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Procurori cu lefuri tip UE
dimineața la prânz seara

• Sărbătoare. Ziua Națională a tuturor 
românilor este marcată în localitățile 
județului, mai ales în școli, edificii culturale și 
în piețele municipiilor și orașelor. Una dintre 
aceste acțiuni va avea loc astăzi la Deva, la 
Palatul Copiilor, ora 16.00, concretizată într- 
un amplu spectacol ce prezintă activitățile 
desfășurate în cadrul instituției. (S.B.)

■ Deși sunt arătați cu 
degetul pentru ineficien- 
ță, salariile procurorilor 
s-au dublat.

Deva (T.S.) - Criticată de 
mai-marii Uniunii Europene, 
arătată cu degetul de însuși 
președintele Băsescu, Justiția

din România continuă să fra
peze prin salariile foarte mari 
cu care sunt plătiți cei din 
sistem.

O simplă trecere în revistă 
a declarațiilor de avere depu
se de procurori la Consiliul 
Suprem al Magistraturii 
(CSM) relevă faptul că, în 
2006, comparativ cu 2005, sa

lariile procurorilor din întreg 
sistemul aproape că s-au du
blat.

Astfel, un prim-procuror 
hunedorean va încasa în a- 
cest an, din banii contribua
bililor, 660 de milioane de lei! 
Adică undeva la 1.600 de euro 
lunar! Sigur că există și pro
curori hunedoreni care nu au

respectat obligativitatea de a 
trece în declarațiile de avere 
venitul încasat din salarii, 
depunând documente incom
plete la Consiliul Suprem al 
Magistraturii, /p.3
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Proprietar de cetate dacică
Numărul mediu al pensionarilor în județ

Grata. Cuvântul sursa Cernita Județeană de Statistica

S.C AGRO COMPANY SRL DEVA.
cu pndil ți npencnțA în .lomrniul procesării dmii. aduce la cunoțlinp nnuraiei 
clientele câ in perioada 27 notemhrie-.'l decembrie 2006 vine cu o 
ofertă dc prețuri promoțitmaic accesibile pentru toți amsumalorii.Viziu(i ți 
cumpura|i din nueazinclc societății situate in municipiile: Deva. Hunedoara. Brad 

ți orașele: Halca, Simcria precum ți ia localitatea Cutie).

■ Un sătean a devenit 
proprietar al Cetății 
dacice de la Blidarii, dar 
nu se apucă de afaceri.

Deva (S.B.) - Un hunedorean 
din localitatea Ocolișu Mic, 
comuna Orăștioara de Sus, si
tuată în Munții Orăștiei, a 
prezentat acte din care rezultă 
că este proprietarul terenului 
pe care se află o parte a cetății

dacice Costești - Blidaru. „Pe 
terenul din apropierea cetății 
Cosțești-Blidaru am avut o co
libă și niște grajduri cu oi și 
cai. Locul, numit La Vămi, are 
pe el un tuni de apărare. Aco
lo se aflau sălașurile de iar
nă... Am văzut că arheologii 
au găsit niște ziduri vechi. 
Nimeni nu m-a întrebat însă 
dacă poate să sape pe terenul 
meu”, a declarat Stoicoiu Sa- 
vu, proprietarul terenului.

Apoi, omul a căzut de acord 
cu arheologii cărora le-a spus 
că, deși este proprietarul ce
tății, nici nu se gândește să 
facă afaceri din această „moș
tenire venită de la străbuni”. 
Imediat după plângerea să
teanului, arheologii de la 
Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane din Deva au luat 
legătura cu el și, astfel, re
lațiile între cele două părți 
s-au îmbunătățit, /p.6

Patru benzi
Deva (M.S.) - Șoseaua 

dintre Sântuhalm și Hu
nedoara va fi extinsă la 
patru benzi de circulație, 
consilierii județeni apro
bând ieri suplimentarea 
bugetului inițial al lucră
rii. Discuțiile la proiectul 
de hotărâre au durat a- 
proape o oră, din cauza 
unor neclarități reclama
te de consilieri, /p.6

Și-a dat foc din greșeală

RECLAMA

■ Un bărbat din Deva a 
ajuns la spital cu arsuri 
grave, după ce i-au luat 
foc hainele.

Șoimuș (M.T.) - Bărbatul de 
55 de ani, pensionar, a fost gă
sit în stare gravă de către ve
cini, care au anunțat oamenii 
legii și ambulanța despre fap
tul că la un imobil din locali
tate se află o persoană in
cendiată. Polițiștii au stabilit 
că Viorel A. se afla în curtea 
imobilului proprietate perso

nală, din Șoimuș. După ce a 
consumat alcool, a încercat să 
aprindă resturi de gunoaie, pe 
care a aruncat benzină. Din 
cauza neatenției, hainele i-au 
luat foc. Bărbatul a suferit ar
suri puternice și a fost trans
portat la Spitalul Județean De
va, unde a rămas internat cu 
diagnosticul „arsuri termice 
prin flacără grad 3 și 4, extre
mitate cefalică regiune cervi
cală, torace anterior, membre 
superioare și inferioare, circa 
50 la sută din suprafața cor
pului, etilism acut”.

incepano de ieri, Titi Alexoi este noul antrenor al 
echipei de fotbal Corvinul 2005 Hunedoara, /p.6
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• Asigurări. Premierul Călin Popescu Tări
ceanu a fost informat de liderul liberal-de-
mocraților din Parlamentul European (ALDE), 
Graham Watson, că membrii ALDE nu vor 
vota amendamentele depuse de europarla- 
mentarii Claire Gibault și Jean-Marie Cavada, 
membri ai acestui grup, la raportul PE pri
vind România.

Mulțumită 
Europei

București (MF) - Ro
mânia este obligată să 
continue reformele pen
tru a „răsplăti” atitudi
nea „îngăduitoare” a 
UE, care este îndreptăți
tă să anunțe eventuale 
sancțiuni dacă nu se a- 
doptă noi măsuri în do
menii ca justiția sau a- 
gricultura, a declarat 
fostul cancelar al Ger
maniei, Gerhard Schro
der. „îngăduința Uniu
nii Europene trebuie 
■răsplătită prin continua
rea reformelor”, a afir
mat Schroder, invitat la 
Evenimentul organizat 
de Bancpost. El și-a în
ceput, însă, discursul 
prin a recunoaște drep
tul României de stat 
jnembru al UE și s-a 
■pronunțat în favoarea 
lărgirii UE și a criticat 
scepticii.

w

Fidel Castro

Fotografie de familie cu liderii NATO la summltul de la Riga

(Foto: EPA)

Marele 
absent
Havana (MR - Liderul 
Cubei, Fidel Castro, a 
lipsit de la ceremonii
le organizate la Ha
vana pentru a marca 
împlinirea vârstei de 
80 de ani. Ceremoni
ile aniversare, care 
vor dura cinci zile, 
fuseseră programate 
inițial în august, a- 
tunci când este ziua 
de naștere a liderului 
cubanez, dar au fost 
amânate din cauza 
stării precare de să
nătate a acestuia. 
Festivitățile au fost 
reprogramate pentru 
2 decembrie, când se 
împlinesc 50 de ani 
de când Castro a în
ființat mișcarea de 
gherilă care avea să 
ajungă la putere în 
1959.Gerhard Schroder (Foto: epa)

(Foto: EP^)

Summit sub semnul lejeritații
■ Liderii țărilor NATO 
adoptă reguli mai puțin 
stricte pentru trupele din 
Afganistan,

Riga (MF) - Liderii statelor 
membre NATO au decis că 
peste 75 la sută dintre cei 
32.000 de militari ai Alianței 
mobilizați în Afganistan vor 
putea fi transferați mai ușor 
în zonele unde este nevoie de 
intervenția lor pentru menți
nerea securității.

Liderii Alianței au decis să 
renunțe la regulile stricte ca
re interziceau deplasarea tru
pelor în orice zonă din Afga
nistan, permițând astfel trans-

ferarea imediată a militarilor 
în orice regiune în care este 
nevoie de intervenția lor.

Trupele sub comanda Alia
nței Nord Atlantice au întâm
pinat o puternică rezistență 
în ultimele luni din partea 
militanților talibani, mai ales 
în sudul Afganistanului, dar 
mai multe state care au trupe 
în alte zone au refuzat să le 
trimită în regiunile unde au 
loc ciocniri dese cu insurgen
ții.

Comandanții militari ai 
NATO au cerut suplimenta
rea cu 2.500 de militari a efec
tivelor din Afganistan, unele 
surse precizând că liderii sta
telor membre ar fi acceptat

deja acest lucru la un dineu 
organizat marți seara.

Franța și Germania au fost 
de acord doar cu mici modifi
cări referitoare la modul în 
care pot fi folosite trupele lor, 
fără a mobiliza însă un nu
măr mare de militari în zone
le afectate mai grav de con
flicte.
Subiect sensibil

Detaliile acordului privind 
reducerea restricțiilor urmea
ză să fie anunțate. Corespon
denții de presă afirmă că a- 
cest subiect a fost unul dintre 
cele mai sensibile în timpul 
summitului de două zile din 
Letonia.

A
Statele care au fost de a- 

cord să reducă restricțiile pri
vind desfășurarea trupelor în 
lupta împotriva talibanilor au 
fost Olanda, România și al0 
state mai mici, precum Slove
nia și Luxemburg.

Franța, Germania, Spania 
și Italia au precizat că vor tri
mite soldați în zonele pericu
loase din afara regiunilor îi! 
care se află, dar numai în caz 
de urgență.

Un purtător de cuvânt al 
Alianței a afirmat că alte trși 
state au fost de acord, de ase
menea, să trimită mai multe 
trupe, iar altele vor acorda' 
mai multe fonduri pentru Af
ganistan.

Complot 
dejucat

Ierusalim (MF) - Au
toritățile de la Beirut au 
anihilat o grupare for
mată din 200 de membri 
care plănuia asasinarea 
a 36 de politicieni liba
nezi antisirieni, dezvălu
ie publicația Al-Mustaq- 
bal. Investigațiile au re
levat că membrii celulei 
se antrenau în tabere de 
refugiați palestiniene de 
pe teritoriul Libanului, 
cu scopul de a pune în 
aplicare un complot or
ganizat de Siria pentru 
asasinarea a 36 de politi
cieni libanezi.

De la „presa, în pericol 
la „presa, un pericol"

* r «• ?

Escale ale CIA în România
Bruxelles (MF) - Raportul 

elaborat de comisia PE care 
se ocupă de anchetarea activi
tăților CIA în Europa mențio
nează un număr de 21 de es
cale efectuate de avioanele 
CIA pe aeroporturile româ
nești, inclusiv un incident la 
aterizare petrecut în apropie
rea Bucureștiului, la 6 decem
brie 2004.

Comisia Parlamentului Eu
ropean (PE) susține în proiec
tul de raport care vizează ac
tivitatea CIA în Europa că un 
avion al companiei americane 
Gulfstream s-a prăbușit în a- 
propierea capitalei României 
la sfârșitul anului 2004.

în pofida faptului că nici o 
persoană nu a fost rănită în

urma impactului, șapte pasa
geri au dispărut imediat după 
accident iar anchetatorii ro
mâni nu au reușit să Ie afle 
identitatea, susține raportul 
Parlamentului European.

Avionul decolase de la baza 
aeriană Bagram din Afganis
tan, care găzduiește și o în
chisoare administrată de 
Statele Unite.

Raportul comisiei prezintă 
și o serie de probe potrivit că
rora CIA ar fi operat o în
chisoare și pe teritoriul Ro
mâniei și arată că nu poate 
exclude, pe baza mărturiilor 
mai multor oficiali români, 
posibilitatea ca serviciile se
crete americane să fi acționat 
în România clandestin.

----------------------------------- 4 

Suspendare J 
parțială

Bruxelles (MF) - Co- 
mișia Europeană reco- . 
mandă "celor 25 de state ‘1, 4 
membre UE să suspende .. 
parțial negocierile de a- 
derare a Turciei, înghe
țând opt dintre cele 35 
de capitole.

Turcia a semnat în iu
lie 2005 un protocol care 
extinde uniunea vamală 
cu Uniunea Europeană 
și hi cazul celor zece sta
te care au aderat la blo- ' 
cui, comunitar în 2004. i ”

Ankara refuză, însă, * 
să aplice protocolul în * 
cazul ciprioțflor greci.

Miron Beteg______
mironbeteggyahoo.com

Societatea românească a ajuns 

la concluzia că presa, la fel ca și 
politica, reprezintă un pericol. 
Că nu mai e amenințată, ci mai 
degrabă amenință. Că practică 
șantajul,‘murdărirea fără rost, 
răzbunarea. Că face jocuri 
politice pe bani grei. Nu intru în 
amănunte. Pentru că, evident, 
șantajul de presă reprezintă un 
pericol. Dar cu nimic mai mare 
decât blocarea, decât înghețarea 
presei românești în câteva nume 
cu care televiziunile joacă un soi 
de șah absurd. Reducerea presei 
|a doar cinci, șase discursuri 
repetitive și, de multe ori, 
îmbăloșate, la ticuri verbale și 
interpretative pe care le pot 
copia și pruncii de școală pri
mară, totul în numele experienței 
și „talentului", e o afacere de 
conștiință de tot reprobabilă.

însă profitabilă. Mă mir că, 
totuși, pe bucățele, electoratul 
s-a maturizat, s-a responsabilizat 
în anii din urmă, câtă vreme i se 
servesc numai aceleași universuri 
primitive de gândire. De ani de 
zile ascultăm discursul scârbit- 
revoltat al lui C.T. Popescu, de 
parcă redactorul șef de ia „Gân
dul" ar fi privatizat, vorba cuiva, 
toată sila românească, înghițim 
gândirea gângavă și logica urât 
mirositoare a lui Ion Cristoiu, unmirositoare a lui Ion Cristoiu, 
soi de Gâgă-contra care 
amenință posteritatea cu 
retragerea în bibliotecă, cum 
Sergiu Nicolaescu amenința, la 
un moment dat, în Parlament că 
dacă o anumită lege nu trece, el 
o dă pe „cultura mare", acu
mulăm jegurile măslinii și agra
mate ale specialistului în chiloții 
sufletului românesc, Dan Dia-

conescu, și suntem forțați să cre
dem că Andreea Esca, citind 
corect textele de pe prompter, e 
mare gazetar român.

E greu de priceput cum, după 
ce C.T. Popescu a demisionat 
din fruntea Clubului Român de 
Presă, susținând că doar astfel 
poate apăra breasla gazetarilor 
de atacurile tot mai brutale din 
partea patronatului, să rostească 
răspicat - cu aceeași dicție cu 
care Gânditorul de la Hamangia 
ne-ar informa că a reușit să 
cucerească Everestul - că el și 
Ion Cristoiu sunt cei mai buni 
pentru simplul motiv că nu vine 
nimeni, dar nimeni, din urmă. 
Atunci despre ce breaslă 
vorbește? C.T. Popescu joacă tot 
mai mult rolul de paznic al unui 
cimitir al elefanților cu pix. în 
atari condiții, infuzia masivă de 
capital „din exterior" în presa 
românească, pe care o acuză, nu 
cred că-l supără pentru că banii 
mulți pot cumpăra conștiințe, ci 
pentru simplul motiv că banii 
mulți pot naște concurență. 
Obișnuiți să fie prim balerine în

Spărgătorul de conștiințe, și el, și 
Cristoiu (care vorbește, glumeț, 
de talent în cazul său) văd peri
cole acolo unde nu e decât nor- 
malitate. Peste tot în lume presa 
se face cu bani mulți, iar târâtul 
de azi pe mâine, „pasiunea" de 
a nu avea fonduri pentru tipar, 
dublată de „fanatismul" de a te 
lăuda că ești sărac, nu-ți ridică 
nici talentul și nici tirajul.

Câtă vreme presa era amenin

țată (și ziarul Adevărul a fost, 
într-adevăr, pe vremea lui C.T. 
Popescu în pericol de a fi sufo
cat de reclama de stat), toți ga
zetarii „de top" s-au simțit im
portanți și îndrituiți să tragă sem
nale de alarmă. Amintiți-vă doar 
de întrebarea retorică și obse
dantă - cine să investească în 
presă? Acum, când, iată, se gă
sesc și din cei care investesc, 
când presa începe să respire nor
mal, când ziariști sau directori 
de publicații pot fi anchetați ca 
orice român de rând, când socie
tatea și-a dat seama că, înainte 
de a fi pe cale de dispariție, ga
zetăria scăpată de sub controi e

„un pericol", ziariștii obișnuiți cu 
subterfugiile Guvernului Năstase 
vor să ne întoarcem la ideea că 
presa e, da fapt, „în pericol". Pur 
și simplu gazetarii „mari" nu știu 
gestiona starea de normalitate.

