern, dar dezamă
gitor pe plan intern 
în raport cu ambițiile 
inițiale. Autoritățile 
nu au prevăzut nici o 
festivitate specială în 
afara unui cocteil la

Cere si
B Premierul i-a cerut 
ministrului Agriculturii 
demisia, însă acesta 
așteaptă să fie revocat.

Suceava (MF) - Premierul Călin Popescu Tăriceanu i-a solicitat, ieri, în ședința Guvernului, ministrului Agriculturii, Gheorghe Flutur, să-și dea demisia din funcție, dar acesta i-a răspuns că nu demisionează, așteptând să fie revocat., Gheorghe Flutur a declarat că în ședința de Guvern premierul i-a amintit despre solicitarea făcută cu o zi în urmă de a-și da demisia: „Mi-a a- mintit de solicitarea făcută aseară de a-mi da demisia pe motive strict politice, având în vedere că am aderat la platforma Stolojan-Stoica”.El a precizat că i-a răspuns premierului că este membru PNL și că nu demisionează. „Sunt membru și nu-mi dau demisia, urmând ca dumnealui să-și asume răspunderea

demisia, și

Ministrul Gheorghe Flutur (Foto: arhivâ)demersurilor pe care le consideră necesare”, a mai spus Flutur.
Obligat sâ-1 revoceCălin Popescu Tăriceanu a declarat, marți, după ședința Comitetului Executiv al PNL, că, dacă Gheorghe Flutur nu-și va da demisia de onoare

revocarea

Premierul Tăriceanu (Foto: arhivă)până miercuri, va fi obligat să propună revocarea sa din funcția de ministru al Agriculturii. Flutur a demisionat, săptămâna trecută, din funcția de vicepreședinte al PNL, alăturându-se Grupului pentru Unitatea PNL.După ce Flutur și-a anunțat demisia din conducerea libe

rală, mai multe voci din partid, inclusiv Călin Popescu Tăriceanu, au apreciat că ar fi moral ca el să demisioneze și din Executiv.Premierul a anunțat că va înainta președintelui cererea de revocare a lui Gheorghe Flutur din funcția de ministru al Agriculturii.
Tribunal special pentru Liban

cancelarie la care 
Merkel și-a invitat 
miniștrii pentru a le 
mulțumi „pentru bu
na cooperare și buna 
atmosferă de lucru", 
în urmă cu un an, 
Angela Merkel a fost 
votată cancelar de 
Bundestag (Camera 
inferioară a Parla
mentului Germaniei) 
cu o majoritate zdro-

New York (MF) - Tribunalul special pentru Liban, al cărui proiect a fost aprobat marți de Consiliul de Securitate ONU, va avea mai multe competențe, în afară de anchetarea cazului Rafie Hariri, a declarat Chukri Sader, judecător libanez care a participat la elaborarea proiectului.Competențele acestui tribunal se extind și asupra altor asasinate, tentative de asasi

nat și atentate din Liban, dacă se va demonstra că au vreo legătură cu uciderea lui Rafie Hariri, la 14 februarie 2005.Acesta va putea judeca crimele comise de la începutul lunii octombrie 2004 și până în decembrie 2005, mai precis de la tentativa de asasinare a fostului ministru și deputat Marwan Hamade, până la asasinarea deputatului și jur- 
nakstului Gebrane T-ueni, a

explicat judecătorul Sader.Șeful comisiei de anchetă a ONU, Serge Brammetz, a a- preciat că exista o legătură între cele 14 asasinate, tentative de asasinat și atentate, printre care și cel al lui Rafie Hariri, comise în cursul a- cestei perioade. Potrivit judecătorului Sader, tribunalul ar putea, de asemenea, să își ex- tindă competențele și asupra crimefer ulterioare.
bitoare.

Alegeri legislative în Olanda
Bombă la Sofia

Sofia (MF) - O bombă a explodat, în noaptea de marți spre miercuri, în fața unui a- partament din cartierul Liulin din capitala bulgară Sofia, relatează site-ul Novinite. cornExplozia s-a produs în jurul orei 02.50, provocând doar pagube materiale.

Haga (MF) - Secțiile de votare din Olanda au fost deschise ieri, la ora locală 07.30, pentru alegerile legislative, în care creștin-democrații premierului Jan Peter Balkenen- de sunt favoriți.Olanda este o monarhie constituțională care a fost condusă, în ultimele două secole, de Casa principilor de Orania.Democrația parlamentară

olandeză se bazează în principal pe Camera inferioară a Legislativului de la Haga, formată din 150 de membri aleși pentru un mandat de patru ani, prin reprezentare proporțională.Electoratul este format din circa 12 milioane de cetățeni, dreptul la vot putând fi exercitat de rezidenți și nerezi- denți cu cetățenie olandeză,

cu vârste peste 18 ani. Alegătorii își pot exprima, anul a- cesta, preferința pentru unul din cele 24 de partide înscrise în cursa electorală.Rezultatele oficiale definitive vor fi anunțate abia la 27 noiembrie, după numărarea tuturor voturilor din străinătate și calcularea numărului de mandate care revin fiecărei formațiuni.

Ciocniri la ParisParis (MF) - Pompierii francezi au aruncat cu pietre, sticle și obiecte de plastic în direcția forțelor de ordine, marți, după ce un protest pașnic la care au participat mai multe mii de pompieri, la Paris, a degenerat, relatează Reuters.Polițiștii au ripostat utilizând gaze lacrimogene împotriva mai multor zeci de pompieri care aveau asupra lor torțe și aruncau cu pietre, în apopiere de o gară din Paris, potrivit unor înregistrări Reuters.Poliția a anunțat că cel puțin trei ofițeri au fost răniți în timpul confruntărilor, care au izbucnit după ce aproximativ 6.000 de pompieri au mărșăluit pașnic la Paris, cerând condiții mai bune de muncă și pensii.
OPINIA DE REZERVĂ
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Cum reconstruiește Băsescu 
Columna lui Traian
Miron Beteg________________________________________
mironbeteg@yahoo.coni•Notam, tot aci, și nu cu multe nuanțe, încă de la mijlocul anului, două lucruri. Mai întâi, că acțiunile DNA împotriva foștilor conducători ai Partidului Social Democrat (acțiuni în mare parte îndreptățite, dar sprijinite suspect de puternic dinspre Palatul Cotroceni și susținute mediatie în toate conferințele de presă de liderii PD) vor duce înainte de sfârșitul lui 2006 la organizarea unui Congres extraordinar, din care PSD va ieși nubil și curat ca o fată mare numai bună de un mariaj guvernamental. Și, mai apoi, că dacă nu vrea să dispară de pe scena politică, PNL trebuie să se retragă inteligent și la timp de la guvernare, înainte de a fi îmbucățit de tot sub tirul atacurilor lui Traian Băsescu și a acțiunilor viermilor 

din interior, evitând astfel un șut în fund, la o oră de maximă audiență electorală, din partea partenerului de alianță.Social democrații, după niște cârâieli interne, s-au hotărât să-și facă liftingul facial chiar înainte de Anul Nou al integrării, precum nevestele puturoase care fac curat în casă doar în preajma Sărbătorilor Crăciunului și Paștilor. Mircea Geoană va rămâne președinte., dar de data aceasta „la vedere? președintele grupului de la Cluj - grup format din indivizi care au două calități esențiale: sunt buni amici ai lui Emil Boc și Vasile Blaga, după cum au știut să se păstreze într-o expectativă de sihaștri ideologici peripatetizând prin parcurile semi-capitalei României, Clujul. 

Discursul mucăit și cu mari pauze de respirație pe care Mircea Geoană îl practică în aceste zile împotriva minciunii portocalii și a crocodilului de la Cotroceni e bun doar pentru pesediștii întârziați în vârstă și numai pentru uzul presei de-azi- pe-mâine. Congresul extraordinar din 10 decembrie va „curăța" conducerea partidului de persoanele suspecte și va consfinți președinția lui Traian Geoană. E drept, de câte ori Traian Geoană se va îmbolnăvi la București, perfuziile vor fi schimbate la Cluj. Ce ne putem dori mai mult decât un Guvern format din două partide puternice, unul condus de Traian Boc, iar celălalt de Traian Geoană? Ăsta consens național! Dacă Băsescu nu va fi oprit la timp, politica românească va semăna din ce în ce mai mult cu Columna lui Traian pe care gioni și boci vor rânji fericiți că poartă un asemenea nume.Pentru că Stolojan are rău de „înălțimi" (dovadă și faptul că s

a retras cu doar două luni înainte de alegerile prezidențiale din motive de amețeală politică - mai țineți minte cum a reușit să spargă un geam cu capul, prin Moldova parcă?), pe Columna lui Traian s-a așezat un fluture. Fluturii n-au rău de înălțime și sunt și delicați: pole- nizează eficient și mor repede. Actuala conducere a Partidului Național Liberal împinge prea departe o luptă devenită inutilă. Obstinația cu care liberalii vor să rămână la guvernare, preluând asupra lor toate zonele gri ale acesteia, împing partidul spre dezastru, după cum dezastruoasă e și referirea, stupidă, dar tot mai prezentă, la „adevăratul liberalism". Oricât ar vrea să creadă asta Tăriceanu & Co, electoratul liberal nu reacționează nici la principii și nici la performanțe economice. E un electorat obișnuit, sentimental și ușor de dus cu preșul de o campanie de presă corect instrumentată. Câtă vreme un om ca Theodor Stolojan e prezentat drept liberalul cu cea mai mare credibilitate - nefi- 

ind nici liberal, și nici credibil - a aduce în discuție activitatea guvernamentală sau indicii economici reprezintă sinucidere curată. Să mai vrei să negociezi cu Gheorghe Ștefan, care s-a pronunțat că „trebuie făcut un alt PNL", pentru că „în ăsta nu vom lua niciodată conducerea", nu e doar absurd, ci începe să frizeze prostia.
Pnl trebuia să știe să seretragă la timp. Acuma e prea târziu. După 1 ianuarie, invocând că țara trebuie condusă, PD și PSD vor forma Guvernul. Iar amintirile peneliste le vom căuta în arhive de televiziune și colecții de ziare. Traian Băsescu a distrus, la rând, câteva cariere politice. în acest moment distruge un partid. Să nu ne trezim, în preajma alegerilor viitoare, că a distrus și o țară.Punctele de vedere exprimate de colaboratorii ziarului nostru înrubricile de opinii nu coincid neapărat cu cele ale redacției.
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• Discriminare. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a cerut Ministerului Educației și Cercetării retragerea icoanelor de pe pereții școlilor, pentru că acestea aduc o discriminare la adresa copiilor de alte religii și încalcă dreptul elevilor la libera gândire. (C.B.)
4' •Prostituție. Polițiștii au prins în flagrant, w în timp ce întrețineau raporturi sexuale cu șoferi, în Orăștie, pe DN7, pe Olimpia H., de 27 ani, din Orăștie, și Magdalena B., de 30 ani, din Simeria. Acestea sunt cercetate în libertate pentru prostituție, iar dacă vor fi găsite vinovate riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 3 luni la 3 ani. (M.T.)
Cercetat 
pentru furt

Brad (M.T.) - Un tânăr de 21 de ani, din Crișcior, a fost prins de polițiști în timp ce transporta, cu ajutorul unui taxi, sârmă de cupru, pe care o furase dintr-o galerie a Exploatării Miniere Barza. Tânărul a fost prins pe raza comunei Crișcior, în satul Gura Barza, în taxi, iar în mașină au fost găsiți patru saci din rafie, cu 203 kilograme de sârmă de cupru, a cărei proveniență nu putea fi justi- “ ficată. Din cercetări polițiștii au stabilit că tânărul a apelat la serviciile unui taximetrist, căruia i-a oferit 30 de lei, pentru a transporta cuprul de la locuința sa din Crișcior, în Brad, unde urma să îl valori- j fice. Prejudiciul a fost recuperat integral, fiind restituit părții vătămate. Cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat.

Universi
tatea 
de iarnă
Deva (IJ.) - ANSIT 
lansează Programul 
Național Universi
tatea de Iarnă. Pro
gramul va avea două 
module, fiecare cu 
câte două serii. Peri
oadele de desfă
șurare sunt 04-18 
decembrie pentru 
Orientare vocațională 
și 15-29 ianuarie 
2007 pentru Lider- 
ship. Programul se 
adresează elevilor, 
studenților, tinerilor 
defavorizați, tinerilor 
din mediul rural, 
tinerilor din organi
zațiile neguverna
mentale de tineret, 
tinerilor recomandați 
de parteneri. „Modu
lul „Lidership" se 
adresează tinerilor 
din structurile asocia
tive de tineret, 
înscrierile se fac la 
sediul central ANSIT 
sau la sediile Cen
trelor Teritoriale 
ANSIT", declară Lor- 
incz Szell, director 
DJT Hunedoara.

Jefuit!
■ Sub pretextul că 
merg să cumpere un 
suc, au plecat din casă 
cu toți banii bătrânilor.
Mihaela Tămaș_______________
mihaela.tamas@ln1ormmedlaro

Deva - După ce scoate din portofel cei o sută de euro, bătrâna îi spune că nu are să- i schimbe euro, doar dolari. Pentru a vedea unde sunt puși banii femeia acceptă să- i dea o sută de dolari pentru restul de 50 de euro. Cât timp discută, bătrâna se oferă să-i servească cu o cafea și pleacă în bucătărie. Sub pretextul că vor mai mult zahăr la cafea, îl trimit și pe bătrân din
„Vrăjitorii"... la modă!
■ Ultimul „răcnet" în 
materie de vrăjitorie - 
rezolvarea căsătoriilor 
internaționale.

Tiberiu Stroia
tiberiu.slroia@informmedia.ra

Deva - Dacă până mai ieri mica publicitate era luată cu asalt de tămăduitori și mame Columbia care rezolvau descântece și scoteau argintul viu, un anunț apărut de curând arată că vracii moderni au înțeles care sunt cerințele pieței. Astfel, pe lângă serviciile arhicunoscute au introdus o nouă „apli
Mită pentru un cazier „curat"

LOCAȚII UH1NK MTKfl Cffl BUTUR* CL

- 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

■ Un hunedorean 
recidivist a încercat să 
obțină un cazier 
„curat" cu 30 de lei.

Mihaela Tămaș 
mihaela.tamas@infarniniedia.ro

Deva - Un recidivist, de 29 de ani, din județul Hunedoara a fost prins în flagrant, în timp ce oferea unui polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara 30 de lei, cu scopul de
Suntem la mijlocul topului

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 

cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 
Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 

alături de cele mai interesante comentarii.

DA

CUVW Vo‘P™
• întrebarea săptămânii: Justifică 

•v parcările paralele construite la 

Deva distrugerea zonelor verzi?

■ Hunedoara ocupă 
locul 19 în topul con
tribuției pe care o are 
fiecare județ la buget.
Clara Păs
ciara.pas@mformmedia.ro

Deva - în primele zece luni ale acestui an, firmele hune- dorene au virat la bugetul de stat 732,71 milioane de lei noi. Din această sumă, circa 220 de milioane de lei noi au fost plătite la bugetul asigurărilor sociale, 23,7 milioane de lei au avut ca destinație bugetul de asigurări pentru șomaj, 107,55 milioane de lei - bugetul asigurărilor de sănătate, iar 381,38 de milioane de lei noi au ajuns la bugetul de stat. în top suntem urmați de județele Suceava și Dâmbovița, dar suntem devansați de județele Bacău și Tulcea. „Acest loc
Contribuția fndațntaiTrimite 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.

