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• Hunedoara. Astăzi, ora 15.30, la Clubul Copiilor din Hunedoara, va avea loc o manifestare dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor cu Handicap, de care se vor bucura copiii cu handicap de gradul II. Mâine, ora 10.00, la Clubul Pensionarilor din municipiu, manifestările vor continua cu o competiție de șah pentru adulți. (S.B.)

■ Numărul subvențiilor 
pentru căldură în iarna 
2006-2007 trece, în 
județ, de 38.600.

Deva (I.J.) - Numărul solicitărilor de ajutoare pentru agentul termic a crescut în 2006 cu peste 2 procente față

de anul trecut. Cele mai multe subvenții au fost solicitate pentru factura de gaze naturale, 29.819 și, respectiv, 8.867 pentru energie termică. Paradoxal, dar cele mai puține cereri pentru subvenție s-au înregistrat în Valea Jiului, peste 9.000, zona fiind surclasată de Hunedoara, cu peste

13.000 de cereri aprobate și Deva, cu peste 9.200. „Numărul actelor respinse se datorează în principal faptului că cererile nu au fost completate corect. Numărul de solicitări de subvenție a crescut și ca urmare a majorării plafonului de venituri obținute până la 500 lei”, declară Mircea Dia-

conu, purtător de cuvânt al Primăriei Municipiului Hunedoara. Factura la energie termică va fi subvenționată și de la 1 ianuarie 2007. Guvernul va suporta 25% din prețul combustibilului achiziționat de producătorul de energie iar autoritățile locale vor ajuta cu 10%.

Se scumpește curentul
Deva (C.P.) - De la 1 decembrie, energia electrică se va scumpi în medie cu aproape cinci procente. Majorarea era anunțată inițial pentru 1 ianuarie 2007, însă ANRE a luat decizia devansării datei de scumpire. Cauzele sunt debitul scăzut al Dunării, problemele din alimentarea cu cărbune, asociate cu creșterea prețurilor la gazele naturale. Tot de la 1 decembrie, și tarifele la distribuția de energie electrică vor crește, în medie cu 10%.

' inaugurare. Cel mai mo-? | dern sediu de Poliție Munich ’ pală a fost inaugurat, ieri, la 7Deva, în prezența inspectorului general al Poliției Române, - chestorul principal Valentin 1 Fătuloiu. Momentul a venit la | 11 ani de la începerea lucră- ® rilor, care au fost stopate din 
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La Șaguna se învață
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Punctai de pensie, Ir. ereștew
Valoarea punctului de pensie se majorează de la 
1 decembrie.

■ O parte dintre elevii 
de la „Andrei Șaguna" 
Deva fac primii pași în 
studiul limbii maghiare.Deva (S.B.) - La Școala „Andrei Șaguna” din municipiul Deva se derulează, pe parcursul unei săptămâni, lucrările unei întâlniri de proiect „Comenius” intitulat „Mic dicționar european”.

întâlnirea are loc între cei doi parteneri de proiect: Școala Europeană „Andrei Șaguna” și „Vocational Academy” din Gyor - Ungaria. Cu acest prilej, la Deva a sosit o delegație formată din profesorii Anita Csikar și Istvan Pausits și șapte elevi. Membrii delegației participă la activități diverse, cuprinse într-un amplu program pregătit de gazde, derulat pe di-

maghiaraverse componente și, mai ales, prin lucrări comune de grup ce dezbat tematica proiectului „Comenius” lingvistic. Pe parcursul lucrărilor întâlnirii “Comenius” devenii învață maghiara, iar maghiarii, româna, /p.3
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Bani din China
Deva (M.S.) - Firmele din China sunt interesate să investească în Deva. Pentru anul viitor trei firme au anunțat investiții în valoare de 10 milioane euro, acestea având ca obiect producția de subansambluri pentru biciclete, a declarat primarul municipiului Deva, Mirciâ Muntean, /p.6

Oin cei 5 milioana ae penstonati care vor 
beneficia de macerarea penrifor■ complet, 
EL 980.00C sunt -gensionari agricultori
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Se scumpesc
■ Prețul ouălor va 
crește în preajma 
sărbătorilor de iarnă 
din cauza cererii mari.

Deva (C.P.) - Prețul ouălor vândute în magazine aproape s-a dublat în această perioadă, el fiind de peste 0,5 lei/buca- ta. Producătorii susțin că acest fapt are drept cauze: cerealele scumpe, impactul gripei aviare și scumpirea utilităților. Până în preajma săr-

de sărbătoriproducător avicol din județ va încerca să mențină prețul actual practicat. „De sărbători există o cerere foarte mare, iar oferta producătorilor nu acoperă întotdeauna acest necesar. Estimez că prețul va crește în perioada respectivă, cu cât depinde și de volumul importurilor. Noi livrăm zilnic circa 150 de mii de ouă, iar prețul mediu de vânzare la poarta unității este de 0,37 lei/ bucata, fără TVA”, ne-a declarat Alina State, manager

«vwwJiuPiLce
Spune-ți părerea la forum!a—u

Furnica... umană. Pentru a câștiga o bucată de pâine, și acum, în prag de iarnă, cei nevoiași colectează deșeuri de toate felurile.
(Foto: CL)
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Papa Benedict al XVI-lea a ajuns la Ankara, pentru o vizită de patru zile în Turcia (Foto: epa)

• Articolele, adoptate. Camerele reunite ale Parlamentului au reușit, ieri, în aproximativ două ore de dezbateri, să finalizeze votul pe articole la proiectul bugetului de stat pe 2007, dezbătând ultimele 13 articole din lege, inclusiv amendamentele respinse, urmând a fi discutate anexele.

Marko Bela
(Foto: arhivă)

Papa în vizită la turci

Se va alătura 
platformei

București (MF) ■ Deputatul Mona Muscă a j declarat, ieri, că va răs- 
I punde afirmativ invita- I ției lui Theodor Stolojan de a se alătura platfor- . miștilor, menționând că ' nu va aștepta verdictul justiției în procesul intentat CNSAS. Ea a spus că este firesc să se alăture platformiștilor, mai a- les că trio-ul Stolojan- Muscă-Stoica a fost primul care a lansat apelul la unitatea PNL. Mona Muscă a subliniat că nu va aștepta un verdict al justiției în procesul intentat CNSAS. în 12 octombrie, ea declara că nu se va alătura grupării Stolojan-Stoica până când nu își rezolvă problemele cu CNSAS. Liderul platformei liberale, Theodor Stolojan, a declarat luni seara că îi va transmite Monei Muscă invitația de a li se alătura.

Mona Muscă (Foto: EPA)

Verificat 
de DNA 
București (MF) - Pro
curori anticorupție 
fac verificări cu privire 
la președintele 
UDMR, Marko Bela, 
investigațiile vizând și 
sumele încasate din 
drepturile de autor 
de poezii. Biroul de 
presă al DNA a con
firmat verificările, re
fuzând să dea alte 
detalii. Marko Bela a 
lansat în 2004 un vo
lum de poezii și unul 
de interviuri. El a în
casat, anul trecut, 
90.000 de lei și 
16.000 de forinți, 
bani proveniți din 
drepturi de autor 
pentru opere literare, 
potrivit declarației de 
avere. Problema a 
ajuns în atenția opini
ei publice după ce, în 
în acest an, Marko a 
declarat pentru 2005 
venituri mai mari în 
calitate de scriitor de
cât în cea de politician.

■ Dispozitiv impresio
nant de securitate pen
tru vizita de patru zile a 
Papei Benedict în Turcia,

Ankara (MF) - Papa Benedict al XVI-lea a ajuns, ieri, la Ankara, pentru o vizită de patru zile în Turcia.Vizita are loc într-un context delicat, la mai puțin de trei luni după polemicile violente generate de comentariile sale controversate privind islamul.Cu puțin timp înainte de sosirea Papei, premierul turc; Recep Tayyip Erdogan a declarat că vizita Papei va contribui la pacea mondială.Papa a fost întâmpinat pe Aeroportul din Ankara de premierul turc Recep Tayyip Erdogan. El a declarat că Pa

pa i-a spus că sprijină eforturile Turciei de a adera la U- niunea Europeană.înainte de a deveni Papă, în urmă cu un an, Benedict al XVI-lea precizase că religia musulmană a Turciei demonstrează că această țară nu a- parține Uniunii Europene. 
Apărat & peste totTurcia a desfășurat un impresionant dispozitiv de securitate pentru vizita Papei Benedict al XVI-lea, impunând o serie de condiții mult mai stricte decât cele adoptate în timpul vizitei președintelui american George W. Bush, din 2004.Numeroși polițiști au fost mobilizați, la Ankara, de-a lungul traseului de 30 de kilometri de la aeroport, care a fost închis circulației cu două 

ore înainte de sosirea Suveranului Pontif.Patru avioane de vânătoare F-16 staționate la baza de la Bandirma, din nord-vestul țării, au însoțit aeronava oficială a Papei imediat după intrarea în spațiul aerian turc.
întâlnire la vârfLa Istanbul va fi plasat câte un polițist la fiecare 20 de metri pe tot traseul care va fi urmat de Papă.Aproximativ 200 de polițiști vor fi mobilizați în jurul bisericii Sfânta Sofia pe care Papa o va vizita.Vehicule blindate vor ocupa poziții în apropiere de Fanar, unde Papa se va deplasa pentru a se întâlni cu Patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu I, liderul spiritual al ortodocșilor.

Basescu, 
la summit

București (MF) - Președintele Traian Băsescu a plecat, ieri, la Riga, pentru a participa la summit-ul NATO, el declarând la Aeroportul Henri Coandă că nu se poate spune că România nu a avut un cuvânt de spus în alcătuirea a- gendei reuniunii Alianței Nord-Atlantice.Băsescu a precizat că pe a- genda summit-ului sunt 15 teme, multe dintre acestea fiind în perfectă concordanță cu prioritățile de politică externă ale României.Președintele român și-a exprimat speranța că liderii țărilor NATO vor adopta astăzi o rezoluție privind strategia NATO față de Balcanii de Vest și extinderea Alianței în această regiune.
PartenerîateTraian Băsescu a precizat că summit-ul va aborda și relația Ucraina-NATO, relația Georgia-NATO și problema securității energetice. De asemenea, se va discuta despre operațiunile NATO în Afganistan, în Kosovo, precum și despre operațiunile de sprijinire a păcii în Irak.„Nu s-ar putea spune, a- vând în vedere discuțiile * chiar cu secretarul general al NATO, că România nu a avut un cuvânt de spus în alcătuirea agendei summit-ului NATO”, a spus președintele.El a adăugat că în cadrul reuniunii va fi abordată și problema parteneriatelor NATO cu țările aflate mult în afara spațiului NATO, respec- ♦ tiv Japonia, Australia, Noua Zeelandă. România va susține necesitatea acestor partene- riate numai atunci când statele își vor asuma angajamente legate de implicarea militară.

Leonard Orban (Foto: epaj

România „necooperantă"

Recomandat de socialiști
bruxelles (MF) - Liderii Grupului Socialist din Parlamentul European au recomandat acceptarea învestirii românului Leonard Orban în funcția de comisar UE pentru Multilingvism, cerându-i acestuia să fie un membru „puternic și îndrăzneț” al Comisiei Europene, informează un comunicat oficial.„Decizia noastră este în favoarea acceptării lui Leonard Orban în funcția de comisar UE. Subliniem necesitatea ca Orban să își asume responsabilitatea ca un membru puternic și îndrăzneț al Comisiei Europene, atât în privința competențelor portofoliului său, cât și în general, în chestiunile europene”, au declarat vicepreședinții Grupului Socialist, Hannes Swoboda și Jan Ma- rinus Wiersma.„Așteptăm că domnul Orban să îi ceară președintelui Comisiei Europene să îi definească clar competențele portofoliului, mai ales că este vorba de dialog intercultural și interreligios. O definiție clară a competențelor este în interesul cetățenilor”, a afirmat Christa Prets, purtătorul de cuvânt pe teme culturale al socialiștilor europeni.

Varșovia (MF) - România și Polonia vor fi nominalizate în raportul final al comisiei PE care anchetează activitățile CIA în Europa, documentul afirmând că ambele țări au fost tranzitate de zboruri secrete ale agenției americane, a anunțat agenția poloneză PAR citată de publicația electronică EUObserver.PAP a afirmat că România, Italia, Marea Britanie, Austria și Macedonia ar urma să fie prezentate drept state necooperante, iar Macedonia și Bosnia să fie acuzate că au văzut suspecți răpiți de agenții americani pe teritoriul lor.Potrivit PAP, comisia Parlamentului European va nominaliza 11 țări membre ale Uniunii Europene. Astfel, pe
Bush promite un regim al vizelor mai flexibil
■ Președintele Bush 
promite modificarea 
regimului de vize pentru 
central și est-europeni.

Tallinn (MF) - Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a promis, ieri, că va depune eforturi pentru a facilita regimul de acordare a vizelor pentru cetățenii din Europa Centrală și de Est, în cadrul unei politici a imigrației menite să avantajeze țările care au oferit ajutor la stabilizarea Irakului. 

teritoriul Italiei, Marii Britanii, Germaniei, Suediei și Austrei au fost răpiți suspecți de terorism, în timp ce Marea Britanie, Germania, Irlanda, Portugalia, Spania, Grecia, Ciprul, Italia, România și Polonia au fost tranzitate de sute de zboruri secrete ale CIA.Conform raportului care urmează să fie prezentat de europarlamentarul socialist italian Claudio Fava, cel mai mare număr de zboruri bănuite că ar fi fost folosite pentru „extrădări extraordinare” sau transport al suspecților de terorism a fost înregistrat în Germania (336), în timp ce Marea Britanie ar fi fost tranzitată de 170 de astfel de zboruri, iar Irlanda, de 147.

George W. Bush (Foto: epa)„Sunt încântat să anunț că voi colabora cu Congresul și cu partenerii noștri internaționali pentru modificarea sistemului (american) de acordare a vizelor”, a spus Bush în Estonia.

Cele opt state foste comuniste care au aderat la UE în 2004 au exercitat mult timp presiuni pentru a beneficia de același statut ca și țările occidentale, ai căror cetățeni nu au nevoie de vize pentru călătoriile în Statele Unite.Statele Unite nu le solicită vize cetățenilor din cele 15 vechi state membre UE, cu excepția Greciei. Cetățenii din statele care au aderat la UE în 2004, cu excepția slovenilor, au nevoie de vize pentru a călători în SUA.Potrivit legislației actuale, 

Statele Unite renunță la obligativitatea vizelor în momentul în care un anumit stat îndeplinește condiții stricte, între care numărul mic al persoanelor care depășesc termenul de ședere pe teritoriu7 american și o proporție s a 3 la sută a cererilor de viză respinse.Președintele american a precizat că procesul de flexi- bilizare a regimului acordării vizelor va începe în curând, urmând să implice posibila modificare a pragului de 3 la sută.
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• Festival la Deva. Festivalul de muzică ușoară „Stelele Cetății" se derulează azi și mâine pe scena Casei de Cultură. în acest an participă 20 de concurenți din trei țări, cu vârste cuprinse între 15 și 25 de ani. Mâine, după Gala Laureaților, în festival sunt cuprinse recitaluri ale formațiilor Tempo, IrisICVIiaiUTI MIC IVII și al Alinei Sorescu. (S.B.)

Politia, în sediu de cinci stele
A 1

• Balul bobocilor. La Petroșani a avut loc aseară balul „bobocilor" de la Universitatea din Petroșani. Acest eveniment desfășurat în premieră în municipiu a avut un real succes, toate cele 800 de bilete fiind vândute. Au concertat trupele Simplu și Corsar. (C.B.)

Tiberiu Stroia
iiberiu.stroia@iinforniniedia.ro

Circ și Becali la 
tot poporul!

■ După 11 ani de 
așteptare, ieri a avut 
loc inaugurarea noului 
sediu al Poliției Deva.

