
Panoramic
Strategie pentru 
energie

/p. 2

Azk
Plus «le informații 
plus «le fotografii 

-www.haoa.ro

Actualitate Sport
~ , wJ I-au bătut măr,Premn speciale JW dar nu

/p. 5 /p, 7

Magazin ,
în memoria 
prințesei Diana

/p. 2

JURNAL
CUVÂTO

FONDAT 1989
APARE LA DEVA
Tel.0254/211275
E-mail: cuvantul@informmedia.ro

Anul 17, nr. 4444

Luni
27 noiembrie 2006

12 pagini

60 bani (6.000 lei vechi)

Pensionam primesc ajutor
o Gaze naturale. Prețul gazelor va fi în 2008 cu 35-40% mai mare decât valoarea actuala și va ajunge la 200 de dolari/1.000 mc. Pentru 2006, prețul mediu al gazelor s-a cifrat la 122 de dolari/ 1.000 mc, iar în 2007 va ajunge la 167 de dolari/1.000 mc. (IJ.)

■ Persoanele care nu 
beneficiază de 
creșterea pensiei vor 
primi ajutor bănesc.Deva (I.J.) - Ministrul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Gheorghe Barbu, a precizat ieri, la Deva, că va

loarea acestui ajutor este diferențiată în funcție de cuantumul pensiei aflate în plată sau cuvenite. „Pensionarii al căror cuantum al pensiei aflate în plată sau cuvenite la data de 30 noiembrie 2006 este mai mic de 210 lei vor primi 60 de lei, pensionarii cu pensii între 211 și 316 lei vor primi 50 de

lei și 40 de lei cei care se situează cu pensia între 317 lei și 435 lei”, declară ministrul Barbu. De sprijinul bănesc de 30 lei vor beneficia și persoanele a căror pensie este de cel mult 435 lei, și care beneficiază parțial de majorarea valorii punctului de pensie. Pentru beneficiarii pensiilor

de urmaș, ajutorul se stabilește diferențiat: 100% pentru trei sau mai multi urmași, 75% pentru doi urmași și 50% pentru un urmaș. Ajutorul bănesc nu se acordă persoanelor care beneficiază de pensie de serviciu acordată în baza prevederilor legilor cu caracter special. / p.3
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de zile până la aderare

împușcături în noapte
Lăpugiu (T.S.) - în urma unui conflict izbucnit intr-un motel din Lăpugiu a fost tras un foc de armă, sâmbăta seara în jurul orei 22:30. Din primele cercetări ale Poliției reiese că Vasile P., din Lăpugiu a tras cu un pistol cu gaze înspre Călin F., din comuna Curtea (județul Timiș). / p.3
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Corvinul 2005 Hunedoara a acuzat șocul „despărțirii” de antrenorul Romulus Gabor și n-a scos decât o remiză albă cu Poli II Timișoara. / p.7
(Foto: T. Mânu) 

Mai multe foto pe www.huon.ro

Productivitatea muncii in județ
Accident la mina Vulcan

1
cu 14,3% față de iulie 2006.

în industrie, august 2006, productivitatea muncii a fost 

mai mare cu 6% față de august 2005, respectiv a scăzut

Grafica: Cuvântul liber, sursa: Direcția Județeană de Statistică

august

RECLAMĂ

■ Doi mineri au fracturi 
la mâini și picioare după 
un accident de muncă 
petrecut ieri seară.Petroșani (C.M.) - Doi mineri au fost răniți, duminică după-amiază, într- un accident produs la mina Vulcan, ortacii fiind transportați la spitalul județean, întrucât au fracturi la mâini și picioare.Minerii Gelu Sărăcuțu și Alin Bocâncă se pregăteau să intre în subteran, la schimbul doi. Ei au urcat de la un orizont la altul, cu ajutorul unei chible (echipament de transport materiale în subteran), a

cărei cablu s-a rupt, astfel că aceasta a căzut în gol.Cei doi mineri au suferit fracturi la mâini și la picioare, însă sunt în afara oricărui pericol. Ei au fost transportați imediat la Spitalul de Urgență din Petroșani.Șeful Biroului de sănătate și securitate în muncă din cadrul ITM Petroșani, Ileana Bodea, a declarat că o comisie formată din specialiști din cadrul unității miniere a început o anchetă pentru a stabili împrejurările care au dus la producerea accidentului, investigațiile fiind supravegheate de inspectorii de muncă. De la începutul anului, în Valea Jiului au avut

loc 275 de accidente de muncă, din care peste 90% la unitățile miniere arondate Companiei Naționale a Huilei, trei accidente fiind mortale.

De data aceasta minerii au 
scăpat cu viață

Obiectiv: Deva
Deva (M.S.) - Organizația județeană Hunedoara a Partidului Social Democrat (PSD) și-a propus să câștige funcția, de primar al municipiului Deva, la alegerile locale din anul 2008. De asemenea, PSD Hunedoara va sprijini candidatura lui Mircea Geoană la președinția partidului. Decizia a fost adop’tată la Conferința extraordinară a Partidului Social Democrat Hunedoara, al cărei scop a fost pregătirea Congresului PSD din 10 decembrie, /p.5
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luni, 27 noiembrie 2006
• Acuzați. Purtătorul de cuvânt al PNL, senatorul Varujan Vosganian, va acționa, azi, în judecată cotidianul „Jurnalul Național", pe directorul editorial al ziarului, Marius Tucă, precum și pe Liviu Turcu. „Pretențiile de natură financiară" urmând a fi anunțate această săptămână. (MF)
• Tortură. Fostul general de brigadă american Janis Karpinski, responsabil cu centrele de detenție din Irak, îl acuză pe fostul secretar al Apărării, Donald Rumsfeld, că ar fi ordonat în mod direct tortuarea deținuților. Acuzațiile au apărut într-un interviu publicat de cotidianul El Pais. (MF)

Bogdan Olteanu
(Foto: FAN)

Autonomia 
universitară

București (MF) - Președintele Parlamentului, liberalul Bogdan Olteanu, a declarat, după întâlnirea cu rectorii u- niversităților de stat, care s-a desfășurat sâmbătă ctf ușile închise, că le-a propus acestora să își apere cu toată forța autonomia universitară. „Le-am dat exemple din dezbaterile parlamentare ale Constituției din 1991, când am renunțat să prevedem separația puterilor .și garantarea proprietății și am regretat vreme de 15 ani“.
Șereș acuzat

București (MF) - Ministrul Economiei și Comerțului, Codruț Șereș, a declarat că acuzațiile apărute la adresa sa în legătură cu dezvăluirea de informații confidențiale reprezintă „scurgeri de informații" menite să îl intimideze.

PIN va boico
ta alegerile 
București (MF) - Pre

ședintele PIN; depu
tatul Cozmin Gușă, a 

declarat, ieri, că for

mațiunea sa va boico
ta alegerile pentru 

Parlamentul European, 
din primăvara anului- 

viitor, motivul Invocat 

fiind acela că Europa 

îi tratează pe români 

ca pe „o nație inferi

oară". Potrivit lideru
lui PIN, alegerile pen

tru Parlamentul Euro

pean, din primăvara 

anului viitor, vor fi mo

mentul în care relația 

dintre „politicienii ca- 

re-i disprețuiesc pe 

români" și „Europa 

care nu ne respectă" 

va deveni oficială.
„Nu vom participa la 

alegerile europene și 
cerem românilor care 

se simt dezamăgiți de 

actuala clasă politică 

să nu meargă la vot", 
a subliniat Gușă. în 

același timp, liderul 
PIN a afirmat că 

boicotul alegerilor 

pentru PE reprezintă 

un „semnal", nu un 

refuz total.

Cozmin Gușă
(Foto: FAN)

Tăriceanu revine
București (MF) • Premierul Călin Popescu Tăriceanu a efectuat, duminică, un examen medical care a confirmat evoluția postoperatorie pozitivă. Premierul continuă programul de recuperare și ține legătura cu membrii Executivului. Tăriceanu a avut „o discuție amănunțită" cu ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, implicat în negocierile cu sindicatele din domeniul sanitar, precum și o altă discuție pe teme de activități guvernamentale cu ministrul dele

gat pentru coordonarea Secretariatului Generai al Guvernului, Radu Stroe.Premierul român va reveni azi în țară, unde își va continua programul de recuperare, stabilit de medicii francezi, în paralel cu activitățile normale.

a Călin Popescu Tăriceanu (Foto, epa)
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PrOtCSte» Securitatea Papei Benedict al XVI-lea, din timpul vizitei pe care acesta o va efectua în Turcia, între 28 noiembrie și 1 decembrie 2006, va mobiliza mai mulți membri ai forțelor de ordine decât cea a președintelui ameri
can George W. Bush, a afirmat ministrul tare de Externe, Abdullah Gul.Protestele populației turce a dus la aplicarea acestor măsuri drastice de securitate. (MF)

PSD se
■ Candidează la pre
ședinția PSD: Mircea 
Geoană, Sorin Oprescu 
și Antonie Iorgovan.

Prahova (MF) - Consiliul Național al PSD a decis, în 3 noiembrie, convocarea Congresului extraordinar al PSD pentru data de 10 decembrie2006, unde vor avea loc, pe lângă modificarea Statutului, alegerile pentru funcțiile de conducere centrală. în mod normal, aceste alegeri ar fi trebuit să se desfășoare în aprilie2007, atunci când expiră man
datul de doi ani al actualei conduceri.Cei trei social-democrați care și-au anunțat intenția de a canuida la funcția de președinte al PSD la Congresul ex-

Liberalii platformiști
Sibiu (MF) - Inițiatorul platformei liberale, Theodor Stolojan, a declarat, duminică, la Sibiu, că „a venit timpul ca fiecare filială PNL să decidă de partea cui este", precizând că susținătorii platformei au devenit „o forță redutabilă", care poate schimba balanța votului în Senat, iar în curând și la Cameră.De altfel, Theodor Stolojan a susținut că „echipa neperformantă" aflată acum la conducerea PNL trebuie înlocuită: „Patriciu și Tăriceanu sunt neperfor- manți pentru că PNL pierde credibilitate din cauza lor și au plasat PNL în- tr-o competiție cu PD-ul, iar pe Tăriceanu într-o competiție cu Băsescu, dinamitând coeziunea Alianței".

pregătește detraordinar din 10 decembrie 2006 - Mircea Geoană, Sorin Oprescu și Antonie Iorgovan - au participat, sâmbătă, la Conferința extraordinară a Organizației județene PSD Prahova.
H...............
Este absolut nor
mal pentru noi 
să i dăm domnu
lui Hiescu recu
noașterea publică 
pe care o merită.

Mircea Geoană

........ ............................... W Organizația PSD a Sectorului 1 - al cărui membru este și Sorin Oprescu - a decis să îl susțină pe Mircea Geoană pentru președinția PSD. Din cei 16 membri ai Biroului

Executiv al PSD Sector 1, zece au votat în favoarea lui Geoană, cinci pentru Oprescu, iar unul dintre ei s-a abținut.La Consiliu Național din 3 noiembrie, vicepreședintele PSD Ioan Rus a anunțat că așa-zi- sul „grup de la Cluj" îl sprjii- nă pe Mircea Geoană la președinția PSD. Președintele PSD Bacău, Viorel Hrebenciuc, a anunțat, pe 20 noiembrie, că organizația pe care o va conduce îl va sprijni, în cursa pentru președinția partidului, pe Mircea Geoană și nu pe Sorin Oprescu.
Congres ExtraordinarDe asemenea, delegații PSD Bistrița-Năsăud la Congresul extraordinar al partidului din 10 decembrie au fost mandatați de filială să îl voteze pen-

alegeri tru funcția de președinte pe actualul lider, Mircea Geoană. i 
Fără pasiuni și patimiSenatorul PSD Ion Iliescu a declarat, sâmbătă, la Conferin-' ța extraordinară a Organizației județene a PSD Prahova, ' că, spre deosebire de congresul trecut, cel din 10 decembrie 2006, nu trebuie să fie dominat de „pasiuni, patimi, aranjamente subterane". El a precizat că nu își dorește în partid „spirite duplicitare, oportuniste, fără crez politic, păsări migratoare care se învârt precum fluturii în jurul lămpii pute- i fii". El a precizat că în PSD competiția internă este Un proces util și necesar, dar că a- ceastă competiție nu trebuie să implice adversități care să ducă la divizarea partidului.

Strategie pentru
■ „Nu ne gândim doar 
la consumul intern. Vrem 
să transformăm Româ
nia în țară de tranzit".

Sfrttiia (MF) - Ministerul de Externe pregătește o strategie de politică externă axată pe energie, a anunțat, șeful diplomației, Mihai Ungureanu, care a precizat că este vorba despre găsirea de furnizori alternativi de energie, care să permită României să obțină profit din tranzitul de energie.
Ședință CSATEl s-a referit la ședința CSAT de miercuri, când s-a discutat pentru prima dată foarte serios despre politica energetică a României pe termen mediu, în condițiile în care, în ultimii 16 ani, România a încercat să

iasă'din situații de criză cu soluții de moment.
„Coș" de energie„România se află într-o situație fericită în acest moment, pentru că și coșul său energetic și felul în care utilizează importurile de petrol și gaze naturale îi lasă aproape intactă șansa de a deveni independentă energetic. (...) România trebuie să câștige politic din această cvasi-independență energetică", a apreciat Ungureanu.De asemenea, el a spus că CSAT pe această temă a fost convocat la timp, iar propunerea președintelui a fost mai mult decât necesară, în aceste condiții politica externă căutând soluții la imperativul diversificării surselor de energie. Mihai Ungureanu (Foto: epa)

Acord încălcat de palestinieni
Gaza (MF) ■ Militanții palestinieni au lansat câteva rachete asupra Israelului din Fâșia Gaza, ieri, la doar câteva ore după intrarea în vigoare a unui acord de încetare a focului menit să pună capăt celor cinci luni de violențe din regiune.Acordul de încetare a focului, care a readus speranța încetării violențelor din Orientul Mijlociu, este menit să

pună capăt atacurilor cu rachete palestiniene, dar și ofensivei israeliene și Fâșia Gaza. Gruparea Jihadul Islamic a revendicat lansarea celor trei rachete spre sudul Israelului și a adăugat că nu va adera la acordul de încetare a focului dacă armata israeliană nu va pune capăt, la rândul ei, operațiunilor din Cisiordania. Nici o persoană nu a fost rănită în atacuri.

