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Doctorul nu te acceptă!
• Mineri. Minerii din Valea Jiului vor lucra și 
în zilele de sâmbătă și duminică pentru con
stituirea stocurilor de cărbune necesare pen
tru perioada în care se vor afla în miniva- 
canța de sărbători. Până la sfârșitul lunii 
decembrie minerii vor beneficia de o primă 
de vacanță în valoare de 300 lei. /p.6

■ Un proiect de ordin 
permite doctorilor să 
respingă consultarea 
pacienților.

Deva (I.J.) - Medicul de fa
milie, stomatologul, asistentul 
medical sau moașa pot accep
ta sau respinge cererea unui

pacient la consultație. Potrivit 
unui proiect de ordin al minis
trului sănătății, pacientii vor 
fi obligați să întocmească o so
licitare scrisă către medic pen
tru tratament. Dacă medicul 
nu dorește dintr-un anumit 
motiv să trateze bolnavul poa
te să-l respingă. Chiar dacă pa
cientul este pe listele medicu

lui, el poate să întrerupă, pe 
parcurs, relația cu bolnavul. 
Acest lucru se aplică doar da
că pacientul este ireverenți
os”, apreciază directorul Spita
lului Județean Deva, dr. Dan 
Florea. „Prin această inițiati
vă legislativă, medicul poate 
să se apere dacă are la consul
tație un pacient neserios. Me

dicii au nevoie de pacienți, în 
funcție de numărul lor își pri
mesc salariul. în realitate le
gea nu este atât de drastică, 
declară dr. Dan Magheru, di
rector al ASP Hunedoara, /p.3
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zile până la aderare

bolice și, mai ales, dulciuri, /p.6
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Câștigul salariat în septembrie 2006
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Integrarea tn Uniunea țhironrand 
H conferă Primăriei Deva bucuria de 
a organiza două spectacole pentru 
toți cetățenii Devei, indiferent de 

vârstă, ta 23 decembrie, începând cu ora 16, 
va fi organizat un spectacol folcloric In care 

regăsim nume precum loan Bocfa, Frații 
Retreuț, lonuț Dolănescu, Ciprian Roman. Spec
tacolul va fi prezentat de Vărul Săndel. La 26 
oecembr de la ora 17, vor concerta trupele
tacolul va fi prezentat de Vărul Săndel. La 26

Provincialii, Nico, Selena, Kt, șl alții. Prezintă 
Donlel Buzdugan si Simona Fătruleasa.
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nal, fiecare copil, chiar și adulții vor primi
nuielușa împodobită alături de daruri sim

MOȘ Nicolae vine în această seară! Toți 
copiii 11 așteaptă, pentru darurile pe care 
Ie primesc, cu ghetuțele pregătite. Traditio

FC CIP Deva a învins campioana 
Ucrainei la Moscova. Campioana 
României a realizat prima sur
priză a turului de elită al UEFA 
Futsal Cup, câștigând, ieri, în par
tida de debut a grupei B, cu 
scorul de 4-3 partida cu Șahtior 
Donețk. /p.7
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Șoferii hunedoreni, mai atenți
■ Noul Cod Rutier a 
redus semnificativ 
numărul abaterilor de 
la legislația rutieră.

Deva (T.S.) - Teama de a nu 
acumula puncte de penalizare 
a făcut ca, în primele zile de 
la intrarea în vigoare a 
noului Cod Rutier, șoferii 
hunedoreni să fie mai atenți 
la modul în care se prezintă

în traficul de pe șoselele ju
dețene.

„Ultimele statistici arată că 
numărul abaterilor de la 
legile circulației a scăzut 
simțitor. Un exemplu semni
ficativ este acela că, dacă 
săptămâna trecută 91 la sută 
dintre șoferii opriți în orașe 
nu aveau centura de sigu
ranță, în aceste zile rata a 
scăzut la 31 la sută”, declară 
Ion Tirinescu, șeful Serviciu

lui Poliției Rutiere Hune
doara.

Cu toate acestea, numai 
ieri, în urma acțiunilor și 
controalelor efectuate în tra
see, s-au aplicat 216 amenzi la 
legea circulației, din care 17 
la regimul de viteză și s-au 
ridicat în vederea suspendării 
11 permise de conducere, din 
care 8 pentru consum de 
alcool, și 4 certificate de 
înmatriculare, /p.3

Colectare sau 
amendă

Orăștie (M.S.) - Primă
ria Orăștie a deschis un 
centru unde se vor colec
ta deșeurile electrocasni- 
ce de la populație și fir
me. Cei care nu vor adu
ce deșeurile la centru ris
că amenzi mari pentru că 
nu respectă normele eu
ropene de mediu, /p.6

Brazi furați cu basculanta
Lupeni (M.S.) - Peste 120 de 

brazi de Crăciun au fost 
furați din pădurile Văii Jiu
lui și transportați cu ajutorul 
unei autobasculante, fapta 
fiind descoperită de polițiștii 
din orașul Uricani în urma 
unei sesizări telefonice. „Ma
șina, care circula pe DN 66A 
Câmpu lui Neag-Herculane, 
aparține unei societăți comer
ciale din localitatea Lăpuș- 
nicu Mare, județul Caraș-Se- 
verin, și era condusă de un 
șofer de 33 de ani, din Uri
cani”, a declarat, luni, pur

tătorul de cuvânt al Inspec
toratului de Poliție al Jude
țului Hunedoara, subinspec- 
tor Bogdan Nițu. Șoferul nu a 
putut prezenta acte prin care 
să justifice proveniența bra
zilor.

„Cercetările continuă în 
vederea stabilirii împrejură
rilor în care s-a comis fapta, 
urmând ca valoarea prejudi
ciului să fie stabilită de 
Ocolul Silvic Lupeni”, a mai 
menționat purtătorul de cu
vânt al Inspectoratului de Po
liție al Județului Hunedoara.

z
LIDer la... pește. 
Peste 150 de kg 
de pește au fost 
folosite ieri pen
tru a popula 
bălțile din zona 
Tisa, comuna 
Burjuc. Asociația 
vânătorilor și 
pescarilor spor
tivi Acvila - 
Chișcădaga a 
adus la baltă spe
cii de crap cosaș 
și fitofag. /p.5
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• Jalal Talabani, președintele 
Irakului, a respins duminică 
ideea unei conferințe interna
ționale pe tema Irakului, pro
pusă de secretarul general al 
ONU, Kofi Annan. Liderul

principalului partid de opoziție din Irak, 
Abdel Aziz Hakim, a criticat deja vehement 
sâmbătă propunerea lui Annan.

Deschis față 
deSUA

Havana (MF) - Râul 
Castro, care a preluat a- 
tribuțiile de lider al Cu
bei de la fratele său, Fi
del, s-a distanțat de a- 
bordarea ostilă tradițio
nală fată de Statele Uni
te și a declarat, la sfârși
tul săptămânii trecute, 
că este favorabil nego
cierilor cu Washingto
nul. Prezent la o paradă 
militară, Raul Castro s-a 
declarat ostil fată de ad
ministrația Bush. To
tuși, el a precizat: „Pro
fităm de ocazie pentru 
a reitera că dorim să so
luționăm prin negocieri 
vechea dispută dintre 
SUA și Cuba”. El a mai 
spus că negocierile sunt 
posibile dacă adminis
trația SUA respectă in
dependența Cubei și nu 
se amestecă în proble
mele sale interne. Este 
pentru a doua oară când 
Râul s-a oferit să nego
cieze cu Casa Albă.