Tiberiu Stroia________________
tiberiu.strola@informmedia.ro

Deva - Noul sediu, pentru care au fost investite 48 de miliarde de lei, are două etaje și este dotat la standarde moderne, inclusiv cu tehnică informatică. Aici, sunt peste 50 de birouri, o sală de ședințe de 140 de locuri, un adăpost de luptă antiaeriană și nouă celule de arest dotate fiecare cu grup sanitar și duș. Inaugurarea a avut loc în prezenta Inspectorului General al Politiei Române, chestorul Dan Valentin Fătuloiu, și a auto

rităților locale. Fătuloiu a punctat necesitatea unui astfel de sediu în condițiile în care un studiu de audit la nivel national arăta faptul că polițiștii deveni lucrează în condiții improprii. „Precizez însă că acest nou sediu obligă polițiștii la creșterea prestației profesionale”, a spus chestorul. Achim Nechif, șeful Politiei Municipiului Deva, a arătat că noul sediu este un vis devenit realitate. „Aveam nevoie de un astfel de sediu. Vom putea să oferim cetățenilor acestui municipiu niște servicii cu adevărat europene”, a declarat șeful politiei muncipale.
Pregătire on-lineîn următoarele zece zile va fi inaugurat un sistem de

pregătire profesională ultramodern, on-line. în felul acesta vor fi pregătiți simultan peste 450 de polițiști din toată țara, cu ajutorul Internetului. Sistemul va fi folosit și pentru testarea polițiștilor și 

evaluarea activității, iar cei e care nu au rezultate bune vor i trece printr-o perioadă de ■ monitorizare. Dacă în acea B perioadă nu conving că me- ;■ rită să rămână în sistem, vor pleca din Poliție.
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Sărăcia în care se zbate mai bine de ju
mătate din populația țării a reușit să-l 
transforme pe Gigi Becali într-un candidat 

serios la scena politică a României. Sigur, nu 
are nici un rost să mai amintesc cauzele pen
tru care am ajuns așa de săraci. Interesant 
este însă modul cum banii Războinicului 
Luminii au adus PNG-ul în situația de a avea 
vreo nouă la sută din electorat. Practic, fostul 
oier de la Pipera începe, încet-încet, să de
vină o. soluție pentru foarte mulți români. 
Care, încântați de modul în care nea Gigi 
aruncă cu banii în stânga și-n dreapta, au 
ajuns să viseze la momentul în care mâna 
binefăcătorului său îi va umple buzunarul de 
euroi.

Dicționar UE româno-maghiar

Astfel, folosind o strategie cunoscută de 
toți liderii partidelor aflate la guvernare, 
dar cu bani din propriul buzunar, Gigi Becali 

a început să devină un adversar de temut. Iar 
banii din conturile sale îi permit să ducă acest 
război de „gherilă politică" multă vreme, Și 
pe măsură ce va continua să plătească facturi, 
să construiască case și să dea cu euroii în 
popor, Războinicul Luminii va reuși să adune 
tot mai mult electorat sub flamura sa. Iar dacă 
va „prinde" loc în Parlament, să te ții, frate, 
vom avea circ! Mai rămâne să vedem dacă 
cineva va avea grijă de... pâine!

- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Chiriaș Vasde, din Hunedoara

- Birou notarial Barca; Ladislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Barba Camelia, ffln Hunedoara

- Laborator Ar Medica, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Boman Borza Camelia, din 

Hunedoara
- Cabinet medical doctor Răceann Ileana, din Hunedoara

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

doara
- Cabinet medical doctor Cordea Viorica, din Deva

- Cabinet medical doctor Josan Elisabeta. din Deva
- Cabinet medical doctor Marcu Vaier, din Deva
- Cabinet medical doctor Gros Gabriela, din Deva
- S® Star Ice S.R L, din Deva

.

■ Proiectul „Come- 
nius" lingvistic este al 
treilea dintre cele ce se 
derulează la Deva.

Sanda Bocaniciu______________
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva - Lucrările propriu- zise ale acestei întâlniri de proiect cuprind dezbateri lingvistice, pregătirea unor lucrări de grup printre care și desene prin care elevii să facă cunoscute simboluri ale țărilor lor, proiecții de imagini, toate cu scopul alcătuirii, în final, a unui dicționar european - produs al proiectului. „Este al treilea din trei, adică tot ce s-a putut câștiga prin „Socrates” am câștigat și noi”, susține coordonatorul celor trei proiecte ce se derulează în școala deveană, Alina Tarnu. Pe lângă lucrările de studiu, elevii maghiari sosiți la 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.

Noi chestionare pentru 
viitorii șoferi
■ Noile întrebări din 
chestionare se referă la 
portul centurii de sigu
ranță, viteză, depășire.

Mihaela Tămaș 
mihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - Viitorii șoferi nu au motive să se teamă de noul Cod Rutier, care va intră în vigoare mâine. Au fost sta; bilite deja un set de întrebări legate de prevederi ale noii legislații rutiere, iar în fiecare chestionar deja existent urmează să fie inclusă câte una sau două dintre acestea. Pentru a nu perturba procesul de examinare, toate chestionarele vor fi reactua

Lucrările de proiect derulate ieri, la școala deveană (Foto: ci)participă și la activități în afara programului cum sunt excursiile de cunoaștere a frumuseților naturale și istorice ale județului, vizitarea altor școli, programe artistice și întâlniri cu oficialitățile municipiului Deva.Pe lângă toate aceste acțiuni pregătite de organizatori, oas

lizate în cele trei zile nelucrătoare de la sfârșitul acestei săptămâni: vineri, sâmbătă și duminică. Așadar, examinările se vor derula după programul normal, dar pe baza noilor chestionare.
Noi întrebăriCei care vor susține examene de săptămâna viitoare, vor găsi printre vechile întrebări și altele noi, care se referă la acele prevederi ale Codului Rutier legate de viteză, depășire, consum de alcool, portul centurii de siguranță, respectarea culorilor semaforului sau reguli care trebuie respectate la trecerile de pietoni.Dosarul pe care candidații 

peții se bucură de ospitalitatea familiilor-gazdă, ale elevilor- gazdă. întâlnirea de proiect „Mic dicționar european” va continua și anul viitor, când elevii deveni vor fi oaspeții celor din Ungaria. Abia atunci se va vedea dacă românii au învățat maghiara și viceversa.

întrebări noi în vechiul chestionar auto (Foto: cl)trebuie să-l prezinte polițiștilor nu mai trebuie să conțină, obligatoriu, nici diploma de studii și nici documentul prin care se atestă că este apt din punct de vedere psihologic pentru a conduce un vehicul. Noua lege prevede că viitori șoferi trebuie să prezinte acest ultim document

Manifestare 
de sufletPetrila (I.J.) - „Ziua Mondială de luptă împotriva HIV/SIDA”, se va sărbători în acest an pe 30 noiembrie. Autoritatea de Sănătate Publică Hunedoara împreună cu Asociația „Noua Speranță” Petrila organizează joi, de la ora 11, o amplă manifestare cu tema „Luptați alături de noi împotriva virusului HIV/SIDA” cu scopul conștientizării și informării corecte a populației pentru a putea combate transmiterea infecției cu virusul HIV. Din cadrul manifestărilor fac parte discuții libere cu beneficiari și voluntari și cu un Marș al tăcerii în memoria persoanelor seropozi- tive care au decedat.

reprezentanților școlilor de șoferi înainte de a începe cursurile de pregătire. Mai mult, examenul pentru obținerea permisului de conducere poate fi susținut și „la locul de reședință al solicitantului”, nu doar la cel de domiciliu cum se întâmpla până acum.
CUVÂdUL Vot prin 

SMS
S întrebarea săptămânii: Consi

derați că ar trebui să existe 

însemne religioase în școli?

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

comentarii, însoțite de nume.

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

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

mis până în data de 1 decembrie, ora 24.

Câștigătorii concursului de taloane
■ Concursul de 
taloane al cotidianului 
nostru s-a încheiat cu 
ceva timp în urmă.

Deva (M.Ș.) - Doar trei dintre miile de participanți se pot bucura de cele trei premii oferite de Cuvântul Liber: d- na Bungiu Cornelia din Ilia (un espressor de cafea), d-nul Motorga Claudiu din Vata de Jos (un sandwich maker) și d- nul Andronache Sorin din Hațeg (un fier de călcat). Felicitări!
Sorin AndronacheCei care încă nu au avut norocul de a câștiga un premiu la concursurile organi-

Bungiu Corneliazate de Cuvântul Liber nu trebuie să se descurajeze. Concursuri vor fi și de acum
Motorga Claudiu (Foto: m.ș.) încolo, pentru fiecare! Vă așteptăm cu mult drag să participați! Succes!

mailto:iiberiu.stroia@iinforniniedia.ro
mailto:tiberiu.strola@informmedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
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Ziua Națională a Republicii Albania

1643 - A murit compozitorul Claudio Monteverdi, con- 

siSerat primul mareereator de aperi (n. 1567).
17 - A murit Maria Tereza, regina â
Austriei (n. 1717)_______________
1924 - A încetat din viață Giacomo

I Puccini, compozitor Kalian (n. 1858).
I Î338 ptt.’CTăoHSFemM

este ucis, In timp re era transportat la 

Jilava, Cornelia Zelea Codreanu, șeful

Mfecăril Legionare_________________________
1951 - Primaexploae atomică subterană, în Nevada, SUA~ 

1981 - A murit actrița Natalie Wood («Splendoare în 

Iarba») (n. 1938).

URFMFAVnEilvlEifl
1° fliîeTCun irmaxim

Prognoza pentru astăziCer predominant noros. Maxima va fi de 11°C, iar minima de 1°C.
Prognoza pentru două zileJoi. Ploi pe alocuri (dimineața). Maxima va fi de 10°C, iar minima de -1°C.
Vineri. Ploi pe alocuri (dimineața). Temperatura maximă va fi de 9°C. Minima va fi de circa -2°C.

Calendar Creștin-Ortodox________________________________
Cuv. Mc. Paramon; Sf. Saturnin, episcop de Toulouse.

Calendar Romano-Catolic

Sf.Saturnin, ep.m.

Calendar Greco-Catolic

Ss. Paramon și Filumen, m.

Soluția Integrantei din numărul precedent: P - V - 0 - I - BICICLETA - COCA - CAI 
- BIPEDA - RA - OT - OCHI - DA - TURA - P - RAR - ALBA - ȘEDEA - ORT - T - 
JIND - AR - ACU - IURTA - ONT - DUET - MACAR - RT - 0 - UN - DT - EROI

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
r*

iNTBERDPEBI Wl ^ CDRDIT i
; Energie electrica__________________________________
. Astăzi, furnizarea energiei electrice va li întreruptă în ve-
I derea executării de lucrări programate, intre orele:

| 8.30-9.30 in Deva, cartierul Viile Noi;
I 8.00-14 00 în Hunedoara, str. @. Enescu, nr.11, sc.A, și 

străzile Carpați, Gh. Doja, Suituri, tătureni, Canalului, 
Eroilor, Izvor, Pârvan și Vuicănescu;

Golaș, Mladin, Dăbâca, Kășdău, Wați, Uehilova.

Gaz____________________________._______
Astăzi, ftirnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

’: ’ t: ■ ' î

Apa______________________________________ _
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Seva, 

între orele;
8.00 - 15.00 pentru lucrare pe strada RHIein. Va afecta 

străzile Oltuz, Poliția Județ și blocul H de pe Mihai Eroi- 

nescu

în perioada 4 noiembrie -1 decembrie, Cuvântul Liber 
vrea sâ continui sâ-l demonstrezi cât de ușor te poți 
juca cu cuvintele. De2leagâ corect toate Integramele 
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 la OP 1, 
CP 3, Deva, sau depune-o în cutiile speciale Cuvân
tul liber, până în 4 decembrie. Extragerea va avea 
loc în 5 decembrie, ora 16.30, la sediul redacției, în 
prezența unei comisii.
DE DATA ACEASTA Iți DĂM CHIAR BANII 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajați) Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I șl II.

Nume.....
Prenume 
Adresa

Localitatea
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □ I
I
I
IJ

Balanță

Pate din somon afumat
Ingrediente: 125 g somon afumat, 50 g unt la temperatura camerei, 75 g smântână, 1 lingură mărar tocat, 1 lingură pătrunjel tocat, 1 lingură zeamă de lămâie.
Mod de preparare: Se curăță somonul de oase și piele. Se zdrobește cu furculița. Se amestecă cu untul moale și smântână. Se adaugă zeama de lămâie, mărarul și pătrunjelul tocate și se amestecă până se încorporează. Dacă doriți puteți pune mai multă smântână, până la 150 g. Se dă la frigider câteva ore. Se servește cu pâine prăjită. Se poate decora cu fire de mărar sau pătrunjel.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

8:00 Justiție militară (s).
□ Cu: David James Elliott 

855 De la alb-negni... la 

color
9:00 Elefantul cu bulină (r) 
930 Asterix și vikingii
O (partea a ll-a) (desene 

animate, Franța, 2006) 
1050 Teleshopping 

1025 TVR 50. Izolați în 

România. TVR - singu
rul prieten 

1035 Dinastia (r) 
11:05 Lumea citește (r) 
12:00 Dis-de-seară (r) 
13:00 Cony și restul lumii

S (ep. 83, SUA, 2003) 
13:30 Club Disney (SUA) 
1450 Jurnalul TVR 
15:00 Teleshopping 

1530 Oameni ca noi 
16:00 Conviețuiri. Magazin 

pentru alte națio
nalități 

17:00 Jurnalul TVR 

17:15 Pe cedăm banii? 
17:50 De la alb-negni... la 

color 

1850 Dis-de-seară 
1855 Eurovision Junior 
1950 Jurnalul TVR

1

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

9:10 Omul care aduce 

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

10:15 Om sărac, om bogat
B(s, r)

11:15 Apropo Tv(r) 
12:15 Familia Bundy (s) 

13:00 Știrile ProTv.
Te uiți și câștigi 

13:45 Walker, polițist texan 
Slfilm serial acțiune,

SUA, 1993). 
în distribuție: 

Chuck Norris, 
Clarence Gilyard Jr., 
Sheree J. Wilson, 
Judson Mills 

16:00 Tânăr și neliniștit (s) 
▼0Te uiți și câștigi 
1750 Știrile ProTV.

Vremea.
Te uiți și câștigi 

1745 Om sărac, om bogat 
S(s). Te uiți și câștigi 

18:55 Știrile sportive 

19:00 Știrile ProTv.
Sport Vremea

ANTENA 1
650 în gura presei 

cu Mircea Badea. 
Revista presei

750 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 

Cioran și Dan Capatos
950 în gura presei (r) 

1050 Concurs interactiv 
1150 Vtvere (serial) 
12:00 Vocea inimii (serial) 
1350 Observator cu Simona 

Gherghe 

1345 Din dragoste (r) 
(divertisment) 

1650 Observator 
1645 9595, te învață ce să 

fad
1850 Vocea inimii (serial, 

Bdramă, România, 

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

Delia Mateescu,
* Cezara Dafinescu, Ion 

Dichiseanu, Marius 
Bodochi, Maria Din- 
ulescu, Andreea 
Măcelaru Șofron 

1950 Observator cu 

Alessandra Stoicescu 

Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

8:30 Răpit de pirap (s, r) 950 
Doctor Who (s, r) 10:00 Tono- 
matul DP2 1130 Caracatița 
(s) 12:25 Școala părinților 
(doc. r) 13:00 Omul între soft! 
și moft (r) 1450 ABC... de ce? ’ 
1430 Răpit de pirați (s) 1550 J 
împreună în Europa. Prome- ■ 
nada 16:00 Jurnalul TVR (r) i 

1630 E Forum 17:00 Doctor 
Who (ep. 22, Marea Britanie, 
2005) 18:00 Lecția de... isto- j 
rie. Civilizații antice (doc., 
Italia, 1999) 1835 Caracatița 
(s) 19:25 Cum să nu ne 

îmbrăcăm (doc.) 2050 Buge
tul meu 2030 Bazar 21:00 

Ora de știri 22:10 Teatru inde
pendent: Tot ce se dă; de loan 
Peter 23:55 Transfer 0:25 
Futurama (d. a.) 0:55 Jurnalul

] Euronews pentru România
1:10 Tonomatul DP2 (r)

t 
I;

I

J 
I 
» 
î
I

I 
J 
f 
« 
f

I 
I

I 
I 
i 
t 
t 
I

I
I 
i 
i

■ W#;

750 Suflete rănite (r) 850 Amy, 
fetița cu ghiozdanul albastra (s) i 
950 De 3x femeie (r) 1050 Cio- [ 
colată cu piper (s) 11:00 
Bărbatul visurilor mele (r) 1250 j 
Pariul iubirii (s) 1350 Jurămân
tul (s) 1450 Iubire ca în filme ■ 
(r) 15:15 Rețeta de acasă 1530 
Suflete rănite (s) 1630 De 3x 
femeie 1730 Poveștiri ade-; 
vărate 1830 Rebelde (s) 1930 î 
SOS, viața mea! (s) 2030 Iubire ! 
ca în filme (s, România, 2006) i 
2130 Daria, iubirea mea (s); 
22:45 Tărâmul pasiunii (s) ș 

< 23:45 Bărbatul visurilor mele '
045 Poveștiri adevărate 145 
Iubire ca în filme (s)

0630-07.00 Observator (r)

16.30-1645 Știri locale

NAȚIONAL

20:15 La Urgență
13 (ep. 10, România, 

2006). Cu: Florin Pier
sic Jr., Daniela Nane, 
Claudiu Istodor 

2155 Minutul 0. Realizator 

Vlad Enăchescu
2145 Fotbal: Dinamo -Bay

er Leverkusen. Med 

din Cupa UEFA. Trans
misiune directă

2345 Minutul 91. Realizator 

Vlad Enăchescu
030 Viața ca-n filme (se-
Elrial, comedie). Cu: Bri

an Benben
1:1(1 Te-aș minți eu pe tine?

