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A spart codurile NASA
• • ♦ o-.e ••■oeorooooeeeoooceoeee* • « • • • ■ Victor Faur susține 

că a spart, din joacă, 
sistemele de securitate 
ale instituțiilor din SUA.

Arad (C.T.) - Victor Faur este pus sub acuzare în Statele Unite ale Americii pentru că a spart, prin intermediul

Intemetului, rețelele informatice ale unor instituții guvernamentale americane. Victor Faur, în vârstă de 22 de ani, a pătruns ilegal în 150 de computere aparținând Agenției Spațiale (NASA), Forțelor Navale și Departamentului Energiei. Tânărul susține că a făcut acest lucru din pasiune

pentru calculatoare și că nu face parte din nici o organizație. „Tot ce am făcut în decursul acestor doi ani a fost o joacă. Niciodată nu m-am gândit să fac acest lucru pentru a produce pagube statului american, pentru a face rău cuiva sau pentru a obține foloase materiale. Nici nu fac

parte dintr-o organizație care se ocupă cu așa ceva”, a declarat hackerul arădean, care a tinut capul de afiș al știrilor naționale în ultimele două zile. Toată această „aventură” a început anul trecut și a durat până acum două luni, când a decis să renunțe pentru a se angaja, /p.3
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Accident pe DN 7. Un accident de circulație soldat cu rănirea gravă a două persoane a avut loc, sâmbătă, în apropiere de Săcămaș. Vladimir V., din Arad, a încercat să efectueze o manevră de depășire, dar nu a mai reușit să intre pe banda lui de mers.
(Foto: T. Mânu)

Punctul de pensie, în creștere
Valoarea punctului de pensie se majorează de la 
1 decembrie.

396,2 RON

3393 ROM
la 396,2 RON.- Majorare de la 339,

- Din cei 5 milioane de pensionari care vor 

de mirarea pensiita complet, 

980.000 sunt oansionari agricultori.

Grafica: Cuvântul liber, sursa: WR

fa zilele de 24 și 26 decembrie,
Primăria Municiufui Deva 

organizează, cu prilejul aderării la 
Uniunea Europeană la 1 Ianuarie 

2007, manifestări la care sunt invi
tați tofi cetățenii. Data de 24 

Jecei brie va fi dedicată colindelor 
șt spectacolelor folclorice, tar în 26 

sunt invitate trupe ae succes din 
România. s

E

„Sah" la senatorul Arîon
<9

■ Biroul Executiv al 
organizației municipale 
PNL Hunedoara a fost 
suspendat din funcție.

Hunedoara (M.S.) - Biroul Executiv al organizației municipale Hunedoara a Partidului National Liberal (PNL) a fost suspendat din funcție, urmând ca un nou organism de conducere, inclusiv pre

ședintele acestuia, să fie ales până la sfârșitul lunii decembrie. Decizia survine după ce președintele organizației, senatorul Viorel Arion, a semnat Apelul pentru unitatea PNL și a cerut reprimirea în partid a lui Theodor Stolojan și Valeriu Stoica. Până la organizarea de noi alegeri, organizația va fi condusă de vicepreședintele filialei județene, loan Macovei.

în replică, senatorul Viorel Arion a declarat că nu a fost înștiințat oficial de decizia luată de colegii săi. „Este o măsură represivă pentru că am îndrăznit să am o altă părere decât cea a conducerii PNL. Singura mea vină este un delict de opinie pentru că am cerut ca doi președinți ai PNL să fie integrați din nou în partid”, a spus senatorul PNL.

Accident la PuiPui (T.S.) - Un accident soldat cu rănirea ușoară a unei persoane a avut loc, ieri, în apropierea localității Pui. Nicolae M., din Teregova (CS) a pătruns pe contrasens, intrând în coliziune cu o Dacie 1307 condusă de Nicolae P., din Mătăsari (Gorj). Accidentul s-a soldat cu leziuni ușoare.
Scumpiri în 2007 la gaze
■ Prețul gazelor natu
rale din producția in
ternă crește de trei ori 
anul viitor.

Deva (C.P.) - Prețul gazelor naturale din producția internă va crește de trei ori anul viitor, de la 145 dolari/mia de mc, prețul maxim valabil în primul trimestru din 2007, la 170 dolari/mia de mc, prețul propus pentru ultimul trimestru al anului viitor. Autoritatea de Reglementare în Dome

niul Gazelor Naturale estimează că acest calendar va determina o creștere a preturilor finale la consumatori cuprinsă între 8% și 12% pentru 2007, majorarea fiind influențată de evoluția prețului gazelor naturale din import. Calendarul de creștere a preturilor propus de ARDGN are în vedere estimările actuale privind nivelul cererii interne și al producției de gaze naturale, evoluția ratei de schimb, a preturilor la importul de gaze naturale și a tarifelor reglementate.
RECLAMĂ
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• Cu mâna pe Coran. Keith Ellison, care vaf deveni primul musulman membru al Congresului american, a generat nemulțumirea’ unora dintre conservatori prin intenția sa de a folosi Coranul pentru ceremonia de' depunere a jurământului.
. «Continuă protestele. Miile de manifes-* tanți care au participat la mitingul de la Beirut și care au petrecut noaptea la adăpostul , corturilor albe amplasate în centrul capitalei, sunt hotărâți să nu părăsească zona până‘ când Guvernul nu va demisiona.

Conservatorii intra in Opoziție

Peste 50 de morți și 90 de răniți într-un triplu 
atentat la Bagdad (Foto: epa)

■ Biroul Politic al PC a 
decis, ieri, retragerea 
imediată din Guvern și 
trecerea în Opoziție.

I

București (MF) - Biroul Politic al PC a decis, ieri, retragerea imediată a reprezentanților formațiunii din Guvern și trecerea în Opoziție.Consiliul Național al PC, convocat de președintele Dan Voiculescu, și-a început lucrările cu prezentarea Rezoluției Biroului Politic al formațiunii, privind ieșirea imediată de la guvernare.Rezoluția a fost votată cu u- nanimitate de membrii Biroului Politic, mandatat, în luna iunie a acestui an, de către Consiliul Național să ia a-

ceastă decizie, în cazul în care nici una dintre propunerile parlamentare ale PC nu va fi adoptată de către partene- 
W.............
PC nu este intere
sat in nici un fel 
de un proces de 
fuziune cu alte 
partide din Româ
nia.

Dan Voiculescu

..........•.................. wrii de guvernare.Decizia privind ieșirea de la guvernare a fost luată, potrivit Rezoluției, ținându-se cont de „grava criză politică creată de președintele Traian Băsescu, PD și Theodor Stolo- jan, cu atac direct asupra pre

mierului și a PNL”, și „considerând îndeplinirea obiectivului pentru care a acceptat să intre la guvernare, anume stabilitatea politică, și integrarea europeană”.Dan Voiculescu a negat o posibilă discuție cu PNL și Acțiunea Populară, în vederea unei fuziuni, precizând că formațiunea pe care o conduce nu este interesată să fuzioneze cu niciun partid din România.
Vot pentru bugetPreședintele PC, Dan Voiculescu a anunțat duminică, la ședința Consilului Național, că formațiunea pe care o conduce va vota bugetul de stat pe anul 2007, cu condiția ca inițiativele legislative ale

conservatorilor să fie susținute de PNL și PD.„Vom vota bugetul de stat în Parlament, pentru că o țară nu poate trăi fără buget, așa cum o familie nu poate trăi fără buget. Așteptăm până săptămâna viitoare un aii 4 gajament din partea PNL șW PD, pentru susținerea inițiativelor noastre privind reducerea TVA la alimentele de bază de la 19% la 9%, și cea prj- vind neimpozitarea profitului reinvestit”, a anunțat liderul conservator.Voiculescu s-a lansat într-un atac vehement la adresa PD șl a președintelui Traian Băsescu. Liderul PC a mai spus că Traian Băsescu este artizanul dispariției PNL și a creării unui nou partid liberal.
- Zeci de morți și răniți
* la Bagdad

Bagdad (MF) - Bilanțul victimelor triplu- ' lui atentat de sâmbătă, de la Bagdad, a a- juns la 51 de persoane, în timp ce alte 90■ de persoane sunt rănite, potrivit unor surse* din cadrul poliției și al Ministerului irakian de Interne.* Atentatul s-a produs la două zile după ce■ președintele american George W. Bush s-a ‘ întâlnit cu premierul irakian pentru a discuta despre modalitățile de a combate violențele confesionale și la zece zile după cel mai grav atac din 2003, soldat cu moartea; a 200 de persoane.Atacul coincide cu dezvăluirea unui raport secret elaborat de secretarul american al Apărării Donald Rumsfeld, care recomanda mc-alfîcarea strategiei din Irak.< Un locuitor din zonă a declarat că au a-, vut loc trei explozii puternice în decurs * de trei minute, degajând un fum dens pe" străzile înguste ale vechiului cartier Sa- driya și provocând un adevărat camagiu., Circa 20 de mașini și tarabele din piață> au ars.
I ------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------

Anchetă 
paneuropeană

Londra (MF) - Ministrul britanic de Interne, John Reid, a declarat că ancheta privind decesul fostului spion rus Aleksandr Litvinenko, iradiat cu poloniu 210, ar fi de natură paneuropeană, dând asigufări că anchetatorii Urmăresc toate pistele posibile. „Vom merge acolo unde firul evenimentelor va conduce ancheta. în următoarele zile, cred că acest lucru se va extinde dincolo de teritoriul Marii Britanii”, a declarat el. Azi, la Bruxelles, la reuniunea miniștrilor de Interne europeni, Reid va avea un schimb de informații cu aceștia. „Autoritățile sanitare au început să intre în legătură cu colegii lor europeni și poliția le va conduce pașii în direcția descoperirilor anchetei - în interiorul sau în afara Marii Britanii”, a a- sigurat el.

27

■ \

Varujan Vosganian: PC ar 
putea da apă la moară PD

București (MF) ■ Purtătorul de cuvânt al PNL, șenatorul Varujan Vosganian, a declarat că gestul politic de retragere de la guvernare a PC poate crea instabilitate politică, subliniind că acesta „ar putea da apă la moară PD, care dorește alegeri anticipate".„PNL privește cu preocupare retragerea conservatorilor de la guvernare, într-un moment în care România are maximă nevoie de stabilitate politică”, a declarat Vosganian.

Varujan Vosganian (Foto: arhivă)

Potrivit acestuia, liberalii militează pentru stabilitate politică, o poziție oficială a PNL în acest moment urmând a fi anunțată luni, după ședința Comitetului Executiv al PNL.„Nu ne putem pronunța încă pe acest subiect, pentru că nu știm dacă decizia PC este una irevocabilă sau, prin demersul lor, conservatorii forțează renego- cierea unor puncte din programul de guvernare. De aceea, luni (azi - n.r.), după ședința Comitetului Executiv, PNL își va exprima o poziție fermă, însă noi milităm pentru stabilitate”, a adăugat senatorul liberal.„Conservatorii își argumentează gestul lor politic prin atacurile repetate ale PD și ale lui Traian Băsescu. Probabil că argumentația este îndreptățită, dar a- ceasta nu face decât să dea apă la moară democraților, care vor alegeri anticipate”, a conchis Vosganian.

Iși ascund „neputința"
■ Boc: PC s-a retras de 
la guvernare din cauza 
problemelor de la MEC, 
în dosarul energiei.Cluj-Napoca (MF) ■ Președintele PD, Emil Boc, a acuzat Partidului Conservator că s-a retras de la guvernare din cauza problemelor existente la nivelul Ministerului Economiei și Comerțului în dosarul e- nergiei.„Nu pot să nu constat retragerea spectaculoasă și de urgență în condițiile în care la Ministerul Economiei și Comerțului există mai multe probleme legate de dosarul e- nergiei. Poate că această retragere să aibă o legătură, iar PC încearcă să acopere prin această retragere problemele pe care ministrul Șereș le are în scandalul energiei”, a declarat Emil Boc.Liderul democrat consideră o demagogie faptul că de fiecare dată când există o problemă PC găsește în PD și în președintele Băsescu vinovății principali, conservatorii ascunzând astfel „propria neputință”.

„în politică, performanța sl măsoară prin rezultatele care le ai în plan economic, în actul de guvernare, și nu prin acuze demagogice la a- dresa altor formațiuni din coaliție .sau la adresa șefului statului”, a mai afirmat Enqj Boc. •Potrivit acestuia, actuala guvernare nu a beneficiat de suportul parlamentar constant al PC.Emil Boc nu crede că prin ieșirea de la guvernare și in*- trarea în opoziție PC va vota împotriva Legii bugetului.PD va analiza, astăzi, în Biroul Permanent, implicațiile ieșirii PC de la guvernare.

John Reid (Foto: EPA)

Augusto Pinochet
(Foto: EPA) 

În stare 
foarte 
gravă 
Santiago (MF) - Fos
tul dictator chilian 
Augusto Pinochet 
este conștient, iar 
starea lui este stabilă, 
după ce a fost su
pus, ieri, unei inter
venții chirurgicale la 
inimă, a declarat 
unul dintre medicii 
spitalului unde este 
internat. Un medic 
de la spitalul unde 
este tratat Pinochet, 
după ce a fost victi
ma unui atac de 
cord, a declarat că 
acesta respiră fără 
ajutorul aparatelor. 
Anterior, fiul fostului 
dictator chilian anun
țase că tatăl său a 
fost supus unei inter
venții chirurgicale ca
re „l-a adus înapoi 
printre cei vii". „Sta
rea lui este foarte 
gravă.", a declarat 
Marco Antonio 
Pinochet.

O decizie „iresponsabilă și disperată"
■ Marko Bela: Decizia 
PC de a ieși de la 
guvernare este irespons
abilă și disperată.