O firmă orădeană, Ibarom, a 
livrat în urmă cu vreo nouă luni 
o mobilă de dormitor unui 
client. Un singur lucru îl lipsea 
setului de dormitor. Patul. De 
fapt, până la urmă, ce naiba să 
caute un pat într-un dormitor? 
Cam la fel ne livrează situația 
din presa românească și copții șt 
răscopții mass-media. Ca pe un 
dormitor fără pat. Când apare 
patul, oamenii se panichează. Ca 
ei să se simtă bine și mereu în 
top, suntem obligați să scoatem,’ 
din când în când, patul pe casa 
scării. Doar pentru a ne putea 
explica ei, serioși și scârbiți, dej[ 
ce, totuși, patul ar trebui să fie 
în dormitor.

sk
♦ ♦

Punctele de vedere exprimate de 
colaboratorii ziarului nostru în 
rubricile de opinii nu coincid 
neapărat cu cele ale redacției.

cuvÂm FT IUI
Cotidian editat de SC Inform Media SRL, 

Deva, Sțr. 22 Decembrie, nr. 37 A 
Nr. ISSN 1220-9570

Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor,

TELEFOANE REDACȚIE: 0254-21 1275, 212157. fax 218061
ADMINISTRAȚIA: 211275
MARKETING Șl PUBLICITATE: Magdalena $erban - int.8806
DISTRIBUȚIE: Camelia Giga - int.8804
MICA PUBUCITATE: 212157
E-mail: cuvantulOinformmedia.ro

Redactor șef: Adrian Sălăgean
Redactori: Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Marinuț, Clara .Pâs, 
Sanda Bocaniciu, Mihaela Tămaș, Tiberiu Stroia, Călin Bicăzan 
Fotoreporter: Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Adriana Gârnițaru
Corectori: Alice Negru, Luiza Marinuț

Abonamentul la Cuvântul liber costă 8,9 lei pentru 'O lună, 25,90 lei
pentru trei luni, 48,90 lei pentru șase luni și 89,90 lei pentru un an
la sediul redacției și la propriii distribuitori de presă, și 7,60 lei plus
taxele poștale la factorii poștali și la oficiile poștale din teritoriu.

Dacă vrei sâ testezi gratuit Cuvântul liber, timp de o lună, sună la
0801 030303 (netaxabil), devenind astfel cititor de proba.

Redamatfi
privind

difuzarea
ziarului

la telefonul
0801 030303 -

mironbeteggyahoo.com
cuvantulOinformmedia.ro


joi, 30 noiembrie 2006 ACTUALITATE

• Recital de pian. Duminică, 3 decembrie, 
ora 10.00, la Prefectura județului Hune
doara, va avea loc un recital de pian al solis
tei Simones Kopp din Munchen, actualmente 
asistent de limbi străine la Colegiul Național 
„Decebal". Recitalul va cuprinde piese ale 
compozitorului W.A. Mozart. (S.B.)

• Gradație mărită. Deputății au decis că 
personalul didactic de predare, didactic au
xiliar și de conducere din unitățile de 
învățământ cu performanțe deosebite, cu o 
vechime de peste 3 ani, va putea beneficia 
de o gradație de merit de 25% din salariul 
de bază, acordată prin concurs. (S.B.)

Salarii dublate intr-un an

Cadouri de la 
ortaci

Deva (T.S.) - Cei trei 
lideri ai minerilor aflați 
în Penitenciarul de Ma
ximă Siguranță Bârcea 
Mare vor primi cadouri 
de sărbători de la ortacii 
din Valea Jiului. Dorin 
Loiș, Vasile Lupu și Io
nel Ciontu, considerați a 
fi „locotenenții” lui Mi
ron Cosma, au de ispășit 
o pedeapsă de cinci ani 
de pușcărie pentru 
mineriadele la care au 
participat. Președintele 
Ligii Sindicatelor Mini
ere din Valea Jiului, 
Zoltan Lacataș, a decla
rat că cei trei, dar și 
Miron Cosma au fost 
susținuți pe toată pe
rioada în care au stat în 
închisoare, iar de sărbă
tori vor primi alimente 
specifice Crăciunului, ți
gări și cozonaci. De ase
menea, Lacataș a mai 
precizat că, lunar, fie
care dintre familii a pri
mit, până acum, suma 
de cinci milioane de lei 
vechi.

Scoși din 
sistem
Deva (M.S.)-în 
acest an, un număr 
de 88 de polițiști, din 
toată țara, au fost 
cercetați penal și tri
miși în judecată pen
tru diferite fapte de 
corupție, a declarat, 
la Deva, chestorul 
principal de poliție, 
Valentin Fătuloiu, 
șeful Poliției Române. 
„Există cazuri de co
rupție în poliție, dar 
nu le tolerăm și nu 
mai acceptăm nimic. 
Căutăm să-i identi
ficăm pe toți care în
calcă normele meto
dologice și legea, 
pentru a fi înlăturați 
din sistem", a spus 
șeful Poliției Române. 
El i-a lăudat pe cei 
11 polițiști hunedo- 
reni care, în acest an, 
au refuzat să accepte 
„atențiile" unor in
fractori, județul nos
tru fiind printre pri
mele din țară în ceea 
ce privește corectitu
dinea oamenilor legii.

■ Procurorii din județul 
Hunedoara încasează 
între 370 și 650 de 
milioane anual.

Deva (T. S.) - Conform de
clarației de avere depuse la 
Consiliul Suprem al Magis
traturii, anul trecut, prim- 
procurorul Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Hunedoara, 
Constantin Danci, a fost re
munerat cu 283.250.040 lei. A- 
nul acesta salariile pe care le 
va încasa prim-procurorul 
vor totaliza 660.470.000 de lei. 
Adică un plus de 377.219,960 
de lei! Un alt exemplu: loan 
Adrian Sava, procuror în ca
drul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Deva, arată în de
clarația de avere că, în 2005,

Plăți la zi 
pentru școli

Deva (M.S.) - Școlile și 
liceele din Deva au toate 
plățile pentru căldură și 
apă efectuate la zi, a 
declarat primarul muni
cipiului Deva, Mircia 
Muntean. El a menționat 
că în acest an unitățile 
de învățământ ale mu
nicipiului au primit de la 
bugetul Primăriei Deva o 
sută de miliarde lei 
vechi, suma fiind con
siderată cea mai mare 
alocată din anul 1990 
până în prezent. „Numai 
în luna octombrie am 
plătit, din surse proprii, 
50 de miliarde pentru 
școlile din oraș”, a spus 
primarul.

Procurorul General al României, Laura Codruța Kovesi, cel mai 
bine plătit bugetar din țară

a avut venituri salariale în 
valoare de 202.970.752 lei. Pen
tru anul în curs, Sava esti
mează că va obține din salarii 
un câștig anual de 416.400.000 
de lei. Adică dublu! loan Mo
ca și Dorel Herban sunt pro
curori în cadrul Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Hune

Jandarmii au primit ATV-uri
■ Jandarmii montani 
au în dotare, de astăzi, 
patru motociclete de 
teren cu patru roți.
MlHAELA TăMAȘ 

mihaela.tamas@iniormmedia.ro

Deva - Din cele 27 de ATV- 
uri achiziționate la nivel na
țional de Jandarmeria Româ
nă, cinci au ajuns la Deva, de 
unde ieri au fost distribuite 
către cinci din cele șapte pos
turi montane din județ. Odată 
cu prezentarea „micilor mași- 
nuțe’S jandarmii au „scos la 
vedere” și noile echipamente 
confecționate din material im
permeabil. Astfel, de azi îna
inte, jandarmii de la posturile 
din Câmpii lui Neag, Straja, 
Nucșoara, Râu de Mori și 

doara care nu au depus 
declarații de avere pe anul în 
curs. Conform declarațiilor de 
anul trecut, veniturile salari
ale anuale au fost de 278. 
205.549 lei, respectiv 242. 
299.640 lei. Dacă ținem seama 
de faptul că, în medie, salari
ile încasate anul acesta vor

„Mașinuțele" pot salva multe vieți (Foto t Mânu)

Parâng vor executa acțiunile 
de patrulare și cele de salvare, 
alături de reprezentanții struc
turilor de salvamont, cu aces
te motociclete și noile echipa
mente. „Pentru a conduce a- 
ceste ATV-uri, jandarmi de la 
cele cinci posturi au urmat un 
curs cu producătorul, la Bu
curești. Acestea au tracțiune 
4x4 și 4x2, care se poate cupla 

fi duble, este ușor de calci— 
lat cam ce sume vor intra î 
bugetul familiei.

Salarii de top
Cele mai mari salarii 

de bugetari le vor avea, 
anul viitor, procurorul 
general, Laura Codruța 
Kovesi, și procurorul ge
neral al Departamentului 
Național Anticorupție, 
Daniel Morar. Laura K6- 
vesi va câștiga lunar 
8.751 RON, în timp ce
Daniel Morar, va avea un CL) 
salariu de bază de 8.391 
RON. Leafa președintelui or 
Băsescu va fi 7.288 RON. re- 

ru
•e- 

------------------------------------jr

automat în timp ce acestea 
rulează. Au două portbagaje, 
iar pe cel aflat în partea din 
spate se poate fixa o targă pe- 
care se transportă persoana 
rănită. Viteza maximă este de 
100 km/h și pot urca o pantăs 
cu o înclinație de 25 de grade”,l’ 
declară purtătorul de cuvânt 
din cadrul IJJ Hunedoara, slt. 
Nicolae Răducu.

Spațiu verde dat hunedorenîlor cu pipeta
■ Spațiile verzi devin 
inexistente, iar UE 
impune între 12 și 16 
mp/locuitor.

Deva (I.J.) - Chiar dacă 
multe state ale Uniunii Euro
pene nu respectă, nouă ne im
pun ca pentru fiecare cetățean

să existe între 12 și 16 mp de 
verdeață în mediul urban. 
Chiar dacă există orașe din ju
deț unde legile UE deja se res
pectă, în altele, spațiul verde 
pe cap de locuitor nu ajunge 
nici de dimensiunea unui loc 
de veci. Cele mai puține spații 
verzi sunt la Petrila, cu 1,14 
mp/locuitor, și la Lupeni, cu

1,71. Cu suprafețe ce depășesc 
2,5-3 mp sunt Simeria, Vulcan, 
Geoagiu și Deva, care are doar 
2,85 mp/locuitor. „Zonele verzi 
au ajuns oaze de verdeață în 
multe orașe ale județului. 
Verdeața dispare și nimeni nu 
se gândește la sănătatea popu
lației. Aglomerarea construc- 
țiflor determină blocarea cir

culației aerului și conduce la 
apariția fenomenului de ca
nion, ce face ca agenții toxici 
să rămână la nivelul aerului 
respirat”, declară Elena Bă- 
descu, director APM Hunedoa
ra. Orașele care deja respectă 
legislația UE sunt Petroșani, 
cu 12,04 mp, Călan, cu 14,5 mp; 
și Hunedoara, cu 17,38 mp.’

VOtsPMS

întrebarea săptămânii: Consi

derați că ar trebui să existe 

însemne religioase în școli?

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

comentarii, însoțite de nume.

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

comentarii, însoțite de nume. Votul prin SMS poate fi tri
mis până în data de 1 decembrie, ora 24.

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.

Vrei să-ți oferim ediția de astăzi GRATUIT?
Ne găsești, azi, in hypermarkets TRIDENT din Deva, 
începând cu ora 11,00. Fetele noastre îți stau la dispoziție! 
Te așteptăm!

CL și Moș Nicolae îți ascultă povestea!

"Cuvântul liber" si Mos Nicolae așteaptă sa le seni, iiecare dintre clase e 
I IV poate sa-si aleaga povestioara despre Mos NicWae care-o repiezinta 
cel mai bine și să o trimită apoi pe adresa redacției din Deva, str. 22 Decent 
brie, nr. 37A - parter, pe e-mail: sanda.bocanicn.i<j>informmedia.ro sau sa 
o aducă chiar la redacție.
Povestioarele vor fi votate pe forumul de pe si<-ul redacției www.huon.ro, 
iar pe 6 decembrie fiecărui elev al clasei câștigătoare Moș Nicolae și Cuvân 
tul liber îi voi oferi
Anul acesta Cuvântul liber vi-l aduce pe Moș Nicolae!

Regulament: l’nvesten m loioqiali/i tLi- 
.•■i . j .j.Tio.ire vot I: *iuIum' <il.n in 
: i‘. i -ii si pe silP Data limită penlrit 
iruiiib’i -.1 pnvr.liloi 1 decembrie 
2006. nlminidiit supliment.irn Li 02S-1 
,’IW>, ml. «« M

O N JURNAL
r.jr.t.e.-JKJMtJf

mailto:mihaela.tamas@iniormmedia.ro
informmedia.ro
http://www.huon.ro
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Prognoza pentru astăzi
Pe alocuri ploi (dimineața). Maxima va 

fi de 10°C, iar minima de -1°C.

Prognoza pentru două zile
Vineri. Cer parțial noros. Maxima va fi 

de 9°C, iar minima de -2°C.
Sâmbătă. în general vreme însorită. 

Temperatura maximă va fi de 9°C. Mini
ma va fi de circa -2°C.

Calendar Creștin-Ortodox________
Sf. Ap. Andrei cel întâi chemat-ocrotitorul României; Sf. 

Frumețiu, Episcop de Inda (Etiopia).

Calendar Romano-Catolic
Sf. Andrei, ap.

Calendar Greco-Catolic
s. Andrei, ap., primul chemat.

Energie electrica____________________________________
Astăzi, furnizarea energiei electtlce va fi întreruptă ta ve

derea executării de lucrări programate, între orele: 
8.00-12.00 ta localitățile larnlța, Dupapietrâ, Grohoțele, 

Stănija, Bjceș, BuceșrVulcan;
B.0Q-Î4.U0 ta Hunedoara, str. @. Enescu, nr.11, sc.A, șl 

străzile Carpați, Gh Deja. Buitur Lătureni, Canalului, 

Eroilor, Izvor, Pârvan șl Vulcănescu;
- Goleș, Mladin, Dăbâca, Hășdău, Vălarl, Sânpetru.

___________________________ _________________________,________  
Asta», furnizarea gazului metan va fi întrerupta în Deva, 

tatre orele:
9.00 -15.00 pe str 0. Zamfirescu bl. 01, sc. A.

Apă ___________________________ ' _____
Astăzi, furnizarea apel potabile nu va fi întreruptă.

Morcovi marocani
Ingrediente: 1/2 kilogram de morcovi 

tăiați julien (pe lungime și subțiri), 1 lin
gură ulei de măsline, 1 lingură zahăr brun, 
1/3 linguriță scorțișoară, 1/4 linguriță chi- 
men, o mână de stafide înmuiate, 100 ml suc 
de portocale, 1 vârf de cuțit de piper negru 
proaspăt măcinat.

Mod de preparare: Se încălzește uleiul de 
măsline într-o cratiță largă, la foc moderat. 
Se adaugă zahărul, mirodeniile și morcovii 
și se ține pe foc timp de câteva minute 
amestecând produsele. Se adaugă sucul de 
portocale, stafidele și puțină apă. Se lasă 
pe foc câteva minute, după care se reduce 
flacăra și se fierb morcovii, acoperiți, până 
când aceștia sunt destul de moi. Se adaugă 
sare și piper după gust. Se adaugă pătrun
jel tăiat mărunt sau mentă, după preferințe.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Soluția Integrantei din numărul precedent: P - I - BAC - BRUTAR - AJ - EV - LIPII 

-AS - DUCE - M - CASA - SUB - TUB - TIMOL - RUS - NE - A - CARAS - TM - 

0 - IRANIAN - DG - ELE - IA - RS - ATLAS - MACAR - HULI - SALBA - MEAT

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
în perioada 4 noiembrie -1 decembrie, Cuvântul Liber 
vrea să continui să-l demonstrezi cât de ujor ta poți 
juca cu cuvintele. Dezleagă corect toate Integrantele 
apărute tn această perioadă, realizează o colecție țl 
trlmlte-o alături de talonul completat, pe adresa re
dacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, 
CP 3, Deva, sau depune-o tn cutiile speciale Cuvân- 
tul liber, până tn 4 decembrie. Extragerea va avea 
loc tn 5 decembrie, ora 16.30, la sediul redacției, In 
prezența unei comisii.
DE DATA ACEASTA Iți DAM CHIAR HANII ■ 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban
La acest concurs nu pot participa angajați Inform 
Media ;l nkl rudele acestora de gradele I fl II.

Nume................... ..............
Prenume...........................
Adresa..............................
........................Tel......................
Localitatea...............................
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □

LtfâP La serviciu, sunteți perseverent șl aveți voința rt ti 
o lucrare Importantă. După-amlază ar fl bine să i 
mal multă atenție unei persoane mal în vârstă din
Taur ____ _________________________ ’

i 
! 
I 
I

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

El Cu: David James 
Elliott, Catherine Sell 

8:55 De la ab-negro... la 

color 

9:00 Meseria, brățară de 
aur (r) 

930 Asterix șl vikingii
□(partea a lll-a) (desene 

animate, Franța, 2006) 
1025 TVR 50. Izolați to

România. TVR - singu-

1035
1185 Garantat 100% (r) 
1280 Dis-de-seară (r) 
13:00 Cony și restul lumii

0(ep. 84, comedie, SUA) 
1330 Desene animate. Club 

Disney (SUA)
1480 Jurnalul TVR 

15:30 Akzente
1700 Jurnalul TVR 

17:15 Povești întunecate 
1750 De la ab-negro... la 

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

România
19:00 Jurnalul TVR

2115 Telednemateca: Coli-
13 na (dramă, Anglia, 

1965). Cu: Sean Con
nery, Harry Andrews, 
lan Bannen. R.: Sidney 

Lumet
2225 Eurovision Junior to 

România. Prezentatori: 
Geanina Corondan, 
Ioana Ivan

2245 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo.