ES (comedie romantică, 
SUA, 2002). Cu: Brad 

Rowe, Susan Ward, 
Jonathan Penner. R.: 
Tom Sheppard

2:55 Jurnalul TVR (r)
340 Tezaur foldoric (r) 
4:55 Viața ca-n filme (s, r) 
520 Garantat 100% (r) 
6:10 Pe ce dăm banii? (r)

I

i

2030 Misiune pentru 
Opreședlnte II (acțiune, 

SUA, 2002). Cu: Chuck 
■ Norris, Judson Mills, 

Jennifer Tung. R.: Eric 
-* . Norris 

22:15 La Bloc (serial)

inacțiune, SUA, 1992). 

Cu: Lorenzo Lamas, 
L.Q. Jones, Geoffrey 
Blake, Mike White, 
Kent McCord 

lilla Bundy 

serial, realuare) 
1:15 La Bloc 

(reluare) 
14IQ Omul care aduce 

cartea (reluare) 
145 o Tv
245 pentru preșe

dinte II (film, reluare) 
4:15 Pro Vest

I (reluare) 
5:15 Walker, polițist texan 

(film, reluare)

J 
i 
i

f 
! 
f
I
I

! 
I

I 
I
I 
»
I

(divertisment) 
2230 Fast Food

H (serial comedie, 
România, 2006). 
Cu: Alina Crișan, 
Sorana Mohamad, 
Beatrice Peter,

«ARn Roșu,
Adrian Nartea, 
Edgar Nistor 

2350 Observator 
. ■' cu Andreea Berecleanu • 

și Andrei Zaharescu. 
Sport 

2450 Allas (s)
00 întâmplări hazlii (s) 

250 Concurs interactiv 
350 Observator (r) 
BBVtvere(r) 
5:15 Anastasia

(3 (film serial, dramă,
Rusia, 2003). 
în distribuție: 

Elena Korikova, 
Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov

î 
î 
i 
I 
I

i 
i 
î

j

1150 Teleshopping 1130 Ce 
bine e acasă! (s) 12:00 Quizzits 
13:00 țara Iu' Papură Vouă i 
(divertisment 2004). 13:20 
Look who is winning 1430 
Miezul problemei (r) 16:00 
Naționala de bere 17:00 Băr
batul din vis (s) 18:00 Baronii 
(r) 18:30 Știri Național TV 
19:45 fara Iu' Papură Vouă; 
(divertisment 2004) 20:15 

Sărut mâna, mamă! 22:00 
Baronii (s) 2230 Miezul pro
blemei 24:00 Știri 0:30 Pol
tergeist - Moștenirea (s) 230 
Sărut mâna, mamă! (r)

7:30 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 835 
Cidul (film, reluare) 1150 Tele : 
RON 13:00 Play 1430 Dra-; 
goste și putere (s) 15:00 Goa
na după căpătuială (partea I) 
(western, SUA, 1969) 1730 
Trăsniți în N.A.T.O. (reluare) J 
18:00 Focus 19:00 Cele mai 
uimitoare filme din lume! 
1930 Camera de râs 20:00 ; 
Cronica Cârcotașilor 22:00 
Trăsniți în N.A.T.O. 2230 ; 
Focus Plus 23:30 Săptămâna ; 
nebună 030 Interviurile; 
Cristinei fopescu (r) 1:30 
Focus (r) 230 Sunset Beach (s) 
330 Clubul de noapte

1245 Telefonul de la miezul: 
nopții (s) 1345 Merrie Melo
dies Show (s) 14:15 Liga j un io-' 
rilor (s) 14:45 Cinema 15:00 

Joan din Arcadia (r) 1630 
Ghici ce-mi place la tine (r), 
17:00 Calea misterelor (s) 
1850 Bună dimineața, Miami!: 
(s) 19:00 Terapie intensivă (s) 
2050 Cinema - Entertainment 
News 2020 Joan din Arcadia 
(s) 2130 Ghici ce-mi place las 
tine (s) 22:00 Pasărea spin: 
(partea a V-a) 24:00 Sub 
Pământ SRL (s)

s:00 Verissimo. Cu Gina Tă- 
nase 1050 Euromaxx (r) (doc.) 
10:30 Euroblitz - Automotor 
(r) 11:00 Ne privește. Cu Aii- J 

na Stancu 12:00 Știri 12:30 
Teleshopping 13:05 Briefing î 
(r) 14:00 Teleshopping 14:35 
Lumea cărților 15:00 Telesho- i 
pping 1535 Euromaxx (docu- j 
mentar) 16:00 Nașul (r) 18:00 t 
6! Vine presa! 20:00 Cam-) 
pioana (dramă, România/ Ca- ’ 
nada, 1991) 2130 Fan X- Vi- i 

deodipuri 22:00 Nașul 24:00 
Știri. Emisiune informativă i 

0:15 6! Vine presa! (reluare) 
2:15 Campioana (r) (dramă, > 
România/Canada, 1991)

1155 Dragoste de închiriat 
(romantic, SUA, 2005). 1245 

n înțesa aaramica 2 - Nunta 
(comedie, SUA, 2004). 1435 
Concert Depedte Mode. Live in 
Milan (Italia, 2006) 1540 

Trăiește! (dramă, Franța, 2005). 
1 &05 Rezetveie (comedie SUA, 

2000). 2tt00 Oaie și fabrica 
de docolală (aventuri, SUA, 

2005). 22:00 Suspectul Zero 

(thriller, SUA, 2004). 2340 Casa 
de ceară (honor, SUA, 2005). 
135 Cinema, dnema, cinema 

255 Fortăreața (acțiune, SUA, 
1996).

11:15 Fabrica 1250 Realitatea 
de la 12:00 13:15 EU, Româ
nia 14:00 Realitatea de la 

14:00 14:50 Realitatea bursi
eră 15:15 Fabrica 16:50 Mar
fa 17:10 Tu faci Realitatea! 
1745 Editorii Realității 1850 
Realitatea zilei 20:00 Reali
tatea de la 20:00 2050 Mar
fa 21 50 Realitatea de la 2150 

2150 Prima ediție 2255 

100%. Cu Robert Turcescu 
2350 Realitatea de la 23:00 
23:15 Realitatea all-inclusive 
24:00 Realitatea de la 24:00

6:00 Motociclete americane 
750 Top Ten 850 Detonatorii 
9:00 Natura în stare brută 
1050 Ray Mears - tehnici de 
supraviețuire 11:00 Con
fruntări și fiare vechi 12:00 

Top Ten 13:00 Detonatorii 
14:00 Natura In stare brută 
15:00 Brainiac 16:00 Curse 
17:00 Automobile americane 
recondiționate 1850 Motoci
clete americane 19XX) Vână
torii de mituri 2050 Top Ten 
21:00 Ultimele 24 de ore 
22:00 Adevăratul loc al crimei 
23:00 în viteza a cincea 2450 

Radiografia unui dezastru 
1:00 Mașini extreme
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Elevii sărbătoresc Unirea

TEMOWKimi t *■

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CER 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 958
Politie 955
O.J.P.G. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția SanNarteter. ; 221145 ' |

■ Elevii claselor I - IV 
din comuna Buceș vor 
sărbători Unirea la 
Mihăileni.

Ina Jurcone
Ina.jurcone0lnfor111madla.ro

Mihăileni - „Noi Românii de azi, noi Românii de mâine” se intitulează acțiunea extra- curiculară organizată de Elena Niscaru, Nicoleta Felea - învățătoare și Geanina Petric - educatoare pentru elevii claselor I-IV și de grădiniță cu ocazia Zilei Unirii.Manifestarea are loc pe trei secțiuni: „1 Decembrie, Ziua tuturor românilor”, „Integrarea României în UE” și „Drepturile copilului, să le cunoaștem, să le respectăm”. Ca o

Expoziția cuprinde mostre de artă populară autentică din zona Buceșcontinuare a manifestării, ce va avea loc joi, 30 decembrie, va fi organizată inaugurarea Locației muzeistice din Mihăileni.Exponatele întrunesc elementele din cultură, civilizație și artă tradițională din Țara

Zarandului. „Vom avea expuse icoane foarte vechi, pe sticlă, costume populare cu o vechime de câteva sute de ani, dar și altele mai noi. Ineditul expoziției constă în evoluția picturii, coloritul costumelor și calitatea materialelor folosite.

(Foto: CL>Se observă mai ales influența coloritului fie după cea din județul Alba, fie în funcție de produsele care au putut fi achiziționate în târguri”, declară Elena Leah, director de Cămin Cultural Buceș, autoarea expoziției.
Taxa pe vechiturile aruncate

Prefectura Județului Hunedoara:_________________________

Aurel Dan Pricăjan, subprefect începând cu ora 10.00

Consiliul Județean Hunedoara:

Mircea Moloț, președinte 09.00-12.00

Primăria Municipiului Deva:

Mircia Muntean, primar

Primăria Municipiului Orăștie:

Teodor Iordan, secretar

09.00-12.00

09.00-11.00

Primăria Municipiului Hunedoara:_______________________

Aurel BugnariU, secretar începând cu ora 09,00

■ Vom plăti o taxă 
pentru gestionarea 
deșeurilor electrice și 
electronice, din 2007. 
Clara Păs___________________
clara.pasgilnlormniedla.rc

Deva - Românii vor plăti, după aderarea României la Uniunea Europeană, o taxă pentru gestionarea deșeurilor electrice și electronice în valoare de doi până la 15 euro, potrivit președintelui Asociației Producătorilor și Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologie a Informației și Comunicațiilor, Valentin Negoiță. „Taxa va fi diferită, în funcție de greu

tatea produselor. Pentru că o- biectele din zona IT sunt mai ușoare, taxa va fi de doi până la 10 euro. Taxa pentru elec- trocasnice va fi cuprinsă între 15 și 20 de euro”, a declarat, Valentin Negoiță. Taxa se va achita la cumpărarea din magazin a produselor. Ea va fi aplicată pe clase, media taxei pentru gestionarea deșeurilor electrice și electronice fiind de cinci-șase euro pe produs.
Centre de colectareDupă integrarea în Uniunea Europeană, autoritățile vor trebui să înființeze centre de colectare a deșeurilor electrice si electrocasnice. Aceasta pen-

Centru de colectaretru a nu polua mediul. Existența centrelor nu va mai permite nici populației să arunce unde vrea aceste produse atunci când vor dori înlocuirea lor. Deșeurile de acest gen vor trebui predate unui astfel

de centru de colectare, unde se va realiza dezasamblarea lor, recuperarea materialelor ce pot fi refolosite și stocarea, iar apoi neutralizarea celor considerate cu efect nociv asupra mediului înconjurător.
Poliția Municipiului Petroșani:_____________________________

Comisar-șef Florin Nicolae, șeful Poliției Municipiului 

Petroșani 10.00-12.00
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UE lovește!
Deva (I.J.) - Doar cinci a- genți economici care fabrică și comercializează lapte și produse lactate au fost pre- zenți ieri la Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorului Hunedoara care a organizat o acțiune de consiliere. Evenimentul face parte dintr- un program inițiat la nivel național pentru conștientizarea agenților economici despre legile ce vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2007, după aderare în sensul siguranței alimentare și a sănătății. „Puterea economică scăzută a județului Hunedoara a făcut ca numărul agenților economici care fabrică și comercializează produse lactate să scadă dramatic, asftel că în tot județul mai avem doar cinci. Adică acei agenți care au reușit să modernizeze procesul de producție după standarde europene. Se pare că, la nivel județean, legile au tăiat în carne vie”, declară Viorel Chiș, director executiv al Oficiului Județean pentru Protecția Consumatorului Hunedoara. La acest eveniment au participat și reprezentanți ai asociațiilor de protecție a consumatorilor din județ.
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Viorel Chiș

--------ARTICOL PUBLICITAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERVICII CU... GARANȚIE PE SATEFACȚIE NUMAI CU MARIAN ROM SPEDExistă garanție pe satisfacție în sfera serviciilor?Acest gen de servicii sunt oferite de firma MARIAN ROMSPED SRL, membră a grupului de firme MARIEN VIEN, și se referă la trimiteri de corespondență și pachete în și din străinătate, în regim de curierat rapid.Prezentă pe piața românească a serviciilor din 1996, societatea a urmat o evoluție ascendentă, activând în sfera transporturilor și a serviciilor conexe acestora, fiind cunoscută îndeosebi prin serviciile de comisionare vamală prestate clienților persoane juridice din Bihor și din întreaga țară, Iar acum vine în ajutorul clienților săi cu un nou serviciu de curierat, menit să satisfacă necesitățile clienților săi, după cum și sloganul firmei este 
„Garanție pe satisfacție".Receptivă permanent la nevoile clienților și la sugestiile acestora, în condițiile unei piețe în continuă dezvoltare și transformare, în perspectiva aderării la Uniunea Europeană, societatea și-a îndreptat atenția spre sfera serviciilor de curierat rapid extern și a celor de expediții de grupaj în toate țările membre ale Uniunii Europene, pe care își propune să le realizeze la un standard de calitate european. Beneficiind de suportul logistic al asociatului străin, reușim să 

respectăm termenele de livrare oferite clienților, și anume 24 ore Oradea - Viena, iar de aici, în termen de una până la patru zile, coletele ajung în toată Uniunea Europeană, în funcție de țara de destinație.Amintim principalele avantaje oferite clienților, invitându-vă să le testați si dumneavoastră, pentru a vă convinge de realitatea... garanției pe satisfacție:- pachetul de servicii oferite include: preluarea pachetului de la sediul expeditorului, livrarea la sediul, respectiv domiciliul destinatarului, asigurarea unei a doua livrări la sediul destinatarului în caz că prima încercare de livrare a eșuat (lipsa destinatarului de la adresă), vămuirea pachetelor la exportul din România, vămuirea pachetelor la importul în UE, respectiv în Austria, astfel încât destinatarul preia bunurile cu liberul de vamă deja obținut; posibilitatea obținerii, la cerere, a confirmării de remitere (de livrare la destinatar);- plata tarifului de transport se face la greutatea efectivă a cotețelor, și nu la cea volumetrică (funcție de volum), singura condiție care trebuie respectată fiind aceea să nu se depășească mărimea circumferinței, respectiv 300 cm, și limita maximă de greu 
garanție pe satisfacție

tate (31 kg);- asigurarea garanției pe satisfacție, ceea ce înseamnă că nerespectarea condițiilor de transport oferite clienților de către noi poate da naștere la nemulțumirea dientului, și prin urmare returnăm taxele de transport achitate de acesta.în mod similar, dienții pot comanda la noi preluarea unor cotețe din țările UE direct de la furnizorii lor atunci când plata transportului se face în România de către aceștia. Este util ca flecare client care plătește furnizorului sau transportul până la destinație în România să solicite furnizorului cotația de transport raportată la termenul de livrare, apoi să solicite o cotație. de la noi, să te compare și să decidă ce variantă de costuri va adopta.Dorim să oferim partenerilor noștri siguranță, încredere, soluții inovatoare, la cel mai bun raport calitate-preț.Pentru a va convinge de calitatea ireproșabilă a serviciilor oferite, apelați cu încredere la partenerii noștri:
ORADEA: tel. 0259/470.060,

0744/788.002
TIMIȘOARA: tel. 0256/200.398, 

0744/641.316
REȘIȚA: tel. 0720/529.899 (5052}

I
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miercuri, 29 noiembrie 2006 cuvÂm ACTUALITATE /S

• Cotizație. Contribuția României va reprezenta 0,37 la sută din bugetul Uniunii Europene de 864 miliarde euro pentru perioada 2007-2013, potrivit adjunctului șefului Delegației Comisiei Europene la București, Onno Simons. (M.S.)
• Autostrada. Lucrările de refacere a autostrăzii București - Pitești vor fi finalizate joi, 30 noiembrie, când traficul va fi reluat pe toate cele patru benzi, a declarat ministrul Transporturilor, Radu Berceanu. (M.S.)

Investiții chineze de milioane3

CD pentru promovarea 
județului Hunedoara

Deva (C.B.) - Astăzi va fi lansat la Petroșani, în sala de conferințe a Universității din Petroșani, a doua ediție a cd-ului Multimedia. Cd-ul va cuprinde: istoria Văii Jiului, ecologia și protecția mediului în Valea Jiului, geografia și turismul Văii Jiului, aspecte geologice si tectonice privind Valea Jiului, Parcul Național Retezat, obiceiuri din Valea Jiului, oportunități de afaceri în județul Hunedoara precum și un film potențial turistic. “Obiectivul pe care îl urmărim cu lansarea acestui cd este dezvoltarea și diversificarea acțiunilor de tineret pentru realizarea măsurilor strategiei în domeniul tineretului. Rezultatele care vor veni în urma distribuirii acestui suport informațional, vor duce la stăpânirea informațiilor despre comunitatea în care trăim, dar mai ales va mări numărul de tineri turiști care vor vizita Valea Jiului”, a spus Ștefan Militaru, președintele asociației Rinolophus și inițiatorul acestui proiect. Multiplicat într-un număr de 500 bucăți CD- ul va fi distribuit gratuit tinerilor din județ.