Summit CSI in oglindă cu NATO
Moscova (MF) - Președinții țărilor membre CSI (se vor reuni, mâine, la Minsk, în contextul unei animozități fără precedent în cadrul fostului bloc sovietic, motivată în special de extinderea NATO, al cărui summit se va desfășura în aceeași zi la Riga. Tema oficială a summitului este

„eficiența și îmbunătățirea Comunității" celor 12 state independente care formează CSI, moștenitoarea fostei * URSS, destrămată în 1991. în realitate, însă, Comunitatea Statelor Independente „abia dacă există ca organizație", iar atenția Moscovei, va fi îndreptată spre sum- mitul NATO.
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• Spectacol. Teatrul Național „I.L.Caragiale" București, va fi prezent la Deva, în 5.12. la Casa de Cultură, ora 19.00, cu un inedit „spectacol de la lectură la mișcare", intitulat „Curat murdar, coane Fănică". Spectacolul îi va avea ca protagoniști pe Radu Beligan, Gheorghe Dinică, Marin Moraru și alte nume mari ale scenei românești. (S.B.)
>--------------- :------

Sprijin la pensionari

Alexandru Marin

■ Pensionarii care vor 
primi ajutoare de la 
stat vor primi două ta
loane de culori diferite.
Ina Jurcone___________________
ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Ministrul Barbu a menționat, la Deva, că ajutorul financiar, care nu face parte din pensie, va fi evidențiat pe un document de plată distinct, altul decât talonul de pensie.„Ziua de plată a pensiei este stabilită la data de 14 a fiecărei luni. Ea va fi devansată cu 3-4 zile, pentru ca pensionarii care vor beneficia de aceste ajutoare să poată beneficia de bani înaintea săr

Ministrul Gheorghe Barbu în timpul conferinței de presă (Foto: cl)bătorilor de iarnă”, declară Gheorghe Barbu. Fondurile pentru plata ajutorului financiar se suportă de bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.Ministrul Barbu a prezentat evoluția cheltuielilor în sistemul public de pensie cu pla

ta pensiilor, în perioada 2004 - 2006. Astfel, în anul 2004 cheltuielile au însumat 128.000 miliarde lei vechi, în 2005 au însumat 149.000 miliarde lei vechi, iar în 2006, cheltuielile au însumat 175.000 miliarde lei vechi. Pentru 2007, se estimează că suma totală va fi de 212.000 miliarde lei vechi.

Bani la Brad
Brad (I.J.) - A treia tranșă, în sumă de 570 mid. lei vechi, din fondurile destinate achitării facturilor la gaze localităților care au sisteme de încălzire centralizate vor merge la 40 de localități din țară. între acestea se numără municipiul Brad, care a primit o suplimentare de buget local de 600.000 lei noi. Cu această ultimă tranșă, Guvernul a alocat bani pentru sisteme de încălzire centralizate, pentru pregătirea serviciului de furnizare a energiei termice în sezonul rece. Prima tranșă a fost alocată în data de 11 octombrie 2006, iar a doua fost alocată în 25.10.

Zilele „Studențiada" împușcături în noapte

Minori dispăruți
Deva (T.S.) - Doi minori în vârstă de 13 ani simt dați în urmărire de Politie. Este vorba despre Florea Nicoleta, de 13 ani, domiciliată în orașul Babadag, județul Tul- cea, care a plecat de la domiciliu la data de 23.11.2006, în jurul orei 20 și nu a mai revenit. Semnalmentele ei sunt: înălțime 1,43 m, astenică, păr șaten, ochi căprui, o mică cicatrice deasupra sprâncenei drepte. Minora se află în evidenta Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Tulcea. Cel de-al doilea este Brătianu Alexandru Marin, de 13 ani, din muu. Moreni, jud. Dâmbovita care, la data de 08.11.2006, a ieșit la joacă în fata curții și nu a mai revenit. Semnalmentele sale sunt: 1,60 m. înălțime, atletic, ten măsliniu, fata ovală, ochi căprui, păr negru. La data dispariției purta blugi bleumarin, cămașă în pătrățele roșie, bluză mov închis și pantofi culoare maron. Persoanele care pot oferi informații despre acești minori sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze 112.

■ Proiectul „Studen- 
țiada" urmărește cul
turalizarea a 6000 de 
studenți.Deva (C.B.) - Proiectul national „Studentiada” se va desfășura în perioada 27- 30.11. la Petroșani, anunță Dacian Ciodaru, președintele Sindicatului Studenților Democrati. Scopul acestui proiect este promovarea parteneriatului între organizațiile neguvemamentale studențești în realizarea de programe ce stimulează

participarea socio-culturală a tinerilor. Vor avea loc training-uri pe diferite teme legate de educație, o expoziție de artă și un spectacol de modă. Se va organiza balul bobocilor Universității din Petroșani, urmat de un concert la care va participa și trupa deveană Torpedo. Concertele de deschidere și de închidere a zilelor „Studentiada” vor fi susținute de trupe recunoscute la nivel national. Impactul urmărit este creșterea interesului tinerilor fată de noi metode de învățare.

■ în urma unui conflict 
izbucnit într-un motel 
din Lăpugiu a fost tras 
un foc de armă.

Lăpugiu de Sus (T.S.) - Sâmbătă în jurul orei 22:30 într-un motel din Lăpugiu de Sus a fost tras un foc de armă. Din primele cercetări ale Politiei reiese că Vasile P., din Lăpugiu a tras cu un pistol cu gaze înspre Călin F., din comuna Curtea județul Timiș). Martorii susțin că, pe fondul consumului de alcool, între cei doi a izbucnit o altercație. „Victima a fost

transportată la Secția Urgentă a Spitalului din Ilia, unde s- a constatat că prezenta o plagă occipitală dreapta, care nu a fost cauzată de folosirea pistolului, ci de lovirea cu un corp dur. Acest lucru, confirmă faptul că înainte de a se face uz de armă, între cei doi a existat un contact fizic. Cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs fapta. Dacă se va dovedi că Vasile P. a folosit pistol cu gaze în loc public, ilegal, acesta e pasibil de plata unei sancțiuni, spune Bogdan Nitu, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Hunedoara.

- Gabinet me^Hcal doctor Anca Georgeta, din Hunedoara 

» Cabinet medical doctor Chirlae Vasile, din Hunedoara

- Birou notarial Farcaț 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 Raceanu Ileana, din Hunedoara

- Farmacia veterinara S.C Mira Vel Impex S.R.L., Hune

doara

- Cabinet ■wMical doctor Cordea Viorica, din Deva 

Cabinet medical faam Josan Elisabeta, din Deva

- ( sinet medical doctor Marcu Vaier, din Deva

- Cabinet medical doctor Gros Gabriela, din Deva

- S.C. SMțt Ice S.R.L, din Deva

- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandiu, Deva

I*ntr-o vreme era, dar acum nu mai e cum a fost odată. Acum sunt prea multe gunoaie, înainte era mult mai curat.
Viorica Titianu, 
Deva

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

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 

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

alături de cele mai interesante comentarii.

Vot prin 
SMS 

întrebarea săptămânii: Consi- 

. derați că ar trebui să existe 

însemne religioase în școli?

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

comentarii, însoțite de nume.

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

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

mis până în data de 1 decembrie, ora 24.

După părerea mea, Deva este un oraș foarte curat. Mie îmiplace cum se face curățenie. Primăria își face datoria. 
COSTEL,

Deva

Arion și Timiș 
rămân în PNL

Deva (M.S.) - Senatorul Viorel Arion și deputatul loan Timiș, susținători ai Platformei Stolojan-Stoica, vor rămâne, în continuare membri ai Partidului Național Liberal, potrivit unei hotărâri adoptate de Biroul executiv al PNL, a declarat președintele PNL Hunedoara, Mircia Muntean. El a explicat că în cazul senatorului Arion, acesta ar putea pierde funcția de președinte al organizației municipale Hunedoara, „dacă nu va urma proiectul politic al PNL”. Președintele PNL Hunedoara a adăugat că în situația deputatului loan Timiș, înscrierea lui în PNL a fost apreciată și de conducerea centrală a partidului, deoarece parlamentarul hune- dorean a făcut ca actuala putere să dispună de majoritate în comisia juridică a Camerei Deputaților. Deciziile au fost comunicate, la sfârșitul săptămânii, liberalilor prezenti la ședința Comitetului Teritorial al PNL, ce a avut loc la Deva.

Sincer, Deva nu e curată. E foarte multă mizerie pe marginea drumului, iar coșurile de gunoi sunt foarte rare.
Doina Ivonici, 
Deva

Mie mi se pare că Deva e un oraș destul de curat. Mai sunt și locuri murdare, dar în general se face curățenie. 
Petru Emanuel Chirla, 
Deva

Nu-i curat. Nu sunt coșuri de gunoi peste tot. Trebuie să arunc hârtia în coșul de acasă pentru că pe stradă nu am unde.
Irina Trufea,
Deva

Vrei și Cuvântul liber ?

REGULAMENT:
Acesl concurs este, valabil doar pentru cei care în ultimele 6 
luni nu au fost sau ! Angajatii
Inform Media SRL si rudele acestoa de gradele I si II nu pot 
participa. Relații suplimentare la 0254-211275, int. 8806.

în ziarul de joi. 30 noiembrie, vei găsi inserată o carte 
poștală pentru cititori de probă. Colecționează fiecare 
piesă puzzle (6) apărută până in 4 decembrie, inclu
siv, lipește-le apoi pe cartea poștală, reconstituind 
imaginea și depune-o in cutiile speciale Cuvântul 
Liber, sau la O.P.l, C.P.3. Deva, sau trimite-o la se
diul redacției din Deva, Strada 22 Decembrie, nr. 37A, 
până in 12 decembrie. în 14 decembrie poți să fi 
câștigătorul celor ! Toți participanții ce
se încadrează in regulament vor primi, timp de o lună, 
Cuvântul Liber
Alătură-te Cuvântului Liber!
Cu noi ai numai de câștigat! JURNAL

CONCURS

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
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d-~l-(foto) (m. 1971).________
1953- AmufWăr®S»irgu!american Eugene0WIII(n, 
1888). ■ ;Ț 5 ' " ■ - .
1974- A murit scriitorul Mstor Eftlmlu li, 188%

Prognoza pentru astăziTimp însorit. Maxima va fi de 15°C, iarminima de 0°C.
Prognoza pentru două zileMarti. în general însorit. Maxima va fi de 13°G, iar minima de 1°C.
Miercuri. Ploi pe alocuri (dimineața). Temperatura maximă va fi de 11°C. Minima va fi de circa -1°C.

Calendar Creștln-Ortodox__________________________
Sf. Mare Mc. lacob Persul; Cuv. Natanall și Pinufie.

Calendar Romano-Catolic

Sf. Virgil, ep.

Calendar Greco-Catolic 

S. lacob Persanul, m.

Energie electrică_______________________ ,
Astăzi, furnizarea energiei electrice srî în fi
erea executării de lucrări programate; între order 
8.00-14.00 îa HuMitaiM. sr. a. tom, ih.11. o*

■ Golaș, Mlretiln, DMNIa, Hășditi. hilari, Nisipoasa; 
8,00-17.00 îh Șolmuș (zona Ferma Avicolă).

Gaz
Astăzi, furnizarea gasului metan «a II lutreruoll In Deva. 

;/între o reies,
9.00 - 15.00 pe străzile M. Eminescu bl. iu5, sc.C, D. Zam- 

firescu bl. g2 și Zăvoi (de la 22 Decembrie sâni pe Mitrali 

Saacveanu).: ‘

aps___________ ____________________ -x ___________________
Astăzi, furnizarea apei potabile nu sta n întreruptă.

Salată orientală
Ingrediente: 750 g cartofi, 2 ouă, 1 ceapă mică, 15 măsline, 2 linguri maioneză sau ulei, 1 linguriță oțet, sare, piper.
Mod de preparare: Se fierb ouăle tari (se tin 15 minute după ce apa a început să fiarbă). Cartofii se curăță și se taie cubulete cu latura de aproximativ 3 cm. Se pun într-o cratiță cu apă cât să-i acopere și putină sare. Se fierb cam 20 de minute. Se verifică dacă s-au fiert, cu furculița (dacă intră ușor). După ce s-au fiert cartofii se scot din apă și se pun într-un castron și se amestecă cu ouăle fierte și tăiate bucatele mici, ceapa tăiată fidea și măslinele tăiate în patru. Se adaugă maioneza sau uleiul, oțetul, piperul și se amestecă până se încorporează. Dacă vreți se mai poate adăuga ulei sau maioneză. Salata se poate decora cu frunze de ceapă verde sau frunze de pătrunjel.

(Foto: arhivă)Poftă bună!

Soluția Integramel din numărul precedent: C - B - CUM - COMETA - AL - RECE - 

AGI - APT - SENIN - CELEST - A - NEON - TAU - RR - ME - RS - TE - NITRAT - 

STAR - UTA - OCA - ES - OR - R - PASTORI - AF - SE - UNT - FLORI - GRUI

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
r II
I
I

în perioada 4 noiembrie - 1 decembrie, Cuvântul Uber 
vrea sâ continui sâ-i demonstrezi cât de ușor te poți 
juca cu cuvintele. Dezleagă corect toate Integramele 
apărute Th această perioadă, realizează o colecție șl 
trlmlte-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 Th 5 decembrie, ora 16.30, la sediul redacției, îh 
prezența unei comisii.
DE DATA ACEASTA Ifl DĂM CHIAR BANII 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajați) Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I șl II.

Nume.
Prenume
Adresa ...

Localitatea
Sunteți abonat la Cuvântul liber?

DA □ NU □

cuvândh. JURNAL

* f

Berber _____.......... ... ...........„.. . ________ ______ -
Se Ivește ocazia să vă asociați într-o afacere sau vl se pro
pune un nou loc de muncă. Nu luați o hotărâre definitiva 
fără să cunoașteți toate avantajele.;

Haur ____ ____________ _ _________ ■____________ _ _________

Aveți succes la o întâlnire cu persoane Importante, Iar cel 
din jur vă apredază ideile. Este o zi bună pentru consoli
darea relațiilor și aveți ocazia să vă faceți prieteni.

Gemeni _____ ________ ______fj

Dimineață sunteți obligat să faceți cheltuieli neprevăzute, 
dar apreciate de familie. Dupl-amiază s-ar putea să vă 
schimbați programul în ultimul m merit.

Rac _ __________ ____________

Dacă vi se propune o colaborare, vă recomandăm să nu 
refuzați. Sunt șanse să vă îmbunătățiți sensibil situația finan
ciară. Vă puteți ocupa singur de afaceri.

Leu____________ ________________ _______________ _______ K.______________

Survin evenimente neașteptate, care vă dau peste cap toate" 
planurile. Este posibil să fiți luat prin surprindere de câțiva 
musafiii din altă localitate.

Fecioara____________ __________ _ ______________________________ ,____________

înregistrați un succes care va întărește convingerea că 
parcurgeți o perioadă favorabila. Aveți ocazia să începeți 
o afacere profitabilă. Evitați discuțiile cu o rudă.

Balanța ___________________

Ajungeți la un punct de cotitură In viață, care să vă aducă 
multe bucurii. Sociabilitatea șl forma intelectuală în care vă . 
aflați vă asigură succesul pe plan social.

Scorpion _____ ______ _____ ____________ •

Aveți un succes remarcabil pe plan social și material. Mă 
sfătuim să profitați de șansele tare vi se oferă, dar aveți 
grijă să nu forțați norocul! Aveți mare grijă ie actel

Săgetător ______ ____________________ _________ _

După o perioadă dificilă pe plan sentimental și financiar, 
aveți un succes nespecat. Climatul general vă este favora
bil. Nu Încercați să vă impunețl punctul de vedere!

.. . ____________
Sunteți într-o formă Intelectuală deosebită. Aveți un spirit 
de inițiativă cu care reușiți sâ vă Impresionați colaboratorii. 
Aveți succes pe toate planurile șl câștigați bine.

Vărsător

Aveți parte de schimbări importante pe plan profesional șl 
în relațiile sociale, ha serviciu găsiți soluții originale, accep
tate de șefi șl colegi. Eă vin în vizită câțiva prieteni.

Pești

Descoperiri că o afacere în care nu v-ați pus prea mari sper
anțe urmează să vă aducă beneficii importante. Este posi
bil să vi se propună o colaborare.

I

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:00 Justiție militară (s).

II Cu: David James 
Elliott Catherine Bell, 
Tracey Needham, 
Patrick Labyorteaux. 
Regia Donald P. Belli- 

sario.
8:55 Celebritățile timpului 

tău (s)
9:00 Vreau să fiu... cu Itsy 

0 și Brtsy (r)
930 Sabrina (d.a.) 

