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Cerul predominant noros. Posibile 
precipitații S-a dublat munca la
dimineața la prânz seara

• Invitație. OPC Hunedoara organizează 
azi, de la ora 10, o acțiune de consiliere a 
agenților economici din domeniul fabricării și 
comercializării laptelui și produselor lactate. 
La eveniment vor participa reprezentanți ai 
asociațiilor de protecție a consumatorilor din 
județ precum și agenți economici. (IJ.)

■ Peste 640 de per
soane au fost depistate 
că lucrează la negru de 
la începutul anului.

Deva (I.J.) - Numărul per
soanelor care lucrează la 
negru s-a dublat față de pe
rioada similară a anului tre

cut, declară Horea Rațiu, 
inspector-șef ITM Hunedoara. 
Ca urmare, și numărul amen
zilor acordate de la începutul 
anului se ridică la peste 
1.320.000 lei. „Acțiunile orga
nizate de ITM s-au concentrat 
pe depistarea angajaților care 
lucrează la negru. Pentru 
lucrători a fost benefic. Un

exemplu ar fi societatea care 
a fost amendată în urmă cu 
trei luni cu 100.000 lei pentru 
că folosea 119 persoane 
lucrând la negru, iar azi are 
160 de contracte de muncă față 
de 30 câte avea atunci. însă 
probleme există permanent cu 
societăți fantomă”, susține Ra
țiu. în prezent, ITM Hune-

negru
doara duce o luptă continuă 
pe platforma industrială a 
Călanului. în cursul săptă
mânii trecute aici au fost 
depistate 15 persoane care 
lucrau la negru /p.3
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cea mai grasă femeie 
din România, care a 
ajuns la peste 300 de kilo
grame, este o hunedore- 
ancă de 54 de ani.
Medicii au reușit să-i 
pună diagnosticul după o 
fotografie, /p.3
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înmormântări mai sărace în UETopul băncilor după trei trimestre
Deși marile bând prezic de mai multă vreme că pe piața 

bancară românească vor rămâne doar cinci-șase jucători 

de calibru, iată că există bănci mici si flexibile, care reușesc

■ Normele impuse de 
UE în ce privește morții 
aduce disperare pentru 
urmași.

Deva (I.J.) - Giulgiu bio- 
degradabil, sicrie speciale și 
depunerea mortului în capelă 
sunt doar câteva din condițiile 
impuse de UE pentru cei care 
au morți de jelit din 2007. Cos
turile sunt imposibile pentru

omul de rând. Dacă e să aduni 
sicriul, năsălia, crucea, locul 
de veci, preotul, slujba de 
îngropăciune și pomana de 
după, sumele minime la care 
se ridică toate acestea de
pășesc 3.000 de lei. Antre
prenorii de pompe funebre 
spun că, până în ianuarie, se 
pot adapta cerințelor însă nu 
știu ce vor face săracii. „Va 
lovi în oamenii simpli. Ei abia 
âu acum bani de sicriu. Ce

vor face când cel mai ieftin, 
care costă acum 170 de lei va 
costa 470 de lei, pentru că dis
pozitivul special pe care tre
buie să-l conțină costă numai 
acesta 300 de lei? Totuși, ceea 
ce se cere înseamnă civi
lizație”, susține Smaranda 
Toma, antreprenor, /p.5
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Directorii în 
examen

Deva (C.B.) - Exame
nele de titularizare pe 
post a directorilor de 
unități școlare din județ, 
susținute săptămâna tre
cută, și-au găsit finali
tatea, ieri, odată cu 
afișarea rezultatelor fi
nale. Candidații au fost 
nevoiți să treacă prin 
mai multe probe, /p.6

Românii, consilieri în Spania

reclama

■ Românii vor fi promo
vați pe listele electorale 
ale Partidului Socialist 
Muncitoresc Spaniol.

Deva (M.S.) - Românii din 
Spania vor fi promovați pe 
listele electorale locale ale 
Partidului Socialist Munci
toresc Spaniol, aflat acum la 
guvernare, în baza unui pro
iect comun al PSD cu so
cialiștii spanioli, a declarat la 
Deva, vicepreședintele PSD, 
Titus Corlățean. Proiectul are

ca scop sprijinirea de către 
PSD a socialiștilor spanioli în 
vederea câștigării alegerilor 
locale care vor fi organizate 
în Spania, în mai 2007. „Acest 
proiect comun vizează intere
sul românilor de la fața locu
lui pentru că, pentru prima 
oară, vom asigura și o repre
zentare politică a românilor 
care se află în Spania. Vom 
promova pe listele electorale 
propuse de Partidul Socialist 
Spaniol consilieri din partea 
comunității românești”, a 
afirmat Corlățean.
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• Priorități. îmbunătățirea relațiilor cu sta
tele africane și cu aliații din Europa de Est și 
sporirea eficienței reprezintă prioritățile anu
lui 2007, a declarat comandantul Forțelor 
Aeriene americane din Europa. Comanda
mentul intenționează să extindă perioada de 
instruire în statele est-europene, în special 
în. România și Bulgaria.

Viitorul NATO, discutat la Riga

Desemnată 
oficial

I

Paris (MF) - Segolene 
. -Royal a fost desemnată 
oficială, la Paris, candi
datul Partidului Socia
list francez la alegerile 
prezidențiale din 2007, 
devenind astfel prima 
femeie care are o șansă 
reală de a ajunge preșe
dinte al Republicii Fran
ceze. Aleasă la 16 noiem
brie cu 60,65% din votu
rile membrilor partidu
lui, ea a fost învestită 
oficial în cadrul unui 
congres extraordinar al 
Partidului Socialist, la 
care au participat circa 
1.300 de delegați. Candi
data a fost ovaționată 
îndelung de participanți, 

, înainte de a lua loc ală
turi de Giorgios Papan- 
dreu, președintele Inter
naționalei Socialiste. Ro
yal conduce în sondajele 
de opinie în fața favori
tului dreptei, președinte
le partidului de guver
nământ UMP, Nicolas 
Sarkozy.

Segolene Royal (Foto: epa)

Ehud Olmert
(Foto: EPA)

■ Summitul NATO, care 
începe azi la Riga, este 
primul organizat pe teri
toriul fostei URSS.

Riga (MF) ■ Dezbaterea fun
damentală privind viitorul 
NATO va figura și pe agenda 
summitului de la Riga, unde 
discuțiile vor fi purtate între 
susținătorii transformării Ali
anței într-o organizație mon
dială și cei ai menținerii sale 
ca alianță militară transatlan
tică.

înaintea reuniunii de azi și

mâine a liderilor din cele 26 
de țări aliate, secretarul gene
ral al NATO, Jaap de Hoop 
Scheffer, a pledat pentru a- 
daptarea organizației la noile 
amenințări globale care îi vi
zează pe membrii acesteia.
Prag simbolic

Alianță creată în timpul 
războiului rece, pentru a face 
față amenințării sovietice, 
NATO organizează pentru 
prima dată un summit pe 
teritoriul fostei Uniuni Sovie
tice, decizie apreciată de țări
le baltice, încă îngrijorate

pentru securitatea lor.
„Acum ceva vreme, tancu

rile sovietice mergeau pe a- 
ceste străzi; organizăm acest 
summit pentru ca acest lucru 
să nu se mai întâmple nicio
dată”, a declarat președintele 
Letoniei, Vaira Vike-Freiber- 
ga.

Liderii alianței s-au mai în
tâlnit pe teritoriul fostului 
bloc comunist - summitul din 
2002 a avut loc la Praga -, dar 
în acest an reuniunea are loc 
la numai câteva zeci de kilo
metri de granița Rusiei.

în pofida diferențelor din

tre ele, în principal de ordin 
lingvistic, cele trei țări baltice
- Lituania, Letonia și Estonia
- au în comun experiența ane
xării sovietice, de la sfârșitul 
celui de-al Doilea Război Mon
dial până în 1991. Pentru li
derii lor, summitul va marca 
un prag simbolic In istoifr 
lor.

După destrămarea URSS, 
cele trei republici, redevenite 
independente, au trecut la e- 
conomia de piață și s-au apro
piat de NATO și UE, deve
nind membre ale celor două 
organizații în 2004.

Schimb 
avantajos I
Sde Boker (MF) -
Israelul este dispus să ; 
elibereze mulți deți
nuți palestinieni, chiar ș
și dintre cei care ispă- i
șese pedepse lungi i
cu închisoarea, în i
schimbul eliberării i
caporalului Gilad
Shalit, răpit în luna ;
iunie, a declarat ieri ;
premierul Ehud Ol- i
mert. „Pentru a obți
ne eliberarea lui Gi- i
lad Shalit guvernul ;
israelian este dispus i
să elibereze mulți de- ;
ținuți palestinieni, 
chiar și dintre cei ;
care ispășesc pedep- i
se lungi cu închisoa- i
rea", a afirmat Ol- ;
mert El a adăugat ;
că Israelul s-ar putea 
retrage din mai mul
te teritorii palestinie
ne, în schimbul pădi. 
„Suntem pregătiți să ;
ne retragem din mai i
multe teritorii în schim
bul păcii cu palestinie
nii", a precizat el.

La al doilea proces
Bagdad (MF) - Saddam Hussein și șase 

dintre foștii săi comandanți au revenit, ieri, 
într-un tribunal din Bagdad, unde sunt ju
decați pentru crime împotriva umanității, 
comise în timpul unei:campanii militare 
împotriva etnicilor kurzi, la sfârșitul anilor 
'80.

Fostul dictator irakian, care a fost deja 
condamnat la moarte într-un alt caz, pen
tru rolul său în uciderea a 148 de șiiți în 
1982, la Dujail, a avut ultima înfățișare în 
fața tribunalului la 8 noiembrie.

O parte dintre avocații săi au fost pre- 
zenți la ședința de judecată, însă principa
lul apărător al lui Saddam, Khalil al-Dulai- 
mi, a lipsit. Echipa apărării a boicotat se
siunile precedente ale procesului.

Potrivit procurorilor, csunpania Anfal îm
potriva kurzilor a inclus folosirea pe scară 
largă a armelor chimice, omorând peste 
180.000 de persoane și distrugând sute de 
sate. Saddam și un alt inculpat sunt acuzați 
de genocid.____________________________

Atac sinucigaș Doi militari NATO au fost uciși, ieri, în urma unui atentat sinuci
gaș comis în apropiere de Kandahar, în sudul Afganistanului. Acest atac sinucigaș este 
al doilea de acest gen comis în ultimele 24 de ore în Afganistan. Duminică, 15 afgani 
au fost uciși în urma unui atac sinucigaș în sud-estul țării. (Foto: epa>
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Saddam Hussein (Foto: EPA)

■ Ludovic Orban își 
propune să sprijine mul
tilingvismul inclusiv prin 
subtitrarea filmelor.

București (MF) - Comisarul 
european desemnat de Româ
nia, Leonard Orban, a decla
rat, ieri, în timpul audierilor 
din cadrul Comisiei pentru e- 
ducație și cultură a PE, că, da
că va fi confirmat în funcție, 
va sprijini multilingvismul, 
inclusiv prin promovarea sub
titrării filmelor și a învățării 
cât mai multor limbi.

Orban a spus că își propu
ne ca în 2007 să organizeze o 
reuniune la nivel înalt, la ca
re să participe și intelectuali 
de marcă, al cărei scop să fie 
stabilirea liniilor de acțiune 
europene în domeniul multi
cultural și al multilingvismu
lui.
Linii directoare

Tot pentru 2007, Orban și-a 
propus o reuniune inter-mi- 
nisterialâ la nivel UE în care 
să se stabilească liniile direc
toare pentru ca, în 2008, să se 
elaboreze un nou plan de ac
țiune pentru domeniul multi
lingvismului.

El a spus că va sprijini im
plementarea politicilor UE 
prin care este susținută învă
țarea limbilor străine. El a 
susținut și necesitatea calită
ții traducerilor la nivelul in
stituțiilor UE și a menținerii 
costurilor acestor traduceri la 
un nivel optim.
W............................................

Ludovic Orban

E un portofoliu 
important, este 
vorba de 15% din 
funcționarii CE, 
3.400 de oameni.

..............  w
Orban a menționat posibili

tatea unei acțiuni legate de 
promovarea subtitrării filme
lor, la nivel UE, pentru prote
jarea limbilor în care acestea 
sunt vorbite.

El s-a declarat foarte mulțu
mit de faptul că președintele 
CE, Jose Barroso, i-a atribuit 
domeniul multilingvismului, 
pe care îl consideră extrem 
de important, și s-a angajat 
să contribuie cu toate efor
turile la succesul proiectului 
UE legat de anul 2008 - an al 
dialogului intercultural.

Vizită riscantă
■ Prima vizită a Papei 
Benedict într-o țară 
musulmană, în condiții 
de securitate drastică.

Vatican (MF) - Papa Be
nedict al XVI-lea, apărător 
al identității creștine a Eu
ropei, începe azi o vizită 
considerată riscantă în 
Turcia musulmană, la 11 
săptămâni după o polemică 
provocată de declarațiile 
sale privind islamul, co
mentează AFP.

Toate etapele vizitei de 
patru zile - prima efectuată 
de Benedict al XVI-lea în
tr-o țară musulmană - se 
vor desfășura în condiții de 
securitate drastică.
întâlnire la vârf

Suveranul Pontif vine în 
Turcia pentru o întâlnire 
la vârf, la Istanbul, cu pa
triarhul de Constantinopo- 
le, Bartolomeu I, reprezen
tant spiritual al ortodocși
lor. Cei doi vor face publi
că o declarație comună, 
pentru a sublinia voința de 
reconciliere între cele două
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Eșec
Tampere (MF) - Ultimele 

discuții care s-au desfășurat 
ieri, în Finlanda, între Uniu
nea Europeană și Turcia în 
dosarul cipriot s-au soldat cu 
un eșec, a anunțat ministrul 
finlandez al Afacerilor Exter
ne, Erkki Tuomioja.

„Nu s-a putut ajunge la un 
acord”, a declarat ministrul 
finlandez, a cărui țară deține 
președinția semestrială â UE.

Tuomioja a făcut această a- 
firmație la Tampere, înaintea 
unei reuniuni Euromed a mi
niștrilor Afacerilor Externe 
din cadrul UE cu omologii lor 
din regiunea mediteraneană.

Finlanda a prezentat la 
sfârșitul lui septembrie 
plan ce viza reluarea cornel^ 
țului direct între UE și co
munitatea cipriotă turcă, din 
nordul insulei divizate, și ob
ținerea în schimb a acordului 
Turciei privind deschiderea 
porturilor și aeroporturilor 
sale pentru navele și avioane
le cipriote grecești.

Turcia a semnat în iuli&fc 
2005 un protocol care extindă 
uniunea vamală cu Uniunea 
Europeană și în cazul celor 
zece state care au aderat la 
blocul comunitar în 2004.

Ankara refuză, însă, să a- 
plice protocolul în cazul ci- 
prioților greci, solicitând în 
prealabil ridicarea embargou
lui impus Republicii turce a 
Ciprului de Nord.

Papa Benedict al XVI-lea
(Foto: EPA)

Biserici creștine.
La 11 săptămâni după 

discursul Papei de la Re
gensburg, în care a asimi
lat aparent islamul și vio
lența, atenția va fi îndrep
tată mai degrabă asupra 
mesajului său către musul
mani.

Benedict al XVI-lea a ex
plicat ulterior că a fost în
țeles greșit și și-a exprimat 
în repetate rânduri atașa
mentul față de dialogul cu 
islamul.

în această situație, va fjtfi 
dificil pentru Suveranul 
Pontif să abordeze tema li
bertății religioase pentru 
minoritățile creștine din ță
rile musulmane.
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ACTUALITATE /î(?marți, 28 noiembrie 2006

•Tentativă de omor. Petru R., de 21 de 
ani, din Uricani, l-a înjunghiat cu un briceag 
pe Laurențiu R., de 29 ani, în urma unui 
conflict generat de consumul excesiv de 
alcool, după care a dispărut. A fost prins de 
către polițiști și prezentat Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Hunedoara. (M.T.)

Viața la peste 300 kilograme! ■
5

■ La 54 de ani, o hu- 
nedoreancă de 300 de 
kilograme este cea mai 
grea femeie din țară.

•Sediu nou.. Polițiștii deveni se mută în 
„casă nouă". începând de astăzi, pot fi găsiți

'' la noul sediu situat pe Aleea Neptun, 
numărul 7. Se pare că noul sediu este cel 
mai modern dintre toate sediile de Poliție 
Municipală din toată țara. (M.T.)

Tiberiu Stroia
tlbflrlu.strolaQlnformmedla.ro

•Avans la curent. Locuitorii din Petrila, 
racordați la sistemul de termoficare, au fost 
obligați de societatea de termoficare să 
plătească echivalentul consumului de curent 
electric pe trei luni în avans deoarece Ter- 
moprest a fost prinsă branșată ilegal la 
curent. Reprezentanții de la Electrica au 
solicitat plata în avans pe un trimestru. (MF)

Accident 
mortal

Hațeg (P.T.) - Un 
bărbat de 58 de ani, din 
Timișoara, și-a pierdut 
viața, în noaptea de 
duminică spre luni, într- 
un grav accident de cir
culație. Tragicul eveni
ment s-a petrecut, în 
jurul orei 03:00, pe DN 
68, în afara orașului 
Hațeg. Conducătorul u- 
nui autoturism marca 
Dacia Logan, Olimpiu 
'A., de 58 de ani, din 
Timișoara, a pierdut 
controlul volanului, a 
părăsit partea carosabiă 
și s-a izbit frontal de un 
copac de pe marginea 
șoselei. în urma impac
tului, conducătorul auto
turismului, deși era asi- 

Ț gurat cu centura de si
guranță, a decedat. La 
scoaterea cadavrului 
dintre fiarele contor
sionate ale mașinii a 
fost nevoie de ajutorul 
unui echipaj de des- 
carcerare.

Comba
terea 
violenței 
Deva (S.B.) - Cele 16 
zile de activitate pen
tru combaterea 
violenței în familie 
îndreptată împotriva 
femeii, cât durează 
campania națională 
aflată în derulare, fac 
parte dintr-o acțiune 
de promovare a to
leranței zero față de 
violența în familie. 
Fenomenul există și 
persistă de sute de 
ani în majoritatea 
societăților. Persoa
nele afectate sunt 
femei și copii. Aproxi
mativ 95 la sută din 
victime sunt femei, 
iar 60 la sută dintre 
copiii care provin din 
familii în care se ma
nifestă violența pot 
deveni la rândul lor 
violenți. în derularea 
campaniei sunt impli
cate toate instituțiile 
din domeniu ale sta
tului, dar și ONG-uri.