București (MF) ■ Decizia PC de a ieși de la guvernare este „iresponsabilă” și „disperată”, a declarat, ieri, președintele UDMR Marko Bela.„PC ar fi trebuit să aștepte până în ianuarie 2007, pentru că, cu toții, aveam responsabilitatea să asigurăm stabilitatea politică”, a opinat Marko Bela, care a arătat că decizia PC crește posibilitatea alegerilor anticipate.
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Biroul Român de 
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Marko Bela (Foto: arhivă)Liderul UDMR a apreciat că, în ultima perioadă, PC nu a sprijinit, în toate cazurile, Guvernul, ci de foarte multe ori a votat „altfel”.„Vom avea un guvern mi

noritar și va trebui ca, în Parlament, să negociem susținerea, de la caz la caz. Se poate funcționa și așa, dar este foarte greu”, a precizat liderul UDMR Marko Bela.Biroul Politic al PC a decis, ieri, retragerea imediată a reprezentanților formațiunii din Guvern și trecerea în Opoziție.Potrivit rezoluției PC, s-a decis retragerea imediată a reprezentanților formațiunii din Guvern și trecerea în O- poziție, în acest sens, toți reprezentanții partidului din E- xecutiv urmând a-și prezenta demisia.
Vădim: PRM nu va susține guvernul

București (MF) - Ieșirea PC de la guvernare reprezintă singura șansă a partidului lui Dan Voiculescu de a spera să se salveze, a declarat, ieri, președintele PRM Corneliu Vadim Tudor, precizând că PRM nu va susține un guvern minoritar, ci este pregătit de alegeri anticipate.„Nu vom susține nici un

guvern. Ei au făcut-o, ei să o dreagă, ei s-au îmbulzit la guvernare, ei ne-au dat pe noi la o parte, chipurile eram extremiști, xenofobi, radicali, dar pe unguri nu i-au văzut”, a spus C. V. Tudor.Potrivit lui CV Tudor, guvernul nu mai funcționa de multă vreme, ci era un „sistem turneu de lupte”, fiecare

certându-se cu fiecare.„Se certa Tăriceanu cu Băsescu, Băsescu cu consilierii săi, se certau liberalii între ei, s-a certat Băsescu cu PC, după care s-a certat ceilalți cu UDMR și UDMR cu toată țara. Nu se poate conduce o țară numai la mica plezneală și la marea șmecherie, din scandal în scandal”, a opinat el.

Guvern 
minoritar

București (MF) - Purtătorul de cuvânt al PSD, senatorul Cristian Diaco- nescu, a declarat că, prin ieșirea PC de la guvernare, România are un guvern minoritar, fără susținere parlamentară.El a arătat că BPN al PSD se va întruni luni (azi - n.r.) pentru a discuta situația politică generată de această situație.Diaconescu a precizat, totodată, că PSD nu se va angrena în cadrul unor simple alianțe politice de conjunctură și că va ține cont de experiența ultimilor ani.El a arătat că formațiunea social-democrată va purta, totuși, discuții, în condițiile în care există partide politice care vor fi capabile să participe la susținerea platformei guvernamentale pe care PSD o va elabora la Congresul din 10 decembrie.
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• Scrisoare deschisă. Zeci de profesori, artiști, juriști și jurnaliști au semnat, alături de 19 organizații neguvernamentale, o scrisoare deschisă către ministrul Educației și Cercetării, Mihail Hărdău, cerându-i să retragă simbolurile religioase din școlile publice. (S.B.)
Riscă 54 de ani de închisoare

„Brățări 
recuperate

Deva (T.S.) - Ministrul Culturii și Cultelor, A- drian Iorgulescu, a declarat că statul a recuperat cinci dintre brăță- rile dacice furate de la Sarmizegetusa, iar ele ar putea fi expuse, de Crăciun, la Muzeul Național de Istorie a României. Iorgulescu a spus că, din cele cinci brățări dacice recuperate, una se află deja în țară, iar celelalte patru, pentru care statul român va trebui să plătească o sumă de răscumpărare, ar putea ajunge și ele in țară înainte de Crăciun. Ministrul nu a făcut publică suma de răscumpărare ce urmează să fie plătită pentru cele patru brățări dacice furate din complexul istoric de la Sarmizegetusa, înstrăinate și recuperate de statul român grație unei colaborări cu Poliția Română.

Brățara dacică

| Import 
I fără TVA
i Deva (CP.) - Agenții
i economici înregistrați 
ț ca plătitori de TVA
i care vor realiza după 

1 ianuarie 2007
! importuri din țări 
j extracomunitare nu 
; vor mai plăti TVA în 
i vamă, așa cum este 
j îh prezent. Această 
! facilitate va avea 
j efecte, potrivit 
i reprezentanților Mi

nisterului finanțelor 
Publice. în primul 

î rând, va încuraja 

i investițiile străine, 
ș întrucât banii firmelor 
i care realizează un 

import nu vor mai fi 
j „blocați" luni de zile, 
j atât cât durează îh 
i mod normal
i operațiunea de ram

bursare de TVA în 
acest moment spre

ș exemplu, în cazul 
ț acestor importun, 
i agenții economici 

plătesc TVA în vamă, 
i dar statul le ram- 
i bursează aceste 

sume. Din momentul 
depunerii decontului

; de TVA rambursarea 
j efectivă poate dura 
ț 45 de zile. Nu în 

ultimul rând, și statul
i va avea de câștigat 

de pe urma acestei
I . facilități, întrucât tot 

mai mulți importatori 
vor fi „atrași" în 
România.

■ Victor Faur spune că 
spargerea codurilor nu 
a fost decât o joacă și 
nu a dorit să facă rău.

Arad (C.T.) - Pasionat de calculatoare, Victor Faur este interesat de securitatea online. El spune că tot ceea ce a făcut a fost pentru a-și dezvolta cunoștințele în domeniul IT și pentru a demonstra vulnerabilitatea acestor sisteme la astfel de atacuri. „Pot să vă spun că aceste sisteme de securitate nu sunt foarte sigure și sunt ușor de spart. Nu am modificat date, nu am șters date, nu am încercat să distrug comunicațiile dintre sisteme, nu am făcut trafic cu informațiile obținute, nu am

Mircea Faur Victor Faur (Foto: CL)

- Cabinet medicai doctor Anca Georgeta, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Chirtac Vasile, din Hunedoara

- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Barbu Camelia, din Hunedoara 

i - Labaiator Ar Medica, din Hunedoara

- Cabinet medical doâor Român Borză Camelia, din 

Hunedoara

- Cabinet medical doctor Râc«anu Ileana, din Hunedoara

- Farmacia veterinară 5.8. Mira Met Impex S.R.L, Hune

doara

- Cabinet medical doctor Cordea Viorica, din Deva

- Cabinet medical doctor Josan Elisabeta, din Deva

- Cabinet medical doctor Marcu Vaier, din Deva

- Cabinet medical doctor Gras Gabriela, din Deva

- S.C. Star Ice S.R.L, din Deva

- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexanuid, Deva

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

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 

cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 
Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 
alături de cele mai interesante comentarii.

Securitate?

Vot prin 
SMS

întrebarea săptămânii: V-ar intere

sa să știți dacă ați fost turnat la

DA la numărul 

adăugate și scurte

Trimite SMS conținând cuvântul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi 

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 8 decembrie, ora 24.

dat nimănui nimic și nu am făcut acest lucru cu intenția de a aduce prejudicii statului american”, a menționat Victor Faur. Acum două luni, tânărul a renunțat la această „meserie” și și-a depus CV-ul la două companii multinaționale pentru a se angaja. „Trebuia să încep să lucrez din această

lună, dar pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat nu mai pot face nimic”, a spus ha- ckerul.Tatăl hackerului, doctorul Mircea Faur, susține că nu știa nimic de isprava copilului său și crede că nu a făcut acest lucru cu rea intenție, ci pentru că e pasionat de cal-

culatoare. „Când am aflat că băiatul e cercetat, nu am știut despre ce este vorba. Nu știam nimic de activitățile lui, deși e foarte pasionat de informatică. Dar sunt sigur că intenția lui nu a fost să aducă prejudicii. Pentru că nu a câștigat nimic din a- ceastă acțiune. Scopurile au fost cu totul altele: pentru a se juca și din teribilism, fără să știe că încalcă legea”, a menționat Mircea Faur, tatăl tânărului.După spusele purtătorului de cuvânt al procurorului ge-. neral american, Tom Mrozek, arădeanul riscă 54 de ani de închisoare. Tot potrivit acestuia, Victor Faur ar fi cer-1 cetat și în România pentru astfel de fapte.
„Nu afectează guvernarea!"
■ Ieșirea PC de la 
guvernare nu a creat 
panică printre 
partenerii de alianță.

Mihai Stan__________________
Tiberiu Stroia
tiberhi.$trola>înfonn«nedi&zo

Deva - Trecerea în opoziție a Partidului Conservator nu va afecta procesul de guvernare, a declarat vicepreședintele

PNL Hunedoara, loan Maco- vei. „Nu putem să ne opunem și să ne amestecăm în deciziile conservatorilor. Este o decizie pe care o respectăm, dar nu cred că aceasta va afecta procesul de guvernare”, a afirmat vicepreședintele PNL Hunedoara. Ieșirea PC de la putere era previzibilă și reprezintă „un moment important în căderea guvernării actuale”, a declarat președintele PSD Hunedoara, Victor Vaida.

„PC spunea, în urmă cu mai multe luni, că va ieși de la guvernare de la 01.01.2007. în plan local, relațiile cu PC au fost normale, deși când au părăsit PSD - după alegerile din anul 2004 - nu ne-a plăcut deloc, pentru că astfel am ajuns în opoziție”, a spus liderul PSD Hunedoara. El a adăugat că relațiile cu conducerea PC Hunedoara nu s-au deteriorat și că între conservatori și social-democrați

P. Mărginean V. Vaidanu au fost înregistrate atacuri în plan județean. Petre Mărginean a declarat că „nu vor fi anticipate. Suntem de acord să susținem un guvern minoritar. Am dorit doar să arătăm că nu putem face jocurile lui Traian Băsescu. Un președinte care a distrus tot”.

Nu prea ma pricep la politică.Adevărul este că în țara noastră nu se întâmplă lucruri prea bune și oamenii o duc rău! Poate că ar trebui mai multă organizare în Guvern!
Delia, 
Deva

Eu sunt de părere că politicienii români fac doar ce vor ei, ca să le fie lor bine, nu poporului! Toată ziua se ceartă între ei și treburile merg prost! Ar trebui să avem un nou Cuza! 
Cicerone,
Deva

Cote de impozit 
pe venit

Deva (C.P.) - Cota de impozitare pe veniturile microîn- treprinderilor se reduce în anul 2007 la 2 la sută, urmând ca în anii următori să crească la 2,5 la sută în anul 2008 și 3 la sută în anul 2009. „Noutatea semnificativă constă în modalitatea de impunere a microîntreprinderilor care în cursul anului realizează venituri mai mari de 100.000 euro”, a declarat Lucian He- iuș, directorul Direcției Generale a Finanțelor Publice Hunedoara. în această situație, aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile și cheltuielile realizate cumulat de la începutul anului fiscal. Calculul și plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depășit limita prevăzută, pentru întreg anul fiscal, fără a se datora majorări de întârziere. La determinarea impozitului pe profit datorat se scad plățile reprezentând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor efectuate în cursul anului fiscal.

r fi foarte bine 2“Ydacă în România s-ar face alegeri anticipate pentru că politicienii din actualul Guvern sunt ca hoții și vardiștii. Mai puțini vardiști și mai mulți hoți!...
Andrei, 
Deva

Nu știu dacă alegerile anticipate ar rezolva să fie pace și liniște în vreun Guvern al României! Alegerile anticipate ar fi o cheltuială în plus și nimic mai mult!...
Cristian, 
Deva

Nu cred că ar fi bune acum alege- , rile anticipate, când trebuie să intrăm în ► Europa! Poate că Guvernul actual va rezolva problemele apărute în alt mod, spre binele românilor! 
Ioan Colceru,
Deva

REGULAMENT:
Acest concurs este valabil doar pentru cei care în ultimele 6 
luni nu au tost sau ! Anciajatii
Inform Media SRL și rudele acestoa de gradele I si II nu pot 
participa Relații suplimentare la 0254-21 1275, int 8SO>

In ziarul de joi, 30 noiembrie, ai găsit inserată o carte poștală pentru cititori de probă. Colecționează fiecare piesă puzzle (6) apărută până in 1 decembrie, inclusiv. lipește-le apoi pe cartea poștală, reconstituind imaginea și depune-o in cutiile speciale Cutantul Liber, sau la 0.1’. 1. C.l’,3. Deva, sau trimite-o la sediul redacției din Deva. Strada 22 Decembrie, nr 37A. până in 12 decembrie1. în 14 decembrie poți să fii câștigătorul celor I Toți participanții cese încadrează in regulament vor primi, timp de o lună. Cuvântul Liber
Alătură-te Cuvântului Liber!
Cu noi ai numai de câștigat! JURNAL

coNcmts
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Prognoza pentru astăziVreme în general însorită. Maxima va fi de 10°C, iar minima de 1°C.
Prognoza pentru două zile
Marți* Pe alocuri ploi (dimineața). Maxima va fi de 11°C, iar minima de -1°C.
Miercuri. Vreme însorită. Temperatura maximă va fi de 11°C. Minima va fi de circa -1°C.

Calendar Creștin-Ortodox

Berbec

Nu îți poți exprima sentimentele, pentru că încă nu ești 
convins de alegerea pe can al făcut-o sau consideri că încă 
nu este momentul prielnic pentru declarații sincere. >

Ești mai interesat de distracție decât de muncă. Mi IebUhI 
sâ faci o analiză a direcției in uie te îndrepți. Roate dPă 
venit timpul sa faci o schimbare In carieră.

Gemeni

Reacțiile tale emoțtanale te vor arunca într-un cazan i 
clocotită. Poate că vei răni sentimentele cuiva fără ea 
să-ți dai seama, doncentrează-te asupra muncii.

Amintiri neplăcute din trecut vor ieși la sunrafață. 
ce îți stă in putință pentru a trece peste acest mi 
Poate că ar fi line să a^ngl la un compromis.

Balanță ................ ..........................

Săgetător

Sf. Mare Mc. Varvara; Cuv. loan Damaschin.

Calendar Romano-Catolic_____________________
Ss. loan Damaschin, pr. înv.; Varvara,fc., m.

Calendar Greco-Catolic________________________
S. Varvara, m., S. loan Damaschinul, c.

Soluția Integramel din numărul precedent: C - FOC - P - OAZA - UȘOR - MARS - 

APA - VID - CEHI - LACOMA - M - CARAS - RIO - O - NR - MAUR - DRIADA - IG 

- ACVILA - A - Bl - AG - VAN - I - AN - VARA - SERAL - MA - E - LIBIA - RISC

Capricorn

imnmu apa, mjl cuiknt
Energie electrică _____________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între

I

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 BON Al CÂȘTIGAT!
r■■i
ii■■
i■i
i
■ii

orele:
8.00-14.00 In iBoalitBCBa Hunedoara pe străzile B. Enes- 
cu. Carpați, Gh. Doja, Suituri, Lătureni. Ganalului, Eroilor,

Izvor;
- Gole;, Mladin, BBBfai. Hăsdău, Mari;
- Nisipoasa, Gen. Berthelot, Rujat, Ruși, Valea Sân- 

georgiului, Sâncral, Săcel-Strei, Vâlcelele Bune, Săiașu de 

Sus, Tuștea.

Gaz______________ ______________
Astăzi, furnizarea gazului Setăn va fi întreruptă în Deva, 

între orele:

9.00 - 13.00 pe B-dul Decebal 61.5, m.Cj
9.00 - 15.00 pe II. Constructorilor 6I.E2, sc.4 șl bl.F1, 

sc.1;

- Calea Zarandulul bl. 52, sc m și B.