1025 TVR 50. Izolați 1H
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nil prieten
1035 G’nemaniadi (r) 
11:10 Surprize, surprize... (r) 
13:40 Aripi de îngeri (doc.) 
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:30 Kronika
17:00 Jurnalul TVR
17:15 Sănătate pentru toții
17:50 De la alb-negru... la 

color
18:00 Dls-de-seară
18:55 Eurovision Junior In 

România
19:00 Jurnalul TVR

7:00 Știrile ProTV. 

Ce se întâmplă 
doctore? Te uiți 
șl câștigi

9:10 Omul care aduce 

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

10:15 O nouă viață (r) 
11:15 Rebel In California (s, 

Br)
12:15 Familia Bundy (s). Cu: 

Ed O'Neill, Katey Sagal
1330 Știrile ProTv. 

BTe uiți șl câștigi
1345 Walker, polițist texan

B (serial acțiune, SUA 

1993). Cu: Chuck No
rris.

16:00 Tânăr și neliniștit (s). 
Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow elody 

Thomas Scott
1730 Știrile ProTv. Vremea 

BTe uiți și câștigi
1745 Om sărac, om bogat 

(serial, comedie). Cu: 
Horia Brenciu, llinca 

Goia
18:55 Știrile sportive 
19 S0 Știrile ProTv. Sport. 

Vremea

ANTENA 1

20:15 lartă-măl
Prezintă Raluca 

Moianu
2135 Reflector. Maladia 

22:10 Eurovision Junior in 
România

2230 De la allniegru... la 

color
2235 TVR 50. Izolați In 
H România. TVR - singu

rul prieten
2245 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

2335 Prim plan
2345 Nocturne. Invitatul 

emisiunii Patrice Che- 
reau, regizor.

030 Viața ca-n filme (ep.
B16, comedie, SUA) 

1:10 Lucreția Borgia 

Q (dramă, Franța, 1953).
Cu: Martine Carol 

2:55 Jurnalul TVR (r).
Sport Meteo

335 lartă-măl (r) 
5S5 Viafa ca-n filme (r) 
530 Nocturne (r)

2830 In ape tuburi
□(acțiune, SUA 2002). 

Cu: James Cobum, 
Costas Mandylor, Fino- 
la Hughes, Alex Hyde- 
White. R.: John Putch 

2M5 La Bloc (divertisment) 
23:00 Știrile ProTv. Sport 
23»4S Dispăruți filă urmă

B(film serial, SUA 

2002).
în distribuție: Anthony 

LaPaglia, Poppy Mont- 
' gomeiy, Marianne

Jean-Baptiste, Enrique 

Murciano Jr., Eric
• Close. R.: David Nutter 

si Rachel Talalay

04 cstrimtivi 

145 Familia 

140 Omul a
at (r)

IK Știrile Pro Tv
245 în ape tuburi (film, r) 

430 kstrim tivi (r) 
M» ProVest (r)

630 Parte de carte (r)

6:00 în gura presei ' 

cu Mircea Badea
7S0 Matinal: Dimineața ‘ 

dwreme cu Cristina !
Cioran și Dan Capatos i

9S0 în gura presei (r) i

10SO Concurs Interactiv j
11S0 Vhrere (serial) 
12S0 Vocea inimii (serial) 
13S0 Observator cu Simona

Gherghe
1345 întâmplări hazlii (s) r
1430 Animat Planet (r) j

(divertisment) ]
15S0 Piața Divertis (r) 

(divertisment)
16S0 Observator cu Simona j 

Gherghe
1645 9595, te învață ce să ’ 

fad '
18S0 Vocea Inimii (serial, ‘

19 dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, î 

Toma Dănilă, Cezara ! 
Dafinescu, Alexandru > 
Repan, Ion Dichiseanu !

19S0 Observator cu
Alessandra Stoicescu și ■
I U* l_u.X

î

I
I
I

t 
i 
f 
t

»

Lucian Mândruță.

Sport
Meteo

5:00 Poveștiri adevărate (r): 
6:00 Rebelde (r) 7:00 Suflete » 
rănite(r) 9:00 Al șaptelea cer ’ 
(s) 11:00 Fetele Gilmore (r): 
12:00 Pariul iubirii (serial, Mex-

730 Noile aventuri ale fiicei 
oceanului (desen animat Aus
tralia, 2000) 8:00 Top7.ro (r) 
830 De la carte la film (r) 9dX) 
ON TOUR (r) 10:00 Tonoma- 
tul DP2 11:30 Ce bine e! (r) ic, 2004) 13:00 Jurământul (s) 
1230 Poftă bună! (r) 13:00 ‘ 15:15 Rețeta de acasă 15:30 
învață să alegi (r). Campanie ; Suflete rănite (s) 1630 De 3x ; 
antidrog 1330 Teleshopping femeie 1730 Poveștiri adevă- i 
14:00 ABG.de ce? 1430 Ră-; rate 1830 Rebelde (s) 1930 : 
pit de pirați (ep. 1, aventuri, 
Anglia, 2005) 15:00 împreună 

în Europa. Emisiune pentru rro- 
mi 16:00 Jurnalul TVR (r) 1630 
E Forum 17:00 Doctor Who (s) 
1800 Lecția de... știință. Ochi
ul științei (doc.)18:35 Cara
catița (s) 19:25 Tribul (doc.
Marea Britanie) 20:00 EU-RO , ,f 
Case 2030 Lumea de aproape 
21 dX) Ora de știri 22:10 Duete 
(comedie amară, SUA 2000) 
0:10 Sport extrem (r)

SOS, viața mea! (s, Argenti
na, 2006) 20:30 Iubire ca în ; 
filme (s) 21:30 Daria, iubirea ș 
mea (s) 22:45 Tărâmul pasiu- I 

nii (s) 23:45 Bărbatul visurilor 
mele (s) 0:45 Poveștiri adevă
rate (r) 1:45 Iubire ca în filme 
(r) 2:45 Daria, iubirea mea (r)

730 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:05 
Teleshopping 835 Când te 
îndrăgostești (film, r) 11:00 
Tele RON 13:00 Play 1430 
Dragoste și putere (s) 15:00 
Cidul (partea I) (dramă; SUA/1 
Italia, 1961) 1730 Trăsniți în i

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

11:20 Oamenii focului (ac
țiune, SUA, 2004). 13:20 Pre
miul AFI - Sean Connery (SUA 

2006) 14:50 Să-ți trăiești viața 

(dramă, SUA 2004). 1625 O 
Cenușăreasă modernă (come
die, SUA, 2004). 18:00 Cră
ciunul păpușilor Muppets 

(comedie, SUA 2002). 1930 
Pe platourile de filmare 20:00 
Hoț și polițist (comedie, Cana

da, 2004). 21:30 Oamenii 
focului (acțiune, SUA, 2004). 
23:25 Bobby Jones: O sclipire 

de geniu (biografic, SUA 

2004).

2E3O Revanșa starurilor 
(divertisment) 

□SB Fast Food
El (film serial, comedie, 

România, 2006). 
în distribuție: 

î s Alina Crișan, 

Sorana Mohamad, 
Beatrice Peter, 
Alin Roșu, 
Adrian Nartea, 
Edgar Nistor 

23M0 Observator 
cu Andreea

'jBeredeanu 

și Andrei 
Zaharescu.I'

5pOTt 

24SO Alias
B(film serial) 

Cu: Jennifer Gamer 

•fit întâmplări hazlii 
-J (serial)

2S0 Concurs interactiv 
N* Observator (s) 
‘445Vlvere(r)

50 Anastasia (serial)

930 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:00 Teleshopping 
11:30 Ce bine e acasă (s) 
12:00 Quizzit 13:00 Țara Iu' N.A.T.O. (r) 18S0 Focus 19:00 ; 

Papură Vouă (divertisment 
2004) 1320 Look who is wi
nning 1430 Albumul Națion
al (r) 1630 Bărbatul din vis (r) 
17:30 Fotbal Național 1830 
Știri 19:45 Țara Iu' Papură 
Vouă (divertisment 2004) 
20:15 Echipa de investigații 
22:00 Baronii 22:30 Miezul 
problemei 2430 Știri Național 
TV 030 Crimă din gelozie

, Anglia, 2004).

Cele mai uimitoare filme din 
lume (ep. 1) 19:30 Camera de 
râs 20:00 Poliția în acțiune 
21:00 Trădați în dragoste 

22:00 Trăsniți în N.A.T.O. 
22:30 Focus Plus 23:30 Punct 
de criză (s, SF, SUA, 2005) 
0:30 Focus (r) 1:30 Sunset 
Beach (s)

11:15 Fabrica 12:00 Realitatea 
de la 12:00 13:15 EU, Româ
nia 14:50 Realitatea bursieră 

15:15 Fabrica 16:50 Marfa 
17:00 Realitatea de la 17:00' 
17:10 Tu faci Realitatea! 1745 

Editorii Realității 18:00 Reali
tatea de la 18:00 18:50 Rea
litatea zilei 20:15 Reporterii 
Realității 21:00 Realitatea de 

la 21:00 21:50 Prima ediție 
22:05 100% 23:00 Realitatea 
de la 23:00 23:15 Politică, 
frate! 23:45 Ziarul Realității 
24:00 Realitatea de la 24:00

1025 Lumea Pro Cinema (r) 
11:15 Infernul (r) 13:15 Mer- 
rie Melodies Show (s) 13:45, 
Depardieu (r) 14:45 Verdict:; 
Crimă! (r) 16:00 Calea mis
terelor (s) 17:00 Seinfeld (r) 
18:00 Bună dimineața, Mia
mi I (s) 19d» Terapie intensivă 

(s) 20:00 Cinema - Entertain
ment News 20:20 Smallville 
(s) 2130 Ghici ce-mi place la 

tine (s) 22:00 Provocare totală 
(acțiune, SUA) 23:45 Sub Pă
mânt SRL (s) 1 fiO Duminica în 
familie (comedie/dramă, SUA)'

10:00 Totul depsre casa mea 
(r) 1030 Căminul de cinci ste
le (r) 11:00 Ne privește 12:00 
Știri 13:05 Copii deștepți, pă
rinți fericiți (r) 1335 Vis de va
canță (r) 14:00 Teleshopping , 
1435 Lumea cărților 15:00 
Teleshopping 1535 Euromaxx 

(r) 16:05 Euromaxx (doc.) ’ 
1635 Universul olandez 
17:00 Calea europeană. Talk
show pe tema integrării eu
ropene 18:00 6! Vine presa!
20:00 Lombarzilor 8 (r) (s)‘ 
21S0 Lombarzilor 8 (s, Româ
nia, 2006) 22:00 Nașul. Talk
show cu Radu Moraru 24:00 
Știri 0:15 6! Vine presa! (r) '

6:00 Manevre pe scară rrr‘ 
7:00 Cowboy-ii aisberguri^ 

8:00 Natura în stare brută 9dXi 
La un pas de moarte 10:00 
Motociclete americane 11:00 
Confruntări și fiare vechi 12:00 

Manevre pe scară mare 13:00 
Cowboy-ii aisbergurilor 14:00 

Natura în stare brută 15:00 
Brainiac 16:00 Curse 17:00 
Automobile americane recon
diționate 18:00 Motociclete 
americane 19:00 Vânătorii de 
mituri 20:00 Top Ten 21:00 
Ultimele 24 de ore 22:00 
Adevăratul loc al crimei 23:00 
în viteza a cincea 24:00 Radi

ografia unui dezastru

Top7.ro
ABG.de
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tț PSD vrea primar la Deva

3,4904 lei

2,6674 lei

54,5234 lei

1 euro_____________
1 dolar american

1 gram aur

ț 1 MW £ f. 7 > l t\ * • țwM 1,1 Vii' V% <

Dispecerat apă rece
Dlspeeeret ep8 călăi 217808

Dtsneuerat Electrica 959

DlBMoerat iaz 227091
IntBNMBVI OFR mm
Urgente .................... . (
Eomnlerl 981

Jandarmerie
955

O.R.B.' HD 2M9M
Deranjamente ii» 235090

Direațla Sanltar-Vater. 221145

■ PNL nu se teme că 
ar putea pierde funcția 
de primar pe care a 
câștigat-o de 10 ani.

Deva (M.S.) - Social democrații din județul Hunedoara și-au fixat ca obiectiv, pentru viitoarele alegeri locale, câștigarea funcției de primar al municipiului Deva. în acest sens, candidatul propus de PSD va beneficia și de sprijinul conducerii centrale a partidului, a declarat sâmbătă, la Deva, vicepreședintele PSD, Titus Corlățean. Potrivit PSD, candidații pentru funcția de primar al Devei ar putea fi deputatul Cosmin Nicula, consilierul local Florin Ghergan sau fostul director al Agenției
Reuniune
■ Reconstituirea CJOT 
aduce daruri de 
sărbători pentru tinerii 
din casele de copii.
Călin Bicăzan

Consiliul Județean Hunedoara:__________________________

Petru Mărginean, vicepreședinte 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean:_______________ '

Maior loan Anca, adjunct al comandantului pentru ordine 

publică 12.00-14.00

Primăria Municipiului Orăștie 

losif Blaga, primar

Primăria Municipiului Brad

10.00-11.00

Agnes Epure, secretar începând cu ora 09.00

Poliția Municipiului Deva________________________________

Comisar-șef Nicolae Petruș, adjunctul șefului Poliției

Minicipiului Deva 10.00-12.00

>

Reguli:

în fiecare 

bloc sunt 
câteva cifre 

între 1 și 9, 
stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie comple

tate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 

încât fiecare 

număr să 

figureze o 

singură dată. 

De aseme
nea, cifrele 

de la 1 la 9 

trebuie să 

figureze o 

singură dată 

atât pe rân
durile orizon

tale cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 
”2) blocuri luate 

'T împreună.

ÎNCEPĂTORI

5 9 3 1
2 9 6 3 5

i i 7 5 8 r 9
8 6 5 4

i1 7 8
i 7 4 3 1
5 4 3 9
3 1 8 2 6

i 6 7 8 5
AVANSAȚI

Soluția jocurilor din numărul precedent

ncepători

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

Deva - La sediul Primăriei Deva a avut loc sâmbătă o întâlnire a organizațiilor județene de tineret. Au participat 13 reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale de tineret și 5 reprezentanți ai organizațiilor județene ale partidelor politice. Cu această ocazie s-a reconstituit Consiliul Județean al Organizației de Tineret ce se vrea â fi un forum de dialog cu instituțiile statului. Directorul Direcției de Tineret,
Premii speciale

Deva (I.J.) - Concursul național al întreprinderilor Mici și Mijlocii desfășurat zilele trecute la București a adus în premieră două premii speciale pentru județul Hunedoara. Ele au fost decernate firmei „Teocris” SRL Deva după participarea acesteia la Topul Național al firmelor private 2005. Primul premiu a fost acordat pentru „Calitatea produselor și serviciilor conform normelor ISO”, iar al doilea pentru „Femei manager cu rezultate deosebite”. Topul a fost realizat de către Consiliul Național al IMM- urilor pe regiuni și județe pe criterii de eficiență, dinamica afacerii, calitatea serviciilor și numărul de personal care lucrează în firmă. Pe lângă toate acestea, firma trebuia să aibă un asociat unic și să fie femeie. „Se pare că obiectivitatea jurizării a crescut față de anul trecut când se pre- miau rezultatele anului 2004. Unul din criteriile pentru care am primit premiile este calitatea produselor și mai ales diversitatea lor”, declară Flori Cristea, patroana firmei. Firma este prima din județ care este certificată cu managementul de siguranță a alimentelor HACCP. în plus, este certificată și pentru calitatea produselor ISO 9001. Firma are două branduri înregistrate și distribuie produse în două județe.