Deva - Pentru hunedorean- 
ca Victoria viața este un 
adevărat coșmar. La 21 de ani 
avea 82 de kilograme. După ce 
a născut a câștigat în greutate 
încă 40. Iar de atunci nu s-a 
mai oprit. Astăzi, la 54 de ani, 
a ajuns să cântărească apro
ximativ 320 de kilograme. Tră
iește într-o cameră pe care nu 
a mai părăsit-o de 6 ani iar 
singurul drum pe care îl face 
este spre baie. A fost educa
toare dar s-a pensionat de boa-

ITM dă amenzi, justiția iartă
Deva (I.J.) - Firma care 

ridică cele mai mari probleme 
inspectorilor de la Inspec
toratul Teritorial de Muncă 
Hunedoara se situează pe 
Platforma Călan. Aici au fost 
efectuate în ultima perioadă 
mai multe controale și au fost 
depistate de fiecare dată per
soane care lucrau fără forme 
legale de muncă.

„Scuza” angajaților prinși 
a fost de fiecare dată că ei 
lucrează abia din ziua prece
dentă. „Aici încercăm să iden
tificăm proprietarul. Sunt 
două firme care au cumpărat 
platforma de la AVAPS și au 
subînchiriat-o altcuiva. La 
acțiunile noastre am invitat 
și Jandarmeria, iar la urmă
torul raid pe care îl vom face

- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, Sin Hunedoara

- C^fnet raedical doctor Chlriac Vasile, din Hunedoara

- Birou notarial Farcaf tadislau, din Hunedoara
... .- IZtAiet medical flafla Camelia, Bh Hunedoara

* laborator Ar Medica, din Hunedoara

-Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din

- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara
• Farmacia veterinară 1 Wa Vet Impex S.R.L, Hune

doara

- Cabinei mediat aoctM Cordea Viorica, din Data
- Cabinet medical doctor Josan Elisabeta, din Deva

- Cabinet medical doctor Marcu Vaier, din Deva

- Cabinei medical doctor Gros Gabriela, din Deva

- S C. Star Ice S.R.L, din Deva
- Cabina medical doctor Negruțiu Alexandru, Deva

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

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 

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

alături de cele mai interesante comentarii.

Trimite SMS conținând cuvântul DA la numărul 

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

comentarii, însoțite de nume.

cuvw Vo,sms 
întrebarea săptămânii: Consi

derați că ar trebui să existe 

însemne religioase în școli?

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.

Amenzi si
A

■ Numărul permiselor 
de conducere suspen
date a fost de 14, din 
care 9 pentru alcool.

Mihaela Tămaș ________
mihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - Pentru că mai sunt 
doar trei zile până la intrarea 
în vigoare a noului cod ruti
er, polițiștii hunedoreni au 
demarat, la sfârșit de săp
tămână, o acțiune prin care 
au adus la cunoștință con
ducătorilor auto noile regle- 

Investiții
Rîu de Mori (I.J.) - Peste 47,5 

milioane lei noi au fost alocate 
de Guvern pentru sprijinirea 
unor obiective de investiții ale 
comunităților locale din mai 
multe județe printre care și 
Hunedoara. Fondurile sunt 
destinate finanțării lucrărilor 
de reparații, reabilitare și de 
modernizare a unor tronsoane 
de drumuri comunale, jude
țene sau a unor străzi, pentru 
executarea unor lucrări de 
construcții, reparații și mo
dernizări ale unor clădiri 
administrative, executarea și 
finalizarea unor obiective de 
interes public local, extinderea 
și modernizarea rețelelor de 
alimentare cu apă, canalizare, 
gaze naturale și iluminat pu
blic. Din acești bani, 3.000.000 
lei se alocă județului Hune
doara, pentru bugetul propriu 
al județului, pentru bugetele 
locale ale orașelor Simeria și 
Hațeg și comunelor Densuș, 
Zam, BUcureșci și Sarmizege- 
tusa. Banii vor fi utilizați pen
tru executarea unor lucrări la 
sediul Primăriei orașului 
Simeria, la construcția cămi
nului cultural din comuna 
Sarmizegetusa etc.

(Foto: CL)Victoria refuză să mai meargă la doctori

lă în urmă cu doi ani. Medicii 
i-au pus diagnosticul după o 
fotografie. Și asta deoarece 
Victoria nu se poate deplasa 
și nu este transportabilă. în 
plus, pe lângă obezitate, hune
doreanca mai are de îndurat 
o pacoste. Are două tumori: 

invităm și poliția pentru că 
ne așteptăm la surprize. Eu 
cred că toate persoanele simt 
angajate ca zilieri care-și 
primesc banii după fiecare zi 
de muncă. La firma „Mirtas” 
din Călan am depistat săp
tămâna trecută 15 persoane 
care munceau la negru. Nu 
știm însă cum să procedăm. 
Ultima amendă pe care am 
dat-o firmei a fost de 540 mili
oane de lei pe care Jude
cătoria a transformat-o, după 
proces, în avertisment. Se 
pare că munca noastră de 
stârpire a celor care nu res
pectă legea nu prea dă roa
dele scontate”, declară Horia 
Rațiu, inspector-șef în cadrul 
Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Hunedoara.

permise suspendate
mentări ce vor intra în 
vigoare de la 1 decembrie. în 
această acțiune, polițiștii hu
nedoreni au cooptat și Inspec
toratele de Poliție ale județe
lor limitrofe. Astfel, au fost 
amplasate cinci radare, pe 
cele mai circulate „artere” de 
pe raza județului Hunedoara.
Amenzi pentru viteză

Cele mai multe sancțiuni 
aplicate de polițiștii hune
doreni au fost pentru depă
șirea vitezei legale. Astfel, din- 
tr-un total de 687 de sancțiuni, 
240 au fost aplicate vitezo- 

Vrei b 'J ZîG/l si Cuvântul liber l!Ll

una la burtă și una la picior. 
Cea de la picior are 20 de kilo
grame și o dezechilibrează 
când vrea să se deplaseze.
Medicul a jignit-o

în ciuda greutății și a pro
blemelor pe care le are, Vic-

Stop protecției sociale!
■ Dacă refuză un loc 
de muncă, șomerii 
disponibilizați colectiv 
își pierd drepturile.

Deva (I.J.) ■ Pentru per
soanele disponibilizate co
lectiv după 1 ianuarie 2007, 
Ministerul Muncii pregă
tește un nou proiect de act 
normativ care vizează pro
tecția socială. Aflat sub 
formă de proiect, actul nor
mativ ar putea fi aprobat în 
cursul lunii decembrie. „Se 
dorește o căutare activă a 
unui loc de muncă pentru 
persoanele disponibilizate.

manilor. Au fost suspendate 14 
permise de conducere, dintre 
care nouă pentru consum de 
alcool. în cadrul aceleiași ac
țiuni nici pietonii nu au scă
pat de „ochiul vigilent” al 
polițiștilor, iar 73 au primit 
sancțiuni pentru că au tra
versat prin locuri nepermise. 
„Valoarea totală a amenzilor 
aplicate a fost de 23.510 lei, iar 
aceste acțiuni vor continua și 
în perioada următoare, pentru 
ca participanții la trafic să 
conștientizeze faptul că odată 
cu noul cjod rutier, pot să 
piardă permisul foarte ușor 

lți 
tona speră că va veni o zi se
când va fi altfel. „Mi-aș dori în. 
ca cineva să mă ajute. Sunt 
dispusă să încerc orice. Chiar j0- 
să fiu cobai, dacă vreun un 
medic vrea să încerce o dietă jj. 
pe mine. Am greșit că nu m- [in 
am abținut de la dulciuri. Iar tm 
acum dietele costă enorm iar în 
eu nu dispun de acești bani”, 3r. 
spune fosta educatoare. țu. 

în 1986, hunedoreanca a 
fost ultima dată internată în țn 
spital. „Atunci un medic m-a aț 
descris studenților ca fiind 
genul de obez care mănâncă ls 
o jumătate de pâine la masă. • Sg 
Apoi, după două săptămâni 
de cură de slăbire, în care am ;ă. 
trăit cu apă chioară, și-a dat îr. 
seama că a greșit. Dar și eu 
am refuzat să mai văd vreun or 
medic”, spune Victoria.

de
al, 
ei.

Ele vor fi obligate să par
ticipe la acțiunile de me
diere, formare profesională 
și să accepte un loc de mun
că, dacă acesta li se oferă pe 
măsura pregătirii lor pro
fesionale. Un refuz din par
tea acestora le aduce sus
pendarea indemnizației din 
plată”, a declarat, la Deva, 
ministrul Muncii, Gheorghe 
Barbu.

Măsurile de protecție so
cială nu se suspendă în 
situația în care șomerul ob
ține un loc de muncă cu 
sprijinul agențiilor județene 
de ocupare și formare pro
fesională.

aș
te
ar 
de 
in 
Și
IU 
at 
ul
!S-
Ut 
i.

Noul Cod Rutier aduce mai 
multe amenzi (Foto: cl)

dacă nu respectă regulile de 
circulație”, declară inspector- 
șef al Serviciului Poliției 
Rutiere, Ion Tirinescu.
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1850 - S-a născut actorul american Ed Harris (foto),
1854 - M murit flzldaiil Hirica FerrniWertiul Nobel

1938); a realizat prima reacție nucleară fa la@| MMnMi
(n. 1901).

1° 13°
minim maxim

Prognoza pentru astăzi
Timp însorit. Maxima va fi de 13°C, iar 

minima de 1°C.

Prognoza pentru două zile
Miercuri. Cer parțial noros. Maxima va 

fi de 11°C, iar minima de -1°C.
Joi. Ploi pe alocuri (dimineața). Tem

peratura maximă va fi de 10°C. Minima va 
fi de circa -2°C.

Calendar Creștin-Ortodox________________

Cuv. Mc. Ștefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh.

Calendar Romano-Catolic_________
Sf. Ecaterina Laboure, fc.

Calendar Greco-Catolic____________
S. Ștefan cel Nou, c.; S. Irinarh, m.

Soluția Integramel din numărul precedent: P - P - VAL - TAPINA - AL - DESIȘURI - 

NU - OT - TIV - RAI - PACE - AER - CO - EZ - P - BRUMA - I - APUSI - XA - AS 

- BD - LU - ASTA - INEL - AICI - RAM - UR - EN - EP - C - PLINE - ENOT

Energie electrică _______ ___________ _________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va ti Întreruptă In ved- 

erea executării de lucrări programate, Intre orele: 
8.00-14.00 fa Hunedeaia, str. 5. Erieseu rir.ll, sc.A, și 

străzile Carp:i|i, Gh. Doja, IrtBri, Lâtureni, Canalului, 

Eroilor. Izvor, Pârsran și Vuleănescs;
- Golaș. Mladin, Dăbâca, Hășdău, Wlari, Nisipoasa.

Gaz ____ ,_______ ,_______‘___________
Astăzi, furnizarea gazului metan-nu va fi întreruptă.

Ml ... . _____ 1____ _____ _______
Astăzi, furnizarea apei potabile Ba fi întreruptă In Deva, 

între orele:
8.00 -15.00 pentru lucrare: - pe strada 5. Bărnuțlu (nr.7) 
ce «a afecta sltfizile S. Băiffa, afaglml. 9L fcazllar, p« 

Maior, Parângului. Cozlei și 0.' Etansușlanu
- pe strada Gheorgfte Etaja far. 11) ce va afecta străzile 

Mărăjtl, Mărășești, Pescărușului, Vănătorilor, Al. Molilor 

și blocurile E, I, G de pe fosta Miorița.

Lasagna cu came de vită
Ingrediente: 500 g paste lasagna, o ceapă, 

un ardei iute, un morcov, o felină, 250 g 
came de vită tocată, 5 roșii, sare, piper, cim
bru.

Mod de preparare: într-o cratiță cu ulei 
se pun un ardei iute, o ceapă, un morcov, 
felina, toate tăiate mărunt și se prăjesc 
puțin, după care se adaugă o cană cu apă. 
Se lasă să fiarbă puțin, se adaugă carnea, 
roșiile curățate și tocate, sare, piper și cim
bru. Se fierb pastele lasagna, se strecoară, 
se trec sub jet de apă rece, se rulează și se 
așază pe un platou, apoi se condimentează 
cu sosul preparat și cu pătrunjel verde.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CĂȘTIGAT! 
în perioada 4 noiembrie - 1 decembrie, Cuvântul Liber 
vrea sâ continui să-l demonstrezi cât de ușor te poți 
juca cu cuvintele. Dezleagă corect toate Integra me le 
apărute în această perioadă, realizează o colecție șl 
trimite-o alături de talonul completat, pe adresa re
dacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, sau ia OP1, 
CP 3, Deva, sau depune-o în cutiile speciale Cuvân
tul liber, până în 4 decembrie. Extragerea va avea 
loc Tn 5 decembrie, ora 16.30, la sediul redacției, în 
prezența unei comisii.
DE DATA ACEA5TA Iți DAM CHIAR BANII 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
la acest concurs nu pot participa angajațll Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I șl II.

i

iii
I

i
i
I
j Localitatea
! Sunteți abonat la Cuvântul liber?

Nume....
Prenume 
Adresa

DA □ NU □i

- t

I

I

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
8:00 Justiție militară (s).

Cu: David James Elliptt
8EI De la alb-negru... la 

color (r)
9:00 Joaca de-a poveștile 

(r)
930 Asterix și vikingii

13 (partea I) 

10:25 TVR 50 
1035 Parteneri de week-end

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

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

□(ep. 82, SUA, 2003) 
1330 Club Disney 

14:00 Jurnalul TVR 

1530 Oglinda retrovizoare 

16:00 Kronika 
17X10 Jurnalul TVR 

17:15 Impas 
17:50 De fa alb-negru... fa 

color 
18:00 Dis-de-seară 
18:55 Eurovision Junior fa 

România. Prezintă: 
Geanina Corondan 

1930 Jurnalul TVR. Sport

7X30 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore? Te 
uiți și câștigi

9:10 Omul care aduce 

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

10:15 Om sărac, om bogat
0(s, r) 

11:15 Dispăruți fără urmă
B(s, r) 

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

Te uiți șl câștigi 
13:45 Walker, polițist texan 

□(serial acțiune, SUA,
1993). Cu: Chuck Nor
ris, Clarence Gilyard Jr. 
Te uiți și câștigi 

16:00 Tânăr șl neliniștit (s) 
□Te uiți șl câștigi 

1730 Știrile ProTv. Vremea
Te uiți șl câștigi 

1745 Om sărac, om bogat 
0(s). Cu: Horia Brenciu,

Șerban lonescu, llinca 
Goia, Cristina Deleanu, 
Claudia leremia, Alina 

Grigore 
18:55 Știrile sportive 
19XX) Știrile ProTv. Sport

Vremea

6X10 în gura prese! 

cu Mircea Badea. 
Revista presei

730 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 

Cioran și Dan Capatos 
9XX)în gura presei (r) 

1030 Concurs Interactiv 
11XX) Vivere (serial) 
12XX) Vocea inimii (serial) 
13X30 Observator cu Simona 

Gherghe 
1345 Revanșa starurilor (r) 

(divertisment) 
1630 Observator 
1645 9595, te învață ce să 

fad 
1830 Vocea Inimii (serial, 

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

Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 

. Bodochi, Andreea 
Măcelaru Șofron 

1930 Observator cu
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6:00 Rebelde (r) 7XX) Suflete 
rănite (r) 8:00 Amy, fetița cu 
ghiozdanul albastru (s) 930 De 
3x femeie (r) 10:00 Ciocolată

7XX) ABC... de ce? (r) 730 
Clubul zânelor (ep. 27, serial 
Italia) 8XX) Lecția de... știință 
(r) Ochiul științei 830 Răpit de 
pirați (s, r)9XX) Doctor Who (s,! cu piper (sj 11:00 Bărbatul 

visurilor mele (r) 12:00 Pariul 
iubirii (serial, Mexic, 2004) 
13:00 Jurământul (s) 15:15 t 
Rețeta de acasă 1530 Suflete I 
rănite (s) 1630 De 3x femeie ; 
1730 Poveștiri adevărate 1830 \ 

Rebelde (s) 1930 SOS, viața ; 
mea! (s, Argentina, 2006) 
2030 Iubire ca în filme (s) 
2130 Daria, iubirea mea (s); 
2245 Tărâmul pasiunii (s)! 

Ăsia'fdoc.) 1835 Caracatița (s); 2345 Bărbatul visurilor mele (s) ; 

1925 Școala părinților (doc.) 
20XX) Jobbing 20:30 Arta 

supraviețuirii 21XX) Ora de știri 
22:10 Portretul unei doamne 

(dramă, SUA, 1996) 0:40 Cam
pionatul de comedie (r)

r) 10XX)Tonomatul DP2 1130 
Caracatița (r) 1225 Tribul (r), 
13:00 Zestrea românilor (doc., 
r) 1430 ABC... de ce? 1430 
Răpit de pirați (s) 15W împre

ună în Europa 16:00 Jurnalul 
TVR (r) 1630 Tribuna partide
lor parlamentare 17:00 Doc
tor Who (ep. 21, Marea Bri- 
tanie, 2005) 18X30 Lecția de... ș 
geografie. La plimbare prin :

0:45 Poveștîri adevărate (r)

06.30-07.00 Observator (r) .
16.30-1645 Știri locale |

20:15 Șef și ceva mai mult I 2030 în vizonii mafiei
□(comedie, SUA, 2004). , , |S(acțiune/thriller, SUA, |

Cu: Dennis Quaid, 1996). Cu: Antonio

Topher Grace Sabato Jr., Richard
22:10 Eurovision Junior In , '^Brooks, Traci Lind, !