Apă.......  .
Astfel, furnizarea apel potabile nu va fi fatreruptă.

Roșii umplute (de post)
Ingrediente: 2 căni ciuperci, 1 ceapă, 8 roșii, 2 linguri ulei măsline, 2 căței de usturoi, 1/2 cușcuș, sare, piper.
Mod de preparare: Se curăță ceapa și se taie cubulețe. Se curăță ciupercile și se taie de mărimea unor zaruri. Usturoiul se taie mărunt. Se taie un căpăcel de la roșii și se scobesc cu lingurița astfel încât să obțineți niște coșulețe. Interiorul roșiilor și căpăcele se taie bucățele. într-o tigaie se pune uleiul cu ceapa la călit. După câteva minute, când s-a înmuiat puțin, se pun ciupercile. Se lasă 5 minute apoi se pun și roșiile cu zeamă cu tot. Se lasă la foc mediu până scade toată zeama. într-o crăticioară mică se pune o cană de apă și se pregătește cușcuș-ul conform instrucțiunilor de pe cutie. Se scurge de apă și se amestecă cu legumele scăzute. Se umplu coșulețele cu acest amestec.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

în perioada 4 - 23 decembrie. Cuvântul Liber vrea sâ 
continui sâd demonstrezi cât de ușor te poți juca cu 
cuvintele. Dezleagă corect toate ntegramele apărute 
îh această perioadă, realizează o colecție $1 trimite-o 
alături de talonul completat, pe adresa redacției: Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, 
sau depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber, până 
în 28 decembrie. Extragerea va avea loc în 29 decem
brie, iar numele câștigătorului va fl publicat în ediția 
din 30 decembrie.
noi continuam 5ă Iți dAm banii
Informați suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajați! Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I șl li.

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

DA □ NU □■

j

PRO TV ANTENA 1
730 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
8:00 Justiție militară (s).

BCu: David James 
Elliott, Catherine Bell 

8:55 Celebritățile timpului
Htău (s)

9:00 Vreau să fiu... cu Itsy 

Și Brtsy (r)
930 Desene animate: 

Interstella
10:25 TVR 50. Izolați îh 

România. TVR - singu
rul prieten

1035 Turneul Schumann. 
Making of (r)

11:10 Gala Eurovision Junior 
2006 (r)

1335 Desene animate: 
Sabrina

14:00 Jurnalul TVR 
1530 Teleshopping 

1530 Kronika. Emisiune In 
limba maghiară

17:00 Jurnalul TVR 

17:15 Sănătate pentru toții 
Scleroza în plăci!

17:50 De la alb-negru... 
la color

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

20:15 lartă-mâl Prezintă 
Raluca Moianu

2135 Reflector 
22:10 TVR 50. Izolați în 

România. TVR - singu
rul prieten

22>45 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
2335 Prim plan 

23:45 Nocturne
030 Viața ca-n filme 

El(ep. 18, comedie, SUA 
-1990)

1:10 Iubirea lui Achille
O(comedie, SUA, 2000). 

Cu: Claudia Besso, 
Alex Coleman, Eli 
Ganias. R.: Meredith 

Cole
2:45 Jurnalul TVR (r). 

Sport Meteo
3:56 De la alb-negru... la 

color
3-55 lartă-măl (r) 
5:05 TVR 50. Izolați în 

România. TVR - singu
rul prieten

• 730 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore? Te 

uiți și cftștigi 
, 9:10 Omul care aduce 

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

El Moș Crăciun exislăl 
(prima ediție) 

10:15 Te vezi la Știrile Pro 

Tv (r) 
1130 O nouă viață (r) 
12:00 Rebel In California 

(serial, reluare) 
13:00 Știrile ProTv 

Te uiți și câștigi 
Moș Crăaun exislăl 

13:45 Inelul Mușchetarilor
O (film, reluare) 

Te uiți și câștigi 
Moș Crădun existăl 

16:00 Tânăr și neliniștit (s).

g Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Beli

17:00 Știrile ProTv. Vremea. 
Te uiți și câștigi 

' 17:45 Om sărac, om bogat 
Oțserial, comedie) 

Te uiți și câștigi 
! 18:55 Știrile sportive 

19:00 Știrile ProTv. Sport

V Detectiv fără voie
I3(acțiune/comedle, 

SUA/Germania, 1999). 
Cu: Martin Lawrence, 
Luke Wilson, Peter 

Greene, Dave Chap- 
pelle. R.: Les Mayfield 

22:15 La Bloc (divertisment) 
2330 Știrile ProTv. Sport 
23:45 Dispăruți fără urmă (s,

HSUA 2002). Cu: 
Anthony LaPaglia, 
Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap
tiste, Enrique Murciano 
Jr., Eric Close. R.: 
David Nutter si Rachel 
Talalay 

045 Icstrimtivi 
HO Omul care aduce 

cartea (r)
W5 Știrile Pro Tv 

2:15 Detectiv lăiă vole 
(film, r) 

; 430 Icstrim tivi (r)
430 Pro Motor (r) 
£00 Parte de carte (r)

630 In gura presei 

cu Mircea Badea
730 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 

Cioran și Dan Capatos
930 In gura presei (r) 

1030 Concurs interactiv 
11:00 Vhrere (serial) 
1230 Vocea inimii (serial) 
13:00 Observator cu Simona

Gherghe
13:45 întâmplări hazlii (s) 

14:30 Animat Planet (r) 
(divertisment) 

1530 Piața Dhrertis (r) 
(divertisment)

16:00 Observator cu Simona 
Gherghe

16:45 9595, te învață ce să 

fad
1830 Vocea inimii (serial,

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

Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan 

1930 Observator cu
i Alessandra Stoicescu
i Lucian Mândruță. 

Sport Meteo

5:00 Poveștiri adevărate (r)
630 Rebelde (r) 730 Suflete

î 
î

5
I
J 
f 
f

I

f

930 Coolmea distracției (r) 
1030 Tonomatul DP2. Trans
misiune directă 1130 Ce bine rănite(r) 930 Al șaptelea cer 
el (r) 12:30 Poftă bună! (r) (s) 1030 Ciocolată cu piper (s) 
13:00 Fără limite (r). Cam- 1130 Fetele Gilmore (r) 1230 
panie antidrog 1330 Telesho- ............. '
pping 14:00 ABC... de ce? 
1430 Răpit de pirați (s) 1530 
împreună în Europa. Emisiune 

pentru rromi 1630 Jurnalul 
TVR (r) 1630 E Forum 1730
Doctor Who (ep. 24, Marea 2030 Iubire ca în filme (s) 
Britanie, 2005) 1830 Lecția 2130 Daria, iubirea mea (s) 
de... știință 1835 Caracatița 22:45 Tărâmul pasiunii (s) 

(s) 19:25 Tribul (doc.) 2030 23:45 Bărbatul visurilor mele 
EU-RO Case 2030 Lumea de (s) 0:45 Poveștiri adevărate (r) 
aproape 21:00 Ora de știri ’ 1:45 Iubire ca în filme (r) 2:45 
22:10 Dureri de spate (come- Daria, iubirea mea (r) 
die, SUA, 2001) 2430 Sport 
extrem (r) 030 Futurama (d. 
a.) 130 Jurnalul Euronews 

pentru România 1:15 Tono
matul DP2 (r)

Pariul iubirii (s) 1330 Jurămân
tul (s) 15:15 Rețeta de acasă 
1530 Suflete rănite (s) 1630 

De 3x femeie 1730 Poveștiri 
adevărate 18:30 Rebelde (s) 
1930 SOS, viața mea! (s)

0630-07.00 Observator (r) 

1630-16.45 Știri locale

t 
. ! 

ș»
Ș 
i
i

I 
i
I20:45 Fotbal In direct 

Dinamo 
vs FC Național 

2330 Observator
cu Andreea Beredeanu 
și Andrei Zaharescu. 
Sport 

2430 Alias

I

I
I
I

I

130 întâmplări hazlii

(serial)
230 Concurs interactiv 
330 Observator

; (reluare)

430 Animax: .Roboți 
uriași - Heavy Gear'

£15 Vhrere
□ (film serial, 

reluare) 
Ce înseamnă să 
trăiești? Să lupți, să 

suferi, să pierzi, să 
câștigi... Dar dragostea 
relevă rată triumfă 
'"totdeauna. Un ’
oortret dulce-amărui al 
provinciei italiene... 1

f 
f

I

i

I
I

9:00 Dimineața cu Răzvan 
și Dani 11:00 Teleshopping 
11:30 Ce bine e acasă (s) 
12:00 Quizzit 1330 Jara Iu' 
Papură Vouă (emisiune de 
divertisment 2004) 13:20 
Look who is winning 14:30 
Albumul Național (reluare) 
16:30 Bărbatul din vis (relu
are) 17:30 Fotbal Național 
18:30 Știri 19:45 Jara Iu' 
Papură Vouă (divertisment 
2004) 20:15 Echipa de 
investigații 22:00 Baronii 
22:30 Miezul problemei 
24:00 Știri Național TV

730 Dragoste și putere (r) 
830 Sport cu Florentina 8:35 
Când te îndrăgostești (film, r) 
11:00 Tele RON 13:00 Play 
14:30 Dragoste și putere (s) 
1530 Prețul succesului (dra
mă, SUA 1997) 18:00 Focus 
19:00 Cele mai uimitoare 
filme din lume 1930 Camera 
de râs 20:00 Poliția în acțiune 
21:00 Trădați în dragoste 
22:00 Trăsniți în N.A.T.O. 
2230 Focus Plus 2330 Alertă 
medicală (ep. 1, dramă, SUA 
2004). Cu: Neal McDonough, 
Kelli Williams 0:30 Focus (r) 
130 Sunset Beach (s) 230 

Clubul de noapte

12:15 Să-ți trăiești viața 
(dramă, SUA, 2004). 13:45 
Fantoma din adâncuri (dramă, 
SUA, 2005). 15:20 Fără o 
vâslă (comedie, SUA, 2004). 
16:55 Concert Depeche Mode 

1830 Tatăl și cei patru copii 
(comedie, Danemarca, 2005). 
1930 Pe platourile de filmare 
2030 Trei (thriller. Marea Bri

tanie/ SUA/Luxemburg, 2006). 
2135 în America (dramă. 

Irlanda, 2002). 2325 Casa de 
ceară (horror, SUA, 2005) 
1:20 Deadwood (Ep. 16, 
dramă, SUA).

REALITATEA

l

I

10:10 Lumea Pro Cinema (r) 
10:45 Lumina din adâncuri 
(dramă/acțiune, Germania, 
2003) 13:15 Taz-Mania (s) 
13:45 Totul despre frații Marx 

(r) 14:45 Verdict: Crimă! (r) 
16:00 Calea misterelor (s) 
1730 Seinfeld (r) 18:00 Bună’ 

dimineața, Miami! (s) 1930 
Terapie intensivă (s) 20:00 

Entertainment News 20:20; 
Smallville (s) 2130 Ghici ce- 
mi place la tine (s) 22:00 Han-! 
nibal (thriller, SUA, 2001) 0:45 

Sub Pământ SRL (serial)

11:15 Fabrica 1230 Realitatea 
de la 12:00 13:15 EU, Româ
nia 14:50 Realitatea bursieră 
15:15 Fabrica 16:50 Marfa 
17:00 Realitatea de la 17:00 
17:10 Tu faci Realitatea! 1745 

Editorii Realității 1830 Reali
tatea de la 18:00 18:50 Rea
litatea zilei 20:15 Reporterii 
Realității 21:50 Prima ediție 

22:05 100% cu Robert Turces- 
cu 23:00 Realitatea de la 
23:00 23:15 Politică, frate! 
23:45 Ziarul Realității 24:00 
Realitatea de la 24:00

DISCOVERY
9:00 Verissimo. Cu Gina 

Tănase 1030 Totul depsre casa 
mea (r) 10:30 Căminul de 

cinci stele (r) 1130 Ne privește. 
Talk-show pe teme sociale. Cu 
Alina Stancu 1230 Știri 1230 
Teleshopping 13:05 Copii ’ 
deștepți, părinți fericiți (r) 1335 
Vis de vacanță (r) 1435 Lumea 
cărților 1535 Dreptul la sănă-; 
tate (r) 1635 Euromaxx (doc.) 
17:00 Calea europeană. Talk-1 
show pe tema integrării euro
pene, cu Dan Cărbunaru 1830 
6I Vine presa! 20:00 Lom
barilor 8 (r) (serial, România, 
2006) 2130 Lombarzilor 8 (s) 
2230 Nașul 2430 Știri

730 Dependent de cascadorii 
830 Supraviețuitori în condiții 
extreme 9:00 La un pas dr'-» 
moarte 10:00 Motocide»/ 
americane 1130 Confruntări 
și fiare vechi 1230 Top Ten 

13:00 Dependent de cas
cadorii 1430 Supraviețuitori 
în condiții extreme 1530 
Brainiac 1630 Curse 1730 
Automobile americane recon
diționate 1830 Motociclete 
americane 1930 Vânătorii de 
mituri 2030 Gigantul aerului 
21:00 Ultimele 24 de ore 
2230 Criminaliștii 2330 în 

viteza a dncea 2430 Radi
ografia unui dezastru
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Accident rutier grav pe DN 7
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Consiliul Județean Hunedoara:

Petru Mărginean, vicepreședinte

■ Două persoane au 
fost grav rănite în 
urma unui accident la 
intrarea în Săcămaș.

Tiberiu Stroia________________
tlberiu.stralaglnformmedla.ro

Săcămaș - Un accident de circulație soldat cu rănirea gravă a două persoane a avut loc, sâmbătă, în apropierea localității Săcămaș. Din primele cercetări ale Poliției reiese că Vladimir V., în vârstă de 33 de ani, din Arad, conducătorul u- nui autoturism VW Caddy, a încercat să efectueze o manevră de depășire a unei coloane de mașini, dar nu a mai reușit să intre pe banda lui de mers. „A intrat cu partea stângă a mașinii într-o betonieră marca Roman condusă regulamentar de Gheorghe L., în

Două mașini s-au ciocnit violent la intrarea în localitatea Săcămaș (Foto: t .Mânu)vârstă de 55 de ani. în urma impactului autoturismul VW Caddy s-a întors cu 180 de grade. Șoferul și pasagerul din dreapta au fost grav răniți, fiind transportați de urgență la Spitalul Județean Deva”, declară polițiștii aflați la fața locului. Circulația în zonă a fost

blocată mai bine de două ore. Pentru fluidizarea traficului, la intrarea în localitățile Săcămaș și Mintia mașinile erau direcționate pe rute ocolitoare. La puțin timp după producerea acestui eveniment rutier, Ambulanța a fost nevoită să facă cale întoarsă. Și asta de

oarece, la intrarea în localitatea Leșnic, conducătorul unei Dacii a intrat cu mașina în șanț. Din fericire acesta nu a necesitat îngrijiri medicale. Cât despre cauza accidentului, șoferul susține că a încercat să evite un câine care a ieșit în drum.