23:05 Prim plan
23:45 Top Super Hit Maga

zin muzical. Transmisi
une directă 

lilO Verdict (dramă, 

13 Franța, 1974). Cu: 
Sophia Loren, Jean 
Gabin, Julien Bertheau. 
R.: Andră Cayatte

255 Jurnalul TVR (r) Sport 
Meteo

355 Lumea cfteștel (r) 

445 Povești întunecate (r) 
5:15 Oglinda retrovizoare 

(reluare)

PRO TV
t

HBOk

0630-07.00 Observator (r)

1630-1645 Știri locale

780 Știrile ProTv. Ce se

I 
I

I
I
I 
I

»
!
!
I
I
I
I
4
i

t

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

10:15 Om sărac, om bogat
0(film serial, reluare) 

11:15 Renegatul (s, r) 
12:15 Familia Bundy (s) 
13.00 Știrile ProTV.

Te uiți șl 
13:45 Waker, texan 

□ (serial acțiune, SUA 

1993) 
1600 Tânăr și neliniștit (s).

0 Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 

Thomas Scott 
1780 Știrile ProTv. Vremea:

Te iriți și câștigi 
17:45 Om sărac, om bogat
H (serial)

Te uiți și câștigi 
1835 Știrile sportive 

1980 Știrile ProTv. Sport.

Vremea

6:00 In gura presei 

cu Mircea Badea. 
Revista presei 

7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 

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

1080 Concurs interactiv 

1180 Vhrere (s) 
1280 Vocea inimii (s) 
1380 Observator cu Simona 

Gherghe 
1345 Ziua judecății (r) 

(divertisment) 
1680 Observator 
1645 9595, te tovață ce să 

fad
1880 Vocea inimii (serial, 

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

Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, 
Maria Dinulescu, 
Andreea Măcelaru 
Șofron

1980 Observator cu

2130 Dispariția
□(thnller, SUA 2002). 

Cu: Harty Hamlin, 

Susan Dey, Jeremy Le- 
lliott R.: Walter KJen- 
hard

22.-15 La Bloc (s) 
2300 Știrile ProTv. Sport 
2345 CSI: Miarrti (s). Cu:

0David Caruso, Emily 

Procter, Rory 
Cochrane, Adam 

Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim 
Delaney, Jonathan 
Togo, Sofia Milos 

045 Familia Bundy (r) 
1:15 La Bloc (r) 

140 Omul cm educe 
cartea (r)

145 Știrile ProTv 
245 CSI: Miami (r) 
330 Stilul Oana Cuzho (r) 
400 Te vezi la Știrile ProTv

(r)
430 Walker, polițist texan 

(s, r)
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; 200 Concurs interactiv

7:00 Suflete rănite (r) 8:00 f 
Amy, fetița cu ghiozdanul, 
albastru (s) 980 De 3x femeie 
(r) 10:00 Ciocolată cu piper (s) ș 
11:00 Bărbatul visurilor mele !

(r) 12:00 Pariul iubirii (s) 13:00 j 
Jurământul (s) 1480 Iubire ca ■

acasă 1530 Suflete rănite (s) • 
1630 De 3x femeie 1730 Po-; 
veștiri adevărate 1830 Rebel- s 
de (s) 19:30 SOS, viața meal ‘ 
(s, Argentina, 2006) 2030 Iu-

1 
l{ 
I
I
II
I
! 
I 

___________ ___ I 
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță.
Sport. Meteo

7:00 ABC... de ce? (r) 7:30 
Clubul zânelor (ep. 28, serial 
Italia) 8:00 Lecția de... isto
rie. Civilizații antice (doc., r) 
8:30 Răpit de pirați (s, r) 9:00 

Doctor Who (s, r) 10:00 Tono- 
matul DP2 11:30 Caracatița 
(s) 12:25 Cum să nu ne în filme (r) 15:15 Rețeta de 

îmbrăcăm (r) 13:00 Bugetul 
meu (r) 14:00 ABC... de ce? ; 
1430 Răpit de pirați (s) 15:00 
împreună în Europa! 16:00 

Jurnalul TVR (r) 1630 Tribuna 
partidelor parlamentare 17:00 ‘ bire ca în filme (s) 2245 Tă- j 
Doctor Who (ep. 23, Marea i rami pasiunii (s) 23:45 Băr- 
Britanie, 2005) 18:00 Lecția bătui visurilor mele (s) 0:45 Po- 
de... sănătate (doc.) 18:35 ' . ...................... .....
Caracatița (s) 19:25 Câțiva ca în filme (s, r) 
pași spre un management mai 
bun (doc.) 20^30 Montgome
ry, soldatul englez (doc.) 2180 
Ora de știri 22:10 Klute (thri
ller, SUA 1971)

veștiri adevărate (r) 1:45 Iubire

NAT

7:00 Cele mai uimitoare filme 

din lume (r) 730 Dragoste și 
putere (r) 8:00 Sport cu Flo
rentina 8:05 Teleshopping;
835 Goana după căpătuială 
(partea I) (film, r) 11.80 Tele
RON 1380 Play 1430 Dragos
te și putere (s) 15:00 Goana 
după căpătuială (partea a l!-a)

11:15 Fraierul (comedie, SUA 

2000). 1250Catvwxnan (aven
turi, SUA 2004). 1435 Mai e 
mult până ajmgan? (comedie, 
SUA 2005). 16:10 în căutarea 

Tărâmuhâ de Nicăieri (aventuri, 
Marea Britanie, 2004). 17:50 
Aisene Lipin (aventuri, Franța, 
2004). 2100 Casa blestemată 
(horror, SUA 2003). 2140 Bat
man - începuturi (aventuri, 

SUA 2005)2480 Război to 
deșert - Misiune todeplinilă (Ep. 
07, acțiune, SUA 2005). 045 
Huff-Tensiuni (Ep. 20, dramă, 
SUA 2005)

REALITATEA

I
I

l
20S0 Kull cuceritorul (aven-

Oturi, SUA 1997). Cu: 
Kevin Sorbo, Tia Car- 
erre, Thomas lan Grif
fith. R.: John Nicolella

i a Barbarul războinic Kull 

îl ucide pe Regele 

Valusiei în mijlocul 
unei crâncene bătălii și ££ ^mia crirei 

devine succesorul aceș
tia la tron.

2280 Observator cu
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu.

«port

2350 Extragerea Joker șl 
Super Loto 5/40

2480 Alias (s)
180 întâmplări hazlii (s)

r
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380 Observator
(reluare)

'145 Vhrere (r) 
!M5 Anastasia (s).
0în distribuție: 

, Elena Korikova, 
Petr Krasilov
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8:45 Revista presei 9:00 Dimi
neața cu Răzvan și Dani 1180 
Teleshopping 11:30 Ce bine 
e acasă! (s) 12:00 Quizzit , .
13:00 Țara Iu’ Papură Vouă (western, SUA, 1969) 1730 
(divertisment 2004) 13:20 .. ............................~~
Look who is winning 1430 
Miezul problemei (r) 16:00 
Naționala de bere 1780 Băr
batul din vis (s) 1800 Baronii 
(r) 18:30 Știri Național TV 
2000 Soțul perfect (comedie 
romantică, SUA 1993). 2200 
Baronii 2230 Miezul proble
mei 2400 Știri Național TV

Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00 
Focus 19:00 Camera de râs 

19:45 Super Nanny. Cu Irina 
Petrea 21:15 Pro Sport Show 
21:45 Cupa UEFA 23:45 Pro 
Sport Show - ediție specială 

2480 Poliția în acțiune (r) 045 
Focus (r)

10:00 Realitatea de la 10:00 
11:15 Fabrica 12d00 Realitatea 

de la 12:0013:15 EU, Româ
nia 14:00 Realitatea de la 

14:00 14’50 Realitatea bursi
eră 15:15 Fabrica 16:50 Mar
fa 1780 Realitatea de la 17:00 

17:10 Tu fad Realitatea! 1745 

Editorii Realității 1880 Reali
tatea de la 18:00 18:50 Rea
litatea zilei 20:00 Realitatea 
de la 20:00 21:50 Prima ediție 

22:05 Cap și pajură. Cu C. T. 
Popescu și Emil Hurezeanu 

24:00 Realitatea de la 24:00

10:00 Euromaxx (r) (docu
mentar) 10:30 Euroblitz (r) 
(doc.) 11O0 Ne privește. Talk- 

1245 Bună dimineața Miami!- show pe teme sociale. Cu Aii-}

(r) 1345 Merrie Melodies Show
(s) 1415 Liga juniorilor (s) 1445 
Cinema (r) 1500 Joan din Arca
dia (r) 16:15 Cinema (r) 1630 

Ghici ce-mi place la tine (r) 
1700 Babyion 5: Legenda ca
valerilor (dramă/ SF) 1900 Te
rapie intensivă (s) 2000 Cine
ma 2020 Dispăruți fără urmă 

(s) 2130 Ghid ce-mi place la tine 
(s) 2200 Piranha (SF, SUA
1995) 2400 Sub Pământ SRL; presai (r) 2:15 Nașul. Talk-, 
(s) 1:15 După-amiază în stil show cu Radu Moraru (r) 415 
Gaudi (dramă/comedie) Unde e iubirea (r)

na Stancu 12:00 Știri 1305 
Marș forțat Cu George Mihal- 
cea 14:35 Lumea cărților 
1535 Euroblitz: Jurnal euro
pean (r) (documentar) 1600 

Nașul. Talk-show cu Radu 
Moraru (r) 1800 6I Vine pre
sai 20:00 Unde e iubirea 
22:00 Nașul. Talk-show cu 

Radu Moraru 24:00 Știri. Emi-; 
siune informativă 0:15 6! Vine

■; ■ ■ ■ -------------------

ISCOVERY
6:00 Motociclete americane 
700 Top Ten 8:00 Pompierii J 
americani 900 Natura to stare * 

brută 1000 Superstructuri 
1100 Confruntări și fiare vechi 
12:00 Top Ten 13:00 Pom
pierii americani 1400 Natura 
în stare brută 1500 Brainiac 
1600 Curse 1700 Automobile 
americane recondiționate 
1800 Motociclete americane 
19:00 Vânătorii de mituri 
20:00 Top Ten 2100 Ultimele 

24 de ore 2200 Criminaliștii 
23:00 în viteza a cincea 2400 

Radiografia unui dezastru 
1:00 Mașini extreme 2:00 

Curse
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Bm (I.J.) - Adresa reprezintă nai portal al Comisiei 
Europene. Oferi Informații utila despre funcțiile publica

Bani pentru ruinele din Vale
europeni, ImImiIv despre persoanele comisiei, localii, 
buget, posibilitatea da angajare In cadrul Instituției |l alta 
fipasa igiEllee menite si furnizeze a administrație pu
blici da mare calitate.

<v. vy.VuVv
MÎWMî’WiWjM'VVWVWM » - -

Dispecerat apâ re^e 227087
Dispecerat ac® cafdl ■

—559
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
teii 112
PomoSrl 981
Jendarmarfe 936
Poliție 955
O.J.p’d, HD '■-■^14971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

■ în programul de 
reabilitare pentru zone 
defavorizate vor intra 
blocuri din Vale.
INA JURCONE_______________________________

lna.|urcon«clnformmedii.ro

Petroșani - Guvernul a a- 
probat ieri finanțarea cu bani 
de la bugetul statului a lu
crărilor de reabilitare a blocu
rilor de locuințe din șase ora
șe. în programul de reabilitare 
pentru Valea Jiului va intra 
un bloc de locuințe din Petro
șani și două din Petrila. Mă
surile speciale de reabilitare a 
blocurilor de locuințe cuprind 
intervenții de primă urgență 
la sistemul structural al aces
tora, precum și la instalațiile 
și izolațiile termice. Coordona

Blocurile vechi vor fi reabilitate cu bani de la bugetul de stat

torul programelor este Compa
nia Națională de Investiții - 
S.A., care funcționează sub au
toritatea Ministerului Trans
porturilor, Construcțiilor și 
Turismului. Criteriile de selec

ție a blocurilor avute în vede
re de consiliile locale au fost 
anul construirii, regimul de 
înălțime, existența unor de
gradări vizibile, dar și numă
rul de persoane care locuiesc

(Foto: CL)

în imobil, numărul locatarilor 
șomeri și asistați sociali, nive
lul sumelor datorate pentru 
plata cheltuielilor de între
ținere și acordul locatarilor 
privind reabilitarea blocului.

Consiliul Județean Hunedoara:__________
Dorin Păran, vicepreședinte 09.00-12.00

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

14.00-16.00

IPJ Hunedoara:______ _ ______________________________
Comisar de poliție Marcel Zaharie, adjunct al șefului IPJ

10.00 - 12.00

Primăria Municipiului Deva:________________________
loan Inișconl, viceprimar 08.00-10.00

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

10.00-11.00

Primăria Municipiului Orăștie: 
losif Blaga, primar

Amplasarea aparatelor radar In data de 3O.11.2OO6:
■ DN 7: Zam - liia ~ Beșnic— Mintia - limita lud Arad;'
- DJ 687: Bârcea Mica - Crlstur - Hunedoara - Hășdat;
- Deva: B-dul Deeebal. Calea Zarandului. sir. Horea șl Mlihal 
Emlnescu.

h
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Banii vechi pe ultima sută
■ Leii vechi mai pot fi 
cheltuiți doar până la 
31 decembrie când vor 
ieși de pe piață.

Ina Jurcone__________________
lna.]urcone0lnformmcdla.ro

Deva - Banii vechi vor fi 
scoși din circulație din 1 ia
nuarie 2007 și vor fi înlocuiți 
doar cu lei noi. Comercianții 
vor fi obligați ca, de mâine, să 
nu mai dea rest clienților 
decât în lei noi. Potrivit ofi
cialilor BNR, dacă un comer
ciant va refuza, înainte de 1 
ianuarie 2007, să mai pri
mească de la clienți leii vechi, 
aceștia îi pot reclama Oficiu

lui Județean pentru Protecția 
Consumatorului Hunedoara. 
După 31 decembrie, leii vechi 
vor putea fi preschimbați, fără 
comision, pe 0 perioadă de 
timp nelimitată, la sucursalele 
BNR și la unitățile insti
tuțiilor de credit autorizate. 
„Vechile monede au putere 
circulatorie doar până în ulti
ma zi din luna decembrie. 
După 1 ianuarie, în țară se vor 
utiliza numai leii noi”, a 
declarat purtătorul de cuvânt 
al BNR, Mugur Steț. Clienții 
magazinelor nu vor fi afectați, 
deoarece vor putea folosi banii 
vechi pentru cumpărături, 
respectiv pentru plățile ban
care, până la 31 decembrie, 
inclusiv. O altă schimbare

Noua bancnotă de 200 de lei

pentru hunedoreni este in
trarea, de mâine, în circulație 
a bancnotei de 200 de lei, e- 
chivalentul a 2 milioane de

lei vechi. Ea vă avea pe avers 
portretul lui Lucian Blaga, 
iar pe revers statuia Gândi
torului de la Hamangia.

Finanțare și cofinantare
A 5 .5

Reguli:
în fiecare 

'•bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9, 

stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie comple

tate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 

încât fiecare 

număr să 

figureze o 

singură dată. 

De aseme
nea, cifrele 

de la 1 la 9 

trebuie să 

figureze o 

singură dată 

atât pe rân

durile orizon

tale cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

yîmpreună.

■ „Finanțarea și cofi- 
nanțarea investițiilor" 
este tema simpozionu
lui organizat de CCI.

Ina Jurcone__________________
ina.jurcone@Informniedla.ro

Deva - Seminarul este 
organizat de Camerele de 
Comerț, Industrie și Agricul
tură Hunedoara și Timișoara 
și va avea loc la 4 decembrie. 
Seminarul se va desfășura în 
sistem videoconferință la 
sediile Camerelor de Comerț 
din Deva și Reșița.

Evenimentul este organizat 
în colaborare cu filialele 
Timișoara ale Băncii de Ex
port Import a României S.A., 
Bank Leumi România S.A. și 
Banca Comercială HVB Tiri
ac S.A. Cele trei instituții 
bancare vor veni în întâm
pinarea întreprinderilor mici

Seminarul va cuprinde întrebări și discuții libere

și mijlocii din toate sectoarele 
de activitate prin prezentarea 
principalelor produse finan
ciare de creditare destinate 
finanțării și cofinanțării dez
voltării activităților econo
mice.

„Participarea la seminar 
este gratuită, iar înscrierile 
se pot face până la 30 noiem
brie. între temele abordate se 
numără „Eximbank susține 
în numele și contul statului

(Foto: CL) 

mediul de afaceri românesc”, 
„Produsele standardizate - o 
soluție confortabilă pentru 
finanțarea afacerii dumnea
voastră” și „IMM-urile, noul 
segment de dezvoltare al băn
cii HVB Țiriac”. Seminarul 
va fi încheiat de o serie de în
trebări și discuții libere între 
invitați și participanți”, de
clară Diana Mițar, Comparti
ment Marketing CCI Hune
doara.

Concedii 
medicale

Deva (I.J.) - Funcționa
rii publici cu statut spe
cial din sistemul adminis
trației penitenciare vor 
avea dreptul la concedii 
medicale de recuperare, 
de până la maximum un 
an și jumătate, în cazul 
unor boli infecțioase gra
ve, s-a hotărât în ședința 
de Guvern de ieri. Exe
cutivul a modificat în 
acest sens HG nr. 1996/ 
2004. Astfel, durata con
cediilor de recuperare a 
fost prelungită peste du
rata maximă prevăzută 
de legislația actuală (de 
până la 300 de zile), nu
mai pentru unele boli 
cum sunt: tuberculoza, 
cancerul și SIDA. Numai 
după această perioadă se 
poate solicita și pensiona
rea pentru invaliditate.