România. Prezentatori: ; ; Daniel Quinn, Sam JÎ

Geanina Corondan, Douglas

Ioana Ivan 22:15 La Bloc (serial) ! >

2230 De fa alb-negru... fa 2330 Știrile Pro Tv. Sport ; i

color 2345 Prietenie pe muchie

2235 TVR 50. Izolați fa Ode cuțit (serial, SUA, 11

România. TVR - singu- ; i ț 2003). Cu: Dylan
nil prieten .Walsh, Julian McMa- ]

2245 Jurnalul TVR. Sport hon, John Hensley, i

Meteo Valerie Cruz
2335 Prim plan 045 Familia Bundy (r) ;

2345 Dinastia (ep. 10) 145 La Bloc (r) *

0:15 Integrame despre W Omul care adua !

integrare (2 episoade) ; - -cartea (r) ; 1
030 Viața ca-n filme (ep. 14 Stirl Pro Tv
□17, comedie, SUA, i 24 rizonil mafiei (r) ! i

1990). Cu: Brian Ben- ; £15 Prietenie pe mudifa Î

ben, Denny Dillon Elda cuțit (s, r)
1:10 Eu, Câsar (comedie, ! 530 Stilul Oana Cuzlno (r) >
□Franța, 2003). Cu: 590 Te vezi la Știrile Pro I

Jules Sitruk TV(r) ;
235 Jurnalul TVR (r). Sport i 900 Apropo IV (r) i

1
3

________
Alessandra Stoicescu și' 

Lucian Mândruță.
Sport Meteo

30 Din dragoste
i (divertisment) ;

30 Fast Food
□(film serial comedie, i 

* România, 2006).
în distribuție: Alina ' 

Crișan, Sorana 
Mohamad, Beatrice *, 

Peter, Alin Roșu, 
Adrian Nartea, 
Edgar Nistor ,

330 Observator cu
; Andreea Beredeanu și <

, . Andrei Zaharescu. ,

«osP°rt !
Ml Alias (serial) 
iBîntâmplări hazlii (s) '

2X10 Concurs Interactiv J
330 Observator (r) 

Vhrere(r)
5:15 Anastasia !
□(film serial, dramă, ’ 
’ I Rusia, 2003).

|în distribuție: '

Elena Korikova, ‘
| Petr Krasilov,

i Daniel Strakhov

11XX) Teleshopping 1130 Ce 
bine e acasă! (s) 12XX) Quizzit 
13:00 țara Iu' Papură Vouă 
(divertisment 2004) 13:20 
Look who is winning 14:30 
Miezul problemei (r) 16X30 Na
ționala de bere 17:00 Bărba
tul din vis (s) 18:00 Baronii (r) 
18:30 Știri 1945 țara Iu' 
Papură Vouă (divertisment 
2004) 20:15 Trei ceasuri.,. 
22:00 Baronii 2230 Miezul 
problemei 24:00 Știri Națio
nal TV 030 Crunta realitate 
(dramă, SUA, 1994). 230 Trei 
ceasuri... (r)

730 Dragoste și putere (r) 8X30 
Sport cu Florentina 835 Cidul 
(partea I) (film, reluare) 11XX) 
Tele RON 13:00 Play 1430 
Dragoste și putere (s) 15:00 

Cidul (partea a ll-a) (dramă, 
SUA/ltalia, 1961) 1730 Trăsniți. 
în N.A.T.O. (reluare) 18:00 ' 
Focus 19X30 Cele mai uimitoare ‘ 
filme din lume (ep. 2) 1930 • 
Camera de râs 20XX) Ciao TV. 
Gazda emisiunii: Cătălin Dez
brăcate' 2030 Mondenii (seri
al) 21:00 Gogo Mania 2130 
Farsele lui Jugaru 22XX) Trăsniți 
în N.A.T.O. 22:30 Focus Plus 
2330 Trădați în dragoste (relu
are) 030 Focus (reluare)

10:30 Impostorul (dramă, 
SUA, 2004). 11:55 Bobby 
Jones: 0 sclipire de geniu 

(biografic, SUA, 2004). 14X30 
Ike: Ziua Z (acțiune, SUA, 
2004). 15:30 Beauty Shop 
(comedie, SUA, 2005) 17:15 
Anaconda 2: Goana după 

orhideea blestemată (horror, 
SUA, 2004). 18:50 Azi 13, 
mâine 30 de ani (comedie, 

sua, 2004). 20:25 Blestemat 
(horror, SUA, 2005). 22:00 

Deadwood (Ep. 16, dramă, 
SUA, 2005). 234X3 Impostorul 
(dramă, SUA, 2004)

PRO Ci
12:15 Bună dimineața, Mia
mi I (r) 13:15 Merrie Melodies 
Show (s) 13:45 Liga juniorilor 

(s) 14:15 Telefonul de la mie
zul nopții (s) 1530 Smallville
(r) 1630 Ghici ce-mi place la; 
tine (r) 17:00 Calea mistereloi
(s) 18X30 Bună dimineața, Mi-; 
amil (s) 19:00 Terapie inten
sivă (s) 20:00 Cinema - Enter
tainment News 2020 Joan din 
Arcadia (s) 2130 Ghici ce-mi 
place la tine (s) 22X10 Vine tor- 
nadal (thriller, SUA, 2002) 

24.-00 Sub Pământ SRL (s)

12:00 Realitatea de la 12:00 
13:15 EU, România 144)0 Re
alitatea de la 14:00 14:50 

Realitatea bursieră 15:15 Fa
brica 16:50 Marfa 17:00 Real
itatea de la 17:00 17:10 Tu 

faci Realitatea! 1745 Editorii 
Realității 18:00 Realitatea de 

la 18:00 18:50 Realitatea zilei. 
Cu Răzvan Dumitrescu 21430 
Realitatea de la 21:00 21:50 

Prima ediție 22:05 1 00% 
23:00 Realitatea de la 23:00 

23:15 Politică, fratel 24:00 
Realitatea de la 24:00

10:00 Euromaxx (r) 10:30 

Euroblitz 11:00 Ne privește 
12:00 Știri 1230 Teleshopping 
13:05 Un nou început (r) (do
cumentar) 14XX) Teleshopping 

14:35 Lumea cărților 1535 
Euroblitz: Oamenii și politica ; 
(r) (documentar) 16XJ0 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru (r) 
18:00 6! Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 20X10 No 
Comment. Reality-show cu 

Irinel Columbeanu și Monica I 
Gabor 22:00 Nașul. Talk-show 

cu Radu Moraru 24:00 Știri. 
Emisiune informativă 0:15 6!: 

Vine presa! Cu Livia Dilă și 
Nzuzi Mbela

6:00 Motociclete americane 
7:00 Top Ten 8:00 Detona
torii 9:00 Natura în sta11 “ 

brută 10:00 Superstructure 
11:00 Confruntări și fiare 
vechi 12:00 Top Ten 13:00 

Detonatorii 14:00 Natura îri 
stare brută 15:00 Brainiac 
16:00 Curse 17:00 Automo
bile americane recondiționate 

18:00 Motociclete americane 
19:00 Vânătorii de mituri 
20X)0TopTen 21X10 Ultimele 
24 de ore 22:00 Adevăratul 
loc al crimei 23XX) In viteza 

a cincea 24:00 Radiografia 
unui dezastru 1:00 Mașini 

extreme



ACTUALITATE /!marți, 28 noiembrie 2006

tam I«J.| - Este ■ soluție la afldențizare ■ manage

mentului resurselor umana. Micită activității eempam-

înmormântarea la preț dublu
llor de recrutata ;l plasare a forței de munca sau depar

tamentelor de HR din companii.

1 euro___________________________________________ 3,4825 lei

1 dolar american_____________________________ 2,(

1 gram aur 54,4036 lei

TELEFOANE UTILE
BaăMaM pE iwe 22708»

Dlepeaerat apă saldă 247808

Dispecera! EMMe ..... , 929

DispeueM: Caz 2;
Informații CFR 212725
utjanîs
Pompieri 981

Jandarmerie -55S

Wwie ' $BS

®.M. HD 214973

Deranjamente lift 235090 |

Direcția Sanltar-Veter. 221145

■ Normele impuse de 
Uniunea Europeană 
pentru înmormântare 
dublează prețurile.

Ina Jurcone__________________
lna.jurconeglnformmedla.ro

Deva - După 2007, românii 
își jelesc morții la capelă pen
tru că nu mai au voie să-i țină 
în cele trei nopți de priveghi 
acasă. Sicriul va fi făcut din 
lemn gros de trei cm pentru 
că nu trebuie să treacă apa, 
iar giulgiul de pus în copârșeu 
trebuie să fie biodegradabil. 
Mortul va fi dus la groapă cu 
un dric autorizat. Potrivit an
treprenorilor de pompe fune
bre, o înmormântare își va du
bla prețul din 2007.

„Nu cred că suntem pre
gătiți cu aceste capele. Vine 
iarna și cine mai construiește 
acum ceva, chiar dacă impune

De la anul, înmormântarea devine un lux (Foto: cl)

triceanu, antreprenor de pom
pe funebre.

UE?! Sunt atât de mulți 
oameni săraci care se uită la 
10 bani, ce vor face cei care 
sunt obligați să plătească 
prețuri care pot ajunge la 6000 
de lei? Categoric, prețurile pot 
să se dubleze dat fiind noile 
cerințe”, spunea Nicolae Bis-

înmormântare de lux
Antreprenorii de lux con

sideră că modelul UE ne va ci
viliza și pe noi, însă, la fel de 
sceptici, se întreabă ce vor

face săracii? Cei mai mulți 
cred că vor renunța la prive
ghiul creștin de trei zile, pen
tru că o capelă se închiriază 
cu ora. Nu vor mai exista po
meni și poate nici măcar un 
pahar de țuică și puțină coli
vă cu lumânare la ieșirea din 
cimitir. „Ar trebui să luăm 
exemplul țărilor civilizate. în 
Italia, spre exemplu, înmor
mântările sunt discrete, se lu
crează pe bază de catalog și 
alegi ce dorești. Nu cauți în 
magazin articolele de care ai 
nevoie. Omul e și așa în criză 
de timp și cu sufletul distrus, 
ar fi o ușurare pentru el să se 
ocupe altcineva de problemele 
lui. Dar vai de bietul om să
rac, pentru că el nu-și va per
mite aproape nimic”, afirmă 
Smaranda Toma, antreprenor 
de pompe funebre. O înmor
mântare de lux, cu un loc de 
veci într-un cimitir central, 
costă între 10.000 și 20.000 lei.

Prefectura Județului Hunedoara:

Cristian Marius Vladu, prefect începând cu ora 10.00

Consiliul Județean Hunedoara:____________________ ________

Dana Dan, secretar general 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean____________________

Colonel Sălan Viorel, comandantul IJJ 12.00-14.00

Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță Bîrcea 

Mare_______________________________________________________________

Inspector-șef principal Emanoii Bota, director 08.30-11.00 

Inspector-șef principal Viorel Mic, director adjunct

11.00-14.00 

Șef tură 14.00-16.30

Primăria Municipiului Deva________ _____________________

Florin Oancea, viceprimar 09.00-12.00

Mmplasarea aparatelor radar in data de 28.11.2006: 

■ DN 7: Tătărâști - Ilia - limită jud. ARAD;
- DN 66: Băcia - CAlan;

Deva I iul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea șl Mihai 

taine».

- ....... :...................................................................

SUDOKU
...............

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 
figureie o 

singură dată. 

De aseme
nea, cifrele 

de la 1 la 9 

trebuie să 

figureze o 

singură dată 

atât pe rân
durile orizon

tale cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.
t

Programe TV
Deva (C.P.) - UPC-As- 

tral a lansat trei noi ti
puri de pachete de pro
grame TV. Este vorba de 
pachetele Academ, Adre
naline și Avantgarde. 
Prețul fiecărui pachet de 
programe este de 8 lei, 
iar clienții care se abo
nează la toate cele trei 
pachete până la 31 de
cembrie vor plăti doar 
două dintre ele, adică 16 
lei. De asemenea, luna 
conectării este oferită 
cadou, indiferent de pa
chetul achiziționat. Noile 
pachete cu programe su
plimentare vor putea fi 
vizionate gratuit de către 
toți abonații UPC-Astral 
la pachetul de bază până 
la 4 decembrie.

Abonatul lunii

Pregătiți pentru zăpadă

Deva - Dotate cu utilaje 
specifice iernii, primăriile din 
Deva și Hunedoara sunt pre
gătite chiar din acest moment 
să lupte cu zăpada care nu va 
întârzia să cadă. Primăria Hu
nedoara se „laudă” cu două 
mașini răspânditoare de mate
rial antiderapant dotate cu la
mă, cu cinci tractoare cu lamă 
și cu două autocamioane cu 
lamă cu răspândire manuală, 
în stocuri s-au adunat 300 de 
tone de nisip și 350 de tone de 
sare. „Trebuie să fim pregătiți 
pentru că nu știm când vine

Unul dintre fidelii cititori
ai Cuvântului Liber

■ Reprezentanții pri
măriilor din Deva și Hu
nedoara spun că sunt 
pregătiți de zăpadă.

CĂLIN Bicăzan

Primăriile sunt dotate cu utilajele necesare pentru iarnă
zăpada. Că vine, mâine sau 
peste o săptămână noi trebuie 
să fim gata să o întâmpinăm”, 
a declarat Ladislau Demeter, 
director tehnic în cadrul Pri
măriei Hunedoara. La Deva 
există o mașină specială care 
împrăștie clorură de calciu și 
patru pluguri cu lamă. Deși 
par puține, primăria spune că 
mașinile sunt suficiente pen
tru a trece fără probleme de

această iarnă. „Pentru un oraș 
ca Deva, utilajele de care be
neficiem sunt suficiente. Chiar 
mai putem să dăm o mână de 
ajutor și la celelalte sate din 
jurul orașului. Avem totuși 
noroc că la Deva iernile nu 
sunt foarte grele”, a afirmat 
loan Inișconi, viceprimarul 
Devei. Cât de bine se vor des
curca edilii, rămâne de văzut 
când va cădea prima zăpadă.

Traian Zerbea primindu-și oaspeții de la CL (Foto: s. b.)

■ într-o zonă de mun
te, l-am găsit pe Traian 
Zerbea, cititor fidel al 
publicației noastre.

Sanda Bocaniciu______________
sanda.hocanidu@informmedia.ro

Deva - Printre ei, unul din
tre cei care au rămas alături 
de filele „Cuvântului Liber”, 
obișnuit să savureze fiecare 
cuvânt scris și să se delecteze 
cu fotografiile publicate, Tra
ian Zerbea, de 83 de ani, ne-a 
primit cu drag în vizită. După 
ce a aflat că a câștigat și un 
premiu al concursului nostru

„Te-ai abonat, ai câștigat!”, 
Traian Zerbea a ajuns, mult 
mai de dimineață decât noi, la 
sediul redacției pentru ridi
carea premiului, cu grabă 
mare să se întoarcă acasă, în 
Almașul Mic de Munte - sat al 
comunei Balșa. A venit și ne- 
a adus aerul de țară prin 
apariția sa. Cu un rucsac în 
spate, spera să ducă singur 
premiul acasă. Dar cum să 
duci un aspirator în rucsac, 
fără mașină la dispoziție, cu 
autobuzul până în Geoagiu și, 
apoi, până acasă cu ce dă 
Domnul! Așa că l-am vizitat 
acasă pe nea' Traian. Acolo, 
povestind una-alta, am aflat că

ÎNCEPĂTORI

AVANSAȚI

este foarte mulțumit de ziar, 
că îl citește de când a apărut 
și că îi place politica - fiind 
veteran de război, dar și fetele 
frumoase de pe ultima pagină. 
Traian Zerbea locuiește singur 
și, susține el, „mă descurc, 
sunt mulțumit, sunt sănătos și 
mă bucur de tot ce am și ce

mă înconjoară”. De la vizita 
noastră și până astăzi ne-am 
revăzut cu cititorul nostru 
fidel la redacție. Nu i-a fost 
deloc greu, spunea el, să vină 
la Deva pentru a reînnoi 
abonamentul. „La abonament 
nu voi renunța niciodată”, 
susținea bătrânul.

■*

Soluția jocurilor din numărul precedent

Avansați

5 6 2 3 9 4 7 8 1

9 1 7 8 5 6 4 2 3

3 4 8 2 1 7 6 9 5

8 7 6 5 3 2 1 4 9

4 9 3 7 6 1 2 5 8

1 2 5 4 8 9 3 6 7

2 8 4 1 7 5 9 3 6

6 5 1 9 2 3 8 7 4

7 3 9 6 4 8 5 1 2

Adeverințele vor fi cuantificate
A

■ Cititorii CL solicită în 
scrisorile trimise redac
ției informații despre 
recalcularea pensiei.

Deva (C.L.) - Dionisiu Gyor- 
fî din municipiul Deva ne seri
ei „Am depus în luna august 
niște acte privitoare la sporuri 
pentru recalcularea pensiei. O- 
rientativ, peste cât timp mă 
pot aștepta la un răspuns?”

Răspunsul CJP Hunedoara: 
„Documentele depuse în vede
rea recalculării pensiei vor fi 
cuantificate în cel mai scurt

timp posibil și i se va transmi
te la adresa de domiciliu un 
nou buletin de recalculare”.

2. Miron Popa, din satul hu- 
nedorean Runcu Mare, susține 
că: „La sfârșitul lunii august 
am trimis o adeverință pentru 
recalcularea pensiei. Iată că se 
apropie sfârșitul lui noiembrie 
și nu am primit nici un răs
puns”.

Răspunsul CJP Hunedoara: 
„Și în acest caz documentele 
depuse în vederea recalculării 
pensiei vor fi cuantificate în 
cel mai scurt timp posibil și i 
se va transmite la adresa de

domiciliu un nou buletin de 
recalculare”.

3. Traian Popa, din orașul 
Călan, dorește să afle cum 
poate obține adeverințe de 
salarizare: „în anul 1948 am 
lucrat ca activist la Sindicatul 
Agricol Județean Deva, âpoi 
director tehnic la Combusti
bilul Hunedoara, ulterior am 
fost la dispoziția PCR fără 
funcție și din 1952 șef de secție 
la întreprinderea de Vinalcool 
la Centrul de Colectări Țuică. 
Cu toate străduințele nu am 
reușit să obțin documente de 
la aceste firme sau instituții”.

t

Pensionarii continuă să depună 
adeverințe pentru recalculare

Răspunsul CJP Hunedoara: 
„Pentru astfel de situații vă 
sugerăm să încercați la Arhi
vele Naționale”.

lna.jurconeglnformmedla.ro
mailto:sanda.hocanidu@informmedia.ro


ClPRIAN MARINUȚ
clprian.marinut@lnformmedla.ro

■ Sportiva de la CSS 
Deva are șanse să par
ticipe la JO Beijing 
2008, deși e junioară.