Deranianynte lift 
Direcția Santtar-Veter.

235090
251145

09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean:____________________

Maior loan Anca, adjunct al comandantului pentru ordine 

publică 12.00-14.00

Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță Bîrcea 

Mare___________________________ __________________________ ________

Inspector-șef principal Emanoil Bota, director 

08.30-11.00

Inspector-șef principal Viorel Mic, director adjunct 

11.00-14.00

Șef tură 14.00-16.30

Primăria Municipiului Orăștie______________________________

losif Blaga, primar 10.00-11.00

Primăria Municipiului Brad__________________________________

Agnes Epure, secretar începând cu ora 09.00

Poliția Municipiului Deva____________________________________

Comisar-șef Nicolae Petruș, adjunctul șefului Poliției

Minicipiului Deva 10.00-12.00
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ÎNCEPĂTORI

AVANSAȚI
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Spectacol de suflet
■ Membrii Asociației 
Handicapaților Neuro- 
motor Hunedoara și-au 
serbat ziua.

Ina Jurcone__________________
lna.Jurconeglnformmedla.ro

Deva - Ca un gest de recunoaștere a existenței persoanelor cu handicap din toate colțurile lumii, la 3 decembrie se serbează Ziua Internațională de Solidaritate cu Persoanele cu Handicap. Cu această ocazie, Asociația Han- dicapaților Neuromotor Hunedoara a serbat prin cântec și voie bună. „Nu ne-a doborât nimic. în fiecare an orga

nizăm manifestări Ia care participă membri ai asociației noastre și diferiți invitați. încercăm prin aceasta ca valoarea fiecărei persoane prezente să fie pusă în evidență. Numai în acest an am organizat pentru persoanele cu handicap neuromotor două tabere la care au participat peste 400 de persoane, un concurs de pescuit și întâlniri zilnice la club”, declara Octavian Bogdan, președintele AHN Hunedoara.Reprezentantul Prefecturii Hunedoara, prezent la manifestare, a declarat, în numele prefectului Cristian Vladu, că va susține necondiționat toate acțiunile organizate de aso-

Anual, pe 3 decembrie este Ziua Internațională de Solidaritate 
cu Persoanele cu Handicap (Foto: t. Mânu)ciație. Acțiunea s-a încheiat cu un spectacol la care au participat elevi de la Școala Generală „Andrei Șaguna” Deva și de la Colegiul Tehnic

„Traian” Deva.Sâmbătă, de la ora 13, la Hotelul Sarmis a fost organizat un dejun cu scop umanitar.
Liber cu CI

Deva (C.P.) - Hunedorenii care nu și-au schimbat vechile buletine de identitate ar trebui să solicite eliberarea cărții de identitate pentru a putea folosi acest document la călătoria în țări ale UE. Cartea de identitate constituie document de călătorie pe baza căruia cetățenii români pot călători începând de la 01.01.2007 în 22 de state membre ale UE, mai puțin în Suedia, Cipru și Cehia. Cetățenii români care vor dori să călătorească în UE pot să prezinte de anul viitor, la controlul de frontieră pașaportul sau cartea de identitate.
CALOR răspunde

Deva (C.B.) - Societatea Calor a formulat, în sfârșit, un răspuns pentru acei locatari de pe Aleea Romanilor și Âleea Viitorului care erau nemulțumiți de faptul că lucrările la rețeaua de ter- moficare din zonă stagnează de prea multă vreme și care cereau readucerea terenului la starea inițială. „în urma analizei efectuate cu cei doi constructori ai noștri s-a stabilit ca dată de terminare a lucrărilor 18 decembrie 2006. în prezent, constructorii noștri lucrează în regim de program prelungit pentru a încheia puținele lucrări rămase de efectuat și de acoperire a canalelor termice”, se arată într-o scrisoare emisă de directorul Calor, loan Cristea.

Lucrările vor fi gata în curând

Afacerile bune au tot suportul 
Romexterra Bank

Creditul IMM

• 100% finanțare

• Rambursare 5 ani

• Credit RON și EURO

• Comision analiză dosar 0%

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

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

TelVerde: 0800 410 310 
www.romexterra.ro

RB&
ROMEXTERRA BANK

delaegaJIoegai

tlberiu.stralaglnformmedla.ro
lna.Jurconeglnformmedla.ro
http://www.romexterra.ro
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Hunedoara -

europeană (2)
Azi: Cartierul Chizid

• Lucrări la gaz. în cartierul Chizid au loc lucrări de deviere a țevilor prin care circulă gazul metan. Din acest motiv în fața porților locatarilor sunt săpate gropi adânci, periculoase pentru cei neatenți. (C.B.)

Unii locatari țin curățenie în fața casei

Strada înclinată
Hunedoara (C.B.) - Locatarii de pe strada Nicolae Bâlcescu din cartierul Chizid au o problemă mai deosebită. Strada e situată pe o pantă foarte abruptă, lucru care face aproape imposibilă traversarea ei cu mașina în timpul iernii. „Noi stăm chiar în vârful pantei și pentru că strada e așa înclinată nu putem să o urcăm cu mașina când e zăpadă. Primăria trebuie să aducă material antiderapant în primul rând aici”, susține Elena Matei. Primăria susține că nu a fost an în care să nu se arunce cu nisip pe acea stradă. „întotdeauna se aruncă cu material antiderapant acolo. Pe margine încă se mai vede nisip. Știu că iarna e greu de circulat pentru că e cea mai înclinată stradă din Hunedoara. în asfalt a fost introdus fier beton cu striuri tocmai pentru a facilita mersul autovehiculelor pe acea stradă”, a spus Mircea Diaconu, purtător de cuvânt al Primăriei Hunedoara.

Capace așezate de mântuială
Hunedoara (C B.) - O problemă gravă în cartier o constituie furtul capacelor de la canalizare. Problema devine cu atât mai gravă cu cât gurile de canal sunt situate în mijlocul străzii. „Unele capace sunt așezate neglijent la locul lor. Uite așa pune primăria capacele. Mașinile calcă pe ele, intră cu roata în groapă și își strică suspensiile. La cât sunt de bine prinse, e și normal că se fură atât de ușor”, crede Leontin Varga. Purtătorul de cuvânt, Mircea Diaconu, răspunde: „Capacele de la canale au fost înlocuite și sudate, dar tot se fură. Tot ceea ce putem face este să rugăm poliția comunitară să traverseze mai des zona”.

Nota redacției penurii Chidd este: 8

Nemulțumiți de unele străzi
A

■ Locatarii cartierului 
Chizid din Hunedoara 
își susțin cu înverșu
nare nemulțumirile.
CALIN Bicăzan

Hunedoara - Cartier rezidențial liniștit, Chizidul este zona care ridică cele mai puține probleme primăriei. Cu toate acestea, cea mai apăsătoare nemulțumire pe care o au locatarii este reprezentată de starea străzilor. Deși în cea mai mare parte cartierul este asfaltat, există cetățeni care încă nu se bucură de acest privilegiu. „Eu sunt în primul rând nemulțumită de faptul că nu e asfaltată strada Cuza Vodă. E singura din cartier care se găsește în această stare”, spune Mihaela Bălțat. Din păcate, pe lângă Cuza Vodă, mai există o stradă unde nu s-a turnat până acum covor asfaltic. E vorba de strada
„Cetă tenii
■ Pentru a menține 
cartierul curat, Primăria 
Hunedoara se bazează și 
pe ajutorul locatarilor.
Calin BicAzan

Hunedoara - Considerat cel mai Vechi cartier din Hunedoara, Chizidul nu oferă prea multă bătaie de cap autorităților locale. Problemele pe care primăria trebuie să le rezolve în cartierul Chizid par tot mai puține. Conform spuselor purtătorului de cuvânt al primăriei, problemele existente își vor găsi

5Stejarului, dar în mod ciudat nu toți locatarii din zonă reclamă această problemă. Viorica Diaconu a afirmat că se mulțumește deocamdată cu promisiunile primarului.„Am vorbit cu primarul și ne-a spus că nu poate să le facă pe toate odată și că va avea grijă și de strada noastră”. Alți locatari care locuiesc în zone unde problema asfaltării a fost demult rezolvată nu au motive să se plângă.„Aleea Zorilor, strada pe care locuiesc, e foarte bine asfaltată și foarte luminată. Cel puțin starea străzilor din cartier mă mulțumește”, afirmă Maria Carașcă.„Străzile pe la noi prin cartier sunt în general bine făcute, dar nu sunt așa peste tot. în partea de sus sunt pnfrbleme la acffi®e capitole”, susține Gheorghe Lascu. Unii tună și fulgeră la adresa primăriei.„Sunt total nemulțumit de 
și ele o finalitate în cel mai scurt timp posibil. Pentru unele, e nevoie și de ajutorul direct al cetățenilor. „Cartierul Chizid nu ridică probleme deosebite în ceea ce privește curățenia. Nu sunt gunoaie ca îȘilte cartiere, iar asta se poate explica și prin faptul că aici cetățenii dau dovadă de un spirit civic mult mai pronunțat față de alte locuri. O să mă interesez la Serviciul de Salubritate să văd cu exactitate de ce se produce decalajul între zilele în care merg să ridice gunoiul din cartier și zilele când au în program să facă asta”, a declarat 

trotuare pentru că sunt pline de gropi. Nici străzile nu sunt mai bune și asta se vede cel mai bine atunci când plouă, iar gropile din asfalt se umplu cu apă. Merg mașinile cu viteză și ne stropesc porțile din cauza bălților din stradă. Pentru mine primarul n-a făcut nimic. Plătesc patru milioane impozit și mi-a promis că o să repare trotuarele, dar nu s-a ținut de cuvânt”, zice Leontin Varga.
Curățenie cu întârziereCartierul Chizid nu este un cartier murdar, însă locatarii sunt nemulțumiți de faptul că personalul de la Salubritate nu respectă programul de ridicare a gunoiului menajer.„Eu sunt nemulțumită de Salubritate. Nu pentru că nu- și face treaba, nu pentru că nu ridică gunoiul, ci pentru că nu vine la timp să-și îndeplinească îndatoririle. Ar trebui să vină vinerea, dar au întotdeauna grijă să încurce
Mircea Diaconu, purtător de cuvânt în cadrul primăriei Hunedoara.
Străzile vor fi asfaltateDeși locatarii se plâng în principal de starea străzilor, primăria afirmă că aceasta nu e o problemă atât de gravă cum o cred ei. „în ultimii cinci ani străzile au fost în marea lor majoritate asfaltate. Am luat în vizor zonele unde nu s-a turnat covor asfaltic, știm exact problemele cu care se confruntă locatarii și tot ce le pot spune cetățenilor din cartierul Chizid, nemulțumiți de acest 

zilele. Dincolo de asta se face bine curățenie și pot spune că locuiesc într-un cartier curat”, susține Maria Carașcă. Alți locatari afirmă că aspectul legat de curățenie este pozitiv dar și negatiy în funcție de anotimp.„Acum, în prag de iarnă peisajul la noi în cartier este cel mai urât. Au căzut multe frunze, nu se mătură întotdeauna și se lasă astfel impresia de neîngrijit. Primăvara e superb”, crede Gheorghe Lascu. După părerea unora, curățenia în cartier poate fi menținută chiar de locatari, condiția esențială fiind aceea ca toată lumea să dea dovadă de același spirit civic.„Mai sunt aruncate tot felul de gunoaie pe stradă, dar în general cartierul este curat. Dacă fiecare locatar și-ar face curățenie în fața porții și ar menține curată zona în care locuiește, atunci totul ar fi bine”, este de părere Viorica Diaconu.

Mircea Diaconuaspect, este că toate străzile din zonă sunt incluse în planul de lucrări asfaltice al primăriei”, a menționat Mircea Diaconu.

Mașinile sunt nevoite să ocolească gurile de canal cu capace instalate deficitar Scurtă plimbare prin cartier

Cetățenii urcă pe strada N. Bălcescu ca la munte Mijloacele de transport sunt extrem de variate (Foto: T. Mânu)
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A doua minune - la Pitești!

• Achiziții. Patronul handbalistelor de la Cetate Deva, Marian Muntean, ne-a declarat< ieri că se află în tratative pentru a aduce la Deva nu mai puțin de cinci jucătoare de la Rulmentul Brașov. Este greu, dar se speră ca măcar Zavragiu și Scheifer să ajungă la Cetate. (V.N.)
• Surprindere. După meciul dintre FC CIP Deva și Poli Timișoara din Liga I a Campionatului național de Futsal, care s-a desfășurat vineri la Deva, finanțatorul timișorenilor, Costel Bursuc, a declarat că nu a crezut că echipa sa poate juca atât de bine. După cum se știe, devenii au câștigat la limită, cu scorul de 6-5. (V.N.)

Marian Muntean

■ Jiul Petroșani a 
obținut ieri a doua vic
torie din acest sezon 
competițional.

Valentin Neagu_______________
valentin.neagu@informmedia.roDeva - După cum spuneam în ziarul nostru de sâmbătă, unul dintre puținii oameni care mai credeau în forța unei echipe de pe ultimul loc și cu o singură victorie într- un întreg tur a fost Dorinei Munteanu, tehnicianul de la FC Argeș. El a declarat cu o zi înainte de partida echipei sale cu Jiul că nu îi crede pe cei de la Petroșani când spun că nu îi mai interesează campionatul. „La noi vor veni să- și apere ultimele șanse” - a spus Dorinei.A avut dreptate; Jiul a obținut, duminică, a doua victorie în ediția 2006/2007 a Ligii I, impunându-se cu scorul de 1-0, în fața formației FC Argeș, în etapa a XVIII-a a competiției. Golul a fost marcat, în minutul 35, de Ciprian Dinu, care a purtat și banderola de căpitan la acest meci. Mircea Voicu a executat o lovitură liberă de pe

Hotoboc a scăpat fără gol la Piteștipartea stângă, mingea a ajuns în careu, unde Ciprian Dinu a speculat o eroare ă piteștea- nului Adrian Ionescu, înscriind de la șase metri, în dreapta portarului Boșneag. De remarcat că în minutul 90+2, Elias Bazzi (FC Argeș) a trim

is mingea în poarta apărată de Dumitru Hotoboc, însă golul nu a fost validat deoarece în prealabil se dictase un fault în atac.Prima victorie obținută de Jiul în acest sezon a fost în etapa a V-a, când s-a impus,

f *
f ■■

. ..

pe teren propriu, cu scorul de 3-1, în fața formației Poli Iași, iar ultimul punct câștigat de formația antrenată de Marin Tudorache data din etapa a XII-a, când Jiul a remizat în deplasare, scor 0-0, cu Farul Constanța.