AVANSAȚI

Soluția jocurilor din numărul precedent

3 4 7 5 1 9 6 8 2
6 5 2 8 3 4 1 9 7
1 9 8 7 6 2 5 3 4
5 7 4 1 8 6 9 2 3
8 1 9 3 2 5 7 4 6
2 3 6 9 4 7 8 1 5
9 6 3 4 7 a 2 5 1
4 2 5 6 9 1 3 7 8
7 8 1 2 5 3 4 6 9
ncepător 1 Avansați

9 5 1 7 6 2 3 84
4 6 2 1 3 8 9 5 7
7 8 3 9 4 5 2 1 6
8 4 6 2 1 7 5,3 9
5 3 9 4 8 6 1 7 2
2 1 7 3 5 9 4 6 8
3:7 5 8 2 4 6 9 1
6 2 8 5 9 1 7 4 3
1 9 4 6 7 3 8 2 5

Dejun cu scop umanitar
Deva (I.J.) - Adunarea Ge

nerală a Națiunilor Unite a 
proclamat ziua de 3 decem
brie ca Zi Internațională de 
Solidaritate cu Persoanele cu 
Handicap. Este un gest de 
recunoaștere a existenței a- 
cestor persoane în toate col
țurile lumii și totodată un 
îndemn la atenția pe care tre
buie să o acordăm, noi toți, 
dreptului persoanelor cu han
dicap de a se bucura de ace
leași șanse ca ceilalți cetățeni.

„3 decembrie determină 
membrii comunității să se 
gândească la faptul că va 
exista un timp în care va
loarea fiecărei persoane va fi 
pusă în evidență, timp în care 
drepturile la educație, la 
muncă, la viață personală, la

petrecerea timpului liber vor 
fi exercitate fără discri
minări. Toate acestea pot de
veni realitate numai dacă 
fiecare membru al comu
nității va interveni în semn 
de solidaritate și respect”, 
declară Angela Guran, repre
zentant al Primăriei Deva. 
Autoritatea Națională pentru 
Persoanele cu Handicap orga
nizează anul acesta celebrarea 
zilei de 3 decembrie la Deva 
printr-o manifestare organi
zată în Sala Mică a Casei de 
Cultură, între orele 11.00 - 
12.36. Spectacolul va cuprinde 
diverse momente artistice, 
după care, începând cu ora 
13, va avea loc un dejun cu 
scop umanitar organizat la 
Hotelul Sarmis.

Acreditare servicii 
sociale

Deva (I.J.) - Potrivit 
prevederilor HG 723 din 7 
iunie 2006, privind modifi
carea HG 1024/2004 pentru 
aprobarea Normelor meto
dologice de aplicare a pre
vederilor Ordonanței Gu
vernului nr. 68/2003 pri
vind serviciile sociale, pre
cum și a metodologiei de 
acreditare a furnizorilor de 
servicii sociale, până la 
obținerea acreditării, furni
zorii de servicii sociale 
care desfășoară activitate 
la intrarea în vigoare a pre
zentei hotărâri vor func

ționa în condițiile prevă
zute de legislația în vigoa
re, dar nu mai mult de 31 
decembrie 2006 inclusiv, 
declară directorul executiv 
al Direcției de Muncă Soli
daritate Socială și Familie 
Hunedoara, Octavian Bă- 
gescu.

Furnizorii de servicii so
ciale pot obține informații 
suplimentare de la secre
tariatul tehnic al Comisiei 
județene de acreditare a 
furnizorilor de servicii 
sociale direct la sediul din 
Deva al DMSSF.

clnformmedii.ro
urcone0lnformmcdla.ro
mailto:ina.jurcone@Informniedla.ro
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• Consilier, Partidul Democrat va avea un 
nou consilier județean, în persoana lui 
Valeriu Butulescu. El urmează în funcție lui 
loan Marin Stan, care a decedat, (M.S.)

„Cetatea va putea fi vizitată"

va participa mâine

a României, ce se va desfășura
la Catedrala Ortodoxă ,Sf. Nicotae' din Deva, ora 11.00 
Acesta va cuprinde depuneri de coroane și paradă milita-

ăsțajlh'Saia' de Marmură a Primăriei 
(ora 13.00) și cuprind o ședință festivă și un spectacol sus
ținut de elevi ai școlilor din Petroșani. Seara, la ora 19.00, 
va avea loc un foc de artJftch.

■ Proprietarul cetății 
de la Blidaru, Savu 
Stoicoiu, este de acord 
cu vizitele turiștilor.

Sanpa Bocaniciu______________
sanda.bocaniclu@lnformmedla.ro

Deva - „Terenul lui Savu 
Stoicoiu nici nu mai poate fi 
folosit ca pășune pentru că a 
început să se autoîmpădureas- 
că. După 1991, în țară, au fost 
împroprietărite multe persoa
ne, dar cu cetăți dacice pe pă
mântul lor doar în județul 
nostru! Cetatea Costești-Blida- 
ru este cuprinsă pe lista de 
monumente a UNESCO, având 
o valoare istorică de netăgă
duit. Aceeași situație o regă
sim tot în județul nostru, la 
Sarmizegetusa. Cu toate că 
proprietarii acestor monumen
te ar putea să dezvolte afaceri 
de turism proprii, se pare că 
nu își doresc asemenea lu

Accidente rezolvate amiabil

Furturi din locuințe
Hunedoara (M.T.) - Trei tineri din Hune

doara, cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani 
sunt cercetați pentru furt calificat, după ce 
la sfârșitul săptămânii trecute au reușit să 
fure bunuri în valoare de peste 2.600 de lei, 
din patru apartamente, în timp ce propri
etarii erau acasă. Lucian T., S.T., și I.P., din 
Hunedoara, acționau în mai multe zone ale 
orașului, pătrunzând în apartamente chiar 
în momentul în care proprietarii erau în 
locuințe, dar „uitau” să asigure ușile de 
acces. Odată intrați în case, tinerii furau 
repede bunurile de valoare, ușor de trans
portat, pe care le găseau în holul aparta
mentului. De la Tiberiu L., pensionar, au 
furat bunuri în valoare totală de 2.000 lei, 
de la Livia R., pensionară, bunuri în valoare 
totală de 500 lei, prejudiciul fiind recuperat 
în proporție de 50 la sută, de la Rodica U., 
administrator la o asociație de proprietari 
din Hunedoara, 106 lei, iar de la Angela A., 
pensionară, 40 de lei.

Coordonatorul concursului și elevii susținători 

Concurs pe teme de istorie 
pentru elevi

Deva (S.B.) ■ Cercul Militar din Deva și 
Asociația Culturală „Casina Națională” au 
organizat ieri un concurs pe teme istorice, 
pentru elevii claselor a VIII-a de la Școala 
Generală „Regina Maria” din localitate, de
dicat Zilei Naționale a României. Concursul 
a fost coordonat de col.rez. Dănilă Moldovan 
iar elevii au fost însoțiți de profesoara de 
istorie Elenuța Vânătoru. Cei trei câștigători 
ai concursului sunt: Premiul I - Patricia 
Dobre; Premiul II - Andra Lăsconi și Pre
miul III - Radu Eftimie. Ei au fost recom
pensați pentru cunoștințele lor cu diplome 
și premii în bani. o www.huon.ro

■ Constatarea acciden
telor ușoare de către 
polițiști nu mai este 
obligatorie.

Mihaela Tămaș_______________
mlhafela.tamas@infominiedia.ro

Deva - Noul Cod Rutier și 
regulamentul său de aplicare 
vor intra în vigoare mâine, 
iar din acest moment șoferii 
vor beneficia, în sfârșit, de 
una din cele mai așteptate 
modificări ale legislației ru
tiere: eliminarea obligati
vității declarării accidentelor 
la poliție, în cazul în care 
șoferii implicați se înțeleg în 
privința vinovăției. Modifi
carea a venit în ultima clipă, 
întrucât în forma finală a 
proiectului de regulament se 
prevedea, la articolul 180 ali
neatul 9, doar că: „Pentru 
vehiculele implicate în acci
dente de circulație din care 
au rezultat pagube materiale, 
Poliția rutieră eliberează pro
prietarilor sau deținătorilor 
acestora autorizație de 
reparații, al cărei model este 
prevăzut în anexa nr.10”.
Modificări in ultima clipă

Din fericire însă, printre 
modificările aduse în ultima

Bani pentru 
învățământ

Deva (M.S.) - Consilierii 
județeni au aprobat ieri rec
tificarea bugetului pentru 
salariile cadrelor didactice cu 
suma de 5,15 milioane lei noi, 
provenită de la bugetul de 
stat. De asemenea, consilierii 
au aprobat 9,67 milioane lei 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale ale primăriilor și alți 
3,71 milioane lei pentru plata 
drepturilor bănești ale asis
tenților personali ai per
soanelor cu handicap grav. 
Președintele Mircea Moloț a 
explicat că unele primării au 
beneficiat și de fonduri 
obținute prin hotărâri de 
Guvern, motiv pentru care 
sumele rectificative de la CJ 
au fost mâi mici.

Noile vestigii de la Blidaru, aflate pe pământul lui Savu Stoicoiu

cruri!” - susține A. Pescaru, 
care a vorbit cu acești hune- 
doreni, proprietari de cetăți 
dacice. Săpăturile arheologice 
se execută la Blidaru încă din 
anii '50, acolo existând încă 
fond de lucru. Cercetările 
făcute în urma săpăturilor au 
scos la iveală faptul că cetatea 
a fost părăsită de daci, la 
invazia romanilor, iar la fața 

Tamponările se pot rezolva la mica înțelegere (Foto: t. Mânu)

clipă regulamentului de apli
care a Codului Rutier se nu
mără și cea referitoare la în
țelegerea amiabilă, astfel că 
în Hotărârea de Guvern nu
mărul 1391, din 2006, alinea
tul 9 al articolului 180 arată 
astfel: „Pentru vehiculele im
plicate în accidente de circu
lație din care au rezultat pa
gube materiale, Poliția ruti
eră eliberează proprietarilor 
sau deținătorilor acestora au
torizație de reparații, al cărei 
model este prevăzut în anexa 
nr.lC, cu excepția situației în 

Jir,-.

si Cuvântul liber

în ziarul tic joi, 30 noiembrie, vei gffsi Inserata o car: 
poștală pentru cititori de probă. Colecționează l'tocm 
piesă puzzle (6) apărută până in 4 decembrie inel, 
siv, lipește-le apoi pe cartea poștalii, iei ouu'ihin. 
imaginea și depune-o in cutiile speciale Citvănti 
Liber, sau la O.l’.l, CP,'l. Deva, sau trimite o ia s 
diul redacției din Deva, Strada 22 Decomin <e. nr 
până in 12 decembrie. In 1-1 decenii» ie p.>ii și L 
câștigătorul celor ' Toți pariu ip.mlii e
se incadrează in regulament vor primi, timp ite o iu< 
Cuvântul Liber
Alăturate Cuvântului Liber! mbvwmm
Cu noi ai numai de câștigat! lURNflli (du

locului, cu excepția unui cup
tor ce era folosit în gospodă
rie, nu au fost descoperite, pâ
nă în prezent, artefacte care 
să spună mai mult despre 
strămoșii noștri, dacii. Propri
etarul cetății de la Blidaru, Sa
vu Stoicoiu, a precizat că, pen
tru vizitarea vestigiilor daci
ce, va face totul ca turiștii să 
le poată vedea oricând doresc.

care s-a încheiat o constatare 
amiabilă de accident a cărei 
validitate a fost atestată de 
societatea de asigurări abili
tată, în condițiile legii, caz în 
care reparațiile pot fi efectu
ate în baza actului de ates
tare”.
Nu vor mai sta la cozi

Calvarul îndurat de șoferi 
la cozile enorme de la biro
urile de constatare a acciden
telor ușoare va lua sfârșit de 
la 1 decembrie. în cazul acci
dentelor soldate doar cu ava

Buget 
suplimentat

Deva (M.S.) - Con
silierii județeni au apro
bat ieri suplimentarea cu 
898.000 lei a bugetului 
alocat pentru extinderea 
.șoselei Sântuhalm-Hune-, 
doara la patru benzi de * 
circulație. Consilierul 
Ion Pitulescu a solicitat 
executivului Consiliului 
Județean Hunedoara să 
redacteze cu mai multă 
precizie documentațiile 
prezentate în ședință și 
supuse spre aprobare, 
fapt la care a subscris și 
președintele Mircea Mo- 
loț. Valoarea estimată a 
lucrării de modernizare 
a șoselei amintite este de 
15 milioane lei. Inițial 
Consiliul Județean Hune
doara a aprobat fonduri 
de 12,3 milioane lei.

rii, vor trebui să se prezinte 
la Poliție numai șoferii care 
își atribuie reciproc vina pro
ducerii accidentului.

Cei drept, o parte a pre
siunii va fi transferată pe 
umerii societăților de asigu
rare, dar numărul mare al 
acestora va garanta o capaci
tate mult mai bună de pre
luare a solicitărilor venite din 
partea șoferilor.

'1 www.tiuDn.ru fi ?

Mai multe informații la:
ht’j; www.huon.ro
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Alexoi, antrenor la Corvinul
SPORT ■ începând de ieri, 

Corvinul 2005 Hune
doara are un nou 
antrenor principal.

Valentin Neagu
valentin,neaguelnfomimedla.ro

• Prima victorie. Știința Petroșani a obținut 
prima victorie în actualul sezon al Campi
onatului Național de Rugby. Acest neaștep
tat succes a fost dobândit la Timișoara, aco
lo unde rugbiștii din Vale au jucat cu cei de 
la CSM. Scorul a fost de 21-17. Cu toate 
acestea, Știința rămâne tot pe ultimul loc în 
clasament. (V.N.)

Campionii au fost premiați
Deva ■ Componenții lotului de fotbal în 

sală de la FC CIP Deva au fost de puțină 
vreme premiați cu 400.000.000 de lei vechi 
de către Consiliul local al municipiului. în 
expunerea de motive a respectivei hotărâri 
se arată că obiectivele de performanță ale 
FC CIP au fost îndeplinite integral în 
sezonul 2005 - 2006, echipa deveană câș
tigând titlul de campioană națională de fut
sal. De asemenea, în premieră națională, 
echipa s-a calificat în turneul de elită ce 
cuprinde primele 16 echipe din Europa. în 
turneul principal clubul devean a ocupat 
locul doi, învingând campioanele naționale 
ale Serbiei și Sloveniei. Turneul de elită se 
va desfășura la Moscova, în perioada 3-8 
decembrie a.c. în total, au fost premiați 20 
de jucători și oficiali ai clubului.

Hunedoara - într-o confe
rință de presă care a avut loc 
ieri ,1a Stadionul Corvinul din 
Hunedoara, oficialii clubului 
l-au prezentat pe noul antre
nor principal al echipei, după 
ce, nu cu multă vreme în ur
mă, Romulus Gabor a demisio
nat. Este vorba de Titi Alexoi, 
care a semnat de față cu ga
zetarii și contractul la care s- 
a ajuns de comun acord cu 
Florin Uscatu, patronul grupă
rii hunedorene. Secund a ră
mas Florin Dubinciuc, iar du
pă demisia lui Dorin Nicșa 
din fUncția de președinte, pre
rogativele acestuia au fost lua
te de patron. Obiectivul cu ca
re Alexoi a venit (ori a reve
nit) la Corvinul este „alcătui
rea unui lot întinerit, a unei 
echipe competitive, pentru ca

Suporterii acuză
■ Atmosfera tensionată 
de la Jiul este complec
tată de suporterii care îi 
acuză pe unii jucători.

Petroșani (V. N.) - Suporteri 
ai echipei Jiul Petroșani și-au 
manifestat recent nemulțu
mirea față de unii jucători, 
despre care spun că nu au pus 
suflet în meciurile oficiale. în 
vizorul lor este în primul rând 
Adrian Scarlatache, care este 
acuzat de primirea mai mul- 
tor goluri In torul da 'ampi. -’-gaSt în- fazele decisive. De 
onat. „Scarlatache este unul
dintre cei mai slabi jucători 
de la echipă și a avut evoluții 
de-a dreptul penibile. Din ul
timele 15 goluri cel puțin 10 
au fost pe partea lui Scarlata
che, l-au driblat, au tras pe

Ieri, Alexoi a efectuat primul antrenament cu noua sa echipă

în campionatul viitor echipa 
să se situeze între primele 
locuri în clasament”. „Alege
rea mea pentru această func
ție a fost o surpriză și pentru 
mine. Probabil s-a ținut cont 
că de 14 ani am tot reconstruit 
echipe la Brad, Deva, Simeria, 

Suporterii Jiului ti acuză pe unii jucători

lângă el, a pierdut mingea, a

cate ori intră în combinație se 
strică toată faza și este jucător 
de lot național. Ori ajută echi
pa ori să ne lase în pace”, a 
spus unul dintre suporterii 
echipei din Valea Jiului. Ju
cătorul nu a dorit să comente

Călan etc. Doi ani am lucrat 
cu copiii de la Hunedoara, așa 
că știu ce trebuie făcut. Nu 
bâjbâi în munca mea. Nu fac 
parte dintre mercenarii cărora 
le este frică de faptul că va fi 
dat afară” - a declarat noul 
tehnician după ce a semnat 

ze afirmațiile suporterilor. 
„Nu vreau să intru în polemi
ci, dar cred încă in șansa 
noastră pentru că nu este to
tul pierdut. O vom lua de la 
capăt în retur”, a spus Scarla
tache. El dorește să rămână la 
Jiul cel puțin până la vară, 
când îi va expira contractul.