Leucă, în lotulolimpic

• Dotare. Printr-o recentă hotărâre a Con
siliului local, secția de lupte libere a clubului 

winter Petrila a primit 250 de milioane de lei 
pentru a-și îmbunătăți dotarea. Este vorba 

de achiziționarea de saltele, cele folosite 
până în prezent având peste 45 de ani. 
(V.N.)

• Doar unul. Un singur jucător din actualul 
lot al Jiului Petroșani și-a prelungit contractul 
cu gruparea din Vale. Acesta este portarul 
Cătălin Mulțescu, iar contractul semnat de el 
este valabil până în vara anului 2008. (V.N.)

Etapa a 18-a: vineri, 1 decembrie: Gloria - Ceahlăul; Poli 

lași - Unirea Urzicenl; sâmbăta, 2 decembrie: FC Vaslui - 
U Craiova; Steaua - Poli Timișoara; Farul - UTA; duminică, 

3 decembrie: FC Argeș - Jiul; CFR Cluj - Oțelul; Rapid - 

Pandurii; luni 4 decembrie: Dlnamo - FC Național.

Deva (V.N.) - Rezultatele înregistrate în etapa a 17-a: Glo

ria - Unirea Urzlceni 0-0; Poli lași - Oțelul 1-1; FC Vaslui

■ePoli Timișoara 1-0; FC Argeș - Pandurii 0-0; Farul CFR
2-0;Cluj 0-2; UTA - U Craiova 1-0; 

Rapid - FC National 2-1; Steaua

Dlnamo - Ceahlău 

- Jiul 3-0.

Clasament
1. Dlnamo 17 15 1 1 37-10 46
2. Steaua 17 10 5 2 34-9 35

3. Rapid 17 10 S 2 32-12 35 i ■

4. CFR Cluj 17 10 2 5 36-23 32

5. Poll Timisoara 17 8 5 4 16-10 29

6. Gloria 17 8 3 6 22-17 27

7. Oțelul 17 .,38; 2 7 23-30 26

8. FC Vaslui 17 7 3 VS 21-26 24

9. UTA 17 7 / 2 8 17-19 23

.10. Pandurii 17 6 4 7 14-16 22

11. U Craiova 6 4 7« 19-30 22

12. Poll lași • 17 6 6 17-23 21

13. Farul 17 4 8 20-21 19
14. Urzicenl .* 17 5 3i 11-18 18
15. Ceahlăul 17 5 2 10 12-23 17

16. FC Argeș
iB

• 4 2 11 12-22 14
17. FC Național 17 2 4 11 12-29 . IO

18. Jiul 17 T 5 11 7-23 ' 8

■ ■

Deva - Alexandra Leucă, 
legitimată la GSS Deva și 
Rapid București, a fost în 2006 
cea mai bună luptătoare din 
țară la categoria cadete și una 
dintre primele trei la junioare, 
categorie de vârstă la care va 
concura oficial doar din 2007. 
Performanțele excelente obți
nute de sportiva antrenată de 
Suraj Moravan i-au determi
nat pe oficialii Federației 
Române de Lupte să o pro
moveze pe deveancă în lotul 
olimpic de junioare al Româ
niei, poziție din care are șansa 
să se califice la Jocurile 
Olimpice din 2008. “Alexandra 
va ataca în 2007 titlurile 
naționale la junioare și 
senioare, iar dacă va reuși să 
le obțină va avea dreptul să

"Dopați" cu disperare și orgoliu
■ Jiul a oferit o replică 
peste așteptări Stelei, 
deși a pierdut la scor 
de neprezentare.

ClPRIAN MARINUȚ

clprlin.marlnuttflnformmedla.ro

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a Xll-a, 25-26 noiem

brie: FC CIP Deva - Metropolis București 13-1; Energia Vul- 

turu Focșani - United Galați 6-5; Quasar Deva - Cosmos 

Pitești 3-6; Informatica Timișoara - Clujana Cluj 4-8; ACS 

Odorheiu Secuiesc - Futsal Municipal Constanța 7-7; Ener

goconstrucțla Craiova - Moldocor Piatra Neamț 5-3; Ath

letic Club București - Poli Timișoara 3-1.

București - Bolnavă de 
apatie și crispare în celelalte 
etape de până acum, Jiul s-a 
prezentat la meciul cu Steaua, 
din ultima etapă a turului, 
total schimbată de parcă ar fi 
efectuat un tratament mira
culos. Echipa din Petroșani a 
înlocuițjăraticul pe care l-a 
mâncât'calul din poveste cu 
disperarea de a părăsi ulti
mul loc și orgoliul de a-și 
îmbunătăți imaginea și a jucat

1

RECLAME

(6
74

25
)

Etapa a Xlil-a, 2-3decembrle: Poli Timișoara - FC CIP Deva 

(se joacă vineri, 1 decembrie); Metropolis București - Ener

gia Focșani; United Galați - Quasar Deva; Cosmos Pitești 
- Informatica Timișoara; Clujana Cluj - ACS Odorheiu Secu

iesc; FM Constanța - Energoconstrucțla Craiova; Moldo- 

cor Piatra Neamț - Athletic București.

Clasamentul
1. FC CIP Deva 12 12 0 0 90-23 36

2. Energo Craiova 12 9 2 1 73-33 29
3. Athletic Buc. 12 9 1 2 51-31 28

4. FM Constanța 12 8 2 2 98-52 26
5. ACS Odorheiu 12 8 2 2 78-38 26

6. Clujana Cluj 12 5 3 4 58-50 18
7. Poli Timișoara 12 5 2 5 44-36 17
8. Energia Focșani 12 5 1 6 41-50 16
9. Informatica Tm. 12 4 1 7 55-82 13

10. Cosmos 12 3 1 8 33-63 10
11. United Galați 12 2 2 8 , 38-62 8
12. Quasar Deva 12 2 0 10 46-88 6
13. Moldocor 12 1 2 9 34-61 5
14. Metropolis Buc. 12 1 1 10 34-104 4

Antrenorul Cor- 
vinului la secret

Hunedoara (C.M.) - Oficialii 
clubului Corvinul 2005 Hune
doara au amânat pentru mier
curi anunțarea numelui tehni
cianului care îl va înlocui pe 
demisul Romulus Gabor la 
cârma echipei hunedorene, 
deși promiseseră că vor dez
vălui cine va fi noul antrenor 
al echipei la începutul săp
tămânii. Reprezentanții gru
pării hunedorene au ținut 
secret până și numele antreno
rilor care au fost în vizor pen
tru preluarea echipei sau a 
celor cu care s-a negociat în 
acest sens. Din surse neofi
ciale am aflat că imul dintre 
primii căruia finanțatorul 
Florin Uscatu i-a propus pos
tul este Florea Văetuș, însă 
acesta a refuzat. Vom reveni.

. 3

Leucă, Moravan și medaliile cucerite împreună

participe în concursurile de 
calificare la JO 2008”, afirma 
Suraj Moravan, antrenorul 
sportivei.
Muncă titanică

Suraj Moravan consideră că 
succesele Alexandrei sunt 
rodul muncii titanice de la 
antrenamente. “Alexandra a 
început luptele în 2002, iar pri-

cu dârzenie, a fost concentrată 
și bine organizată. în con
secință, în locul unui scor flu
viu așteptat de suporterii cam
pioanei, după prima repriză 
era doar 1-0. Mai mult, după 
golul încasat în minutul 24 de 
la V. Badea, minerii au ripos
tat foarte tăios, C. Petre (28), 
M. Voicu (29) și Lițu (31) fiind 
la un pas de egalare în urma 
unor acțiuni surprinzător de 
bine lucrate. Minunea din 
jocul Jiului s-a lovit de cruda 
realitate în repriza secundă, 
când Steaua și-a întețit ase
diul la poarta lui Mulțescu și 
s-a desprins prin dubla fran
cezului Cyril Thereau. Acesta 
a marcat în minutul 62, cu o 
execuție de generic TV, șut de 
la 18 metri, și în minutul 88,

«

V

X

(Foto: CL)

ma medalie importantă a 
obținut-o în 2004 cu echipa 
CSS Deva. Din acel moment, 
Leucă a început să muncească 
la antrenamente foarte mult și 
a devenit practic abonată la 
performanțe și medalii. Lucra 
uneori de dimineața până 
seara sau chiar până la lacri
mi până reușea să stăpânească 
la perfecție procedeele mai 

peste 
antre- 
Tudo-

speculând o eroare a funda
șilor centrali ai Jiului, dar și 
Jiul a fost la un pas de a mar
ca golul de onoare prin Mihart 
(min. 86).
S-au trezit târziu

în ciuda evoluției 
așteptări a minerilor, 
norul Jiului, Marin 
rache, a rămas realist și a 
spus că “în nici un moment 
nu s-a pus problema învingă
toarei. Steaua a fost mai bună. 
Poate, dacă reușeam să mar
căm la una dintre ocaziile 
avute, Steaua ar fi avut un joc 
mai greu”, a spus Tudorache. 
“Steaua a speculat ce era de 
speculat. N-am marcat noi, au 
marcat ei și s-a ajuns la 3-0. 
Noi suntem într-o situație dis

dificile. Seriozitatea și disci
plina de la antrenamente erau 
dublate de ambiție, încredere 
și dorință de afirmare în con
cursuri și astfel cu apărut 
performanțele. Medaliile sunt 
de fapt 10 la sută talent și 90 
la sută muncă”, comenta 
Suraj Moravan. Pe parcursul 
acestui an Leucă a câștigat 
aurul la toate concursurile 
naționale de cadete la care a 
participat și s-a clasat pe podi
um la întrecerile de junioare. 
Mai mult decât atât, Leucă a 
obținut titlul de vicecam- 
pioană națională la senioare 
și medalia de bronz în con
cursul pe echipe se-nioare cu 
echipa Rapid Bu-curești. “îmi 
doresc foarte mult să ajung la 
Olimpiadă, chiar dacă nu în 
2008, măcar în 2012. Până 
atunci, pentru performanțele 
realizate până acum 
mulțumesc foarte mult 
antrenorilor și celor de la 
clubul CSS Deva pentru spri
jinul acordat și pentru că mi
au fost alături în momentele 
dificile”, afirma Leucă.

C. Petre a fost cel mai bun 
jiulist în meciul cu Steaua

perată”, a spus la rândul său 
portarul Jiului, Cătălin Mul
țescu. După acest joc, supor
terii minerilor regretă că Jiul 
nu a avut atitudinea și dâr- 
zenia din meciul cu Steaua și 
în partidele de până acum, 
pentru că dacă ar fi jucat ca 
în Ghencea în toate meciurile, 
jiuliștii n-ar fi fost acum pe 
ultimul loc.

mailto:clprian.marinut@lnformmedla.ro
clprlin.marlnuttflnformmedla.ro
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• China. O delegație a Ambasadei Repu
blicii Populare Chineze se află, în aceste zile, 
la Deva, în cadrul relațiilor de colaborare 
dezvoltate de municipalitate cu regiuni din 
statul menționat. (M.S.)

• Sediu. Noul sediu al Poliției municipiului 
Deva va fi inaugurat în cursul zilei de astăzi. 
Clădirea rivalizează cu cele mai moderne din 
țară. (M.S)

Directori din județ în examen
■ Directorii unităților 
școlare din județ au 
fost testați la examenul 
de titularizare.

Călin BicAzan

Ancheta internă la poliție
Deva (M.S.) - Inspectoratul de Poliție al 

Județului (IPJ) Hunedoara a început o an
chetă internă după ce un taximetrist din Pe
troșani a acuzat doi polițiști din localitate că 
l-ar fi agresat. Taximetristul Râul Dorin R. 
a avut o altercație, în 24.11., cu șoferul unei 
alte mașini, în Petroșani. Șoferul mașinii, 
Răzvan I., din localitate, a ajuns la spital cu 
mai multe traumatisme și a depus o plân
gere la poliția locală. Polițiștii din Petroșani 
l-au identificat pe taximetristul care l-a agre
sat pe șoferul mașinii și l-au sancționat pe 
învinuit cu o amendă de 800 lei. „Pentru că 
doi dintre polițiști sunt rude cu persoana a- 
gresată, iar făptuitorul a lăsat să se înțelea
gă că aceștia ar fi intervenit abuziv împotri
va sa, conducerea IPJ Hunedoara s-a sesizat 
și a dispus o anchetă internă pentru a se sta
bili împrejurările producerii incidentului”, 
se arată într-un comunicat al IPJ Hunedoara.

Deva - Posturile scoase la 
concurs în județul Hunedoara 
pentru titularizarea pe post a 
directorilor de unități școlare 
s-au ocupat în cea mai mare 
parte. La nivelul județului au 
fost scoase la concurs trei pos
turi de director general și 12 
pentru adjunct!, 13 posturi de 
directori pentru școlile gene
rale, nouă posturi de adjunct! 
pentru școlile generale și 11 
posturi la grădinițe. Examene
le de titularizare s-au desfă
șurat săptămâna trecută, pe 
etape, de luni până joi, iar ieri 
s-au dat rezultatele finale. La 
Deva au intrat pe post de di
rectori adjuncți: Sârbu Motân- 
tău la Colegiul Tehnic „Drago-

Directorii unităților școlare din județ au fost supuși la examene de titularizare

mir Hurmuzescu”, Dorin Lintz 
la Colegiul Național „Dece- 
bal”, Gabriel Scorpie la Liceul 
Teoretic „Traian”, Gabriela 
Pascu la Grup Școlar „Grigore 
Moisil” și Ildiko Emese la 
Grup Școlar „Teglas Gabor”. 
La școlile generale din Deva

au ocupat posturile de ad
juncți: Dana Popa la Școala 
Generală „Andrei Șaguna” și 
Ladislau Daradics la Școala 
Generală „Andrei Mureșanu”. 
Examenele au conținut mai 
multe probe: proba de legis
lație care a avut o pondere de

65 de puncte din 150, proba de 
traduceri din limba engleză 
sau franceză cu scriere sau 
editare pe calculator, prezen
tarea dosarului de activitate 
(CV) și prezentarea unui pro
iect managerial privind școa
la și dezvoltarea școlii.

PNL dorește 50 de primării
Deva (M.S.) - Organizația județeană Hune

doara a Partidului Național Liberal (PNL) 
are ca obiectiv dublarea numărului de pri

mari în localitățile județului, 
a declarat președintele PNL 
Hunedoara, Mircia Muntean, 
„în prezent avem 25 de pri
mari de localități. Dorim ca 
numărul acestora să se du
bleze după alegerile locale

din anul 2008”, a spus liderul liberal. El a 
arătat că organizațiile locale vor avea 
responsabilități în desemnarea candidaților 
pentru funcțiile de primar. Viitorii candi
dați de primari ai PNL vor fi prezentați 
oficial pe data de 1 martie 2007.

M. Muntean

Eu nu cred, pentru 
că și la străini 

știrile de la televizor 
sunt cel puțin la fel 
de violente ca la noi. 
Latura financiară are 
și ea o legătură referi
toare la acest aspect. 
Gașpar Florin,
Deva

La noi violența este 
puțin mai acută, 

pentru că aici nu se 
ia nici o măsură. 
Degeaba anunți poliția 
pentru că ei nu se 
bagă.

Adriana Andrea,
Deva

Da, la noi violența 
este mai preg

nantă. De cele mai 
multe ori latura finan
ciară face diferența, 
dar cred că este și o 
diferență de educație.

Străinii sunt altfel 
educați. Acolo te 

bagă la închisoare 
pentru violență în 
familie, aici nu se ia 
nici o măsură.

Nu știu, se poate să 
fie așa. La noi 

totul e posibil, dar 
depinde foarte mult 
de zona geografică de 
care vorbim. Banii au 
și ei un cuvânt de 
spus.
Rodica Șuteu, 
Deva

PD vizează Deva
Deva (M.S.) - Filiala județeană Hunedoara 

a Partidului Democrat (PD) dorește să 
câștige funcția de primar al municipiului 

Deva, la viitoarele alegeri 
locale din anul 2008, a de
clarat președintele PD Hune
doara, Gheorghe Pogea. Unul 
dintre posibilii candidați ar 
putea fi actualul viceprimar 
al municipiului Deva, loan

Inișconi. între primăriile de municipii 
vizate de către democrații hunedoreni se 
numără și cele din Hunedoara, Orăștie și

Viorel Arion

Gh. Pogea

Petroșani, unde și acum sunt la conducere 
membri ai PD.

Nemulțumită de taxe
Deva (C.B.) - Floarea Grigorescu cu domi

ciliul în Deva reclamă faptul că pentru un 
metru cub de apă caldă nu plătește aceeași 
sumă ca alți locatari care au același consum, 
„în lima aceasta a trebuit să plătesc 10,74 
lei pentru un metru cub de apă caldă, iar alți 
locatari care au consumat la fel de mult ca 
mine, plătesc 8 lei sau 3 lei”, spune Floarea 
Grigorescu.

Răspunde Dorina Nicu de la Asociația de 
Locatari: „în apartamentul doamnei Gri
gorescu, pe luna octombrie, sunt înregistrate 
două persoane active. Persoana activă este 
cea care locuiește efectiv în apartament. Dân
sa a consumat un mc de apă caldă, dar pier
derile, care reprezintă diferența între ceea 
ce se facturează și ceea ce prezintă locatarii 
la citire, costă 2,87 lei. Dacă înmulțim această 
sumă cu doi, adică persoanele care locuiesc 
în apartament și adunăm cu cinci lei cât cos
tă metrul cub de apă caldă, ajungem la su
ma pe care doamna trebuie să o plătească.”

Protest
București (M.S.) - Senatorii 

semnatari ai Apelului pentru 
dialogul cu Platforma Libe
rală, între care se numără și 
parlamentarul hunedorean 
Viorel Arion, au decis să nu 
participe, ieri, la ședința 
Grupului Alianței de la Senat, 
în semn de protest față de 
înlocuirea lui Nicolae Vlad 
Popa pe lista pentru Parla
mentul European. PNL a 
decis să îl înlocuiască pe se
natorul Nicolae Vlad Popa, 
care a aderat la platforma li
berală, cu Gheorghe Vergii 
Șerbu, Parlamentul validând 
lista reprezentanților Româ
niei la Parlamentul Euro
pean. Aceștia vor avea cali
tatea de europarlamentari de 
la 1 ianuarie 2007 și până la 
primele alegeri europene din 
România, programate pentru 
luna mai a anului viitor.