„Am bătut pe toată lumea"
Deva (V.N.) - Pentru prima oară l-am auzit ieri vorbind de bine de echipa pe care o păstorește. Era chiar mândru și optimist. Este vorba de Marian Muntean, finanțatorul handbalistelor de la Cetate Deva. „M-am întors de la Zalău bucuros. La Cupa „Me- seș” au participat echipe puternice din Campionatul național dehandbal feminin. Le-am bătut pe toate. Nu a fost ușor, dar acesta-i lucrul cel mai important” - ne-a declarat Muntean.Așadar, în sfârșit, un finanțator mulțumit. Devencele au câștigat în acest turneu de pregătire cu 36-32 meciul cu Mureșul Tîrgu Mureș, 32-26, cel cu Oltchim D Rîmnicu Vîlcea și 30-18 cu HC Zalău. „Am ajuns să avem cea mai bună apărare din campionat. Și acest lucru prin achiziționarea Simonei Bistriceanu pe postul de portar. Ea a venit de la Oltchim și dă încredere echipei prin experiența și profesionalismul de care dă dovadă”, a mai precizat Munteanu.

100% local

Pretenții
Deva (V.N.) - La prima sa întâlnire cu ziariștii de la preluarea funcției de antrenor al Corvinului 2005 Hunedoara, Titi Alexoi a declarat că este conștient de faptul că Hunedoara are „o cultură fotbalistică foarte mare”, și tocmai de aceea pretențiile spectatorilor simt pe măsură. „Avem un fond de jucători cu care în 2-3 ani o să facem o echipă competitivă. Trebuie să ne creștem propriii jucători. Dar nu numai atât. Corvinul este o echipă privată. Nu se poate numai să investești. Tocmai de aceea, în perspectivă se gândește creșterea unor jucători valoroși, care să ajungă în interesul unor echipe. Pe bani, evident.” - a mai spus Alexoi.

A 
•s'

Vrei ca Moș Crăciun șă fie mai darnic anul acesta? Câștigă cu CL în 22 decembrie:
'.U.,j oferit de magazinul INTO sau ->J y pentru ca masa de

Sărbători să-ți fie asigurată sau > . ' j.'.. care să-ți îndulcească Sărbătorile sau J 2 'j,i, ca sa primești multi colindători. 
Fă-ți un abonament la Cuvântul liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună și participă cu copia după 
chitanță pană în 21 decembrie. Cu CL, Crăciunul va exista în fiecare casă!

REGULAMENT: i-s acest cui'c.irs »'ii pot pai-icip.1 anjaiat" S.C. Imorm Media SRL s 
!-i i !•:. .:Ke<:or-;i d? r . j Is II. Re:atn supFmcniare la tet. 211275, m* 8806

.....

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
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LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 

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

Vând ap. 2 camere (03)

A ERLAND 
*Tel. 0751-069.366
Reparații pompe injecție Dacia 

1,9 Diesel
Test computerizat- citire valori, 

ștergere memorie erori motoare 
Diesel-inclusivDacia l,9Diesel

Testare și reparații pompe, 
injectoare Common Rail

Reparații pompe injecție 
mecanice și electronice pentru 
autoturisme, autocamioane, 
tractoare^jtilaj^^^^^^^^

O POARTĂ DESCHISA SPRE EUROPA
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• parter, balcon închis cu termopan, beci sub 

bloc, centrali termică, 2 Intrări prin balcon șl 
scară, Gojdu, Al. Crinilor, preț 125.000 ron. Tel. 
0723/227569. (T)
o urgent, confort 1, zona Miorița, contorlzărl 
apă gaz, preț 1,250 mid. lei. Tel. 223336. CD
• urgent, Don, Kogălnlceanu, semldecoman- 
date, centrală termică gresie, faianță balcon 
închis, Jaluzele exterioare, parchet, ușă capi
tonată preț 115.000 ron, negociabil. Tel. 
0721/819189,0254/215588. (T)
£ Deva, zonă centrală et 1, blgpde cărămidă 

contorlzărl, preț 11800 RON , Tel. 
0726/710903. (Al)
• decomandate, zonă bună liniștită et 2/4, 
bucătărie mare, balcon închis, 7 m, centrală 
termică preț 126.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• decomandate, 7t mp, centrală termică 2 
balcoane, preț negociabil. Tel. 0740/210780. (Al) 
dec, CT, parchet, gresie, faianță termopane, ST 
56 MP, Zona Bălcescu, preț 13 mid., neg., tel. 
0742/019418. (Al)
o decomandate, 7# mp, centrală termică 2 
balcoane, preț negociabil. Tel. 0740/210780. (Al) 
zona piață et. 1, dec., balcon închis, conîorizări, 

130000 RON, neg. tel. 221712,0724/305661.

4 Progmstd et 2, dec., contorlzărl, preț 112.000 
RON, fel. 221712,0724/305661. (A2)
e bd.Docobatet. 5, dec., balcon închis, centrală 
termică preț 133.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
o Dada, oL 3, amenajat repartitoare, preț 80.000 
RON, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
o Dorobanți, doc, et 3, contorlzărl, 2 balcoane, 
bucătărie modificată preț 140.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
owgent zona Gojdu, fără îmbunătățiri, 
contbrfzărl (repartitoare, gaz 2 focuri, 
apometre), preț 92.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgenL zona Al. Teilor, amenajat modern, 
contorlzărl, preț 65.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
o dec, C.T. gresie, faianță parchet ușă 
metalică balcon închis, et 2, zona Zamfirescu, 
preț 1,250 mid., tel. 232060,0742/290024. (A3)
• eeiiddoc, repartitoare, apometre, fără 
îmbunătățiri, zona Al. Armatei, preț 720 mil., neg., 
tel. 232060,0742/290024. (A3)
• samldec, C.T, grelse, 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, 
faianță, parchet laminat ușă metalică 
contorlzărl la apă șl gaz, zona Dacia, preț 790 
mit, neg., tel. 232060,0742/290024. (A3)
• zona lălcaacu - I. Corvin, dec., centrală 
termică modlfcărl, parchet gresie, faianță ușă 
de lemn capitonată, bine întreținut preț 127.000 
ron neg., accept credit Ipotecar, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (A4)
« ataț kitermadar, zona Kogălnlceanu - Gojdu, 
centrală termică termopan, ușă metal nouă 
parchet, gresie, faianță balcon închis, vedere pe 
2 părți, preț 36.000 euro neg., tel. 0745/302200, 
0723/251498,232808 (A4)
• decomandata, atei 3, zona Mărăștl, fără 

.000 ron 
232809.

• at|| Intermediar, zona Gojdu, centrală termică 
termopan, parchet gresie, faianță ușă 
metalică Instalații sanitare noi, modificări, preț 
35.000 euro negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (A4)
• decomandate, parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar tn camere, hol șl bucătărie, 
zona piață preț 110.000 ron negociaoll, accept 
credit Ipotecar, tel. 0745/302200, 0723/251498, 
232808. (A4)
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Viitorul fotografiei este aici.
Anii di» «Male In Asia au însemnat, pentru (olograful justln Guarlglia o- 
Wfege® profundă și plină de sensibilitate a mtiurilor din această zonă. 
Ca șl Justin, nou telefon Nokia N73 este sensibil la flecare detaliu profund 
al vieții, tu o cameră foto de 32 megapixel!, cel mai bun sistem optic din 
tame Carl Zciss. capac glisant pentru activitatea rapidă a aparatului foto șl 
taste dedicata telefonul M oferă fotografii uimitoare, care se pot Prints la 
dimensiunea 2(1 x 25 cm.
Cu noul Nokia N73, un sofisticat. computer multimedia, cu e-mail 
«onecMMe Bluetooth. MMS și mute altele, pozele tale sunt acum la fel 
de ușor de trimis ca și de făcut
Descoperă pozele.lui justln Guarigliape 
ww.nokia.com/nseries
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Modificări semnificative ale TITLULUI VI „TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ" (din Legea 571/2003 așa cum a fost modificată prin Legea 343/2006 - M.Of. 662/01.08.2006)
Necesitatea armonizării legislației privind TVA ca urmare a aderării României la UE implică obligația de a 

aplica aceleași reguli ca șl celelalte State Membre, TVA fiind un impozit care trebuie să fie neutru șl să nu
■ permită distorsiuni de concurență Intre operatorii economici din state membre diferite, precum șl neimpo- 

1 zitarea sau dubla Impozitare a aceleiași operațiuni în două state membre diferite.
‘ Principalele noutăți în legătură cu aplicarea TVA se referă la:

- Implementarea noului regim de taxare privind TVA în cazul livrărilor intracomunitare (LIC) și al achizițiilor 

intracomunitare (AIC);

- Schimbul de informații pe cale electronică (VIES);

- Ajustări ale taxei deduse Inițial aferentă serviciilor șl bunurilor, inclusiv a bunurilor de capital;

- Modificarea sistemului de facturare șl a termenelor de facturare.

Aderarea României la Uniunea Europeană va aduce modificări semnificative în privința TVA începând cu 1 

ianuarie 2007 ca urmare a desființării barierelor vamale dintre statele membre. Noțiunile de export șl Import în 
relația dintre Statele Membre vor dispărea fiind înlocuite de noțiuni noi precum livrarea intracomunlțarâ (în 

locul exportului) șl achiziția intracomunltară (în locul importului).

Un lucru foarte Important în analiza operațiunilor care intră în sfera de aplicare a TVA presupune deter
minarea corectă a locului operațiunilor, întrucât dacă se consideră că acesta nu se află pe teritoriul României din 

punct de vedere al TVA, atunci nu se va datora TVA în România.

Determinarea locului operațiunilor va deveni un lucru foarte complex întrucât acesta poate să fie în statul 
membru al furnizorului sau al beneficiarului, respectiv acolo unde începe sau se încheie transportul bunurilor sau 

în funcție de codul de înregistrare în scopuri de TVA pe care beneficiarul îl comunică furnizorului (poate fi un alt

■ stat decât cel în care este stabilit furnizorul sau beneficiarul).

Livrarea intracomunitară de bunuri este livrarea de bunuri care sunt transportate dintr-un stat membru în alt 

stat membru de către furnizor sau beneficiar. Livrările intracomunitare vor fi scutite de TVA dacă sunt îndepli

nite 2 condiții:

1. să existe transport efectiv de bunuri către alt stat membru, dovedit cu documente (contracte, comenzi, 
documente de plată, documente de transport);

2. beneficiarul livrării să comunice furnizorului un cod de înregistrare în scopuri de TVA, valid, dintr-un stat 

membru altul decât cel de unde începe transportul.

Operatorul economic care efectuează o livrare intracomunitară de bunuri are obligația de a întocmi factura 
• (invoice) în care se înscrie codul de plătitor de TVA al beneficiarului din alt stat membru, de a depune decontul 

'. de TVA completându-se la rândul de operațiuni scutite cu drept de deducere și ca noutate, de a completa șl 

' depune trimestrial declarația recapitulativă care va conține date referitoare la suma totală a livrărilor Intraco- 

i munltare scutite de plata taxei, pe flecare cumpărător In parte.
, în scopul evitării fraudei fiscale în domeniul TVA, în principal datorită desființării barierelor vamale, controlul 

mișcării bunurilor între Statele Membre va fi realizat prin intermediul sistemului electronic VIES (VAT International 
i Exchange Systhem).

Potrivit noilor reglementari (OMFP 955/2006) există obligativitatea depunerii de declarații recapitulative 

trimestriale pentru livrările intra-comunitare și achizițiile intracomunitare realizate - 390 VIES. Informațiile din 

aceste declarații recapitulative sunt transferate în VIES și astfel statele membre pot face verificări ale operațiunilor 

realizate.

Datorită noutății acestor operațiuni, este necesar ca toți operatorii economici, care în prezent realizează 

importuri, exporturi, operațiuni în lohn, sau alte operațiuni care implică mișcarea bunurilor între România și alt 
stat membru, să cunoască documentele care trebuie întocmite, data la care intervine exigibilitatea taxei, 

declarațiile ce trebuie depuse, și în special regulile privind operațiunile intracomunitare prevăzute de codul 

> fiscal.

; Achizițiile intra-comunitare de bunuri efectuate în România dintr-un stat membru al UE (înlocuiește importul) 

se consideră că din punct de vedere al TVA ău locul în România (acolo unde se încheie transportul, ca regulă

■ generală) iar persoana care efectuează achiziția este obligată la plata taxei prin metoda taxării invers, având
totodată obligația înscrierii în decont a taxei ca deductibilă și colectată, și de a depune trimestrial declarația reca
pitulativă privind achizițiile intra-comunitare. (71409)
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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-mâil: deva@ro.mcd.com. Data limită până la care se pot trimite CV-urile: 31 decembrie 2006.
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Vrei o mobilă modernă, de cablate și ieftină? 
Doar magazinul INTO ți-o poate oferi!

• zona Trident etaj 3, ocupabil azi, contorizări, 
fără modificări, preț 72.000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0723/251498, 
0745/302200,232808. (A4)
• «tal 3, centrală termică, faianță, se dă opțional 
cu mobilă, zona Școala Gen. Nr. 5, preț 83.000 ren 
neg., tel. 0745/302200,0723/251498,232809. (A4)
• (L2,CT proprie, balcon închis, parchet, bl. de 
cărămidă B-dul Kogălnlceanu, preț 125.000 RON, 
neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• «13, parchet, balcon, geamuri termopan, ușă 
metalică, CT proprie, zona Gojdu. Merită văzut! 
Preț 130.000 RON, tel. 223400, 0724/069303, 
0742/005228 (A5)

• et 3, dec., contorizări, 2 balcoane mari, str. 
Dorobanți, preț 140.000 RON, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228.  (A5) .
• «13, contorizări, parchet, bloc de cărămidă 
Al. Moților, preț 66.000 RON, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228(A5)
• et totannadtar, 2 balcoane mari, CT proprie, 
baie cu geam, modernă, str. .Dorobanți, preț 
137.000 RON, neg., tei. 223400, 0720/387896, 
0740/914688 (AS)
• dec, zona Parc (Avram lancu), parter, ST 55 
mp, amenajat ideal pentru locuit sau birou, 
cabinet preț 40.000 euro, neg, tel. 235208 
0729.018868 0724.620358 (A6)

Pentru că e Luna Cadourilor, 21 decembrie vă poate aduce

a câte între 15 noiembrie și 15 decembrie decupați fiecare

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

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

• zona Dada, et intermediar, temnopane, modi
ficat parchet laminat, bine întreținut preț 22.000 
euro, tel 235208; 0724.620358; 0729.018866. (A6)
• zona N. Bălcescu, modificat, balcon închis, 
parchet în camere, laminat pe hol și bucătărie, 
gresie, faianță instalații suplimentare noi, preț 
89.000 RON, tel. 235208; 0724.620358; 0729.018866 
(A6)
• zona Go)du> etaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorizat suportă modificări, 55 mp, 
preț 125.000 ron. Tel. 235208 0724/620358 (A6)
■ p« b-dul Decebal, dec., s=74 mp, vedere în 2 
părți, 2 balcoane, C.T, neamenajat preț 140.000 
RON, neg., 0745/640725. (A7)

• pa EmkMKu, aproape de Trident et 8 dec, 
s=58 mp, parchet gresie, faianță C.T, 
termopane, balcon mare deschis, preț 155.000 
RON, 0745/640725. (A7)
• In Dada, et 2, convector), Instant apă caldă 
baie amenajată termopan, preț 70.000 RON,- 
neg., tel. 0745/159608 (A7)
• pa Scărișoara, semldec, neamenajat C.T, et 
4, acoperit cu tablă preț 78000 RON, tel. 
0749/268830. (A7)
• to Dada, semidec, et 3, neamenajat 2 holuri, 
parchet contorizări, preț 68000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)

Sărbători 
fericite!