(Foto: T. Mânu) 

contractul. Oficiali ai clubului 
a,u subliniat apoi că s-a dis
cutat cu mai mulți antrenori, 
dar s-a optat pentru această 
variantă pentru că Alexoi 
cunoaște problemele, știe ce 
are de făcut și are tot spriji
nul patronului.

Handbal
Deva (V.N.) ■ Sala de 

sport a Colegiului Tehnic 
„Matei Corvin" Hunedoa
ra va găzdui mâine între
cerile Cupei „1 Decem
brie” la handbal pentru 
copii. Competiția este or
ganizată de CSS Hune
doara, DSJ și Asociația 
Județeană de Handbal. E- 
chipele înscrise în con
curs au fost împărțite în 
două grupe. Din grupa A 
fac parte cele de la Școa
la Generală Nr. 1, Cole- 
giul T. Lalescu și Cole
giul lancu de Hunedoara, 
în cealaltă grupă vor 
concura echipele Școlilor 
Generale Nr. 6 și 8 șl a 
Colegiului E. Gojdu.

20 de Jucători șl oficiali au fost premiați

Orac, antrenor la Jiul?
Deva (V.N.) ■ Costel Orac a confirmat ieri 

faptul că s-a aflat în negocieri pentru pre
luarea postului de antrenor principal la Jiul 
și a avut o discuție amplă cu finanțatorul 
Alin Simota. „Mi-am spus doleanțele, 
patronul și le-a spus pe ale lui și urmează 
ca zilele acestea să dau un răspuns ferm, 
dar totul depinde și de ceea ce îmi va spune 
Simota. Oricum, dacă voi veni la Petroșani, 
o voi face după meciul cu FC Argeș”, a spus 
Orac. Antrenorul a admis că echipa din 
Petroșani se află într-o situație dramatică 
și de aceea are nevoie de puțin timp de 
gândire. „Nu este deloc ușor să preiei o 
echipă în situația Jiului”, a motivat Orac 
faptul că ezită semnarea contractului.

Protest
Deva (V.N.) ■ Dan Mănăilă, 

antrenorul echipei Minerul 
Lupeni, a declarat că, deși in 
meciul cu U Cluj „minerii” 
nu au fost lăsați să protesteze 
față de ceea ce se întâmplă 
în arbitrajul românesc, acest 
lucru se va întâmpla în retu
rul campionatului. Reamin
tim că fotbaliștii din Lupeni 
intenționează să joace cu ban
derole roz pe braț, consi
derând că au avut parte de 
arbitraje ostile în prima parte 
a campionatului. „La Cluj am 
vrut să facem doar puțină fur
tună, pentru că este inadmi
sibil ceea ce se întâmplă de 
mai multă vreme în campi
onatul nostru” - a precizat 
Mănăilă.

Vrei ca Moș Crăciunsă fie mai darnic anul acesta? Câștigă cu CL în 22 decembrie:
oferit de magazinul INTO sau pentiu ca masa de

Sărbători sa ti fie asigurata sau care sa ti îndulcească Sărbătorile sau ta sa primești multi colindători.
Fă-ți un abonament la Cuvântul liber pentru o luna (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună și participă cu copia după 
chitanța până în 21 decembrie. Cu CL, Crăciunul va exista în fiecare casă!
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• în cursă. Jucătorul brazilian Ronaldinho, 
francezul Zinedine Zidane și italianul Fabio 
Cannavaro au rămas în cursa pentru titlul de 
cel mai bun fotbalist al anului, trofeul decer
nat de FIFA urmând să fie acordat la 18 
decembrie, la Zurich. (MF)

Visează la un succes în Grecia
■ Astăzi, de la ora 21:45, 
la Prima TV, Panathi- 
naikos Atena - Rapid 
București în Cupa UEFA.

La primul antrenament
Marseille (MF) - Atacantul echipei 

Olympique Marseille, Djibril Cisse, operat 
la picior în luna iunie, a efectuat primul 
său antrenament complet de la reluarea 
pregătirilor, la 20 octombrie, a anunțat 
antrenorul Albert Emon. Până în prezent, 
fostul atacant al echipei Liverpool era 
menajat la ședințele de pregătire. Cisse va 
fi supus unor noi teste la 7 decembrie de 
către profesorul Frederic Farizon, cel care v 
l-a operat în luna iunie. împrumutat pen
tru un an de la Liverpool, Cisse (25 ani), 
care figura initial printre cei 23 de jucători 
reținuți în lotul Franței pentru CM, a fost 
victima unei fracturi la piciorul drept în 
ultimul meci de pregătire, la 7 iunie, cu 
China, scor 3-1.

Suspendat
Roma (MF) - Fostul 

international italian de 
tineret Giuseppe Sculll 
(25 ani), atacantul echipei 

.de divizie secundă Ge
noa, a fost suspendat pe 
p perioadă de 8 luni pen
tru implicarea în tru
carea unei partide de fot
bal din Serie B. Meciul 
respectiv, Crotone - Me
ssina, s-a disputat în anul 
2002, iar Sculli a fost 
acuzat că ar fl încercat să 
influente rezultatul final, 
acuzația bazându-se pe 
interceptările convorbir
ilor telefonice ale jucă
torului, publicate’in pre
sa italiană. Sculli era, in 
â'cea perioadă, jucătorul 
lui Crotone, iar ulterior 
â evoluat la Messina, 
pomisia de disciplină a 
Ligii italiene de fotbal nu 
a prezentat probe clare 
privind implicarea lui 
Sculli în trucarea par
tidei, precizând că l-a sus
pendat pe jucător pentru 
;,conduită antisportivă”.

„Mane" la 
Bilbao
Bilbao (MF) - Tehni
cianul Jose Manuel 
Esnal Pardo „Mane" 
este noul antrenor al 
formației Athletic Bil
bao, a anunțat, marți 
seară, clubul spaniol. 
Mane 11 Ihloculește 
pe Felix Sarrlugarte, 
demis luni, din cauza 
rezultatelor slabe. El 
a fost numit în 
această funcție până 
la sfârșitul sezonului. 
Mane (56 ani) a 
antrenat și echipa 
Deportivo Alaves, la 
care a evoluat și 
Cosmln Contra, șl 
care a pierdut în 
2001 finala Cupei 
UEFA cu Liverpool, 
scor 4-5, după pre
lungiri. Athletic Bil
bao, care nu a 
câștigat nici un meci 
1h acest sezon, 
ocupă locul 18 îh 
clasament, cu opt 
puncte, după 12 
etape.

Atena (MF) ■ Jucătorii 
echipei Rapid au decolat ieri 
spre capitala Greciei cu gân
dul la un rezultat pozitiv, care 
să le permită calificarea în 
„șaisprezecimile” Cupei 
UEFA, pentru a doua oară 
consecutiv. Ajunși în aero
portul din Atena, Maftei și 
Moldovan au avut probleme, 
vameșii greci susținând că 
pașapoartele lor nu sunt în 
regulă. După circa trei ore cei 
doi au reușit să se alăture 
lotului. „Poate le-am fost mai 
simpatic, de aia m-au reținut. 
Ne vom răzbuna pe teren pen
tru umilința la care am fost 
supuși", a spus Maftei. Ata
cantul Viorel Moldovan a 
declarat că nu știe dacă a fost 
ceva în neregulă cu pașapor
tul său: „O să vedem la 
București. Oamenii și-au 
făcut datoria, dar nu mi-au 
spus ce s-a întâmplat exact. 
Pur și simplu, eu și cu Vasile 
eram în baza lor de date și 
trebuiau să verifice. Nu cred 
că este război psihologic. Pe 
mine oricum nu mă afectează, 
nu vedeți ce zâmbitor sunt?"
„Contează doar victoria”

Despre jocul de astăzi, 
căpitanul Vasile Maftei a

Rapldlstul Costln Lazăr este optimist (Foto: ERA)

declarat că Rapid va avea un 
meci dificil cu o echipă de tra
diție a fotbalului elen. „Au 
câștigat două meciuri din 
două. Pentru noi contează 
numai victoria pentru a obține 
calificarea, fără să mai 
așteptăm rezultatele din ulti
ma etapă” a spus Maftei. Mijlo
cașul Costin Lazăr a precizat, 
la rândul său, că dacă vor juca 
motivați de încredere, răpi- 
diștii pot să se califice. Secre
tarul general Constantin Zot
ta a menționat că Ionuț Mazilu

nu va putea fi utilizat, iar Bur- 
dujan are șanse mici să 
evolueze. „Rapid are însă 25 de 
fotbaliști, este o echipă puter
nică, oricine intră în teren 
poate alcătui un 11 capabil de 
victorie”, susține Zotta.
Fără Dani Coman

Cea mai importantă absență 
va fi a portarului Dănuț 
Coman. Cel mai în formă por
tar român nu va putea juca în 
partida cu Panathinaikos și va 
avea nevoie de cel puțin 3-4

săptămâni pentru a putea rein
tra pe teren. „Din păcate, D®ii 
Coman nu va fi alături de DÎpi, 
decât ca suporter, ca prieten și 
coleg. El nu poate evolua îp 
meciul de joi. S-au făcut toate 
eforturile ca el să fie în teren 
Dar nu s-a ajuns la un rezult, 
tat care să ne fie favorabil îh 
acest sens. Am făcut toate 
demersurile către UEFA pen
tru a-1 înscrie pe listă pe Edeî, 
în locul lui Coman, în perioa
da în care el este accidentat*?, 
a declarat Zotta. „
Arbitri italieni *

Meciul din cadrul etapei a 
IV-a a Grupei G din Cupa 
UEFA, programat âzi, de la orâ 
21:45, pe Stadionul „Olympic 
Spyros Louis”, va fi arbitrat dfe 
o brigadă italiană cu Matteo 
Simone Trefoloni la centru. 
Trefoloni îi va avea ca asistenți 
pe Luca Maggiani și Antonie 
Pascariello, în timp ce arbitru 
de rezervă a fost desemnat 
Andrea Romeo.

Prima și singura întâlnire â 
Rapidului cu o echipă elenă, In 
cupele europene, a fost cea din 
ediția trecută a Cupei UEFA, 
când a învins cu 1-0 (gol 
Măldărășanu) în Giulești pa 
PAOK Salonic. în clasamentul 
Grupei G, Panathinaikos es te 
lider, cu șase puncte din două 
jocuri, în care grecii nu aut, 
primit gol. Rapid are trei 
puncte din trei jocuri și o vio 
torie i-ar asigura calificarea

’ Nșron fHfl - MMM. In gppele Capei EIEFS se vai Mli-

* paie meciurile!

Fotbalistul ex-craio-

Grupa Ei
Nen^f - Feysnaard RMMiiiii 
Wsle (umila - K Basel 
Blackburn Rosars stă.

Ei
Ajax Amsterdam - Espanyol Barcelona 

Austria Vlena - Sparta Fraga 

Zultc-Waregcm stă.
Grupa G:
Mlada Boleslav - Paris SG
Panathinaikos atena - Rapid București 

Hapoe Tel-Avlv stă

1 Grupa H:
’ Cella Klgo - Fenerbahce Istanbul

* Eintracht Frankfurt - Newcastle United

,' Palermo aM.

vean Cornel iu Papură, 
care joacă în prima 
divizie a campionatului 
chinez. este foarte 
mulțumit de evoluția fos
tei sale echipe, U Craio
va. Papură este de părere 
că „nu se pune problema 
ca Universitatea să ret
rogradeze din Liga I”. 
(MF) (Foto: FAN)

Șevcenko, împrumutat la AC Milan?
■ Atacantul ucrainean 
nu s-a adaptat la echipa 
londoneză și ar putea fi 
cedat.

Londra (MF) - Cotidianul 
The Sun scrie că oficialii 
clubului Chelsea Londra iau 
în considerare posibilitatea de 
a-1 împrumuta pe ucraineanul 
Andrei Șevcenko la fosta sa 
formație AC Milan, în perioa
da de transferuri din luna ian
uarie. The Sun subliniază însă 
că Șevcenko va putea fi 
împrumutat doar dacă în locul 
lui va fi adus un alt atacant. 
„Managerul Jose Mourinho și- 
a pierdut răbdarea cu 
Șevcenko, în vârstă de 30 ani, 
care a marcat doar trei goluri 
de la venirea în Anglia. Ofi
cialii de la AC Milan au 
anunțat că îl așteaptă pe Șeva 
înapoi cu brațele deschise. 
Clubul italian ar fi de aseme
nea pregătit să plătească 
salariul pentru șase luni de 
împrumut”, scrie The Sun.

Pedeapsă pentru Tevez

Andrei Șevcenko în acțiune (Foto: fan)

însă, potrivit publicației 
engleze, patronul grupării 
Chelsea Londra speră ca 
Șevcenko să revină după acest 
împrumut și să-și demonstreze 
calitățile în sezonul viitor.

Presa engleză a anunțat deja 
că atacantul Valenciei, David 
Villa, este dorit de Mourinho 
pentru a-1 înlocui pe Șevcenko. 
Președintele clubului Valen
cia, Juan Soler, a subliniat 
însă că nu intenționează să-l

vândă pe Villa. „Dacă vreun 
club este interesat de Villa, 
noi vom sta la negocieri și 
vom negocia clauza de 
reziliere, în prezent de 150 mil
ioane de euro”, a afirmat Sol
er^

Andrei Șevcenko a fost 
transferat în vară la Chelsea 
pentru suma de 45 milioane de 
euro, dar ucraineanul nu a 
reușit să se integreze în noua 
sa echipă.

Munoz: „Rapid e puternică"

Sezonul de schi, amânat
Londra (MF) - Reprezentanți ai Fe

derației Internaționale de Schi (FIS) au 
avertizat că sezonul de schi ar putea fi amâ
nat în Europa din cauza temperaturilor 
ridicate și a lipsei de zăpadă. Deja mai 
multe curse au fost amânate, iar organiza
torii susțin că situația este critică. Sezonul 
ar fi trebuit să înceapă încă din luna 
octombrie, când localitatea austriacă 
Soelden ar fi trebuit să găzduiască primele 
curse, însă din cauza ploilor puternice, pâr
tia a fost impracticabilă. Peste aproxima
tiv două săptămâni, stațiunea elvețiană 
Saint Moritz ar fi trebuit să organizeze o 
etapă de Cupă Mondială, dar organizatorii 
s-au văzut nevoiți să renunțe la idee, de 
această dată de vină fiind temperaturile 
ridicate.

■ Atacantul echipei 
West Ham a primit o 
pedeapsă originală de la 
colegii săi.

Londra (MF) - Atacantul 
argentinian al echipei West 
Ham United, Carlos Tevez, a 
fost obligat de coechipierii săi 
să poarte la antrenamente, 
timp de o săptămână, Un tricou 
al reprezentativei Braziliei, 
informează The Sun.

Tevez a fost pedepsit astfel 
deoarece a plecat nervos de la 
stadion, după ce antrenorul 
Alan Pardew l-a schimbat la 
meciul cu Sheffield United. Car
los Tevez și-a cerut scuze de la 
coechipierii săi, care i-au cerut 
să semneze un cec de 1.000 de 
lire sterline, sumă ce va fi 
donată spitalului Great 
Ormond Street Hospital. „Tevez 
a stat în fața colegilor la antre
nament, aceștia cerându-i să

Carlos Tevez (Foto: fan)

semneze un cec pentru o 
donație. Dar lui Tevez i-a 
«căzut» fața atunci când a mai 
primit o pedeapsă: coechipierii 
i-au adus im tricou al Braziliei 
și i-au spus că trebuie să-l 
poarte timp de o săptămână”, 
scrie The Sun. Presa engleză 
notează că managerul Alan 
Pardew le-a spus jucătorilor că 
ei trebuie să decidă o pedeapsă 
pentru Tevez și speră ca prin 
această glumă atacantul argen
tinian și conaționalul său 
Javier Mascherano să se 
apropie de coechipierii lor.

■ Presa din Grecia 
scrie că antrenorul lui 
Panathinaikos va 
menaja câțiva jucători.

Atena - Antrenorul span
iol al echipei Panathinaikos 
Atena, Victor Munoz, le-a 
transmis jucătorilor săi că 
Rapid București este mai 
bună decât Mlada Boleslav. 
„Atenție mare la Rapid, este 
mai bună decât Mlada, are 
jucători mai valoroși decât 
cehii. Trebuie să fim con
centrați și să jucăm 
inteligent, pentru a ne 
atinge obiectivul. Nu trebuie 
să risipim ce am construit 
până acum”, a spus Munoz. 
Presa elenă informează că 
antrenorul Victor Munoz va 
face modificări în echipă, 
pentru a odihni cftțiya. 
jucători: „Asta nu ins

Victor Munoz (Foto: FAN)

că Panathinaikos nu vtt|^ 
acorda o importanță esen
țială acestei confruntări, o 
victorie aducând calificarea 
de pe primul loc în grupă. 
Vrem să terminăm primii, 
pentru a avea adversari mai 
accesibili în faza următoare^ 
a Cupei UEFA”, a dat asi-S 
gurări spaniolul. I
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Vând ap. 2 camere (03)
• psitar, balcon închis cu termopan, beci sub 
balcon, centrali, uși metalici, 2 intrări prin 
balcon șl scări, zona Gojdu, Al. Crinilor, 125.000 
ron. Tel. 0723/227569. CP
• ugani confort 1, zona Miorița, contorizirl 
api, gaz, preț 1,250 mid. lei. Tel. 223336. (T)
• ingMĂh Bârcea Mare, firi intermediari, preț 
negociabil. Tel. 0254/231750. (T)
• oemidecomandata, balcon, parchet, reparti
toare, 54 mp, etaj 2, cirimldi, zona Plăți, preț 
1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 0742/019418(A1)
• dacommdata, zona Trident, etaj 2, bucătărie 
mare 14 mp, balcon 14 m, centrală termică, 60

parchet, preț 1264)00 ron. Tel. 0726/710903.

n mp, centrali termici, 2 
Balcoane, preț negociabil. Tel. 0740/210780. (Al) 
zona piață, A1, dea, balcon închis, contorizărl, 
pre| 130000 RON, neg. tel. 221712,0724/305661.