Mineri
Deva (M.S.) - Starea celor 

doi mineri, răniți, duminică, 
la Vulcan și transportați la o 
clinică de specialitate din 
Cluj, este stabilă. Minerii au 
fost supuși ieri unor analize 
medicale, iar în perioada 
următoare vor fi operați, po
trivit doctorului Bogdan Ba
ciu, purtătorul de cuvânt al 
Clinicii.

Anton Biro, 
Deva

Mihaela Motovereț, 
Deva
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II omagiază pe Maradona• Incerți. Doi dintre jucătorii de bază ai 
echipei germane de fotbal Bayer Leverkusen 
sunt incerți pentru meciul cu Dinamo, pro
gramat miercuri, la București, în etapa a 
patra a grupelor Cupei UEFA: mijlocașul 
elvețian Tranquillo Barnetta și fundașul fran- 
co-algerian Ahmed Madouni. (MF)

• Turneu. Tenismanul român Horia Tecău 
va participa la turnbul challenger din Insula 
Maui (Hawaii), dotat cu premii totale de 
50.000 de dolari. Tecău îl va întâlni în primul 
tur la Wailea Men's Challenger pe america
nul Tyler Cleveland. (MF)

Preferințe
• București (MF) ■ Ata

cantul Adrian Mutu a 
declarat, după ce a 
Înscris golul prin care 
AC Fiorentina a termi
nat la egalitate, in 
deplasare, scor 1-1, par
tida cu formația AC 
Siena, din etapa a XIII- 
a din Serie A, că preferă 
rezultatele echipei in 
dauna celor personale. 
„Cele șase goluri Înscri
se de la Începutul sezo
nului Îmi fac mare plă
cere, dar cine mă cu
noaște bine știe că mă 
bucur doar atunci când 
reușitele mele aduc vic
toria echipei. Cu alte 
cuvinte, prefer rezulta
tele echipei In dauna ce
lor personale”, a spus 
Mutu. Internaționalul 
român consideră că Flo
rentina merita victoria 
In meciul cu Siena. „Am 
făcut un pas Înainte față 
de meciul cu Ascoll. Es

George Best

Bancnote
Belfast (MF) - Un mi
lion de bancnote de 
5 lire sterline cu efi
gia fostului fotbalist 
George Best au fost 
puse în circulație, 
luni, de Ulster Bank, 
fostul jucător fiind 
primul nord-lrlandez 
a cărui memorie este 
onorată astfel, 
informează AFP. Fos
tul fotbalist al echipei 
Manchester United a 
decedat la 25 noiem
brie 2005, după ce 
timp de mulțl ani s-a 
confruntat cu pro
bleme legate de con
sumul de alcool. în 
orașul său natal, 
Belfast, cortegiul 
funerar a fost însoțit 
de aproape 100.000 
de fanl. Mal mulțl 
nord-lrlandezl au 
făcut coadă în fața 
băncii, luni, m spe
ranța de a achiziționa 
una din bancnotele 
numerotate, obținute 
deja de colecționari. 
Acestea se vând cu 
peste 150 de lire 
sterline pe slte-urile 
specializate.

■ La stadionul echipei 
Boca Juniors a fost 
dezvelită statuia lui 
Diego Maradona.

București (MF) - O statuie a 
fostului internațional Diego 
Maradona a fost inaugurată la 
stadionul echipei Boca Juni
ors, „La Bombonera”, In pre
zența fostului fotbalist. „Mara
dona, în vârstă de 46 de ani, 
a dezvelit primul monument 
construit în onoarea sa la sta
dionul echipei Boca Juniors, 
unde a crescut ca jucător, ca 
urmare a inițiativei a patru 
suporteri care au dorit să îl 
omagieze”, scrie AS. Statuia, 
care cântărește 300 de kilo
grame și are o înălțime de a- 
proape 3 m, îl prezintă pe Ma
radona în echipamentul repre
zentativei Argentinei, cu ban
derola de căpitan, mâna 
dreaptă la piept și privirea 
Înainte, imagine inspirată din 
atitudinea sa la Cupa Mondi
ală din Mexic, din 1986. „Deoa
rece este prima mea statuie va

te adevărat că In prima 
repriză am suferit, dar 
In partea a doua am in
trat ’pe teren mai con
centrați și con
sider că meritam 
victoria”, a afir
mat Mutu.

Liga Campionilor e „o farsă"!?
■ Presa din Anglia con
sideră că fotbalul la ni
vel de cluburi din estul 
Europei e o glumă.

București (MF) - Cotidianul 
britanic The Times a scris, 
într-un comentariu despre 
Liga Campionilor, că fotbalul 
la nivel de cluburi din estul 
Europei este „o glumă”, iar 
faza grupelor acestei com
petiții - „o farsă”. „Stelele nu 
pot să răsară în est. în grupa 
E, Steaua București are o vic
torie, dar asta doar pentru că 
împarte o cușetă în această 
Grupă a Vieții cu și mai 
prăpădita Dinamo Kiev”, a 
precizat publicația amintită. 
„Oamenii, corect, râd de gru

A ridicat suspendarea
Dubai (MF) - FIFA a ridicat temporar sus

pendarea decisă, miercuri, in cazul Fe
derației Iraniene de Fotbal, pentru a-i per
mite naționalei acestei țări să participe la 
Jocurile Asiatice, a declarat președintele 
forului mondial, Joseph Blatter. „Sus
pendarea a fost ridicată provizoriu. Echipa 
poațe să participe la Jocurile Asiatice”, a 
spus Blatter. FIFA a suspendat, miercuri, 
federația iraniană din „orice activitate inter
națională in legătură cu fotbalul”, din cauza 
„amestecului Guvernului iranian în fotbal” 
și a Încălcării statutelor forului mondial. „O 
foaie de parcurs” ce condiționează ridicarea 
sancțiunii a fost adoptată de Comitetul de 
Urgență al FIFA. Acest document impune 
In special crearea unei „comisii de nor
malizare” în cadrul federației iraniene, pre
cum și adoptarea unor noi statute. Președin
tele Federației Iraniene de Fotbal, Dariush 
Mostafavi, a declarat, duminică, pentru 
agenția Isna, că Iran acceptă exigențele FIFA.

Brigadă italiană
București (MF) - Me

ciul Panathinaikos Atena 
- Rapid București, care 
va avea loc, joi, în etapa 
a IV-a a grupei G a Cu
pei UEFA, va fi arbitrat 
de o brigadă din Italia, a- 
vându-1 la centru pe Ma
tteo Trefoloni. Trefoloni 
va fi ajutat de asistenții 
Luca Maggiani și Anto
nio Pascariello, în timp 
ce arbitru de rezervă va 
fi Andrea Romeo. Parti
da Panathinaikos - Ra
pid, din etapa a IV-a a 
grupei G a Cupei UEFA, 
va avea loc, joi, de la ora 
21.45, pe stadionul Spy
ros Louis din Atena.

c Atacantul 
Ionel Gemea de 
la Dinamo 
(stânga) ocupă 
primul loc In 
clasamentul 
golgheterilor 
din Liga I de 
fotbal, după în
cheierea prune
lor 17 etape 
din tur, cu o 
zestre îe 12 go
luri. ': (tosș&ffl

Cristian Chivu a fost din 
nou lăudat de suporteri

București (MF) - Fundașul 
Cristian Chivu a fost lăudat 
de presa italiană după pres
tația avută în partida pe care 
echipa AS Roma a câștigat-o, 
duminică, în deplasare, cu 
scorul de 4-2, în fața formației 
Sampdoria Genova, în etapa 
a XIII-a din Serie A.

Agenția Datasport i-a acor
dat nota 7 internaționalului 
român, la fel ca și coechi
pierilor săi Marco Cassetti, 
David Pizarro, Rodrigo Ta- 
ddei și Amantino Mancini. 
Cel mai bun jucător de pe 
teren a fost considerat Fran
cesco Totti, care a primit nota

Diego Maradona cu șl fără statuie (Foto: EPA)

fi mereu cea mai bună. încă 
nu îmi vine să cred. Sunt foar
te emoționat. Sunt fericit. Fap
tul că fiicele mele, Dalma și 
Giannina, vor putea să vadă 
oricând o statuie a tatălui lor 

pele Cupei UEFA, spunând că, 
odată cu sosirea echipelor 
care vin cu coada între 
picioare din Liga Campionilor, 
sunt necesare 80 de meciuri 
pentru a reduce numărul for
mațiilor din competiție de la 
40 la 32. Cotidianul britanic a 
notat că faza grupelor Ligii 
Campionilor reprezintă „o 
farsă”. „Unicul ei scop este să 
tragă bani din buzunarele 
fanilor în timp ce vedem par
tide care confirmă ceea ce deja 
știm, că fotbalul la nivel de 
club în estul Europei este o 
glumă. Ziarul englez a adăugat 
că doar „legendara lene” a 
echipei AS Roma a păstrat-o 
pe Șahtior Donețk cu șanse în 
grupa D: „în grupa G, ȚSKA 
Moscova, plină de bani, tre-

Lider de necontestat în Franța
■ Adversara Stelei în 
grupa E a Ligii Campio
nilor nu mai are cu 
cine se bate.

Paris (MF) - Formația O- 
lympique Lyon, adversara Ste
lei în grupa E a Ligii Campio
nilor, și-a asigurat locul de li
der în campionatul Franței pâ
nă la finalul turului, cu patru 
etape înainte de final, datorită 
victoriei, cu scorul de 1-0, în
registrată, duminică, în me
ciul de pe teren propriu cu AJ 
Auxerre. Olympique Lyon, ca
re după 15 etape are 14 puncte 
avans față de a doua clasată, 
OSC Lille, nu mai poate fi a- 
junsă din urmă de aceasta în

9. „Apărarea Romei a funcțio
nat bine, iar Chivu și-a ajutat 
foarte mult echipa să câștige 
acest meci”, a scris sursa 
citată. Site-urile realsoccer.it 
și goal.com l-au notat cu 6,5 
pe Chivu, dar au menționat 
prestația bună avută de ro
mân.

Cristian Chivu a fost inte- 
gralist în partida pe care 
echipa AS Roma a câștigat-o, 
duminică, în deplasare, cu 
scorul de 4-2, în fața formației 
Sampdoria Genova, în etapa 
a XIII-a din Serie A. Jucătorul 
român a primit un cartonaș 
galben, în minutul 18. 

este foarte special”, a declarat 
Maradona, citat de cotidianul 
Clarin. Admirația față de Die
go Maradona s-a manifestat în 
Argentina până în prezent în 
diverse moduri. Fanii lui Ma-

Steaua are totuși patru puncte 
în Liga Campionilor
buie să se bazeze, pentru a 
mai avea speranțe de califi
care, pe integritatea forma
țiilor Arsenal și FC Porto”.

Francezii au obținut 13 victorii în 15 partide (Foto: epa)

ultimele patru etape ale turu
lui de campionat. O.L. a obți
nut 13 victorii în 15 partide de 
campionat și a înregistrat o 
singură înfrângere în toate 

l.ă|)îl<iilUi reprezentativei Noii Zeelande, Richie 
Mccaw, a fost desemnat cel mai bun rugbist al anului 
2006 de un juriu al International Board (IRB), duminici, 
la Glasgow. . - (Fokxepa)

radona au dat numele fostului 
fotbalist unui râu, unei străzi, 
unor tribune și unui stadion, 
cel al echipei Argentinos Juni
ors, unde a debutat vedeta ar- 
gentiniană.

Detronare
Dubai (MF) - FC Bar

celona a devenit brand-ul 
cel mai important din 
fotbalul european, detro
nând clubul Manchester 
United, conform ierarhi
ei stabilite de agenția 
londoneză Global Spon
sors. Clasamentul a fost 
făcut public la Dubai, cu 
prilejul conferinței de
spre afaceri și sport Soc- 
cerex. Pe locul 3 în acest 
top al brandurilor fi
gurează Real Madrid, 
urmată de Chelsea, AC 
Milan și Bayern Mtin- 
chen. Arsenal, Liverpool, 
Inter Milano și Lyon 
completează top 10.

competițiile în acest sezon, în 
meciul cu Rennes, din Ligue 
1, scor 1-0. Unicul gol al parti
dei de duminică a fost înscris 
de Florent Malouua. I
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LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 

A1 - Prima Invest 
A2 - Garant Consulting 
A3 - Imobfranc
A4 - Fiesta Nora
A5 - Casa Betania
A6 - Rocan 3000 SRL
A7 - Mimason
A8 - Morellia
A9 - Elitte
A10 - Liliacul Multicom

Vând ap. 2 camere (03)

• parter, balcon închis termopan, beci sub 
balcon, centrală, ușă metalică, 2 intrări prin 
balcon șl scară, Gojdu, Al. Crinilor, 125.000 ron. 
Tel. 0723/227569. CD
• urgent confort 1, zona Miorița, contorizărl 
apă, gaz, preț 1,250 mid. lei. Tel. 223336. (T)
• semldecoinandate, balcon, parchet, reparti
toare, 54 mp, etaj 2, cărămidă, zona Piață, preț 
1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• decomandata) zona Trident, etaj 2, bucătărie 
mare 14 mp, balcon 14 m, centrală termică, 60 
mp, parchet, preț 126000 ron. Tel. 0726/710903. 
(Al)
• decomandate) 70 mp, centrală termică, 2 
balcoane, preț negociabil. Tel. 0740/210780. (Al) 
zona piață, et. 1, dec., balcon închis, contorizărl, 
preț 130.000 RON, neg. tel. 221712,0724/305661. 
(A2)
• Prograaid et 2, dec., contorizărl, preț 112.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• IxL Decebal et 5, dec., balcon închis, centrală 
termică, preț 133.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
e Dada, et 3. amenajat, repartitoare, preț 8O.OO0 
RON, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)

• Dorobanți, doc, et 3, contorizărl, 2 balcoane, 
bucătărie modificată, preț 140.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• urgent zona Gojdu, fără îmbunătățiri, 
contorizărl (repartitoare, gaz 2 focuri, 
apometre), preț 92.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent zona Al. Teilor, amenajat modem, 
contorizărl, preț 65.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• dec, C.T. gresie, faianță, parchet, ușă 
metalică, balcon închis, et. 2, zona zamflrescu, 
preț 1,250 mld„ tel. 232060,0742/290024. (A3)
• oemldec, repartitoare, apometre, fără 
îmbunătățiri, zona Al. Armatei, preț 720 mil., 
neg., tel. 232060,0742/290024. (A3)
o oemldec, C.T, greise, faianță, parchet laminat, 
ușă nouă, amenajat, srt=54 mp, zona 
Kogălnlceanu, preț 35.000 euro, tel. 232060, 
0742/290024, (A3)
• apartament 2 camere modificat din 3, gresie, 
faianță, parchet laminat, ușă metalică, 
contorizărl la apă șl gaz, zona Dacia, preț 790 
mil, neg, tel. 232066,0742/290024. (A3)

• zona Mlceocu - I. Corvln, decomandate, 
centrală termică, modificări, parchet, gresie, 
faianță, ușă de lemn capitonate bine întreținut, 
preț 127.000 ron, neg, accept credit Ipotecar, tel. 
0723/251498,0745/302200. (A4)
• atll Hermadlar, zona Kogălnlceanu-Gojdu, 
centrală termică, termopan, ușă metal nouă, 
parchet, gresie, faianță, balcon închis, vedere pe
2 părți, preț 36.000 euro neg, tel. 0745/302200, 
0723/251498,232808. (A4)
• decomandate, «ta| Intermediar, zonă 
Mărăștlul Nou, cu 2 balcoane, modificări la 
bucătărie tip living, parchet, gresie, faianță, preț 
150.000 ron, neg, tel. 0723/251498,0745/302200, 
232809. (A4)
o ata| Intermedtar, zona GOJdu, centra ermlcă 
termopan, parchet gresie, faianță, ușă 
metalică Instalații sanitare noi, modificări, preț 
35.000 euro, neg, tel. 0788/165703,0745/302200.