Râul Castro (Foto: EPA)

Cu sau fără PC, este totuna

Hugo Chavez
i (Foto: EPA)

\ Reales 
\ președinte

Caracas (MF) -.Hugo
I Chavez, reales, dumi-
î nică, pentru un al
i doilea mandat în 
i fruntea Venezuelei, a 
j proclamat „victoria 
i Revoluției" în timpul 
; unui discurs fulmi

nant împotriva State
lor Unite. „Regimul 

i socialismului este re
gimul viitorului Vene- 

i zueleil", a declarat 
I Chavez, liderul stângii 
i antiamericane, Hugo 
; Chavez (52 ani) a pri-
I mit 61,35% din vo-
; turtle electoratului, 
j spre deosebire de 
i contracandidatul său, 
; Manuel Rosales, care 
î a obținut 38,39%, 
î potrivit datelor par- 
; țiale. Aceste rezultate 
î au fost anunțate la 
î postul public TV de 
I către președintele 
! Consiliului Național 
; Electoral (CNE), Tibi- 
î say Lucena, care a 
î subliniat transparența 
i scrutinului.

■ PNL: Retragerea con
servatorilor nu trebuie 
să afecteze stabilitatea 
guvernamentală.

București (MF) - Conduc
erea PNL consideră că retra
gerea PC de la guvernare nu 
trebuie să afecteze stabilitatea 
guvernamentală, că Alianța 

W- ••........... . . .
Decizia PC nu a fost o surpriză și 
nu schimbă aritmetica parlamen
tară, pentru că și până acum am 

avut dificultăți.
Premierul Tăriceanu

...................................-W
D.A. constituie pilonul central 
al acestei stabilități și atrage 
atenția PD că orice discuție 
pe această temă și în privința 
componentei Cabinetului tre

buie purtată în coaliție.
. Aceste idei sunt cuprinse 
într-o rezoluție adoptată ieri 
de Comitetul Executiv (CEx) 
al PNL.

La finalul ședinței CEx, 
premierul Tăriceanu a anun
țat că împreună cu PD vor că
uta soluții pentru găsirea so
luțiilor necesare asigurării 
stabilității politice în Româ
nia.
Pentru stabilitate

Premierul a militat pentru 
menținerea stabilității politi
ce.

„Dincolo de hărmălaia făcu
tă pe tema alegerilor antici
pate, mai trebuie să discutăm 
ceva: noi ca partid de guver
nare avem obligația de a asi
gura stabilitatea politică. Ur
mează Consiliul European de

Premierul Călin Popescu Tări
ceanu (Foto: arhivă)

iarnă care va trebui să ia de
cizia de confirmare a aderării 
României la UE. Ca urmare, 
vom lua deciziile care se im

pun alături de colegii de la 
PD”, a adăugat liderul liberal.

Tăriceanu a mai spus că, 
duminică seara, a discutat cu 
președintele Bâsescu despre 
situația politică creată prin 
ieșirea PC de la guvernare, 
precizând că, în această pw' 
vintă, au puncte de vedere 
mune.

Liderul PNL a declarat, de 
asemenea, că atâta vreme cât 
în Parlament va exista 6 ma
joritate care să voteze legile, 
nu i se pare utilă discuția de
spre alegeri anticipate. El a a- 
dăugat că nu i se pare că exis
tă un interes la nivelul parti
delor parlamentare pentru an
ticipate.

Pe de altă parte, premierul 
a apreciat că bugetul de stat 
pe 2007 are șanse să fie adop
tat de Parlament.

. ................... >ij.> *>b

EXjJ* DZIC O mașină-capcană a explodat ieri într-o piață din Bagdad, deflagrația ucigând 
cel puțin șapte oameni și rănind altl ’ (Foto: epa)
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Blair va fi interogat
Londra (MF) ■ Premierul britanic, Tony- 

Blair, va fi interogat de politie în scandalul 
titlurilor onorifice în curstil următoarelor 
două săptămâni, Procuratura Regală dân- 
du-și deja acordul în această privință, re
latează The Daily Mail.

Decizia, adoptată în urma discuțiilor din
tre procurori și polițiștii implicați în anche
tă, va exercita o presiune considerabilă asu
pra premierului britanic.

Data exactă la care n v.a avea loc intero
garea lui Tony Blair urmează să fie confir
mată în următoarele zile, nefiind încă stabi
lit dacă el va avea calitatea de martor sau 
de suspect, relatează cotidianul britanic.

Juriștii susțin că este posibil ca polițiștii 
să îl intervieveze pe premier mai întâi în 
calitate de martor, și ulterior să schimbe 
încadrarea juridică a acestuia.

Scotland Yard urmează să înainteze ra
portul final Procuraturii Regale la începu
tul anului viitor, dar o serie de surse inter
ne susțin că, din cauza complexității anche
tei, o decizie finală privind formularea u- 
nor acuzații în acest caz ar putea fi luată 
după câteva luni.

Tony Blair (Foto: epa)
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Au continuat protestele
jBeirut (MF) ■ Sute de 

de manifestanți libanezi pro- 
sirieni, care cer demisia Gu
vernului susținut de țările oc
cidentale, au continuat protes
tele duminică, adâncind și 
mai mult criza politică de la 
Beirut.

Gruparea șiită Hezbollah și 
aliatii săi din opoziție, inclu
siv unii creștini, au continu
at protestele pentru cea de-a

treia zi consecutiv în centrul 
Beirutului, sub ferestrele re
ședinței premierului Fouad 
Siniora.

Secretarul general al Ligii 
Arabe, Amr Moussa, aflat la 
Beirut pentru a se întâlni cu 
oficiali libanezi, și-a exprimat 
îngrijorarea, afirmând că țări
le arabe ar putea să nu își 
permită să asiste la o criză ca
re se accentuează, după războ-

iul din timpul verii, dintre Is
rael și Hezbollah.

Deși disputa dintre guvern 
și mișcarea șiită a început 
din cauza unor divergente po
litice, în prezent tinde să se 
transforme într-o criză confe
sională, pe fondul tensiunilor 
în creștere dintre sunniti și 
șiiți, precum și în rândul 
creștinilor, care susțin fie o 
tabără, fie cealaltă.

Posibilă moțiune
București (MF) - Președin

tele PSD, Mircea Geoană, a 
declarat, ieri, că social-demo- 
cratii nu vor susține nicio 
formulă de guvern minoritar 
al Alianței PNL-PD, că nu vor 
vota propunerea Guvernului 
de buget pe 2007 și că ar pu
tea depune o moțiune de cen
zură.

Geoană a spus că liderii 
PSD au decis, „unanim”, îr 
ședința Biroului Permanen- 
National, să nu sprijine nicio 
formulă de guvern minoritar 
format de Alianța PNL-PD.

Președintele PSD a arătat 
că anticipatele „pot fi o solu
ție”, dar momentul declanșă
rii alegerilor înainte de ter
men ar trebui să convină și 
social-democratilor.

în aceste condiții, lidertu- 
PSD a reiterat intenția social- 
democratilor de a depune o 
moțiune de cenzură, fără a 
preciza însă un orizont tem
poral pentru acest demers. 
Geoană a expus doar câteva 
condiții pe care PSD le va lua 
în calcul pentru eventuala de
punere a unei moțiuni de cen
zură, în condițiile în care a- 
cest demers „s-ar putea dove
di decisiv” pentru posibila că 
dere a Guvernului.