• Progresul A 2, dea, contorlzări, preț 112.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Dacabal, et 5, dea, balcon închis, centrală 
termică, preț 133.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Dada, A 3, amenajat repartitoare, preț 80.000 
RON, neg, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dsretafl, dec, A 3, contorizărl, 2 balcoane, 
bucătărie modificat preț 140.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• ingant zona Gojdu, fără îmbunătățiri, 
contorizărl (repartitoare, gaz 2 focuri, 
apometre), preț 92.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• ingant, zona Al. Teilor, amenajat modern, 
contorlzirl, preț 65.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• dec, C.T, gresie, faianță parchet, ușă 
metalică balcon închis, A 2, zona Zamflrescu, 
preț 1,250 mid, tel. 232060,0742/290024 (A3)
• aamidoc, rapartHoara, apometre, firi 
îmbunătățiri, zona Al. Armatei, preț 720 mil., 
neg, tel. 232060,0742/290024 (A3)
• write, CT, oreise, faianță, parchet laminat, 
ușă nouă, amenajat, st=54 mp, zona 

Kogălnlceanu, preț 35.000 euro, tel. 232060, 
0742/290024 (A3)
• apartament 2 camere modificat din 3, gresie, 
faianța, parcnet laminat, ușa metalica 
contorizirl la api șl gaz, zona Dacia preț 790 
mil, neg., tel. 232060,0742/290024 (A3)
• zona Mlcaacu - I. Corvln, decomandate, 
centrală termică modificări, parchet, gresie, 
faianță ușă de lemn capitonată bine întreținut, 
preț 127.000 ron, neg, accept credit Ipotecar, tel. 
0723/251498,0745/302200. (A4)
• etaj Memadar, zonakogălnlceanu - Gojdu, 
centrală termică termopan, ușă metal nouă 
parchA gresie, faianță balcon închis, vedere pe 
2 părți, preț 36.000 euro neg, tel. 0745/302200, 
0723/251498,232808. (A4)
• decomandata, •**) Intermediar, zona 
Mărăștlul Nou, cu 2 balcoane, modificări la 
bucătărie tip living, parch A gresie, faianță preț 
150.000 ron, neg, tel. 0723/251498,0745/302200, 
232809. (A4)
• ala| htaHnotaor, zona Gojda centrală termică 
termopan, parchA gțjjp, faianță ușă 
metalică Instalații saglwmol, modificări, preț 
35.000 euro, neg, M. 0788/165703,0745/302200. 
(A4)
• zona DacabA etaj intermediar, 56 mp, deco- 

’«j mandate, centrali termică parchA bucătărie
- Jl"- —LI —A -.1- .

f ofijcon mare incnis, Dine întreținui
c eț! 28100 ron. neg, accept credit ipotecar, tel
0741/3022. 0723/21488. (A4)
• decomandata parter, 59 mp, hol central, 
parchA de stejar în camere, hol șl bucătărie, 
zona piață preț 110.000 ron, neg, accept credit 
Ipotecar, tel. 0746/302200,0723/251498, 232808. 
(A4)
• modNIcM la bucătărie, etaj 3, decomandate, 
zona Liliacului, contorlzirl, fără modificări, 
ocupabll azi, preț 129.000 ron, neg, tel. 
0745/302200,0723/251498,232808. (A4)
• zona Trident, etaj 3, ocupabll azi, contorizărl, 
fără modificări, preț 72.000 ron, neg, accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498, 0745/302200, 

1232808. (A4)
< •etajă centrală termică faianță se dă opțional

cu mobilă zona Scărișoara, preț 83.000 ron, neg, 
tel.0746/302200,0723/251498,232809. (A4)

• A ă CT proprie, balcon închis, parchet, bl.de 
cărămidă B-du I Kogălnlceanu, preț 125.000 RON, 
neg, tel. 223400,0724/169303,0742/005228.  (A5)
• A ă dea, contorizărl, 2 balcoane mari, str. 
Dorobanți, preț 140.000 RON, neg, tel. 223400, 
0724/189303,0742/005228. (A5)
• A3, contorizărl, parchA, bloc de cărimidă 
Al. Moților, preț 66.000 RON, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• A Intannotaar, 2 balcoane marl, CT proprie, 
bale cu geam, modernă str. Dorobanți, preț 
137.000 RON, neg, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• A 3, parchA, balcon, geamuri termopan, ușă 
metalică CT proprie, zona Gojdu. Merită văzut! 
Preț 130.000 RON, tel. 223400, 0724/069303, 
0742/005228. (AS)
• dec, zona Parc (Avram lancu), parter, ST 55 
mp, amenajat Ideal pentru locuit sau birou, 
cablnA preț 40.000 euro, neg, tel. 235208, 
0729.018866,0724.620358 (A6)
• zona Dada. A. Intermediar, termopane, modi- 
flcA parchA laminat bine întrețin A preț 22.000 
euro, tel 235208; 0724.620358; 0729.018866. (A6)
• zona N. Bălcescu, modificat, balcon închis, 
parchA în camere, laminat pe hol și bucătărie, 
gresie, faianță Instalații suplimentare noi, preț 
89.000 RON, tel. 235208; 0724.620358; 0729.018866 
(A6)
• zona Gojdu, Aaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorizat suportă modificări, 55 mp, 
preț 125.000 ron. Tel. 235208 0724/620358 (A6)
• pa IxM Decebal, dec, s-74 mp, vedere în 2 
părți, 2 balcoane, C.T, neamenajat preț 140.000 
RON, neg, 0745/640725. (A7)
• pa Emlnasca 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)
• ki Dada, A 2, convectorl, Instant apă caldă 
bale amenajată termopan, preț 70.000 RON, 
neg, tel. 0745/159608 (A7)
• pe Scărișoara, semldea, neamenajat C.T, et 
4, acoperit cu tablă preț 78.000 RON, tel. 
0749/268830. (A7)
• ta Dada, semld a, A. 3. neamenajat 2 holuri, 
parchet, contorlzări, preț 68000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• pe Zamflresca dec, et 2, parchA, gresie, 
faianță apometre, ocupabll imedlA, preț 105.000 
RON, tel. 0749/268830. (A7)
• pe Măritai, dec, A 3, parchA laminat, gresie, 
faianță C.T, termopan, balcon, preț 138000 RON, 
tel. 0749/268830. (A7)
• zona Ltaacdd, dea, A 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon închis, contorizărl, s=50 mp, ocupabil 
Imediat, preț 128.000 RON, tel. 206003,230324. 
(A7)
• zona Plajă 2 camere decomandate, modificat, 
living mare, CT cu telecomandă termopane Ac, 
mobilat șl utilat preț 160.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578 (A8)
• zona Zamflresca 2 camere, circuit, gresie, 
faianță termopane, parchet balcon închis, 
frumos, contorizărl, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578. (AS)
• Ahaa Armatei 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchA, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchA gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchA repartitoare, balcon închis, A. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• Mrridoo, multiple îmbunătățiri (gresie, 
faianță geamuri termopan, CT, parchA laminA 
vedere pe 2 părți), etaj 3, zona Gojdu, preț nego
ciabil, tel. 231800; 0740/317314. (A9)
• Bred, greala faianță parter, zona A, preț nego
ciabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490,
o’ L584M. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• apar» «,,, 2 ■ 3 camere decomandate, în 
Deva, Aaj intermediar, cu plata pe loc. Tel. 
0720/037163. (T)
• urgent, Deva, plata imediat Tel. 215212. (Al)
• te cumpAri foarte urgent apartament 2 
camere, în Deva, orice zonă Indiferent de Aai, 
se oferă preț bun, plata imediat de preferință 
fără amenajări, se oferă de la 65.000 ron pănăJa 
130.000 ron, tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)

CH= i
MODs

Vând ap. 3 camere (05)
• îmbunătățiri, 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 14 MPI și teren Intravilan 874 mp 
In Cârjiți. Tel. 0722/722112. (D
• semldecomandate, balcon, parchet, 78 mp, 
Aaj 1, bloc cărămidă zona Kogălnlceanu, preț
1,4 mid. lei, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• Go|da etaj 1, contorizărl complAe, parchA, 
balcon, preț 140.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• semldecomandate, centrală termică 
termopan la bucătărie, gresie, etaj 2, zona 
ștrand, preț 28000 euro. Tel. 0745/639022, 
0726/316798 (Al)
• urgent zona Progresul, etaj Intermediar, 
balcon, hol central, contorizărl, preț 150.000 RON, 
tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Cioclovina semldea, balcon, 
modernizări, preț 115.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent zona Dorobanți, amenajat modern, 
balcon, st=90 mp, preț 65.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• dec, hol central, gresie, faianță CT, apometre, 
zona pieței, preț 1.400 mid., neg., tel. 232060. 
0742/290024. (A3)
• dec, CT, parchA, fără îmbunătățiri, poate fi 
folosit și ca spațiu comercial, cu intrare din Str. 
Liliacului, preț 1-550 mid., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• decomandata 70 mp, contorizărl totale, 
parchA balcon mare, 2 băl, zona Bălcescu, preț 
130.000 ron, neg., accept credit Ipotecar, tel. 
0723/251498 0745/302200,232809. (A4)
• zona Decebal ultracentral, 2 băi, 2 balcoane, 
decomandate, termopan, parchet, bine 
întrețin A preț 50.000 euro, neg, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• zona Miorița balcon mare închis, 2 băl, 
contorizărl totale, parchA, accept credit 
Ipotecar, preț 39.000 euro, neg, tel. 0745/302200, 
0723/251498 232809. (A4)
• dec, A 2, CT proprie, 2 băi, 2 balcoane, 
geamuri termopan, mobilat, str. Dorobanți, preț 
53.000 euro, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (A5)
• A 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 
șl faianță 2 balcoane închise, totul contorizat, 
parchA în camere, merită văzut preț 45.000 
euro, tel. 235208; 0724.620358; 0729.018866. (A6)
• zona Decebal, decomandate, CT, parchA preț 
135.000 RON, neg, tel. 235208; 0724.620358; 
0729.018868 (A6)

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potri
vește!

• zona hvlratul Traian, Deva Aaj 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-dul Decebal, A1, dec., s=75 mp, contorlzări, 
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 contorizărl, preț 88.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, A 105 mp, modificat, 2 băl, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg, 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona L Creangă parchA, contorizărl, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg, tel. 0746/779288. (A8)
• semidec, camere cu parchet, contorizărl, 
balcon, etaj 1, Zona Gojdu, Deva, preț 130.000 
Ron, tel. 231.800. (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, 
u,«,u4049u. urSB/b- ®. (Aiu,

Cumpăr ap. 3 camere (06)

Pentru că e Luna Cadourilor, 21 decembrie vă poate aduce | ' i V. i! I

CONCURS

REGULAMENT: La acest concurs nu pot 
participa angajații S.C. Inform Media S R L. 
și nici rudele acestora de gradele I si II. Relații 
suplimentare la tel 211275, ini. 8806 -----------—

a câte 'l U J Ivii. între 15 noiembrie si 15 decembrie decupați fiecare 

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

Vrei o mobilă modernă» de calitate și iefttaă? 
Doar amgaahwl INTO 0-0 poate «Ieri!

• se cumpără apartament 3 camere, în Deva, 
orice bonă, indiferent de amenajări sau etaj, 
evaluare la vedere, cu plata imediat, tel. 
O' ^^..745/302200,232809. (A4)

Vând ap. 4 camere (07)
• decomandata, 22 Decembrie, Aaj 3, 2 
balcoane, 2 băl, centrală termică parchet, 
îmbunătățiri, preț 62.000 euro. Tel. 0726/710903. 
(Al)
• semldea, parchA apometre, et. 3, zona 
Gojdu, fără îmbunătățiri, preț 1.500 mid., neg., tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• dec, CT, 2 balcoane, 2 băl, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, superame- 
najat, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• Al, dec., 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 53.000 euro, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• dec, ta=100 mp, contorizărl, zona Dorobanți, 
preț 46.000 euro, tel. 223400, 0720/387896. 
0740/914688. (A5)
• tefflwpana CT proprie, bucătărie mare, 
cămară în balcon, Al. Lalelelor, preț 42.000 euro, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0740/914688 (A5)
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FLAY TAXI! SUPER OFERTĂ !îî
VÂND FIRMĂ TAXI
LA PREȚUL DE 150.000 EURO NEGOCIABIL

CUPRINDEt -

PERSOANĂ DE CQNTA(

TELEFON: 0721/ 951.722

iT PROPRIU;
4 PROPRIE;
h MIMAI ȘTEFĂNIȚĂ.

TOUR IMPEX GROUP vă oferă: i
SCULE ELECTRICE, MOTOFIERĂSTRAIE, MOTOUNELTE, £
^lITILAJEAGRICOLEjCENTRALETERMICF^_________

1. Deva, bd. Decebal, bl. I paner tel: 230310
2 Deva, bd. 1. Maniu, bl. J parter tel: 230210
3. Hunedoara, bd. Corvin nr. 9 tel: 712592
4. Orăștie, str Eroilor, bl.Cl part, tel: 244603 eStllTldfiricinC6*
5. Brad, str. Avram lancu, bl.43 p. tel: 612822

Aprobare pe 
4/ toc.
tin '

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

DITELNET vă oferă produse, 
servicii $1 solu{ii profesionale complete 
în domeniul telecomunicațiilor:
■ rețele telefonice fixe și wireless
* centrale telefonice, telefoane și faxuri
■ sisteme de alarmă antiefracțle
* echipamente de telecomunicații
* consultanță șl secretariat

' ’ (64983)

REALIZARE, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

St CRIOTI 1 DEW, STR. MARASTI BL M

SERVICII DE CURĂȚENIE

SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA Șl CONFORT 
Servicii profesionale de curățenie și de întreținere.

Tel/Ru:02 S4/2315S2 Mobll:0721/032271 |

: Computer
' l 1 Troubleshooters

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

(contabilitate, facturare, salarii, stocuri, solduri, banca-casa) 
Computer Trouble .looteri societate spedalirată tn servicii pentru 
tehnica de calcul $1 asistenta software vă oferă In luna decembrie § 
GRATUIT consultanță privitoare la sistemul Dvs. informatic. 5 
0nu aveți Încă implementat unulAavep un sistem de care nu sunteți 
mulțumit,fpur și simplu vreți șl o altă părere, sunați la O 230441 
ți un consultant se va deplasa la sediul Dvs. pentru analiză.

•«<

sc./^g^SfiL
OU ««terii tsww. nwaut ți 
transport pe o penuafa dc 
12 r J te numai 550 roti / 
pammnte, tUw" In perioada

iwf tam / r«». ozwmu.t 1

untdeMtA « s
W 0254/234717,

|^auradMMm*15^b_

SUPER OFERTĂ! 
Uși de interior PORTA DOORS
■ TAMNAMI PVC Șl ALUMINIU PROMU RIHAU

• SIAM TIRMOPAN • JALUZELE VERTICALI ■ RULOURI
• 10H REDUCERI

• GRATUIT: măturători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA
IMPEX III VA. \lr. Ion ( h jimj.i bl /*>, «ip /

Vă facem cunoscut că în data de 14.12.2006, 
ora 10, se va desfășura la sediul Sucursalei 
Hidrocentrale Hațeg, concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi:
• medic specialist medicina muncii
• responsabil de comunicare șl reia* 
țll publice
Condiții di partldoan;
- absolvent de Instituție de învățământ superior, 
de preferință Facultatea de Relații Publice
- energic, dornic de afirmare, hotărât
- cu disponibilitate pentru lucru în program 
prelungit
- creativ
- cu abilități de lucru în echipă șl comunicare
- absolvent de cursuri de management în 
domeniu
- experiența în lucru cu grupurile constituie un 
avantaj
- cunoașterea limbii engleze
- abilități de lucru cu calculatorul (POWERPOINT, 
CORELDRAW, EXCEL)
- domiciliat în zona orașului Hațeg

• tonă uHruentrolă et. 2. st 100 mp, balcoane 
spațioase, decomandate, gresie, faianță 
parcnet In camere, 2 băl, CT, proaspăt zugrăvit, 
merită văzut, preț 60.000 euro, tel 235208; 
0724.620358. (A6)
• bloc cărămidă, zona Qoldu, CT, preț 45.000 
euro, neg., tel. 235208,0729/018868. (A6)
• pe Hui 22 Decembrie, dec., et 3 dl n 4, modi
ficat, living mare, 2 băl, 2 balcoane, C.T„ ușă 
metalică s= 102 mp, amenajat frumos, preț 
62.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• pe Dorobanți, et. 4, acoperit cu tablă C.T., 2 
băl, balcon, neamenajat preț 48.000 euro, 
tel,0749/268830. (A7)
• pe UIcmcu, et. 2, semIdee., bloc de cărămidă 
contorlzărl, parchet, 2 băl, s=8C mp, preț 170.000 
RON, neg. ,tel, 206003,230324. (A7).
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et. 