, (A4)
• zona DecebaL etaj Intermediar, 56 mp, deco
mandate, centrală termică, parchet bucătărie 
modificată, balcon mare închis, bine întreținut 
preț 128.000 ron, neg, accept credit Ipotecar, tel. 
0745/302200,0723/251498. (A4)
• decomandate, parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stelar în camere, hol șl bucătărie, 
zona piață, preț 110.000 ron, neg, accept credit 
Ipotecar, tel. 0745/302200,0723/251498, 232808. 
(A4)
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• mocMIcărl la bucătărie, etaj 3, decomandate, 
zona Liliacului, contorizărl, fără modificări, 
ocupabil azi, preț 129.000 ron, neg, tel. 
0745/302200,0723/251498,232808. (A4)
• zona Trident etaj 3, ocupabil azi, contorizărl, 
fără modificări, preț 72.000 ron, neg, accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498, 0745/302200, 
232808 (A4)
• etaj 3, centrală termică, faianță, se dă opțional 
cu mobilă, zona Scărișoara, preț 83.000 ron, neg, 
tel. 0745/302200,0723/251498,232809. (A4)

• et 8 CT proprie, balcon închis, parchet bl.de 
cărămidă B-du I Kogălniceanu, preț 125.000 RON, 
neg, tel. 223400,0724/169303,0742/005228.  (A5)
• et 3, dec., contorizărl, 2 balcoane mari, str. 
Dorobanți, preț 140.000 RON, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• et 3, contorizărl, parchet bloc de cărămidă 
Al. Moților, preț 66.000 RON, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• et hriermedar, 2 balcoane mari, CT proprie, 
baie cu geam, modernă str. Dorobanți, preț 
137.000 RON, neg, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688 (A5)
• et 3, parchet balcon, geamuri termopan, ușă 
metalică CT proprie, zona Gojdu. Merită văzut! 
Preț 130.000 RON, tel. 223400, 0724/069303, 
0742/005228 (A5)
• zona Dada, et intermediar, termopane, modi
ficat parchet laminat bine întreținut preț 22.000 
euro, tel 235208; 0724.620358; 0729.018866. (A6) 
e zona N. Bălcescu, modificat, balcon închis, 
parchet în camere, laminat pe hol și bucătărie, 
gresie, faianță instalații suplimentare noi, preț 
89.000 RON, tel. 235208; 0724.620358; 0729.018866 
(A6)
• Deva, zona Progresul, 57 mp, decomandate, 
parchet în camere, balcon, apometre, reparti
toare, merită văzut preț 115.000 ron. Tel. 235208, 
0724/620358 (A6)
• zona Gojdu, etaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorizat suportă modificări, 55 mp, 
preț 125.000 ron. Tel. 235208,0724/620358 (A6)
• zonă ultracentrală ST - 55 MP, decomandate, 
totul contorizat gresie + faianță 2 balcoane, 
etaj intermediar, merită văzut preț 135000 ron, 
tel. 235208 0724/620358 (A6)
• pe b-dul Decebal, dec., s=74 mp, vedere în 2 
părți, 2 balcoane, C.T., neamenajat preț 140.000 
RON, neg., 0745/640725. (A7)
• pa Emimsat aproape de Trident et. 3, dec., 
s=58 mp, parchet, gresie, faianță C.T., 
termopane, balcon mare deschis, preț 155.000 
RON, 0745/640725. (A7)
• In Dada, et. 2, convectori, Instant apă caldă 
baie amenajată termopan, preț 70.000 RON, 
neg., tel. 0745/159608 (A7)
a pe Scărișoara, semIdee, neamenajat, C.T, et
4, acoperit cu tablă preț 78000 RON, tel. 
0749/268830. (A7)
• In Dada, semidec, et. 3, neamenajat 2 holuri, 
parchet, contorizărl, preț 68000 RON, tel. 
0745/640725. (AD
• pe Zamflrescu, dec, et 2, parchet, gresie, 
faianță apometre, ocupabil Imediat preț 105.000 
RON, tel. 0749/268830. (AD
• pe MărirtL dec, et 3, parchet laminat gresie, 
faianță, C.T., termopan, balcon, preț 135.000 RON, 
tel. 0749/268830. (AD
• zona UBacuU, dec, et 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon închis, contorizărl, s=50 mp, ocupabil 
Imediat preț 128000 RON, tel. 206003,230324. 
(A7)
• zona Piață, 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc, 
mobilat șl utilat preț 160.000 Ron, neg, tel. 
0745/7X578 (A8)
• zona Zamflrescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță termopane, parchet balcon închis, 
frumos, contorizărl, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578 (A8)
• Aleoa AimaW, 2 camere, bucătărie, bale, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zonă contrau, 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 98000 RON, neg, tel.2318oo, 
0740/317314. (A9)

închis, contorizărl Integrale, et 1, zona 
Kogălnlceanu, preț 125.000 RON, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)
• Brad, gnah) faianță parter, zona A, preț nego
ciabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)

JURNAL WO
i

30 noiembrie • Concert extraordinar • IRIS 
K
o1

• ♦w e»«irr :
!
I

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent Deva, plata Imediat Tel. 215212. (Al)
• se 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 până la 
130.000 ron. tel 0745/302200, n<zVKu® (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, In vilă centrală termică 
parchet, gresie, faianță teren aferent 200 mp, 
Deva. Tel. 0747/490290. (D
a iMrtar rlTrunnnrinfG uarl doncAhit- Racla
Logan Laureat 14 MPI șl teren intravilan 874 mp 
în CârJIți. Tel. 0722/722112.(0
• semidecomandat!, balcon, parchet 78 mp, 
etaj 1, bloc cărămidă zona Kogălnlceanu, preț 
1,4 mid. lei, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• Gojdu, etaj 1, contorizărl complete, parchet 
balcon, preț 140.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• semldecomandate, centrală termică 
termopan la bucătărie, gresie, etaj 2, zona 
strana? preț 28000 euro. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• urgent zona Progresul, etaj Intermediar, 
balcon, hol central, contorizărl, preț 150.000 RON, 
tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Cioclovina semidec., balcon, 
modernizări, preț 115.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent zona Dorobanți, amenajat modern, 
balcon, st=90 mp, preț 65.000 euro, tel. 
0740/013971 (A2)
• doc, hol 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)
• decomandate, 70 mp, contorizărl totale, 
parchet balcon mare, 2 băi, zona Bălcescu, preț 
130.000 ron, neg, accept credit Ipotecar, tel. 
0723/251498 0745/302200,232809. (A4)
• zona Decebal ultracentral, 2 băl, 2 balcoane, 
decomandate, termopan, parchet bine 
întreținut preț 50.000 euro, neg, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• zona Miorița, balcon mare închis, 2 băl, 
contorizărl totale, parchet, accept credit 
Ipotecar, preț 39.000 euro, neg, tel. 0745/302200, 
0723/251498,232809. (A4)
• dec, et 2, CT proprie, 2 băl, 2 balcoane, 
geamuri termopan, mobilat str. Dorobanți, preț 
53.000 euro, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (A5)
• et Intermediar, dec, CT proprie, 2 băl, 2 
balcoane, st=94 mp, b-dul 22 Decembrie, preț 
175.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (A5)
• zona Decebal et 3, termopane, 2 băl cu gresie 
șl faianță 2 balcoane închise, totul contorizat, 
parchet în camere, merită văzut, preț 45.000 
euro, tel. 235208; 0724.620358; 0729.018866. (A6)
• zona DocebaL decomandate, CT, parchet preț 
135.000 RON, neg, tel. 235208; 0724.620358; 
0729.018866 (A6)
• zona împăratul Traian, Deva, etaj Intermediar, 
decomandate, 2 băl, 100 mp, centrală termică 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță parchet, 
merită văzut, garaj sub bloc, preț 80.000 euro. 
Tel. 235208 0724/620358 (A6)
• Mul Decebal et 1, dec., s=75 mp, contorizărl, 
neamenajat, preț 160.000 RON, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• Mul DocebaL dec., parchet gresie, faianță 
C.T., zona Artlma, preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324. (AD
• pe AL Straiului, semidec., et. 3 din 4, gresie, 
faianță C.T., liber, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0740213174. (AD
• Dada, bucătărie modificată parchet gresie, 
faianță contorizărl, preț 88000 RON, tel. 206003, 
230324. (AD

• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băl, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona L Creangă parchet contorizărl, st 78 mp, 
pretabll pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• camera semldecomandate, cu parchet, 
contorlzări, balcon, et. 3, zona Kogălniceanu, 
Deva, preț 38000 euro, tel. 212141. (A9)
• Irad, terasă închisă preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• zonă centrală Brad, 2 băl, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040490,0786/158483. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• se cumpără apartament 3 camere, în Deva, 
orice zona, Indiferent de amenajări sau etaj, 
evaluare la vedere, cu plata Imediat tel. 
nT>z/251498074S/3022( .232809 'A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, 22 Decembrie, etaj 3, 2 
balcoane, 2 băl, centrală termică parchet, 
îmbunătățiri, preț 62.000 euro. Tel. 0726/710903. 
(Al)
• semidec, parchet apometre, et. 3, zona 
Gojdu, fără îmbunătățiri, preț 1500 mid., neg, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• doc, CT, 2 balcoane, 2 băl, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, superame- 
najat tel. 232060,0742/290024. (A3)
• el L dec, 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 53.000 euro, neg, tel. 223400, 
0742/005228 0724/169303. (A5)
• dec, «1=100 mp, contorlzări, zona Dorobanți, 
preț 46.000 euro, tel. 223400, 0720/387896. 
0740/914688 (A5)
• termopane, CT proprie, bucătărie mare, 
cămară fn balcon, Al. Lalelelor, preț 42.000 euro, 

neg., tel. 223400,0720/387896,0740/914688 (A5)
• zonă ultracentrală et 2, st 100 mp, balcoane 
spațioase, decomandate, gresie, faianță 
parchet în camere, 2 băl, 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 băl, 2 balcoane, C.T., ușă 
metalică, s= 102 mp, amenajat frumos, preț 
62.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• pe Dorobanți et. 4, acoperit cu tablă C.T., 2 
băl, balcon, neamenajat, preț 48.000 euro, 
tel.0749/268830. (A7)
• pe Bălcaacu, et 2, semidec, bloc de cărămidă 
contorizărl, 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)
«zonal Corvln, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288 (A8)
• doc, 2 băl (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, et 3, bd. Decebal, preț neg., 
merită văzut, tel. 231 740/317313. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Dove, 6 balcoane, 2 băl, scară Interioară 
centrala 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. 
0745/786578 (A8)

Pentru că e Luna Cadourilor, 21 decembrie vă poate aduce •- [

REGULAMENT: La acest concurs nu pot itintlHt 
participa angajații S.C. Inform Media S.R.L. jljțt M (IjL
și nici rudele acestora de gradele I si II. Relații w » 
suplimentare la tel. 211275, int. 8806. » —»- - —

acâte'lC1/ IC'Ti între 15 noiembrie și 15 decembrie decupați fiecare 

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

Vând case, vile (13)

• casă 4 camere, hol, bale, bucătărie, garaj, 
curte, grădină 430 mp, zona Barlțlu Deva preț 
105.000 euro, negociabil. Tel. 0726/043786. (D
• casă nouă în Deva P+E+M, sc 240 mp, 2 
Intrări separate, 5 camere, 2 băl, 2 bucătării, 
garai, 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)
• 2 camera, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st=400 mp, zona Căiugărenl, 
preț 230.000 RON, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688 (A5)
• casă P+1,4 camere, 2 băl, garaj, CT proprie, 
parțial termopane, st=1.200 mp, Deva preț 
100.000 euro, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (A5)
• zonă ultracentrală casă modestă 450 mp, 
acces auto, toate utilitățile (apă gaz, curent), fs 
15 m, merită văzută preț 250.000 ron. Tel. 235208 
0724/620358(A6)
• zona Barițlu, D+ P+l, 4 camere, 2 băl, 2 
bucătării, balcon, scară Interioară garaj pentru 
2 mașini, grădină, centrală termică, preț 200000 
euro, tel. 235 208 0724-620358 (A6)
• zona Matroana P+l, construcție 2000, parter: 
2 camere, hol, bale, bucătărie, garaj, la etaj: 3 
camere, hol, bale, bucătărie, pretabll 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)

• construcție 2008 P+M, living, bucătărie, 2 băl, 
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)

• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0746/786578 (A8)
• urgent casă în Deva 3 camere, bucătărie, 
bale (gresie, faianță) piscină, curte, st=580 mp, 
zona ultracentrală Deva preț 150.000 euro, neg., 
tel.231800,0740/317313. (A9)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Irad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

Cumpăr casă (14)

• uroMit, m Deva sau SI meria, cu grădini, plata 
Imediat Tel. 215211 (Al)

Vând case la țară (17)

• * camera, anexe gospodărești, curte șl 
grădină 20 ari, pădure, localitatea Ulbăreștl, 
comuna Rlblța, rir. 24, preț 350 milioane lei. 
Tel. 616306,0741/158997. (3/27.11)

CONCURS RECLAME

bl.de


MICA POMJCIWTB /I».arți, 28 noiembrie 2006 cwtaB.

FLAY TAXI! SUPER OFERTĂ !!!

CUPRINDE: ■

Cetga- califica» conform postului, expe- 
rlențl ralavanti, cazier fără antecedente 
penele.

Candidați i cere îndeplinesc aceste criterii 
sunt rugați si trlmltl CV prin fax: 0725- 
541101 sau prin e-mall: 
rummir»ebtrtmurti,ro.
Se oferi salariu atractiv.
Penoani de contact: director Rlzven 
Meres-0725-541000.
Vorfl contactați pentru Interviu șl proce
durile de engejere numai candldațll 

selectați. (89880)
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VÂND FIRMĂ TAXI
LA PREȚUL DE 150.000 EURO NEGOCIABIL

PERSOANĂ DE'CONTACT* MIHAI ȘTEFĂNIȚĂ.

TELEFON: 0721/951.722
Cumpăr garsoniere (20)

NUMĂRUL 1 MONDIAL 
PROMOȚIE 

15 SEPT.-30 NOV.

SC FULL SERVICE SRL și AganțlR pentru Protecții 
Mediului Hunidoiri, anunță publicul Interesat asupra 
dezbaterii publice a raportului la studiul de evaluare a 
Impactului asupra mediului privind „Transformare grajduri porci 
în grajduri vad țl construcții auxiliare" ce va avea loc în data de 
16.01.2007, pe amplasament, în localitatea Gelmar, str. DJ 
705, Jud. Hunedoara, ora 15.
Informațiile privind potențialul Impact asupra mediului al 
proiectului propus pot fl consultate zilnic, între orele 8-16, la 
sediul APM Hunedoara, Deva, str. A. Vlalcu, nr. 25. Observațiile 
publicului se primesc zilnic la sediul APM Hunedoara, Deva, 
str. A. Vlalcu, nr. 25, până la data la care va avea loc 
dezbaterea publică. (70774)

• M cumpări foarte urgent garsonieră tn Deva, 
orice zonă se oferă preț bun, plata imediat, de 
preferință fără amenajări, se oferă de la 67.000 
ron pănă la 87.000 ron, tel. 0745/302200, 
0723/251498 (A4)

• Brad, grădină + garaj, st 350 mp, curent 
trifazic, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• BrartOeva, 1800 mp, Intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788,.^,...W158 483. f A10)

Vând terenuri (21) Cumpăr teren (22)

1.
2
3.
4.

Numai prin magazinele TOUR IMPEX GROUP din:
Deva, bd. Decebal, bl. I parter
Deva, bd. 1. Maniu, bl. J parter
Hunedoara, bd. Corvin nr. 9
Orățtie, Sir. Eroilor, bl. CI part.
Brad. *tr. Avram lancu, bl.43part. tel: 6128221

tel: 23031# 
tel: 23021» 
tel:712592| 
tel: 244603

R \ I 1 >
i.» I / I I \

• cari to Bretea Mureșană loc central, preț 
negociabil. Tel. 0254/215795. (T)
• cari in comuna Unirea, lingi Hațeg, preț 
negociabil. Tel. 0727/386660. (7)
• cari In Silasu de Sus, anexe, grădini 20 ari, 
familia lancu. Tel. 779614. (T)

IHRI < I l\
\l \/l\

Cumpăr case la țara (18)

S.C. DITEL NET S.R.L.
Deva, Str. B.Șt, Delavrancea
Nr.9A
Tel: 0254 217402
Tel/Fax: 0254 243000 
Mobil: 0744118773 
E-tnall; cdinto@smart.ro

DITELNET vă oferă produse, 
servicii și soluții profesionale complete 
în domeniul telecomunicațiilor:
- rețele telefonice fixe și wireless
■ centrale telefonice, telefoane și faxuri
■ sisteme de alarmă andefracție
■ echipamente de telecomunicații
- consultanți și secretariat’ (64983)

REALIZARE, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

• cari miei. 1 ■ 2 camera, In epropferaa 
Devei mu Hunedoarei, pini la M ton, el 
Miri rim te UimadaoaGMw» nwmm QVweWni Ml HUTWwMni 
iau Deva, TeL «78/17408.

• cumpăr cari bătrânească mici, la țari, 
preț maxim 220 milioane lei, tn juoețul 
Hunedoara. Tel. 0722/974460.0/24.11)

Vând garsoniere (19)

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

DISTRIBUITOR AUTORIZAT SKY ATCs
-PAPETÂRIE
-ELECTROZI. SCULE. UNELTE, CUIE ELECTRICE 
-ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
-BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(65051)

TEAM CONSULTING

NU MAI M CU ZARUL......CAUT* MAR-ULI

ACUM ■ momentul pentru IVALUAMA ANUALĂ A PERFORMANȚILOR 
P1RMNALULUI RIN FIRMA TA!

Plato oeneurentlaH «anotlMoacA Unea porformantotl 
Nai M oJutAm ai ty Iriantffldl *1oA CAMPIONII!

Conteetmnri-na count la i emalli anaiaohCemart.ro, toMon MM 130717, 
www.toameonairttlne.omaft.ro’ (65054)

VHwfWI cnwre, awtfl ți 
tranioort te s Demoda dc
12 riîto la numai 55C van / 

penoianâ, diwrîn pertuutta 
01.09 -30.11,20»
Wto«4/roi>. wfHfMtămg 

lrMho.inW4».1?S fi

«rodbHito-fUabi

fel 0251/234717,

«oro du
euro dortUDtJ-lSaife-

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS■»
• TAmPLĂMI PVC Șl ALUMINIU PROFIL!RIHAU
• MAM TIRMOPAN • JALUZILIVIRT1CAL1 ■ RULOURI
• 10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA
p ?

• tocăpari decomandate, balcon închis, 
renovați, parchet gresie, faianță, etaj 3, zona 
Bilcescu, preț 750 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/019418 (Al)
• decomandata contorizări, termopane, ușă 
metalică, Deva, preț 55.000 ran. Tel. 0745/639022. 
0726/316796. (Al)
• Mmldocomandato, cortorizări, repartitoare 
de căldură, parchet laminat balcon, zona 
Kogălnlceanu, preț 72.000 ron. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• decomandate, contorizări, termopane, ușă 
metalică, parter, zona Emlnescu, preț 60.000 ron, 
negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• dac, canari bucătărie, baie, etaj Intermediar, 
zona Bejan, preț 65.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• 2 canare, contorlzărl, etaj Intermediar, zona 
Dacia, preț 56/100 RON, tel.0741/154401,227542 
seara. (A2>
• dac, bucătărie, bale, etaj Intermedalr, zona 
Dacia, preț 54000 RON, tel. 0741/154401,227542 
seara (A2)
e 2 camere, etaj Intermediar, zona Gojdu, preț 
75.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2) 
dec., contorlzărl, parter, zona Gojdu, preț 21.000 
euro, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• urgent MmMoc. parchet gresie, faianță, 
repartitoare, mobilată, balcon închis, zona 
Mărăștl, preț 670 mil., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• zona ămlneacu ■ poliție, 40 mp, etaj Interme
diar, cu balcon, încăperi decomandate, centrală 
termică, parchet, ocupabllă Imediat preț 28.000 
euro, neg., accept credit Ipotecar, tel, 
0723/251498,0745/302200. (A4)

• zona M. Viteazul, balcon închis, Igienizată, 
xupabllă Imediat accept credit Ipotecar, preț 
22.000 euro, neg., tel 0788/165703,0745/302200. 
(A4)
• oL L dec., contorlzărl, termopane, gresie șl 
faianță modeme, Al. Romanilor, preț 65.000 RON, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0742/005228. (A5)
• «t L contorlzărl, balcon, Al. Crlșulul, preț 
48000 RON, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• parchet laminat apometre, lavabll, B-dul 
Kogălnlceanu, preț 75.000 RON, tel. 223400, 
0720/387896,0742/W5228. (A5)
• com DL Emlnescu, dec., et 3, ocupabllă 
Imediat preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorlzărl, 
ocupabllă Imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
o ana Ptotă. et 2, contorlzărl, balcon, parchet 
preț 235208,0724/620358. (A6)
• wgtnLto zona Gojdu, eti, 2 camere, s=27 mp, 
contorlzărl, parchet preț 61.000 RON, neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• zona imbMcu, et3, semldec, s=26 mp, 
neamenajată, zugrăvită, curată, contorlzărl, preț 
55.000 RON, neg., tel. 206003,230324, (A7)
• pe IhM l. Maniu, et. 2, dec., neamenajată, 
ocupabllă Imediat s«30 mp, preț 85.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• In zona Miorița, semldec., s=30 mp, parchet 
apometre, neamenajată, liberă, etaj 8 preț 
71.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• In Dorobanți, parter, dec., >27 mp, gresie, 
faianță, rolete exterioare, contorlzărl, liberi preț 
69.000 RON, neg., tel. 0745/640725. (A7)
■ urgent zona Dacia, dec., et bun, bale, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578 (A8)
• zona Dada, 1 cameră, bale, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet gaz contorizat 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tei. 0746/779288.