Furnizorul tău 
de încredere

METRO »E3

RECLAME
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• pe ZamBreecu, dec., et. 2, parchet gresie, 
faianță, apometre, ocupabll Imediat preț 105/300 
RON, tel. 0749/268830. <A7)
• pe Mărăștl dec., et. 3, parchet laminat gresie, 
faianță, C.T, termopan, balcon, preț 135.000 RON, 
tel. 0749/268830. (A7)
• zona macului, dec., et 3, ușoare Îmbunătățiri, 
balcon închis, contorlzări, s=50 mp, ocupabll 
Imediat, preț 128.000 RON, tel. 206003, 230324. 
(A7)
• zona Piață, 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă, termopane etc, 
mobilat șl utilat preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• zona Zamflrescu, 2 camere, circuit £ 
faianță, termopane, parchet balcoi ncl 
frumos, contorlzări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Aloca Armatei 2 camere, bucătărie, bale, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (AȘ)
o zona Dada, 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zonă centrală, 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• Mfflktec, muMple îmbunătățiri (gresie, 
faianță, geamuri termopan, CT, parchet laminat 
vedere pe 2 părți), etaj 3, zona Gojdu, preț nego
ciabil, tel. 231800; 0740/317.314. (A9)

FLAY TAXI! SUPER OFERTĂ !!!
VÂND FIRMĂ TAXI
LA PREȚUL DE 180.000 EURO NEGOCIABIL
CUPRINDE! ■ DISPECERAT PROPRIU;

:^ol?b(Mor?PRIE;
PERSOANĂ DE CONTACT: MIHAI ȘTEFĂN1ȚĂ.

TELEFON: 0721/951,722

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

UTILAJE AGRICOLE. CENTRATE TERMICE.

R \ I I
\\l> \ 12.9',

1. 
2
3.
4.
5.

Deva, bd. Decebal, bl. I parter tel: 2303 IO
Deva, bd. I. Maniu, bl. J parter tel: 23O2IO 
Hunedoara, bd. Corvin nr. 9
Orăștle, str. Eroilor, bl.Cl part, tel: 244603 
Brad, str. Avram Iancu, bl.43 p. tel: 612822

tel; 712592

SC CRISDEY CAR SRL
închiriază autoturisme, 
utilitare și autoturisme 

pentru taxi. 
Pre/ unic!

-i Informații
la tel. 0722/678.722.

Computer
< “ Troubleshooters

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

(contabilitate, facturare, salarii, stocuri, solduri,;banca-casa) 

Computer Troubleshooters, societate specializată In servicii pentru 
tehnica de calcul șl asistență software vă oferă în iMna decembrte § 

GRATUIT consultanță privitoare la sistemul Dvs. Informatic, 5 

Dnu aveți încă Implementat uuul^aveți un sistem de care nu sunteți 

mulțumit,Șpur și simplu vreți și o altă părere, sunați la O 230441 

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

< r r. i< tv o i »» v I ’/ » o

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS

»

■ TÂMPLARII PVC fi ALUMINIU PROFILE RIMAU
■ «AM HRHOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA 
IMPEX DEl/A, str. Ion Creanga, bl. 25, ap. 2

• Brad, grada faianță, parter, zona A, preț nego
ciabil, telefon 0254/613366, 0788/040.490, 
■aw/1584H- A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
o urgent Deva, plata Imediat. Tel. 215212. (Al)
• feerie lagent apartament 2 camere, în Deva, 
orice zonă indiferent de etaj, se oferă preț bun, 
plata Imediat de preferință fără amenajări, se 
oferă de la 65.000 ron până la 130.000 ron, tel. 
0745/302200,0723/251498, (A4)

Vând ap. 3 camere (05)
• eamldecomandate, balcon, etaj 3, zona 
Astoria, preț 950 mil., neg., Tel. 0742/019418 (Al) 
Gojdu, etal 1, contorlzări, parchet balcon, 
ocupabll Imediat, preț 136.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)
• semidecomandat^ centrală termică 
termopan la bucătărie, gresie, etaj 2, zona 
ștrand, preț 28000 euro. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
■ urgent, zona Progresul, etaj Intermediar, 
balcon, hol central, contorlzări, preț 150.000 RON, 
tel. 0740/013971. (A2)
o urgent, zona Cioclovina semldec., balcon, 
modernizări, preț 115.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)

Aprobare pe 
Ioc.

^finance'

VțșarâdeMdWUi
W «54/234717,

• 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 1400 mid., neg., tel. 232060, 
0742/290024 (A3)
• dec, CT, parchet, fără îmbunătățiri, poate fi 
folosit șl ca spațiu comercial, cu Intrare din Str. 
Liliacului, preț 1.550 mid., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
o decomandate, TO mp, contorlzări totale, 
parchet, balcon mare, 2 băl, zona Bălcescu, preț 
130.000 ron negociabil, accept credit Ipotecar, 
tel. 0723/251498,0745/302200,232809. (A4)
• 70 mp, etaj 1, cu centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță balcon mare, zona 
Gojdu, preț 155.000 ron negociabil, accept credit 
Ipotecar, tel. 0723/251498, 0745/302200, 232809, 
(A4)
• zona Udo, ultracentral, 2 băl, balcon, deco
mandate, termopan, parchet, gresie faianță 
bine întreținut, preț 55.000 euro negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703. (A4)
• dec, at 2, CT proprie, 2 băl, 2 balcoane, 
geamuri termopan, mobilat, str. Dorobanți, preț 
53.000 euro, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (A5)
• al Intermediar, dec., CT proprie, 2 băl, 2 
balcoane, st=94 mp, b-dul 22 Decembrie, preț 
175.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (A5)
• zona Dacebal et 3, termopane, 2 băl cu gresie 
șl faianță 2 balcoane închise, totul contorlzat, 
parchet în camere, merită văzut, preț 45,000 
euro, tel. 235208; 0724.620358; 0729,018866. (A6)
• zona DacabaL decomandate, CT, parchet preț 
135.000 RON, neg, tel. 235208; 0724,620358; 
0729.018866. (A6)
• zona împăratul Tralan, Deva, etaj Intermediar, 
decomandate, 2 băl, 100 mp, centrală termică 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță parchet, 
merită văzut, garaj sub bloc, preț 80.000 euro, 
Tel, 235208,0724/620358 (A6)
• Mul DeeebaL et 1, dec., s=75 mp, contorlzări, 
neamenajat preț 160.000 RON, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• Mul DeeebaL dec., parchet gresie, faianță 
C.T., zona Artlma, preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe AL Straiului, semldec., et 3 din 4, gresie, 
faianță C.T., liber, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0740213174. (A7)
• Dada, bucătărie modificată parchet grașie, 
faianță contorlzări, preț 88.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona împăratul Tralan, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat 2 băl, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garai + pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (AB)
• zona L Creangă parchet contorlzări, st 78 mp, 
pretabll pentru birouri sau locuit preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288 (A8)
■ samldec. camera cu parchet, contorlzări, 
balcon, etaj 1, zona Gojdu, Deva, preț 130.000 
Ron, tel. 231.800. (A9)
• senă centraM, Brad, 2 băl, îmbunătățiri, balcon 
închis, pi*eț negociabil, telefon 0254/613366, 
0788040490,0788/158483. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• to Devs, orice zonă Indiferent de amenajări, 
sau etaj, evaluare la vedere, cu plata urgent tel. 
0723/251498 0745/302200,2328». (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• zona luUu Maniu, L-url, dec, 120 mp, 2 
balcoane, 2 băl, centrală termică aer 
condiționat, preț 80.000 euro. Tel. 215.212 (Al)
• semldec. parchet apometre, et. 3, zona 
Gojdu, fără îmbunătățiri, preț 1500 mid. neg., tel. 
232060,0742/290024. (A3)

• doc, CT, 2 balcoane, 2 băl, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, superame- 
rujat tel. 232060; 0742/290024. (A3)
• zona Mtorita. balcon mare închis, 2 băl, 
contorlzări total, parchet fără modificări, sau 
amenajări, accept credit Ipotecar, preț 39.000 
euro neg, tel. 0745/302200,0723/251498 232808 
(A4)
• decomandate, cte| 2, zona Emlnescu, balcon 
mare închis, centrală termică parchet fără 
modificări, sau amenajări, poziție deosebită 
accept credit Ipotecar, tel. 0745/302200, 
0723/251498 (A4)
• et 1, dec., 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 53.000 euro, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• dec, «*=100 mp, contorlzări, zona Dorobanți, 
preț 46.000 euro, tel. 223400, 0720/387896. 
0746/914688 (A5)

• termopane, CT proprie, bucătărie mare, 
cămară fn balcon, Al. Lalelelor, preț 42.000 euro, 
neg, tel. 223400,0720/387896,0740/914688 (A5)
• zonă idtracentraU, et 2, st 100 mp, balcoane 
spațioase, decomandate, gresie, faianță 
parchet în camere, 2 băl, CT, proaspăt zugrăvit 
merită văzut preț 60.000 euro, tel 235208; 
0724620358 (A6)
■ bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg, tel. 235208 0729/018868 (A6)
• pe B-dul 22 Decembrie, dec, et 3 din 4, modi
ficat living mare, 2 băl, 2 balcoane, C.T., ușă 
metalică s= 102 mp, amenajat frumos, preț 
62.000 euro, neg, tel. 0745/640725. (A7)

ROMSTRApEI

Societate de construcții drumuri angajeaza, pentru
■

șantierul din Deva:

1) Ingineri CFDP
2) Ingineri Mecanici
3) Mecanici Utilaje

Trimiteți C.V. la fax: 021-317.58.26 sau la 
ana.pahomie@romstrade.ro.

Relații la : 074V111625,021-317.58.27

• pe Dorobanți et 4 acoperit cu tablă C.T, 2 
bal, balcon, neamenajat, preț 48000 euro, 
tel.0749/268830. (A7)
• pe Băleeocu, et 2, semldec, bloc de cărămidă 
contorlzări, parchet, 2 băl, s=80 mp, preț 170.000 
RON, neg. ,tel. 206003,230324 (A7).
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, Inst sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et bun, CT, 2 balcoane, parchet 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288 
(A8)
• zona L Corvln, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288 (A8)
• dec, 2 băl, hol central, balcon, etaj 3, zona 
Progresul, Deva preț 50.000 euro negociabil, tel. 
231800. (A3)

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

Vând case, vile (13)
• caii cu 440 mp teren, ultracentral, Str. 
Spitalului, nr. 19, Deva Tel. 0254/216035 CT)
• casă nouă în Deva P+E+M, sc 240 mp. 2 Intrări 
separate, 5 camere, 2 băl, 2 bucătării, garaj, 
centrală termică canalizare, 400 mp teren, preț 
98000 euro, negociabil. Tel. 0722/564004 (Al)
• mă la 14 km de Deva 3 nivele, garai șl 800 mp 
teren, totul nou, canalizare, apă gaz, curent, 
preț 68000 euro. Tel. 0722/564004 (Al)
• urgent, to Răduleștl, 2 cam., anexe, buc., teren 
1100 mp, preț 50.000 RON, neg., tel. 0740/210780. 
(Al)
■ 2 camera, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st «400 mp, zona Călugărenl, 
preț 230,000 RON, tel. 223400, 0720/387898 
0746/914688 (A5)

• casă F+l, 4 camere, 2 băl, garaj, CT proprie, 
parțial termopane, st=1.200 mp, Deva, preț 
100.000 euro, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (AS)
a sună uHracanlraU, casă modestă 450 mp, 
acces auto, toate utilitățile (apă gaz, curent), fs 
15 m, merită văzută preț 250.000 ron. Tel. 235208 
0724/820358 (A6)
• zona laiftbi, D+ P+l, 4 camere, 2 băl, 2 
bucătării, balcon, scară Interioară, garaj pentru 
2 mașini, grădină centrală termică preț 200000 
euroâel, 235 208 0724-620358 (A6)
• zona Pietroasa, P+l, construcție 2000, parter:
2 camere, hol, bale, bucătărie, garai, la etaj; 3 
camere, hol. bale, bucătărie, pretabll 2 familii, 
curte, st«290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• conobucțleăOOL P+M, living, bucătărie, 2 băl,
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• eonetnicpe 1908 P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă, garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg, tel. 0745/786578 (A8)
• I camera, bucătărie, bale (gresie, faianță), 
piscină curte, ST=580 mp, zona ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro negociabil, tel. 231500; 
0740/317314 (A9)
• Brad, 2 camere, grădină lăngă Liceul Avram 
Iancu, preț negociabil, telefon 0254/613366, 
0788040490. (A10)
• Brad, 2 camere, bucătărie, grădină canalizare, 
zona tg. de vite, preț negociabil, telefon 
0254/611366, 0788/0404», 0788158483. (A10)

cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă 
posibilă privatizare, preț negociabil, telefon 
0254/613368 0788/040.490,0788158483. (A10)
• Brad, CT -1200 mp, preț negociabil, telefon 
0254/613368 0788/040490,0788158483. (A10)
• Brad, lena 8 curte, garaj, ST-2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, telefon 0254/613366 
07»- —1490. Cmvi — . (A10)

Cumpăr casa (14)
• inanl to Deva sau Slmerla, cu grădină plata 
Imediat. Tel. 215212. (Al)

Vând case la țarâ (17)

• 4 camera, anexe gospodărești, curte șl 
grădină 26 ari, pădure, localitatea 
Ulbăreștl, comuna Rlbița, nr. 24 preț 350 
milioane lei. Tel. 616306, 0741/158997. 
(3/27.11)

Cumpăr case la țarâ (18)

• cunpăr casă bătrânească mică la țară 
preț maxim 220 milioane lei, în Județul 
Hunedoara. Tel. 0722/974460. (3/24.11)

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din,Deva

Cerințe:• minimum studii medii• capacitate pentru muncă în echipă• cunoștințe temeinice de 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 Andrâs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajuszCPinformmedia.ro
Informații: 0724-22-03-65.