Flori Cristea

Tltus Corlățean, vicepreședintele PSD (Foto: CL)de Protecția Mediului, Geor- geta Barabaș, urmând ca, în viitor, să se ia o decizie asupra persoanei care va intra în cursa electorală. Deputatul
Cosmin Nicula a avut o intervenție în fața delegaților la conferința extraordinară a PSD Hunedoara în care a susținut că social-democrații

trebuie să câștige alegerile locale și, implicit, Primăria Deva, „pentru a da jos mafia și caracatița portocalie coordonate de Mircia Muntean”, în replică, primarul Mircia Muntean, președinte al PNL Hunedoara, a arătat că deputatul Nicula face afirmații „total nefondate” și a lăsat să se Înțeleagă că nu se sperie de candidaturile propuse de social-democrați. „Când aud de Cosmin Nicula nu mai pot să dorm, să mănânc, să visez. Și în somn îl bat (în alegeri, n.red.) de-i sună apa în cap. Devenii au nevoie de un primar care să le apere interesele permanent, iar liberalii au adus bani în județ cât nu a adus PSD din anul 1990, încoace”, a spus Muntean.
de „tineret" la DevaLorincz Szell, a declarat că „datoria conducerii acestui consiliu, care nu are încă un lider, va cădea în sarcina reprezentanților fiecărei organizații în parte, în așa fel încât fiecare va avea ceva de spus în mod egal.”
Daruri de sărbătoriPrimul proiect al CJOT constă în îndeplinirea unor acțiuni caritabile care vor avea loc. în preajma sărbătorilor. „Până la sfârșitul anului se va face o acțiune caritabilă pentru copiii și tinerii din casele de copii. Vom strânge bani pentru a- cești copii pentru ca de sărbători ei să se bucure de cadouri. încă ritt știu cum va fi denumită această inițiativă,

Lorincz Szelldar cel mai probabil se va intitula clnimă Deschisă>”, a mai afirmat Lorincz Szell.

Al 13-lea salar
Deva (I.J.) - Personalul bugetar din instituțiile publice va beneficia și în acest an, în luna decembrie, de prime de Crăciun sau cel de-al 13-lea salariu, în funcție de prevederile contractului colectiv de muncă. Prin OU pentru rectificarea bugetului de stat pe 2006, guvernul a permis instituțiilor publice să plătească în decembrie premiul anual, cu fonduri asigurate integral sau parțial din surse bugetare. Diferențele de plată vor fi suportate din bugetul pe anul 2007. Premiul anual va fi acordat de toate instituțiile publice.

Afacerile bune au tot suportul 
Romexterra Bank

Creditul IMM

• 100% finanțare

• Rambursare 5 ani

• Credit RON și EURO

• Comision analiză dosar 0%

Pe fondul unei afaceri consolidate la standarde europene, Romexterra Bank adaugă în portofoliul său un credit nou, competitiv, dedicat IMM-urilor.Acest credit se adresează întreprinderilor mici și mijlocii a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 2 milioane RON și care au o perioadă de funcționare de minim 12 luni.Volumul creditului este de maxim 150.000 RON sau echivalent Euro, în funcție de capacitatea de plată a clientului, dar nu mai mult de 100% din valoarea bunului cumpărat. Creditul adresat IMM-urilor se acordă pentru o perioadă de maxim 60 de luni, cu o perioadă de grație de maxim 6 luni.

O finanțarea 100% a valorii bunului achiziționat/realizat din credit (fârS aport propriu);O dezvoltarea activității prin realizarea proiectelor de investiții;□ soluționarea operativă a cererilor de credite, în maximum două zile de la data depunerii complete a documentației de credite;O consultanță gratuită la întocmirea documentației de credit;O documentație de credit și proceduri de aprobare simplificate.Noul credit pentru IMM reprezintă un pas important în evoluția portofoliului băncii.Iminenta integrare în Uniunea Europeană, cât și necesitatea consolidării poziției pe piața financiar-bancară, au impus atragerea unui investitor strategic. Astfel, începând cu data de 05.10.2006, acționarul strategic al Romexterra Bank este MKB Bank, subsidiară a Grupului Bayerische Landesbank, Germania.în acest moment, Romexterra Bank, membră a MKB - Bayerische Imidesbank, devine o bancă completă, cu un portofoliu diversificat de produse și servicii care confirmă faptul că, în echipă reușești mai ușor.

RB©
TelVerde: 0800 410 310
www.romexterra.ro de la egal la egal

(4
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)

http://www.romexterra.ro
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Clasa I D 

Școala A
Generală Nr. 4 

„Andrei Șaguna" 
Deva

Ana-Maria Avram Roxana Maria Bozan Anamaria Cristina Burza Laura Diaconu

O clasă cu elevi foarte cuminți Fotografie de grup cu elevii clasei I D Cristian Râul Drăguș

Eduard Anton Gyorfi Adriana Mihaela Lupu

învățătoarea Amalia Miheț

Ultima, dar nu cea din urmă!
Deva (S.B.) - Ultima clasă întâi, clasa I D a Școlii Generale Nr. 4 „Andrei Șaguna” Deva, este o clasă mai puțin numeroasă. Colectivul său numără 17 elevi: 10 fete și 7 băieți. Este un colectiv care s-a închegat foarte repede, deși majoritatea elevilor nu se cunoșteau până au început școala. Poate că la acest lucru și-a adus o mare contribuție și învățătoarea Amalia Miheț care, prin statura sa mi-

nionă abia se zărește printre elevii săi. Acesta este unul din aspectele ce au contribuit la stabilirea unor foarte bune relații între învățătoare și copii. Elevii clasei I D sunt apreciați ca fiind copii cuminți, foarte harnici și silitori și că formează o clasă de invidiat de întreaga școală și, mai ales de celelalte patru clase I. Tocmai de aceea spuneam că această clasă este ultima, dar nu cea din urmă!...

Pregătire pentru ieșit din clasă

Robert Alexandru Giangu

Paul Andrei Constantin Macarie

în curtea școlii

S-a mai terminat o oră!

Cunoștințele sunt verificate la tablă

Georgiana Mălina Mursa Cosmina Ioana Nicoară Gabriel loan PoenarRaluca Ioana Moloman

Eduard Anton Spărios Anisia Lăcrămioara Suran Diana Emanuela Maria Tămaș Andres Valentin Todea
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l-au bătut măr, dar nu 
i-au umilit
■ Campioana a câștigat 
la scor cu ultima clasată 
care a fost "mulțumită" 
cu lecția primită.
ClPRIAN MARINUT
clprlan.marinul0lnformmedli.ro

• Campion la VTM. Pilotul Mihai Câmpea- nu a câștigat titlul de campion la clasa H11 în cadrul Campionatului Național la Viteză pe Traseu Montan, (VTM), ediția 2006. Câm- peanu a acumulat 67 de puncte și a fost urmat de Alexandru Krepelka cu 58 de puncte. în clasamentul general, Cârripeanu a ocupat poziția a lll-a cu 43 p. (C.M.)
• Rămân pe podium. Minerul Lupeni a pierdut derby-ul din deplasare cu lidera clasamentu ui, U. Cluj, dar rămâne pe podiumul ligii secunde. Șepcile roșii au deschis scor prin Sabo (min. 18), Itu (miri. 57) a egalat pentru echipa din Lupeni, dar în final Șomcherechi (62) și Szekely (90 din penalty) au adus victoria Clujului. (C.M.)

Deva - FC CIP Deva s-a distrat cu ocupanta ultimului loc Metropolis București, câștigând, aseară, pe teren propriu, la o diferență de 12 goluri fără să forțeze absolut deloc. Cum anticipam, meciul a fost un antrenament cu public în care campioana n-a avut nici un fel de probleme, pentru că diferența de valoare între cele două echipe a fost imensă. Ca dovadă, oaspeții au tras primul șut pe poartă în minutul 13 și au marcat unicul gol,

pentru care s-au bucurat ca de un imens succes, în minutul 32 când scorul era 9-0. în plus, Metropolis a lăsat impresia de neputință totală, determinân- du-ne să ne întrebăm dacă jucătorii acestei echipe primesc bani ca să joace sau a- duc bani de acasă ca să fie lăsați să intre în teren.
S-au menajatCampionii n-au jucat strălucit, pentru că s-au menajat (Matei care e suspect de entorsă la genunchi nefîind nici măcar inclus în lot), însă au reușit totuși multe faze de efect și acțiuni spectaculoase care au smuls apaluzele publicului și admirația adversarilor. Dincolo de victorie, poate că antrenorul Karoly Gașpary și-ar fi dorit un

Jucătorii de la FC CIP au reușit multe faze spectaculoaseadversar mai tare la acest penultim joc oficial înainte de plecarea la Moscova pentru meciurile grupei B ale turului de elită al UEFA Futsal Cup. FC CIP va susține ultimul test în țară, la Timișoara, vineri, 1 decembrie, unde va juca în devans cu Poli, după care va pleca la Belgrad și

apoi la Moscova pentru jo curile din UEFA.
FC CIP - Metropolis Bucu 

rești 13-1Au marcat: Dobre (3) Stăncuța (10, 17), Ghermar (10), Șotârcă (14, 20, 29) Molomfălean (20, 40), Tomes cu (25), Măgureanu (36), Lupt (38, 40) / Buncilă (32).
Corvinul s-a bulversat la mal

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 17-a, 25 noiembrie: 

Building Vân]u Mare - FC Caracal 3-0; CFR Timișoara - 

Aptilum Alba lulia 2-1; FC Bihor Oradea - Auxerre Lugoj 

3-1; IS Câmpia Turzii — Dacia Mioveni 3-1; Corvinul 2005 
- Boli II Timișoara 0-0; Gaz Metan Mediaș - Unirea Dej 

3-2; U. Cluj - Minerul Lupeni 3-1; CSM Rm. Vâlcea - FC 

Baia Mare 3-0; FCM Reșița - FC Târgovlște 4-0.

■ Jucătorii Corvinului au 
suferit după „divorțul" 
de Gabor și n-au scos 
decât o remiză cu Poli.

Clasamentul turului
î. U. Cluj 17 11 5 1 27-11 38
2. Dada M oveni 17 8 5 4 19-12 29
3. Minerui Lupeni 17 9 2 6 21-17 « î 29
4, FC Caracal 17 9 1 7 22-18 28
5. ISC Turzii 17 7 6 4 17-14 27
6. CSM Rm. Vâlcea 17 8 7 19-17 26
7. FCM Reșița 17 7 4 6 21-14 25
ft? |£ Târgoviște 17 7 4 6 14-14 25
9. Unirea A.l. 17 6 6 5 13-13 24
10. CFR Timișoara 17 7 3 7 19-24 24
11. Corvinul 200S 17 5 8 4 26-18 23
12. Roll II Tim. 17 5 7 5 17-12 22
13. Gaz Metan 17 5 3 9 17-22 18
14. FC Bihor 17 4 6 7 18-24 18
IS. Building V.M. 17 4 5 8 10-15 17
*6»ECiBaia..MaK £$£ ML 5 8 14-25 17
17. Auxerre Buflei 6 8 13-19 15
18. Unirea Dej 17 4 2 11 14-32 14

ClPRIAN MaRINUȚ
dprlan.marlnut0lnformmedla.ro

Deva (C.M.) - Rezultatele: etapei a 17-a: U. 1919 Cluj - 

Gloria II Bistrița 0-2; Sparta Mediaș - Atletic Sibiu 0-0; 

Mobila Sovata - Avântul Reghin 2-1; Mureșul Deva - 

Sănătatea Cluj 2-1; CSM Sebeș - Soda Ocna Mureș 0-0, 

Someș Gaz Bedean - Inter Blaj 3-3; Arieșu Turda - Tran- 

sil Tg. Mureș 1-0; Maris Tg. Mureș - Dacia Orăștie 1-0; 

FC Sibiu - Oftchim Rm. Vâlcea nu s-a disputat, deoarece 

echipa gazdă nu a fost programată. 

Hunedoara - Meciul cu Poli II Timișoara, din ultima etapă a turului, a picat într-un moment prost pentru Corvinul, iar rezultatul a fost pe măsură: un joc slab încheiat cu o remiză albă care i-a supărat pe suporteri. Echipa hunedoreană a părut bulversată în urma deciziei finanțatorului Florin Uscatu care i-a impus, luni, după înfrângerea de la Dej, antrenorului Romulus Gabor să demisioneze, și nu a jucat deloc convingător sub comanda secundului Florin Dubinciuc. Ca dovadă, fără Gabor care făcuse din Corvinul echipa cu cel mai puternic atac a seriei (26 de

Furdean (albastru) a irosit o ocazie imensă Hunedorenii n-au avut șanse la mingiile înaltegoluri marcate), hunedore- nilor le-a lipsit tocmai forța ofensivă și au bifat primul meci acasă, din acest tur, în care nu au marcat.
Repriză anti-fotbalPrimele 45 de minute ale întâlnirii au fbst cele mai slabe jucate de Corvinul în acest tur de campionat. Hune- doreni au căzut în cursa jocului încâlcit al oaspeților și nu le-a ieșit aproape nimic, astfel că anj consemnat numai trei jumătăți de ocazie.

Păcurar (min. 17) a șutat în zid dintr-o lovitură de la 17-18 metri. Dăscălescu (min. 25) nu a reușit să reia cu capul spre poartă deși era singur la șase metri, iar Păcurar (min. 26) a lobat peste portar, dar și peste poartă dintr-o poziție foarte bună din mijlocul careului. Debutul reprizei secunde s-a derulat tot după scenariul primei părți, Corvinul continuând să joace modest. Situația s-a schimbat în ultimele 20 de minute, când hunedorenii au fost invitați în atac

de prestația și* mai modestă e adversarilor și și-au creat 3-4 mari ocazii. în ciuda acestoi oportunități, tabela a rămas neschimbată, pentru că Pă curar (golgheterul seriei cu 1( goluri) a ratat inexplicabil șutând slab pe centru de la numai 7-8 m, iar ceilalți ju cători au tratat cu superfi cialitate ocaziile avute. Rezul tatul i-a înfuriat pe cei din galerie care au scandat „Nu meritați, nu meritați / în alb- albastru să jucați” și i-au așteptat pe jucători la vestiare.

17

Clasamentul
1. Arieșul Turda 17 11 5 1 44-12 38
2. Mureșul Deva 17 11 4 2 26-8 37
3. Gloria II Bistrița 17 8 6 3 20-10 30
4. Soda Ocna Mureș 17 8 5 4 24-16 29
5. Atletic Sibiu 17 8 4 5 21-19 28
6. Inter Blaj 17 7 5 5 24-13 26
7. Avântul Reghin 17 7 4 6 24-21 25
8. Mobila Sovata 17 7 4 6 28-36 25
9. U. 1919 Cluj 17 5 7 5 17-17 22
10. Oltchim 16 6 4 6 19-20 22
11. Maris Tg. Mureș 17 4 9 4 21-22 21
12. Sparta Mediaș 17 5 6 6 19-20 21
13. Dacia Orăștie 17 5 4 8 25-29 19
14. Trans Sil Tg. M. 17 4 6 7 17-21 18
15. CSM Sebeș 17 4 5 8 22-27 17
16. Sănătatea Cluj 17 5 1 11 17-35 16
17. FC Sibiu 16 4 5 7 17-19 12

2 15 12-52 2

Corvinul 2005 Hunedoara - 

Poli II Timișoara 0-0____________

Stadion: „Michael Klein"; Spec

tatori: 500.