. bun, gresie, Tal anță CT, 2 balcoane, Inst sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et. bun, CT, 2 balcoane, parchet 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288 
(A8)
• zone L Corvln, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288 (A8)
• dec, 2 băl, hol central, balcon, etaj 3, zona
Progresul, Deva preț 50.000 euro negociabil, tel. 
231300. (A9) ______

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva. I balcoane, 2 băl, scară Interioară 
centrală termică 130 mp, preț 240.000 ran. Tel. 
0722/564004. (Al)
• zona L Creangă, 6 camere decomandate, P+M, 
et. bun, 3 băl, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenalat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
1745/7»S’».(A8)

Vând case, vile (13)
• easă nouă tn Deva, P+E+M, sc 240 mp, 2 
Intrări separate, 5 camere, 2 băl, 2 bucătării, 
garai, centrală termică canalizare, 400 mp teren, 
pre( 98.000 euro, negociabil. Tel. 0722/564004. 
(Al)
• casă la 14 km de Deva 3 nivele, garai ți 800 mp 
teren, totul nou, canalizare, apă gaz, curent, 
preț 65.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• 1 cam», bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st»400 mp, zona Călugărenl, 
preț 230.000 RON, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (AS)
• casă P+l, 4 camere, 2 băl, garai, CT proprie, 
parțial termopane, st=1.200 mp, Deva, preț 
100.000 euro, neg., tel. 223400, 0720/387898 
0742/00522& (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 laritlii, D+ P+l, 4 camere, 2 băl, 2 
bucătării, balcon, scară Interioară, garaj pentru 
2 mașini, grădină centrală termică preț 200000 
euro, tel. 235 208,0724-620358 (A6) i

• electrician exploatare LEA și LES
Condiții dt participară
■ studii medii de specialitate
- minim 10 ani vechime în activitatea de 
exploatare și întreținere LEA și LES

• mașinist Instalații hidrotehnice și 
captftrl secundare
Condiții de participare
■ studii medii de specialitate
- domiciliul în zona Râu de Mori sau Sălașu de 
Sus.

înscrierea la concurs se face la Biroul resurse 
umane al S.H. Hațeg, până în data de 
8.12.2006, cu prezentarea următoarelor acte:
- cerere tip de înscriere (se completează la 
sucursală)
- copie după actele ce atestă studiile 
prevăzute pentru postul scos la concurs
- curriculum vitae (pentru postul de medic și 
responsabil de comunicare)
- copie după carnetul de muncă cap. IX
- adeverință medicală de la medicul de familie.

(71143)

■ zona Pietroasa, P+l, construcție 2000, parter:
2 camere, hol, bale, bucătărie, garai, la etaj: 3 
camere, hol, bale, bucătărie, pretabil 2 familii, 
curte, st»290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• construcție 20M, P+M, living, bucătărie, 2 băl,
3 dormitoare, terasă garai, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• eonetrucțle 1910, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garai, CT, teren 440 mp, preț 
80,000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• 1 camera, bucătărie, bale (gresie, faianță),

Slsclnă curte, ST=580 mp, zona ultracentrală 
eva, preț 150.000 euro negociabil, tel. 231300; 
0740/317314, (A9)

o Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)
• Irod, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040490,0788/158.483. (A10)
• Irod, «ona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negaciabii. tel. 0254/613.366, 
in 040« 10)

Cumpăr casâ (14)
• uroent, ta Deva sau Slmerla cu grădină plata 
Imediat Tel .5212. (Al)

Vând case la țara (17)

• 4 camera, anexe gospodărești, curte șl 
grădlnă 20 ari, pădure, localitatea UIbăreștl, 
comuna Rlblța, nr, 24, preț 350 milioane lei. 
Tel. 616308 0741/158997. (3/27,11)

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

Cumpăr case la țara (18)

• cumpăr eaaă bătrânească mică la țară 
preț maxim 220 milioane lei, tn județul 
Hunedoara. Tel. 0722/974460. (3/24.11)

Vând garsoniere (19)
• mesnen momm «te. balcon închis, 
renovată parchet, gresie, faianță etal 3, zona 
Bălcescu, preț 750 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/019418 (Al)
• decomandate, contorizări, termopane, ușă 
metalică Deva, preț 55.000 ron. Tel. 0745/639022, 
0726/316798 (Al)
• semldecomandate, contorlzărl, repartitoare 
de căldură parchet laminat balcon, zona 
Kogăl nlceanu, preț 72.000 ron. Tel. 0745/639022, 
0728316798 (Al)
• decomandate, contorizări, termopane, ușă 
metalică, parter, zone Emlnescu, preț 60.000 ron, 
negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)

A.P.M. Hunedoara $i DSVSA Hunedoara titularai Proiec
tului, anunță depunerea documentației tehnice în vederea obținerii 
acordului de mediu pentru obiectivul Rețea de canalizare șl stație 
epurare Incintă, situat în Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 226, Județul 
Hunedoara. Informații privind potențialul Impact asupra mediului al 
proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara din 
municipiul Deva, str. A. Vlalcu, nr. 25, zilnic între orele 8-16.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Hunedoara, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data apariției anunțului.

(71130)
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DOUA ștampile DINTR-UN FOC !
Osirx Rn-al UNA pentru birou 
L/UU UUdi UNA PENTRU BUZUNAR I

‘Pentru dtomotrul do 24 mmj

SC CRISDEY CAR SRL
închiriază autoturisme, 
utilitare și autoturisme 

pentru taxi. 
Preț unic! 
Informații

la tel. 0722/678.722.

o dec, comori, bucătărie, baie, etaj intermediar, 
zona Bejan, preț 65.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542,seara. (A2)
o 2 camera contorlzărl, etaj Intermediar, zona 
Dada, preț 56.000 RON, tel. 0741/154401,227542 
seara. (A2)
• dec, bucătărie, bale, etaj intermedalr, zona 
Dacia, preț 54.000 RON, tel. 0741/154401,227542 
seara (A2)
• 2 camsro, etaj intermediar, zona Gojdu, preț 
75.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2) 
dec., contorlzărl, parter, zona Gojdu, preț 21.000 
euro, tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• urgent semldec, parchet, gresie, faianță, 
repartitoare, mobilată, balcon închis, zona 
Mărăștl, preț 670 mii., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
e sona Emlnescu - poliție, 40 mp. etal Interme
diar, cu balcon, încăperi decomandate, centrală 
termică parchet, ocupabllă Imediat, preț 28.000 
euro, neg., accept credit Ipotecar, tel. 
0723/251498,0745/302200.(A4)
e zone M. Viteazul, balcon închis, Igienizată 
ocupabllă Imediat, accept credit Ipotecar, preț 
22.000 euro, neg., tel 0788/165703,0745/302200. 
(A4)
• el L dec., contorlzărl, termopane, gresie șl 
faianță moderne, Al. Romanilor, preț 65.000 RON, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0742/005228. (A5)
• el 8 contorizări, balcon, Al. Crlșulul, preț 
48000 RON, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
e parchet laminat apometre, lavabll, B-dul 
Kogălnlceanu, preț 75.000 RON, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228. (A5)
• zona M. Emlnescu, dec., et. 3, ocupabllă 
Imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208 
0729/018866. (A6)
• sona Miorița, balcon mare, contorlzărl, 
ocupabllă Imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208 0729/018866, (A6)
o zona Mâță et. 2, contorlzărl, balcon, parchet, 
preț 235208 0724/620358. (A6)
o legont In zona Goj du, et 1, 2 camere, s=27 mp, 
contorlzărl, parchet, preț 61.000 RON, neg., tel. 
0749/268830. (A7)
o zona Emlnescu et.3, semldec., s=26 mp, 
neamenajată zugrăvită curată contorlzărl, preț 
55.000 RON, neg., tel. 206003,230324 (A7)
o pe b-dul l. Maniu, et. 2, dec., neamenajată 
ocupabllă Imediat s=30 mp, preț 85.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
o In zona Miorița, semldec., s=30 mp, parchet, 
apometre, neamenajată liberă etaj 8, preț 
71.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (A7)
o bi Dorobanți, parter, dec., s=27 mp, gresie, 
faianță rolete exterioare, contorlzărl, 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 bale, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288. (A8)
■• zona Dada,2 camere, parchet gaz contorlzat 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță Inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288 (A8)
• doc, amenajau (parchet laminat, gresie, 
faianță), contorlzărl, etaj 3, zona Zamflrescu 
Deva, preț 85.000 Ron negociabil, tel. 231.800; 
0740/317314. (A9)
• semldec, suprafață 35 mp., cameră cu 
parchet, contorlzărl, balcon, zona Mărăștl, Deva, 
preț 62.000 Ron negociabil, tel. 231800; 
0740/317314, (A9)
o Irod, confort 1 sporit, etaj 2, mobilată preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0W15848». (A10)

• urgwrt, 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)
• m vinde teren, în Deva, zona Emlnescu, 
parcelat, de la 500 mp, la 800 mp, teren plan,, 
formă dreptunghiulară poziție bună Ideal pt. 
investiție, construcție casă acte la zl, preț de la 
22 euro/mp, la 25 euro/mp, neg., tel. 
0723/251498 0788/165 703,0254/232809. (A4)
• teren Intravilan la DN 7, la Intrare în Slmerla 
dinspre Deva, st=10.000 mp, fs= 25 m, toate 
utilitățile, preț 17 euro/mp, tel. 2234f^ 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• teren Intravilan, st=370 mp, în zona ultracen
trală toate utilitățile, Deva, preț 280 euro/mp, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0740/914688 (A5) 
teren intravilan la DN 7, Vețel, st= 2.300 mp, 
fs=13 m, curent electric, gaz metan, preț 7 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• teren Intravlan la'DN 7, între Deva șl Slmerla, 
2 parcele alăturate a câte 3.600 mp, flecare, 
utilități în zonă preț 19 euro/mp, neg., tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (A5)
• S parcele cu s=800 mp, 20 x 40 m, Intravilan, 
utilități în zonă, loc drept șl panoramă super, 
Deva, în prelungirea str, I. Vulcan, preț 18 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (A5)
• zona Zăvoi, îooo 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)
• Intravlan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr.de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
toate cu proiect si branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, htravlan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, Ideale 
pentru birouri și depozit preț210.000 euro, neg,, 
tel. 0745/786578. (A8)
• Intravilan, în Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, FS- 
18, utilități în zonă preț negociabil, tel. 212.141 
sau 231.800. (A9)
• $ 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp., tel. 231800 
sau 0745/511.776. (A9)
• Brad, grădină + garaj, st 350 mp, curent 
trifazic, preț negociabil, tel. 0254/613.366. 
0786/040.490,0788/158483. (A10)
• BratHlfva, 1800 mp, Intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. (A10),
• Brad, 1 ha, zona B, Intravilan, preț atractiv, triS» 
0254/613.366,0788/040,490,0788/158483. (AID)

Cumpăr teren (22)
• Bha> -mn Intravilan, la șosea Deva sau împre
jurimi, Plat» Imediat. Tel. 215212.'

Vând spații comerciale (25)
• vând/lnehlriei spațiu comercial în Deva str. 
M. Emlnescu, 40 mp, contorlzărl, amenajat, p « l 
34.500 euro sau chirie 1000 ron/lună W. 
0723/335169. (T)
• teognauli «■ 70 m . centrala rml
canalizare, curent electric, înălțime de 48 n)i 
preț 500 euro/mp, tel .0745/357893, (A2) «■
• hală de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședințe, poduri rulante, cale ferată 
rampă teren st*6700 mp, zpna 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, 232060,0742/290084. 
(A3)
• st«290 mp, H=4,5 m, curent trifazic, CT, birou 
renovai zona Deva preț 140.000 euro, neg., tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• m vinde apartament 2 camere, zona Gojdu, 
modificat în spațiu comercial, contorlzărl, prăț 
36.000 euro, neg., tel 0723/251498 0745/302200. 
232808(A4)
• se vinde apartament 2 camere, zona 
Emlnescu, parter, modificat tn spațiu comercial, 
parchet, gresie șl faianță contorlzărl, ocupabli 
repede, preț 120.000 ron neg., tel 0745/302200, 
0723/251498,232809. (A4)
• zona Mărăștl, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578 (A8) ;

Vând alte imobile (27)
• Brad, cuptor patiserie cu dospltor, preț nego
ciabil, tel. 0254/613366, 0788/040.«0,
0788/158483. (A10)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjenl, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)

• Brad, carmangerie, abator, anexe, st 400 mp, 
preț negociabil, tel. 0254/613.368 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, dependințe (garaj P+l), 50 mp, curte 
mare, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
<1788/040.490.0783/158483. (A10)

imobile chirii (29)

Cumpăr garsoniere (20)
• se cumperi foarte urgent garsonieră în Deva, 
orice zona, 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 teranuri extravilan de 6000 șl 24700 mp 
localitatea Toteștl ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu șl cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
• Intravilan, pratabll depozlt/hală pro- 
ducțle/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)
• Deva «onâ rezidențială, 6 parcele, 740 mp 
parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 euro 
parcela Tel. 0722/564004. (Al)

• IntravEsn, pe DN7, lângă ștrand, 1200 mp, fs 40 
m, preț 120 euro mp, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)
• urgent Intravilan, st=5000 mp, fs 20 m, 2 
parcele, acces din DN 7, zona Sântandrel, Ideal 
pentru hale Industriale, preț 15 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024 (A3)
• htrovăan, 6700 mp, fs 30 m, facilități: apă gaz, 
curant, zona Sântuhalm, preț 25 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024. (A3)

• «fer spre închiriere, în Deva str. Horea 
nr. 143 A, casă (demisol, parter, etaj) în 
suprafață de 240 mp, pretabil ă pentru sediu 
firmă depozitare sau locuință Tel. 
0729/165801.(2/24.11)

• ofer spre închiriere garsonieră mobilată 
.termopan, ușă metalică utilată în Complexul 
studențesc Timișoara preț 150 euro/lună Tel. 
0721/0S313. (T)
• primesc în gazdă o elevă aproape de Liceul 
Pedagogic, la casă acces la bucătărie șl bale. 
Tel. 0254/216347. (T)
• ofer spre închiriere garsonieră, în Deva 
mobilată complet, preț 80 euro/lună Tel. 215212. 
(Al)
• ofer spro închiriere apartament 2 came®
complet mobilat, preț 150 euro/lună Tel. 21T J 

(Al) V
• ofer sproînchiriere spațiu comercial, în u»« 
70 mp plus 130 mp depozit, termopane, centrală 
termică, preț 800 euro/lună Tel. 215212. (Al) >
• Al Patriei, parter, 2 camere, semldec., CT, 
mobilat frumos, s=50 mp, preț 300 euro/lună + 
garanție, tel .0745/367893. (Â2)

• lullu Meniu, et. 9,3 camere, dec., CT, mobilă 
nouă amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună + garanție, tel .0745/367893. (A2)
• B-dul DeeobaL 2 camere, dec., et 2, reparti
toare, amenalat, mobilat, utilat preț 150 
euro/lună + garanție pt cheltuieli, tel 
.0745/367893. (A2)
• B-dul Deeebal, 3 camere, dec., et. 1, reparti
toare, amenajat mobilat utilat pe termen lung, 
preț 700 RON/lunâ + garanție pt cheltuieli, tel 
.0745/367893. (A2)

RECLAME
I

mailto:cdlnls@amart.ro
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SOCIETATEA COMERCIALĂ SARMISMOB S.A. 
DEVA, județul Hunedoara

CONVOCARE
A adunării generale extraordinare a acționarilor Societății Comerciale SARMISMOB S.A., cu sediul 

în Deva, str. Dr. Victor Șuiaga, nr. 2 județul Hunedoara, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerțului Hunedoara cu nr. J20/356/1991, cod unic de înregistrare 2117288, atribuit fiscal R.

Președintele consiliului de administrație al S.C. Sarmismob S.A., str. Dr. Victor Șuiaga, nr. 2, jud. 
V Hunedoara, cu numărul de înregistrare la ORC J 20/356/1991, conform prevederilor legii nr. 

31/1990 republicată și a prevederilor statutare, conform art. 8 din actul constitutiv al societății, la 
solicitarea acționarului majoritar Euro Timber International B.V., convoacă adunarea extraordinară 
a acționarilor, la data de 14.12.2006, ora 10, la sediul societății din loc. Deva, str. Victor Șuiaga, nr. 
2, jud. Hunedoara. La această adunare sunt îndreptățiți să participe toți acționarii societății înre
gistrați la data de 27.11.2006 în Registrul Comerțului.