■ Proiectele ce vor fi 
derulate vizează pro
ducția de subansambluri 
pentru biciclete.

Deva (M.S.) - Trei firme din China vor investi 10 milioane de doalri pentru dezvoltarea unor afaceri în municipiul Deva, activitatea acestora fiind orientată pe producția de subansamble pentru biciclete, „în acest moment se desfășoară activitățile necesare pentru achiziția terenului pentru construcție, termenul de finalizare a investițiilor fiind preconizat pentru 10 noiembrie 2007”, a declarat ieri primarul municipiului Deva, Mircia Muntean, în cadrul unei conferințe comune cu ambasadorul Republicii Populare Chineze la București, Xu Jian. Cele trei firme ar urma să

Oamenii de afaceri chinezi, interesați de oportunitățile de afaceri oferite de Deva (Foto: t. Mânu)colaboreze direct cu producătorul DHS Sport, care deține în Deva una dintre cele mai mari fabrici de biciclete din Europa. La rândul său, ambasadorul Chinei a remarcat că investițiile chineze în România sunt la o valoare de 200

de mii. de dolari, dar a menționat că în ultimii ani acestea au cunoscut o dezvoltare. „Oamenii de afaceri chinezi investesc acolo unde există interes pentru afaceri. Nu putem impune unei firme să aleagă un loc anume, ci doar

să popularizăm aceste aspecte”, a menționat ambasadorul Chinei. Potrivit acestuia, exporturile românești în China au avut, în anul 2005, o valoare de 200 mii. dolari, în timp ce importurile din această țară au totalizat 1,4 mid. dolari.

Ștefan Militaru

Mi-am făcut deja cadou un apartament nou și în el o să-mi petrec toate sărbătorile. Nu o să merg altundeva, voi sta acasă,
Rodica Darie, 
Deva

A stat 35 de ani în pușcării

Controlul averilor
București (MF) - Partidul Conservator a depus la Parlament o nouă formă a proiectului de lege privind controlul averilor, a anunțat deputatul Sergiu Andon, care a menționat că această nouă propunere legislativă este „mai tăioasă” decât prima variantă, depusă anul trecut. Printre noile prevederi ale proiectului, conservatorii propun confiscarea sau, după caz, impozitarea cu 60% a averilor nejustificate din venituri legale și direcționarea către bugetul asigurărilor asociale a fondurilor rezultate în urma valorificării averilor nejustificate - confiscate sau impozitare. De a- semenea, se are în vedere includerea Agenției Naționale de Integritate în rândul instituțiilor statului cu atribuții în aplicarea acestei legi.

■ Un bărbat condamnat 
de 13 ori pentru furt a 
fost prins în timp ce 
dădea o altă spargere.

Petroșani (MF) - Un bărbat în vârstă de 53 de ani a stat în închisoare nu mai puțin de 35 de ani, fiind condamnat de 13 ori pentru furt, el fiind prins din nou de polițiștii din Petroșani, după ce a dat mai multe spargeri. Hoțul a fost prins din nou de polițiștii din

Tot fără spațiu
Deva (M.S.) - Consiliul Local Deva a respins, pentru a doua oară consecutiv, în urma votului exprimat de consilierii PSD și PD, proiectul de hotărâre prin care se propunea achiziția unui sediu pentru Poliția Comunitară Deva. Consilierii PSD au arătat că spațiul nu este adecvat pentru activitatea Poliției Comunitare, fapt infirmat însă de șeful formațiunii, Cristian Cioflică. Acesta a explicat consilierilor că imobilul propus pentru cumpărare, în valoare de 461.000 lei, ar putea fi transformat într-un spațiu modem, în conformitate cu normele europene. La rândul său, primarul Mircia Muntean, a solicitat consilierilor să analizeze faptul că orice imobil cumpărat acum ar putea va- 1 —. ț», nvmâtnri î ani

Profesor nevinovat
Petroșani (M.F.) - Conferențiarul universitar doctor Tibe- riu Gagyi de la Universitatea Petroșani, acuzat că i-ar fi dat nota zece în lipsă viceprima- rului orașului Petrila, la un examen de masterat, a fost scos de sub urmărire penală, pe motiv că nu sunt suficiente probe la dosar. Surse din cadrul Poliției Petroșani susțin că anchetatprii nu au putut proba faptul că profesorul a acordat nota, deoarece în catalog viceprimarul Dumitru Răscolean apare ca fiind absent și nici faptul că foaia din catalog a fost înlocuită, deși diferă culoarea pastei de pix folosită pe pagina respectivă. Poliția Petroșani a trimis Parchetului Judecătoriei Petroșani dosarul respectiv, cu propunerea de neîncepere a urmăririi penale. Singura sancțiune pe care a primit-o profesorul a fost acordată de reprezentanții Universității Petroșani, care l-au înlăturat de la conducerea mâsteratului, după ce în urma unei anchete interne s-a stabilit că acesta a nnmnortamfint neCO-

Cel mai probabil acasă, cu părinții.Poate de revelion am să merg la munte, încă nu știu exact unde voi merge.
Alexandra PAdurean, 
Deva

Cel mai frumos este să le petreci în cadrul familiei pentru că ăsta e spiritul sărbătorilor. Nu exclud să aleg muntele pentru revelion.
Ștefan Cristian, 
Deva

Crăciunul îl voi petrece acasă, iar de revelion cel mai probabil voi merge la schi în Poiana Brașov.
Alexandra Ungureanu, 
Deva

Petroșani, după ce a reușit să dea șapte spargeri. Ștefan Ciucă, șeful Serviciului Investigații Criminale din cadrul Poliției Petroșani, a spus că bărbatul a fost greu de identificat deoarece era „hoț-voia- jor”. „Am pornit de la indiciile pe care le aveam și în cele din urmă am reușit să-l identificăm. După reținerea acestuia s-a reușit recuperarea a 70% din valoarea totală a prejudiciului”, a spus Ciucă. Bărbatul a crescut la o casă

REGULAMENT:
Acesl concurs este valahii doar pentru cei care in ultimele 6 
luni nu au fost sau ! Angajații
Inform Media SRL și rudele acesioa de gradele I și II nu pot 
pariu.ipa Relații suplimentare la 0254-21 1275, int. 8806.

de copii din județul Sibiu, iar din anul 1980 a stat mai mult prin penitenciarele din Baia Mare, Sibiu, Zalău, Cluj și Brașov. Potrivit polițiștilor, bărbatul a ajuns în Petroșani luna trecută, iar de atunci a reușit să fure bunuri și bani în valoare de peste 70 de milioane de lei. Hoțul a spart mai multe locuințe, dar și un cabinet de medicină legală și o firmă de unde a luat bonuri de masă de mai multe zeci de milioane.

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

iJ

_____

Sărbătorile le voi petrece în familie.Tot anul sunt plecat, iar sărbătorile sunt prilejul cel mai bun de a te simți bine alături de cei dragi. 
Constantin Teacă,
Deva

Sărbători
Deva (M.S.) - CL Deva va dispune de 150.000 lei pentru organizarea unor manifestări cultural-artis- tice prin care să fie marcată integrarea României în UE. Fondurile provin de la Ministerul Integrării Europene. în seara de 23 spre 24.12. va fi organizat un concert de colinde, iar în 26.12. un spectacol pentru tineri, a spus primarul M. Muntean.



Liderul a fost bătut la Simeria

• Suporteri bătuți. Cei 20 de suporteri ai Jiului Petroșani care au avut curajul să se deplaseze la București pentru meciul cu Steaua nu au mai ajuns pe stadion. Suporterii steliști i-au luat la bătaie în gară, așa că s-au întors cotonogiți și fără să vadă meciul. (V.N.)
• Artist. Un fost miner din Valea Jiului, Ovidiu Pîrîiani, devenit artist plastic și mare fan al echipei Rapid București, a declarat că pentru etapa a doua din returul Ligii I de fotbal, când bucureștenii vor sosi la Petroșani, le-a pregătit o surpriză. Este vorba de o cheiță de aur de 25 de grame cu emblema clubului, (V.N.)
Cine va fi noul antrenor?

Deva (V.N.) - Se pare că astăzi vom afla cine va fi noul antrenor al Corvinului 2005 Hunedoara. Și acest lucru, după mai multe

Fiorin Uscatu

amânări, în care oficialii clubului, inclusiv patronul Florin Uscatu nu au scăpat nici o vorbuliță despre noul tehnician. Nu s-au dat în vileag nici măcar numele unor antrenori cu care probabil s-au purtat negocieri, sau care au fost în atențiacelor de la Hunedoara. Singurul lucru cert este până acum demisia lui Romulus Gabor și rămânerea echipei fără ntrenor principal. Deși în presă s-au vehiculat numele mai multor antrenori care ar putea continua munca lui Gabor la Corvinul, noi vom avea răbdarea necesară și vi-1 vom spune mâine. Evident, dacă oficialii hunedoreni nu-1 vor ține secret în continuare.
Șanse mici de calificare

Petroșani (V.N.) - înainte cu câteva zile de a pleca la Moscova, Karoly Gaspari, antrenorul echipei FC CIP Deva, crede că formația sa are șanse foarte mici de a se califica în faza următoare a UEFA Futsal Cup, fiind repartizată într-o grupă foarte puternică. Echipa CIP Deva va participa, săptămâna viitoare, la Moscova, la meciurile din grupa B a Rundei de Elită a UEFA Futsal Cup, alături de formațiile MFK Dinamo Moscova, Sporting Lisabona și Șahtior Donețk. „Desigur că nu vrem să ne facem de râs. Plecăm cu ultima șansă în grupă, dar totul depinde de jucători”, a spus antrenorul devenilor. Se pare că unul dintre patronii echipei, George Mara, îi va premia pe sportivii de la CIP cu câte 3.000 de euro, în cazul în care se vor califica mai departe. Să mai spunem că jocurile din Runda de Elită se desfășoară în perioada 4-10 decembrie. Conform regulamentului, câștigătoarele grupelor se califică în sferturile de finală ale competiției.

■ Sport Club Simeria a 
surclasat pe Cetate 
Alba lulia și se află pe 
locul 3 în clasament.

Valentin Neagu 
valentin.neagu@informmedia.rcDeva - în cadrul etapei a IX-a, penultima din turul Campionatului Național de Futsal, Liga a Il-a, Seria 1, Olimpic 2003 Simeria a întrecut liderul la zi al seriei, puternica formație Cetatea Alba lulia, cu scorul de 10-7 (6-3). Jocul s-a disputat, ca de obicei, în sala de sport a Școlii Generale nr.2 din Simeria, care s-a dovedit neîncăpătoare pentru cei aproximativ 150 de spectatori înfocați dornici să-și încurajeze fa- voriții.Olimpic Simeria este prima campioană județeană de futsal, ediția 2005-2006, și a promovat în vara acestui an în a doua divizie valorică. A fost

Sala Sporturilor din Deva va fi gazda meciului dintre reprezentantele județului (Foto: cl>repartizată într-una din cele două serii, alături de echipe din Arad, Alba lulia, Craiova și o altă reprezentantă a județului Hunedoara, Dava Deva. Clubul din Simeria a luat ființă în anul 2003, iar jucătorii echipei simt exclusiv din orașul pe care-1 reprezintă,

localitatea cu cel mai mic număr de locuitori care are reprezentantă în această ligă de futsal.După un început de campionat greoi, au urmat 5 victorii în ultimele 7 etape, inclusiv pe terenul unei pretendente la promovare, Arctica Craiova

(8-6) din etapa a Vl-a. în ultima etapă a acestui tur de campionat, la sfârșitul acestei săptămâni, în Sala Sporturilor din Deva se întâlnesc reprezentantele județului nostru, Dava Deva - Olimpic Simeria. în primul meci, simerienii au câștigat cu 13-9.
Adrian Drida vrea la UTA
■ El speră ca la sfârși
tul săptămânii să aibă 
o discuție cu Simota 
privind viitorul său.

Valentin Neagu
valentin, neaqu@lnformniedla.ro

Petroșani - Adrian Drida, mijlocașul echipei Jiul Petroșani, a declarat, marți, că intenționează să se transfere din iarnă la formația UTA Arad. Principalul motiv este dorința lui de a fi mai aproape de casă.„Mi-aș dori să revin la Arad, din această iarnă. De ce? Pentru că în acest fel aș fi mai aproape de casă”, a spus Drida.Cu toate acestea, fotbalistul, care este accidentat în acest moment, a afirmat că

(Foto: CL)Adrian Drida (dreapta) nu mai vrea bine la Jiul vrea să aibă, săptămâna aceasta, o discuție serioasă cu. patronul clubului, Alin Simota, cu privire la viitorul său la Jiul. De mai multă vreme Drida este incert, inclusiv pentru meciurile cu FC Argeș și Rapid București, din primele două etape ale returului, care se vor disputa în luna decembrie. „în situația mea mai sunt Mircea Gheor- ghe, Panaitescu, Găldeanu și

Militaru”, a mai spus Drida.Pe de altă parte, antrenorul Jiului Petroșani, Marin Tudo- rache, s-a arătat de mai multe ori îngrijorat de ușurința cu care jucătorii săi se accidentează. „Mulți jucători se accidentează cu ușurință, dar nu avem ce face, iar în meciul cu Steaua am folosit și jucători fără prea mare experiență. Cu toate acestea nu s-au făcut de rîs” - a declarat Tudorache.

4

Selecție
Deva (V.N.) - Trei jucători de la echipe hunedorene din Liga a II- a de fotbal au fost selecționați și au jucat ieri la Timișoara într-un trial organizat de Emil Săndoi, antrenorul echipei naționale de tineret a României. Este vorba de Bălgrădean, de la Minerul Lupeni, de Furdean și Iacob, de la Corvinul 2005 Hunedoara. Cu această ocazie aii. fost testați jucători născuți în anii 1986 și 1987. La finalul trialului, Săndoi a declarat că cel mai mult l-au impresionat jucătorii Buș și Cordoș de la Politehnica II Timișoara și Universitatea Cluj.

Acțiune ratată
Deva (V.N.) - La meciul cu Universitatea Cluj, fotbaliștii de la Minerul Lupeni nu au fost lăsați să-și pună în practică acțiunea de protest pe care o anunțase antrenorul Dan Mănăilă, adică de a juca cu banderole roz pe braț. „Eu nu l-am înțeles și nu îl înțeleg pe arbitrul Tiberiu Layoș, pentru că protestul nostru era cât se poate de regulamentar. Deci nu avea nici un motiv să ne refuze, dar a făcut-o” - a declarat după partidă Dan Mănăilă. După cum se știe, cauza acestei inițiative a fost neîntreruperea meciului din etapa trecută în momentul în care antrenorul de la Lupeni era căzut la pământ în urma unei crize cardiace.

CUVÂffl»

Vrei ca Moș Crăctun să fie mai darnic anul acesta? Câștigă cu CL în 22 decembrie:
>1 i Joferit de magazinul INTO sau >1 .],J1 0 pentru ca masa de

Sărbători să-ți fie asigurată sau ) I I l' care să-ți îndulcească Sărbătorile sau > J ) il’L lf ca să primești multi colindători. 

Fă-ți un abonament la Cuvântul liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună și participă cu copia după 
chitanță până în 21 decembrie. Cu CL, Crăciunul va exista în fiecare casă!

REGULAMENT: La ate'.r concurs nu pot participa angajații S.C. Inform Media SR L. si 
nici r iriele acesteia de cjradele I si II. Relații suplimentare la tel. 211275, int. 8806.

ON

mailto:valentin.neagu@informmedia.rc
mailto:neaqu@lnformniedla.ro
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Rednic „Jucăm doar la victorie"• Trial. Antrenorul echipei naționale de tineret a României, Emil Sândoi, a organizat ieri, la Timișoara, un trial în care a testat jucătorii născuți în anii 1986 și 1987, care activează la echipele din seria a doua a Ligii a doua. (MF)

Florin Cernat (Foto: fan)

Cernat este curtatKiev (MF) ■ Impresarul Arcadie Zaporo- janu a declarat că grupările FC Sevilla, Real Zaragoza și Betis Sevilla, precum și cluburi din Germania, sunt interesate de achiziționarea mijlocașului român Florin Cernat, legitimat la Dinamo Kiev. „După meciurile lui Dinamo Kiev cu Lyon și Steaua, interesul cluburilor pentru Cernat a crescut. Pe lângă Sevilla, Zaragoza și Betis, a apărut interes pentru el și din partea unor cluburi germane, iar propunerea este suflcent de concretă”, a spus Zaporojanu. Agentul FIFA a adăugat că Cernat vrea să continue la Dinamo Kiev. „Vrea să joace, bineînțeles, nu să stea pe bancă. Florin crede, și sunt de acord cu el, că merită un loc de titular. I s-a oferit șansa în partidele cu Lyon, Arsenal Kiev și Steaua șl și-a confirmat calitățile. Clubul Dinamo Kiev nu vrea să-i dea drumul lui Cernat”, a comentat Zaporojanu.