Corvinul: Opric - Crușoveanu (80 

R. Cristisan), Ambruș (57 Pribac), 

Irina (cpt.), Kiraly - Vișan, Fur- 

dean, Al. lacob (70 Mondea), 

Pepenar - Păcurar, M. Dăscăles

cu. Antrenor - Florin Dubinciuc. 

Poli II Timișoara: Pantelimon 

(cpt.) - Gălan, Mera, Aldana, 

Siminici - Străuț (92 Riviș), 

Daminuță, R. Popa, Turcu - 

Silvășan (88 Dochița), Axente (80 

Popovici). Antrenor - losif Rota- 

rlu.

ON
Tricoul poate fl al vostru I
Fete rtmâne a noastri...li ■■

L jjr

Vrei ca Moș Crăciun să fie mai darnic anul acesta?-_Câștigăxu CL în 22 decembrie:
oferit de magazinul INTO sau - 'N1,;',' o; O.!'i, pentru ca masa de

Sărbători să-ți fie asigurată sau care să-ti îndulcească Sărbătorile sau ■ I , '‘ > I, ca să primești mulți colindători.
Fă-ți un abonament la Cuvântul liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună și participă cu copia după 
chitanță până în 21 decembrie. Cu CL, Crăciunul va exista în fiecare casă!

REGULAMENT, ta .»• • 1 civxur, mi poî ți.ifliopa ancMpt» S (. Inform Mcdi.i Ș R.L si 
•h. i t.i~ ■: it- 'nri d. prtrieit I -,i li Rrhta suplini, ia tel 21127'» ini 38»>b

ON

RECLAMĂ CONCURS

clprlan.marinul0lnformmedli.ro
dprlan.marlnut0lnformmedla.ro
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Vând ap. 2 camere (03)
a urgent confort 1, zona Miorița, contorlzărl 
apă gaz, preț 1250 mid. lei. Tel. 0254/223336 (T)
• MfflHacomandal ș parchet reparti
toare, sa mp, etaj i caramio tona Piața, preț 
1XH0 mid. lei, negociabil. Tel. 0742/019418(Al) 
a decomandata, aia Trident etaj 2, bucătărie 
mare 14 mp, balcon 14 m, centrală termică 60 
mp, parchet preț 128000 ron. Tel. 0726/710903. 
(Al)
a deccmendata, 70 mp, centrală termică 2 
balcoane,preț negociabil, Tel. 0740/210780. (Al) 
a Dada, parter, bale, bucătărie, semldec, CT, 
două holuri, preț 75.000 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)
• zamDraaai, at ă acoperit cu tablă hol șl
DL IO JkuiIc, QfMlvi rnOP&nfli vTș
preț 138000 RON, tel. 0748/367893. (A2)
a Uta Manta, et 8/10, dec, bale cu geam, 
perenei, contor. neon mare pe oucâtârie 
^sufragerie, preț 105000 RON, tel. 0745/367893. 

a Alee Befan, et 2, semldec., balcon închis, bale, 
amenajat apometre, preț 66.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
a MBMMul et 3/10, dec, bale șl bucătărie, CT, 
balcon, preț 67.000 RON, tel. 0745/367893. (A2) 
a Cârpeli, dec, balcon, centrală termică 
termopan partial, preț 130.000 RON, neg, tel, 
221712,0724/305681, (A2)

a m Decanei, et. 3 pec, 2 balcoane, conionzâri, 
preț 1304)00 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2) 
a dec, C.T. gresie, faianță parchet, ușă 
metalică balcon închis, et 2, zona Zamflrescu, 
preț 1250 mid, tel. 232060,0742/290024.. (A3)
• zamtaM, repartHoara, apometre, fără 
îmbunătttlrl, zona Al. Armatei, preț 720 mil, neg, 
td.232060,0742/290024. (A3)
a eemldoCjC,T,grelse, faianță parchet laminat 
ușă nouă amenalat st«54 mp, zona 
Kogălnlceanu, preț 35D00 euro, tel 232060, 
0741/290024 (A3)
a apartament 1 camere modificat din 3, gresie, 
faianță parchet laminat ușă metalică, 
contorlzărl la apă șl gaz, zona Dacia, preț 790 
mil, neg, tel, 232060,0742/290024. (A3)
a zona lălcoeai - I. Corvln, decomandate, 
centrală termică modificări, parchet gresie, 
faianță ușă de lemn capitonată bine întreținut 
preț 127000 ron, neg, accept credit Ipotecar, tel. 
0723/251498,0748/302200. (A4)
a etal tatarmodar, zona Kogălnlceanu - Qo|du, 
centrală termică termopan, ușă metal nouă 
parchet gresie, faianță balcon închis, vederi pe 
2 părți, preț 36.000 euro neg, tel. 0746/302200, 
0723/251498,232808 (A4)

a decomandata, etal Intermediar, zona 
Mărăștlul Nou, cu 2 balcoane, modificări la 
bucătăria tip living, parchet gresie, faianță preț 
150.000 ron, neg, tel. 0723/251498,0745/302200, 
232809. (A4)
a etaj Intermediar, zona Gojdu, centrali termici, 
termopan, parchet gresie, faianță ușă 
metalică Inatalațll sanitare noi, modificări, preț 
36000 euro, neg, tel. 0788/166703,0745/302200. 
(A4)
a zona Decebal etaj Intermediar, 56 mp, deco
mandate, centrală termică parchet lucâtăne

preț 128000 ron, neg, accept credit Ipotecar; tel. 
0745/302200,0723/251498 (A4)

modificata, baicon mare incniz, nine întreținut • P* ««., *3, parchet laminat gresie,
creț 128000 ron. nea, accent credit ootecantel, - -' faianță C.T, termopan, balcon, preț 135600 RON, preț laMM) ron, neg, accept creau ipowcaritat.

• Mcomindata, parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar In camere, hol șl bucătărie, 
zona plată, preț 110.000 ran, neg., accept credit 
Ipotecar, tel. 0745/302200,0723/251498, 232808. 
(A4)
• modHIcM fa bucătărie, etaj 3, decomandate, 
zona Liliacului, contoriziri, fără modificări, 
ocupații azi, preț 129.000 ron, neg., tel. 
0745/302200,0723/251498,232808. (A4)
• zona Trident, etaj 3, ocupabll azi, contorlzărl, 
fără modificări, preț 72.000 ron, neg., accept 
credit Ipotecar, tel. 0723/251498,0745/302200, 
232808. (A4)
• afa|l, centrală termică, faianță, se dă opțional 
cu mobilă, zona Scărișoara, preț 83.000 ron, neg., 
tel. 0745/302200,0723/251498,232809. (A4)
• etil % dec., centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță, ușă metalică, Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel, 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• ataj 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță, parchet, balcon, Emlnescu, preț 110.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228.  
(AS)
a drcufa parchet, bloc de cărămidă balcon 
(tichii, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98.000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228.  (A5)
a tfac, eenHă termică proprie, parchet, balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
a Ml 8 uși schimbate, contorlzărl, parchet, 
zona gării, preț 120,000 lei, neg., tel, 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
a zona Dada, et Intermediar, termopane, modi
ficat, parchet laminat, bine întreținut, preț 22.000 
euro, tel 235208; 0724.620358; 0729.018866.( A6)
• una N. Bălcescu, modificat, balcon închis, 
parchet în camere, laminat pe hol șl bucătărie, 
gresie, faianță, Instalații suplimentare noi, preț 
99,000 RON, tel. 235208; 0724.620358; 0729.018866 
(A6)
a Deva, zona Progresul, 57 mp, decomandate, 
parchet în camere, balcon, apometre, reparti
toare, merită văzut preț 115.000 ron. Tel, 235208, 
0724/620358 (A6)
a sena Oojdu, etal 1, balcon închis, decoman
date, totul contorlzat, suportă modificări, 55 mp, 
preț 125.000 ron. Tel. 235208,0724/620358 (A6) 
a zonă ultracentrală, ST - 55 MP, decomandate, 
totul contorlzat, gresie + faianță, 2 balcoane, 
etaj Intermediar, merită văzut, preț 135000 ron, 
tel. 235208,0724/620358. (A6)
a pe Mul Decebal, dec, s>74 mp, vedere în 2 
părți, 2 balcoane, C.T., neamenajat, preț 140.000 
RON, neg, 0745/640725. (A7)
a pa Imlnaecu, aproape de Trident, st. 3, dec, 
1*58 mp, parchet gresie, faianță C.T,, 
termopane, balcon mare deschis, preț 155.000 
RON, 0745/640725. (A7)
a In Dada, et. 2, convectorl, Inetant apă caldă 
bale amendată termopan, preț 70.000 RON, 
neg, tel, 0745/159608 (A7)
a pe Scărișoara, semldec, neamenajat C.T., et.

4, acoperit cu tablă preț 78.000 ron, tel. 
0749/268830. (A7)
a ta Dada, semldec, et 3, neamenajat 2 holuri, 
parchet contorlzărl, preț 68.000 RON, tel. 
0746/640725. (A7)
a pa Zamflreceu, dec, et. 2, parchet, gresie, 
faianță apometre, ocupabll Imediat, preț 105,000 
RON, tel. 0749/268830. (A7)

• zona macului, dec, et. 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon închis, contorlzărl, s-50 mp, ocupabll 
Imediat, preț 128.000 RON, tel. 206003, 230324. 
(A7)
• zona Piața, 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc., 
mobilat șl utilat, preț 160.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578. (A8)
• zona Zamflrescu, 2 camere, circuit gresie, 
faianță, termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorlzărl, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armata!, 2 camere, bucătărie, bale, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet preț 724X10 Ron, 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zonă coniraU, 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• In drcuH, bloc de cărămidă balcon închis, 
zona Dacia, preț 98.000 RON, neg, tel.231800, 
0740/317314. (A9)
• camere decomandata, cu parchet balcon 
închis, contorlzărl Integrale, et. 1, zona 
Kogălnlceanu, preț 125.000 RON, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)
• Brad, gnrio, faianță parter, zona A preț nego
ciabil, tel. 0254/613366, 0788/040490,
0788/158483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04
• urgent Deva, plata Imediat Tel. 215212. (Al)

• m cumpără foarte urgent apartament 2 
camere, în Deva, orice zonă Indiferent de etaj, 
se oferă preț bun, plata Imediat, de preferință 
fără amenajări, se oferă de la 65.000 ron pâriă la 
130.000 ron, tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)
• tMHoacomanoan. samn, parchet, 78 mp, 
etal 1, bloc cărămidă zona Kogălnlceanu, preț
1,4 mid. lei, negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• Qojdu, etaj 1, contorlzărl complete, parchet 
balcon, preț 140.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• Hmldacomandata, centrală termică 
termopan la bucătărie, gresie, etal 2, zona 
ștrand, preț 28.000 euro. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
■ Dada, et 3, centrală termică amenajat, preț 
92.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Qo|dfa(L 2, circuit, faianță gresie, preț 145.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dorobanți paitar, 2 băl, living, centrală 
termică balcon închis, preț 190.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• zona Patria, amenalat modern, centrală 
termică balcon, et 2, preț 41.000 euro, neg., tel. 
0740/013971. (A2)
• zona Qo|du, modernizări, balcon, etal Inter
mediar, preț 125.000 RON, neg., tel. 0740/013971. 
(A2)
• doc, hd central, gresie, faianță CT, apometre, 
zona pieței, preț 1.400 mid., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• doc, CT, parchet fără îmbunătățiri, poate fi 
folosit șl ca spațiu comercial, cu Intrare din Str. 
Liliacului, preț 1.550 mid., tel. 232060, 
0742/290024 (A3)
• decomandata, 70 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 Decebal ultracentral, 2 băi, 2 balcoane, 
decomandate, termopan, parchet bine 
întreț reț 50.000 euro, neg., tel. 0745/302200,
0788465703. (A4)
■ zona Miorița, balcon mare închis, 2 băi, 
contorlzărl totale, parchet accept credit 
Ipotecar, preț 39.000 euro, neg., tel. 0745/302200, 
0723/251498232809. (A4)
• doc. contrală termică proprie, living, 
bucătărie amenalată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• dac, contrau termică 2 băl, boxă st 98 mp, 
Carpațl, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• etaj 2, balcon, parchet, repartitoare, 
contorlzărl la apă șl gaz, Al. Păcii, Go]du, preț 
38000 euro, tel. 223400,0724/169303,0740/914688 
(A5)
• zona Decebal et 3, termopane, 2 băl cu gresie 
șl faianță 2 balcoane închise, totul contorlzat, 
parchet în camere, merită văzut preț 45.000 
euro. tel. 235208; 0724620358; 0729.018866. (A6)
• zona Docebal decomandate, CT, parchet preț 
135.000 RON, neg, tel. 235208; 0724.620358; 
0729X18866. (A6)
• zona împăratul Tralan, Deva, etal 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)
• b-dul Docebal et 1, dec., s=75 mp, contorlzărl, 
neamenajat preț 160.000 RON, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• Mul Decebal dec., parchet, gresie, faianță, 
C.T.. zon rtlma, preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
o pe AL Straiului, semldec., et. 3 din 4, gresie, 
faianță C.T., liber, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0740213174 (A7)
• Dadă bucătărie modificată parchet gresie, 
faianță contorlzărl, preț 88000 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 contorlzărl, st 78 mp, 
pretabll pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• camere dm data cu parchet, 
contorlzărl, balcon, et, 3, zona Kogălnlceanu, 
Deva, preț 38000 euro, tel. 212141. (A9)
• Brad, terasă închisă preț negociabil, tel. 
0254/613368 0788/040.490,0788/158483. (A10)
• zonă centrau, Brad, 2 băl, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)

Cump.tr ap. 3 camere (06)
■ se cumpără apartament 3 camere, în Deva, 
orice zonă Indiferent de amenajări sau etal, 
evaluare la vedere, cu plata Imediat, tel. 
0723/251498 0745/302200,232809. (A4)

Vând ap. 4 camere (07)-
• decomandata, 22 Decembrie, etaj 3, 2 
balcoane, 2 băl, centrală termică, parchet, 
îmbunătățiri, preț 62.000 euro. Tel. 0726/710903. 
(Al)
• aemldoc, parchet, apometre, et. 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1.500 mid., neg., tel. 
232060,0742/290024(A3)

• dec, CT, 2 balcoane, 2 băi, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, superame- 
najat, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• dec, st 100 mp, contorlzărl, Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688.(A5)
• eta| 2, centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• zonă ultracentrală et. 2, st 100 mp, balcoane 
spațioase, decomandate, gresie, faianță 
parchet în camere, 2 băi, CT, proaspăt zugrăvit, 
merită văzut, preț 60.000 euro, tel 235208; 
0724.620358. (A6)
• bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg., tel. 235208,0729/018866, (A6)
• pe B-dul 22 Decembrie, dec., et. 3 din 4, modi
ficat, living mare, 2 băi, 2 balcoane, C.T., ușă 
metalică, s= 102 mp, amenajat frumos, preț 
62.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• pe Dorobanți et. 4, acoperit cu tablă, C.T., 2 
băi, balcon, neamenajat, preț 48.000 euro, 
tel.0749/268830. (A7)
• pe Bălcescu, et 2, semldec., bloc de cărămidă 
contorlzărl, parchet, 2 băl, s=80 mp, preț 170.000 
RON, neg. ,tel. 206003,230324. (A7).
• zona L Creangă, 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inst. sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zona l. Creangă, 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et. bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvln, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță, CT. 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746479288, (A8)
• dac, 2 băl (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, et 3, bd. Decebal, preț neg., 
merită văzut, tel. 23180u. U74O/317313. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva, I balcoane, 2 băl, scară Interioară 
centrală termică 130 mp, preț 240.000 ron. Tel. 
0722/564004(Al)
• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et. bun, 3 băl, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
n74SZ7W578.(A8)