Total sume virate 732,71 milioane lei noi

din care:

1. bugetul de stat (inclusiv sume și cote defalcate) 381,38 mil. RON
2. bugetul asigurărilor sociale de stat 220,01 mil. RON
3. fondul național unic de asigurări

sociale de sănătate 107,55 mii. RON
4 bugetul de asigurări pentru șomaj 23,77 mil. RON

SURSA: ANAF

în propria lor casă

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi riscă să ajungă după gratiicameră, moment în care „operează”. Dintr-o cutie, din care bătrâna a scos, înainte ca cei doi să intre în casă, câteva sute de mii pentru a împrumuta o vecină, au furat 24 de milioane de lei vechi, 
cație”. Este vorba de promisiunea rezolvării căsătoriilor internaționale.
600 de euro... mireasa!Pentru a afla cât costă astfel de servicii, Cuvântul Liber l-a contactat pe autorul anunțului. Ne-a răspuns un bărbat care s-a recomandat a fi Alexandru Jifcu, din Timișoara. I-am explicat pro-ble- ma: am cunoscut o fată în Italia care nu mai vrea să audă de mine. „E clar, a exclamat mediumul. E făcătură. Se vede că o brunetă v-a terminat. Trimiteți 200 de euro la O.P. 1 Timișoara și eu încep să lucrez. în scurt timp 
a-i fi eliberat, în fals, un certificat de cazier judiciar „curat”. Polițistul din cadrul IPJ Hunedoara care lucrează la Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă a anunțat DGA Hunedoara că Anton Lăcătuș a încercat să-l mituiască, pentru a-1 determina să nu îi scrie în certificatul de cazier judiciar datele cu care figura în evidențe, el fiind recidivist (a executat pedeapsa cu închisoarea timp de un an pentru furt calificat, iar cer
este unul ce poate fi considerat ca fiind bun, știută fiind situația economico-socială a județului Hunedoara. Acești bani au fost virați la bugetul statului de cele aproximativ 20000 de firme care își desfășoară activitatea în județ”, a declarat Mihaela Boldor, purtătorul de cuvânt al DGFP Hunedoara. Capitala este de departe liderul național la plata taxelor către bugetul general consolidat, cu un total de peste 14,8 miliarde. Pe locul doi se situează Constanța, iar pe trei Prahova, cu peste 3 miliarde de lei noi fiecare. Contribuții de peste două miliarde de lei, după cum arată datele ANAF, au județele Timiș și Cluj, alte opt județe achitând până acum sume ce depășesc un miliard de lei noi: Arad, Argeș, Bihor, Brașov, Dolj, Galați, Iași, sectorul Ilfov. 

iar din poșetă 300 de dolari. 
„Mergem să luăm suc!”Fără să mai bea cafea, cei doi le spun bătrânilor că pleacă să cumpere un suc și se întorc repede. Surprinsă de 

Hocus-pocus, hai la baba cu ghiocul! (Foto: cufata va fi a dumneavoastră. Iar după ce faceți nunta în Italia îmi mai trimiteți 400 de euro. Atât vă costă serviciul meu”, a spus vrăjitorul. La întrebarea de unde știu că el va începe să rezolve problema, mediumul a fost foarte 
tificatul „curat” îi era necesar pentru angajarea la o firma de pază din județ). Ofițerii DGA au sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara, care a dispus organizarea flagrantului, iar Anton Lăcătuș este cercetat în libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită. Acțiunea a fost organizatĂ de ofițeri ai Direcției Generale Anticorupție - Birourile Teritoriale Alba și Hunedoara, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului 
Poveste de Moș Nicolae

. ■ .. .. ■

CUVÂNB!

faptul că cei doi au plecat în mare grabă, femeia a verificat dacă mai sunt banii. Nu a mai găsit nici un ban. A anunțat polițiștii care îi caută pe cei doi.„în majoritatea evenimentelor de acest gen, făptuitorii își aleg victimele din alte județe decât cele de domiciliu, iar acestea fac parte din rândul vârstnicilor. Este posibil ca și de această dată, cei doi să nu locuiască în județul Hunedoara. Dacă mai există astfel de persoane care au fost jefuite în acest mod sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de Poliție”, declară adjunctul inspectorului șef al Poliției Deva, comisar Marile- na Butnaru.

concis. „Eu lucrez cu magie albă. Puterea cristalelor o va face pe italiancă să te sune începând de luni. Dar pentru asta nu uita să trimiți banii. Altfel, nu voi începe să lucrez pentru tine”, a concluzionat Jifcu.

Cazierul "curat" (Foto: cl)de pe lângă Tribunalul Hunedoara și cu sprijinul tehnic al S.I.I.P.I Hunedoara, în urma sesizării primite de la IPJi Hunedoara.
ti&i!
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CONCURS
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1876- S-a născut compozitorul spaniol Manuel de Falia 

(m. 1946),_________________________________________________________
1887 - S-a născut actorul britanic Boris Karloff (William

H. Pratt), celebrul interpret al lui 

Frankenstein._______________________________

1905 - S-a născut criticul literar Petru 

Comarnescu, memorialist, traducător; 

inițiatorul grupării Criterion, din care 

făceau parte M. Eliade, M. Vulcănescu, 

C. Noica (m. 1970)._______________________
1956 - A încetat din viață pictorul și graficianul Jean 

Alexandru Steriadi (n. 1880).__________________________________

1976 - A încetat din viață Andre Malraux (foto), scriitor 

francez (n. 1901).

URFMFA wniaiviiMi
5°minim 10°maxim

Prognoza pentru astăziCerul va fî temporar noros. Minima termică va fi de 5° C, iar maxima de 10° C.
Prognoza pentru două zile
Vineri. Cerul va fi temporar noros. Minima termică va fi de 8° C, iar maxima de 13° C.
Sâmbătă. Cerul va fi mai mult senin. Minima termică va fî de 8° C, iar maxima de 14° C.

Calendar Crețtin-Ortodox________________________
Cuv. Antonie de la lezeru-Vâlcea; Sf. Ierarhi Amfilohie al 

Iconiei și Grigorie al Acragantei.

Calendar Romano-Catolic_________________________
Ss. Clement I, pp. m.*; Columban, abate*; Lucreția, m.

Calendar Greco-Catolic____ ____ ____ ____
S Anfilohiu, ep (+ 395). S Grigore, ep (+ 638).

Apă rece
Astăzi, furnizarea apei reci va fi întreruptă în Deva în 

vederea.executării de lucrări programate, între orele: 

8-15
Strada Libertății. Bdul 1 Decembrie 1918, străzile I.L. Cara- 

giale, Mihai Viteazul, Traian Vuia, Hărăului, Gngorescu. 
Digului, Banatului, Bucovinei, Ardealului.

8- 12 PT 26 B (zona înaltă între străzile luliu Maniu și Bd. 

Decebal), strada Oituz

Gaz metan _____ __ _ ____________
Astăzi nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazu

lui metan

Energie electrica ______ :
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă în Hațeg 

în vederea executării de lucrări programate, între orele:

9- 10
Străzile Sarmizegetusa și Tudor Vladimirescu, bl. 13 DMN 

și bl. 13 DKL
12-13 Piața Unirii, Strada 1 Mai, bl. P33, bl. P5, bl. P29, 

Magazinul Universal

Mâncare de fasole
Ingrediente: Fasole, sare, foi de dafin, slănină, ceapă, ulei, pastă de roșii, afumătură.
Mod de preparare: Se pune fasoalea la fiert cu sare și foi de dafin și se lasă la fiert mai mult de jumătate. între timp se prăjește slănina tăiată în cubulețe mici și în același ulei se prăjește și ceapa tăiată mărunt sau felii cu o lingură de bulion. Când e aproape fiartă fasolea se amestecă cu uleiul rămas de la prăjeli și se mai lasă 10 minute la fiert .

Poftă bună! (Foto: arhivă)
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INTEGRAM A Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
în perioada 4 noiembrie -1 decembrie, Cuvântul Liber 
vrea sâ continui sâ-i demonstrezi cât de ușor te poți 
juca cu cuvintele. Dezleagă corect toate integramele 
apărute în această perioadă, realizează o colecție și 
trimite-o alături de talonul completat, pe adresa re
dacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A. sau la OP1, 
CP 3, Deva, sau depune-o în cutiile speciale Cuvân
tul liber, până în 4 decembrie. Extragerea va avea 
loc în 5 decembrie, ora 16.30, la sediul redacției, în 
prezența unei comisii.
DE DATA ACEASTA iȚI DĂM CHIAR BANI! 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajații Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I și li.

Berbec

Nu stați prea bine pe plan financiar, motiv pentru care 
sunteți preocupat să găsiți noi surse de venituri. Aveți 
tendința să riscați cam mult. Vă sfătuim să fiți prudent.

Taur
Dimineață sunteți tentat sâ începeți mai multe treburi ta 
același timp. Aveți șanse să câștigați bani, dar vă reco
mandăm să vă abțineți de la speculații.

Gemeni
Dimineață faceți cunoștință cu o persoană atrăgătoare, care 
vă place din prima clipă. Vă sfătuim să nu fiți prea îndrăzneț. 
Fiți mai atent!

Rac
Vă agitați cam mult, dar reușiți să vă păstrați optimismul 
și încrederea în forțele proprii. Vă sfătuim sâ nu neglijați 
problemele celor apropiați, ca să nu se creadă că sunteți 
indiferent.

Leu

Reușiți să vă faceți remarcat datorită spiritului de aventură 
și ambiției. Dacă propuneți prietenilor o ieșire sau o excur
sie, vă sfătuim să țineți cont și de ideile lor.

Fecioară
Este o zi bună pentru deplasări în interes personal. Puteți 
avea mari satisfacții pe plan social și financiar. Comunicați 
foarte bine cu cei tineri din familie.

Balanță

Aveți un succes nesperat în afaceri și puteți să vă afirmați 
în societate. Ambiția de care dați dovadă vă aduce alături 
oameni dispuși să vă ajute.

Scorpion

Puteți să faceți schimbări importante, în special pe plan 
sentimental și în afaceri. Sunteți hotărât și plin de 
îndrăzneală. Este posibil să legați noi prietenii.

Săgetător

Reușiți să rezolvați probleme familiale și de afaceri. Vă reco
mandăm să țineți seama de sfaturile unei rude mai în vârstă, 
ca să nu aveți probleme cu legea.

Capricorn

Depășiți ușor toate dificultățile și aveți succes pe toate pla
nurile. Este o zi bună pentru examene, lucrări și proiecte. 
Relațiile sentimentale sunt foarte bune.

Nume.....
Prenume 
Adresa

Localitatea
Ii 

imm!
■

Sunteți abonat la Cuvântul liber? 
DA □ NU □

Vărsător

Dimineață s-ar putea să aveți o controversă cu partenerul 
de viață. Fiți diplomat și dați dovadă de răbdare! Vă sfătuim 
să nu riscați nimic.

Pești

Vă sfătuim să fiți atent pe ce cHeltuiți banii, altfel riscați 
să aveți discuții cu partenerul de viață. Acordați mai multă 
atenție problemelor sentimentale!

.-.r . ----- -.—ț---- ■ ■*"- ”

7:00 Jurnalul TVR
8:00 Justiție militară (s). 
0C u: David James

Elliott, Catherine Bell
8:55 De la alb-negru... la 

color
9:00 Mic, da' voinic! (r) 
9:30 Desene animate:

Sabrina 

10:25 TVR 50. Izolați în
România 

10:35 Reflector (r) 
11:05 Cultura libre (r) 
11:50 Integrame despre inte

grate (2 episoade) 
12:00 Dis-de-seară (r) 
13:00 Corry și restul lumii

El (ep. 80, comedie, SUA, 

2003). Cu: Ben Savage 
13:30 Desene animate:

Club Disney (SUA) 
14:00 Jurnalul TVR 
15:00 Teleshopping 

15:30 Akzente. Emisiune îh
limba germană 

17:00 Jurnalul TVR 

17:15 Povești întunecate 
17:50 De la alb-negru... la

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

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 

doctore? 
Te uiți și câștigi 

9:10 Omul care aduce 

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

10:15 Om sărac, om bogat

El(s, r)
11:15 Vacanța Mare (r) 
12:15 Familia Bundy (s) 
13:00 Știrile ProTv.

Te uiți ți câștigi 
13:45 EMs între mit ți reali-

E] tate (documentar, 
SUA, 1970). Cu: Elvis 
Presley 

16:00 Tânăr ți neliniștit

B (film serial). 
Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, 
Laureen Bell, Peter 
Bergman, Heather 

Tom, 
17:00 Știrile ProTv. Vremea.

Te uiți ți câștigi 
17:45 Om sărac, om bogat 

0(s). Te uiți ți câștigi 
18:55 Știrile sportive 

19:00 Știrile ProTv. Sport 
Vremea

20:15 Un european ca mine
S(ep. 3)

2045 Minutul 0. Realizator 

Vlad Enăchescu
2130 Fotbal: Club Bnjgges- 

Dinamo. Med din 

Cupa UEFA Transmisi
une directă

23:30 Minutul 91. Realizator 

Vlad Enăchescu
0:10 O mie de miliarde de 
a dolari (dramă, Franța, 

1982). Cu: Patrick 

Dewaere. Paul Kerjean 
denunță în paginile 

ziarului pentru care 
lucrează cazul unui 
politician corupt. Nevi
novat dar aflat sub 

presiunea evenimen
telor, politicianul se 

sinucide.
2:25 Jurnalul TVR (r) Sport 

Meteo
3:25 Ochiul magic (r) 
4:15 Deschide-ți inimal (r) 
4:45 Povești întunecate (r)

2030 Lecția de teroare
H (dramă, Canada/SUA, 

2004). Cu: Erika Eleni- 
ak, Patricia Kalember 

22:15 La Bloc (s) 
23:00 Știrile ProTv. Sport 
2345 CSI: Miami (s). Cu:

H David Caruso, Emily 
Procter, Rory 
Cochrane, Adam 
Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim 
Delaney, Jonathan 

►i3Togo 
045 Nunta de piatră 

(dramă, România, 
1972). Cu: Leopoldina 
Bălănuță, Radu 

Boruzescu, George 
Calboreanu Jr.