• zona Dorobanți bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță Inst sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288 (A8)
• doc. amenajată (parchet laminat gresie, 
faianță), contorlzărl, et3, zona Zamflrescu, 
Deva, preț 85.000 RON, neg., tel.231800, 
074Q/317314, (A9)
• dec, comcri cu parchet contorlzărl Integrale, 
etaj Intermediar, s 43 mp, bd. 22 Decembrel 
(zona Liceul Auto), Deva, preț negociabil, tel. 
212141,231800. (A9)
o grad, confort 1 sporit, etaj 2, mobilată preț 
negociabil, tel. 0254/613368 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

SCRIOTII DEVA,STR.MARASHBL«W

SERVICII DE CURĂȚENIE

SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA SI CONFORT
Servicii profesionale de curățenie și de Întreținere-

TteVRut:O2B4/231SS2 Mobll:0721/032271 1

• 20M mp teren Intravilan In Mintia, preț 7 euro, 
negociabil. Tel. 0746/164081. (T)
• două terenuri extravilan de 6000 și 24.700 mp 
localitatea Totești ■ Hațeg, lingă canton, acte în 
regulă titlu șl cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
• parcelă do 5800 mp teren pe Dealul B elan, 
teren arabil 3000 mp în Sântuhalm, pădure 
salcăm In satul Lunca. Tel. 213053. (T)
• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 mp 
parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 euro 
parcela. Tel. 0722/564004. (Al)
• Intravtan, po DN7, lângă ștrand, 1200 mp, fs 40 
m, preț 120 euro mp, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)
• urgent, Intravilan, st=5000 mp, fs 20 m, 2 
parcele, acces din DN 7, zona Sântandrel, Ideal 
pentru hale industriale, preț 15 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• Intravilan, 8700 mp, fs 30 m, facilități: apă gaz, 
curent, zona Sântuhalm, preț 25 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• urgent grădină + construcție casă, livadă, 
fântână curent, st=1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 232060, 
0742/290024, (A3)
• Intravilan, st-1550 mp, fs 18 m, facilități: 
curent, apă gaz, zona Sântandrei, preț 15 
euro/mp, tel. 232060,0742/290024 (A3)
• Intravilan, »t=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 dreptunghiulari 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)
• teren Intravilan la DN 7, la Intrare tn Simerla 
dinspre Deva, st=10.000 mp, fs= 25 m, toate 
utilitățile, preț 17 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• teren Intmlan, st=370 mp, In zona ultracen
trală toate utilitățile, Deva, preț 280 euro/mp, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5) 
teren Intravilan la DN 7, Vețel, st= 2.300 mp, 
fs=13 m, curent electric, gaz metan, preț 7 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0720/387895, 
0742/005228. (A5)
• teren Intravilan la DN 7, Intre Deva șl Simerla, 
2 parcele alăturate a câte 3.600 mp, flecare, 
utilități în zonă preț 19 euro/mp, neg., tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (A5)
• 1 parcele cu s=800 mp, 20 x 40 m, Intravilan, 
utilități In zonă loc drept șl panoramă super, 
Deva, tn prelungirea str. I. Vulcan, preț 18 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (AS)
• zona Zăvoi, 1000 mo, fs 15 m, toate utilitățile, 

i Ideal construcție casă panoramă superbă preț
40 euro mp. Tel. 235208,0724/620358 (A6)
• Intravilan, Dtva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. <A6)
• Intravilan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
toate cu proiect șl branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Dml Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, Ideale 
pentru birouri sl depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• Intravilan, to Deva, zona Zăvoi, s=1000 mp, 
fs=18, utilități în zonă preț neg., tel. 212141, 
231800. (A9)
• lena s 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utllltățllle în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

• 8 ha teren intravilan, la șosea Deva sau împre
jurimi. oiata Imediat. Tei. $15212. (Ai'

Vând spații comerciale (25)

• Progresul, s= 70 mp, tn centrala termică 
canalizare, curent electric, înălțime de 43 m, 
preț 500 euro/mp, tel .0745/367893, (A2)
• hală de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședințe, poduri rulante, cale ferată 
rampă teren st=6700 mp, zona Deva preț nego
ciabil, tel.232060,0742/290024. (A3)
• hală Industrială st=800 mp, compartimentat 
în 2, apă gaz, curent șl teren st=6800 mp 
construcție nouă Deva., tel. 232060,0742/290024. 
(A3)
• «1=290 mp, H=43 m, curent trifazic, CT, birou 
renovat zona Deva, preț 140.000 euro, neg, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• ea vinde apartament 2 camere, zona Gojdu, 
modificat în spațiu comercial, contorlzărl, preț 
36.000 euro, neg., tel 0723/251498 0745/302200, 
232808 (A4)
• se vtoda apartament 2 camere, zona 
Eminescu, parter, modificat în spațiu comercial, 
parchet gresie șl faianță contorlzărl, ocupabll 
repede, preț 120.000 ron neg., tel 0745/302200, 
0723/251498,232809. (A4)
• zona Măriri, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, prețl5.000 euro, tel. 0745/786578 (A8)

Vând alte imobile (27)

• Brad, cuptor patiserie Cu dospltor, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjenl, preț negociabil, tel, 
0254/613366,0788/040490,0788'158483. (A10)
• Brad, carmangerie, abator, anexe, st 400 mp, 
preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, dependlnțo (garai P+l), 50 mp, curte 
mare, preț negociabil, tel 0254/613366, 
. i auz040.4sd. 0788/1M.W3. (A10)

imobile chirii (29)

• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
central, Deva, complet mobilat, centrală 
termică preț 200 euroriună Tel. 0722/564004. CT)

• ofer spre închiriere, în Deva, str. Horea, 
nr. 143 A, casă (demisol, parter, etaj) în 
suprafață de 240 mp, pretabllă pentru sediu 
firmă depozitare sau locuință Tel. 
0729/165801.(2/24,11)

• ofer spre închiriere garsonieră în Deva, 
mobilată complet, preț 80 euro/lună Tel. 215212. 
(Al)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
complet mobilat, preț 150 euro/lună Tel. 215212. 
(Al)
• ofer sare închiriere spațiu comercial, în Deva, 
70mpplusl30mp depozit termopane, centrală 
termică preț 800 euro/lună TeL 215212. (Al)

• Al Patriei, parter, 2 camere, semldec., CT, 
mobilat frumos, s=50 mp, preț 300 euro/lună + 
garanție, tel .0745/367893. (A2)
• Suflu Maniu, et. 9,3 camere, dec., CT, mobilă 
nouă amendări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună + garanție, tel .0745/367893. (A2)
• B-dul Docebal, 2 camere, dec., et. 2, reparti
toare, amenajat, mobilat utilat, preț 150 
euro/lună + garanție pt cheltuieli, tel 
,0745/367893. (A2)
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SC CRISDEY CAR SRL
închiriază autoturisme, 
utilitare și autoturisme 

pentru taxi. 
Preț unic! 
Informații 

la tel. 0722/678.722.

CONVOCARE
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 

A ACȚIONARILOR SC SARMISNIOB SA
Cu sediul în Deva, str, Dr. Victor Șuiaga, nr. 2, județul Hune

doara, înmatriculată la ORC Hunedoara sub nr. J20/356/1991, 
CUI 2117288, atribut fiscal R.

Președintele Consiliului de Administrație al SC SARMISMOB ' 
SA, în temeiul art. 111 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind 
societățile comerciale, republicată și conform pevederilor art. 
12 din actul constitutiv al societății, la solicitarea acționarului 
majoritar Euro Timber International B.V., convoacă Adunarea 
Generală Ordinara a Acționarilor societății pentru data de 
14.12.2006, ora 13, la sediul societății SC SARMISMOB SA 
indicat mai sus, cu următoarea ORDINE DE Zl PROPUSĂ:

1. Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administrație, 
inclusiv a Președintelui Consiliului de Administrație, respectiv: 
Bod Geza, Solomon Viorica, Lazzaroni Giulio, Top Vasile șl Bur 
Adriana Dorina.

2. Alegerea de administrator unic persoană juridică.
3. Diverse.
în cazul în care nu se vor întruni majoritatea cerută de lege 

pentru deliberări sau pentru adoptarea unei hotărâri 
următoarea convocare este pentru data de 15.12.2006, în 
aceleași condiții privind ora și locația.

(70820)
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• Mul Dectbal, 3 camere, dec., et. 1, reparti
toare, amenajat, mobilat, utilat, pe termen lung, 
preț 700 RON/lună + garanție pt cheltuieli, tel 
.0745/367893, (A2)
• ofer pentni închiriat ap. 4 camere, mobilat și 
utilat, totul nou, CT, aragaz, frigider, TV, mașină 
de spălat, superamenajat, zpna Al. Neptun, preț 
350 euro/lună, tel. 232060,0742/290024 (A3)

imbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• otar pentru închiriat ap. 3 camere, mobilat, 
aragaz, frigider, contorlzărl la apă șl gaz, preț 
100 euro, zona T. Maiorescu, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)

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

• plenfcrt carnet asigurări sănătate, pe numele 
lancu Vasile. Se declară nul. (7/27.11)
• plenlut carnet șomaj pe numele Szabo Geza- 
Alin. Se declară nul. (2/27.11)
• pierdut carnet șomaj, nr. 600159, pe numele 
Pal Toader. Se declară nul. (6/27.11)

Umanitare (66)

• ofer pentru închiriat ap. 4. camere, mobilat, 
aragaz, frigider, CT, renovat, zona 22 Decembrie, 
preț 300 euro, tel. 232060,0742/290024. (A3)

Materiale de construcții (53)

• caut donator sânge grupele A2 negativ sau 01 
negativ, urgent Tel. 0751/067252. CT)

Matrimoniale (69)

• zonaMMțtl,apartament 3 camere (living șl 2 
dormitoare), termopane, centrală termică, 

-• podele laminate, tv color, gresie, faianță, 
mobilat Șl utilat, preț 300 euro/lună Tel. 235208, 
0729/018866. (A6)

• vlnd Mie și lațuri pentru acoperiș, preț nego
ciabil. Tel. 0254/215795. CD
• vlnd dstantM pentru fier beton (pureci). Tel. 
0723/227569. (T)

• Domn 49 ani, văduv, doresc cunoștință în 
vederea căsătoriei, cu doamnă serioasa, vârstă 
apropiată. Tel. 613303. (V27.ll)

Electrocasnice (56)
• caut apartamente sau garsoniere, (NE)mobi- 
late, zona Gojdu, B-dul Decebal, piață M. 
Emlnescu, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 235208,0724-620358,0729- 
018866. (A6)
• apartament 4 camere, zona Liliacului, etaj 
Intermediar, de lux, centrală termică, 
termopane, gresie + faianță parchet, ccmplet 
mobilat șl utilat, merită văzut, preț negociabil, 
tel. 235208,0724-620355 (A6)
• ofer pentni închiriere apartament 4 camere, 
modificat șl utilat stil occidental, CT, zona Liliac
ului, Deva, tel.231800,0740/317314. (A9)

• vând ladă frigorifică 5 sertare, stare bună de 
funcționare, 500 ron, Tel. 0354/105622, după ora 
18. (T)

Plante și animale, agroali- 
montare (57)

• abordabil, tranaport zilnic, sigur șl rapid, 
persoane în italia ■ 100 euro, Spania • 120 
euro, Franța, Portugalia șl Belgia, cu mașini 
modeme; reduceri pentru grupuri; asigur 
necesarul pentru o călătorie sigură Tel. 
0723/329600, 0765/455835. 0743/241010. 
(4/21.11)

Auto străine (37)

• 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. CD
• vând porc mare, rasa Marele alb, 160 kg. Tel. 
237334.CT)

Prestări servicii (72)

• vând Daewoo Matlz, af 2004 luna VIII, garanție, 
carte service, km reali, închidere centralizată 
alarmă radlocasetofon. Tel. 0723/270348. (T)
• vând Peugeot 605 Diesel, af 1992, geamuri șl 
oglinzi electrice, |enți Al 15,„ eleron, numere 
Franță preț 2300 euro. Tel. 0723/227569. (T)

Altele (61)

• repar orice fel de defecțiune în domeniul 
instalațiilor, montez centrale, boilere, sigilez 
apometre. Tel. 218084,0724/643045,0722/586808, 
0743/211074. (T)
• tranaport ponoațw: Italia, Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148,0749/037604. (65282)

Garaje (43)

• vlnd garaj cu teren proprietate, pe str. Lăstun 
(Ady Entire) Deva. Tel. 0722/331121. CD

Mobilier și interioare (47)

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

• vlnd wgenl șl negociabil set canapele pluș 3, 
2,1, toate extensibile șl canapea stofă exten
sibilă vitrină cameră tineret toate stare foarte 
bună Tel. 0745/138706,0744/624867. (D

nt

• cumpăr lăzi șl palețl din plastic. Tel. 
0723/301857. (T)
• vând 22 bucăți ferestre fără ramă (toc), preț 
300 ron. Tel. 0729/987704,0722/131951. CD
• vând convector de fontă cu Instalație aferentă 
și boiler cu Instalație aferentă preț 500 ron. Tel. 
741594,0724/337265, (T)
• vând dlveree covoare și mochete, masă 
bucătărie cu scaune, dulăplor încălțăminte, preț 
avantajos. Tel. 0723/288282. CT)
• vând fereastră nouă în 2 canate, preț nego
ciabil. Tel. 0254/215795, CD
• vând mașină Naumann seria 705, germană 
ceas Doxa de damă elvețian, mașină de spălat 
din plastic, ladă frigorifică 7 sertare, nouă. Tel. 
224643. CD
• vând planșetă germană Kuhlmann 1000/1500 
mm. Tel. 0740/950868. (T)
• vlnd țuică de prune, producție 2006, preț 18 ■ 
20 ron/irtru, alcool 39 ■ 41%. Tel. 281237. (T)
• vând umbrele de ploaie wind proof, de damă șl 
bărbați, 3 ani garanție. Tel. 0723/227569. (T)

Oferte locuri de muncă (74)

Aparate foto si telefonice 
(50)

Pierderi (62)

• vlnd telefon Sharp GX30, cameră 1 Mplxel, 
card memorie, preț 400 ron. Tel. 0723/227569. CD

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Dîrlea cornelia. Se declară nul. (8/27.11)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Roșea Volcu Petrișor. Se declară nul. (4/27.11)

• International Job Expert ■ agenție acreditată
angajează asistenți medicali în unități sanitare 
din nordul Italiei. Se oferâ cazare șl întreținere 
gratuită, salariu 1435 - 2000 euro, Relații la 
0257/281818, 074V115527, 0724/497851,
www.expertjob.ro, internatlonăl®expert|ob.ro. 
(69168)
• SC Alexandra 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)
• SC Doncol Slmerla, Piața Unirii, nr. 18, anga
jează muncitor confecții metalice, specialist 
Interviul șl proba de lucru vor avea loc în 29 
noiembrie, ora 10, la sediul unității. Tel. 260770. 
(9/27.11)
• SC Transilvania Building SRL Deva angalează 
muncitori necallflcațlîn domeniul construcțiilor, 
CV la fax 0254/234385,232392. (4/23.11)
• eodetato comercială angajează conducător 
auto, permis conducere cat. C+E șl atestat; 
oferim salariu motlvant. Tel. 0254/232715, 
0729/009775(9/24.11)
• Mdetato comercială angajează Inginer 
constructor, promoția 2006, dulgheri, zidari, 
fierari. Se asigură salarii atractive. Tel. 
0722/301942.(7/24.11)

• coemetidan, Deva, 1 post, data limită 14.12. 
Tel. 213244, orele 9-15
• cosmetician, Hwedoan, 2 posturi, data limită
25.12. Tel. 213244, orele 9-15
• cosmetician, Petroșani, 1 post, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• croite onfocțloner îmbrăcăminte după 
comandă Lupeni, 49 posturi, data limită 1.12. Tel. 
213244, orele9-15
• croltor-ștanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 3 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• croitor, Hațeg, 12 posturi, data limită 1512. Tel. 
213244, orele 9-15
• croitor, Lupani, 1 post, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• croitor, Lupani, 10 posturi, experiență, data 
limită 7.12. Tel. 213244, orele 9 -15
• croitor, PoMa, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• cusâtor plete din piele șl înlocuitori, Brad, 20 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• cusâtor pteM din piele șl înlocuitori, Călan, 27 
posturi, data limită31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• cusâtor pleu din piele șl înlocuitori, Hune
doara, 4 posturi, data limită 15.12. Tel. 213244, 
orele 9-15
• cusâtor plete din piele șl înlocuitori. Hune
doara, 6 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-15
• cusâtor ptoM din piele șl înlocuitori, Hune
doara, 7 posturi, data limită 17.12. Tel. 213244, 
orele 9-15
• cusâtor ptosa din piele șl înlocuitori, Petrlla, 10 
posturi, data limită30.11.Tel. 213244, orele 9 -15
• decorator vitrine, Deva, 2 posturi, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• direct comercial, Hunedoara, 1 post, data 
limită 20.12. Tel. 213244, orele 9 -15
• director executiv bancă director, director 
adjunct, Petroșani, 1 post, data limită 30.12. Tel. 
213244. orele 9-15
• .tor, director adjunct, Inspector-șef, 
Orăștie, 1 post, data limită 15.12. Tel. 213244, 
orele 9-15
• dn.it, Hunedoara, 1 post, data limită 30.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• drujblrt, Hunedoara, 2 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-15
• «lui Hunedoara, 2 posturi,
data limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 -15
• duigher-rurător, Orăștie, 5 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele9-16.
• dulgher, Den, 6 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-15
■ dulgher, Hâtag, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-15

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât $1 in Județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

Ești elev, student sau pensionar?
Ai dori să câștigi un ban în plus, 

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 

distribuitor de presă 
pentru Deva

Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Disponibilitate la program matinal;
• Seriozitate.