Vând case, vile (13)
• casă nouă în Deva, P+E+M, sc 240 mp, 2 Intrări 
separate, 5 camere, 2 băl, 2 bucătării, garaj, 
centrală termică, canalizare, 400 mp teren, preț 
98.000 euro, negociabil. Tel. 0722/564004. (Al)
• casă la 14 km de Deva, 3 nivele, garaj șl 800 mp 
teren, totul nou, canalizare, apă, gaz, curent, 
preț 65.000 euro. Tel. 0722/564004. (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 Barlțlu, D+ P+l, 4 camere, 2 băi, 2 
bucătării, balcon, scară interioară gară pentru 2 
mașini, grădină, centrală termică preț 200000 
euro, tel. 235 208,0724-620358. (A6)
• zona Plstroasă P+l. construcție 2000, parter: 
2 camere, hol, bale, bucătărie, gară, la etaj: 3 
camere, hol, bale, bucătărie, pretabil 2 familii, 
curte, st=290 mp; preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)

• construcția 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi,
3 dormitoare, terasă gară, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• construcția 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă gară, 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, gară (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483.  (A10) .
• Brad, zona B, curte, gară, st 2500 mp, curenf 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366.- 
0788/040 «0, 07=8/158.483. (A10)

Cumpăr casă (14)
• uroanttn Deva sau Slmerla, cu grădină plata 
Imediat, rpl, 215212. (Al

Case de vacanță (15)

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

Vând case la țară (17)

• cast 2 camere, grădină, Leșnlc, nr. 132. 
Relații latei. 0742/346744. (8/21.11)

• cast In Bretea Mureșeni loc central, preț 
negociabil. Tel. 0254/215795. (T)

• Inctpori tecomandata. balcon închis, 
renovată parchet, gresie, faianță etaj 3, zona 
Bălcescu, preț 750 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/019418 (Al)
• decomandata, contoriziri, termopane, ușă 
metalică, Deva, preț 55.000 ron. Tel. 0745/639022, 
0726/316798 (Al)
• semldecomandata, contoriziri, repartitoare 
de căldură, parchet laminat, balcon, zona 
Kogălnlceanu, preț 72.000 ron. Tel. 07^/639022, 
0726/316796. (Al)
• decomandate, contoriziri, termopane, ușă 
metalică parter, zona Emlnescu, preț60.000 ron; 
negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• confort 1, dec., bucătărie faianță + gresie, 
contoriziri, zona N. Bălcescu nou, preț 82.000 
RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)

în mod natural contra ejaculării precoceIn ultimii ani prin apariția mai multor medicamente s-au deschis noi posibilități pentru rezolvarea a ceea ce a fost considerată principala problemă sexuală a bărbaților: disfuncția erectilă. Ceea ce este greu de crezut este faptul că există o problemă chiar mai mare decât aceasta, o problemă de natură psihologică Care afectează bărbații, respectiv incapacitatea de a atinge satisfacția sexuală concomitent eu partenerele lor, iar această problemă nu a fost vizată până acum de nici un produs farmaceutic.Ejacularea prematură este o problemă care nu poate fi tratată prin produse farmaceutice care au ca scop mărirea potențai, și se crede cl afectează destul de mulți bărbați, poate chiar într-un număr mai mare decât disfuncția erectilă.Ejacularea precoce este cea mai comună disfuncțic sexuală a bărbaților și se manifestă în principal la bărbați cu vârste sub 40 de ani. Majoritatea specialiștilor care tratează ejacularea prematură definesc această problemă ca fiind apariția ejaculării mai devreme decât își doresc cei doi parteneri sexuali.La începutul unei relații ejacularea prematură este cauzală de nuri multe ori de anxietate și de stimulați® exagerată. Alțî factori de natură psihologică, precum vinovăția, pot fi relevante pentru această stare. Inhibitori pe bază de serotonina selectivă, ca medicamentele contra depresiei, au avut un efect semnificativ in remedierea ejaculării premature, totuși, câteva dintre efectele secundare pe termen lung asociate cu aceștia sunt deja cunoscute, cel mai important ar fi micșorarea libidoului, dar pot fi și multe alte efecte necunoscute, ca să nu menționăm cheltuielile imense ale unui astfel de tratament, care pentru majoritatea bărbaților poate fi un obstacol financiar.Fabrica de medicamente Ziirich Medical Labs din SUA a creat un produs revoluționar: Prematrol, care este primul supliment nutritiv și farmaceutic cu proprietăți naturale contra anxietății dezvoltat pentru amânarea ejaculării.Prematrol este un produs excepțional datorită proprietăților sale nutritive și farmaceutice, creat dintr-uh amestec unic de ingrediente și folosit ca metodă de relaxare și pentru sprijinirea funcțiilor sexuale normale, astfel că poate împiedica ejacularea prematură și, totodată, poate susține o activitate sexuală de lungă durată. în compoziția unică a Prematrolului, ingredientele cheie simt: extractul de Passifiora, extractul de semințe de Griffonia Simplicifolia, extractul de fructe de Cistanche, Vitamina B6, Acidul folie.O cutie dc Prematrol conține 60 de comprimate, care trebuie administrat in felul uimitor: 1-2 comprimate cu 45-60 de minute înainte de începerea activității sexuale, sau zilnic pentru un rezultat optim, cea ce ar putea duce la înlăturarea problemei definitiv. Pentru mai multe informații accesați situl www.prematrol.ro sau sunați la numerele de telefon: 0742-141071 sau 0742-141072. Prețui unei cutii de Prematrol este 179 RON (1.790.000 lei)+taxe poștale.
în DEVA căutat în farmacia GALENICA de pe Calea Zarandului. Bl. 43, parterAcest produs este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul! g

mai Dimii
țhla McDonald’s™

îți oferim 

să ni tej

dem^stret|șe^4țit;

T^vino să lucrezi 
în echipa noastră!

le așteaptă un
H 

program 
flexibi{ și colegi 

W dornici să-fi
H Jwransmită exoeriența 

acumulată în cadrul 
mei companii multinaționalei

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

RECLAME

Cump.tr
http://www.prematrol.ro
mailto:deva@ro.mcd.com
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• dK, bucăttrl», baie, contorizări, etaj interme
diar, zona Mărăsti, preț 75.000 RON, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• 2 curara, 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)
• dac, contorizări, parter, zona Gojdu, preț 
21.000 euro, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• logțnt, Mnddoc, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, mobilată, balcon închis, zona 
Mărăsti, preț 670 mii, neg, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• zona Emknacu ■ poliție, 40 mp, etaj interme
diar, cu balcon, Incăpen decomandate, centrală 
termică, parchet, ocupabilă imediat, preț 28.000 
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) ■
• ața( 1, dec, gresie, faianță, termopane, ușă 
schimbată, beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228. (A5)
• alai 3, dec, contorizări, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78000 RON, neg, 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (A5)

■ 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, 
0729/018866. (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg, tel. 
235208 0729/018866. (A6)
• zona Mâță, et. 2, contorizări, balcon, parchet, 
preț 235208,0724/620358 (A6)
• lagent, ki zona Gojdu, etl, 2 camere, s=27 mp, 
contorizări, parchet preț 61.000 RON, neg, tel. 
0749/268830. (A7)
• zona Eminescu, etJ, semidec, s=26 mp, 
neamenajată, zugrăvită, curată, contorizări, preț 
55.000 RON, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• pe b-dul I. Maniu, et 2, dec, neamenajată, 
ocupabilă imediat, s=30 mp, preț 85.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• tn zona Miorița, semidec, s=30 mp, parchet 
apometre, neamenajată liberă etaj 8, preț 
71.000 RON, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• in Dorobanți, parter, dec, s-27 mp, gresie, 
faianță rolete exterioare, contorizări, liberă preț 
69.000 RON, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• urgent, zona Dacia, dec, et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg, tel. 0745/786578. (A8)

Suntem 
numărul 1 în 

județul 
Hunedoara!

(35428)

WCEW
8r3rFM

Radio Deva
100% local

«««11®

Pentru că e Luna Cadourilor, 21 decembrie vă poate aduce I , V •! 111

a câte 'l v <J leii. între 15 noiembrie și 15 decembrie decupați fiecare

literă a zilei apărută in hartă, la sfârșit compuneți o propoziție, lipiți-o pe o 
coală și trimiteți-o la O.P.1, CP 3 Deva, depuneți-o în cutiile speciale Cuvântul 
Liber sau veniți cu ea chiar la redacție, până in 20 decembrie. Cu CL fiecare 
literă este câștigătoare!

REGULAMENT: La acest concurs nu pot 
participa angajații S.C. Inform Media S.R.L. 
și nici rudele acestora de gradele I si II. Relații

IWflTUlSSIBl
O POARTA DESCHISA SPRE EUROPA

ANCONA 
PATRAS 
ATENA

4LARISSA

'ATENA

THESSALONIKI
KATERINIj

INFORMAȚII la tel: 08010100100 
sau 

în orice agenție ATLASSIB
RECLAME
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flaOrte.' c.lHIc.r. conform postului, expe
riență releventl, cezler firi antecedente 
penale.
Candidași care îndeplinesc aceste criterii 
sunt rugați să trimită CV prin fax: 0725- 
541101 sau prin e-mall: 

raain.marMNbaraniurai.rfl.
Se oferi salariu atractiv.
Persoană de contact: director Rizvan 
Mares-0725-541000.
Vor fl contactat! pentru Interviu ;l proce
durile de angajare numai candidați! 
selectați. (69680)

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

(70285)

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

CENTRALE TERMICE.

1. 
2
3.
4.

5.

SZ Aprobare ix
tel: 712592

Deva, ba. Deceniu, bl. I parter
Deva, bd. I. Maniu, bl. J parter
Hunedoara, bd. Corvin nr. 9
Orăștie, str. Eroilor, bl.CI part. tel: 244603 )St 111131. 03 O CC 
Brad, str. Avram Iancu. bl.43 p. tel: 612822

S.C. DITEL NET S.R.L.
Deva, Str. B.Șt. Delavrancea 
Nr.9A
Tel: 0254 217402
Tel/Fax: 0254 243000 
Mobil: 0744118773
E-mail: cdlnis@8tnart.ro

DUEL NET vi oferă produse, 
servicii șl soluții profesionale complete 
tn domeniul telecomunicațiilor:
■ rețele telefonice fixe și wireless
■ centrale telefonice, telefoane și faxuri 
• sisteme de alarmă antiefracțte
■ echipamente de telecomunicații
■ consultanță șl secretariat

(64M3)
REALIZARE, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

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

DISTRIBUITOR AUTORIZAT SKY ATC:
-PAPF.TÂRIE

1 ECTRCBL SCULE, UNELTE, CUIE ELECTRICE 
-ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE,
-BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(65051)

’ Aufe# caums. wwtlVșL 
<cal *k o perioade le 

12 rild tanuiuri 55S ron/ 
pemnaiH, diutrirr pnrtuMta 
01.0!) -30,11 ,2OU6 
InirW / IA*. 08MW WlS

«un» dteteta-90 zfcâ

U. 0954/234717, 
mwaoi V49/U1R9

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS2»
■ TÂMPLARII PVC Ș1 ALUMINIU PROFIL! RIMAU
■ UIAM TIRMOPAN ■ JALUZIU VIRHCAU ■ RULOURI
• 10% REDUCERI
* GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA______________________
ÎJLVA. str Ion Cie.inq.i, bl. 25, ,ip. 2

• zona Dada, 1 cameră, bale, parchet, marmură, 
gaz, repartitoare, et bun, preț <000 Ren, neg., 
tel. 0746/779288 (AS)
• ma Dada, 2 camere, parchet, gaz contorlzat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0748/779288

• zona DorabantL bucătărie, hol, balcon, 
cameră, gresie, faianță, Inst sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25,000 auro, tel. 
0746/779288 (AS)
• die. amenajau (parchet laminat, gresie, 
faianță), contorlzărl, et.3, zona Zamflrescu, 
Deva, preț 85.000 RON, neg., tel.231800, 
0740/317314. (A9)
• dec, cameră cu parchet contorlzărl Integrale, 
etaj Intermediar, s 43 mp, bd. 22 Decembral 
(zona Liceul Auto), Deva, preț negociabil, tel. 
212141,231800. (A9)
• Brad, confort 1 sporit, etaj 2, mobilați preț 
negociabil, tel. 0254/813366, 0786/040480, 
0788158483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)
o io cumplit foarte urgent g om «mDeva. 
orice zonă, se oferă preț bun, plata Imediat de 
preferință fără amenalărl, se oferă de la 67.000 
ron pănă la 87.000 ron, tel. 0745/302200, 
0723/251498(44)

Vând terenuri (21)
• UJ0O mp teren, tn Deva, lângă Cabana Bejan.
Tel. 222002. (T)

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

• 3000 mp. Intravilan, Intrare tn Slmerla dinspre 
Deva, DN 7, fe 84 m, PUD, Certificat de urbanism 
spațiu comercial P +1, avize, branșamente de 
utlllrațl (curent apă gaz) pe teren. Tel: 0723- 
230204. CD
• Deva, zonă rezidențiali, 6 parcele, 740 mp 
parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 euro 
parcela Tel. 0722/564004 (Al)
• HrarihA pe DN7, lăngă ștrand, 1200 mp, fs 40 
m, preț 120 euro mp, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al) '

• urgent, IntravRan, st«5000 mp, fs 20 m, 2 
parcele, acces din DN 7, zona Săntandrel, Ideal 
pentru hale Industriale, preț 15 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024 (A3)
• Mivllin. I7W mp. fe 30 m, facilități: apă, gaz, 
curent, zona Săntuhalm, preț 25 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024 (A3)
• urgent grădnă * construcție casă livadă 
fântână curent st=1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 232060, 
0742/290014 (A3)
• Intravilan, o*=155O mp, fs 18 m, facilități: 
curent apă, gaz, zona Săntandrel, 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)
• se vinde teren, In Deva, zona Emlnescu, 
parcelat de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, 
formă dreptunghiulară poziție bună Ideal pt 
Investiție, construcție casă acte la zl, preț de la 
22 euro/mp, la 25 euro/mp, neg., tel. 
0723/251498 0788/165 703,0254/232809. (A4)
• Intravilan, la DN 7, Intre Deva șl Slmerla, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, fiecare, utilități In 
zonă preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (A5)
• 3 panele de 800 mp, 20X40 metri, Intravilan, 
utilități In zonă loc drept șl panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,07243/169303, 
0740/914688 (A5)
• Intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități In zonă Zăvol-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)

• Hravtan, et 1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, tmprelmult tn apropierea bisericii de 
pe Emlnescu, loc drept, stradă asfaltată preț 95 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• el HM mp, front stradal 15 m, utilități tn 
apropiere, Intre Sânthalm șl Macon, preț 15 
euro/mp, neg,, tel, 223400, 0724/1M303, 
0742/005228 (A5)
a zona Zăvoi, 1000 mp, fs 15 m, toate utilitățile, 
Ideal construcție casă panoramă superbă preț 
40 euro mp. Tel. 235208 0724/620358 (A6)

• bibwllu Den, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018886. (A6)
o MuvBzn. la DN 7, st 3041 mp, fS 90 m. cu nr. de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă, curent, 
toate cu proiect șl branșament pe teren, avize 
gentr^coMtrucțle, preț 35 euro/mp, neg., tel.