■ Astăzi, de la ora 
21:45, Dinamo București 
întâlnește Bayer Lev
erkusen în Cupa UEFA.

București (MF) - Neînvinsă după primele două jocuri disputate în Grupa B a Cupei UEFA, Dinamo forțează în această seară calificarea în primăvara europeană. Cu o victorie „câinii” se califică mai departe, dar și un rezultat de egalitate îi menține în cărți. Nu vor avea o misiune ușoară, pentru că germanii de la Bayer Leverkusen își joacă una din ultimele șanse de a accede în șaisprezecimile Cupei UEFA și pare în revenire de formă. „Bayer este o echipă bună, foarte puternică, în revenire de formă ca forță și ca valoare. Pot spune că este a doua echipă după Tottenham. Vom pregăti meciul la victorie, ca și pe celelalte. Dacă ne mulțumim cu un egal, s-ar putea să pierdem meciul", a spus antrenorul Mircea Rednic. Atacantul Ionel Dănciulescu a întărit spusele tehnicianului: „Jucăm la victorie orice meci. Vom face tot posibilul pentru a ne califica din această partidă”.
Vor o remizăDirectorul sportiv al echipei Bayer Leverkusen, Rudi Voller, a declarat că se

Mido e incertLondra (MF) - Atacantul egiptean al echipei Tottenham Hotspur, Ahmed Mido, s-a accidentat la arcadă și ar putea lipsi In partida cu Dinamo, din ultima etapă a Grupei B a Cupei UEFA, a anunțat luni site-ul oficial ei forului european. Mido, In vârstă de 23 ani, a lipsit de la partida pe care Tottenham a câștigat-o duminică, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, In fața echipei Wigan Athletic, in etapa a XIV-a a campionatului Angliei. „Mido a suferit o accidentare șl ar putea lipsi câteva săptămâni”, a declarat managerul clubului londonez, olandezul Martin Joi. Dinamo va Întâlni pe Tottenham in 14 decembrie, la Londra, in ultima etapă a Grupei B a Cupei UEFA.

Ahmed Mido (Foto: fan)
1 1 k

Paul Codrea (Foto: FAN)

Codrea s-a 
accidentat
Slena (MF) - Mijlocașul echipei AC Slena, Paul Codrea, s-a accidentat la genunchiul drept $1 ar putea rata partida de campionat cu formația Intemazlonale Milano, a anunțat sl- te-ul sportisland.net Codrea, care s-a accidentat îh partida de campionat pe care Siena a terminat-o la egalitate, pe teren propriu, scor 1-1, cu formația AC Fiorentina, abia revenise pe teren după ce fusese operat ih urma unei rupturi de tendon. Internaționalul român va fi indisponibil pentru arca două săptămâni. Partida Inter- nazionale Milano - AC Siena se va disputa sâmbătă, de la ora 19,1h etapa a XIV-a a campionatului Italiei.

Pe lista UEFA
București (MF) - Directorul general al FC Rapid, Constantin Zotta, a declarat că gruparea giuleșteană a făcut toate demersurile pentru a-1 înscrie pe lista UEFA pe portarul Edel Apoula Bete, având în vedere că titularul Dănuț Coman este accidentat și nu va putea evolua mâine în meciul cu Panathinalkos Atena. Oficialul rapidist a explicat că regulamentul permite unei echipe ca în situația în care are numai un portar valid, să înscrie pe lista UEFA încă o rezervă. „Am făcut toate demersurile la UEFA pentru a-1 înscrie pe Edel. Nu cred că vom întâmpina probleme, pentru că noi am acționat in conformitate cu regulamentele după care se desfășoară actuala ediție a Cupei UEFA. în cursul zilei de azi vom afla răspunsul de la UEFA, dar cu siguranță nu vor fi probleme”, a spus Zotta.

Copos, îngrijorat de soarta Rapidului

Grand-Prix Masters
București (G.N.) - Foști piloți de Formula 1 ■ printre care Nigel Manșei, campion mondial In 1992, Ricardo Patrese, pilotul cu cele mai multe curse din istorie, 256, și dublul campion mondial din 1972 și 1974, Emerson Fitipaldi - vor concura, în perioada 18-20 mai 2007, la Grand Prix Masters, ce va avea loc la București.Grand Prix Masters este o competiție de monoposturi la care participă foști piloți de Formula 1. La etapa de la București vor participa 16 piloți. La competiție vor participa piloți de peste 45 de ani, dar de la anul s-ar putea acorda o dispensă, pentru ca foștii piloți de Formula 1 Michael Schumacher și Mika Hăkkinen să poată participa începând cu vârsta de 40 de ani.

Principalul acționar al 
giuleștenilor se teme că 
echipa nu se va califica 
în primăvara europeană.

București (MF) - George Copos este îngrijorat în ceea ce privește calificarea pentru a doua oară consecutiv a formației giuleștene în șaisprezecimile Cupei UEFA, în comparație cu celelalte două obiective, unul din primele două locuri în campionat și câștigarea Cupa României.Oficialul rapidist a menționat totuși că șansele de calificare nu sunt nici mici, nici mari, și că jocul rezultatelor poate produce surprize oricărei echipe din Grupa G a Cupei UEFA. „în ce privește obiec-

Mărgărltescu (în alb) va reveni în primul unsprezece (Foto: epa)gândește la o remiză în meciul cu Dinamo. „Dacă vom juca la fel cum am făcut-o în ultima parte a meciului cu Cottbus din campionat, atunci vom lua un punct din România”, a spus Voller. Site- ul oficial al clubului german a notat că jucătorii au plecat spre București cu un punct in bagaj și că elevii lui Michael Skibbe vor să se întoarcă din capitala României cu cel
Steaua este acuzată de mituire
Reacția finanțatorului 
Gigi Becali: „Hai, dom'le, 
lâsați-mă în pace cu 
prostiile astea!"

Kiev (MF) - „Clubul Steaua este bănuit de mituirea arbitrului”, este titlul materialului din Gazeta de Ucraina. „Patronul clubului Steaua, Gigi Becali, a plătit brigăzii de arbitri din Cehia, condusă de Jaroslav Jara, 200.000 de euro. în schimb, a obținut un rezultat mai mult decât mulțumitor împotriva lui Dinamo Kiev, meciul dintre cele două echipe terminându-se la egalitate, scor 1-1, Jara anulându-le ucrainenilor două goluri. Florin Cernat confirmă că, într-adevăr, circulă zvonuri legate de acest lucru. Probabil că UEFA va iniția o anchetă acest caz. Dacă se va dovedi adevărat, arbitrul ar putea fi suspendat pe viață”, a scris Gazeta de Ucraina. „Acum zece ani, arbitrul elvețian Kurt Rothlisberger a primit o astfel de pedeapsă ca urmare a oferirii a 68.000 euro colegului său bielorus Vadim Jukov în schimbul «unei mâi- 

George Coposeuropeană, acesta îmi produce cele mai mari îngrijorări: într- adevăr, ușurința cu care am tratat meciul cu Hapoel Tel Aviv ne costă acum cu vârf și, îndesat. Deși, dacă stau să mă gândesc la acel 2-4 pe care Hapoel l-a făcut la Paris, lucrurile nu simt chiar atât de simple. Suntem condamnați să 
no anărăm can«plp în ultimul 

puțin un punct, „Iar pe 14 decembrie, acasă, cu Beșiktaș, să tranșeze calificarea”, a adăugat sursa citată. Directorul general al FRF, Ionuț Lupescu, care a jucat la formația din Leverkusen în perioada 1990-1996, a afirmat că Bayer a avut un sezon slab, dar că știe calitatea jucătorilor. „Este ultima lor șansă europeană în acest meci și își doresc să n-o

NiCOlae Dică (Foto: EPA)ni de ajutor» date clubului elvețian Grasshoppers în meciul contra francezilor de la Auxerre din Liga Campionilor. Deși Rothlisberger a făcut apel împotriva hotărârii UEFA, aceasta a rămas neschimbată”, a prezentat publicația ucraineană un precedent. Mijlocașul român Florin Cernat, citat de cotidianul Fraza, a afirmat: „Am auzit în România conversații pe această temă, dar nu pot face eu comentarii. Este clar că cele două goluri au fost valabile, dar nu știu dacă arbitrul a fost cumpărat sau nu. în orice caz, rezultatul rămâne.
meci, cel de la Atena. Să sperăm că Dumnezeu va fi rapidist și că vom merge mai departe”, a afirmat Copos.Acționarul majoritar al grupării giuleștene susține că are încredere în jucători și antrenori că Vor face totul pentru a obține calificarea. „Cred foarte mult în echipa tehnică a Rapidului și, de asemenea, cred foarte mult în jucători, chiar dacă avem un lot decimat: Mazilu nu va putea să joace, probabil nici Dani Coman și nici Burdujan. Nu pot decât să țin pumnii pentru ca la Atena să obținem un rezultat care să ne ajute să ne calificăm”, a adăugat Copos. George Copos consideră însă că, teoretic, echipa Rapid poate termina anul 2006 pe locul doi în clasamentul Ligii I. 

rateze”, a spus el pentru Kicker. Formația probabilă: Butt- Castro, Madouni, Juan, Babici - B. Schneider, Rolfes- Freier, Athirson - Barbarez, Voronin. Partida Dinamo București ■ Bayer Leverkusen va avea loc azi, de la ora 21:45, pe stadionul din Șoseaua Ștefan cel Mare, in etapa a IV-a a Grupei B a Cupei UEFA, și va fi transmis în direct de TVR 1.

Am auzit că această situație va fi analizată de UEFA”. Contactat telefonic, Florin Cernat a confirmat declarațiile acordate presei ucrainene, dar a precizat că nu crede în posibilitatea ca Steaua să fi mituit arbitrii. „Mi-e greu să cred asta, nu-i stă în caracter lui Gigi Becali să facă așa ceva. Nu cred că la nivelul Ligii Campionilor se poate ajunge să cumperi arbitrii. Bineînțeles, n- am cum să știu dacă e adevărat sau nu, dar eu unul nu cred. Ar fi urât să ajungă cazul la UEFA, se strică imaginea Stelei și a fotbalului românesc”.

Contestat Selecționerul echipei naționale a Franței, Raymond Domenech, a spus că italianul Cannavaro este un jucător bun, dar Balonul de Aur trebuia câștigat de Thierry Henry, care a „fost decisiv în tot acest an”. (MF) (feta: FAN)

sportisland.net
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LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE.

Al - 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 cu termopan, beci sub 
balcon, centrală, ușă metalică, 2 intrări prin 
balcon și scară, zona Gojdu, Al. Crinilor, 125.000 
ron. Tel. 0723/227569. CD
• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă. gaz, preț 1,250 mid. lei. Tel. 223336. (T)
• wgent, h Bârcea Mare, fără intermediari, preț 
negociabil. Tel. 0254/231750.(T)
• semldecomandate, balcon, parchet, reparti
toare, 54 mp, etaj 2, cărămidă, zona Piață, preț 
1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, zona Trident, etaj 2, bucătărie 
mare 14 mp, balcon 14 m, centrală termică, 60 
mp, parchet, preț 126.000 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, contorizări, 
preț 130.000 RON, neg. tel. 221712,0724/305661. 
(A2)
• Progresul et 2, dec., contorizări, preț 112.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
e bă Decebal et 5, dec., balcon închis, centrală 
termică, preț 133.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Dada,et3, amenajat repartitoare, preț80.000 
RON, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dorobanți, dec, et 3, contorizări, 2 balcoane, 
bucătărie modificată, preț 140.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• urgent zona Gojdu, fără îmbunătățiri, 
contorizări (repartitoare, gaz 2 focuri, 
apometre), preț 92.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent zona Al. Teilor, amenajat modern, 
contorizări, preț 65.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
o dec, C.T, gresie, faianță, parchet, ușă 
metalică, balcon închis, et 2, zona Zamfirescu, 
preț 1,250 mid., tel. 232060,0742/290024. (A3)
a semidec, repartitoare, apometre, fără 
îmbunătățiri, zona Al. Armatei, preț 720 mii, 
neg., tel. 232060,0742/290024. (A3)
• semidec, C.T, grelse, faianță, parchet laminat 
ușă nouă, amenajat st=54 mp, zona 
Kogălniceanu, preț 35.000 euro, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere modificat din 3, gresie, 
faianță, parchet laminat ușă metalică, 
contorizări la apă și gaz, zona Dacia, preț 790 
mii., neg, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• zona Bălcesai - I. Corvin, decomandate, 
centrală termică, modificări, parchet gresie, 
faianță, ușă de lemn capitonată, bine întreținut 
preț 127.000 ran, neg., accept credit ipotecar, tel. 
0723/251498,0745/302200. (A4)
• etaj intennedar, zona Kogălniceanu - 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, etaj intermediar, zona 
Mărăștiul Nou, cu 2 balcoane, modificări la 
bucătărie tip living, parchet, gresie, faianță, preț 
150.000 ran, neg, tel. 0723/251498, 0745/302200, 
232809. (A4)
• etaj Intermeriar, zona Gojdu, centralătermică 
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)

CL și Moș Nicolae îți ascultă povestea!
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• decomandate, parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar în camere, hol și bucătărie, 
zona piață preț 110.000 ron, neg, accept credit 
ipotecar, tel. 0745/302200,0723/251498, 232808. 
(A4)
• modificări la bucătărie, etaj 3, decomandate, 
zona Liliacului, contorizări, fără modificări, 
ocupabil azi, preț 129.000 ron, neg, tel. 
0745/302200,0723/251498,232808. (A4)
• zona Trident, etaj 3, ocupabil azi, contorizări, 
fără modificări, preț 72.000 ron, neg, accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498, 0745/302200, 
232808. (A4)
• etajă centrală termică faianță se dă opțional 
cu mobilă zona Scărișoara, preț 83.000 ron, neg, 
tel. 0745/302200,0723/251498,232809. (A4)
• et2, CT proprie, balcon închis, parchet, bl. de 
cărămidă B-dul Kogălniceanu, preț 125.000 RON, 
neg, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• et 3, dec, contorizări, 2 balcoane mari, str. 
Dorobanți, preț 140.000 RON, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• et 3, contorizări, parchet, bloc de cărămidă 
Al. Moților, preț 66.000 RON, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• et intermediar, 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, eti intermediar, termopane, modi- 
,ficat, parchet laminat, bine întreținut, preț 22,000 
euro, tel 235208; 0724.620358; 0729.018866. (A6)
• zona N. Bălcescu, modificat, balcon închis, 
parchet în camere, laminat pe hol 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 ran. Tel. 235208, 
0724/620358. (A6)
• zona Gojdu, etaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorizat suportă modificări, 55 mp, 
preț 125.000 ron. Tel. 235208,0724/620358 (A6)
• zonă ultracentrală ST - 55 MP, decomandate, 
totul contorizat, gresie + faianță, 2 balcoane, 
etaj intermediar, merită văzut, preț 135000 ron, 
tel. 235208,0724/620358. (A6)
• pe b-dul Decebal, dec., s=74 mp, vedere în 2 
părți, 2 balcoane, C.T., neamenajat, preț 140.000 
RON, neg., 0745/640725. (A7)
• pe Emlnescu, aproape de Trident, et. 3, dec., 
s=58 mp, parchet, gresie, faianță, C.T., 
termopane, balcon mare deschis, preț 155.000 
RON, 0745/640725. (A7)
• In Dada, et. 2, convectori, instant apă caldă, 
baie amenajată, termopan, preț 70.000 RON, 
neg., tel. 0745/159608 (A7)
• pe Scărișoara, semidec., neamenajat, C.T., et. 
4, acoperit cu tablă preț 78.000 RON, tel. 
0749/268830. (A7)
• In Dada, semidec., et. 3, neamenajat, 2 holuri, 
parchet, contorizări, preț 68.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• pe Zamfirescu, dec., et 2, parchet gresie, 
faianță apometre, ocupabil imediat preț 105.000 
RON, tel. 0749/268830. (A7)
.• pe Mărisădec., et. 3, parchet laminat gresie, 
faianță C.T., termopan, balcon, preț 135.000 RON, 
tel. 0749/268830. (A7)
• zona IWandiă, dec., et 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon închis, contorizări, 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 și utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță termopane, parchet balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• In drcuit, bloc de cărămidă balcon închis, 
zona Dacia, preț 98.000 RON, neg., tel.231800, 
0740/317314. (A9)
• camere decomandate, cu parchet, balcon 
închis, contorizări integrale, et. 1, zona 
Kogălniceanu, preț 125.000 RON, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

• Brad, gresie, faianță parter, zona A, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
O7RH/1584ffi (Al(