Oferim:

• program de lucru flexibil;
• venituri în funcție de realizări;
• mediu de lucru atractiv și competitiv.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactati-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8808.
Persoană de contact: Camelia Gîga,

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

(32135)

• dulgher, Petroșani, 3 posturi, data limită 15.12. 
Tel. 213244, orele 9-16,

• economist bancă, Deva, 1 post, data limită 
22.12. Tel. 213244, orele 9-16,
• educatoare, Petrii* 1 post, data limită 30.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• electrician de întreținere șl reparații, Hațeg, 1 
post, seriozitate, data limita 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-15

• electr m de întreținere șl reparații, Hum 
doara, 10 posturi, data limită 30.01.2007. Tt 
213244, orele 9-15
• electrician de întreținere șl reparații, Huni 
doara, 3 posturi, data limită 30.11. Tel. 21324 
orele 9-15
• electrician de întreținere șl reparații, Hunt 
doara, 7 posturi, data limită 15.12. Tel. 21324 
orele 9-15

OFERTĂ DE VÂNZARE 
„materiale de adaos pentru sudură-electrozl" 

prin LICITAȚIE DESCHISĂ CU STRIGARE

Ocolul Silvic Valea Orâștiei 
organizează, în data de 06.12.2006, de la ora 1O.OO, licitație 
de masă lemnoasă fasonată, loco depozit Ocol, pentru un 
volum de 502 mc, din care 240 mc fag, 260 mc gorun și 2 mc 
ulm, pentru sortimentele: F.E., F.T., G.S., C1, C2, C3, C4 (lemn 
foc), producția anului 2006.

Licitația este publică, deschisă, cu preselecție, cu ofertă scrisă 
șl va avea loc în data de 06.12.2006, la sediul Ocolului Silvic 
Valea Orăștiel, din municipiul Orăștie, str. Nicolae Bălcescu, nr. 
16 (în clădirea spitalului vechi din centrul istoric, la etajul 1 
dreapta).

Preselecția agenților economici va avea loc în data de 
04.12.2006, între orele 9.00-15.00.

Solicitarea de participare la licitație, împreună cu docu
mentația de preselecție, se vor depune la secretariatul Ocolului 
Silvic Valea Orăștiei, până cel târziu 05.12.2006, ora 16.00, 
conform H.G. 85/2005. (70759)

• societate comercială angajează șef fabrică 
pâine, studii în domeniu; brutari șl patlserl call-

0254/230491.(7/24.11)
• confectioner articole din piele șl înlocuitori, 
Petri i a, 1 post data limită 30.11. Tel, 213244, orele 
9-16.
• contocHonor c ajo auto, C&larr, 4 posturi, 
data llmfâ 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• contoctionor cablaje auto, Deva, 30 posturi, 
data limita 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• contocHonor tricotaje după comandă Hune
doara, 4 posturi, data limită 26.12. Tel. 213244, 
orele 9-15
• consider, expert, Inspector, referent, econo
mist, Orăștie, 1 post data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• consilier, expert, Inspector, referent econo
mist, Orăștie, 3 posturi, data limită 15.12. Tel. 
213244, orele 9-16. 1. Organizatorul licitației este S.C.TERMOSERV DEVA SA, cu sediul în Mintia, Str. Șantierului, nr. 1, jud, Hune

doara.

Nr. crt. DENUMIRE PRODUS U.M. Cant. Preț de pornire a licitației 

RON fărăTVA/kg

1. ELECTROZI RUTILICI CU ÎNVELIȘ GROS 

AS R-143 (ASKAYNAK)

Diametru: O 4,00 mm; Compoziție 

chimică a materialului depus (%): 

0,08C; 0,35 Si; 0,65 Mn.

kg 1.800 4,61

2. ELECTROZI CU ÎNVELIȘ BAZIC AS B-248 

(ASKAYNAK) Dlamentru: O 4,00 mm; 

Compoziție chimică a materialului 

depus (%): 0,07 C; 0,5 Si; 0,9 Mn. kg 3.800 4,61

3. ELECTROZI CU ÎNVELIȘ BAZIC AS B -248 

(ASKAYNAK) Diamentru: O 5,00 mm; 

Compoziția chimică a materialului 

depus (H): 0,07 C; 0,5 Si; 0,9 Mn. kg 2.250 4,56

Ca urmare a prevederilor Ordonanței nr. 
384/22.11.2006, emisă de Direcția Sanitar 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hune
doara, s-a suspendat temporar activitatea 
TÂRGULUI DE ANIMALE BEJAN, datorită 

Instituirii carantinei pentru combaterea Pestei 
porcine declarată în mun. Deva.

Activitatea târgului va fi reluată la o dată ce va fi 
comunicată în prealabil.

Rugăm cetățenii să manifeste înțelegere și să 
respecte această măsură. <70743)

2. Informații se pot obține la Biroul Aprovizionare Depozite Investiții, telefon 0254/236407 (408), interior 432; 

476, sau fax 0254/236411.

3. Licitația va avea loc în data de 11.12.2006, ora 1O.OO, la sediul SCTERMOSERV DEVA SA. Pentru materialele

neadjudecate se va organiza licitație în data de 21.12 2006, ora. 10.OO. (70749)

«I așUaptâ In Deva pa Aleaa Salcâmilor, 
bl. 31, parter (lingi llc. Auto)

Tel. 230324,206003.

Redacția nu și asumă responsabilitatea pentru conținutul anunțurilor de 
mică și marc publicitate.

Institutul de 
Cercetări fl 

Amenajări Silvice - 
București 

organizează, în data de 

05.12.2006, orele 14.00, 
concurs de angajare pentru 

ocuparea unui post de 

economist (contabil) la 

Stațiunea ICAS Simeria. 

Condiții de participare: 
absolvent studii specialitate. 

Concursul se va desfășura la 

sediul ICAS București.
Dosarele de concurs se vor 

depune la Biroul organizare, 
resurse umane, până la data 

de 31.11.2006.

Relații suplimentare la 

telefon 3503238, 3503245, 

interior 123, 138.

(70730)

SOCIETATEA COMERCIALĂ SARMISMOB S.A. 
DEVA, județul Hunedoara

CONVOCAREA adunării generale extraordinare a acționarilor Societății 
Comerciale SARMISMOB S.A., cu sediul în Deva, str. Dr. Victor Șuiaga, 

nr. 2, județul Hunedoara, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului 
Hunedoara cu nr. J20/356/1991,

cod unic de înregistrare 2117288, atribuit fiscal R.
Președintele consiliului de administrație al S.C. Sarmismob S.A., str. Dr. Victor Șuiaga, nr. 2, jud. 

Hunedoara, cu numărul de înregistrare la ORC J 20/356/1991, conform prevederilor legii nr. 31/1990 
republicată și a prevederilor statutare, conform art. 8 din actul constitutiv al societății, la solicitarea 
acționarului majoritar Euro Timber International B.V., convoacă adunarea extraordinară a acționa
rilor la data de 14.12.2006, ora 10, la sediul societății din loc. Deva, str. Victor Șuiaga, nr. 2, jud. 
Hunedoara. La această adunare sunt îndreptățiți să participe toți acționarii societății înregistrați la 
data de 27.11.2006 în Registrul Comerțului.

ORDINEA DE ZI
1. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 7.396.477,50 lei, din care: 2.093.544,36 euro 

(echivalentul a 7.307.307,50 lei la cursul leu/euro de 3,4904 din ziua de 24.11.2006) și 89.170 lei, 
suma necesară acoperirii datoriilor societății comerciale SARMISMOB S.A. DEVA. Majorarea se face 
de către acționarul Euro Timber International cu creanțe certe, lichide și exigibile deținute asupra 
societății comerciale Sarmismob SA, în cuantum de 2.093.544,36 euro, iar diferența de 89.170 lei 
cu numerar, reprezentând capital subscris și integral vărsat la data înregistrării actului la ORC Hune
doara. Majorarea capitalului se face prin emisia unui număr de 2.958.591 acțiuni normative, cu o 
valoare de 2,5 lei fiecare, și cu acordarea posibilității exercitării dreptului de preferință de către toți 
acționarii societății, proporțional cu cotele deținute de către aceștia, într-un termen de 30 zile de la 
data publicării hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor prin care a fost luată decizia 
de majorare.

2. împuternicirea d-nei BUR ADRIANA DORINA de a duce la îndeplinire hotărârile luate în 
adunarea generală inclusiv efectuarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare la ORC 
Hunedoara.

în situația în care adunarea generală a acționarilor întrunită în sesiunea extraordinară nu va fi legal 
și statutar constituită sau nu va putea lua hotărâri la prima convocare, se convoacă o nouă adunare 
generală extraordinară cu aceeași oridine de zi, în același loc, la aceeași oră, pentru ziua de 
15.12.20 06. (70819)

http://www.expertjob.ro
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•Se inspira din SF. Winston Churchill, un 
fan al literaturii SF, a împrumutat unele replici 
din operele lui H.G. Wells pentru a-și condimen
ta faimoasele discursuri, a descoperit profe
sorul de istorie Richard Toye, de la Universi
tatea Cambridge.

•Pilula revoluționară. Un contraceptiv mas
culin care se ia doar cu câteva ore înainte de 
partida amoroasă și care nu are nevoie să fie 
administrat pe perioade lungi pentru a deveni 
eficace, a fost dezvoltat de cercetătorii din 
Marea Britanie.

Având ea tematică basme

A luat premiul publicului

Borat cântă de I 
Crăciun

Londra (MF) - Person
ajul Borat, jurnalistul i 
kazah creat de actorul i 
britanic Sacha Baron i 
Cohen, va concura pentru i 
primul loc în topurile ‘ 
muzicale din Marea Bri- ! 
tanie în luna decembrie i 
cu un cântec de Crăciun. 
„Borat Sagdiyev” a spus: 
„Cliff Richard este un i 
bărbat popular în Marea i 
Britanie, de Crăciun. El î 
drăguț și talentat bărbat i 
este. Dar cântecul meu... 
este foarte, foarte bun. Vă I 
rog, cumpărați-1. Dacă are ; 
succes voi primi un radio ș 
cu ceas. Dacă nu, voi fi i 
executa”, a mai spus I 
Borat. Filmul lui Baron ; 
Cohen, al cărui titlu inte- î 
grai este „Borat! - învă- ; 
țături din America penthi i 
ca toată nația Kazahstan- ; 
ului să profite”, este rea- ; 
lizat în stil documentar. 
Producția descrie călăto- i 
ria prin Statele Unite a I 
unui jurnalist kazah. i 

Premieră la Vatican
Vatican (MF) - „The Nativity Story”. un 

film bazat pe povestea nașterii lui Iisus, 
primul lungmetraj care a avut premiera 
mondială la Vatican, a fost extrem de apre
ciat de cardinalul Tarcisio Bertone, primul 
om in ierarhia acestui stat după papa Bene
dict al XVI-lea. Premiera a avut loc la Paul 
Six Hali, o locație folosită atunci când sluj
bele de duminică nu sunt oficiate in piața 
San Pietro. „Este foarte bine făcut”, ă spus 
cardinalul Tarcisio Bertone. „Prezintă acest 
eveniment care a schimbat istoria cu realism 
dar și cu un mare respect pentru misterul 
nașterii lui lisus”, a adăugat el.

încasările rezultate in urma premierei de 
la Vatican vor fi folosite pentru construirea 
unei școli din satul Mughar, Galileea, la care 
vor învăța copii druizi, creștini și musul
mani.

Kevin Costner

■ Filmul „A fost sau n-a 
fost?" al lui Corneliu 
Porumboiu a fost premi
at la Salonic.

Salonic (MF) - Regizorul 
sud-coreean Kim Tae-yong a 
câștigat premiul pentru cel 
mai bun film, „Family Ties”, 
în timp ce „A fost sau n-a 
fost?” de Corneliu Porumboiu 
a primit premiul publicului la 
Festivalul de Film de la 
Salonic, care s-a încheiat 
duminică.

„Family ties” a primit și 
premiul pentru cel mai bun 
scenariu, la egalitate cu „O 
C6u de Suely” al brazilianu
lui Karim Ainouz, și premiul 
pentru cea mai bună dis
tribuție feminină, acordat 
celor patru actrițe principale. 
Premiul pentru cel mai bun 
actor a fost acordat polonezu
lui Antoni Pawlicki, pentru 
rolul din „Retrieval” („Z 
Odzysku”), în regia lui Sla- 
womir Fabicki.

Ga în fiecare an, festivalul 
a propus secțiunea Balkan 
Survey în care sunt, de obi
cei, prezentate cele mai sem

Elton (Foto: EPA) 

Cu stângul |
(MF) - Sir Elton 

John a trebuit să între- I 
rupă pentru câteva 
minute primul său i
concert din cadrul i
celui mai recent tur- ;
neu australian și să i
părăsească scena, 
după ce a fost cuprins i
brusc de un acces de 
greață și amețeli. John !
era pe punctul de a ;
cânta „Crocodile i
Rock", când a simțit !
că i se face rău și a |
părăsit scena. „M-am 
gândit că mai bine |
vomit la toaletă decât i
pe primul rând", a j
spus John după ce s-a |
întors, celor 15.000 i
de fani adunați la con- |
certul său de la Bris- i
bane. Elton John su- !
fară de gastroenterttă. j

Parc dedicat lui Bruce Lee
Beijing (MF) - Un parc tem

atic dedicat starului filmelor 
de arte marțiale Bruce Lee va 
fi construit în China, potri
vit președintelui fan clubului 
acestuia din Hong Kong. 
Fanii vor putea găsi în acest 
parc o statuie a actorului care 
a murit în 1973, un memorial 
și o academie de arte 
marțiale. Presa locală 
informează că acest parc va 
costa aproximativ 19,2 mi
lioane de euro dar încă nu se

S-a prăbușit după decolare
■ Un avion militar ira
nian s-a prăbușit, 
provocând moartea a 36 
de persoane.

Teheran (MF) - Un avion 
militar s-a prăbușit la scurt 
timp după decolare, luni 
dimineață, pe aeroportul 
Mehrabad din Teheran, 
provocând moartea a 36 de 
persoane, dintre care 30 erau 
membri al Gardienilor Re
voluției din Iran, potrivit unui 
comunicat oficial dat public
ității de televiziunea de stat 
din Iran.

„Un număr de 30 de membri 
ai Gardienilor Revoluției din 
Iran și șase membri ai echipa
jului au fost uciși iar alte două 
persoane au fost rănite”, se

(Foto: EPA)

nificative filme ale anului din 
regiunea balcanică. Ediția de 
anul acesta a fost dedicată 
memoriei regizorului Cristian 
Nemescu, decedat în vară 
într-un accident rutier. 
Alături de mediumetrajul 
„Marilena de la P7” al lui 
Nemescu au fost prezentate 
alte trei filme românești: 
„Tertium non datur” de 
Lucian Pintilie, „Hârtia va fi 
albastră” de Radu Muntean și 
„A fost sau n-a fost?” de Cor
neliu Porumboiu.

știe cine va finanța acest 
proiect. Lee s-a născut în 
Statele Unite dar și-a câștigat 
celebritatea la Hong Kong, 
unde s-a mutat pe când era 
copil. Cele mai faimoase filme 
în care a jucat au fost „Pum
nul de fier”, „Intrarea dra
gonului” și „Jocul morții”. 
Actorul a murit la 32 de ani, 
în iulie 1973, din cauza unui 
edem cerebral dar mulți au 
fost de părere că moartea lui 
a fost ciudată.

Avionul Antonov-74

arată într-un comunicat oficial 
al Gardienilor Revoluției din 
Iran, prezentat de postul public 
de televiziune. „Avionul s-a 
prăbușit (...) la capătul pistei

Refuză chirurgia estetică
Los Angeles (MF) - Actorul 

american Kevin Costner (51 
ani) a declarat că nu va apela 
la chirurgia estetică pentru 
a-și țmbunătăți aspectul cor
pului, deși vârsta începe să-și 
arate semnele.

Actorul, care a fost inclus în 
grupul frumoșilor de la Holly
wood după ce a jucat în filme 
precum „The Bodyguard”, a 
declarat că refuză să apeleze la 
chirurgia estetică pentru a-și

Alexandra este năs
cută în zodia Pești, îi plac 
pictura, dansul și călăto
riile.

(Foto: EPA)

aeroportului”, a declarat la 
rândul său Reza Jafarzadeh, 
responsabil pentru relații pu
blice în cadrul Aviației Civile. 
Aparatul, un Antonov-74 care 

ameliora imaginea. „Nu voi 
apela la implanturi de păr, 
vopsele de păr sau liposucții. 
Va trebui să vă mulțumiți cu 
mine așa cum sunt, a spus 
actorul. „Toți suntem vanitoși. 
Toți putem auzi bârfele din jur. 
în cazul meu oamenii încă 
spun: «E mai înalt decât am 
crezut». Dar va veni o zi în 
care vor spune: «Este mult mai 
bătrân decât îl știam»”, a 
adăugat actorul. 

efectua o cursă spre Sniraz 
(sud), s-a prăbușit la ora 7.10 
(5.40, ora României).

Gardienii Revoluției 
reprezintă armata ideologică a 
regimului și se presupune că 
dispun de cele mai perfor
mante echipamente din Repu- 
blica Mămică. Șase persoane 
și-au pierdut viața la 18 noiem
brie, după ce elicopterul mili
tar în care se aflau s-a 
prăbușit, la Naiafabad, în cen
trul Iranului. în ianuarie, 13 
persoane au murit după ce 
aparatul de zbor de tip Falcon 
s-a prăbușit in nord-vestul 
Iranului.

Flota aeriană civilă și mili
tară a Iranului este în stare 
critică din cauza vechimii com
ponentelor sale și a lipsei 
operațiunilor de întreținere.

Premieră - Actrița 
Brittany Murphy a? fost 
prezentă la Londra, la 
premiera europeană a. II- 
mului de animație „Hap
py Feet”. (Foto: EPA)