• Deva, Mwlan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, Ideale

6intru birouri șl depozit, preț 210.000 euro, neg., 
>1.0745/786578(48)

• IntavUais h Deva, zona Zăvoi, 1*1000 mp, 
fs»18 utilități In zonă preț neg., tel. 212141, 
231800.(49)
• teran, o 500-1000 mp, zona Belan, Deva, toate 
utlUtăiiiie In zonă preț 25 euro/mp, tel. 231800, 
0745/511778 (49)
• Brad, grădină + garai, st 350 mp, curent 
trifazic, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• BraHevț 1800 mp, Intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/813368 0788/040490,0788/158.483. (A10)
e Brad, 1 ha, zona 8 Intravilan, preț atractiv, tel. 
nv -« <07® in.4», 0788/158483. (A10)

Cumpăr teren (22)
• 8 ha teren Intravilan, lașosea Deva sau tmpre- 
luH-l. -late In-"- ’ 01521 ’ (Al)_________

Vând spații comerciale (25)

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

• hală de producție, 4 birouri, 2 CT. grup social, 
sală de ședințe, poduri rulante, cale ferată 
rampă teren st=6700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• hală bidusMală st=800 mp, compartimentat 
In 2, apă gaz, curent șl teren st=6800 mp 
construcție nouă Deva, tel. 232060,0742/290024. 
(A3)
• et«290 mp, H=43 m, curent trifazic, CT, birou 
renovat zona Deva, preț 140.000 euro, neg, tel. 
232060,0742/290024. (A3)

• m vinde apartament 2 camere, zona Gojdu, 
modificat In spațiu comercial, contorlzărl, preț 
38000 euro, neg, tel 0723/251498 0745/302200, 
232808 (A4)
• se vinde apartament 2 camere, zona 
Emlnescu, parter, modificat In spațiu comercial, 
parchet gresie șl faianță contorlzărl, ocupabll 
repede, preț 120.000 ron neg, tel 0745/302200, 
0723/251498 232809. (A4)
• zona MărtșlL st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578 (A8)

Vând alte imobile (27)
• Brad, autor patiserie cu dospltor, preț nego
ciabil, tel. 0254/613368 0788/040.490,
0788/158483. (A10)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent zona Blăjenl, preț negociabil, tel. 
0254/613368 0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, carmangerie, abator, anexe, st 400 mp, 
preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

DEVA, STR. HARASTlBLMfi

SERVICII DE CURĂȚENIE

r
SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA Șl CONFORT 
Servicii profesionale de curățenie și (te întreținere

Tel/lfex:O2S4/231552 Mobll:0721/032271 g

BFB
Stăm

3 3 00 2 5 - Oeve 
Tel./Fax : 0254/213510 
•-mail: itamprodrarttoHnk.ro 

79,99ffCW/SET*|

DOUA ȘTAMPILE DINTR-UN FOC I

Duo Deal UNA PENTRU BIROU 
UNA PENTRU BUZUNAR !

nonwtrul rin «g mmi

SC CRISDEY CAR SRL
închiriază autoturisme, 
utilitare și autoturisme 

pentru taxi. 
Preț unic! 
Informații

la tel. 0722/678.722.

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

CRUPUL ȘCOLAR „GRIGORE MOISIL" DEVA

Organizează concurs, în data de 11.12.2006, pentru 

ocuparea postului de INGINER DE SISTEM (INFORMATI-
CIAN), dosarele se depun până la data de 

06.12.2006 la secretariatul unității. 
Relații suplimentare la telefoanele 221280, 221206.

(70696)

• Brad, dependințe (garai P+l), 50 mp, curte 
mare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,O.ad/lb.- ,A10)

Auto românești (36)

Imobile chirii (29)

• ofer spra închiriere, tn Deva, str. Horea, 
nr. 143 A, casă (demisol, parter, etaj) In 
suprafață de 240 mp, pretabilă pentru sediu 
firmă, depozitare sau locuință. Tel. 
0729/165801.(2/24.11)

• ofer spre închiriere garsonieră, tn Deva, 
mobilată complet, preț 80 euro/lună. Tel. 215212. 
(Al)
• ofer epra închiriere apartament 2 camere, 
complet mobilat, preț 150 euro/lună. Tel. 215212. 
(Al)
• ofer zara închiriere spațiu comercial, tn Deva, 
70 mp plus 130 mp depozit, termopane, centrală 
termică preț aoo euro/lună Tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, zonă centrală, mobilat 
modern, preț 170 euro/lună, tel. 0740/013971. 
(A2)
• gartontoră zonă centrală, mobilat, preț 110 
euro/lună tel. 0740/013971. (A2)
• apartament! camere, zona Bălcescu, mobilat 
modern, centrală termică, preț 150 euro/lună, 
tel. 0740/013971. (A2)
• ofer pentru închiriat ap. 4 camere, mobilat și 
utilat, totul nou, CT, aragaz, frigider, TV, 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, contorlzărl la apă șl gaz, preț 
100 euro, zona T. Malorescu, tel. 232060, 
0742/290024 (A3)
• ofer pentru închiriat ap. 4 camere, mobilat, 
aragaz, frigider, CT, renovat, zona 22 Decembrie, 
preț 300 euro, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere, circuit, et. 3, contorlzări 
la apă șl gaz, nemobllat, zona Miorița, preț 120 
euro/lună tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)
• cază mare, 3 dormitoare, 3 băi, living, garaj, 
curte, zonă semlcentrală, liniștită preț 1000 
euro, tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)

• zona Mărășă apartament 3 camere (living șl2 
dormitoare), termopane, centrală termică 
podele laminate, tv color, gresie, faianță, 
mobilat șl utilat, preț 300 euro/lună Tel. 235208 
0729/018866. (A6)
• caut apartamente sau garsoniere, (NE)mobi- 
late, zona Gojdu, B-dul Decebal, piață M. 
Emlnescu, ofer prețul pieței In funcție de 
condițiile oferite, tel. 235208,0724-620358,0729- 
018866. (A6)
• apartament 4 camere, zona Liliacului, etaj 
Intermediar, de lux, centrală termică, 
termopane, gresie + faianță parchet, complet 
mobilat șl utilat, merită văzut, preț negociabil, 
tel. 235208 0724-620358. (A6)
• ofer pentni închiriere apartament 4 camere, 
modificat șl utilat stil occidental, CT, zona Liliac
ului, Deva, tel.231800,0740/317314. (A9)

Cititorii Cuvântul 
liber: 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul familiei tale!

SJt-WhSttULk,

(69885)

• vând Dada 1410 L, af 1998,38500 km rulați, 
stare excepțională Farcas Dumitru, VațadeSus. 
Te' 0720/^0796.0789^42507 (Ț)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând urgent abrlcht cu două cuțite, motor 
monofazic 2,2, preț negociabil. Tel. 263598 (T)

Garaje (43)
• vând garai cu teren proprietate, pe str. Lăstun
(Ady Endre) Deva. Tel. 0722/331121. (T)

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

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

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

Materiale de construcții (53)
• vând Nto și lațuri pentru acoperiș, preț nego
ciabil. Tel. 0254/215795. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• cumpăr capra. Relații la tel. 0723/620917. 
(9/24.11)

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

• ofer pentru montă masculi de Ciobănesc 
mioritic și Ciobănesc caucazian, exemplare 
superbe, talie foarte mare: vând pul de Foxterier 
din părinți buni vânători. Tel. 0720/575832. (T)

Altele (61)
• vând convector de fontă cu instalație aferentă 
și boiler cu Instalație aferentă preț 500 ron. Tel. 
741594,0724/337265. (T)
• vând diverse covoare și mochete, masă 
bucătărie cu scaune, dulăplor încălțăminte, preț 
avantajos. Tel. 0723/288282. (T)
• vând fereastră nouă tn 2 canate, preț nego
ciabil. Tel. 0254/215795. (T)
• vând geam 2 canate, geam 3 canate, ușă 
pentru hol la casă ușă pentru baie, hldrofor 801 
cu pompă, instant pe gaz, damigene 50 I, 
arzătoare de 600 pentru gaz. Tel. 234156,

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

-abort aniportzlnk, sigur țl rapid, 
persoane In Italia-100 mira, ianu-120 
euro, Franța, Portugala șl Belgia, cu mașini 
modeme; reduceri pentru grupuri; azlgur 
necesarul pentru o călătorie tlgură. TeL 
0723/329600, 07W466835, 0743/241018 
(4/21.11)

S.C ABtDSJS sa

cu sediul în Șoimuș, 
nr. 409, 

jud. Hunedoara, 
tel. 0354-100208 ( 
sau 0749-056515 

caută colaboratori 
producători din 
masiv (fag) in 

combinație cu pal,
PFL. Cooperare 

avantajoasă și de 
lungă durată.

(70559)

RECLAME

mailto:monicamth@zappmobile.ro
mailto:cdlnis@8tnart.ro
itamprodrarttoHnk.ro
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• rapamți, montaj Mntca, tautatațB atac- 
Mea auto, alarm* auto, OM, tv, audto - 
vtdao, modHc carbuntoan Dada (twttiț 
aprindea dactronlc*). TuL 0724'241491. 
amu)

• iranaportmoMIor.electrocasnlce.cuautode 
12 t și 14 mc volum; asigur demontare șl 
manevrare la mutare. Tel. 0254/225578, 
0744/934462,0726/551701. (T)
o transport poraoinai Italia, Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148,0749/037604. (65282)

Oferte locuri de muncă (74)
• im—num ob Expert ■ agenție acreditată
angajează asistenți medicali în unități sanitare 
din nordul italiei. Se oferă cazare șl întreținere 
gratuită, salariu 1435 - 2000 euro. Relații la 
0257/281818, 0741/115527, 0724/497851,
ww.expertjob.ro, lntematlonalgexpertjob.ro. 
(69168)
e BC AhxanAi Pan SRL Hunedoara angajează 
personal pentru ocuparea următoarelor posturi: 
secretariat șl contabilitate primară, agențl 
dlstrlbuțle-facturare, șoferi distribuitori, brutari 
calificați, femele de serviciu. Tel. 0254/749092. 
(1/23.11)
• BC TtMdtanl* Building SRL Deva angalează 
muncitori necallflcațl tn domeniul construcțiilor. 
CV la fax 0254/2343®, 232392. (4/23.11)
• sodetate comercială angajează agent 
vănzărl, studii medll/superloare, experiență 
minim 1 an tn domeniul vănzărllor, permis 
conducere cat. B. CV la fax 0254/219300 sau 
Deva str. Gh. Barlțlu, nr. 13. (11/21.11)
• sodetate comerdal* angajează conducător 
auto, permis conducere cat C+E șl atestat; 
oferim salariu motlvant Tel. 0254/232715, 
0729/009776.(9/24.11)
■ sodetate comerdal* angajează Inginer 
constructor, promoția 2006, dulgheri, zidari, 
fierari. Se asigur* salarii atractive. Tel. 
0722/301942.(7/24,11)

• sodetate comerciali angajează economist, 
studii superioare, experiență minim 2 ani, 
abilități de analiză, cunoștințe privind legislația 
financlar-contabilă. CV la fax 0254/219300 sau 
Deva, str. Gh. Barițiu, nr. 13. (11/21.11)
• sodetate comerdal* angajează șef fabrică 
păine, studii în domeniu; brutari și patiseri cali
ficați șl necalificați. Se asigură pachet salarlal 
atractiv. Tel. 0723/599610, 0722/301942, 
0254/230491.(7/24.11)
■ societate comerdal* angajează șofer pentru 
distribuție mărfuri alimentare. Tel. 0744/605685, 
0254/223950.(5/22.11)
• administrator, Petroșani, 1 post, data limită
25.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent comerdal, Deva, 10 posturi, data limită
27.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent comerdal, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 25.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent contractări șl achiziții, Călan, 1 post, 
data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent de pază în Incinte, Călan, 10 posturi, 
date limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent de pază tn Incinte, Călan, 2 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază în Incinte, Orăștle, 1 post, date 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent do pază în Incinte, Petrlla, 1 post, date 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent do pază în Incinte, Vulcan, 4 posturi, 
date limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent de pază, control acces, ordine șl 
Intervenții, Brad, 1 post, data limită 30.11, Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent do pază, control acces, ordine șl 
Intervenții, Călan, 12 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• agent do pază, control acces, ordine șl 
Intervenții, Călan, 2 posturi, data limită30.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent do pază, control acces, ordine șl' 
Intervenții, Hunedoara, 10 posturi, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine șl 
Intervenții, Hunedoara, 9 posturi, data limită
31.12. Tel, 213244, orele 9-16.
• agent do pază, control acces, ordine șl 
Intervenții, Petrlla, 7 posturi, fără cazier, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent do pază, control acces, ordine șl 
Intervenții, Vulcan, 2 posturi, stagiul militar 
satisfăcut, date limită 30.11. Tel. 213244. orele 9 • 
16.
• agent do turism, Lupenl. 1 post, data limită
30.11. Tel. 213244. orele 9-16.
• agent Imobiliar, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244. orele 9-16.
• ambalator manual, Călan, 6 posturi, aata 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 15.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Hunedoara 2 posturi, date 
limită 30.11. Tel. 213244,orele9-16.
• analist do calitate, Orăștle, 1 post, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• animator sodo-eaucatlv, Orăștle, 1 post, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• aalatant comerdal Hunedoara, 2 posturi, aata 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• aalatant manager, Orăștle, 1 post, data limită
15.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent medical generalist Deva, 1 post date 
limită 4.12. Tel. 213244, orele 9-16.

Comemorări (76)

RODICA!S-au scurs 12 ani de lacrimi și durere și /Știm cu toții aici e locul/Ce pe toți o să ne-adune/însă tu ne-ai părăsit/Pe nedrept și prea devreme. Parastasul de pomenire are loc astăzi 27 noiembrie, ora 16, în Cimitirul catolic de pe str. M. Eminescu.Nu te vom uita niciodată.
Părinții, fratele, cumnata, 
nepoatele și cei care te mai 

păstrează tn sufletul lor

cfX Din grădina clasei a Xll-a A a dispărut o floare! Ea s-a Ij” numit
HERȚA DANIELAFie ca Domnul să te așeze printre îngeri.Diriginte, profesor Burcă Vasile, Gr. Șc. „Grigore Moisil” Deva.

• aalatant modica! generalist, Deva, 8 posturi, 
data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• aalatant medical generalist, Lupenl, 1 post, 
date limită 1.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• aalatant medical generalist, Lupenl, 1 post, 
data limită 412. Tel. 213244, orele 9 -16.
• barman, Brad, 2 posturi, date limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• barman, Călan, 2 posturi, date limită 30.11. Tel.
213244, orele 9-16.
• barman, Călan, 3 posturi, date limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 21.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Hațeg, 2 posturi, date limită 20.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 3 posturi, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Lupani 2 posturi, date limită 1.12.Tel. 
213244, orele 9-16.
• betonlat, Deva, 5 posturi, date limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• betonlat, Hunedoara, 2 posturi, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar, Brad, 5 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Călan, 7 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Deva, 2 posturi, date limită 1412. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Deva, 6 posturi, date limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• brutar, Hunedoara, 5 posturi, date limită 25.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar, Lupenl, 2 posturi, date limită 1.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Lupenl, 5 posturi, data limită30.11. Tel. 
213244 orele 9-16.
• bucătar, Călan, 2 posturi, date limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Deva, 2 posturi, data limită 15.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Deva, 3 posturi, date limită 21.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar.Deva, 3 posturi, data UmltăîO.ll.Tel. 
213244 orele 9 -16

(1/24.11)
• bucătar, Hațeg, 1 post, data limită 15.12. Tel. 
213244 orele 9-16.
• bucătar, Hațeg, 1 post, date limită 31.12. Tel. 
213244 orele 9-16.
• bucătar, Hunedoara, 1 post, data limită 30.11. 
Tel. 213244, orele 9-16
• bucătar, Ortatfo, 4 posturi, date limită 22.12. 
Tel. 213244 orele 9-16.
• bucătar, PeMa. 1 post, date limită 30.11. Tel. 
213244 orele 9-16.
• bucătar, Petroșani 1 post, data limită 30.11. 
Tel. 213244 oreleF16.