Cumpăr ap.2 camere (04)
• apartament 2 ■ 3 camere decomandate, în 
Deva, etaj intermediar, cu plata pe loc. Tel. 
0720/037163. (T)
• urgent, Deva, plata imediat. Tel. 215212. (Al)
• foarte urgent, apartament 2 camere, în Deva, 
orice zonă indiferent de etaj, se oferă preț bun, 
plata imediat, de preferință fără amenajari, se 
oferă de la 65.000 ron până la 130.000 ron, tel. 
0745/302200,0723/251498 (A4)

Vând ap. 3 camere (05)
• îmbunătățirii centrală termică parchet, 
modificări interioare, preț 35.000 euro, nego
ciabil. Tel. 219808,0745/968269. (7/21.11)
• parter, decomandate, vad deosebit; Dacia
Logan Laureat 1,4 MPI și teren intravilan 874 mp 
în Cărjiți. Tel. 0722/722112. (T)
• semidecomandate, balcon, parchet, 78 mp, 
etaj 1, bloc cărămidă zona Kogălniceanu, preț
1,4 mid. lei, negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• Gojdu, etaj 1, contorizări complete, parchet, 
balcon, preț 140.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• semldecomandate, centrală termică 
termopan la bucătărie, gresie, etaj 2, zona 
ștrand, preț 28.000 euro. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• urgent, zona Progresul, etaj intermediar, 
balcon, hol central, contorizări, 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 modem, 
balcon, st=90 mp, preț 65.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• dec, hol central, gresie, faianță CT, apometre, 
zona pieței, preț 1.400 mid., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• dec, CT, parchet, fără îmbunătățiri, poate fi 
folosit și ca spațiu comercial, cu intrare din Str. 
Liliacului, preț 1.550 mid, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• decomandate, 70 mp, contorizări totale, 
parchet, balcon mare, 2 băi, zona Bălcescu, preț 
130.000 ron, neg, accept credit ipotecar, tel. 
0723/251498 0745/302200,232809. (A4)
• zona Decebal ultracentral, 2 băi, 2 balcoane, 
decomandate, termopan, parchet, bine 
întreținut, preț 50.000 euro, neg, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• zona Miorița, balcon mare închis, 2 băi, 
contorizări totale, parchet, accept credit 
ipotecar, preț 39.000 euro, neg, tel. 0745/302200, 
0723/251498 232809. (A4)
• dec, et 2, CT proprie, 2 băi, 2 balcoane, 
geamuri termopan, mobilat, str. Dorobanți, preț 
53.000 euro, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (A5)
• et Intermediar, dec, CT proprie, 2 băi, 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 băi cu gresie 
și faianță 2 balcoane închise, totul contorizat, 
parchet în camere, merită văzut, preț 45.000 
euro, tel. 235208; 0724.620358; 0729.018866. (A6)
• zona Decebal, decomandate, CT, parchet, preț 
135.000 RON, neg, tel. 235208; 0724.620358; 
0729.018866. (A6)
• zona împăratul Traian, Deva, etaj intermediar, 
decomandate, 2 băi, 100 mp, centralătermică 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță parchet 
merită văzut, garaj sub bloc, preț 80.000 euro. 
Tel. 235208,0724/620358 (A6)
• b-dtri Decebal et 1, dec., s=75 mp, contorizări, 
neamenajat, preț 160.000 RON, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• b-dul Decebal dec., parchet, gresie, faianță 
C.T., zona Artima, preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324.(A7)

• pe AL Streiului, semidec., et. 3 din 4, gresie, 
faianță C.T., liber, preț 85.000 RON. neg., tel. 
0740213174. (A7)
• Dada, bucătărie modificată parchet, gresie, 
faianță contorizări, preț 88.000 RON, tel. 206003. 
230324. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț.82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona L Creangă parchet contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• camere semldecomandate, cu parchet 
contorizări, balcon, et. 3, zona Kogălniceanu, 
Deva, preț 38000 euro, tel. 212141. (A9)
• Brad, terasă închisă preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• zonă centrală Brad, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10'

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• se cumpără apartament 3 camere, în Deva, 
orice zonă indiferent de amenajări sau etaj, 
evaluare la vedere, cu plata imediat, tel. 
0723/251498 OZ^Anzznn 232809. (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, 22 Decembrie, etaj 3, 2 
balcoane, 2 băi, 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)
• dec, CT, 2 balcoane, 2 băi, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, superame- 
najat, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• et. 1, dec., 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 53.000 euro, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303.(A5)
• dec, st=100 mp, contorizări, zona Dorobanți, 
preț 46.000 euro, tel. 223400, 0720/387896. 
0740/914688. (A5)
• tennopane, CT proprie, bucătărie mare, 
cămară în 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 băi, CT, proaspăt zugrăvit 
merită văzut, preț 60.000 euro, tel 235208; 
0724.620358. (A6)
• bloc cărămidă zona Gojdu, CT. preț 45.000 
euro, neg., tel. 235208 0729/018866. (A6)
• pe B-dul 22 Decembrie, dec., et. 3 din 4, modi
ficat living mare, 2 băi, 2 balcoane, C.T., ușă 
metalică s= 102 mp, amenajat frumos, preț 
62.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• pe Dorobanți et. 4, acoperit cu tablă C.T., 2 
băi, balcon, neamenajat preț 48.000 euro, 
tel.0749/268830. (A7)
• pe Bălcescu, et. 2, semidec.. bloc de cărămidă 
contorizări, parchet. 2 băi, s=80 mp, preț 170.000 
RON, neg. ,tel. 206003,230324. (A7).
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi, parchet, tennopane, ușă metalică preț 
207.000 ron. tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
• dec, 2 băi (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, et 3, bd. Decebal, preț neg., 
merită văzut tel. 231800.0740/317313. (A9)

Pentru că e Luna Cadourilor, 21 decembrie vă poate aduce

iU HHAL
REGULAMENT: La acest concurs nu pot 
participa angaiatii S.C. Inform Media S.R.L. 
si nici rudele acestora de gradele I si II. Relații 
suplimentare latei. 211275, int. 8806

a câte între 15 noiembrie și 15 decembrie decupați fiecare
literă a zilei apărută în hartă, la sfârșit compuneti o propoziție, lipiți-o pe o 
coală și trimiteti-o la O.P.1, CP 3 Deva, depuneți-o in cutiile speciale Cuvântul 
Liber sau veniți cu ea chiar la redacție, până în 20 decembrie. Cu CL fiecare 
literă este câștigătoare!

CONCURS'

vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva, C balcoane, 2 băi, scară interioară 
centrală termică 130 mp, preț 240.000 ron. Tel. 
0722/564004. (Al)
• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
.1745/786578. (A8'

Vând case, vile (13)
• casă nouă în Deva, P+E+M, sc 240 mp, 2 
intrări separate, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică canalizare, 400 mp teren, 
preț 98.000 euro, negociabil. Tel. 0722/564004. 
(Al)
• casă la 14 km de Deva, 3 nivele, garaj și 800 mp 
teren, totul nou, canalizare, apă, gaz, curent, 
preț 65.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• 2 camere, bucătărie, hol, apă curentă, gaz 
metan, canalizare, st=400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 RON, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• casă P+l, 4 camere, 2 băi, 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 BariHu, D+ P+l, 4 camere, 2 băi, 2. 
bucătării, balcon, scară interioară garaj pentru.
2 mașini, grădină centrală termică preț 200000 
euro, tel. 235 208,0724-620358 (A6)
• zona Pietroasa, P+l, construcție 2000, parter:
2 camere, hol, baie, bucătărie, garaj, la etaj: 3' 
camere, hol, baie, bucătărie, pretabil 2 familii, ’ 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi,
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• urgent, casă în Deva, 3 camere, bucătărie, 
baie (gresie, faianță) piscină curte, st=580 mp, 
zona ultracentrală Deva, preț 150.000 euro, neg., 
tel.231800,0740/317313. (A9)
• Braă cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Braă st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0783/040.490,0788/158.483. (A10) .
• Braă zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.4%, 0788/158483. (A10)

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

C*m cte Culturi "Origan Muntaan** Dava

festival concurs <fe interpretare muzică ușoară
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ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

FLAY TAXI! SUPER OFERTĂ!!!
VÂND FIRMĂ TAXI
LA PREȚUL DE 150.000 EURO NEGOCIABIL
CUPRINDE: - DISPECERAT PROPRIU;

PERSOANĂ DE CONTACT: MIHAI ȘTEFĂNI | Ă.
TELEFON: 0721/ OS 1.722

NUMĂRUL 1 MONDIAL
PROMOȚIE w

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

1.
2
3,
4.

Deva, bd. Decebal, bl, I parter tel: 230310
Deva, bd, I. Maniu, bl. I parter tel: 230211 
Hunedoara, bd. Corvin nr. 9 tel: 712592
Orăștie. Str. Ercrilor, bl. CI part, tel: 24460? 
Brad, str. Avram lancu, bl.43 part, tel: 6128U
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S.C. DITEL NET S.R.L.
Deva, Str. B.Șt. Delavrmcea
Nr.9A
Tel: 0254 217402
Tel/Fax: 0254 243000
Mobil: 0744118773 
E-mail: cdinis@smart.ro

DITELNET vă oferă produse, 
servicii șl soluții profesionale complete 
în domeniul telecomunicațiilor: 
- rețele telefonice fixe și wireless
■ centrale telefonice, telefoane și faxuri
■ sisteme de alarmă antiefracție
* echipamente de telecomunicații
■ consultanță și secretariat
REALIZARE, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

CS] iXRIOTI î BEVA,STRMARASTIBL80f9

SERVICII DE CURĂȚENIE

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

TeI/rax:0254/231552 Mobil:0721/032271 |

r
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SIGUR sunteți pregătit pentru 
aderare? Dar sistemul Dvs. 
financiar-contabil ?

(contabilitate, facturare, Sitlarii, stocuri, solduri, bahca-casa)
Computer Troubleshooters, societate specializata tu servicii pentru 
tehnica de calcul și asistenții Sjttw vă oferă jn iHnftdecembrie. f 

GRATUIT consultantă privitoare la sistemul Dvs. informatic. & 

Șnu aveți încă implementat unul,Bavep un sistem de care nu sunteți 

mulțuniitjtpur și simplu vreți și o altă părere, sunați la B 230441 

și un consultant se va deplasa la sediul Dvs. pentru analiză.

Vft ufert rșwnv-, mwiil și 
tracspon pc o perioada de 
12 zile Uiiustt SSUrtwi/ 

șjarauanS, dnarid perhzKL. 
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U 0254/234717,
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SUPER OFERTĂ! 
Usi de interior PORTA DOORS
• TAMMAMI PVC Șl ALUMINIU PROPUI RIMAU
• OIAM niMOPAN ■ 1ALUZIL1 VIRT1CALI ■ RULOURI
- 10%REDUCERE
• GRATUIT: mijurâtori, montaj, transport!
TEU 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA _______________ _______
OEVA, str Ion Creanga, bl. 25, ap. 2

GRUPUL ȘCOLAR „GRIGORE MOISIL" DEVAOrganizează concurs, în data de 11.12.2006, pentru ocuparea postului de
INGINER DE SISTEM (INFORMATICIAN), dosarele se depun până la data de 06.12.2006 la secretariatul unității.Relații suplimentare la telefoanele 221280, 221206.

(70696)

SC HERAL CONSULTING SRL Orftftle, lichidator judiciar al SC ABSOLUT PRODFORNT SRL HAȚIG, anunță vânzarea prin licitație publică a Imobilului situat în Hațeg, str. Crișan, nr.3, jud. Hunedoara, compus din: birouri (clădire cărămidă), ateliere în barăci metalice șl platformă betonată.Prețul de pornire a licitației este suma de 40.500 lei RON fără TVA.Licitația va avea loc în data de 12.01.2007, ora 12.00, la sediul Tribunalului Hunedoara.Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de pornire a licitației șl poate fi achitată cu ordin de plată sau chitanță. Cumpărarea caietului de sarcini este obligatorie pentru ofertanți ți poate fi găsit la sediul lichidatorului din Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 42, tel. 0254-240807, 0744861763, fax 0254-206241.
(70798)

Vând case la țară (17)

• 4 camere, anexe gospodărești, curte șl 
grădină 20 ari, pădure, localitatea Ulbăreșfl, 
comuna Rlblta, nr. 24, preț 350 milioane lei. 
Tel. 616306,0741/158997. (3/27.11)

• casă, In comuna Unirea, lăngă Hațeg, preț 
negociabil. Tel. 0727/386660. (D
• cană in Sălașu de Sus, anexe, grădină 20 ari, 
familia lancu. Tel. 779614. (T)

• Incăpari dacwnanutț balcon Închis, 
renovată, parchet, gresie, faianță, etaj 3, zona 
Bălcescu, preț 750 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
• decomandata, contorizări, termopane, ușă 
metalică, Deva, preț 55.000 ron. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)

rÂFORM MEDIA

• samtoaccmandato, contorizârL repartitoare 
de căldură, parchet laminat, balcon, zona 
Kogălnlceanu. preț 121000 nt\. Tel. 0745/639022, 
0726/316796.(41)

e dec,cameră, bucătărie, bale, etaj Intermediar, 
zonaBeJan, preț 65.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
e 2 camera, contorlzărl, etaj Intermediar, zona 
Dacia preț 56.000 RON, tel.0741/154401,227542 
seara. (A2)
o dea, bucătăria, bale, etaj Intermedalr, zona 
D Mia, gre| 54.000 RON, tel. 0741/154401,227542 

e 2 camera, etaj Intermediar, zona Qojdu, preț 
75.000 RON, telT0741/1544Ol, 227542 seara (A2)

dec., contorlzărl, parter, zona Qojdu, preț 21.000 
eu ro, tel. 074VI54401,227542 seara (A2)

Mărăstl, preț 670 mil., neg., tel. 232060, 
0742/290024, (A3)
o rana Mnaacu - politie, 40 mp, etaj Interme
diar, cu balcon, încăperi decomandate, centrală 
termică, parchet ocupabllă Imediat preț 28000 
euro, neg., accept credit Ipotecar, tel. 
0723/251498,0745/302200. (A4)
• zona M. Viteazul, balcon închis, Igienizată, 
ocupabllă Imediat accept credit Ipotecar, preț 
22.000 euro, neg., tel 0786/165703,0745/302200. 
(A4)

parte a unei corooratil internaționala main-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
ai aervicii Internet in vestul Austriei, in nord-eatul 
Ungariei, c4t și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara șl Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara

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

Cerințe:• program de lucru Intre orele 6,00 - 10,00;• seriozitate;• dinamism;• abilități de comunicare.
Oferim:• comision din vânzări;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;• un loc de muncă modem și sigur;• echipament.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

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

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

(32135)

330025 - D•V «
T»l,/F*x : 0254/213510 
u-mull: stamproriMrrislink.ro 
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doua ștampile dintr-un foc I

DliO Deal UNA PENTRU BIROU 
UNA PENTRU BUZUNAR !

•Pontru crtamatrul a» 24 mm

SC CRISDEY CAR SRL
închiriază autoturisme, 

utilitare și autoturisme 

pentru taxi. 

Preț unic!
Informații

la tel. 0722/678.722.

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potri
vește!