Vând garsoniere (19)
• urpwn. zona Mărăștl, parter, balcon închis, 
contorlzări, complet amenajată 2 focuri, preț 
negociabil, la vedere. Tel. 222313,0747/692330. 
(T)
• decomandată balcon, contorlzări complete, 
parchet etaj 2, zona gării, preț80.000 RON, nego
ciabil. Tel. 0726/316796. (Al)
• decomandate, contorlzări, termopane, ușă 
metalică preț 55.000 ron. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• semidecomandat», contorlzări, parchet, 
gresie, faianță balcon închis, zona Ștrand, preț 
53.000 ron. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
■ doc, cameră bucătărie, bale, etaj intermediar, 
zona Bejan, preț 65.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542,seara. (A2)
• 2 camera, contorlzări, etaj Intermediar, zona 
Daclzu preț 56.000 RON, tel. 0741/154401,227542 
seara. (A2)
• doc, bucătărie, bale, etaj Intermedalr, zona 
Dacia, preț 54000 RON, tel. 0741/154401,227542 
seara. (A2)
• 2 camera, etal Intermediar, zona Gojdu, preț 
75.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2) 
dec., contorlzări, 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 mil., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• zone DeeebaL zona pieței, cu balcon, deco
mandată, debara, baie mare, gaz 2 focuri, 
termopan, parchet, ocupabilă imediat, preț 
81.000 ron neg., 0723/251498,0745/302200. (A4)
• zona M. Viteazul - piață, balcon, fără 
modificări sau amenajări, ocupabilă în 7 zile, 
accept credit Ipotecar, preț 71.000 ron neg., tel. 
0788165703,0745/302200. (A4)
• et 1, dec., contorlzări, termopane, gresie șl 
faianță modeme, Al. Romanilor, preț 65.000 RON, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0742/005228. (A5)
• et 8 contorizărl, balcon, Al. Crișulul, preț 
48000 RON, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• parchet laminat apometre, lavabll, B-dul 
Kogălnlceanu, preț 75.000 RON, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228 (A5)
• zona M. Emlnescu, dec., et. 3, ocupabilă 
Imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorizărl, 
ocupabilă Imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zone Piață et. 2, contorlzări, balcon, parchet, 
preț 2352080724/620358 (A6)
• wgont to zona Gojdu, etl, 2 camere, s=27 mp, 
contorizărl, parchet, preț 61.000 RON, neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• zona Emlnescu, et3, semidec., s=26 mp, 
neamenajată zugrăvită curată contorizărl, preț 
55.000 RON, neg., tel. 206003,230324 (A7)
• pe Mui l. Maniu, et 2, dec., neamenajată 
ocupabilă Imediat s=30 mp,preț 85.000 RON, tel. 
0748640725. (A7)
• to zona Miorița, semidec., s=30 mp, parchet, 
apometre, neamenajată liberă etaj 8, preț 
71.000 RON, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• to Dorobanți parter, dec., s=27 mp, gresie, 
faianță rolete exterioare, contorizărl, libera, preț 
69.000 RON, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• urgent zona Dacia dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578, (A8)

f t

• zona Dada, 1 cameră bale, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet gaz contorlzat 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tei. 0745/779288 
(A8)
• zona Dorobanți bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță Inst sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)
• dec, amenajată (parchet laminat gresie, 
faianță), contorlzări, etaj 3, zona Zamflrescu 
Deva, preț 85.000 Ron negociabil, tel. 231300; 
0740/317314. (A9)
• Mmldoc, suprafață 35 mp., cameră cu 
parchet, contorizărl, balcon, zona Mărăștl, Deva, 
preț 62.000 Ron negociabil, tel. 231.800; 
0740/317314, (A9)
• Brad, conferi 1 sporit, etaj 2, mobilată preț 
negociabil, telefon 0254/613366,0788/040.490, 
288158483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)
• foarte urgent garsonieră în Deva orice zonă1 
se oferă preț bun, plata Imediat de preferință 
fără amenajări, se oferă de la 67.000 ron pănă la 
90.000 ron, tel. 0745/302200,0723/251498 (A4)

Vând terenuri (21)
• Intravilan, loturi 750, 850, 950 mp, zona 
bazinele de apă preț 20 euro mp. Tel, 
0745/253413. CD
• Intravilan, prataM depozlt/hală producție/ 
hotel, pregătit pentru a construi pe el, la DN7, 
3041 mp, fs 90 m, CF, PUD, CU, avize, proiect hal* 
de 420 m, branșamente de utilități, liber de 
sarcini, tel. 0723/230204. (T)
• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 mp 
parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 euro 
parcela. Tel. 0722/564004, (Al)

• Intravilan, Deva, ST 1900 mp, fs 22 + casă 
bătrânească, apă gaz, canalizare, preț 38 euro 

mp, negociabil. Tel. 0742/019418 (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)
• MravBan, 5700 mp, fs 30 m, facilități: apă gaz, 
curent, zona Sântuhalm, preț 25 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• urgent grădină + construcție casă livadă 
fântână curent, st=1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• Intravilan, st=1550 mp, fs 18 m, facilități: 
curent, apă, gaz, zona Sântandrel, preț 15 
euro/mp, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• IntravUan, st=22 ari, fs 22 m, facilități: apă 
curent, preț 6 euro/mp, zona Almașu Sec, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• oe vinde teren în Deva zona Emlnescu, 
parcelat, de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, 
formă dreptunghiulari, poziție bună Ideal pt 
investiție, construcție casă acte la zl preț de la 
22 euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0723/251498 0788165 703,0254/ 232809. (A4)
• teren Intravilan la DN 7, la intrare In Slmerla 
dinspre Deva st=10.000 mp, fs= 25 m, toate 
utilitățile, preț 17 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• tenn 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=i3 m, curent electric, gaz metan, preț 7 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (A5)
• teren Intravilan la DN 7, între Deva și Simerla, 
2 parcele alăturate a câte 3,600 mp, flecare, 
utilități în zonă preț 19 euro/mp, neg., tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (A5)

Calculatoare si accesorii 
(51)

Piața Victoriei 5EV10 a 
tel: 0359 / 405.002
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• 3 parcele cu s=800 mp, 20 x 40 m, intravilan, 
utilități în zonă, loc drept și panoramă super, 
Deva, în prelungirea str. I. Vulcan, preț 18 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169301 
0740/914688. (A5)
e zona Zăvoi, 1000 mp, fs 15 m, toate utilitățile, 
Ideal construcție casa, panoramă superbă, preț
40 euro mp. Tel. 235208,0724/620358. CA6)

• IntravBan, Den, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
o InlnMan, la DN 7, st 3041 mp, fs90m.cunr.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. (AS)
• Don, Intravlan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, Ideale 
intru birouri șl depozit preț 210.000 euro, neg.,

(,£. 0745/786578. (A8)
• Intravilan, to Deva, zona Zăvoi, $-1000 mp, FS- 
18, utilități în zonă, preț negociabil, tel. 212.141 
sau 231800. (A9)
• S 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă, preț 25 euro/mp., tel. 231.800 
sau 0745/511.776. (A9)
• Brad ■ Dan, 1800 mp, Intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
telefon 0254/613866,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, 
telefon 0254/613866,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• Brad - 0,5 ha + pădure pentru construcție, 
case de vacanță, la șosea, pe malul Arleșulul, 
preț negociabil, telefon 0254/613866, 
0788/040490. (A10)

• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, telefon 
0254/613866,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, dependințe (garai P+l) 50 mp, curte
mare, preț negociabil, telefon 0254/613366, 
UH ,040.4911. <i/8k w.(A10)

Imobile chirii (29)

Decese (75)

Cumpăr teren (22)
• 5 ha teren intravilan, lașoseaDevasau împre
juri"’!. Tel. 0742/019418. (Al)

Vând spații comerciale (25)
• Prograud, i= 70 mp, în centrala termică, 
canalizare, curent electric, Înălțime de 4,5 m, 
preț 500 euro/mp, tel .0745/367893. (A2)
• hală da producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședințe, poduri rulante, cale ferată, 
rampă, teren st=6700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• hală Industrială, st=800 mp, compartimentat 
în 2, apă, gaz, curent șl teren st=6800 mp 
construcție nouă, Deva., tel. 232060,0742/290024. 
(A3)
• st>290 mp, H=43 m, curent trifazic, CT, birou 
renovat, zona Deva, preț 140.000 euro, neg, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
■ apartament 2 camere, zona Gojdu, modificat 
în spațiu Mmercia ontorlzări, preț 36.000euro 
negociabil, tel 0723/251498,0745/302200,232808.

?(A4)
4» apartament 2 camere, zona Emlnescu, parter, 

modificat spațiu comercial, parchet, gresie și 
faianță, contorlzărl, ocupabil repede, preț 
120.000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498,232809. (A4)
• zona MărML st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)

• ofer spre închiriere apartameni 2 camere 
ultracentral, Deva, mobilat occidental, centrală 
termică, preț 200 euro/lună. Tel. 0722/964004. (T)
• ofer spre închiriere garsonieră în Deva, 
mobilată complet, preț 80 euro/lună. Tel. 215212. 
(Al)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
complet mobilat, preț 150 euro/lună. Tel. 215212. 
(Al)
• ofer spre închiriere spațiu comercial în Deva, 
P+l, 150 mp, 2 nivele, plus teren, centrală 
termică, canalizare, apă, gaz, curent, preț 82.000 
euro. Tel. 0722.564004. (Al)
• Al Patriei, parter, 2 camere, semidec., CT, 
mobilat frumos, s=50 mp, preț 300 euro/lună + 
garanție, tel .0745/367893. (A2)
• luBu Manlu, et. 9,3 camere, dec., CT, mobilă 
nouă, amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună * garanție, tel .0745/367893. (A2)
• B-dul Decebal, 2 camere, dec., et. 2, reparti
toare, amenajat, mobilat, utilat, preț 150 
euro/lună + garanție pt cheltuieli, tel 
.0745/367893. (A2)
• B-dul Decebal, 3 camere, dec., et. 1, reparti
toare, amenajat, mobilat, utilat, pe termen lung, 
preț 700 RON/lună + garanție pt cheltuieli, tel 
.0745/367893. (A2)
• ofer pentni închiriat ap. 4 camere, mobilat și 
utilat, totul nou, CT, aragaz, frigider, TV, mașina 
de spălat superamenaJat zona Al. Neptun, preț 
350 euro/lună, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• ofer pentru închiriat ap. 3 camere, mobilat, 
aragaz, frigider, contorlzărl la apă șl gaz, preț 
100 euro, zona T. Malorescu, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• ofer pentru închiriat ap. 4 camere, mobilat 
aragaz, frigider, CT, renovat zona 22 Decembrie, 
preț 300 euro, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• oier 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 Uărăștl apartament 3 camere (living șl 2 
dormitoare), termopane. centrală termică, 
podele laminate, tv color, gresie, faianță, 
mobilat șl utilat preț 300 euro/lună. Tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• caut apartamente sau garsoniere, (ne)mobl- 
late, zona Gojdu, B-dul Decebal, piață, M. 
Emlnescu, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 235208,0724-620358,0729- 
018866. (A6)
• apartament 4 camere, zona Liliacului, etaj 
intermediar, de lux, centrală termică,

' termopane, gresie + faianță, parchet, complet 
mobilat șl utilat merită văzut, preț negociabil, 
tel. 235208,0724-620358. (A6)
• spațiu comercial în Deva, zonă ultracentrală, 
S-140 mp, amenajat contorlzărl, preț negociabil, 
tel. 231300 sau 0745/511.776. (A9)
• comercial, S-203 mp, zona 22 Decembrie, 
Deva, preț negociabil, tel. 212.141 sau 
0745/511.776. (A9)

Familia Husar anunța cu nemărginită durere trecerea în neființă a celui care a fost un minunat tată și bunic
ORBONAȘ SERGIUîn vârstă de 77 de ani. Corpul neînsuflețit este depus la Casa Mortuară Deva, unde marți, 5.12., ora 13, va avea loc programul funerar. înmormântarea va avea loc la cimitirul din comuna Brănișca.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Cu adâncă durere și nemărginit regret, soția Maria, lj Fiul loan, nora Zorica și nepotul Tudor anunță trecerea în neființă a dragului lor soț, tată și bunic
TOMA NICODINîn vârstă de 76 de ani, din Șoimuș. Corpul neînsuflețit este depus la Casa Mortuară din str. M. Eminescu, Deva. Slujba de înmormântare va avea loc marți, 5.12., ora 13, in localitatea Șoimuș, nr. 355, jud. Hunedoara, cu plecare din Deva, la ora 12.
Dumnezeu șă-l odihnească în pace!

(1/4.12)

(A Familiile Podelean Nicolae și Mioara, Podelean If Claudiu și Elena regretă nespus decesul unchiului lor
TOMA NICODINom de o aleasă omenie și noblețe sufletească și sunt alături de familia greu încercată.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

• vând Am M 461, motor Mercedes 240 D, 
tracțiune Integrală, stare tehnică bună 
preț 4750 euro, negociabil. Tel. 0722/328819. 
(V28J1)

Auto străine (37)
• vând Votat V40 TDI, af 2001, full electric, ABS, 
SRS, MP3, jante Al 16 Inch, preț 8500 euro, nego
ciabil. Tel. 0723/-301857. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

(2/4.12)

Mobilier și interioare (47)
• vănd convenabil mobilă second, birou, 
servantă hol, bucătărie, mochete, mașină 
automată combină frigorifică aragaz, prețuri 
accesibile. Tel. 218084,0722/586808,0743/211074, 
0724/643045. (T)
• vănd ugent șl negociabil set canapele pluș 3, 
2,1, toate extensibile și canapea stofă exten
sibilă vitrină cameră tineret, toate stare foarte 
bună Tel. 0745/138706,0744/624867. (T)
• vănd coltor de cameră preț foarte bun. Tel. 
07: -262441,(7)

(2/4.12)

Vând alte imobile (27) Auto românești (36) • vând pluguri cu 2 șl 3 brazde pentru tractoare 
de 15-50 CP. Tel. 731494. (T)

Televizoare (48)

Bruzan Marioara din Ocolișu Mic, cu durere in suflet și adânc regret se desparte de cuscrul ei drag
TOMA NICODINdin Șoimuș.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

A Colectivul de salariați de la SC BENO OIL SRL Ilia Ij este alături de familia Toma loan, greu încercată prin decesul tatălui
TOMA NICODINși transmit sincere condoleanțe.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

• două camere la parter (uscătoril), zona Baroul 
de avocați; complex de alimentație publică P+l 
și apartament de serviciu. Tel. 0723/514133,

• vând urgent Dacia 1310, af 1990, stare de 
funcționare foarte bună, radlocasetofon, 
închidere centralizată, taxe la zi, preț negociabil. 
Tel. 0724/012735. CD

• vănd tv color Saba, dlag. 51 cm, amplificator
Yamaha, boxe Jamo. Tel. 0745/253413. (T)

Piese, accesorii (42)
• vănd ținto tablă pentru Opel Vectra, 15 
ron/bucată Tel. 0723/227569. (T).