PSD va decide când va ini
ția moțiunea de cenzură în 
funcție de soluțiile politice 
pentru stabilitate identificate 
de PNL și PD, a continuat 
Mircea Geoană.

Ultimatum propriilor membri
■ Reprezentanții PC din 
Executiv trebuie să-și 
dea demisia până la 
sfârșitul săptămânii.

București (MF) - Purtătorul 
de cuvânt al PC, Bogdan Ciu- 
că, a declarat, ieri, după șe
dința de grup parlamentar a 
formațiunii din Camera Depu- 
tatilor, că reprezentanții par
tidului din Executiv trebuie 
să își dea demisia până la 
sfârșitul săptămânii, altfel vor 
fi obligați să plece din par
tid.

El a arătat că, până la sfâr
șitul săptămânii, conservato
rii care sunt secretari de stat, 
președinți și vicepreședinți ai 
agențiilor din Executiv trebu
ie să își prezinte opțiunea.

Purtătorul de cuvânt al 
conservatorilor a declarat că 
nu știe să existe vreun mem
bru PC care să dorească să

plece din partid, după decizia 
conducerii de ieșire de la gu
vernare.

Deputatul PC Sabin Cutaș 
a declarat că nu se pune pro
blema de a se impune și la ni
velul aleșilor locali din partid 
să demisioneze din funcții, 
deoarece aceștia au fost votati 
de către electorat și este nor
mal să își ducă mandatul pâ
nă la capăt.

Biroul Politic al PC a decis, 
duminică, retragerea imedia
tă a reprezentanților forma
țiunii din Guvern și trecerea 
în Opoziție, toti reprezentan
ții partidului din Executiv ur
mând să își prezinte demisia.

Printre membrii PC care s- 
au dus ieri la Guvern pentru 
a-și depune demisia s-au nu
mărat Codruț Șereș, ministrul 
Economiei și Comerțului, doi 
secretari de stat și trei preșe
dinți de agenții guvernamen
tale.

Sfaturi de la Kim Jong-il
■ Liderul de la Pheni
an sfătuiește Seulul să 
încheie cooperarea cu 
puterile străine.

Phenian (MF) - Coreea 
de Sud ar trebui să încheie 
cooperarea cu puteri străi
ne cum ar fi Statele Unite, 
a declarat liderul de la Phe
nian, Kim Jong-il, într-unul 
dintre rarele sale comenta
rii, publicate pe un site ca
re susține regimul nord-co- 
reean.

„Coreea de Sud ar trebui 
să înceteze operațiunile de 
creare a unor forte militare 
și importurile de arme din 
străinătate”, a spus Kim 
Jong-il, potrivit site-ului ci
tat.

Comentariile făcute de 
Kim Jong-il în legătură cu

situația de securitate din 
peninsula coreeană sunt 
rareori citate îh mod direct 
de presa oficială de la Phe
nian.
Contra Statelor Unite

„Coreea de Sud ar trebui 
de asemenea să se ferească 
de provocările militare ale 
elementelor rebele și să în
ceteze exercițiile militare 
comune cu trupele străi
ne”, a spus Kim Jong-il.

Statele Unite au mobili
zat aproximativ 30.0000 de 
militari în Coreea de Sud. 
Pe de altă parte, Seulul a a- 
chizitionat arme america-^ 
ne, iar trupele celor douf '■ 
state participă frecvent la 
exerciții militare comune.

Coreea de Nord a cerut 
în repetate rânduri întreru
perea acestor exerciții.
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"Să refuze, dar nu pe• Colinde. Muzeul de Etnografie și Artă 
Populară Orăștie găzduiește, joi, 7 decembrie 
2006, de la ora 17, un concert de colinde 
organizat de Clubul Artelor, care se va 
desfășura într-un cadru aparte la muzeul 
orăștian. Concertul se va intitula „Vin Co
lindătorii". (C.B.)

Tiberiu Stroia
tiberiu.strcia9inf0rmmedia.ro

Alianța face ce 
știe... scârțâie!

Păstrând încă vie imaginea defunctului 
CDR (tipii ăia de aveau cheia la ei, da' 
s-au împiedicat în 15.000 de specialiști), 

Alianța D.A. reușește cu brio să reediteze, 
românului plătitor de taxe și impozite, același 
spectacol al luptei pentru ciolan. Cu o 
„soluție imorală" în care rolul PNȚCD-ului a 
fost jucat magistral de Partidul Conservator 
combinată cu hăhăituri băsesciene aruncate 
peste botul unui premier pe care l-au cam 
lăsat genunchii, România arată poporului stin
dardul alegerilor anticipate.

Cu toate acestea eu nu cred că România 
va avea alegeri anticipate. Și asta 
deoarece iubirea de ciolan este mai tare decât 

nevoia românului de rând. Uitați-vă puțin la 
' scena politică și veți înțelege. Anticipatele 

înseamnă sinucidere pentru conservatori, 
dezastru pentru PNL-iștii prinși între grupurile 
de interese și platformiștii lui Stolojan și un 
procent atât de mic pentru PSD încât nu me
rită să se arunce-n luptă. Nici măcar PRM-iștii 

t nu stau mai bine cu toate că au plimbat prin 
țară ursu1 numit Oana Zăvoranu. Practic, sin
gurii care ar avea de câștigat, în urma unor 
alegeri anticipate, vor fi PD-iștii. în acest con
text, cui îi arde de alegeri anticipate?

k

Câștigătorii www.huon.ro
Deva (M.Ș. ) - Prima ediție a concursului 

„CUVÂNTUL LIBER și HUON te ajută să fii 
cool!” a luat sfârșit. Fericiții câștigători ai 
săptămânii (câte un tricou inscripționat cu 
sigla HUON) sunt: Peter Mihai, Lascu Ionela 
și Jurj loan Cristian. Felicitări! Urmăriți 
celelalte ediții ale concursului dacă vreți și 
voi să fiți cool! Participați, ca noi să vă 
putem premia!

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

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 

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

alături de cele mai interesante comentarii.

Trimite SMS conținând cuvântul

Vot prin 
SMS 

întrebarea săptămânii: V-ar intere

sa să știți dacă ați fost turnat la 

ț Securitate?

DA la numărul 0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate 

și scurte comentarii, însoțite de nume.

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

comentarii, însoțite de nume. Votul prin SMS poate fi tri
mis până în data de 8 decembrie, ora 24.

■ în afară de ei înșiși, 
devenii acceptă dreptul 
medicului de a refuza 
pacienți.

Ina Jurcone____________________
lna.jurcone@informniedia.ro

Deva - Un medic de fami
lie poate accepta un bolnav, 
dacă acesta face o solicitare 
scrisă de acordare a asistenței 
medicale. Excepție fac cazu
rile în care persoana este lip
sită de discernământ sau în 
situații de urgență medico- 
chirurgicală. Un alt criteriu 
de acceptare a pacientului 
este ca metoda de prevenție, 
diagnostic, tratament la care 
urmează să fie supus bol
navul să facă parte din spe-

Atenție la punctele de penalizare!
■ Un punct de pena
lizare ne va „arde" la 
buzunar 10% din 
salariul minim brut.