Informația te privește
• st L dec., contorlzărl, termopane, gresie și 
faianță moderne, Al. Romanilor, preț 65.000 RON, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0742/005228. (A5)
• st 3, contorizări, balcon, Al. Crișului, preț 
48000 RON, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• parchet laminat, apometre, lavabil, B-dul 
Kogălniceanu. preț 75.000 RON, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228 (A5)
• zona M. Eminescu, dec., et. 3, ocupabilă 
Imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabllă imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață, et. 2, contorizări, balcon, parchet, 
preț 235208 0724/620358 (A6)
• urgent, In zona Gojdu, et.l, 2 camere, s=27 mp, 
contorizări, parchet, preț 61.000 RON, neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• zona Eminescu, et.3, semidec, s=26 mp, 
neamenajată zugrăvită, curată, contorizări, preț 
55.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• po b-dul I. Maniu, et. 2, dec., neamenajată, 
ocupabilă Imediat, s=30 mp, preț 85.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• In zona Miorița, semidec., s=30 mp, parchet 
apometre, neamenaJată, liberă, etaj 8 preț 
71.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• In Dorobanți, parter, dec., s=27 mp, gresie, 
faianță, rolete exterioare, contorizări, libera, 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, baie, parchet, marmură, 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Docta, 2 camere, parchet gaz contorizat 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288 
(AS)
• 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), contorizări, et.3, zona Zamflrescu, 
Deva, preț 85.000 RON, neg., tel,231800, 
0740/317314. (A9)
• doc, cămări cu parchet contorlzărl Integrale, 
etaj Intermediar, s 43 mp, bd. 22 Decembrel 
(zona Liceul Auto), Deva, preț negociabil, tel. 
212141,231800. (A9)
• Brad, contort 1 sporit, etaj 2, mobilată, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

• se
parcelat, de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, 
formă dreptunghiulară, poziție bună, ideal pt. 
investiție, construcție casă, acte la zl, preț de la 
22 euro/mp, la 25 euro/mp, neg., tel. 
0723/251498 0788/165 703,0254/232809. (A4)
• teren Intravilan la DN 7, la Intrare In Slmeria 
dinspre Deva, st=10.000 mp, fs; 25 m, toate 
utilitățile, preț 17 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)

• teren Intravilan, 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= 2300 mp, 
fs=13 m, curent electric, gaz metan, preț 7 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (A5)
• teren Intravilan la DN 7, între Deva șl Slmeria, 
2 parcele alăturate a cite 3.600 mp, flecare, 
utilități în zonă preț 19 euro/mp, neg., tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (A5)
• 3 parcele cu s=800 mp, 20 x 40 m, Intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă super, 
Deva, în prelungirea str. I. Vulcan, preț 18 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (A5)
• zona Zăwl, 1000 mp, fs 15 m, toate utilitățile, 
ideal construcție casă panoramă superbă preț 
40 euro mp. Tel. 235208 0724/620358 (A6)
• Intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208 
0729/018866. (A6)
• 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)
• Deva, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, Ideale 
pentru birouri șl depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
• Intravilan, In Deva, zona Zăvoi, s=1000 mp, 
fs=18 utilități în zonă preț neg., tel. 212141, 
231800. (A9)
• teren, a 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitâțlile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231800, 
0745/511776. <A9)
• Brad, grădină + garaj, st 350 mp, curent 
trifazic, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Irad-Dwa, 1800 mp, Intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/15&483. (A10)
• Brad, 1 hă zona B, Intravilan, preț atractiv, tel.
0254,013366,0' «, ,078^158483, (A10)

Cumpăr garsoniere (20)
• toarte urgent garsonieră, în Deva, orice zonă, 
se oferă preț bun, plata Imediat de preferință 
fără amenajări, se oferă de la 67.000 ron până la 
87.000 ron, tel. 0745/302200,0723/251498 (A4)

Vând terenuri (21)

• două terenuri extravilan de 6000 și 24.700 mp 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte In 
regulă, titlu șl cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
• Intravilan, pretabll depozit/hală producție 
/hotel, pregătit pentru a construi pe el, la DN7, 
3041mp, fs 90 m, CF, PUD, CU, avize, proiect hală 
de 420 m, branșamente de utilități, liber de 
sarcini, tel. 0723/230204. (T)
• Dova, zonă rezidențială, 6 parcele, 740 mp 
parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 euro 
parcela. Tel. 0722/564004. (Al)
• Intravilan, pt DN7, lângă ștrand, 1200 mp, fs 40 
m, preț 120 euro mp, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)
• urgant, 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, 6700 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 Sântandrel, preț 15 
euro/mp, tel. 232060,0742/290024. (A3)

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

Cumpăr teren (22)
• 5 ha teren Intravilan, la șosea Deva sau împre
jurimi, plata Imediat Tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)
• vând/hichlriaz spațiu comercial în Deva, str. 
M. Eminescu, 40 mp, contorlzărl, amenajat preț 
34.500 euro sau chirie 1000 ron/lună Tel. 
0723/335189. (T)
• Progresul, ■= 70 mp, în centrala termică 
canalizare, curent electric, înălțime de 4,5 m, 
preț 500 euro/mp, tel .0745/367893, (A2)
• hală da 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)
• st=290 mp, H=4,5 m, curent trifazic, CT, birou 
renovat zona Deva, preț 140.000 euro, neg, tel. 
232060,0742/290024 (A3)
• apartament 2 camere, zona Gojdu, modificat 
în spațiu comercial, contorlzărl, preț 36.000 euro, 
neg., tel 0723/251498 0745/302200.232808 (A4)
• apartament 2 camere, zona Eminescu, parter, 
modificat în spațiu comercial, parchet gresie șl 
faianță contorizări, ocupabll repede, preț 
120.000 ron neg., tel 0745/302200,0723/251498 
232809. (A4)
• zona Măriștl, st 24 mp, toate facilitățile, grop 
sanitar, prețlS.000 euro, tel. 0745/786578 (A8)

Vând alte imobile (27)
• Brad, cuptor patiserie cu dospltor, preț nego
ciabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona BlăJenl, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483.  (A10)

(7093®
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^olcoven Societe specialisee dans la fabrication de sangles techniques 
de levage et d'arrimage, filiale d'une societe franțaise recrute

SON DIRECTEUR DE SITE (H/F)

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 și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

BGS DIVIZIA DE

ani. $•
taaibun

Avec pour mission de prendre en charge la complete responsabilite de I'entreprise

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

4 Au-dela des competences necessaires pour assumer ce poste, nous souhaitons rencontrer une personne dynamique 

j ayant les qualltls humaines essentielles pour creer et animer I'equipe dont elle sera entierement responsable.

I Nous vous proposons:
• Une remuneration attractive + un interessement sur les resultats de I'entreprise

• Des avantages sociaux

• La possible mise ă disposition d'une voiture

• Une disponibilite rapide serait un atout supplementaire.

• La pratique courante du franțais est indispensable.

Merci d'adresser en franțais, â I'adresse e-mail sulvante: phprunier@olcoven.fr une lettre de motivation ainsi que 
votre CV detailie, en precisant vos pretentions.

L'interview aura lieu sur convocation â l'hdtel DEVA, debut decembre 2006.

URC
j >'•

I

intre

bonoficîî. Bonus financiar
conrorm 

bf8»3/Șb03.Tol. 
0745/071.839.

(7O7B4)

United Pan-Europe Communications,
lider european în industria de telecomunicații

Aalgurfi dnpozitaroa, geetionaraa și manipularea 
corecM a mi|loae«lar materiala în depozit, precum și 
testarea, pregătirea echipamentelor da telecomu
nicații utilizate pentru vmizarea serviciilor de fele- 
vndune prin cablu, telefonie și internei

Cscfete.
Cunoștințe tehnice In domeniul electronic, elee- 

ș liretehnie d enlcuHnare.

•............ .............................................................................

• Brad, carmangerie, abator, anexe, st 400 mp, 
preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0786/158.483. (A10)
• Brad, d< «dinte (garaj P+l), 50 mp, curte 
mare, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.440.0788/158.483. (A > 0)

Imobile chirii (29)

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

• olar spre închiriere garsonieră mobilată, 
termopan, ușă metalică, utilată, în Complexul 
studențesc Timișoara, preț 150 euro/lunl Tel. 
0721/055313. (T)

Auto românești (36)

• 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.(2/2411)

• vând Aro M 461, motor Mercedes 240 D, 
tracțiune Integrală, stare tehnică bună, 
preț 4750 ron, negociabil. Tel, 0722/328819. 
(2/28.11)

• vând cadă de bale, nouă, acrii, cu scurgere 
automată șl fațadă Induși preț 250 ron. nego
ciabil. Tel. 0723/227569. (D
• vând diverse covoare șl mochete, masă 
bucătărie cu scaune, dulăplorîncălțăminte, preț 
avantajos. Tel. 0723/288282. (T)
• vând fereastră nouă în 2 canate, preț nego
ciabil. Tel. 0254/215795. CD
• vând pavlon apicol înmatriculat, verificat, 51 
familii, cu faguri clădiți în magazii, preț apreciat 
de cumpărător. Tel. 231129,214319. CD
• vând planșetă germană Kuhlmann 1000/1500 
mm.Tel.0WKtss, 0

Pierderi (62)

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:

e program de lucru flexibil; 
e venituri în funcție de realizări;
e 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 Giga, 

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

(32135)

• primase In gazdă o elevă aproape de Liceul 
pedagogic, la casl acces la bucătărie șl bale. 
Tel. 0254/216347. (T)
• efor spre închiriere garsonlerl în Deva 
mobilată complet, preț 80 euro/lunl Tel. 215212. 
(Al)
• ofor sprt închiriere apartament 2 camere, 
complet mobilat, preț 150 euro/lunl Tel. 215212.

') (Al)
• ofor sprt închiriere spațiu comercial, în Deva 
70 mp plus 130 mp depozit, termopane, centrală 
termic! preț 800 euro/lunl Tel. 215212. (Al)

• Al Patriei, parter, 2 camere, semldec., CT, 
mobilat frumos, s=50 mp, preț 300 euro/lună + 
garanție, tel .0745/367893. (A2)
• lullu Manlu, et 9,3 camere, dec., CT, mobilă 
noul amenalărl deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună + garanție, tel .0745/367893. (A2)
• 8-dul DecebaL 2 camere, dec., et. 2, reparti
toare, amenajat, mobilat, utilat, preț 150 
euro/lună + garanție pt. cheltuieli, tel 
.0745/367893. (A2)
• B-dul DecebaL 3 camere, dec., et. 1, reparti
toare, amenajat mobilat, utilat pe termen lung, 
preț 700 ROfr/lună + garanție pt. cheltuieli, tel 
.0 i/367893. (A2)
• ofor pentru închiriat ap. 4 camere, mobilat șl 
utilat totul nou, CT, aragaz, frigider, TV, mașină 
de spălat, superamenajat zona Al. Neptun, preț 
350 euro/lunl tel. 232060,0742/290024. (A3)
• ofor pentru închiriat ap. 3 camere, mobilat, 
aragaz, frigider, contorlzărl la apă și gaz, preț 
100 euro, zona T. Malorescu, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• ofor ptnțru închiriat ap. 4 camere, mo.bllat 
aragaz, frigider, CT, renovat zona 22 Decembrie, 
preț 300 euro, tel. 232060,0742/290024. (A3)

• zona MărtștL apartament 3 camere (living și 2 
dormitoare), termopane, centrală termic! 
podele laminate, tv color, gresie, falanțl 
mobilat șl utilat preț 300 euro/lunl Tel. 235208, 
0729/018868 (A6)
• caut apartamente sau garsoniere, (NE)mobl- 
late, zona Gojdu, B-dul Decebal, plăți M. 
Emlnescu, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 235208,0724-620358 0729- 
018866. (A6)

• vând Dada 1300, af 1978, unic proprietar, 
mașină de garaj, multiple îmbunătățiri, set- 
motor nou montat, rezervor benzină nou, 
aprindere electronică, preț 400 euro. Tel. 214504. 
(T)

• pMut camei asigurări sănătate pe numele 
Leaha Traian. Se declară nul. (6/2811)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ștefan Nlcolae. Se declară nul. (5/28.11)

Matrimoniale (69)

Auto străine (37)
• vând Daewoo Matlz, af 2004 luna VIII, garanție, 
carte service, km reali, închidere centralizată, 
alarmă, radlocasetofon. Tel. 0723/270348 CT)
• vând Matlz grl-metallzat, unic proprietar, 
garanție un an, af 2004. Tel. 0745/873243. 
(446099/2811)
• vând Trabant, aripi spate stânga, dreapta etc. 
Tel.0254/231129,214319. (T)
• vând Volvo V401,9 TDI, af 2001, full-electric, 
ABS, SRS, MP3, Jante Al 16 Inch, persoană fizică, 
preț 8500 euro. Tel. 0723/301857. (T)

o Domn 49 ani, văduv, doresc cunoștință în 
vederea căsătoriei, cu doamnă serioasă, vârstă 
apropiată. Tel. 613303. (1/27.11) '

Prestări servicii (72)

Piese, accesorii (42)

• abordabil, transport zilnic, sigurii rapid, 
persoane In ItaBa ■ 100 euro. Spania ■ 120 
euro, Franța Portuoaâa șl Belgia cu mașini 
modeme,1 reduceți penau gnrpurtj asigur 
necesarul pentru o călătorie sigură, fel 
0723/329600, 0760/460830, 0743/241010, 
(4/2141)

• vând 4 Jante Al 15 inch, 5 găuri, preț 350 ron, 
negociabil. Tel. 0723/227569.00

Mobilier și interioare (47)
• vând convenaH mobilă second, birou, 
servantă, hol, bucătărie, mochete, mașină 
automat! combină frigorific! aragaz, prețuri 
accesibile. Tel. 218084,0722/586808 0743/211074, 
0724/643045. (D
• vând uigent și negociabil set canapele pluș 3, 
2,1, toate extensibile și canapea stofă exten
sibil! vitrină cameră tineret, toate stare foarte 
buni Tel. 0745/138706,0744/624867. CD

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

Oferte locuri de muncă (74)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

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

Materiale de construcții (53)
• vând bile șl lațuri pentru acoperiș, preț nego
ciabil. Tel. 0254/215795. (D

Electrocasnice (56)
• vând frigider Arctic mare, stare foarte bună, 
preț 230 ron, negociabil. Tel. 0254/213355. (T).
• vând mașină electrică de cusut, pe stativ tip 
masă 1,0/0,5 m, la 220 V, preț 650 ron. Tel. 
0254/222398(T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• olar pentru montă masculi de Ciobănesc 
mioritic șl Ciobănesc caucazian, exemplare 
superbe, talie foarte mare; vând pui de Foxterier 
din părinți buni vânători. Tel. 0720/575832. (T)

• vând 100 oi țurcane, preț negociabil. Informații 
la tel. 0354/407981. (4/2811)
• vând țuică de prune, producție 2006, preț 18 ■ 
20 ron/htru, alcool 39 - 41%. Tel. 281237.00

• cumpăr lăzi și paleți din plastic. Tel. 
0723/227569. (T)

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

• internațional Job Expert ■ agenție acreditată
angajează asistenți medicali în unități sanitare 
din nordul Italiei. Se oferă cazare șl întreținere 
gratuită, salariu 1435 ■ 2000 euro. Relații la 
0257/281818, 0741/115527, 0724/497851,
www.expertJob.ro, lnternatlonal@6xpertjob.ro. 
(69168)
• instituție financiară de renume mondial anga
jează personal pentru consultanță financiari 
Salariu atractiv, mediu de lucru plăcut. CV se 
trimit la adresa; frentvalentin@yahoo.com. Tel. 
0721/139589.(3/2811)
• SC Transilvania Building SRL Deva angajează 
muncitori necalificați în domeniul construcțiilor. 
CV la fax 0254/234385,232392. (4/23.11)
• societate comercială angajează inginer 
constructor, promoția 2006, dulgheri, zidari, 
fierari. Se asigură salarii atractive. Tel. 
0722/301942.(7/24.11)
• societate comercială angajează șef fabrică 
pâine, studii în domeniu; brutari și patiseri cali
ficați și necalificați. Se asigură pachet salarial 
atractiv. Tel. 0723/599610, 0722/301942, 
0254/230491.(7/24.11)
• electrician de întreținere șl reparații, Orăștie, 1 
post, data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• electrician echipamente electrice și ener
getice, Petrila 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• electrician exploatare rețele electrice, Deva, 1 
post, data limită 15.12. Tel. 213244, oreie 9 ■ 16.

• etectramcanlc mașini șl echipamente elec
trice, Deva, 1 post, dată limită 10.12. Tel. 213244, 
orele 9-18
• electromecanic rețele linii, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 15.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• electronist depanator utilaje calcul, Lupenl, 1 
post, data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• factor poștal Orăștie, 1 post, data limită 30.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• falanțar, Deva, 4 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9 -18
• falanțar, Deva, 5 posturi, curs, data limită 
30.11. Tel. 213244, orele 9-18.
• falanțar, Hates, 3 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-18
• falanțar, Petroșani, 5 posturi, data limită 15.12. 
Tel. 213244, orele 9-18
• fasonator mecanic, Brad, 1 post, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-18
• fasonator, cherestea, Brad, 3 posturi, data 
Ilmltă31.12. Tel. 213244, orele 9-18
• femeie de serviciu, Brad, 1 post, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-18
• femele de serviciu, Lupenl, 1 post, data limită 
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• femeledoservlclu, Orăștie, 1 post, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• fâmele de serviciu, Petroșani, 1 post, 
fasonator cherestea, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• fochist la cazane de abur de Joasă presiune, 
Hunedoara, 3 posturi, calificare, data limită
22.12. Tel. 213244, orele 9-18
• fochist la cazane de abur de joasă presiune, 
Simeria 9 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-18
• fochist la cazane de abur șl de apă fierbinte, 
Deva, 3 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-18
• fochist la cazane de abur șl de apă fierbinte, 
Deva, autorizație, 5 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-18
• Infirmieră, Deva, 2 posturi, data limită 30.11. 
Tel. 213244, orele 9-18
• Inginer automatist, Orăștie, 3 posturi, data 
Ilmltă31.12. Tel. 213244, orele 9-18
• Inginer construct civile, Industriale și agri
cole, Călan, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9 -18
• Inginer construcții civile, Industriale șl agri
cole, Hațeg, 1 post, data limită 31.12. Tel. 213244, 
orele 9-18
• Instalator apă, canal, Deva, 10 posturi, data 
limită 30.082007. Tel. 213244, orele 9 -16.
• Instalator încălzire centrală șl de gaze,
Petroșani, 3 posturi, data limită 15.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• Instalator hstalațn tehn Ico-sanltare șl de gaze 
Deva, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-18
• Izolator lucrări speciale, Deva, 1 post, data 
limită 22.12. Tel. 213244, orele 9 -18
• Izolator termic, Deva, 1 post, data limită 22.12. 
Tel. 213244, orele 9 -16. .
• Ingifltoare copil, Deva, 1 post, data limită 
30.11. Tel. 213244, orele 9-18
• tngriJHoare la unități de ocrotire socială și 
sănătate, Deva, 1 post, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-18
• îngrijitor clădiri, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• tngriJHor clădiri, Lupeni, 1 post, data limită
7.12. Tel. 213244, orele 9-16.