• cartonaglet, Brad, 3 posturi, data limită 30.11. 
Tel. 213244orele 9 -16.
• caalerineaaator, Orăștle, 1 post, date limită
30.11, Tel. 213244 orele 9-16.
• drcutaiU la tăiat lemne de foc, Brad, 3 
posturi, date limită31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• drculaitet la tăiat lemne de foc, Orăștle, 1 
post, data limită 30.12. Tel. 213244 orele 9 -16
• coafor, Hunedoara, 2 posturi, date limită 25.12. 
Tel. 213244 orele 9-16.
• coafor, lupenl, 1 post, date limită 30.11. Tel. 
213244 orele 9-16.
• coafor, Petroșani 1 post, date limită 30.12. Tel. 
213244 orele 9^16.

• conducător aaodațn, filiale șl organizații 
obștești, Petroșani, 1 post, data limită 31.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confocțlonerraaamblor articole din textile,
Călan, 1 post data limită 31.12. Tel. 213244 orele 
9-16.
• eonfocțtoner-asamblor articole din textile, 
Călan, 30 posturi, date limită 1&12. Tel. 213244 
orele 9-16.
• confocțloner-aaamblor articole din textile, 
Călan, 36 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244 
orele 9-16.
• confocționer-asamblor articole din textile,
Hunedoara, 12 posturi, date limită 20.12. Tel. 
213244 orele 9-16.
• confocțkHMrrasamblor articole din textile,
Hunedoara, 13 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244 orele 9-16.
• confocțlonor-asaniblor articole din textile,
Hunedoara, .48 posturi, date limită 31.12. Tel. 
213244 orele 9-16.

Decese (75)

Cu adâncă durere în suflet, soția Olimpia, fiica Mirela _r\ și fiul Ovidiu anunță trecerea în neființă a mult iubi- 
ir tului soț și tată

RETEGAN IOANfost procuror-șef al județului Hunedoara, care a plecat dintre noi vineri, 24.11.2006, la vârsta de 74 de ani, înmormântarea va avea loc azi, 27.11.2006, la ora 13, în cimitirul de pe strada M. Eminescu, nr.44.
Dumnezeu să te odihnească în pace! Nu te vom uita niciodată!

Colectivele de procurori și personalul auxiliar din parchetele județului Hunedoara sunt alături de familia îndoliată de trecerea fulgerătoare în neființă a fostului procuror-șef
RETEGAN IOAN

Dumnezeu să tl odihnească în pace!

• csnfoețloMr-aaamblor articole din textile,
Hunedoara, 6 posturi, date limită 30.11. Tel. 
213244 orele 9-16.
• confocțloMnaamblor articole din textile, 
Petrlla, 5 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244 
orele 9-16.
• confocttomr-Mambtor articole din textile,
Petroșani, 5 posturi, date limită 20.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.

(8/24.11)

(1/27.11)

• confocțfoner-uamblor articole din textile,
Vulcan, 20 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.

eonfoctiontr articole din piele șl înlocuitori. 
Brad, 10 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confectioner articole din piele șl înlocuitori, 
Brad, 29 posturi, date limită 31.12. Tel. 213244, 
orele 9-16

Pote-Mix - puterea bărbăției

33% din români au probleme de erecție - compania AB Research a dat 
publicității un studiu referitor la sexualitatea populației active din România. 
Potrivit rezultatelor un român din trei suferă de disfuncție erectilă, această 
problemă Bind frecventă $1 în rândul populației cu vârsta mai mică de 25 de ani. 
(nuna: Hotimwi)Spre deosebire de alte produse similare, Pote-Mix întărește potența la bărbați pe termen lung, nit este un medicament "de eveniment”. La prețul unei cutii puteți avea chiar sute de erecții normale, în loc de una-două.Este capabil să înlăture tulburările potențiale mai mari sau mai mici, să elimine problemele de circulație cauzate de modul de viață stresant, să ușureze păstrarea rezistenței fizice, poate reînnoi sau întări performanța sexuală și poate produce din nou potența. Deoarece este un produs natural nu are efecte secundare.

SC IM RIAN ROMSPED SRL ORADEA 
membră a grupului de firme

JWARIAN WHEN
VA oferă un NOU SERVICIU la standardele de 

calitate cu care ați fost deja obișnuiți:

Punctele forte ale produsuluiProdusul Pote-Mix poate fi administrat și fumătorilor sau bolnavilor cu tulburări cardiovasculare. Nu are efecte nocive, sau efecte secundare, poate fi administrat și de către persoane cat© suferă de diabet, hipertensiune, sau se află în stare de postinfarct. Pe toată perioada administrării produsului se poate consuma alcool.Pote-Mix conține în mod exclusiv substanțe naturale, plante medicinale, uleiuri vegetale și nu conține nici un fel de hormoni. Se întrebuințează pe lângă un mod de viață sănătos, paralel cu consumul de alimente. Compușii cei mai importanți ai tabletelor sunt: usturoiul, praful de fasole verde, urzica, țelina, orzul verde, uleiul din semințe de dovleac.Modul de administrare: zilnic 3x2 tablete, în mod regulat. întreruperile pot produce tulburări de efect, în termen de 12 ore lipsa trebuie completată, și în

CURIERAT RAPID EXTERN

iccst fel efectul dorit se va manifesta în termen de două luni. Tabletele se vor administradimineața, la prânz și seara, după mese, pe cât posibil cu apă minerală fără acid carbonic. O cutie conține 150 tablete, suficientă pentru 25 zile.Are efect crescut în cazul utilizării sistematice și regulate. Pentru menținerea efectului pe termen lung (aproximativ 6 luni), recomandăm folosirea produsului pe o perioadă de cel puțin 2- 3 luni continuu.Pentru mai multe informații accesați situl oficial www.potemix.ro sau sunați la numerele de telefon 0742 - 141 071 sau 0742 - 141 072. Prețul unei cutii de Pote-Mix este 149 RON (1.490.000 lei)+taxe poștale.în DEVA căutați în farmacia GALENICA de pe Calea Zarandului, BL 43, parter
S

Acest produs este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! E

VIENA

EUROPA
curierat, veți obține:

- satisfacție deplină
- la cel mai bun raport calitate - preț

Informații și comenzi la:
ORADEA
Tal: 0259-470.060 
Fax:0259-456.391
Mobil: 0744-788.002

TIMISOARA
TeVfax: 0256-200.398 
Tel/Fax: 0259-200.396
Mobil: 0744-641.316

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

REȘIȚA
Mobil:0720-529899
Mobil:0724-851657

(64970)

4.

ww.expertjob.ro
lntematlonalgexpertjob.ro
http://www.potemix.ro
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•A pozat Lesko. Revista The ONE a decis că iarna acesta se poartă Moscova, astfel că pentru noul număr al publicației, care apare pe piață astăzi, Anna Lesko a pozat și și-a povestit viața chiar pe străzile înghețate din capitala europeană cu cei mai mulți milionari,

Desene animate Actorul australianHugh JacKman a prezintat filmul ie animație „Ratonpolis” la Madrid. Jackman face vocea unuia dintre personaje. (Foto: epa)
.............................................................................................. ............................................................

Și-a lansat autobiografia

Test medicalLondra (MF) - Un test I medical care utilizează ș scanarea prin rezonanță i magnetică, pentru a i depista persoanele tinere i pasibile de deces subit : din cauza tulburărilor i cardiace, a fost dezvoltat i în Marea Britanie. Testul depistează even- i tualele țesuturi cicatrizate ale inimii, un i simptom important al I cardiomiopatiei dilata- j tive, care nu ar putea fi i detectat altfel. în cazul i acestei maladii, mușchi- ș ul cardiac slăbește, se ; dilată și nu mai poate i pompa sânge în mod eficient. Această boală I comună poate apărea la i orice vârstă. Tehnica ; nouă implică injectarea i unei substanțepe bază de i gadoliniu în sistemul i venos al pacientului și | apoi scanarea lui prin l intermediul rezonanței i magnetice. i 

All este un pui de vidră, în vârstă de numai opt săptămâni, care a fost găsit de Hdiko Selmeczi din Sandorfalva, Ungaria.
(Foto: EPA)

Alt film cu Robert LangdonLos Angeles (MF) - „Codul lui da Vinci”, adaptarea pentru marele ecran a romanului cu același titlu scris de Dan Brown, va fi urmată de un nou film despre aventurile specialistului în simbolistică Robert Langdon, interpretat de Tom Hanks. Akiva Goldsman, scenaristul filmului „Codul lui da Vinci”, a fost însărcinat de studiourile Sony să realizeze o continuare a superproducției care se va baza pe un alt roman scris de Dan Brown, „îngeri și demoni”, publicat în 2000. Intriga originală a romanului, în care profesorul Langdon ajută o femeie să descopere legăturile dintre moartea tatălui ei și conspirațiile puse la cale de o societate secretă, va fi modificată pentru a se face legătura cu primul film.

■ Cântăreața Courtney 
Love a lansat o carte 
despre suișurile și 
coborâșurile din viața ei.Londra (MF) - Cântăreața Courtney Love (42 ani), văduva simbolului culturii grunge Kurt Cobain, a lansat, la Londra, o carte în care prezintă suișurile și coborâșurile din viața ei, începând cu adolescența pe care a petrecut-o în Marea Britanie. Courtney Love povestește în această carte despre lupta ei cu drogurile și încercările de a scăpa de această dependență, precum și despre revenirea ei pe scena muzicii rock.Cântăreața a declarat cu ocazia lansării cărții că plănuiește să lanseze un nou album, să joace într-un film și chiar să apară într-o piesă de teatru. în cadrul unui interviu pentru revista Pop,
Record mondial de încasări

Simptom 
Lends (MF) - Per
soanele care au me
morie slabă sau reacții 
lente prezintă un risc 
crescut de a fi diag
nosticate cu tulburări 
cardiace și de a muri 
din cauza unui infarct, 
este conduzia unui 
studiu realizat de o 
echipă de cercetători 
din Marea Britanie. 
Studiul s-a desfășurat 
pe o perioadă de 21 
de ani. Atât tinerii cât 
și persoanele în vârstă 
prezintă aceeași 
legătură între fijncția 
cognitivă și riscul de 
deces din cauza unei 
maladii cardiace. La 
studiu au partidpat 
peste 6.400 de per
soane, cu vârste 
cuprinse între 18 și 99 
de ani. O posibilă 
explicație ar fi o 
proastă oxigenare cu 
sânge a inimii, simp
tom al bolilor cardiace, 
care afectează și fluxul 
de oxigen din creier.

Los Angeles (MF) ■ Turneul mondial al trupei britanice Rolling Stones, „A Bigger Bang”, început în august 2005, a avut cele mai mari încasări din istoria muzicii, conform săptămânalului muzical american Billboard. Cu 110 concerte organizate în toată

Mick Jagger (Foto: epa)

Crăciun la familia regală
■ Prietena prințului 
William a fost invitată 
de Crăciun la familia 
regală britanică.Londra (MF) - Prietena prințului William, al doilea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, a fost invitată să petreacă sărbătorile de Crăciun împreună cu familia regală, semn că relația dintre cei doi a devenit foarte serioasă.Kate Middleton, în vârstă de 24 de ani, este prima prietenă a unui membru al familiei regale care este invitată să petreacă sărbătorile de Crăciun la Sandringham, o proprietate privată aparținând reginei Elisabeta a II-a, situ

Courtney Love (Foto: EPA)Love a declarat că fostul ei soț, Kurt Cobain, nu a fost marea iubire a vieții ei. Cântăreața l-a descris pe solistul trupei Nirvana, tatăl fiicei sale în vârstă de 12 ani Frances Bean, ca pe „cel mai bun prieten pe care l-a avut vreodată” dar și ca o persoană extrem de suspicioasă și ostilă. Love, care a fost mult timp dependentă de alcool și droguri, a mai spus că adevărata ei dragoste a fost actorul Edward Norton: „A fost ca un tată pentru Frances, mai mult decât a făcut-o Kurt”.
lumea, în fața a 3,5 milioane de fani, veteranii rock-ului au adunat 437 de milioane de dolari. Până acum, recordul mondial la încasări pe plan mondial era deținut de trupa U2, cu „Vertigo Tour”, care a avut încasări de 377 de milioane de dolari.Turneul celor de la Rolling Stones s-a dovedit a fi un succes în ciuda unor amânări sau anulări de concerte. în mai, Keith Richards a suferit o operație, în iunie, Ron Woods s-a internat pentru a-și vindeca dependența de droguri, în august, Mick Jagger s-a îmbolnăvit de laringită.

Kate Middleton, invitată de sărbători la Sandringham (Foto: epa)ată în estul Marii Britanii, unde suverana locuiește de obicei pe timpul iernii.Dacă Middleton va accepta invitația va alimenta specu
în memoria prințesei DianaLondra (MF) - Prințul William și fratele său mai mic, Harry, vor organiza un megaconcert pentru a comemora zece ani de la moartea mamei lor, prințesa Diana. Concertul comemorativ ar trebui să aibă loc pe stadionul Wembley, pe 1 iulie 2007, dată la care Lady Di ar fi sărbătorit împlinirea a 46 de ani. Mai multe mari nume din istoria muzicii ar trebui

lațiile privind oficializarea relației ei cu fiul cel mare al prințului Charles și al prințesei Diana. O sursă apropiată familiei regale a declarat că 
să cânte în fața a 90.000 de spectatori, în cursul unui spectacol transmis în direct de mai multe televiziuni din lumea întreagă. Artiștii participant vor fi aleși chiar de prinți și vor reflecta gusturile muzicale ale mamei lor. Au fost contactați vedete precum Madonna, Kylie Minogue, Beyonce, The Killers, rapper- ul Pharrell, George Michael și Elton John etc. 

invitația este atât de importantă că este foarte puțin probabil ca Middleton să o refuze.Comercianții din Londra se pregătesc deja cu suveniruri care să marcheze logodna prințului William, deși casa regală nu a făcut nici un anunț oficial în acest sens.între obiectele pregătite se numără căni tradiționale, farfurii și prosoape pentru ceai sau o ediție limitată de telefoane mobile. Unele obiecte sunt decorate cu fotografii ale cuplului, însoțite de mesajul „Sărbătorim căsătoria regală a lui William și Kate” și cu spațiu lăsat necompletat pentru dată. Cei doi tineri, în vârstă de 24 de ani, s-au întâlnit la Universitatea St Andrews, în 2001.

Iniindații catastrofale în Somalia. Peste 120 de persoane și-au pierdut viața în ultimele trei săptămâni. Autoritățile au evacuat până acum 400.000 de persoane. (Foto: epa)