Tiberiu Stroia

tiberiu. strola@informmedia.rci

Deva - Noul Cod Rutier pre
vede ca la 15 puncte de pe
nalizare permisul de conduce
re să fie suspendat pentru o 
perioadă de 30 de zile. Atenție 
însă! Dacă la solicitarea Poli
ției conducătorul auto nu pre
zintă permisul în vederea sus
pendării, va mai primi, în 
plus, o suspendare de 30 de 
zile!

La nivelul Capitalei s-au dat 
1.300 de amenzi de polițiștii de

Distracție maximă la Petroșani
A b

■ Deși au fost invitate, 
două trupe de vârf 
românești nu au venit 
la Balul studenților.

Deva (C.B.) - Pentru prima 
dată în istoria balurilor uni
versitare petroșănene, balul s- 
a desfășurat pe parcursul a 
două zile, în prima zi balul 
propriu-zis, iar în cea de-a 
doua concertul suținut de 
Anda Adam. Deși în prima zi 
se anunțase în concert trupa 
„Simplu”, iar în cea de-a 
doua seară pe lângă Anda

Astă-seară vine Moș Nicolae!
■ Moș Nicolae vine și 
la tine! Ai fost 
cuminte? Pregătește-ți 
cizmulițele!

Deva (S.B.) - O sărbătoare 
mult așteptată de copii, pen
tru că primesc daruri, este 
cea a Sfântului Nicolae. Câți 
dintre noi nu au așteptat cu 
înfrigurare dimineața de 6 
decembrie pentru a se uita 
dacă Moșu' a lăsat ceva în 
ghetele pregătite de cu seară? 
Acest obicei al darurilor 
aduse de Moș Nicolae este 
posibil să fie un împrumut 
din țările catolice, unde Moș 
Crăciun este cel care pune 
daruri în ghete sau ciorapi 
anume pregătiți. Moș Crăciun 
așa cum este el cunoscut azi, 
cu renii, veșmântul roșu și 
barbă albă a fost inventat la 
începutul secolului XX de o 
companie de publicitate ce 
face reclamă pentru o celebră 
băutură răcoritoare.

Adevăratul Moș Crăciun 
este însă Sfântul Nicolae.

Veronica Stănică Maria Mîhai (Foto: T. Mânu)

cialitatea sau competența 
medicului.

Actul normativ specifică 
faptul că, este interzis refuzul 
asistenței medicale în si
tuațiile în care există riscul 
evident de înrăutățire a stării

PUNCTE DE PENAUMBK IN NOUL COD MTUUI
Două puncte penalizare pentru:
- folosirea telefoanelor mobile în timpul conducerii;

- nerespectarea obligației de a purta centura de siguranță;

- depășirea cu 10-20 km/h a vitezei [egale;

- folosirea incorectă a luminilor pe drum;

- staționarea neregulamentară, dar și refuzul prezentării 

actelor la cererea agentului de circulație.

Trei puncte penalizarp se vor primi pentru:
- depășirea cu 21-30 km/h a vitezei legale;

- mersul înapoi sau întoarcerea automobilului în loc neper- 

mls;

- nerespectarea distanței corespunzătoare față de vehicu

lul din față.

la circulație, în primele zile de 
aplicare a noului cod rutier. 
155 de permise de conducere 
au fost suspendate, fie pentru 
viteză excesivă sau conducere 
sub influența alcoolului, dar și

Miss Boboc Universitate

Adam se mai anunțase și „Dj 
Project”, cele două trupe au 
renunțat să se prezinte la 
show acuzând că nu le-au fost 
plătite toate onorariile. Da
cian Ciodaru, liderul stu

Copiilor din România li se 
poate întâmpla ca Moș Nico
lae să le aducă și câte o 
vărguță (pentru cei obraz
nici). Rolul de ocrotitor al 
familiei cu care a fost învestit 
Sfântul Nicolae îi dă dreptul 
să intervină în acest fel în 
educația copiilor. Povestea lui 
Moș Crăciun începe cu un 
bătrân numit Sfântul Nicolae, 
despre care se spune că pose
da puteri magice. El a murit 
în 340 Î.H. Târziu, în secolul 
XI, soldații religioși din Italia 
au dus rămășițele sfântului în 
țara lor. Ei au preluat legen
da lui Moș Nicolae și, mai 
apoi, legenda s-a răspândit în 
toată lumea luând caracteris
ticile fiecărei țări.

Se fac primele cumpărături

de sănătate a persoanei care 
solicită asistență medicală.
Numai pacientii “răi”

Cetățenii deveni apreciază 
că orice medic, moașă, asis
tentă sau stomatolog trebuie

pentru accidente grave sau 
tamponări. Agenții de circu
lație spun că vor fi în conti
nuare îngăduitori cu șoferii, 
dacă aceștia nu comit abateri 
grave. Oricum, teama de

denților din Petroșani și unul 
din organizatorii balului, a 
declarat că „nu se pune pro
blema ca onorariile celor 
două formații să nu fi fost 
plătite. Ba mai mult, li s-a 
achitat integral suma nece
sară pentru susținerea con
certelor programate”. Privați 
de prezenta celor două trupe 
anunțate inițial, studenții s- 
au distrat totuși la maxim și 
au ajuns la concluzia că spec
tacolul a fost o reușită. într- 
o sală cu o capacitate de 792 
de locuri au fost prezenți 
peste 900 de spectatori.

Cu patru puncte or fi sancționate:_________ _
- depășirea cu 31-40 km/h a vitezei legale;

- nerespectarea indicatorului „Stop" și conducerea autove

hiculului pe spațiul destinat circulației tramvaielor.

Cu șase pi cte penalizare vor fi sancționate:______
- depășirea cu 41-50 km/h a vitezei legale;

- nerespectarea indicatoarelor de trecere a căii ferate;

- încălcarea liniei continue la virajul spre stânga;

- pătrunderea într-o intersecție dirijată prin semafoare pre

cum și refuzul de a permite verificarea tehnică a unui 

autovehicul sau imobilizarea acestuia de către agentul de 

circulație.

CL și Moș Nicolae îți ascultă povestea!

Concursul nostru se apropie de final. Scrisorile care-au ajuns la redacția 
. Cuvântul liber" așteaptă ASTAZI votul dumneavoastră pe www.huon.ro, 
vot care va aduce bucurie pentru clasa care va câștiga! Cea mai intere
santa poveste de Moș Nicolae, cea mai frumoasa si mai inspirată mai poate 
fi votată “C ---. - ■ Z'Z'Z z. ' . până la ' ' " copii
cate au intrat in concurs așteaptă uri rezultat!... Si premiile... Câștigătorii 
vor ranuntați în dimineața zilei de 6 decembrie 2006.

JURNAL TJJTCH
Regulament: Povestea si folografia rla- 

. âsrindioare vor fi menise aiul in 
2(3-. cat si pe site. Informații ->up!i- 
mer.o-ire la 0254-211275, iot. 8834.

CONCURS

să-și selecteze pacienții, chia 
dacă nu sunt de acord a 
ideea că și ei ar putea f 
refuzați.

„Nu cred că medicul d< 
familie care refuză un pacien 
are ceva de câștigat. Nu erei 
că va face asta”, afirmă Adri 
an Iacob. „Sunt la medicu 
meu de familie de 20 de ani 
Nu mi se pare că este ui 
medic excelent, dar cred ci 
m-ar deranja dacă acum m 
ar refuza ca pacient”, susține 
Veronica Stănică.