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

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

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

3. Diverse
în situația în care adunarea generală a acționarilor întrunită în sesiunea extraordinară nu va fi 

legal și statutar constituită sau nu va putea lua hotărâri la prima convocare, se convoacă o nouă 
adunare generală extraordinară cu aceeași oridine de zi, în același loc, la aceeași oră, pentru ziua 
de 15.12.2006. (7oai9)

• vând Matiz gri-metalizat, unic proprietar, 
garanție un an, af 2004. Tel. 0745/873243. 
(446099/2811)
• vând Trabant aripi spate stânga, dreapta etc. 
Tel. 0254/231129,214319. CD
• vând Volvo V401,9 TDI, af 2001, full-electric, 
ABS, SRS, MP3, jante Al 16 inch, persoană fizică, 
preț 8500 euro. Tel. 0723/301857. CD

• vând planșetă germană Kuhlmann 1000/1500 
mm. Tel. 0740/950868 CD
• vând țuică de prune, producție 2006, preț 18 ■
20 ron/litru, alcool 39 - 41%. Tel. 281237. (T)

Pierderi (62)

Piese, accesorii (42)
• vând 4 jante Al 15 inch, 5 găuri, preț 350 ron, 
negociabil. Tel. 07M/777569.(D

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

Matrimoniale (69)
Mobilier și interioare (47)

• vând convenabil mobilă second, birou, 
servantă hol, bucătărie, mochete, mașină 
automată combină frigorifică aragaz, prețuri 
accesibile. Tel. 218084,0722/586808 0743/211074, 
0724/643045. (T)
• vând urgent și negociabil set canapele pluș 3, 
2,1, toate extensibile șl canapea stofă exten
sibilă vitrină cameră tineret, toate stare foarte 
bună Tel. 0745/138706,0744/624867. CD
• vând irgenl colțar de cameră preț foarte bun. 
Tel. 0723/262441. (T)

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

Prestări servicii (72)
• 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 comptairl 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 Mo șl lațuri pentru acoperiș, preț nego
ciabil. Tel. 024/115798 (T)

Electrocasnice (56)
• vând frigldtr Arctic mare, stare foarte bună 
preț 230 ron. negociabil. Tel. 0254/213355. CD
• vând mașină electrică de cusut, pe stativ tip 
masă 1,0/05 m, la 220 V, preț 650 ron. Tel. 
0254/222398 CD

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• abordabil, transport zilnic, sigur șl rapid, 
persoane In Itala -100 euro, Spania • 120 
euro, Franța, Portugalia șl Belgie, cu mețtai 
moderau aduceri pentru gnipuri; asigur 
necesarul pentru o călătorie sigură Tel. 
0723/329600, 0765/455835, 0743/241010. 
(4/21.11)

• 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, lnternational@expertjob.ro. 
(69168)
• Instituție flnandarâ de renume mondial anga
jează personal pentru consultanță financiară 
Salariu atractiv, mediu de lucru plăcut. CV se 
trimit la adresa: frentvalentin@yahoo.com. Tel. 
0721/139589.(3/2811)
• SC TransRvaida Building SRL Deva angajează 
muncitori necaliftcați 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 patiserl cali
ficați și necalificați. Se asigură pachet salarlal 
atractiv. Tel. 0723/599610, 0722/301942, 
0254/230491.(7/24.11)
• SC Dencel Simerla, Piața Unirii, nr. 18 anga
jează muncitor copfecții metalice, specialist. 
Interviul șl proba de lucru vor avea loc în 29 
noiembrie, ora 10, la sediul unității. Tel. 260770. 
(9/27.11)

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

cuvw

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 

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

• otar pentru închiriat ap. 4 camere, mobilat și 
utilat, totul nou, CT, aragaz, frigider, TV, mașina 
de spălat, superamenajat, zona Al. Neptun, preț 
350 eu ro/lunâ, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• olar ptntni închiriat ap. 3 camere, mobilat, 
aragaz, frigider, contorizari la apă șl gaz, preț 
100 euro, zona T. Malorescu, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• olar pantru închiriat ap. 4 camere, mobilat, 
aragaz, frigider, CT, renovat, zona 22 Decembrie, 
preț 300 euro, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• ofer spațiu comercial de închiriat ST 45 mp, 
super amenajat, zona BRD Deva, CT, termopane, 
preț 8 euro/mp, neg., (360 euro/lună neg.), tel 
235208,0729.018866,0724.620358 (A6)
■ zona Mărtștt,apartament 3 camere (living și 2 
dormitoare), termopane, centrală termică, 
podele laminate, tv color, gresie, faianță, 
mobilat șl utilat, preț 300 euro/lună. Tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
■ comardaL S-203 mp. zona 22 Decembrie, 
Deva, preț negociabil, tel. 212.141 sau 
0745/511.776. (A9)

• caut apartamente sau garsoniere, (NE)mobl- 
late, zona Gojdu, B-dul Decebal, plăți, M. 
Eminescu, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 235208 0724-620358 0729- 
018866. (A6)
• apartament 4 camere, zona Liliacului, etaj 
Intermediar, de lux, centrali termici, 
termopane, gresie + faianță, parchet, complet 
mobilat șl utilat, merită văzut, preț negociabil, 
tel. 235208 0724-620358 (A6)
• spațiu comercial în Deva, zoni ultracentrală, 
S-140 mp, amenajat, contorizări, preț negociabil, 
tel. 231300 sau 0745/511.776. (A9)

• ofer pentru montă masculi de Ciobănesc 
mioritic șl Ciobănesc caucazian, exemplare 
superbe, talie foarte mare; vând pui de Foxteri er 
din părinți buni vânători. Tel. 0720/575832. (T)
• vând 100oi țurcane, preț negociabil. Informații 
la tel. 0354/407981. (4/2811)

Altele (61)

Auto românești (36)

• vând Aro M 461, motor Mercedes 240 D, 
tracțiune Integrali, stare tehnici buni, 
preț 4750 ron, negociabil. Tel. 0722/328819. 
(2/2811)

• cumpăr lăzi șl palețl din plastic. Tel. 
0723/227569. (T)
• vând cadă de baie, nouă acrii, cu scurgere 
automată șl fațadă inclusă preț 250 ron, nego
ciabil. Tel. 0723/227569. CD
• vând dlvwM covoare și mochete, masă 
bucătărie cu scaune, dulăpior încălțăminte, preț 
avantajos. Tel. 0723/288282. CD
• vând fdrauH nouă în 2 cariate, preț nego
ciabil. Tel. 0254/215795. (T)
• vând pevfcn apicol înmatriculai verificat 51 
familii, cu faguri clădiți în magazii, preț apreciat 
de cumpărător. TeL 231129,214319. CD

:i;»a wr

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

Auto străine (37)

Cerințe:
• minimilim studii medii

• capacitate pentru muncă în echipă
• cunoștințe temeinice de operare

Macintosh: QuarkXPress,
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție la:

Inform Media SRL.
Bajusz Andrăs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajuszOinformmedia. o
Informații: 0724-22-03-65.

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider în publicare^ 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

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:

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

Oferim:

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

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, int. 8808.
Persoană de contact: Camelia Gîga,

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

(32135)

• vând Daewoo Matiz, af 2004 luna VIII, garanție, 
carte service, km reali, închidere centralizată 
alarmă radlocasetofon. Tel. 0723/270348. CD

CONSUL SA
angajează

proiectanți în 
domeniile apă, 

canal și drumuri și 
topometriști. 
Experiență în 

domeniu 
minim 2 ani.

Informații la telefon 
0254/211130 sau la 
sediul societății din 
Deva, Bulevardul 
Decebal, bl. P, * 

Mezanin.

în exclusivitate pentru 2006 o minune dumnezeiască 
Maica Sfântă venită din Țara Sfântă la cererea cre
dincioșilor cu cele mai puternice leacuri sfinte bisericești, 
talismane, purtătoare de noroc, uleiuri binefăcătoare 
aduse de la mormântul lui lisus, Amin.

Cazuri rezolvate:
Sunt din Deva, Ion, și aduc mii de mulțumiri măicuței 

Paraschiva pentru că mi-a adus lumină în casă, după doi 
ani m-am împăcat cu soția mea.

Sunt Anca și D-zeu s-o binecuvânteze pe Măicuța 
Parschiva pentru că m-a vindecat de o boală care nu se 
mai putea trata.

Sunt Loredana și mulțumesc Măicuței Paraschiva că 
mi-a dezlegat cununiile și acum sunt căsătorită și fericită.

Apelați cu cea mai mare încrederel
Sunați și sigur o să fiți ajutați chiar din prima ședință, 

telefonic sau de la distanță pe baza datelor personale, 
rezultatul este garantat 100%. Tel. 0748.946177.

(71234)

BGS DIVIZIA DE 
SECURITATE

0745/071.839.
Redacția nu și asumă responsabilitatea pentru conținutul anunțurilor de 
mică și mare publicitate.

(707M)

printre noi!

Te așteaptă un 
8LW': mediu motivant, 

k un program

flexibil și colegi 

dornici să-ți 
Jk transmită experiența 

acumulată în cadrul 

nei companii multinaționale!

Trimite CV-ul tău cu mențiunea “Lucrător" la 
McDonald’s Deva DT, Str. luliu Maniu nr. 18, Deva, 
Județul Hunedoara; fax: 0254/235,868, e-mail: 
deva@ro.mcd.com. Data limită până la care se pot 
trimite CV-urile: 31 decembrie 2006.
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•Afectează creierul. în cazul 
adolescenților, jocurile video violente sti
mulează activitatea din regiunile creierului 
asociate emoțiilor și reduc răspunsurile din 
zonele asociate raționamentului și autocon
trolului, conform unui studiu american.

• Crește riscul. Consumul zilnic de 
sandvișuri cu șuncă poate crește cu peste 
50% riscul de apariție a cancerului la vezica 
urinară, este concluzia unui studiu realizat 
de o echipă de cercetători americani.

Nuvolari Belgrad Grand Prix, ar putea 
deveni la Londra cea mai scumpă mașină 
văndută vreodată la licitație. iFoto: EPA)

Snoop Dogg, arestat din nou

Semnal din 
spațiu

Paria (MF) - O echipă i 
de astronomi europeni a i 
detectat un fascicul de i 
raze cu nivel extrem de i 
ridicat de energie care i 
vine din spațiu și care î 
„mătură” Terra cu re
gularitatea unui far, a i 
cărui intensitate este de 
o sută de mii de ori mai 
mare decât a celui mai i 
puternic semnal detectat ; 
până acum.Acest fascicul i 
de raze gamma este emis i 
de un sistem binar, i 
numit LS 5039, format i 
dintr-o stea enormă, de j 
20 de ori mai mare decât i 
Soarele, și un asociat i 
foarte compact care ar I 
putea fi o gaură neagră j 
sau o stea cu neutroni. ; 
Explicațiile apariției i 
acestui semnal sunt Încă I 
in stadiul de Ipoteze. j 

JOaCa Dană din cele trei manguste, 
primele născute în captivitate la grădini 
zoologică din Call, Columbia, se joacă la pri
ma Ședința foto. (Foto: EPA)

Amenințată cu rezilierea
Los Angeles (MF) - Britney Spears a fost 

amenințată de casa ei de discuri cu 
rezilierea contractului din cauză că, după 
anunțul divorțului de Kevin Federline, 
vedeta merge în fiecare noapte la petreceri 
și nu se mai ocupă de muzică. Casa de dis
curi Jive este foarte îngrijorată de faptul 
că aceasta își pune cariera în pericol, mai 
ales că vedeta și-a luat o pauză de un an 
și jumătate pentru a se ocupa de familie. 
După anunțul divorțului de Kevin, Spears 
a fost o prezență constantă la petrecerile 
din Los Angeles împreună cu prietena ei, 
starleta Paris Hilton. O sursă apropiată lui 
Britney a declarat că vedeta le-a spus pri
etenilor: „Am fost însărcinată în majori
tatea timpului în ultimii doi ani și 
jumătate și acum vreau să petrec.”

■ Cântărețul de rapp 
Snoop Dogg a fost ares
tat din nou pentru de
ținere de droguri și arme.

i
tos Angeles (MF) - Starul 

raâ-ului american Snoop Dogg 
a fost arestat din now pentru 
deținere de arme și droguri, la 
Los Angeles, după ce a parti
cipat la o emisiune de televi
ziune unde fusese invitat să 
cânte, aceasta fiind a treia oară 
când are probleme cu poliția în 
ultimele trei luni.

Polițiștii au găsit în mașina 
cântărețului marijuana, coca
ină și o armă de foc, a indicat 
un purtător de cuvânt al po
liției. Snoop Dogg, al cărui nu
me real este Calvin Broadus, a 
fost arestat, iar cauțiunea a fost 
stabilită la suma de 60.000 de 
dolari. Pe 26 octombrie, Snoop 
Dogg a fost acuzat de deținere 
de arme și droguri, după ce a 
fost arestat pe un aeroport din 
California. Cântărețul a plătit

Bono, în vizită în Japonia
Tokyo (MF) - Bono, solistul 

trupei irlandeze U2, și-a 
împrumutat pentru câteva 
minute celebrii săi ochelari 
de soare premierului japonez 
Shinzo Abe, în timpul unei 
întâlniri la Tokyo, unde cei 
doi au discutat despre com
baterea sărăciei și a maladiei

Slater (Foto: EPA)

Boao ș) premierul Japonez
(Foto: EPA)

Papa a

Divorțat
Los Angles (MF) - 
Actorul american 
Christian Slater a 
dvorțat de 
producătoarea de 
televiziune Ryan 
Haddon după un 
mariaj care a durat 
șase ani, conform 
documentelor judi
ciare publicate la Los 
Angeles. Slater (37 
ani) și Haddon (35 
ani) au anunțat că se 
separă în 2004. Foștii 
soți au împreună doi 
copii, un băiat de 
șapte ani și o fetiță 
de cinci ani.

făcut apel la pace
■ Suveranul Pontif a 
făcut apel la pace, în 
timpul primei slujbe 
ținute în Turcia.

Ankara (MF) - Papa Benedict 
al XVI-lea a ținut la Ephesus 
prima slujbă religioasă din tim
pul vizitei sale în Turcia, țară 
preponderent musulmană, lan
sând un nou apel la dialog în 
Orientul Mijlociu. „Facem un 
apel pentru pace și recon
ciliere, înainte de toate pentru 
cei care locuiesc pe pământul 
pe care noi îl numim «sfânt» 
și care este considerat astfel 
atât de creștini cât și de evrei 
și musulmani”, a declarat 
Papa. „Pace întregii uma
nități”, a adăugat Suveranul 
Pontif. Papa Benedict a su-

Michelle și Heath (Foto: epa)

Snoop Dogg (Foto: EPA)

a plătit o cauțiune de 35.000 de 
dolari și trebuie să apară la tri
bunal pe 12 decembrie.

Pe 27 septembrie, Snoop 
Dogg a fost arestat pe aeropor
tul John-Wayne din Irvine, în 
timp ce se îmbarca în cursa 
pentru New York. Autoritățile 
i-au descoperit în servietă o 
bâtă telescopică, de tipul celor 
utilizate de unele forțe ale 
poliției. Starul a fost pus sub 
acuzație.

SIDA în Africa. Ochelarii de 
soare fac parte dintr-o linie de 
produse al căror logo este o 
combinație între cel al lui 
Giorgio Armani și cel al cam
paniei RED, o inițiativă a lui 
Bono și Bobby Shriver pentru 
colectarea de fonduri în be
neficiul săracilor.

Cântărețul de rock a pledat 
cauza țărilor sărace în fața 
lui Abe, în timpul unei 
întrevederi care a avut loc la 
reședința oficială a pre
mierului japonez. Cu un aer 
foarte serios, Abe a purtat 
pentru câteva momente 
ochelarii lui Bono în fața jur
naliștilor și fotografilor.

Florina Născută 
în zodia Gemeni, îi 
plac înotul, muzica 
și dansul.

www.huon.ro 
(Foto: Traian ’Mânu)

Papa Benedict „în pelerinaj" la Ephesus (Foto: epa)

bliniat faptul că a venit „în 
pelerinaj” la Ephesus, unde 
conciliul creștin a proclamat, 
în 431, „maternitatea divină a

fecioarei Maria” (mama lui Iis- 
us). Suveranul Pontif a spus că 
a venit pe urmele predeceso
rilor săi, Paul al VI-lea și loan

S-ar putea căsători în curând

Paul al II-lea, și ale „prietenu
lui turcilor”, monseniorul 
Angelo Roncalli, viitorul loan 
al XXIII-lea, al cărui nume a 
fost aplaudat de toți cei 
prezenți la slujbă.

Benedict al XVI-lea s-a 
adresat și micii comunități de 
catolici din Turcia, care 
întâmpină multe dificultăți de 
ordin religios, și l-a amintit pe 
preotul italian Andrea Santoro, 
asasinat în februarie la Trab
zon, nord-estul acestui stat.

Ieri seara, la Istanbul, 
Suveranul Pontif a avut o 
primă întrevedere cu Patri
arhul Constantinopolelui, Bar
tolomeu I, reprezentantul spi
ritual al ortodocșilor. Cei doi 
vor mai avea o întrevedere 
astăzi, înainte de a semna o 
declarație comună.

Los Angeles (MF) - Actorul 
australian Heath Ledger (27 
ani) și iubita sa, actrița 
Michelle Williams (26 ani), 
s-ar putea căsători în curând. 
Actorul a fost văzut ridicând 
o autorizație de căsătorie 
împreună cu logodnica sa. Cei 
doi actori au împreună o 
fetiță, în vârstă de 13 luni, 
Matilda.

Ledger și Williams s-au 
întâlnit pe platourile de fil

mare la „Brokeback Mountain 
• O iubire secretă”, regizat de 
Ang Lee, și recent au 
achiziționat împreună o casă 
în New York. Purtătorii de 
cuvânt ai cuplului au refuzat 
să facă vreun comentariu.

Heath a declarat de mai 
multe ori că este foarte 
recunoscător că are o familie 
și că Michelle și bebelușul lor 
îl fac să fie cel mai fericit om 
din lumea cinematografiei.

francez Charles Aznavour 
a fost omagiat, marți, în 
deschiderea Festivalului 
Internațional de Film de 
la Cairo. (Foto: EPA)
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