• Îngrijitor clădiri, Petrila 1 post, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-18

• lăcătuș construcții metalice și navale, Hune
doara, 4 posturi, data limită 15.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Călan, 7 posturi, data limită 30.12. Tel. 
213244, orele 9-18
• lăcătuș mecanic, Brad, 4 posturi, data limită
31.12. Tef. 213244, orele 9-16.

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

(70285)

• căluș mecanic, Hațeg, 2 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 30.01.2007. Tel. 213244 orele 9 ■ 18
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 11 posturi, data 
limită 20.12. Tel. 213244 orele 9-18
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 12 posturi, data 
limită 15.12. Tel. 213244 orele 9 -18
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 15 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244 orele 9-16.
• lăcătuș montelor, Călan, 20 posturi, data 
limită 30.12. Tel. 213244 orele 9-18
• lăcătuș montator. Deva, 20 posturi, data limită
15.12. Tel 213244, orele 9-18
• lăcătuș montator, Hunedoara, 20 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• lăcătuș montator, Simeria, 5 posturi, data 
limită 20.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lucrător comercial, Hunedoara, 22 posturi, 
data limită 30.11. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• lucrător comercial, Lupenl, 4 posturi, date 
llmîtă 15.12. Tel. 213244 orele 9-16.
• lucrttor comercial, Petrlla, 1 post, data limită
30.11. Tel. 213244 orele 9-16.
• lucrttorIn ateliere de modele, Brad, 3 posturi, 
data limită 30.11. Tel. 213244, orale 9 ■ 16.
• macaragiu, Brad, 1 post, data limită 1.12. Tel, 
213244, orele 9-18
• malztni Industria textil! pielărie, Brad, 1 post 
data limită 31.12. Tel. 213244 orele 9 -16.
• malatru Induitria textil! pielărie, Hunedoara
1 post data limită 20.12. Tel. 213244, orale 9 ■ 16.
• manlputauit mărfuri, Brad, 10 posturi, data 
limită 30.12. Tel. 213244, orele 9-18
• manipulam mărfuri, Deva, 6 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244 orele 9-16.
• manipulam mărfuri, Orăștie, 3 posturi, data
limită 31.12. Tel. 213244 orele 9-18 1

• mașinist la mașini pentru terasamente, Hune
doara, 2 posturi, data limită 30..12. Tel. 213244, 
orele 9-18
• mașinist pod rulant, Deva, 2 posturi, data 
limită 30.11, Tel. 213244 orele 9-18
• mecanic auto, Brad, 2 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-18
• mecanic auto, Petrlla, 2 posturi, data limită
30.11. Tel. 213244 orele 9-16.
• mecanic auto, Petroșani, 3 posturi, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-18
• medic spectate, Orăștie, 4 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• montator pereți șl plafoane din gips carton, 
Hunedoara, 25 posturi, data limită 15.12. Tel. 
213244 orele 9-16.
• montator placale Interioare șl exterioare, 
Deva, 2 posturi, data limită 20.12. TeL 213244 
orele 9-16.
• montator subansambluri, Hunedoara, 28 
posturi, data limită 20.12. Tel. 213244, orele 9 -18
• montator, raglor, depanator aparatal electric, 
Deva, 3 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-18

• muncitor conatnicțll bârne, chirpici, piatră 6 
posturi, Orăștie, data limită 30.11. Tel. 213244 
orele 9-18
• muncitor construcții bârne, chirpici, piatrl 
Petrila, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-18
• muncitor In activitatea de gospodărire a 
șpanului, Orăștie, 1 post, data limită 30.11. Tel. 
213244 orele 9-18
• muncitor In activitatea de gospodărire a 
șpanului, Simeria, 4 posturi, data limită 20.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necalHIcat în agricultură Hunedoara,
8 posturi, data limită 1812. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• muncitor nocallflcat în agricultură, Brad, 4 
posturi, data Iimltă31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• muncitor nocalDIcat în agriculturi Călan, 27 
posturi, data limită 18.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalHIcat în agriculturi Hune
doara, 4 posturi, data limită 20.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necalHIcat în agriculturi Lupenl, 15 
posturi, data limită 1812. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necaMcat în agriculturi Orăștie,14 
posturi, data limită 15.12. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• muncitor necalHIcat în industria confecțiilor, 
Deva, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necalHIcat în industria confecțiilor, 
Orăștie, 1 post, data limită 30.11. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• muncitor necalHIcat în silvicultură, Brad, 5 
posturi, data limită31.12. Tel. 213244, orele9 ■ 18

• muncitor necalHIcat în silviculturii, Hațeg, 3 
posturi, data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalHIcat în silvicultură, Hune
doara, 10 posturi, data limită 20.12, Tel. 213244 
orele 9-18

• muncitor necalHIcat în silvicultor! Hune
doara, 4 posturi, data limită 18.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la ambalarea produselor 
solide șl semlsollde, Deva, 4 posturi, data limită 
30.11. Tel. 213244 orele 9-18

• muncitor necaMcat la ambalarea produselor 
solide șl semlsollde, Orăștie, 1 post, data limită
5.12. Tel. 213244 orele 9-18
• muncitor necaMcat la ambalarea produselor 
solide șl semlsollde, Petroșani, 28 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244 orale 9-16.

• muncitor necaMcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Călan, 3 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-18
• muncilor mcaMcel la asamblarea, montarea 
pieselor, Deva 7 posturi, data limită 30.12. Tel. 
213244 orele 9-16.
• muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, falanțl Deva 14 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244 orele 9-16.
• muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, falanțl Hunedoara 19 posturi, 
data limită 30.01.2007. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, falanțl Hunedoara 2 posturi, 
data limită 30.12. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.

• muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, falanțl Hunedoara 4 posturi, 
data limită 15.12. Tel. 213244 orele 9 -18
• muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, falanțl Lupenl, 5 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244 orele 9 ■ 18
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, falanțl Lupenl, 67 posturi, data 
limită 1.12. Tel. 213244 orele 9-18
• muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, falanțl Orăștie, 26 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244 orele 9-18
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, falanțl Orăștie, 4 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orale 9-16.
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, falanțl Petrlla, 3 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• muncitor necaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 30.11. Tel. 213244 orele 9-18

• muncitor nedaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara 9 posturi, 
data limită 15.12. Tel. 213244 orele 9 -16.
• muncitor necaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Orăștie, 10 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraie, Vulcan, 10 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244 orele 9 -16.
• muncitor necalHIcat la spargerea șl tăierea 
materialelor, Simeria 3 posturi, data limită 20.12. 
Tel. 213244 orale 9-18
• muncitor plantain șl amenajare zonă verde, 
Deva 25 posturi,-data limită 1.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• operator bobinator dublator, Slmerla 3 
posturi, data limită 30,11. Tel. 213244 orele 9-18 ,
• operator condiționare șl prelucrare plante 
medicinale, Orăștie, 20 posturi, data limita 15.12. 
Tel. 213244 orele 9-16.
• operator confecțn îmbrăcăminte din piele șl 
înlocuitori, Brad, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-18
• operator confecții Industriale, îmbrăcăminte- 
țesături, tricotaje Hunedoara 8 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• operator confecțn industriale, îmbrăcăminte ■ 
țesături, tricotaje, Brad, 10 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• operator confecții industriale, îmbrăcăminte- 
țesături, tricotaje, Brad, 75 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244 orele 9-16.
• operator rteucHor fire, Călan, 16 posturi, data 
limită 30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• operator roboți industriali, Hunedoara 4 
posturi, data limita 15.12. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• operator umplere recipiente gpl, Hunedoara, 2 
posturi, data limită Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• ospătar, Călan, 2 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-18
• ospătar,Călan, 2 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-18
• ospătar, Deva 3 posturi, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Hunedoara 2 posturi, data limită ,
25.12. Tel. 213244, orele 9-18 v

• ospătar, Hunedoara, 4 posturi, data limită 
30.11. Tel. 213244, orele 9-18
• ospătar, Lupenl, 2 posturi, data limită 30.11. 
Tel. 213244, orele 9-18
• paznic, Brad, 1 post, data limită 30.11. Tel. 
213244, orele 9-16.
• paznic, Hunedoara, 3 posturi, data limită 30.11. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• paznic, Petrila 5 posturi, data limită30.11. Tel. 
213244, orele 9-18
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Zece morți într-un incendiu

• Practică inutilă. Reducerea numărului de țigări fumate zilnic nu contribuie la micșorarea riscului de deces prematur în cazul fumătorilor înrăiți, este concluzia unui studiu realizat de o echipă de cercetători norvegieni.

Mitzuco este o pisicuță năzdrăvană, care 
atunci când dormi sare pe tine ca să te 
trezească. (Foto: fanj

■ Zece persoane au 
murit într-un incendiu la 
un centru medical din 
Statele Unite.Washington (MF) - Un incendiu produs în cursul nopții de duminică spre luni într-un centru pentru tratamentul persoanelor cu boli mentale din orășelul Anderson (statul american Missouri) s-a soldat cu moartea a zece persoane și rănirea altor 19, au anunțat autoritățile locale.Incendiul, izbucnit în jurul orei locale 1.00 din motive încă necunoscute, a provocat importante pagube materiale, a comunicat Greg Carrel, șeful pompierilor din orășelul american. în centrul medical se aflau 35 de persoane -

_________ ✓

Imagini turnate de copii

încă o prințesă
Madrid (MF) - Prințul moștenitor al Spaniei Felipe și soția acestuia, prințesa Letizia, au anunțat că vor deveni părinții unei a doua fetițe care se va naște în mai 2007, a anunțat Casa regală spaniolă. Medicul regal a anunțat acest lucru la două luni după confirmarea sarcinii prințesei Letizia, a indicat o sursă de la Casa regală. Letizia Ortiz și Felipe de Bourbon mai au o fetiță, Leonor, născută pe 31 octombrie 2005. Leonor este a doua în ordinea succesiunii la tron, după tatăl său.

Remake
Los Angeles (MF) - 
Actorul american Ben 
Affleck va regiza un 
remake după filmul 
„Play Misty for Me", 
realizat de actorul 
Clint Eastwood în 
1971. Starula debu
tat recent ca regizor 
cu filmul „Gone, Baby, 
Gone", ce va fi lansat 
în 2007. Filmul, în ca
re Eastwood a fost și 
actor, prezintă poves
tea unui DJ hărțuit de 
un ascultător tulburat 
mental obsedat de 
melodia „Misty", inter
pretată de Johnny 
Mathis. Se pare că fil
mul va fi produs chiar 
de marele actor.

■ Steven Spielberg va 
realiza un film pentru 
promovarea păcii cu 
imagini turnate de copii.

Los Angeles (MF) - Regizorul american Steven Spielberg va realiza un film pentru promovarea păcii cu ajutorul unor imagini din viața cotidiană filmate de 250 de copii israelieni și palestinieni.Spielberg a realizat prin filmele sale mai multe tablouri ale unor dezastre umane, precum Holocaustul („Lista lui Schindler”, în 1993), al doilea război mondial („Salvați soldatul Ryan”, în 1998), sclavagism („Amistad”, în 1997). Cu „Munich", Spielberg a prezentat conflictul israelo- palestinian. în prezent, regi
Prima grefă de fată a reușit

A A

CăSUțQ realizate manual din tartă dulce 
s-au pus în vânzare pentru Crăciun în 
Erfurt, Germania. (FotaEPA)

._____________________________________________________________

■ Medicii francezi afirmă 
că prima grefă de față din 
lume este o reușită din 
punct de vedere estetic.Lille (MF) - Prima grefă de față din lume, realizată în urmă cu un an franțuzoaicei Isabelle Dinoire, a fost o „reușită” din punct de vedere estetic, sunt de părere medicii francezi care au participat la realizarea operației și care au făcut publică o fotografie recentă a pacientei.„Echipele de la centrele medicale universitare din Amiens și Lyon au confirmat reușita anatomică și funcțională a acestei prime grefe de față”, au estimat ambele spitale într-un comunicat.
Pamela Anderson divorțează de Kid Rock

5

Ziar britanic la tribunal
Londra (MF) - Curtea de Apel din Londra a început să audieze avocații prințului Charles și pe cei ai publicației Mail on Sunday, în litigiul asupra publicării de către acest ziar a unor extrase din jurnalul intim al prințului de Wales care conțineau critici la adresa liderilor de la Beijing. Associated Newspapers, compania care editează Mail on Sunday, a făcut apel la decizia din martie a înaltei curți din Londra care dăduse câștig de cauză prințului în procesul privind jurnalul său „din Hong Kong”.Prințul de Wales a dat în judecată săptămânalul pentru că a publicat, în noiembrie 2005, extrase din jurnalul său care conținea păreri în ceea ce privește revenirea Hong Kong-ului la China, în 1997. Prințul îi descria în jurnalul său pe liderii chinezi drept niște „păpuși de ceară oribile”.

■Actrița canadiană a 
anunțat că divorțează 
de soțul ei după un 
mariaj de patru luni.

Los Angeles (MF) - Pamela Anderson, considerată un sex- symbol al anilor '90, a făcut acest anunț pe site-ul său de internet, declarând că mariajul său cu rockerul este „imposibil”.

Incendiul în miezul nopții (Foto: epa) pacienți și membri ai personalului. Zece au decedat pe loc, 19 au fost transportați la spital, iar șase au fost mutați într-un altă locație.Orășelul Anderson se află la limita sud-vestică a statului Missouri (centrul Statelor Unite). în centrul medical devastat de incendiu se aflau în special persoane cu afecțiuni mentale.
zorul dorește să realizeze un film pornind de la imagini reale filmate de copii. Regizorul a cumpărat 250 de camere video, 125 pentru copii israelieni și 125 pentru copii palestinieni. După ce vor învăța cum să utilizeze aparatele, copiii vor avea sarcina de a filma condițiile în care trăiesc. Aceste jurnale intime vor fi proiectate apoi „adversarilor”. Scopul acestor mărturii este de a sublinia faptul că ambele tabere suferă din cauza acestui conflict.în timpul unei reuniuni la Los Angeles între Steven Spielberg, Tzipi Livni, ministrul israelian al Afacerilor Externe, și Danny Gillerman, ambasadorul israelian la ONU, regizorul a declarat că și-a pus mari speranțe în acest proiect.

După operație (Foto: epa) înainte de operație (Foto: fan)„Rezultatul estetic, excelent, este dublat de refacerea principalelor funcții (masticare, elocuție)”, se arată în același
Anderson, fost model Playboy, în vârstă de 39 de ani, și Rock, în vârstă de 35 de ani, au început o relație în primăvara anului 2001 și s-au logodit pe 11 aprilie 2002. Cuplul s-a despărțit în iunie 2003. Actrița și Rock s-au reîntâlnit la Saint-Tropez la începutul lunii iulie anul acesta și și-au anunțat căsătoria la sfârșitul aceleiași luni.

comunicat. Echipele care au realizat transplantul au publicat o fotografie a pacientei realizată în noiembrie 2006, la
Pamela Anderson a anunțat că dorește să fie mireasă în serie, iar ceremonia de căsătorie s-a desfășurat în patru locuri, la St Tropez, Malibu, Detroit și Nashville.Actrița a fost căsătorită cu bateristul trupei de rock Motley Crtte, Tommy Lee, din 1995 până în 1998. Anderson și Lee au împreună doi fii, Dylan, în vârstă de 8 ani, și Brandon, în vârstă de 10 ani. 

aproape un an de la operație. Cicatricile s-au estompat în|£ mod spectaculos iar pacienta^ poate zâmbi. „Progresele constatate, în ceea ce privește sensibilitatea și motricitatea se confirmă de la lună la lună”, se adaugă în același comunicat.Isabelle Dinoire (39 ani), care locuiește în regiunea Valenciennes, nordul Franței, a fost supusă unei operații de transplant parțial de față (nas - buze - maxilar) pe 27 noiembrie 2005, după ce fusese desfigurată de propriul câine.în aprilie 2006, în China, s-a realizat al doilea transplant parțial de față: Li Guox- ing, un țăran în vârstă de 30 de ani care fusese desfigurat de un urs.

și Hugh Acto-
ugh Jackman sâni- 

tă poza personajului Rita 
din filmul de animație 
„Flushed Away”, tnatnte 
de premiera de la Berlin.

(hau*)