„Da, cred că este dreptui 
oricărui medic să nu ia orice 
pacient. Dacă este un pacienl 
recalcitrant sau unul care 
cere mai mult decât îi poate 
oferi medicul respectiv, e nor
mal să-l refuze”, spunea 
Maria Mihai.

sancțiunile mai dure din noul 
cod rutier a avut efect.

Polițiștii au observat că 
numărul șoferilor care poartă 
centura de siguranță a crescut 
foarte mult.

Cazare gratuită
Cluj (I.J.) - Tinerii de 

peste 18 ani, care provin 
din instituții de ocrotire 
și nu mai au unde locui, 
chiar dacă simt din alte 
județe pot obține cazare 
gratuită la Cluj, strada 
Rene Descartes, nr.6, la 
sediul Fundației „Salvați 
copiii”. Acest lucru este 
posibil grație unui pro
iect, numit Cinderella, 
care pune la dispoziție un 
spațiu de 1000 mp îm
părțit în 5 apartamente, 
cu câte trei camere.

tiberiu.strcia9inf0rmmedia.ro
http://www.huon.ro
mailto:lna.jurcone@informniedia.ro
mailto:strola@informmedia.rci
http://www.huon.ro
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Ziua naglonală a Regatului Iheilandei
1791 - A murit c^mpoifteru attstriac Ao'-gang Ama ieos 

htaamfa.1756).
1901 - S-a născut Walt Disney (m.

1966). . .

5-.. 19S6 - A murit pictorul francez Claude 

Monet, întemeietor al a ■ntalni impre

sionist fa. 1840).
1932 - S-a născut «icterul american 

Linie ffichard (Wayne Remiman).

1946 -.S-a născut Josă Carrerasțfato), tenor spaniol.

I9®ă - A murit scriitorul Iaharia Stancu fa. 1902).

-1° țnarV ir

Prognoza pentru astăzi
Pe alocuri ploi (dimineața). Maxima va 

fi de 11°C, iar minima de -1°C.

Prognoza pentru două zile
Miercuri. Vreme însorită. Maxima va fi 

de 10°C, iar minima de -1°C.
Joi. Cer mai mult senin. Temperatura 

maximă va fi de 10°C. Minima va fi de cir
ca -1°C.

Calendar Creștin-Ortodox_____________________
Sf. Sava cel Sfințit; Sf. Mc. Atanasie; Cuv. Nectarie.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Sava, abate.

Calendar Greco-Catolic
Sf. Sava cel Sfințit, c.

-W - - -V V.V.V». - - - - - k. »

Energie electrică __
Astăzi, furnizarea energiei electrice vă fi întreruptă între 

erele:
8.00-14.00 în localitatea hunedoara pe străzile G. Enes- 

cu, m.IB, sc. A și Bi
- Galeș, Mlatfn. Dăbăca. Hășdău, Vălari;

- Nisipoasa, OV Călări, Gen. Berthelot, Rușor, Ruși, Valea 
MngeaigioliiL Sâncrai, Săeel-Strei. Vâlcelele Bune. Sălașu 

de Sus, Tuștea;
- Șnciș (case de odihnă);
8.30 14.30 in localitățile Tiionaș, Mărtinești, Jeledinți, 

Măgura, Tămășasa, Dâneu Mare, Dâncu Mic. Grid.

Mfai,' furnizarea gazului metan nu va ti întreruptă.

Astăzi, furnizarea apel potabile va fi întreruptă fa Deva, 

între orele:
8.00 - 12.00 pe străzile N. Grigorescu, Banatului, Hărăului, 
Digului, Muia, Ardealului și N.Brâncuși;

8 00 - 15.00 pe străzile M. Viteazul (inclusiv in piață), I.L. 

Caragiale, Independenței și Pescarilor.

Pui cu caise confiate
Ingrediente: 8 jumătăți de pulpe sau 4 

bucăți piept de pui, 1 ceapă, 2 linguri rase 
de amidon, 450 ml supă de vacă, 1 portocală 
mare, 12 caise confiate, 30 de stafide, 1 lin
guriță rasă curry, ulei, sare, piper.

Mod de preparare: Se spală, se curăță și 
se taie cubulețe ceapa. într-o tigaie se pune 
la călit ceapa, în puțin ulei și puțină apă. 
Se lasă până devine translucidă, amestecând 
din când în când. Se spală bucățile de pui 
și se taie în 8 bucăți. Se dă drumul la cup
tor la foc mediu. într-o cratiță se pun: cea
pa călită, puiul, caisele tăiate în 6 bucățele 
fiecare, zeama de la portocală, curry-ul, stafi
dele, amidonul amestecat cu supa, sarea și 
piperul. Se amestecă și se dau la cuptor, în 
cratița acoperită, aproximativ o oră. Se 
amestecă după 30 de minute.

Poftă bună! (Foto: arhivă)
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Soluția Integramel din numărul precedent: C-V-A-F - NAȚIONALA - LUNI - CON 

- CERE - IERI - NERAS - IV - UD - INCA - E - AS - CATUR - FRAȚI - URS - I - 

PREȘ - IA - IATA - ZIAR - NASA - USI - POM - R - SAPA - ETNIC - AICI

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
în perioada 4 - 23 decembrie. Cuvântul Uber vrea sâ 
continui să-l demonstrezi cât de ușor te poți juca cu 
cuvintele. Dezleagă corect toate integramele apărute 
în 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. I .a va avea i 29 decem
brie, iar numele câștigătorului va fi publicat în ediția 
din 30 decembrie.
noi continuam să Iți dAm banii
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajațll Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I șl II.

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

DA □ NU □

CUVAJO

H0B0SC0P

Berbec _ ____ ____ _____ g
Vă recomandăm să fiți toarte pruaent în tot ce faceți și în ’ 
discuțiile cu prietenii, Aveți tendința să fiți impulsiv. Dtaipă-* 
amiază, o rudâ vă dă o sumă de bani. J

_ ... -*
Taur
Se pare că nu sunteți faft-e formă prea bună. Nu. vă asun 
noi responsabilități, pentru că riscați să vă irosiți energia!.» 
Sunteți predispus la stări depresive.

Gemeni ____ sa_____  1
Se anunță o zi tensionată. Nu este exclus să aveți țri. 
gențe cu paflenerul de viață, pornind de la o lnvesM|lâ 
importantă. Stăpâniți-vă Impulsivitatea! . 1

o

&

&

7:00 Jurnalul TVR
8:00 Justiție militară (s).
8:55 De la alb-negru... la 

mior (r)
9:00 Joaca de-a poveștile 

(r)
9:30 Desene animate. 

Interstella 
10:25 TVR 50. Izolafi fa 

România. TVR - singu
rul prieten 

10:35 Parteneri de week-end
(r)

11:05 Nocturne (r)
1150 Celebritățile timpului 

tău (s)
1223 Dis-de-seară (r)
13:00 Cony și restul lumii 

(ep. 85, SUA 2003)
13S Desene animate: 

Club Disney
14:00 Jurnalul TVR
1530 Oglinda retrovizoare
16:00 Kronika
17:00 Jurnalul TVR

17:15 Impas
17:50 De la alb-negiu... la 

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

Meteo

20:15 Numai dragostea
s (dramă SF,

SUA/Japonia/Suedia/An 

glia/Germania/Dane- 
marca/Olanda, 2003). 
Cu: Joaquin Phoenix, 
Claire Danes, Sean 
Penn. R.: Thomas Vin- 
terberg 

22:10 Deschide-ți inima!
0 Intoleranță. (ep. 6, 

ultimul) 
2245 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo 
2355 Prim plan 

2345 Dinastia (ep. 11) 
0:15 Integrame despre

Integrare (2 episoade) 
030 Viața ca-n filme (ep. 