245 Familia Bundy (r) 
3:15 La Bloc (r) 
3:40 Omul care aduce 

cartea (r) 
3:45 Știrile ProTv 

4:45 CSI: Miami (r) 
5:15 Apropo Tv (r)

6:00 în gura presei 

cu Mircea Badea. 
Revista presei

7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 

Cioran și Dan Capatos 
9:00 In gura presei (r) 

10:00 Concurs interactiv 

11:00 Vivere (s) 
12:00 Vocea inimii (s) 
13^X3 Observator cu Simona 

Gherghe
13:45 Ziua judecății (r) 

(divertisment)
1600 Observator
1645 9595, te învață ce să 

fad
1800 Vocea inimii (serial, 

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

Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 

Dichiseanu, Maria Di- 
nulescu, Andreea 

Măcelaru Șofron
19:00 Observator cu j 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

21.00 Fotbal Ih direct 
Rapid vs 
Mlada 

Boleslav
23:00 Observator 

cu Andreea 
Beredeanu 
și Andrei Zaharescu. 
Sport

23:50 Extragerea 
Joker ți 
Super Loto 
5/40

2400 Alias
Elffilm serial)

100 întâmplări hazlii

Ei (serial)
200 Concurs interactiv 
300 Observator

(reluare)

400 Vivere
El (fim serial, reluare)

500 Anastasia
S(film serial) 

Cu: Elena Korikova, 
Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov

8:00 Lecția de... istorie. Po
vești de la Palat (doc., r) 830 
Exploratorii galactici (r) 9:00 
Doctor Who (s, r) 10:00 Tono- 
matul DP21130 Caracatița (s) 
1225 Cum să nu ne îmbrăcăm 

(r) 1300 Bugetul meu (r) 1400 
ABC... de ce? 1430 Explora
torii galactici (s) 15:00 împre

ună in Europa! 1600 Jurnalul 
TVR (r) 1630 Tribuna partide
lor parlamentare 17:00 Doc
tor Who (s) 1800 Lecția de... 
sănătate. Sănătate și asistență 
socială (doc. Marea Britanie, 

, 2003) 1835 Caracatița (s)
1925 Câțiva pași spre un ma
nagement mai bun (doc.) 
20:00 Margaret, prințesa re
belă (doc.) 21:00 Ora de știri 
22:10 Ziua șacalului (thriller) 
040 Marcă înregistrată 1:10 
Jurnalul Euronews

8:00 Jurnalul de dimineață 
830 Revista presei 9:00 Dimi
neața cu Răzvan și Dani 11.00 
Teleshopping 11:30 Ce bine 
e acasă! (s) 12:00 Quizzit 
13:00 țara Iu' Papură Vouă 
(emisiune de divertisment 
2004) 1320 Look who is wi
nning 1430 Miezul problemei 
(r) 16:00 Naționala de bere 
17:00 Bărbatul din vis (s) 
18:00 Baronii (r) 1830 Știri 
Național TV 20:00 Film artis
tic 22:00 Baronii 2230 Miezul 
problemei 24:00 Știri Națion
al TV 030 Anatomia crimei

10:10 Telefonul de la miezul 
nopții (r) 1145 Calea misterelor
(r) 12:45 Bună dimineața Mia
mi! (r) 1345 Merrie Melodies 
Show (s) 14:15 Liga juniorilor
(s) 1445 Cinema (r) 1500 Joan
din Arcadia (r) 16:15 Cinema (r) 
1630 Ghici ce-mi place la tine 
(r) 1700 Babylon 5: Chemarea 
la luptă (dramă/SF, SUA, 1999) 
1900 Terapie intensivă (s) 
20XXJ Cinema 2020 Dispăruți 
fără urmă (s) 2130 Ghici ce-mi 
place la tine (s) 2200 Alien:
Renașterea (thriller)

9:00 De 3x femeie (r) 10:00 
Ciocolată cu piper (s) 1:00 

Bărbatul visurilor mele (r) 
12:00 Pariul iubirii (serial, Me
xic, 2004) 13:00 Jurământul (s) 
15:15 Rețeta de acasă 1530 
Suflete rănite (s) 1630 

Poveștiri adevărate 1730 De 
3x femeie 18:30 Rebelde (s) 
19:30 SOS, viața meal (s) 
2030 Iubire ca în filme (s) 
2130 Daria, iubirea mea (s) 
2230 Tărâmul pasiunii (s) 
23:30 Bărbatul visurilor mele 
(s) 030 Poveștiri adevărate (r) 
1:30 Iubire ca în filme (s, r) 
230 De 3x femeie (r) 3:30 
Rețeta de acasă (r)

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

12:00 Rolul vieții (dramă, 
Franța, 2004). 13:40 Fabrica 
de praf (dramă, SUA 2004). 
15:20 Prințesa Indătătitică 2- 
Nunta (comedie, SUA 2004). 
17:15 Concert Queen 2005 
(Marea Britanie, 2005) 18:15 
Beauty Shop (comedie, SUA 

2005). 20:00 Mireasă la 
comandă (comedie, SUA, 
2004). 2130 Omul-Păianjen 2 

(aventuri, SUA, 2004). 2335 
Război to deșert - Răpirea (Ep. 
6, acțiune, SUA, 2005). 0:20 
Huff - 0 vizită neașteptată (Ep. 
19, dramă, SUA 2005).

7:30 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:05 
Teleshopping 835 Vacanță la 

Roma (film, r) 11:00 Tele RON 
13:00 Play 1430 Dragoste și 
putere (s) 15:00 Copilărie a- 
menințată (dramă, SUA, 
2003) 1730 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 1800 Focus 19:00 

Super recorduri 1930 Camera 
de râs 20:00 Super Nanny. Cu 
Irina Petrea 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. 22:30 Focus Plus. 
Prezintă: Cristina Țopescu 
23:30 Poliția în acțiune (r) 
030 Focuș (reluare) 130 Sun
set Beach (serial) 230 Clubul 
de noapte

9:00 Verissimo. Cu Gina Tăna- 
se 10:00 Euromaxx (r) (docu
mentar) 1030 Euroblitz (r) 
(doc.) 11:00 Ne privește. Talk
show pe teme sociale 12:00 
Știri 13:05 Marș forțat 1435 

Lumea cărților 1535 Euroblitz: 
Jurnal european (r) (doc.) 
16:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru (r) 18:00 6! Vine 

presa! 20:00 Unde e iubirea 
22:00 Nașul. Talk-show cu 

Radu Moraru 24:00 Știri. Emi
siune informativă 0:15 6! Vine 
presa! (r) Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 2:15 Nașul. Talk-show 

cu Radu Moraru (r) 4:15 Unde 
e iubirea (r)

11:15 Fabrica 12 S0 Realitatea 
de la 12:00 13:15 EU, Româ
nia 14:00 Realitatea de la 

14:00 14:50 Realitatea bursi
eră 15:15 Fabrica 16:50 Mar
fa 1700 Realitatea de la 1700 
17:10 Tu faci 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 21:00 Realitatea de la 

21:00 21:50 Prima ediție 

22:05 Cap și pajură 24:00 
Realitatea de la 24:00

6:00 Motociclete americane 
700 Tehnologie extremă 800 
Cel mai mortal sezon din lume 
900 Natura în stare brută 1000 
Superstiucturi 1100 Confruntări 
și fiare vechi 1200 Tehnologie 
extremă 1300 Cel mai mortal 
sezon din lume 1400 Natura în 
stare brută 1500 Cum se fa
brică 1600 Anatomia unei 
echipe de Formula 1 1700 
Viteză uriașă 1800 Motociclete 
americane 1900 Vânătorii de 

mituri 2000 Manevre pe scară 
mare 2100 La un pas de 
moarte 2200 Adevăratul loc al 
crimei 2300 Hiperviteză 2400 
Radiografia uni dezastru
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Deva (C.P.) - Slte-ul este un ghid practic bilingv englez- 

român. Portalul Include un dicționar on-line de termeni 
uzuali

Dispecerat apa rece_________________________ 227087
Dispecerat apa calda________________________ 217808
Dispecerat Electrica________________________________ 929
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Deranjamente lift __________________________ 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

■ Peste 6,3 milioane 
de lei au fost alocați 
pentru reabilitarea u- 
nor drumuri calamitate.

Deva (C.P.) - Printre cele 13 localități hunedorene care beneficiază de acești bani se numără orașul Geoagiu, precum și comunele Balșa, Pui, Baru, Boșorod. Alte 7,6 milioane de lei noi au ca destinație finanțarea unor obiective de investiții din localitățile Hunedoara, Orăștie, Petroșani, Brad, Uricani, Petri- la, Aninoasa, precum și 13 comune. Totodată se alocă o nouă tranșă de finanțare, în sumă de două milioane de lei, aferentă realizării infrastructurii Parcului Industrial din Hunedoara. „Realizarea Parcului a constituit o prioritate în activitatea mea și sunt convins că odată finalizate lucrările de infrastructură, a-

tractivitatea Parcului va spori. Locurile de muncă nou create și potențialul industrial oferit vor permite relansarea socio-economică a municipiului Hunedoara”, a declarat Iuliu Winkler, ministru delegat pentru comerț.Județului Hunedoara i s-a alocat, potrivit altui act normativ aprobat astăzi, 600.000 lei pentru menținerea funcționalității serviciului de furnizare a energiei termice pentru populație în municipiul Brad. De asemenea, pentru realizarea sediului primăriei din Simeria s-a aprobat suma de 1.000.000 lei.
Bani pentru școliUn alt act normativ adoptat prevede finanțarea lucrărilor de execuție pentru unele obiective de investiții, consolidări, reparații capitale, reabilitări și asigurarea utilităților la imobilele din învăță

Colegiul Național Decebal din municipiul Deva va primi bani 
pentru investițiimântul preuniversitar. Județului Hunedoara îi este alocată suma de 2.060.000 lei, urmând ca din aceste fonduri să fie finanțate lucrările la 12

unități de învățământ printre care se numără Colegiul Național Decebal din municipiul Deva și Colegiul Economic E- manuil Gojdu din Hunedoara.

AMNTEI0I

Consiliul Județean Hunedoara:____________
7 Dorin Păran, vicepreședinte 09.00-12.00

’ Inspectoratul de Jandarmi Județean:______________
Colonel Ion Bogdan, adjunct al inspectorului-șef 

14.00-16.00

î IPJ Hunedoara:_____________ __________________
Comisar de poliție Marcel Zaharie, adjunct al șefului IPJ 

; 10 00 - 12.00

-' , . Primăria Municipiului Deva: _________________ _
, '.„Tițar- lnișconi,.,viceprjmar . . 08,00-10.00

Primăria Municipiului Hunedoara:________________
Simion Jitian, viceprimar începând cu ora 09.00

Ebinevenită. Salariile sunt foarte micișfca formal să facă greva?*într-o anumită măsură suntîndreptățiți să protesteze în acest mod.
Lia Ticula,
Hunedoara

Primăria Municipiului Orăștie:____________________
iosif Blaga, primar 10.00-11.00

Amplasarea aparatelor radar în data de 23,11.2006:
- DN 7: lila - Zam - limita jud. Arad;
- DN 66: Băcia ■ Călan - Bretea Română;

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

Mihai Eminescu.
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Eu sunt de acord cu greva făcută de ei.Dacă numai așa se poate câștiga un ban în plus, atunci n-am nimic împotrivă. Salariile sunt mici.
Nicolae Curnic, 
Hunedoara

Plăți anticipateDeva (C.P.) - Contribuabilii care realizează venituri din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor (cu excepția veniturilor din arendare) și venituri din activități agricole sunt obligați să efectueze în cursul anului plăți anticipate cu titlul de impozit (excepție făcând veniturile pentru care plățile anticipate se stabilesc prin reținere la sursă), potrivit art. 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Sumele reprezentând plăți anticipate se achită în 4 rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cu excepția veniturilor din activități agricole, pentru care sumele reprezentând plăți anticipate se achită până la 01.09. și 15.11. Pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor sub forma arendei, plata impozitului se efectuează pe baza deciziei de impunere emise pe baza declarației de venit. Termenul limită de achitare a ultimei rate reprezentând plăți anticipate cu titlul de impozit pentru anul 2006, pentru contribuabilii care realizează venituri din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, este 15.12. 2006, informează DGFP Hunedoara.

Veniturile declarate trebuie 
plătite

Eu cred că au dreptate, sunt îndreptățiți să protesteze pentru că salariile nu sunt mulțumitoare. Totuși, medicii sunt bine plătiți.
lOAN DRAGOTA, 

Hunedoara

Nu sunt prea informată referitor la acest subiect, dar cred că fiecare trebuie să- și apere drepturile pentru salarii mai bune.
Foarte bine, eu sunt de acord să facă grevă. Trebuie să-și apere drepturile intr- un fel dacă salariile nu sunt pe măsură și nu le convin.
Elena D., 
Hunedoara

Alina Oprea, 
Hunedoara

I’m lovin’ it

Iți oferim șansa 
să ni îs alături!

demonstrezi ce poți, 
vino să lucrezi 

în echipa noastră!

le așteaptă un 
mediu motivant,

un program
W flexibil și colegi 

dornici să-ți 
transmită experiența 

«P acumulată în cadrul 
unei companii multinaționale!

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

RECLAMĂ
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• Controale. Peste 220 de controale au fost efectuate de poliție pe linia securității patrimoniului în societăți și regii autonome. S-a acționat cu 80 de patrule și au fost verificați 108 agenți de pază. (M.S.)
• Finanțare. Executivul a alocat 6.150.000 de lei pentru finanțarea manifestărilor ocazionate de aderarea la Uniunea Europeană, care se vor desfășura în perioada 24 decembrie 2006 - 1 ianuarie 2007. (M.S.)

Cosmin Nicula

Conferință extraordinară a 
Social-Democraților

Deva (M.S.) - Cinci sute de delegați vor lua parte sâmbătă la conferința extraordinară a organizației PSD Hunedoara. Delegații la conferința județeană vor stabili reprezentanții PSD Hunedoara la Congresul extraordinar PSD programat pe 10 decembrie, la București, precum și pe cei 13 candidați hunedoreni pentru Consiliul NaționalPSD. „Pe lângă problemele curente ale organizației vom mai discuta și strategia pe următoarele șase luni pentru că ne propunem să câștigăm alegerile pentru Parlamentul Europei. De asemenea, voi propune să mandateze delegații la Congres pentru susținerea candidaturii lui Mircea Geoană în vederea obținerii unui nou mandat de președinte al PSD”, a declarat deputatul Cosmin Nicula, vicepreședinte al PSD Hunedoara.

Peste o sută de amenzi au fost aplicate de Poliția Rutieră pentru că șoferii nu au respectat prevederile legale referitoare la circulația pe drumurile publice. Douăzeci de amenzi au avut ca obiect circulația cu viteză peste limita legală. (Foto: gl)

Credite pentru agricultură
București (C.P.) - Creditele pentru achiziționarea de tractoare agricole noi și cele pentru achiziționarea de material biologic pentru popularea fermelor beneficiază de o reducere a sumei de rambursat de 50%. Măsurile de susținere a producătorilor agricoli, luate prin această decizie, fac parte din Programul Fermierul. Achiziționarea de material biologic vizează vacile de lapte, inclusiv bubaline, îngrășătorii de taurine, ovinele, caprinele, îngrășătorii de berbecuți, găinile ouătoare, puii de carne, îngrășătorii de porci și. struții.

Beneficiarii iligibiliPentru creditele destinate achiziționării de mașini și utilaje agricole pentru ferme vegetale și zootehnice, nivelul reducerii sumei de rambursat e de 25%, iar pentru creditele pentru investiții în depozite pentru cereale și oleaginoase, suma de rambursat se reduce cu 30%. Sprijinul se referă la întreprinzătorii care nu beneficiază de cofinanțare pentru investițiile finanțate din programe comunitare, precum și cei care nu beneficiază de cofinanțare publică nerambursabilă de la bugetul de stat pentru proiectele de investiții care fac obiectul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAP ARD.

Iluminat public pe gratis
■ Geoagiu este singura 
localitate din țară care 
deține o microhidrocen- 
trală proprie.

Geoagiu (M.S.) - Orașul Geoagiu este prima localitate din țară care dispune de o microhidrocentrală ce produce energia electrică necesară pentru iluminatul public, costurile acestuia redu- cându-se la zero.„Microhidrocentrală asigură energia electrică necesară pentru iluminatul public și pentru stația de pompare a apei în oraș. în acest fel reușim să economisim anual 150.000 de lei din bugetul local. Centrala funcționează fără întrerupere, indiferent de anotimp, pentru că apa captată pentru turbină este termală”, a declarat ieri, cu ocazia inaugurării investiției, primarul orașului Geoagiu, Simion Mariș. El a arătat că ideea construcției unei micro- hidrocentrale a aparținut lui loan Tușlea, unul dintre locuitorii orașului.
Energie verdeConstrucția microhidrocen- tralei a durat cinci ani, investiția fiind în valoare de 650.000 lei, din care 560.000 lei reprezintă fonduri alocate de la bugetul de stat și de Agenția Română de Conservare a Energiei. Diferența de bani a fost asigurată din fonduri locale, turbina micro- hidrocentralei fiind sponsorizată de Uzinele Mecanice Reșița. Din acest motiv, directorul general al UCM, Adrian Chebuțiu și vicepreședintele Consiliului de Administrație, loan Odădău, au primit ieri titlurile de „cetățeni de onoare” ai orașului Geoagiu.

Autoritățile locale și județene au participat la inaugurarea microhidrocentralei (Foto: Traian Mânu)■ „Microhidrocentrală reprezintă un mare câștig pentru comunitate. Există o directivă a Uniunii Europene care încurajează producția de energie din surse regenerabile, așa-numita energie verde. Conform directivei UE, Primăria Geoagiu poate primi de la stat „certificate

verzi” care au o valoare cuprinsă între 22 și 42 de euro pentru fiecare megawat debitat în sistemul energetic național”, a afirmat Victor Vaida, președintele Societății Inginerilor Energeticieni din România.