Aparate foto si telefonice 
(50)

(2/4.12)

SC MARIAN ROMSPED SRL ORADEA 
membră a grupului de firme

• vănd tollton Nokia N 72, nou, 2 ani garanție, 
preț convenabil. Tel. n723/065<»7 (1/30,11)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

Un ultim omagiu celui care a fost
TOMA NICODINdin partea familiei Tudorița și loan Belu.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
• vănd comptauri damă de seară fiecare cu 
accesorii, șl rochii de seară mărimi între 40-44. 
Tel.218084,0722/586808,0743/211074. (T)

Materiale de construcții (53)
• vănd țiglă 0,50 ron bucata. Tel. 0722/319442. 
CD

Vă oferă un NOU SERVICIU la standardele de 
calitate cu care ați fost deja obișnuiți:

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vănd 2 porci pentru sacrificare șl purcei, 
vârsta 4 luni, preț negociabil. Tel. 0254/236156. 
(T)
• vănd pădure în comuna Hărău, 1 ha, intrare cu 
mașină Informații la telefon 0726/636387. (T)
• vănd pinii, 25 bucăți. Tel. 0724/644504. (T)

CURIERAT RAPID EXTERN 
(PACHETE, CORESPONDENȚĂ)

ÎN Și DIN TOATE ȚĂRILE UNIUNII EUROPENE

Instrumente muzicale (60)
• vând lignit pian, coadă scurtă placă bronz, 
stare foarte bună Tel. 0254/221307. (T)

Altele (61)
• cumpăr lăzi și paleți din plastic. Tel. 
0723/227569. (T)
• vănd cadă de baie, acrii, nouă 170/70, cu 
panou frontal și scurgere automată preț 250 
ron, negociabil. Tel. 0723/227569. CT)
• vând yih șl lacăte speciale, import Germania, 
ABUS. Tel. 0723/227569. (T)

O DEA
24-72 H

I la serviciile noastre de curierat, veți obține: 
liclitate
- siguranță

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

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

TIMIȘOARA
Tel/fax: 0256-200.398 
Tel/Fax: 0259-200.396 
Mobil: 0744-641.316

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

REȘIȚA
Mobil:0720-5298M
Mobii:0724-851657

(64970)|

Maria Draia, fină, vecină și prietenă foarte apropiată 
jy este alături de familia Toma, greu încercată prin decesul nașului

TOMA NICODIN
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Familia Magerescu loan, Olivia, Nicu, Ivan și Flavi 
jy transmit sincere condoleanțe familiei Toma loan, greu 'îj* încercată prin pierderea celui care a fost

TOMA NICODIN
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

• repar oria fel de defecțiune în domeniul 
instalațiilor, montez centrale, boilere, sigilez 
apometre. Tel. 218084,0724/643045,0722/586808, 
0743/211074. (T)
• transport mobBfar, el ectrocasn i ce au auto de 
1,2 tone șl 14 mc volum; asigur și demontare sau 
manevrare mobilier la mutări. Tel. 225578, 
0744/934462,0726/551701.  (T)
• transport persoane Italia, Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148,0749/037604. (65282)
• executăm oonstnicți, amenajări interioare- 
exterioare, instalații electrice și sanitare, design 
interior, zidării, tencuieli, zugrăveli moderne, 
mobilier rlgips, pardoseli, parchet, șarpante, 
tâmplărle PVC-aluminiu. Tel. 0720/416823. 
(1/4.12.2006)

Oferte locuri de muncă (74)
• admtototrator,Huadoara, 1 post data limită
5.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent di pază control acces, ordine și 
intervenții, Călan, 14 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9 -16.

• agent de pază control acces, ordine șl 
Intervenții, Călan, 2 posturi, data limită30.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
Intervenții, Deva, 6 posturi, data limită 15.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 4 posturi, data limita
15.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine șl 
intervenții, Hunedoara, 9 posturi, data limită
31.12. Tei. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Călan, 14 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent manager. Orăștie, 1 post, data limită
15.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman Brad, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Călan, 4 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 21.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 29.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Hațeg, 2 posturi, data limită 20.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 1 post, data limită 25.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar, Brad, 5 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Călan, 7 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Deva, 2 posturi, data limită 14.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Hunedoara, 1 post, data limită 15.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• bucătar, Călan, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Diva, 2 posturi, data limită 15.12. Tel. 
213244, orele 9-16.

• bucătar, Deva, 3 posturi, data limită 21.12. Tel.. 
213244, orele 9-16
• bucătar, Hațeg, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16
• bucătar, Orăștie, 1 post, data limită 15.12. Tel. 
213244, orele 9-16
• bucătar, Orăștie, 4 posturi, data limită 22.12. 
Tel. 213244, orele 9-16
• cameristă hotel, Orăștie, 1 post, data limită 
15.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -16
• casier, Brad, 1 post, data limită 31.12. Tel. ‘ 
213244, orele 9-16
• drcularist la tăiat lemne de foc, Brad, 3 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• coafor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 25.12., 
Tel. 213244, orele 9-16
• coator,Petrounl,lpost,datalimită30.12.Tel. ■ 
213244, orele 9-16
• confectioner articole din piele și înlocuitori, 
Brad, 29 posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• etic ie "*J articole din textile,, 
Brad, 17 posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, 
orele 9-16

stlom m> articole din textile, 
Călan, 1 post, data limită 31.12.Tel. 213244, orele 
9-16

me nbl articole din textile, 
Călan, 30 posturi, data limită 18.12. Tel. 213244, 
orele 9-16
• anfecționer-asamblor articole din textile,
Deva, 20 posturi, data limită 24.12. Tel. 213244, 
orele 9-16
• confecționer-asamblor articole din textile,
Hunedoara, 12 posturi, data limită 20.12. Tel., 
213244, orele 9-16
• confecționer-asambîor articole din textile, 
Hunedoara, 12 posturi, data limită 31.12. Tel.' 
213244, orele 9-16
• anfecțiomr-aramblor articole din textile,'
Hunedoara, 48 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.

RFCLAMF
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Concert Therionf la București
• World Music. Primul spectacol din seria „World Music Masters", ce va avea loc la București în 7 decembrie, va avea cap de afiș Fanfara Ciocârlia și va beneficia de participarea unor nume celebre ale muzicii tradiționale țigănești: Esma Redzepova (Macedonia), Jony lliev (Bulgaria), Kaloome (Perpignan, Franța). (MF)

Președintele din Filipine. Gloria 
Anx’T'i, a decretat, ieri, stare de catastrofă 
națirniaiH, după ce alunecările de eren Sta 
provocat moartea â 406 persoane din cele 
800 afectate de calamități in estul arhipe
lagului. (Foto: EPA)

■ Membrii trupei 
suedeze Therion au sosit 
ieri în România pentru o 
săptămână de repetiții.

București (MF) ■ Trupa va concerta pe 9 decembrie la Sala Palatului, împreună cu Orchestra Națională și Corul Academic Radio. Christofer Johnsson (chitară, compoziție), Kristian Niemann (chitară solo), Johann Niemann (bass) și Peter Karlsson (baterie) au venit la București cu o săptămână înainte de concert pentru a se pregăti alături de muzicienii români în vederea prezentării în premieră mondială la București a spectacolului „Therion Goes Classic”. Concertul va reuni 170 de muzicieni clasici (Corul Academic Radio și Orchestra Națională Radio), zece artiști internaționali (formația suedeză Therion, sopranele Ruxandra van der Plas-Vodă, Mona Somm, tenorii Harrie

Trupa Therion (Foto: epa)van der Plas și Marian Someșan), sub bagheta dirijorului german Markus Stol- lenwerk. Repertoriul spectacolului va cuprinde atât partituri clasice interpretate în stilul Therion, cât și cântece originale ale formației, unele prezentate în primă audiție, încasările vor fi donate unor copii bolnavi de cancer din România. Pentru acest spectacol, formația Therion a renunțat la, onorariu.
Tom Cruise 
misionart

Los Angeles (MF) - Will Smith a respins încercările prietenului său Tom Cruise de a-1 converti la scientologie, pentru că bunica lui nu ar fi fost de acord cu schimbarea religiei. Actorul recunoaște faptul că a discutat cu Tom Cruise despre cultul pe care starul din „Misiune: Imposibilă” îl popularizează, însă spune că nu ar putea să urmeze niciodată sistemul de gândire stabilit de scriitorul L. Ron Hubbard. „Am vorbit cu Tom despre asta, dar soția mea Jada (Pinkett Smith - n.r.) și eu mine nu credem neapărat într-o religie organizată”, spune Will. „Am fost crescut într-o tradiție baptistă și bunica mea s-ar răsuci în mormânt dacă aș deveni scientolog’’, adaugă vedeta.

Lindsay Lohan

Alcoolică 
Los Angeles (MF) - 
Lindsay Lohan, în 
vârstă de 20 de ani, 
participă la ședințele 
Alcoolicilor Anonimi 
(AA), a confirmat 
mama actriței, Dina 
Lohan, într-un inter
viu. „E adevărat... și 
e un lucru pozitiv", a 
declarat Dina Lohan. 
Astfel, una dintre 
fetele petrecărețe ale 
Hollywood-ului 
primește consiliere 
pentru a nu mai 
consuma băuturi 
alcoolice. Vedeta a 
fost de curând 
văzută purtând o 
insignă AA și a fost 
remarcată la întâlni
rile uneia dintre aso
ciațiile din L.A..

Sibiu, dublă manifestare
Sibiu (MF) - Anul 2007 va începe în forță pentru Sibiu în primele zile ale României ca stat membru UE. Sibienii vor marca un dublu eveniment important: aderarea la UE și debutul manifestărilor Sibiu - Capitala Culturală Europeană 2007, alături de Luxembourg. în noaptea de Revelion, în Piața Mare din Sibiu vor concerta trupele Phoenix și Scooter. însă apogeul deschiderii evenimentelor Sibiu Capitală Culturală Europeană va avea loc în noaptea de 1 spre 2 ianuarie, când pe scena sibiană este anunțată prezența legendarei trupe Smokie, dar și a Filarmonicii Națiunilor, care va susține un concert extraordinar.

Eurovision Junior 2006
■ Surorile Maria și 
Anastasia, din Rusia, au 
câștigat concursul Euro
vision Junior.București (MF) - Cele două fete în vârstă de nouă ani, ce au reprezentat Rusia în concursul internațional Eurovision Junior 2006 cu piesa „Veseniy jazz (Spring Jazz)”, au acumulat un total de 154 puncte, acestea fiind alese câștigătoare în urma votului telefonic al telespectatorilor din celelalte 14 țări participante. Competiția a avut loc la Sala Polivalentă din Bucu

rești. România, care a fost reprezentată de formația New Star Music, s-a clasat pe locul șase, cu 80 de puncte. Locul doi a fost ocupat de Belarus, câștigătoarea de anul trecut a concursului, iar locul trei a revenit Suediei. Maria și Anastasia Tolmachevy sunt surori gemene. Ele s-au născut Bț^Kursk, în Bgferația Rusă, psil4 ianuarie 3907. Fetele au început să cânte când aveau patru ani. în 2005, surorile s- au numărat printre partici- panții la competiția internațională „Vedetele Nevei”, în Sankt Petersburg, unde au devenit marile laureate.
Un muzeu ABBA în Suedia
■ în 2008 orașul Stock
holm se va îmbogăți cu 
un muzeu dedicat 
legendarei trupe ABBA.

Stockholm (MF) - Acest muzeu interactiv va prezenta fanilor mai vechi și mai noi costumele originale purtate de cei patru membri ai formației, instrumentele, paginile cu versuri, o colecție de premii și multe alte obiecte, multe dintre ele suprin- zătoare, pentru a oferi o istorie cât mai completă a grupului. Mai mult, vizitatorii vor avea la dispoziție un studio în toată regula, unde să poată înregistra propriile versiuni ale cântecelor ABBA, precum și o sală interactivă care oferă șansa de a retrăi sen- Legendara trupă suedeză (Foto: epa)zațiile unui concert ABBA pe în fața unui public de peste legendarul stadion Wembley, 50.000 de spectatori. Organi
Noua consolă Nintendo, in Japonia
■ Mii de japonezi, fani 
ai jocurilor video, stau la 
cozi pentru a cumpăra 
noua consolă Wii.Tokyo (MF) - Aproximativ 400.000 de console au fost disponibile din acest weekend, dar unii clienți au fost nevoiți să plece cu mâna goală din cauza epuizării stocului. Reprezentanții Nin

tendo au declarat că mai mult de 600.000 de console Wii au fost vândute în SUA de la lansarea lor pe piață, pe 19 noiembrie. Consola Wii este cea mai recentă apariție din noua generație de gadgeturi pentru jocuri video care a fost pusă în vânzare în Japonia. Mulți gameri au făcut precomenzi pentru consola Wii pentru a fi siguri că vor avea parte de una fără a

fi nevoiți să stea la coadă. în Japonia, consola are prețul de aproximativ 170 de euro, spre deosebire de pachetul consolei PlayStation 3, care costă circa 400 de euro. Wii va fi disponibilă și în Europa începând cu 8 decembrie. Reprezentanții Nintendo au declarat că speră să vândă aproximativ patru milioane de exemplare până la sfârșitul anului.

zatorii mai caută încă o clădire ideală pentru muzeu, dar se pare că există deja o listă de opțiuni, cel mai probabil în centrul orașului. Proiectul este condus de Ulf Westman și soția sa, Ewa Wigenheim-Westman, fani ABBA, care au reușit să obțină fondurile necesare, fiind inspirați de Muzeul Beatles din Londra.Paradoxal, deși fondurile au fost găsite relativ repede, a fost nevoie de aproape doi ani pentru ca cei patru foști ABBA - Benny Andersson, Bjorn Ulvaeus, Agnetha Falt- skog și Anni-Frid Lyngstad - să fie de acord. Aceștia vor dona o mare parte din obiecte muzeului, dar. nu se vor implica mai mult, fondurile fiind oferite de sponsori.

T flip 2 Kumm inten
ționează să lanseze în 
luna decembrie a anului 
viitor proiectul unui fes
tival de rock alternativ în 
Vama Veche, după mo
delul Stufstock. (Bato: EPA)