EH 9, comedie, SUA, 
1990). Cu: Brian Ben- 
ben, Denny Dillon. R.: 
David Crane 

1:10 Garantat 100% (r) 
29DO Revizie tehnică 
6:00 Celebritățile timpului 

tău

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

9:10 Omul care aduce

cartea 
9:15 Tânăr șl neliniștit (s, r) 
0Moș Crădun existăl 

10:15 Om sărac, om bogat
0(s, r) 

11:15 Dispăreți fără urmă (s,
Or) 

12:15 La Bloc (r) 
13:00 Știrile ProTv.

Te uiți și câștigi 
Moș Crăciun existăl 

1345 Când adevărul iese la
H lumină (mister, SUA, 

2001). Cu: Timothy 

Hutton, Maury Chaykin 

Te uiți și câștigi 
Moș Crăciun existăl 

16:00 Tânăr și neliniștit (s)
OTe uiți și câștigi 

17:00 Știrile ProTv. Vremea
Te uiți și câștigi 

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

18:45 Dăruiești și câștigi
(prima ediție) 

18:55 Știrile sportive 
19XX) Știrile ProTv

2030 Vacanța Mare
2145 UEFA 

Champions 

League 
(transmisiune 
In direct) 
Știrile ProTV

2430 Rezumat Champions 

League
155 Omul care 

aduce cartea 
(reluare)

2£0 Știrile Pro Tv 
3:00 UEFA Champions 

League 
(reluare)

5:00 Rezumat Champions 

League 
(reluare)

6:00 Apropo Tv 
(reluare)

4

Rac ___________ f
Dimineață sunteți tentat să vă ocupați de mai multe pro
bleme in același timp. Bin cauza nerăbdării, riscați 'A vă> 
enervați șl să nu mai aveți nici un spor. “ £

Leu

Sunteți indispus pentru că nu reușiți să terminați la timpii 
ceea ce v-ați planificat. Starea de nervozitate tik poate pune 
într-o situație neplăcută față de prieteni.

Fecioara
Sunteți decis să faceți ceva folositor în casă, dar, dacă nu j 
aveți un plan ie acțiune bine definit, h fl mai bine să amâ- 
nați. Nu neglijați odihna! i

Balanța
Este posibil să aveți un sentiment de nemulțumire și o l 
tendință accentuată de a vă contrazice eu oricine. Nu rlscați 
glume îndrăznețe pe seama celor din jur!

-

Scorpion
Traversați o perioaoâ mal âifleilâ, tri sare vă Lreocupă : 
mult situația financiară. Reușiți, totuși, să vă păstrați ®pti--'-l 
mismul. Daf dovadă de prudență. 4
Săgetător
Sunteți optimist și aveți șanse de reușită pe toate planurile. 
Relațiile eu Eolaberalorii decurg faatta Mise. Reușiți să tacejî 
rost de bani pentru o problemă gravă.

Capricorn __ __ ___ ....... .._______ . ...
Sunteți stresat de ■ problemă ie afaceri. Va trebui si-
alergați în stânga și-n dreapta ea să o rewlvagi, da» efori 
tarile vă vor fi răsplătite. Nu neglijați relațiile sentimen 
tale!

Vărsător ț

Deși nu prea vă mai rămâne timp liber, ambiția de ■ 
mina că ați început nu poate să vă aducă decât câ^igufi.' 
Totuși, ar fi bine să vă organizați mai Bine.

“*1" ------ .. fi.,1 Sa—

r.',1

JX  _____f^_.. —_~.X.—

După o perioadă nefavorabilă pe plan social șl sentimen» 
tai, situația se schimbă complet. Bucurați-vă și nu Ml mai^ 
puneți atâtea întrebării Relaxați-»ă!

ANTENA 1 | TVR
6:00 în gura presei cu 

Mircea Badea
7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina ’
Cioran și Dan Capatos

9:00 în gura presei (r) '

10:00 Concurs interactiv 
1150 Vivere (serial) 
12:00 Vocea inimii (serial) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
1345 Diamantele deșertului < 

■3 (thriller, SUA, 2000). :
Cu: Jennifer Ann Evans 

1650 Observator 
16:45 9595, te învață ce să 

Iad
18:00 Vocea inimii (serial, 

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

Dafinescu, Alexandru 
Repan, Ion Dichiseanu, 
Marius Bodochi, Maria 
Dinulescu, Andreea 

Măcelaru Șofron
1950 Observator cu

Alessandra Stoicescu și; 
Lucian Mândruță.
Sport 
Meteo

1 DEVA
730 Clubul zânelor (ep. 31, 
serial Italia) 8:00 Lecția de... 
știință (r) Ochiul științei 830 
Răpit de pirați (s, r) 9:00 Doc
tor Who (s, r) 10:00 Tonomat- 
ul DP2 1130 Caracatița (r) 
1230 Tribul (r) 13:00 Zestrea 
românilor (doc.) 14KX) ABC... 
de ce? 1430 Răpit de pirați (s) 
15:00 împreună în Europa 

16.00 JumalulTVR(r) 1630 Tri
buna partidelor pariamentare 
17:00 Doctor Who (ep. 25, 
Marea Britanie, 2005) 18.00 
Lecția de... geografie. La plim
bare prin Asia (doc.) 1835 
Caracatița (s) 19:25 Școala 
părinților (doc.) 2030 Arta 

supraviețuirii 21.00 Ora de știri 
22:10 Vatel 0:15 Campionatul 

j de comedie (r) 045 Futurama

I 
V

f 
î 
II
1

v

I

de comedie (r) 045 Futurama 
(d. a) 1:15 Jurnalul Euronews 
130 Proiect IT (r)

i r 11NAȚIO
1

2030 Din dragoste
(divertisment) 

2250 Fast Food
Bțserial comedie,

România, 2006). 
Cu: Alina Crișan, 
Sorana Mohamad, 
Beatrice Peter, 
Alin Roșu, 
Adrian Nartea, Edgar 

Nistor 

23.00 Observator
cu Andreea Berecleanu 

și Andrei Zaharescu. 
Sport

Wl 
H(film serial)

1300 întâmplări hazlii 

Bl (serial)

200 Concurs interactiv 
350 Observator

(reluare) 
«00 Anlmax: «Roboți 

uriași - Heavy Gear' 
5:15 Vlvere
13 (film serial, 

reluare)

t

I

9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:00 Teleshopping 
11:30 Ce bine e acasă! (film 
serial) 12:00 Quizzit 13:00 
Țara Iu' Papură Vouă (diver
tisment 2004) 13:20 Look 
who is winning 14:30 Miezul 
problemei (r) 16:00 Națion
ala de bere 17:00 Bărbatul 
din vis (s) 18:00 Baronii (r) 
18:30 Știri 19:45 Țara Iu’ 
Papură Vouă (divertisment 
2004) 20:15 Trei ceasuri... 
22:00 Baronii 2230 Miezul 
problemei 24:00 Știri Natio
nal TV 0:30 Film artistic