Adrian Chebuțiu (Foto: CL)

Prezent la eveniment, președintele Consiliului Jude-

loan Odădău (Foto cl)

țean Hunedoara, Mircea Moloț, a apreciat investiția de la Geoagiu, menționând sprijinul pe care instituția pe care o conduce îl acordă oricărui primar cu inițiativă. „Nu are importanță culoarea politică: acolo unde primarii doresc să facă ceva, îi sprijinim. Recomand și altor primari să facă la fel”, a spus Mircea Moloț.Microhidrocentrală are o capacitate proiectată de 37 KWh și este alimentată prin cădere liberă dintr-o sursă de captare și un baraj situate la i 400 de metri distanță. Turbina are 20 de cupe și execută ‘ 750 de rotații pe minut. Centrala furnizează energie în sistemul energetic național, kilowații produși fiind decontați apoi cu Enel-Electrica Banat.
AGENDA DEMOCRAȚILOR

k 1PARTIDUL DEMOCRAT CONDUCE ÎN CONTINUARE ÎN SONDAJE
Potrivit ultimului sondaj realizat de INSOMAR, în perioa
da 9-14 noiembrie, pe un eșantion de 1164 de persoane 
cu drept de vot, reprezentativ pentru populația României, 
s-au evidențiat următoarele:

1) Dacă duminica viitoare ar fi organizate alegeri parla
mentare, dvs. cu ce partid sau alianță politică ați vota?

Alianța „Dreptate și Adevăr" PNL-PD 46%
Partidul Social Democrat (PSD) 20%
Partidul România Mare (PRM) 12%
Partidul Noua Generație (PNG) 7%
Uniunea Democrată a Maghiarilor 
din România (UDMR) 7%
Partidul Popular Creștin-Democrat (PPCD) 3%
Partidul Conservator (PC) 2%
Partidul Inițiativa Națională (PIN) 1%

2) în situația în care partidele ar candida independent, fără 
a mai face alianțe între ele, dvs. personal cu ce partid ați 
vota?

Partidul Democrat (PD)___________________ 31%
Partidul Social Democrat (PSD)_____________20%
Partidul Național Liberal (PNL)_____________ 15%
Partidul România Mare (PRM)_____________ 12%
Partidul Noua Generație (PNG)_____________8%
Uniunea Democrată a Maghiarilor 
din România (UDMR)_____________________ 7%
Partidul Conservator (PC)_________________ 3%
Partidul Popular Creștin-Democrat (PPCD) 2% 
Partidul Inițiativa Națională (PIN), 1 %

Organizația Județeană Hunedoara 
a Partidului Democrat

(70381)
Biroul de Presă

©

instrumentul potrivit pentru căutarea ta !
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FC CIP si-a umilit adversaraA -rești, Una dintre revelațiilecuvÂm

• Programare. AJF Hunedoara invită conducătorii cluburilor și asociațiilor de fotbal în sală pentru programarea Campionatului Județean de Futsal. întâlnirea va avea loc la sediul AJF în 30 noiembrie, iar etapa I a campionatului este programată în 2-3 decembrie. (V.N.)
• Rugby. Antrenați în lupta pentru evitarea retrogradării, rugbyștii de la Știința Petroșani au încasat o nouă bătaie. De data aceasta pe teren propriu, de la Poli lași. La finalul partidei scorul a fost de 45 - 11 în favoarea oaspeților. După acest eșec, „studenții" se află pe ultimul loc în clasament. (V.N.)

1. FC CIP Deva 11 11 0 0 77-22 33
2. Enerqo Craiova 11 8 2 1 68-30 26
3. FM Constanța 11 8 1 2 91-45 25
4. ACS Odorheiu 11 8 12 71-31 25

Clasamentul

Deva (C.M.) - într-un meci restanță din etapa a 7-a, dis- 

putat ieri, FC CIP Deva - Athletic București 8-1.___________
Rezultatele etapei a 11-a, 18-20 noiembrie: Poli Timișoara 

- Metropolis București 6-3; United Galați - FC CIP Deva 

5-6; Cosmos Pitești - Energia Vulturu Focșani 2-3; Clujana 

Cluj - Quasar Deva 8-6; Futsal Municipal Constanța - Infor
matica Timișoara 12-2; Moldocor Piatra Neamț - ACS 

Odorheiu Secuiesc 2-6; Athletic Club București - Energo- 

construcția Craiova 2-3.

■ Campionii au făcut 
spectacol și au câștigat 
la scor restanța cu 
Athletic București.
ClPRIAN MARINUȚ 
ciprlan.marinut@informmedia.ro

Deva - Campioana României, FC CIP Deva, a făcut instrucție cu Athletic Bucu-
Caseta tehnică

FC CIP - Athletic București 8 
1 (3-1)______________________
Au marcat: Gherman (min. 3 din 

penalty și min. 27), Matei (min. 
5), Măgureanu (min. 11 și 24), 

Molomfălean (min. 26), Stăncuța 

(min. 38) / Bălan (16).

FC CIP: lancu, Bejinariu - 

Molomfălean, Matei, Lupu, 
Gherman, Tomescu, Dobre, Al- 

loani, Stăncuța, Șotârcă, Măgure
anu. Antrenor - Karoly Gașpari. 
Athletic: Tache, Dincă - Mălăele, 

R. radu, I. lonescu, Alecu, L. 

Marin, Bunea, Bălan, Răducanu, 
Anton, Ciobanu. Antrenor - 

Gabriel Măcelaru.

CSS Deva din succes în succes
■ Sportivii secției de 
lupte a clubului devean 
domină concursurile la 
care participă.

5. Athletic Buc. 11 8 1 2 48-30 25
6. Poli Timișoara 11 5 2 4 43-33 17
7. Clujana Cluj 11 4 3 4 50-46 15 ~

8. Energia Focșani 11 4 1 6 35-45 13
9. Informatica Tm. 11 4 1 6 51-74 13
10. United Galați 11 2 2 7 33-56 ~ 8

11. Cosmos___________ 11 2 1 8 27450- 7

12. Quasar Deva 11 2 0 9 43-82 6
13. Moldocor 11 1 2 8 31-56 5
14. Metropolis Buc. _ț1___1 1 9 33-791 4
Etapa a a Xll-a, 26 noiembrie: FC CIP Deva - Metropolis 

București. .. . , „ ‘

Diferența mare de valoare
Deva (V.N.) - De puțină vreme s-a încheiat prima parte a Campionatului Județean de Fotbal. Așadar, echipele celor două serii, Valea Mureșului și Valea Streiului, au luat vacanța. Iată și câteva considerente vizavi de clasamentele celor două serii. Așadar, pe Valea Mureșului, campioană de toamnă este Olimpia Ribița, echipă care a reușit să câștige șase din cele șapte meciuri disputate. Nu a pierdut nici un meci și a adunat 19 puncte. Pe ultimul loc se află Victoria, care nu a câștigat nici un meci, încheind turul cu 0 puncte în clasament. A primit în schimb 31 de goluri și a reușit să înscrie doar șase, în Seria a Ii-a, Mureșul Deva conduce detașat în clasament, cu șase puncte mai mult decât următoarea clasată. Și aici liderul nu a pierdut nici un meci și a reușit să înscrie nu mai puțin de 61 de goluri. Deci o medie de aproape șapte goluri pe meci. Acest lucru reflectă, desigur, diferența mare de valoare dintre echipele înscrise în campionat.

Deva (C.M.) - Sportivii secției de lupte a CSS Deva au obținut 18 medalii (10 de aur, două de argint și șase de bronz) în cadrul unui puter- i nic concurs desfășurat, recent, la Târgu Mureș. Cele mai multe medalii pentru CSS | âHMk>-au obținut sportivii âi|§feha|i de Doru Ailincăi care au cucerit șapte medalii. Pe locul I au urcat Laurențiu Nichitaru (63 kg), Râul Donu (32 kg), Andrei Olaru (85 kg) și Alexandru Hădău (44 kg), pe locul secund a fost Elena Ilica (55 kg), iar pe poziția a IlI-a s-au situat Petru Lupu (38
Decizia 
transferurilor

Seria Valea Mureșului
Clasament ,
1. Olimpia Ribița 7 6 1 0 22-12 19
2. Zarandul Crișcior 7 5 1 1 17-4 16
3. Moții Buceș 7 5 9 2 14-6 15
4. Streiul Simeria V. 7 4 0 3 18-14 12
5. Aurul Certej 7 2 1 4 15-14 7
6. Ponorul Vata 7 2 1 4 14-17 7
7. Casino Ilia 7 1 2 4 7-15 5
8. Victoria Dobra 7 0 0 7 6-31 0

Deva (V.N.) - De mai multă vreme, Jiul Petroșani se află în tratative pentru acizițio- narea a trei jucători de la Poli Timișoara. Este vorba de Naidin, Silvășan și Bădoiu. în legătură cu această chestiune, patronul clubului, Alin Simota, a declarat că la sârșitul acestei săptămîni va lua o decizie. Oficialii clubului au spus însă că în prezent sunt două variante privind viitorul echipei. Prima ar fii aceea a reconstrucției echipei mergîn- du-se pe mîna tinerilor jucători, cum ar fi Teușan și Bicfalvi, iar a doua, începerea unei campanii de transferuri în forță, care i-ar cuprinde și pe cei de la Poli Timișoara. Se pare că cea de-a doua variantă este mai puțin probabilă, din cauza bugetului redus de care dispune clubul. Transferul celor trei jucători de la Poli Timișoara ar putea rămâne doar la stadiul de intenție. Totul rămâne la latitudinea lui Alin Simota, deși oficiali ai Jiului consideră că acordarea încrederii unor jucători tineri „pe care să te poți baza”, este mai benefică, decât „înrolarea unor mercenari”. Seria Valea Streiului 
Clasament
1. Mureșul II Deva 9 9 i 0 61-7 25
2. Sîntămăria Orlea 9 6 i 2 23-16 19
3. Minerul Teliuc 9 5 2 2 17-13 17
4. Viitorul Păclișa 9 5 1 3 15-14 16
5. Unirea Berthelot 9 4 1 4 16-19 13
6. Cerna Lunca C. 9 4 1 4 18-22 13
7. Sarqeția Bretea R. 9 4 0 5 19-25 12
8. Streiul Baru Mare 9 1 6 7-16 7
9. Goanță Ghelari 9 2 0 7 12-24 6
10. Dacia Boșotod 9 a 0 8 13-45 3

Alin Simota (Foto: CL)

de Sărbători să-ți fie asigurată sau > _ _ care să-ți îndulcească Sărbătorile sau . J j'UjJ, ca să primești multi co
lindători. Fă-ți un abonament la Cuvântul liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună, până în 21 
decembrie. Cu CL, Crăciunul va exista în fiecare casă!

Vrei ca Mos Crăciun să fie mai darnic anul acesta? Câștigă cu CL în 22 decembrie:
oferit de magazinul INTO sau . ! J - Ut pentru ca masa

* <

M o M 4 M 1

■■■■■■■■■ 1*
REGULAMENT! La acest concurs nu pot participa angajațn S.C. Inform Media S.R.L. și 
mei rudele acestora de gradele I și II. Relații suplimentare la tel. 211275, int. 8806.

li'KLU 11
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campionatului, demonstrând că diferența care o separă de celelalte echipe din Liga I e foarte mare.Echipa antrenată de Karoly Gașpari și-a năucit adversara, scor 8-1, în meciul restantă din etapa a 7-a, disputat ieri la Deva, după ce a controlat autoritar jocul și și-a permis să facă spectacol în repriza secundă.
Minute magiceFG CIP a arătat în debutul meciului că tratează cu seriozitate partida, atacând susținut. După doar cinci minute, devenii conduceau cu 2-0 în urma unui penalty scos de Matei și transformat de Gherman și a unui gol reușit de Matei cu un șut din unghi. Athletic a echilibrat cât de cât disputa, însă campionii, mai experimentați, au știut să negocieze perfect fiecare fază. FC CIP a făcut 3-0 prin Măgureanu care a finalizat după un un-doi cu Al-Ioani, 

Sportivii medaliați la Tg. Mureș și antrenorii lorkg) și George Moldovan (25 kg).Sportivii pregătiți de Cos- min Văcărașu au obținut patru medalii de aur prin Andreea Peliancă (43 kg), Liviu Prejba (44 kg), Mihai Beșiu (55 kg) și Vlad Volda (69 kg) și un bronz prin Mihaela Feurdean (49 kg). Rezultate foarte bune au

Gherman (la minge) a marcat două dintre golurile deveniloriar bucureștenii au redus din diferență în urma unui contraatac.FC CIP a început repriza secundă cu un joc prin care și-a năucit adversarii și în patru minute (24, 25, 26 și 27) a marcat patru goluri consecutive unul mai frumos ca altul. Măgureanu și Stăncuta au punctat după pasele lui Al- Ioani, Molomfălean a punctat

(Foto: CL) obținut și sportivii antrenați de Suraj Moravan care au luat șase medalii după cum urmează: două de aur prin Alexandru Baniaschi (52 kg) și Florin Precupeanu (69 kg), una de argint prin Alexandra Leuca (63 kg) și trei de bronz prin Vali Curelariu (55 kg), Alexandru Lupșa (83 kg) și Andrei Grigoraș (50 kg). 

după torpila lui Gherman, iar Gherman după o intercepție 
a lui Matei. La 7-1 FC Cip a jucat pentru public, reușind câteva faze de efect care au fost încununate de ultimul gol înscris de Stăncuta cu o execuție superbă (scăriță peste portar). Devenii rămân astfel cu un parcurs perfect în campionat, cu 11 victorii din tot atâtea jocuri.

Plângere
Deva (V.N.) - Decizia patronului Clubului Jiul de a diminua contractele jucătorilor cu 10% nu a rămas fără răspuns din partea fotbaliștilor. Ei intenționează să facă plângere la Asociația Fotbaliștilor Amatori și Non-amatori, pentru că această măsură este considerată de ei drept abuzivă. „Contractele nu au fost încheiate la întâmplare, ci cu acordul i ambelor părți. Iată de ce nu ni se pare corectă această măsură” - au declarat fotbaliștii. Măsura a fost luată de patronul Simota în urma rezultatelor slabe dobândite de Jiul în acest tur.

CL ■
aduce “
Crăciunul 

in
• fiecare 

casă!

mailto:ciprlan.marinut@informmedia.ro
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Scoși din LC, continuă în UEFA
■ Olăroiu consideră că

• Decorații. Consilierul de stat pe probleme I de sport, Octavian Belu, a declarat, ieri, că președinția va recompensa cu distincții jucă- i toarele și conducerea tehnică a echipelor de handbal feminin Rulmentul Brașov, câștigătoarea Challenge Cup în sezonul trecut, și Tomis Constanța, finalista competiției. (MF)
România urcă în topul FIFAParis (MF) - Echipa națională a României a urcat patru poziții și ocupă locul 19, cu 912 puncte, în clasamentul FIFA Coca-Cola, dat publicității, miercuri, informează site- ul oficial al forului mondial.

ADVERSARELE ROMÂNIEI
Adversarele României tn grupa G de calificare la 
Campionatul European din 2008 se află pe 
următoarele locuri:
Olanda - locul 7 cu 1305 puncte, 
Bulgaria - locul 43 cu 677 de puncte.
Belarus - locul 71 cu 445 de puncte,
Slovenia ■ locul 77 cu 414 puncte,
Albania • locul 86 cu 375 de puncte, 
Luxemburg - locul 189 cu 27 puncte.
Primele 20 de poziții Tn această Ierarhie sunt ocu
pate de următoarele reprezentative:
1.Brazilia 1588 puncte; Z.ltalla 1560; 3.Argentina 
1551; A.Franța 1523; 5.Anglia 1359; 6.Germanla 
1348; 7.Olanda 1305; 8.Portugalia 1258; 9.Nigeria 
1242; 10.Cehia 1190; 11,Camerun 1160; 12.Spanla 
1154; 13.Ucraina 1054; 14.5uedla 958; 15.Croația 
948; 16.Grecia 945; 17.Elvețla 937; IB.Coasta de 
Fildeș 919; 19.Romlnla 912; 2O.Mexic 887.