WTO

I

I

I 
i

12:15 Bună dimineața, Mia
mi! (r) 13:15 Taz-Mania (s) 
13:45 Liga juniorilor - Looney 
Toons (s) 14:15 Telefonul de 
la miezul nopții (s) 15:30 
Smallville (r) 1630 Ghici ce- 
mi place la tine (r) 1750 Calea 
misterelor (s) 18:00 Bună 
dimineața, Miami! (s) 19:00 
Terapie intensivă (s) 20:00 

Entertainment News 2020 
Joan din Arcadia (s) 2130 
Ghici ce-mi place la tine (s) 
22:00 Dansul terorii (acțiune, 
SUA) 2450 Sub Pământ SRL

6:00 Rebelde (r) 750 Suflete 

rănite (r) 8:00 Amy, fetița cu 
ghiozdanul albastru (s) 9:00 
De 3x femeie (r) 10:00 Cioco
lată cu piper (s) 11:00 Bărba
tul visurilor mele (r) 1250 Pa
riul iubirii (serial, Mexic, 2004) 
13:00 Jurământul (s) 15:15 , 
Rețeta de acasă 1530 Suflete 

rănite (s) 1630 De 3x femeie 
17:30 Poveștiri adevărate 

1830 Rebelde (s) 1930 SOS, ! 
viața mea! (s) 2030 Iubire ca i 

în filme (s) 2130 Daria, iubirea 
mea (s) 2245 Tărâmul pasiu- > 
nii (s) 2345 Bărbatul visurilor 
mele (s) 045 Poveștiri adevă
rate (reluare)

730 Dragoste și putere (relua
re) 8:00 Sport cu Florentina , 
8:35 Prețul succesului (film, 
reluare) 10:45 Teleshopping 
11:00 Tele RON 13:00 Play 
14:30 Dragoste și putere (s)! 
15:00 Parteneri în dragoste 
(comedie romantică, SUA, s 
1992) 17:30 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 1850 Focus 1950 
Cele mai uimitoare filme din 
lume 19:30 Camera de râs i 

2050 Ciao TV 2030 Mondenii;
(serial parodie) 2150 Gogo s 
Mania 2130 Farsele lui Ju-! 
garu 2250 Trăsniți în N.A.T.O. 
2230 Focus Plus 23:30
Trădați în dragoste (reluare)

i r*® - - *

■ BWJbM ,ss
9:00 Verissimo. Cu Gina Tă-

0630-07.00 Observator (r)

16.30-1645 Știri locale £

HBO
1120 Sister Act (comedie; SUA 

1992). 1350 OnsnA cmema, 
dnema 1330 Am așteptat aâ| 
de multi (dramă. Frânta, 2004R 

1520 O mamă faimoasă 

(romantic. Marea Britanie, 
2005). 17:10 Jas^ Gări (come
die. SUA 2004). 1850 Cu du
zina e mai ieftini (comedie, 

sua 2003). 2025 Fereastra 
secretă (thriller, SUA 2004). 

22:00 Deadwood (Ep. 17, 
dramă, SUA). 2350 Soacra mea 

e o scorpie (romantic, SUA 
2005). 045 Arsene Lițrin 

(aventuri, Franța, 2004).

REALITATEA
12:00 Realitatea de la 1250 

13:15 EU, România 1450 
Realitatea de la 14:00 1450 

Realitatea bursieră 15:15 Fa
brica 16:50 Marfa 1750 Rea
litatea de la 17:00 17:10 Tu 
faci Realitatea! 1745 Editorii 
Realității 1850 Realitatea de 
la 18:001850 Realitatea zilei 
2150 Realitatea de la 21:0Q 

21:50 Prima ediție 2255 

100% cu Robert Turcescu 
2350 Realitatea de la 23:00 
23:15 Realitatea all-inclusive 

' 2450 Realitatea de la 24:00

nașe 1050 Euromaxx (r) (doc.) 
10:30 Euroblitz - Arta (r) (do
cumentar) 1150 Ne privește. 
Cu Alina Stancu 12:00 Știri 
12:30 Teleshopping 1355 Un 

nou început (r) (documentar); 
14:35 Lumea cărților 15:00 
Teleshopping 1535 Moș Nico- 
lae în Olanda 1650 Nașul (r) > 
1850 6! Vine presai 2050 No ! 
Comment. Reality-show cu ‘ 
Irinel Columbeanu și Monica Ș 
Gabor 2250 Nașul. Talk-show 

cu Radu Moraru 24:00 Știri. 
Emisiune informativă 0:15 6! !
Vine presa! Cu Livia Dilă și ’ 
Nzuzi Mbela

650 Motociclete americane 

7:00 Gigantul aerului Bffi- 
Dependenți de cascadorii 

Supraviețuitori în condiții 
extreme 1050 Superstructuri 
1150 Confruntări și fiare vechi 
1250 Gigantul aerului 1350 
Dependenți de cascadorii 
14:00 Supraviețuitori în con
diții extreme 1550 Brainiac 
1650 Curse 1750 Automobile 

americane recondiționate 
1850 Motociclete americane 
19:00 Vânătorii de mituri 
2050 Top Ten 2150 Ultimele 
24 de ore 2250 Criminaliștii 
2350 în viteza a dncea 2450 

Radiografia unui dezastru
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1 dolar SUA 2,5782

1 liră sterlină 5,1014
1 leu moldovenesc 0,2029
1 aram de aur 53,4858

1 DST 3,9154

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica
Dispecerat 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 142
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
OJ.P.C. HD 214W1
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

'•MOȘ

■ - M " < •? z $

Prefectura Județului Hunedoara:
Cristian Marius Vladu, prefect începând cu ora 10.00

Consiliul Județean Hunedoara:
Dana Dan, secretar general 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean
Colonel Sălan Viorel, comandantul IJJ 12.00-14.00

Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță Bîrcea 
Mare
Inspector-șef principal Emanoil Bota, director 

08.30-11.00

Inspector-șef principal Viorel Mic, director adjunct 

11.00-14.00

Șef tură 14.p0-16.30

Primăria Municipiului Deva
Florin Oancea, viceprimar 09.00-12.00

Primăria Municipiului Orăștie
Alexandru Munteanu, viceprimar 09.00-11.00

îî SîlUXii **■*>* ÎÎSS

Reguli::
în fiecare 

bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9, 

stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie comple

tate cu 
cifrele lipsă, 

în așa fel 
încât fiecare

număr să 
figureze o 

singură dată. 

De aseme
nea, cifrele 

de la 1 la 9

ÎNCEPĂTORI

i'

Părăsită de toată lumea
■ La 75 de ani, o 
femeie din satul Cârjiți 
nu mai are cu ce trăi în 
preajma sărbătorilor.
CĂLIN BiCĂZAN

Cârjiți - Părăsită de toată 
lumea inclusiv de frați și 
nepoți, Emilia Gașpar, din sa
tul Cârjiți, trăiește de 10 ani 
singură într-o cameră în care 
condițiile de igienă sunt 
aproape nule. Fără să aibă 
nici un venit, ea trăiește de pe 
o zi pe alta din puținii bani pe 
care îi mai trimit fratele și ne
potul său. De ceva timp banii 
au încetat să mai vină. Greu
tățile bătrâneții au adus-o pe 
femeie la capătul puterilor fă- 
când-o să-și implore fratele 
s-o ducă la un azil. „Sunt 
bolnavă, nu am bani pentru

medicamente și cel mai rău 
este că nu am pe nimeni lângă 
mine care să mă îngrijească. 
Nu mai pot să-mi port singură 
de grijă și îl rog pe fratele 
meu să mă ducă la un azil 
dacă el nu poate să mă țină. 
Nu mi-a trimis nici măcar un 
pachet de sărbători”, afirmă 
Emilia Gașpar. Din păcate, 
nici fratele doamnei nu este 
într-o situație bună.