Steaua a scos maximum 
posibil la revenirea în 
Liga Campionilor.

București (MF) - Tehnicianul Cosmin Olăroiu a declarat că Steaua a obținut o calificare foarte importantă în 16-imile Cupei UEFA și a apreciat că formația sa a făcut maximum în Liga Campionilor, având în vedere adversarii întâlniți.„A fost un meci extrem de disputat, cu o încărcătură deosebită. Am început bine, ne-am creat câteva ocazii de a marca, un lucru obișnuit pentru noi. După primirea golului, ne-am clătinat puțin, iar în repriza a doua am reușit să egalăm și să obținem o calificare foarte importantă pentru noi în momentul de față. Cred că este maximum ce puteam obține în acest an de Liga Campionilor, ținând cont de echipele întâlnite și problemele avute pe parcur-
Obiectiv ambițios în UEFA

FOTRAL / LIRA CAMPIONILOR
4 4 4 7 / 4 4 4 4 J 4 j 4V 4 4 4 4 Z4 4 } 4 J*4 4 4 j?4 4 44 4^ 4 J 4 4 4 4. J > 4 4 4 4'4 4 / 4 J 4

Rezultatele de marți______________________________
Grupa E____________ ,_____ ______________________________

Steaua - Dinamo Kiev 1-1. Au marcat: Dică 69/Cernat 
'29
Real Madrid - O. Lyon 2-2. Au marcat: Dlarra '39, Van 
Nistelrooy 83/Carew '11, Malouda '31,
Clasament:
1. O. Lyon ■ 13 puncte; X Ral - 10 p; 3. Steaua - 4 p;
4. Dinamo Kiev - 1 p..
Etapa a 6-a, 6 decembrie: Lyon - Steaua; Dinamo Kiev - 
Real,
Grupa F:___________________________________ __
Celtic Glasgow - Manchester United 1-0. A marcat: Naka
mura '81
Benfica Lisabona ■ FC Copenhaga 3-1. Au marcat: Leo 
'14, Mlccoll '16, '37/Allback '89
Clasament: *
Keltic Glasgow - 9 puncte; 2. Manchester United - 9 
puncte; 3.8enfica - 7 puncte; î. FC Copenhaga - 4 puncte. 
Etapa a 6-a, 6 decembrie: Manchester United - Benfica 
șl EC Copenhaga - Celtic Glasgow

_________________________________________  
ȚSKA Moscova - FC Porto 0-2. Au marcat: Quaresma '2, 
Lucho Gonzalez '61
Arsenal Londra - SV Hamburg 3-1. Au marcat: Van Per
sie '52, Eboue 83, Baptista 88/Van Ser Vaart '4 
Clasament: I. Arsenal - 10 puncte; 2. FC Porto - 10 
puncte; 3. JSKA Moscova - 8 puncte; 4. SV Hamburg - 
0 puncte.
Etapa a 6-a, 6 decembrie: FC Porto - Arsenal șl SV Ham
burg * TSKA Moscova.
Grupa H_______________________________________
AEK Atena - AC Milan 1-0. A marcat: lulls Cesar '32 
OSC LIHe - Anderlecht Bruxelles 2-2. Au marcat 
Odemwingle '28 și Fauvergue 47/Mbo Mpenza 38, '48. 
Clasament: 1 AC Milan - 10 puncte; 2. AEK Atena - 7 
puncte; 3. OSC Lllle - 6 puncte; 4. Anderlecht - 3 puncte. 
Etapa a 6-a, 6 decembrie: taMrik - AEK Atena |l AC 

Milan - OSC Me.

■ Steliștii, în frunte cu 
căpitanul Mirel Rădoi, își 
doresc să câștige finala 
competiției.

București (MF) - Căpitanul echipei Steaua, Mirel Rădoi, a declarat, că își dorește ca formația sa să câștige finala Cupei UEFA în acest sezon, pentru a depăși astfel performanța din sezonul trecut. „Mă bucur de două ori’ta această seară, în primul rând pentru că am debutat și eu în această competiție și In al doilea rând că am reușit să mergem mai departe. Mă bucur pentru a- cești suporteri minunați care au fost alături de noi mai mult de 90 de minute. Mă bucur că
Ucrainenii acuză arbitrajul

Dinamo joacă la victorie
București (MF) - Antrenorul dinamovist i Mircea Rednic a declarat, ieri, la plecarea în Belgia, în vederea meciului cu FC Bruges, din cadrul grupei B a Cupei UEFA, că nu vrea să facă alte calcule în afara adunării celor trei puncte pe care speră să le câștige joi seara. „Nici nu mă gândesc să spun că mai avem trei meciuri. Nu avem ce calcula, sunt trei puncte puse în joc și mergem să le câștigăm”, a explicat Rednic modul în care va aborda partida de la Bruges. Rednic a spus că Dinamo se confruntă cu probleme de lot. „Sunt șapte jucători care lipsesc, patru accidentați, doi suspendați, plus un jucător care nu s-a mai antrenat de zece zile. Nu am emoții, pentru că eu am încredere în bă ieții mei, îi cunoaștem foarte bine pe adversari și cunosc și atmosfera care se creează la Bruges”. Antrenorul „câinilor” iși aduce aminte de perioada în care a jucat în campionatul Beligiei și de faptul că nu a reușit niciodată să câștige pe terenul adversarei de joi.

■ Șațkih consideră că 
ambele goluri marcate 
de Dinamo și anulate de 
arbitru au fost valabile.

București (MF) - Atacantul echipei Dinamo Kiev, Maksim Șațkih, a declarat că ambele goluri anulate de arbitrul ceh Jaroslav Jara în meciul cu Steaua, scor 1-1, au fost valabile. „La final, antrenorul ne-a mulțumit pentru jocul bun făcut de noi. La fel au făcut-o și președintele Igor Surkis, restul conducerii și staff-ului tehnic. în opinia mea, ambele goluri anulate de arbitru au fost valabile. La primul, centralul era la trei metri de fază și a arătat centrul terenului, în timp ce asis
Mlada are ambiții mari

București (MF) - Antrenorul a învinge, nu ne e frică deechipei Mlada Boleslav, Dusan Uhrin Jr., a declarat, ieri, că formația sa a venit la București pentru a câștiga partida cu Rapid, programată, joi, de la ora 20.15, în cadrul etapei a IlI-a a grupei G din Cupa UEFA.„Practicăm același joc ca și Rapid și cu siguranță va fi un meci foarte strâns. Iar noi de la început o să jucăm ca să câștigăm această partidă. Noi o respectăm foarte mult pe Rapid, dar am venit să câștigăm ținând cont că am trecut de Olympique Marseille (n.r. - în turul I al Cupei UEFA). Vom face totul pentru

Petre Marin a fost unul dintre cei mai buni jucători ai Steleisul acestei stagiuni", a spus Olăroiu.
Ocrotiți de șansăSteaua și-a asigurat calificarea pentru al treilea an consecutiv în 16-imile Cupei UEFA, după ce a remizat, scor 1-1, cu Dinamo Kiev, în grupa E a Ligii Campionilor. „Am întâlnit o echipă cu 
în această seară am știut să suferim, pentru că a fost un meci foarte greu. în continuare va fl din ce în ce mi greu pentru că în acest an sunt e- chipe mult mai bune în Cupa UEFA, tasă dorim să depășim performanța de anul trecut și chiar să câștigăm finala”, a spus Rădoi.
Pauză binevenităJucătorul a precizat că speră ca Steaua să redevină formația puternică din sezonul trecut al cupelor europene. „în iarnă, colegii mei se vor odihni, pentru că eu m-am odihnit destul trei luni și jumătate, iar în primăvară sper ca echipa să redevină cea care a fost anul trecut și acum doi ani, 
tentul era la 50 de metri de acel loc”, a spus fotbalistul formației din Kiev. Atacantul uzbec a subliniat că marele minus al echipei ucrainene la București a fost lipsa de concentrare la finalizare. „în prima repriză, Yussuf n-a reușit să marcheze la ocazia avută, cred că dacă înscriam și golul doi, nu ratam victoria. Ne-am creat ocazii, dar n-am reușit să le fructificăm. în viața oricărei echipe apar momente bune și decăderi. Iată că descreșterea a venit în Liga Campionilor”, a spus el. In min. 49, Dinamo Kiev a marcat prin Belkevici. Inițial, arbitrul de centru Jaroslav Jara a validat golul, însă, la intervenția asistentului Miroslav Zlamal, a anulat reușita 
nimeni de la Rapid în mod special”, a spus Uhrin. Tehnicianul formației din Cehia nu consideră decisivă pentru calificare partida cu Rapid.„Nu este ultima șansă pentru noi, mai avem două jocuri de disputat. Dar noi vrem să obținem puncte la București”, a adăugat Dusan Uhrin Jr. Căpitanul Marek Kulici susține că niciun jucător din lotul formației Mlada Boleslav nu se teme de Rapid.„Avem un respect deosebit pentru Rapid, știm că anul trecut a mers foarte departe în Cupa UEFA. Dar nu ne temem de Rapid”, a spus Kulici. 

jucători valoroși și cred că am avut și șansă, dar dacă mă gândesc la meciul cu Real, a apărut această lege a compensației”, a spus Olăroiu, care a afirmat că îl apreciază foarte mult pe jucătorul echipei Dinamo Kiev, Florin Cernat. întrebat de ce Steaua nu a reușit să obțină rezultate mai bune în fața suporterilor

Francezul THereau s-a bătut mult cu defensiva adversă (Foto: epa)adică o formație de top din Europa”, a mai spus Rădoi. Autorul golului stelist, Nicolae Dică, a explicat astfel faza din care a marcat: „I-am văzut pe cei doi fundași centrali ad- verși că vor să mă blocheze

Cernat a marcat un gol frumospentru un fault al lui Kleber la Goian. Dinamo Kiev a marcat din nou, în min. 77, însă golul lui Șațkih a fost anulat eronat pe motiv de ofsaid.
Fundașul echipei AS Roma, Cristian Chivu, se află pe locul zece în topul celor mai buni stranieri ai rundei a XII- a din Serie A, în urma mediei notelor în principalele publicații din Italia.

(Foto: EPA)

Dică a marcat golul calificării săi, Olăroiu a răspuns: „Nu. am reușit să depășim în plan emoțional așteptările publicului. Am greșit din cauza emoțiilor”. El a comentat și evoluția lui Dică: „Ultimele rezultate ne-au apăsat, s-a simțit acest lucru, cred că și pe Dică l-au apăsat. A fost tratat cu mare severitate de public”.

dacă trăgeam cu dreptul, apoi am încercat să-mi pun mingea pe stângul și am șutat la poartă. Probabil că i-am surprins. Dar nu este numai meritul meu, toată echipa trebuie felicitată pentru acest rezultat”.
Furt pe față

București (MF) - Portarul echipei Dinamo Kiev, Aleksandr Șovkovski, a declarat că arbitrul ceh Jaroslav Jara a privat formația ucraineană de victorie. „Arbitrul ne-a • furat victoria. Acum se . bucură Mircea Lucescu,.’ a probabil că e singurul din ■ i Ucraina. N-am reușit să ; • câștigăm, dar nu cred că ’ ne poate reproșa cineva * ceva. Nu-mi face plăcere • să discut despre arbitraj, J spun doar că pur și simplu nu ne-a lăsat să câștigăm. La golul primit, mingea a fost deviată și acest lucru a influențat traiectoria balonului”, a spus Șovkovski.
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Felicitări (67)

• Azi 23 noiembrie 2006 când a doua garoafă înflorește pentru scumpul 

nostru nepoțel Dan Elvin Angelescu, care împlinește minunata vârstă de 2 

.anișori, bunicii Mihai și Filoftea, bunica Aurelia, Dedi din Timișoara, Cristi, 

.'Matei, Mihaela, Vasile, Ovidiu, Adela, Irina, de asemenea părinții Remus și 

.Ramona îi urează copilărie fericită și „La mulți ani”! (5/13.11)

Vând ap. 2 camere (03)

• amenajat In stil occidental, 50 mp, zona 
Astoria, preț fix 950 milioane lei. Tel. 0745/253413. 
(T),

• decomandate, amenajat modern, zonă ultra
centrală, etaj intermediar, Deva. Tel. 
0721/744514. (T)
• parter (uscătorii), zona Baroul de avocați, 
alragaz Bosch, nou, boiler gaz. Tel. 0723/514133. 
(T)
• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă, gaz, preț 1,250 mid. lei. Tel. 0254/223336. (T)

• Deva, ei 1, zonă liniștită, balcon închis, 
parchet, termopane, preț 76.000 ron, negociabil, 
tel. 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 
ngg., tel.210780. (Al)
• Dada, parter, baie, bucătărie, semidec., CT, 
două holuri, preț 75.000 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)

• Zamfirescu, et 4, acoperit cu tablă, hol și 
bucătărie mărite, gresie, faianță, termopane, CT, 
preț 135.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• lullu Maniu, et. 8/10, dec., baie cu geam, 
parchet, contorizări, balcon mare pe bucătărie 
și sufragerie, preț 105.000 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)

• Alee Bejan, et. 2, semidec., balcon închis, baie, 
amenajat, apometre, preț 66.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• AL Straiului, et. 3/10, dec., baie și bucătărie, 
CT, balcon, preț 67.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)

• Carpați, dec, balcon, centrală termică, 
termopan parțial, preț 130.000 RON, neg., tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Bd. Decebaț et. 3 ,dec, 2 balcoane, contorizări, 
preț 130.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)

• dec, C.T„ gresie, faianță, parchet, ușă 
metalică, balcon închis, et. 2, zona Zamfirescu, 
preț 1,250 mid., tel. 232060,0742/290024. (A3)

• semidec, repartitoare, apometre, fără 
îmbunătățiri, zona Al. Armatei, preț 720 mii., 
neg., tel. 232060,0742/290024. (A3)

• semidec, C.T, greise, faianță, parchet laminat, 
ușă nouă, amenajat, st=54 mp, zona 
Kogălniceanu, preț 35.000 euro, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)

TRAIAS PRA VECINULUI
Seara lao sar n Hootat alhUHt
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SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale
. mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 

ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin,

■ Hunedoara, Arad și Satu Mare caută pentru colaborare

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:• minimum studii medii capacitate pentru muncă în echipă'• cunoștințe temeinice de operareMacintosh: QuarkXPress,• Adobe Photoshop• rezistență la stres
Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție la:

’ Inform Media SRL
Bajusz Andrăs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,

. E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro 
Informații: O724-22-O3-65.

z CRB |

CUVA®

• apartament 2 camere modificat din 3, gresie, 
faianță, parchet laminat, ușă metalică, 
contorizări la apă și gaz, zona Dacia, preț 790 
mii., neg., tel. 232060,0742/290024. (A3)
• zona Bălcescu - I. Corvin, decomandate, 
centrală termică, modificări, parchet, gresie, 
faianță ușă de lemn capitonată, bine întreținut, 
preț 127.000 ron, neg., accept credit ipotecar, tel. 
0723/251498,0745/302200. (A4)
• etaj intermediar, zona Kogălniceanu - Gojdu, 
centrală termică termopan, ușă metal nouă 
parchet, gresie, faianță Dalcon închis, veoere pe 
2 părți, preț 36.000 euro neg., tel. 0745/302200, 
0723/251498,232808. (A4)
• decomandate, etaj intermediar, zona 
Mărăștiul Nou, cu 2 balcoane, modificări la 
bucătărie tip living, parchet, gresie, faianță preț 
150.000 ron, neg., tel. 0723/251498,0745/302200, 
232809. (A4)

• etaj intennediar, zona Gojdu, centrală 
termică termopan, parchet, gresie, faianță, ușă 
metalică instalații sanitare noi, modificări, preț 
35.000 euro, neg., tel. 0788/165703,0745/302200. 
(A4)
• zona DecebaL etaj intermediar, 56 mp, deco
mandate, centrală termică, parchet, bucătărie 
modificată balcon mare închis, bine întreținut, 
preț 128.000 ron, neg., accept credit ipotecar, tel. 
0745/302200.0723/251498. (A4)
• decomandate, parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar în camere, hol și bucătărie, 
zona piață preț 110.000 ron, neg., accept credit 
ipotecar, tel. 0745/302200.0723/251498, 232808. 
(A4)
• modificări la bucătărie, etaj 3, decomandate, 
zona Liliacului, contorizări, fără modificări, 
ocupăbil azi, preț 129.000 ron, neg., tel. 
0745/302200,0723/251498,232808. (A4)

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

Modele pentru ședințe foto 
& hostess (publicitate) 

pentru punctul de lucru din Deva

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

Cerințe:• aspect fizic plăcut• seriozitate• abilități de comunicare
Vt»ei ti rtmlMiă modernă, de calitate și ieftină? 

fkwr magazinul INTO 6 ie poale oferi!

Am deschis drum bun spre

£^£7/4
ANCONA 
PATRAS 
ATENA

Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, sunați la 
0720/400455, persoană de contact Magda Șerban 
sau căutați-ne fa sediul redacției din Deva, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, parter (Clădirea Cepromin).' CWÂ® g 100% local

*
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joi, 23 noiembrie 2006
ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

Pentru rezervări 
sunați la: 

0721/951.722
0720/323.366

Barul Tequila situat 
în Deva, te așteaptă 
în fiecare zi, între 
orele 20.00-06.00 la 
megadlstracjie!!!!!!

' distrac/ 2*’®

NUMĂRUL 1 MONDIAL
PROMOȚIE

15 SEPT.-30 NOV.

Numai prin magazinele TOUR IMPEX GROUP din:
i.
2
3.
4.

Deva, bd. Decebal, bl. I parter
Deva, bd. I. Maniu, bl. J parter
Hunedoara, bd. Corvin nr. 9

tel: 23031(1 
tel: 23021(1 
tel: 712592

Orăștic, Str. Eroilor, bl, CI part, tel: 244603
Brad, str. Avram lancu, bl.43 part, tel: 612822

R AII
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I MAGAZIN

pentru taxi. 
Pn-t unicf 
Informași 

Io tel. 0722/678.

SC CRISDEY CAR SR
închiriază autoturisme,

SC 3F Graal SRI.
Deva, Hunedoara
Aleea Plopilor bl, 01 ap 6 
tel/lax.0254/234.125

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

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(65051)

TEAM CONSULTING J

- -
>***-*^ij» -3*'

Vii mfisrfi «wtn\ mirsfl și 
transport pe o pcriamta <fc 
JlLzîks la mantei iWi / 

țptdntuaiteîț cit tar în perfakxla 
01,(1»-MU l/W 
WlMtȘI. a». W4f Z4U.H

14s tz re de McDoaoti "s
fel W/2MW,

ranodus
euro dvwiton ■ I5xde_ 
eurota-mtoci -90 zile §

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS

5

—

■ TAMPLARIE PVC Șl ALUMINIU PROFILE REHAU
■ 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

(65109)

Clubul Sportiv Școlar Deva
ANUNȚĂ

ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU 
OCUPAREA POSTULUI DE SECRETARĂ 

CU JUMĂTATE DE NORMĂ
Concursul va avea loc în data de 06.12.2006, ora 10.00, la 

sediul unității.
Cererea de înscriere la concurs 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)

BARMAN
osrAtar 
bucAtari 
ajutori bucAtari

• cameriste
- CASIER
■ FIMII DE SERVICIU

■ MANI FU LANȚI
■ MUNCITORI NECALIFICAp

Cerinte.calificare conform postului, expe
riență relevantă, cazier fără antecedente 
penale
Candidații care îndeplinesc aceste criterii 
sunt ruga(ltrimită CV prin fax: 0725- 
541101 sau prin e-mail: 
razvan maresmberemures.ro.
Se oferă salariu atractiv. ,
Persoană de contact: director Răzvan 
Mares-0725-541000. Ț

Vor fl contactat! pentru Interviu ;l proce
durile de angajare numai candidațil 
selectat!. (68680)

• ion* TrittonL etaj 3, ocupabll azi, contorlzărl, 
fără modificări, preț 72,000 ron, neg., accept 
credit Ipotecar, tel. 0723/251498, 0745/302200, 
232808. (A4)
• «ta) 1 centrală termică faianță, se dă opțional 
cu mobilă, zona Scărișoara, preț 83.000 ron, neg., 
tel.0745/302200,0723/231498,232809.  (A4)
• *ta| 2, dec., centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță ușă metalici Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță parchet, balcon, Emlnescu, preț 110.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• circuit, parehat, bloc de cărămidă balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98.000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228. (AS)
• dac, cantrală termică proprie, parchet, balcon 
închis, Minerului, preț 87,000 RON, tel, 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• ata| 1, uși schimbate, contorlzărl, parchet, 
zona gării, preț 120.000 lei, neg., tel, 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• zona Dada, et. Intermediar, termopane: modi
ficat, parchet laminat, bine întreținut, preț 22,000 
euro, tel 235208; 0724.620358; 0729.018866. (A6)
• zona N. Bălcescu, modificat, balcon închis, 
parchet în camere, laminat pe hol șl bucătărie, 
gresie, faianță, Instalații suplimentare noi, preț 
89.000 RON, tel. 235208; 0724.620358; 0729.018866 
(A6)
• Dwa, zona Progresul, 57 mp, decomandate, 
parchet în camere, balcon, apometre, reparti
toare, merită văzut, preț 115.000 ron. Tel. 235208, 
0724/620358. (A6)
• zona Qoldu, etaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorlzat, suportă modificări, 55 mp, 
preț 125.000 ron. Tel. 235208,0724/620358. (A6)

• zonă uHhkmMB, ST - 55 MP, decomandate, 
totul contorlzat, gresie + faianță 2 balcoane, 
etaj Intermediar, merită văzut, preț 135000 ron, 
tel. 235208 0724/620358 (A6)
• pa Mul Decebal, dec., s=74 mp, vedere In 2 
părți, 2 balcoane, C.T., neamenajat, preț 140.000 
RON, neg., 0745/640725. (A7)
• po Emlnoacu, 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 
bale amenajată, termopan, preț 70.000 RON, 
neg., tel. 0745/159608 (A7)
• pa Scărișoara, semldec., neamenajat, C.T., et 
4, acoperit cu tablă, preț 78.000 RON, tel. 
0749/268830. (A7)
• In Dada, semldec., et. 3, neamenajat, 2 holuri, 
parchet, contorlzărl, preț 68.000 RON, tel. 
0745/640725, (A7)
• po Zanrilroacu, dec., et. 2, parchet, gresie, 
faianță, apometre, ocupabll Imediat preț 105.000 
RON, tel. 0749/268830. (A7)
• po MărițH, dec., et. 3, parchet laminat, gresie, 
faianță, C.T., termopan, balcon, preț 135.000 RON, 
tel. 0749/268830. (A7)
• zona UUaeulul, dec., et. 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon închis, contorlzărl, s=50 mp, ocupabll 
imediat, preț 128.000 RON, tel. 206003, 230324. 
(A7)
• zona Mâți 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc., 
mobilat șl utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• zona Zamflmcu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță, termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorlzărl, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Ateea Armate, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet, gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zonă contrală 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• In drtuH, bloc de cărămidă balcon închis, 
zona Dacia, preț 98.000 RON, neg., tel.231800, 
0740/317314. (A9)
• canrare decomandate, cu parchet, balcon 
închis, contorizări Integrale, et. 1, zona 
Kogălniceanu, preț 125.000 RON, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

o Imd, gradă faianță, parter, zona A, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,

0788/148.483. (AW
Cumpăr ap.2 camere (04)

• Dm, plita Imediat, tel. 215212. (Al)
o M cumpără foarte urgent, apartament 2 
camere, tn Deva, orice zonă Indiferent de etal, 
se oferă preț bun, plata Imediat, de preferință 
fără amenajări, se oferă de la 65.000 ron pănă la 
130,000 ron, tel. 0745/302200,0725/:ăl4SR (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, In vilă, centrală termică, 
parchet, gresie, faianță 2 balcoane, teren 
aferent 200 mp, Deva, preț 47.000 euro, nego
ciabil, Tel, 0747/490290. (T)
• parter, ultracentral, în Rapoltu Mare. Tel. 
264003. (T)
• decomandate, balcon, parchet, contorizări, 
repartitoare, zona Miorița, preț 1,3 mid., nego
ciabil, tel. 0742-019418. (Al)
• zona Qoldu, et 2, balcon mare închis, parchet, 
contorlzărl, preț 135.000 ron, tel. 0726-316796. 
(Al)
• decomandate, CT, parter înalt cu balcon 
construit cu bucătărie tn 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)
• Qoldu, că 2, circuit, faianță gresie, preț 145.000 
RON, țel, 221712,0724/305661. (A2)
• Dorobanți, parter, 2 băl, living, centrală 
termică balcon închis, preț 190.000 RON, tel. 
221712.0724/305661. (A2)
• zona Patria, amenajat modern, centrală 
termică balcon, et 2, preț 41.000 euro, neg., tel. 
0740/013971. (A2)
• zona Qoldu, modernizări, balcon, etaj Inter
mediar, preț 125.000 RON. neg., tel. 0740/013971. 
(A2)
• doc, hol central, gresie, faianță CT, apometre, 
zona pieței, preț 1.400 mid., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• dec, CT, parchet fără îmbunătățiri, poate fl 
folosit șl ca spațiu comercial, cu Intrare din Str. 
Liliacului, preț 1.550 mid., tel. 232060, 
0742/290024 (A3)
• decomandate, N mp. contorlzărl totale, 
parchet, balcon mare, 2 băl, zona Bălcescu, preț 
130.000 ron, neg., accept credit ipotecar, tel. 
0723/251498 0745/302200,232809. (A4)
• zona Docobal ultracentral, 2 băl, 2 balcoane, 
decomandate, termopan, parchet bine 
întreținut, preț 50.000 euro, neg., tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• zona Miorița, balcon mare închis, 2 băi, 
contorlzărl totale, parchet accept credit 
Ipotecar, preț 39.000 euro, neg., tel. 0745/302200, 
0723/251498 232809. (A4)
• dec, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (AS)
• dec, centrală termică 2 băl, boxă st 98 mp, 
Carpațl, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• etal 2, balcon, parchet, repartitoare, 
contorlzărl la apă șl gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38000 euro, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (A5)
• zona Decebal, et 3, termopane, 2 bă cu gresie 
și faianță 2 balcoane închise, totul contorizat, 
parchet In camere, merită văzut, preț 45.000 
euro. tel. 235208; 0724.620358; 0729.018866. (A6)
• zona Decebal, decomandate, CT, parchet preț 
135.000 RON, neg, tel. 235208; 0724.620358; 
0729.018866. (A6)
• zona împăratul Traian, Deva, etaj Intermediar, 
decomandate, 2 băl, 100 mp, centrală termică 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță, parchet, 
merită văzut, garaj sub bloc, preț 80.000 euro. 
Tel. 235208 0724/620358 (A6)
• Mul Decebil, et 1, dec., s=75 mp, contorizări, 
neamenajat, preț 160.000 RON, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• Mul Docobal, dec., parchet, gresie, faianță, 
C.T., zona Artlma, preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• po AL Streiulul, semidec., et. 3 din 4, gresie, 
faianță C.T., liber, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0740213174. (A7)

• Dada, bucătărie modificată parchet, gresie, 
faianță contorizări, preț 88.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona împăratul Tralan, 3 camere decoman

date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băl, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona L Creangă parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabll pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• cimtrt satnltfecomandate, 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)
• tonă cNitmlă Brad, 2 băi, îmbunătățiri, balcon
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)_____________

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

• zona Ptetroaia, P+l, construcție 2000, parter:
2 camere, hol, bale, bucătărie, garaj, la etaj: 3 
camere, hol, bale, bucătărie, pretabll 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• construcție 2008, P+M, living, bucătărie, 2 băl,
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• construcție 1998 P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă gara], 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=580 mp, 
zona ultracentrală Deva, preț 150.000 euro, neg., 
tel.231800,0740/317313. (A9)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă, canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490.0788/1  «.483. (A10)

Cumpăr casâ (14)

Vând ap. 4 camere (07) • urgent, casă cu grădină Deva sau Slmerla, 
nlatx imediat, tel 215212. /Al)

SOCIETATE COMERCIALĂ
ANGAJEAZA URGENT producător Încălțăminte

- Tineri absolvenți în vederea calificării la locul de muncă.

- Croitori, cusători, salariu foarte atractiv, tichete masă, 
un schimb transport gratuit.

Tel. 0254/ 221.749 0722/ 519.009

• lamktecomandate, C.T. parchet gresie, 
faianță, acoperit cu tablă, zona Gojdu, preț 
40.000 euro, tel. 0726-710903,0745-639022. (Al)
• samldKqMrdwt apometre,et. 3,zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1.500 mld„ neg., tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• dac, CT, 2 balcoane, 2 băl, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, superame- 
najat tel. 232060,0742/290024. (A3)
• dac, it 100 mp, contorizări, Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688. (A5)
• atei 2, centrală termică proprie, parchet 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• zonă ultracentrala, et 2, st 100 mp, balcoane 
spațioase, decomandate, gresie, faianță, 
parchet In camere, 2 băi, CT, proaspăt zugrăvit 
merită văzut, preț 60.000 euro, tel 235208; 
0724.620358(46)
• bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• pa Mul 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)
• pa Dorobanți, et. 4, acoperit cu tablă, C.T., 2 
băl, balcon, neamenajat, preț 48.000 euro, 
tel.0749/268830. (A7)
• po BAIctacu, 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)
• dab, 2 băl (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, et 3, bd. Decebal, preț neg.,

. merită văzut tel. MiROn 0740/317313. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară Interioară, 
centrală termică 130 mp, 240.000 ron, tel. 0722■ 
564004. (Al)
• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et. bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578 (A8)

Vând case, vile (13)

• 4 camm baie, bucătărie, garaj, curte, 
grădină st 430 mp, Deva, zona Barițiu, preț 
105.000 euro, negociabil. Tel. 0726/043786. (T)
• 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 Barițiu, 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)

Case de vacanță (15)

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

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

Vând case la țară (17)

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

• casă curte și grădină str. A. Vlalcu, lăngă 
Biserica maghiară în Ilia. Tel. 0744/235945 
0722/329921.(T)
• casă tn comuna Unirea, lăngă Hațeg, preț 
negociabil. Tel. 0727/386660. (T)

Cumpăr case la țară (18)

• casă mică, 1 • 2 camaro, In aproptena 
Dwd sau Hunadoarol, până la 30 Ion, șl 

, caut d* închiriat garaoniari In Hunedoara
Mu Deva. TaL 0722/974460.

Vând garsoniere (19)
• urgent, Dwa, lăngă Cantina TCH, parter, tot 
nou, amenajată, contorizări, mobilată preț 650 
milioane lei, negociabil.Tel. 222313,0747/692330.
(T)
• Dwa, zona gării, et. 1, balcon închis, 
termopane, contorizări, renovată st 32 mp, 
ocupabilă imediat, preț 23.000 euro, tel. 0726- 
710903. (Al)
• dtcomandate, contorizări, ușă metalică 
termopane, parter, zona Eminescu, preț 63.000 
ron, tel. 0740-210780. (Al)
• confort 1, dec., bucătărie faianță + gresie, 
contorizări, zona N. Bălcescu nou, preț 82.000 
RON, tel. 0741/154401,227542 Seara. (A2)
• dec, bucătăria, baie, contorlzărl, etai Interme
diar, zona Mărăsti, 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)
• dac, contorizări, etaj 4, zona Bejan, preț 55.000
RON, tel. 0741/154401,227542, seara (A2) .
• dtc, contorizări, parter, zona Gojdu, preț 
21.000 euro, tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• urgent, semldac, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, mobilată balcon închis, zona 
Mărăsti, preț 670 mii., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• zona Emlnescu - poliție, 40 mp, etaj interme
diar, cu balcon, încăperi decomandate, centrală 
termică parchet, ocupabilă imediat preț 28000 
euro, neg., accept credit ipotecar, tel. 
0723/251498,0745/302200. (A4)
• zona M. Viteazul, balcon închis, igienizată 
ocupabilă imediat, accept credit Ipotecar, preț 
22.000 euro, neg., tel 0788/165703,0745/302200. 
(A4)
• etaj 1, dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228 (A5)

• etaj 3, dec., contorizări, repartitoare, parchet 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78.000 RON, neg., 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (A5) '

Stimați cititori credincioși, Măicuța Ana este binecuvântat 
de Dumnezeu pentru a ajuta oamenii care se află la necazul 
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 mi-a

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

(70119)

RECLAME

maresmberemures.ro
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• dec, neamenajată, st=40 mp, contorizări, 
balcon, Dorbanți, preț 80.000 RON, neg., tel.

. 223400,0720/38796,0742/005228. (A5)
• zona M. Eminescu, dec., et. 3. ocupabilă 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208,

ț 0729/018866. (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață, et. 2, contorizări, balcon, parchet,
preț 235208,0724/620358. (A6) ,
• urgent, In zona Gojdu, etl, 2 camere, s=27 mp, 
contorizări, parchet, preț 61.000 RON, neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• zona Emlnescu, et.3, semidec., s=26 mp, 

' * leamenajată, zugrăvită, curată, contorizări, preț
RON, neg., tel. 206003,230324. (A7)

• pe b-du< I. Maniu, et. 2, dec., neamenajată, 
ocupabilă imediat, s=30 mp. preț 85.000 RON. tel. 
0745/640725. (A7)
e 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)

i urgent, zona Dacia, dec., et. bun, baie,
■ i bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 

neg., tel. 0745/786578. (A8)
• ■ • zona Dada, 1 cameră, baie, parchet, marmură, 

“ gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288. (A8)

- • zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorizat,
■ gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. 

(A8)
- • zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon,

cameră, gresie, faianță, inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)
• dac, amenajată (parchet laminat, gresie,

’ - faianță), contorizări, et.3, zona Zamfirescu, 
Deva, preț 85.000 RON, neg., tel.231800, 
0740/317314. (A9)

7 • dec, cameră cu parchet, contorizări integrale,
1 etaj intermediar, s 43 mp, bd. 22 Decembrel 

s (zona Liceul Auto), Deva, preț negociabil, tel. 
.■« 212141,231800. (A9)

• Brad, confort 1 sporit, etaj 2, mobilată, preț 
fi ’negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,

.17M/1W483, (A10)__________________________

Cumpăr garsoniere (20)
, >• aecumpărt foarte urgent garsonieră,In Deva, 
■ «orice zorise oferă preț bun, plata Imediat, de 

‘preferință fără amenajări, se oferă de la 67.000 
ron până la 87.000 ron, tel. 0745/302200, 

-0723/251498. (A4)____________________________

Vând terenuri (21)
? • 3000 mp, Intravilan, Intrare în Slmeria dinspre

1 Deva, DN 7, fs 84 m, PUD, Certificat de urbanism 
spațiu comercial P + 1, avize, branșamente de 

Hltățl (curent, apă, gaz) pe teren. Tel: 0723- 
ț-. 230204.(7) ■ ___________

i • Deva, zona Zăvoi, 750 mp, toate utilitățile. I 

Tel. 0743/031891. (12/21.11)
I____________________i__________________I

• două teranuri extravilan,de 6,OOOși 24.700 mp, 
. localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în
’■ rțgull titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 

-s 0723/732560. (T)
? , • Intravilanh Hațeg, 18 euro mp, negociabil. Tel. 

0721/744514. (T)

K <* IntravBan In Mintia, la DN7,2000 mp, fs 16,5 m, 
gți preț 12 euro mp. Tel. 227929. CD
* •.... , Mlntla-Sat, 2600 mp. Tel.
’ 0746/164081. (T)

. • Deva, zonă rezidențiali 6 parcele, 740 
mp/parcela, fs 22 m, facilități, 20.000 euro 
parcela, 0722-564004. (Al)
• In Șolmuș, st 4600 mp, fs 70 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)

‘ * • Jnfcavlan, st 1900 mp, fs 24, apă, gaz, 
' banalizare lâ poartă, zona Horea, preț 36

' eund/rrip, neg., tel 0742/019418. (Al)

“ • urgent, Intravilan, st=5000 mp, fs 20 m, 2 
parcele, acces din DN 7, zona Sântandrei, ideal 
pentru hale industriale, preț 15 euro/mp, tel.

. 232060,0742/290024. (A3)

• Intravilan, 3700 mp, fs 30 m, facilități: apl gaz, 
.curent, zona Sântuhalm, preț 25 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• urgent, grădină + construcție casă, livadă, 
fântâni curent, st=1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 232060,

■ 0742/290024. (A3)

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

▼ și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei 
în Deva

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

Cerințe:• program de lucru între orele 6,00 - 10,00;• seriozitate;• dinamism;• abilități de comunicare.
Oferim:• comision din vânzări;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;M «un loc de muncă modern și sigur;• echipament.

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

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

(32135)

Redacția nu-șl asumă responsabilitatea pentru conținutul anunțurilor de 
mică șl mare publicitate.

• intravilan, st=1550 mp, fs 18 m, facilități: 
curent, apă, gaz, zona Sântandrei, preț 15 
euro/mp, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• intravilan, st=22 ari, fs 22 m, facilități: apă, 
curent, preț 6 euro/mp, zona Almașu Sec, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• teren, tn Deva, zona Eminescu, parcelat, de la 
500 mp, la 800 mp, teren plan, formă drep
tunghiulară, poziție bună, ideal pt. investiție, 
construcție casă, acte la zi, preț de la 22 
euro/mp, la 25 euro/mp, neg., tel. 0723/251498, 
0788/165 703,0254/232809. (A4)
• Intravilan, la DN 7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, fiecare, utilități în 
zonă, preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 parcels de 800 mp, 20X40 metri, intravilan, 
utilități în zonă, loc drept și panoramă superbi 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,07243/169303, 
0740/914688. (A5)
• Intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități în zonl 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)
• st 5538 mp, front stradal 15 m, utilități în 
apropiere, între Sânthalm și Macon, preț 15 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228, (A5)
• zona Zăvoi, 1000 mp, fs 15 m, toate utilitățile, 
ideal construcție casă, panoramă superbi 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, fs 90 m, cu nr. de 
casl certificat de urbanism, gaz, apl curent, 
toate cu proiect ți branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Dtva, 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)
• taran, s 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățllle 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-Dtva, 1800 mp, intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

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

Vând spații comerciale (25)

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

• In Deva, zona Eminescu, 40 mp, preț 35.000 
euro, eventual închiriez cu 300 euro/lunl Tel. 
0723/335189. (T)
• Deva, P +1,150 mp + teren, 2 garaje, centrală 
termici canalizare, apl gaz, 82.000 euro, tel. 
0722-564004. (Al)
■ hală de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședințe, poduri rulante, cale ferată, 
rampl teren st=6700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• hală Industriali St=800 mp, compartimentat 
în 2, apl gaz, curent și teren st=6800 mp 
construcție noul Deva., tel. 232060,0742/290024. 
(A3)
e st=290 mp, H=4,5 m, curent trifazic, CT, birou 
renovat, zona Deva, preț 140.000 euro, neg., tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere, zona Gojdu. modificat 
în spațiu comercial, contorizări, preț 36.000 euro, 
neg., tel 0723/251498,0745/302200,232808.  (A4)
• apartament 2 camere, zona Eminescu, parter, 
modificat în spațiu comercial, parchet, gresie și 
faianță, contorizări, ocupabil repede, preț 
120.000 ron neg., tel 0745/302200,0723/251498, 
232809. (A4)
• zona Mârăiti, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15,000 euro, tel. 0745/786578. (A8)

Vând alte imobile (27)
• Brad, cuptor patiserie cu dospitor, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilați 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, carmangerie, 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, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Imobile chirii (29)
• închiriez, In Deva, coafor amenajat, utilat, 
zonă cu vad comercial, preț 400 euro. Tel. 
0723/335189. (T)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
central, Deva, mobilat occidental, centrală 
termici preț 200 euro/lunl Tel. 0722/564004. (T)

• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
ultracentral, mobilat, utilat, contorizări, centrală 
termică, preț 150 euro, negociabil. Tel. 
0740/315050. (T)
• ofer spre închiriere în regim hotelier cameră 
cu baie, termopane, preț 700.000 lei/noapte. Tel. 
0721/055313. (T)
• primesc In gazdă o elevă aproape de Liceul 
Pedagogic, acces televizor, bucătărie, baie. Tel. 
216347.(T)
• garsonieră Deva, complet mobilată, 80 
euro/lunl tel. 215212. (Al)
• Deva, 70 mp + 130 mp, depozit termopane, 
centrală termici toate utilitățile, 800 euro/lunl 
tel. 215212. (Al)
o apartament 2 camere, zonă centrali mobilat 
modern, preț 170 euro/lunl tel. 0740/013971. 
(A2)
• garsonieră zonă centrali mobilat, preț 110 
euro/lunl tel. 0740/013971. (A2)
• apartament 2 camere, zona Bălcescu, mobilat 
modern, centrală termică, preț 150 euro/lunl 
tel. 0740/013971. (A2)
• ofer pentru închiriat ap. 4 camere, mobilat șl 
utilat, totul nou, CT, aragaz, frigider, TV, mașină 
de spălat, superamenajat, zona Al. Neptun, preț 
350 euro/lună, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• ofer pentru închiriat ap, 3 camere, mobilat, 
aragaz, frigider, contorizări la apă și gaz, preț 
100 euro, zona T. Maiorescu, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
o 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/lunl tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• casă mare, 3 dormitoare, 3 băi, living, garaj, 
curte, zonă semicentrală, liniștită, preț 1000 
euro, tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• zona Mărăști, apartament 3 camere (living și 2 
dormitoare), termopane, centrală termici 
podele laminate, tv color, gresie, faianță, 
mobilat și utilat, preț 300 euro/lunl Tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• caut apartamente sau garsoniere, (NE)mobi- 
late. zona Gojdu, B-dul Decebal, piață. M. 
Eminescu, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 235208, 0724-620358,0729- 
018866, (A6)
■ apartament 4 camere, zona Liliacului, etaj 
intermediar, de lux, centrală termici 
termopane, gresie + faianță, parchet, complet 
mobilat și utilat, merită văzut, preț negociabil, 
tel. 235208,0724-620358. (A6)
• ofer pențni închiriere apartament 4 camere, 
modificat și utilat stil occidental, CT, zona Liliac
ului, Deva, tel.231800,0740/317314. (A9)

Auto românești (36)
• vând Dada 1300, af 1978, unic proprietar, stare 
bună de funcționare, set-motor nou-montat, 
punte spate nouă, rezervor benzină nou, preț 
450 euro. Tel. 214504. (T)
• vând Dada 1300, culoare roșu 27, în stare bună 
de funcționare, preț 1500 ron, negociabil. Tel. 
225160,0721/673582. (T)
• vând Dada 1310, stare foarte buni preț 500 
euro. Tel. 0722/509475. (T)
• vând Dada 1410 L, af 1998,38.500 km rulați, 
stare excepțională, Farcaș Dumitru, Vața de Sus. 
Tel. 0726/220796,0788/942507.(T)
• vând Dada papuc izotermi Tel. 0720/154006, 
0720/237086. (3/22.11)

Auto strâine (37)

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 

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

APM HUNEDOARA și 
SC Cristina Comimpex 
SRL) cu sediul în municipiul 
Deva, str. Decebal, bl. N, ap. 
52, jud. Hunedoara. p:intru 
proiectul- „Extindere restau
rant nendune", amplasament 
situat în municipiul Deva, str. 
Sântui, j|m, nr. AS, jud. Hune
doara, anunfii publicul inte
resat că a luat aecizia par
curgerii proceaurii smnplificah 
de avizare prin aplicarea 
ștampilei B - fără acord de 
mediu. Sugestii și reclamafii 
se depun h Ml Hunedoara, 
Deva, sir. A. Vlaicu, nr. 25, în 
termen de 5 zile lucratoare de 
la afișarea anunțului public.

(70346)

• 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 13 TDI, af 2000, 
100.000 km, AC, ABS, 4 airbag-uri, culoare 
albă, stare tehnică foarte bună, taxe la zi, 
preț 7300 euro, negociabil. Tel. 0745/289655.

Camioane, remorci (39)
• vând remorcă 500 kg carosată, cu ușă; 
acordeon 36 bași; vană fontă; presă struguri 
mică; recamier cu arcuri, nou, tapițat; 2 lăzi 
plastic pentru pâine. Tel. 213907. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor U 650 cu remorcă și plug, circular 
pentru tăiat lemne, preț negocîabil.Tel. 775243, 
0742/061565. (T)
• vând urgent abricht 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.CT)
• vând dulap pentru haine, lustruit și dulap- 
vitrină, preț la vedere. Tel. 228218. (T)
• vând urgent și negociabil set canapele pluș 3,
2,1, toate extensibile și canapea stofă, exten
sibilă, vitrină cameră tineret, toate stare foarte 

bună. Tel. 0745/138706,0744/624867. (T)
• vând ușă de intrare casă, din stejar, 2 canate, 
cu gratii metal, preț negociabil. Tel. 215244. (T).
• vând ușă stejar cu toc, deschidere pe stânga, 
189/90, preț 150 ron; tv color Electronica, diag.
37 cm, preț 150 ron. Tel. 214814. (T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând cojoc bărbătesc nou, mărimea 52 ■ 54. 
Tel. 221894, (T)
• vând complourl damă, de seară, fiecare cu 
accesorii, și rochii de seară, mărimi între 40-44. 
Tel.218084,0722/586808,0743/211074.  (T)
• vând fuitt de piele, nr. 54,80 ron; candelabru, 
preț 25 ron; serviciu rubin apă, lichior, preț 200 
ron; cumpăr vin de coacăze. Tel, 0728/095029. (T)

Electrocasnice (56)
• vând marină electrică de cusut, pe stativ tip 
masă, 1,0/0,5 m, la 220 v, preț 650 ron. Tel. 
0254/222398. (T)
• vând mașină de cusut Naumann, seria 705, 
germană, ceas Doxa, de damă, mașinăde spălat 
din plastic, ladă frigorifică 7 sertare. Tel. 224643. 
(T)
• vând maalnă de cusut rusească tip 
geamantan, toarte puțin folosită, preț 180 ron. 
Tel. 220956. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 30 ae oi țurcane și porci grași, preț nego
ciabil, transport gratuit la domiciliu. Informații 
tel. 0745/482880,(1)
• vând 70 de oi rasa țurcană. Relații la tel. 
0722/442789.(9/20.11)
• vând cățeluși de 5 săptămâni rasa Ciobănesc 
carpatin. Tel. 210900,0744/611145. (T)

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

• vând Iapă tracțiune, Bobâlna, nr. 188. Tel. 
0254/264466. m
• vând porc de tăiat Marele alb, preț negociabil. 
Tel. 0729/050315. (T)
• vând porumb știuleți, 3.000 lei kg. Tel. 
0254/224292, dupăora 16, (9/17.11)
• vând purcel 10 săptămâni, Hărău, nr. 3, preț 
150 ron. Tel. 0744/587475. (T)

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând pastile Lomustin Cecenu, 12 bucăți; guler 
damă jder și unul vidră, tv Panasonic, diag 70 
cm. Tel. 235153. (T)

Altele (61)

• vând diverse covoare și -ochete, masă 
bucătărie cu scaune, dulăpior încălțăminte, preț 
avantajos. Tel. 0723/288282. (T)
• vând geam 2 canate, geam 3 canate, ușă 
pentru hol la casă, ușă pentru baie, hidrofor 801 
cu pompă, instant pe gaz, damigene 50 I, 
arzătoare de 600 pentru gaz. Tel. 234156.

• vând masă înfășat bebeluș, cu văniță pentru 
baie încorporată și suporturi pentru schimburi 
și. obiecte pentru baie, preț accesibil. Tel. 
0254/223522. (T)

LICITAȚII SC UZINA MECANICĂ Orăștie SA
înregistrată la RC sub nr. J20/918/08.08.2003, Cod R 15657042, cu sediul in Orăștie, str.
N. Titulescu, nr.6O, Cod 335700, jud. Hunedoara, tel. 0254/247.966, fax. 0254/247.964, 
Cont RO60 RZBR 0000060001098032 deschis la Raiffeisen Bank Orăștie, organizează 

licitații publice cu strigare la următoarele date: 29.11.2006, O6.12.2OO6 și 13.12.2OO6, ora 12.00, la sediul unității.
Se oferă spre vânzare mașini-unelte (funcționale și 
nefuncționale) de tipul:
- strunguri: Carusel, SN 501* 2000, paralel SNA 710* 
3000, SNA 560* 1500, SNB 400* ÎOOO
- centru de prelucrare;
- mașini de frezat: universale FU25-36, FLP 660, FLP 
ÎOOO, FD 500, FV 25;
- mașini de alezat $i frezat: AF85;

- mașini de rectificat ghidaje;

- mașini de găurit: GCO 40, radială GR 50;

- macara HT 125;

- diverse: foarfecă combinată, pompe Cerna 150, pompe 
Lotru 80, hidrofor, compresor, răcitori, turn de răcire, 
stație de dedurizare cu accesorii, recipient-tampon, 
mașini ascuțit AS 40, aparat de măsurat bătaia la RD;

Listele complete cu mijloacele fixe și obiectele de inventar pot fi studiate la sediul unității.
Taxa de înscriere și participare la licitație este de 10 lei fără TVA și garanția de participare este de 10% din valoarea licitată și se pot achita 
la casieria unității sau în contul de mai sus. Documentele de înscriere și participare la licitație sunt: copie după buletinul de identitate 
pentru persoanele fizice și copie după înregistrarea la registrul comerțului, codul fiscal, statutul societății și copie după buletinul de iden
titate al reprezentantului firmei pentru societățile comerciale. Documentele de participare împreună cu dovada achitării taxei de parti
cipare și a garanției de participare se depun cu cel puțin o zi înainte de data ținerii licitației.
Informații suplimentare la sediul unității sau la telefonul 0746/995186 (70369)

■ vând țuică de prune calitate excepțională, 
ideală pentru orice eveniment, preț avantajos, 
în funcție de calitate. Tel. 212242 sau 
0721/400563. (T)

Pierderi (62)
pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 

Dănciulescu Daniela Elena. Se declară nul. 
(4/22.11)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Rusu Dorel. Se declară nul. (1/22.11)

Citații (63)
■ Qlurglu loan și Giurgiu Salomela sunt chemați 
în judecată în data de 13 decembrie 2006, în cali
tate de pârâți pentru Fond ■ prestație tabulară 
(act 1955), dosar 668/272/2006, la Judecătoria 
Orăștie. (2/22.11)

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

Prestări servicii (72)

■ abordabil, transport zilnic, sigur șl rapid, 
persoane în Italie -100 euro, Spania ■ 120 
euro, Franța, Portugalia și Belgia, cu mașini 
modeme; reduceri pentru grupuri; eslgur 
necesarul pentru o călătorie ilgură. Tel, 
0723/329600, 0765/455835, 0743/241010. 
(4/21,11) 

• electrician autorizat execut orice lucrări la 
instalații electrice, preț foarte convenabil, Tel. 
215654,0742/210071. (T)
■ repar orice fel de defecțiune în domeniul 
instalațiilor, montez centrale, boilere, sigilez 
apometre. Tel. 218084,0724/643045,0722/586808, 
0743/211074. (T)

• reparații, montai service, Instalații elec
trice auto, alarmă auto, QPS, tv, audio • 
video, modific carburatoare Dada (turbine, 
aprindere electronică). Tel. 0724/241491. 
(5/21.11)

• transport mobilier, electrocasnice, 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)

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• tânără, 30 de ani, Facultatea de Științe Juridice 
și Administrative, master în drept internațional 
și comunicări, cunoștințe operare PC, caut loc 
de muncă în domeniu. Tel. 0720/826713. (T)

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

1. Comtim;
2. Statia 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
(Șc. Generală Nr.l) 
Sîntuhalm nr. 25

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

Oferte locuri de muncă (74)
• Internațional lob 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)
• asistent farmacist Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• Instituție financiară de renume internațional 
caută personal. Tel. 0721/139589. (7/20.11)
• sodetate 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)
• sodetate 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)
• societate comercială angajează șofer pentru 
distribuție mărfuri alimentare. Tel. 0744/605685, 
0254/223950, (5/22.11)
• 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.
• mundtor necalHIcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Orăștie, 4 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalHIcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Petrlla, 4 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• mundtor necalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Brad, 15 posturi, data 
limită 30.11. Tel, 213244, orele 9-16.
• mundtor necalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mundtor necalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 9 posturi, 
data limită 15.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mundtor necalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Orăștie, 10 posturi, data 
(imită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• mundtor necalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Orăștie, 20 posturi, data 
(imită 25.11. Tel. 213244, orele 9 -16.

• mundtor necalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Petroșani, 3 posturi, data 
limită 22.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mundtor necalHIcat la spargerea și tăierea 
materialelor, Simeria, 5 posturi, data limită 20.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
■ mundtor plantații și amenajare zonă verde, 
Deva, 25 posturi, data limită 1.12. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• muncitor spălare și curățire cisterne, Simeria, 
1 post, data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• operator-boblnator-dublator, Simeria, 18 
posturi, data limită30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• operator condtyonare și prelucrare plante 
medicinale, Orăștie, 1 post, data limită 24.11, Tel. 
213244, orele 9-16.

RECLAME
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Accident minier în Polonia
• Predispuși la psihoze. Persoanele care provin din familii destrămate sunt mai predispuse la boli psihotice, precum schizofrenia, este concluzia unui studiu realizat de o echipă de cercetători britanici care va fi publicat în revista Psychological Medicine.
Jolie, furioasă pe Aniston

Los Angeles (MF) - Actrița americană Angelina Jolie s-a înfuriat după ce a aflat că Jennifer Aniston, fosta soție a lui Brad Pitt, i-a invitat pe părinții actorului la ea acasă pentru cina de Ziua Recunoștinței. Jolie este furioasă din cauza relațiilor apropiate dintre părinții iubitului ei și fosta soție a acestuia. Angelina (31 ani) a acuzat-o pe Aniston că „își bagă nasul în chestii de familie” care nu o privesc. Angelina este atât de supărată că a anulat o cină la care îi invitase pe părinții lui Brad, Jane și Bill, care urma să aibă loc în preajma Crăciunului, a spus o sursă apropiată cuplului revistei Britain's Star. Se pare că părinții lui Pitt au vizitat-o pe Aniston în timp ce actorul și iubita sa se aflau în India.
Jackson, în 
Japonia

Los Angeles (MF) - Michael Jackson va asista la o „petrecere de Crăciun” organizată în onoarea sa, pe 19 decembrie, în Japonia, țară unde starul a apărut pentru prima dată în public de la achitarea sa în procesul în care a fost acuzat de molestare sexuală a unui minor, anul trecut. Petrecerea de la Tokyo va sărbătorii 25 de ani de la apariția albumului „Thriller”, care a avut cele mai mari vânzări din toate timpurile. „Abia aștept să ajung din nou în Japonia pentru a-mi saluta fanii și prietenii”, a declarat Jack- son. Anunțul a apărut după revenirea sa dezamăgitoare pe scena muzicală londoneză, în cadrul ceremoniei World Music Awards, unde Jackson a fost recompensat cu premiul Diamond pentru întreaga carieră.

Barbara Bush
(Foto: EPA)

Jefuită
Washington (MF) - 
Una dintre fiicele ge
mene ale președintelui 
american George W. 
Bush a fost jefuită 
într-un restaurant din 
Argentina, deși era 
păzită de agenți ai 
serviciilor secrete ale 
SUA Barbara Bush 
(24 am) se afla împre
ună cu sora ei, Jenna, 
în Argentina, în vacan- 
ță.Barbarei i-a fost fu
rată poșeta în care se 
aflau telefonul mobil și 
cărțile de credit Fiica 
președintelui american 
nu a fost rănită. Ofici
alii de la Buenos Aires 
și de la Casa Alba au 
refuzat să comenteze 
inddentul, considerat 
drept „foarte jenant" 
pentru serviciile 
secrete americane.

■ Cel puțin opt mineri 
au murit în urma acci
dentului minier din la 
Ruda Slaska, în Polonia.

Varșovia (MF) - Cel puțin opt mineri au murit și 15 au rămas blocați în subteran, noaptea de marți spre miercuri, într-o mină de cărbune la Ruda Slaska, din sudul Poloniei. „Șapte cadavre au fost deja scoase lă suprafață”, a declarat Grzegorz Pawlaszek, președintele companiei care deține mina Halemba, unde s-a produs accidentul. Potrivit lui, cadavrele nu pot fi identificate imediat, deoarece sunt parțial carbonizate.Explozia s-a declanșat la 1.030 de metri sub pământ, în mina de la Ruda Slaska, în Katowice. Minerii, majoritatea angajați ai unei companii externe, lucrau la evacuarea materialului greu și la închiderea unei galerii, la care accesul fusese interzis în urma unui accident survenit în martie. Acțiunea de salvare a celor 15 mineri a fost 
înregistrări cu

Londra (MF) - înregistrările video fără sonor care prezintă scene din viața particulară a dictatorului nazist Adolf Hitler au prins voce cu ajutorul unui program de calculator care poate citi de pe buzele vorbitorului din orice unghi.Multe dintre aceste înregistrări au fost realizate de Eva Braun, la o cabana de munte a lui Hitler, Berghof. Prin intermediul unei noi
Black Eyed Peas, trei premii
■ Fergie și colegii de la 
Black Eyed Peas au fost 
marii câștigători la 
American Music Awards.

Los Angeles (MF) - Diva pop Mariah Carey a fost marea per- dantă la American Music Awards, în ciuda faptului că a fost nominalizată la trei categorii, în timp ce formația funk Black Eyed Peas a câștigat trei premii. Fergie și colegii de la Black Eyed Peas au câștigat la categoria „cel mai bun album rap/hip-hop” pentru discul lor „Monkey Business”, dar și premiile pentru categoriile „cel mai bun artist rap/hip-hop” și „soul/R&B”. Trupa Red Hot Chili Peppers a câștigat două premii, pentru cea mai bună
Puiul de koala australian a fost adus la Ghiang Mai zoo, în nordul Thailandei, în schimbul unui elefant. (Foto: epa)

A murit Robert Altman

Morminte preincașe Sican
Mochumi (MF) ■ Un mausoleu care adăpostește aproximativ 20 de morminte ce datează din perioada culturii preincașe Sican a fost descoperit de arheologi în nordul statului Peru, aceasta fiind cea mai importantă descoperire din ultimii ani în această țară andină. Mormintele în formă de piramidă se găsesc în interiorul unei piramide de pământ situată în pădurea Pomac, iar scheletele descoperite, în mare parte în poziție alungită, datează din anul 1000 D.C. și aparțin culturii Sican, apărută în jurul anului 750 D.C. Arheologii au adus la lumina zilei tumis-uri (cuțite care serveau la sacrificii) fabricate din aramă, argint și aur și un mare număr de obiecte ceramice.

Los Angeles (MF) - Regizorul de film Robert Altman a murit luni seara într-un spital din Los Angeles, la vârsta de 81 de ani, a anunțat un purtător de cuvânt al companiei sale de producție.Altman a primit un premiu onorific pentru întreaga carieră din partea Academiei Americane de Film, la începutul acestui an. Regizor, scenarist și producător pro Robert Altman (Foto: epa)

cuww

suspendată cu puțin înainte de miezul nopții, din cauza pericolului unei noi explozii. „Echipele de salvare vor relua căutările, când vom reuși să diminuăm concentrația de metan din aer”, a declarat Pawlaszek.Rudele victimelor, adunate inițial la intrarea în mină, au fost conduse ulterior într-o cantină și preluate de un grup de psihologi și preoți, aduși de poliție și pompieri la locul accidentului.
Adolf Hitlercoloane sonore, Hitler poate fi auzit cum încurajează copiii să adopte o carieră militară, cum își critică apropiații și cum flirtează cu Braun. înregistrările video au fost descoperite de americani în pivnițele cabanei.Tehnologia se numește ALR — citire de pe buze automată („automated lip reading”). Fil- mulețele au fost integrate într-un documentar, „Hitler's Private World: Revealed”.

Black Eyed Peas au luat trei premii (Foto: EPA)trupă pop/rock și cea mai bună trupă alternative. Trupa canadiană Nickelback, nominalizată la trei categorii, a câștigat pre
lific, a regizat în cei 55 de ani de carieră 86 de filme sau telefilme, potrivit presei internaționale.în afară de „Gosford Park”, legendarul regizor a mai fost nominalizat la Oscar pentru „M.A.S.H”, „Nashville”, „The Player” și „Short Cuts”. A fost nominalizat și ca producător, pentru saga muzicală „Nashville”.
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miul pentru cel mai bun album pop/rock, „AII the Right Reasons”. Eminem a câștigat premiul pentru cel mai bun artist

rap/hip-hop, Faith HiH a fost recompensată cu premiul pentru cea mai bună cântăreață de muzică country, Tim McGraw a primit premiul pentru cel mai bun album country, în timp ce Shakira a primit premiul pentru cel mai bun artist latino. Mary J. Blige a câștigat premiile pentru cea mai bună cântăreață și cel mai bun album, „The Breakthrough”, la categoriile soul/R&B. Actorul Jamie Foxx a fost recompensat cu o statuetă pentru cel mai bun artist soul/R&B.Nominalizații sunt aleși pe baza vânzărilor de albume și a difuzării radio, în timp ce câștigătorii sunt aleși în urma voturilor a 20.000 de cumpărători de albume muzi: cale.
Sonda nu mai 
transmiteWashington (MF) - NASA nu a mai reușit să intre în contact de 20 de zile cu sonda Mars Global Surveyor, care orbitează Marte de nouă ani și care a reușit să transmită până acum 240.000 de fotografii ale planetei roșii. Sonda nu a mai transmis nimic de pe 2 noiembrie, au7 subliniat oficialii NASA de la Jet Propulsion Laboratory (JPL), cu sediul în Pasadena, California, unde este instalat centrul de control al misiunii. Cercetătorii presupun că unul dintre panourile solare nu mai funcționează, împiedicând transmisia de date spre Pământ. NASA va utiliza roverul Opportunity, aflat pe suprafața planetei roșii, pentru a încerca să intre în contact cu sonda.