Gheorghe Gașpar, preot la o 
biserică din orașul Cisnădie, 
județul Sibiu, se confruntă cu 
o situație mai mult decât de
licată. Fiul său este grav bol
nav și are nevoie urgentă de 
o operație de transplant de 
măduvă care costă 150.000 de 
euro. „Eu am ajutat-o atât cât 
am putut. Nu știu cum să fac 
rost de bani pentru copilul 
meu bolnav și nu-mi permit 
să-mi trimit sora la un azil

Emilia Gașpar așteaptă un ajutor (Foto: T. Mânu)

fiindcă m-ar costa două mi
lioane de lei lunar. Ea nu a 
muncit niciunde și nu are 
venit. Primea din partea pri
măriei un ajutor social de 50 
de lei pe lună, dar s-a certat 
cu primarul și acum nici acei 
bani nu-i mai are. Rog pe

această cale Primăria Cârjiți 
să nu-i retragă ajutorul social 
pentru că este singurul venit 
pe care îl mai are sora mea. 
Singura soluție pe care o văd 
este să vindem casa, dar ea 
nici nu vrea să audă”, spune 
Gheorghe Gașpar.

Condiții pentru pescuitul sportiv
■ O baltă de lângă lo
calitatea Tisa, comuna 
Burjuc, a fost populată 
ieri cu pește.

Tisa (T.M.) - Asociațiile in
dependente ale vânătorilor și 
pescarilor sportivi din județul 
Hunedoara continuă activi
tatea de repopulare ale prin
cipalelor lucii de apă din 
județ, pregătind terenul unor 
partide de pescuit mai mult 
decât sportive. Ieri, la Tisa, 
comuna Burjuc, asociația 
Acvila - Chișcădaga, au re
populat o baltă cu peste 150 
de kg de puiet din specia crap 
cosaș și fîtofag. Președintele 
asociației loan Popa, crede că 
acțiunea vâ atrage un număr 
mare de amatori, dacă nu 
profesioniști, într-ale pescui

(Foto: T Mânu)

tului. Sau pur și simplu îi va 
atrage pe cei interesați de o 
recreere piscicolă. „De când 
am așteptat acest lucru, mai 
ales că locuiesc foarte aproa
pe de baltă. Este un lucru

deosebit, o inițiativă lăudabi
lă. Eu nu sunt pescar, dar cât 
de curând am să-mi fac per
mis de pescuit. Poate prind 
ceva”, este de părere Iosif 
Munteanu, localnic din Tisa.

Posturi vacante
București (I.J.) - Fun

dația „Rațiu” România 
oferă pentru tinerii inte
resați posturi de Coordo
nator PR. Atribuțiile ce
lui care va obține postul 
este de a stabili modali
tăți concrete de obținere 
de fonduri, coordonează 
campanii de informare și 
promovare. Cerințele pos
turilor simt: studii supe
rioare, experiență în do
meniu, cunoștințe de lim
ba engleză și operare PC, 
precum și abilități de co
municare. Persoanele in
teresate pot trimite CV și 
scrisoare de intenție pâ
nă la 20 decembrie 2006 
la: ratiu@dnt.ro sau la 
fax: 021/3372608.

De la anul, adio Teste
naționale!
■ Ministrul educației a 
aprobat renunțarea la 
Testele naționale și 
evaluarea elevilor.
Sanda Bocaniciu 
sanda.bocaniclu@lnformmedia.ro

Deva - Protestele profeso
rilor și ale părinților nu l-au 
determinat pe ministrul Hăr- 
dău să renunțe la ideea de 
eliminare a Testelor națio
nale. Prin urmare evaluarea 
elevilor se va face prin teze 
cu subiect unic. în plus s-a 
aprobat ca o probă scrisă de 
trei ore să fie redusă la doar 
50 de minute. Acest lucru, în 
opinia profesorilor, înseamnă 
că slaba pregătire a elevilor

se va accentua. Cadrele didac
tice din învățământul preuni- 
versitar au reacționat puter
nic împotriva acestei schim
bări, din două motive foarte 
clare: primul ține de calitatea 
evaluării, care va fi una 
superficială și foarte subiec
tivă, iar cel de-al doilea are 
drept cauză perturbarea ora
rului școlar, prin scoaterea 
profesorilor evaluatori de la 
programul de predare. „Dacă 
durata probelor este diminu
ată de la trei ore la 50 de 
minute, subiectele vor avea, 
mai mult ca sigur, un nivel 
mediu de dificultate! în plus, 
elevii vor putea cunoaște 
subiectele cu zece zile înainte 
de examen. Sunt de părere că 
vor trece la liceu cam ca gâs-

Subiectele tezelor pot fi aflate cu zece zile înainte prin Internet.
(Foto: T. Mânu)

ca pe apă!” - susține prof. 
Gabriela Navratil, directoare 
a Școlii „Lucian Blaga” Deva. 
Noua metodologie aprobată 
prevede și acordarea notei 1 
pentru copiere, ca o măsură 
ce vine în ajutorul suprave
ghetorilor. Tezele cu subiect

unic vor fi susținute în acest 
an școlar doar de probă de 
către elevii din clasele a VII- 
a, în al doilea semestru. Ele
vii care sunt acum în clasa a 
VIII-a sunt ultima generație 
care vor mai trece prin pro
bele Testelor naționale.

trebuie să 

figureze o 

singură dată 

atât pe rân
durile orizon
tale cât și pe 

coloanele
verticale ale 

celor nouă

blocuri luate

împreună.

2 3 8
8 5 7 2 6 1

7 6 4 9
î-
( 7

2

1

5 3

9
3

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

Soluția jocurilor din numărul precedent

Avansați

8 7 2 3 9 4 1 6 5

1 9 4 8 5 6 7 2 3

3 5 6 7 1 2 4 9 8

9 6 3 5 4 7 8 1 2

5 1 8 6 2 9 3 7 4

4 2 7 1 8 3 6 5 9

7 8 1 9 3 5 2 4 6

2 3 9 4 6 1 5 8 7

6 4 5 2 7 8 9 3 1

Cred că este foarte 
bine pentru că per

mite elevilor să 
susțină doar niște teze 
iar subiectele le vor 
cunoaște și le pot 
pregăti mult mai bine!

IOSIF SZABO, 
Deva

Este foarte bine pen
tru că aceste teste 

naționale erau grele și 
pline de emoții. Unii 
elevi, chiar dacă știau 
subiectele, nu au 
reușit pentru că au 
fost foarte emoționați!

Alexandru, 
Deva

red că s-a luat o 
decizie bună și că 

astfel nu se va trișa 
la examene! Este foar
te bună inițiativa mi
nisterului, mai ales că 
vine în sprijinul elevi
lor care oricum tre
buie să facă un liceu! 
ZOLT DEAC,

Deva

Cred că este mult 
mai bine cu teze și 

pentru că s-a hotărât 
ca subiectele să fie 
cunoscute cu zece zile 
înainte de examen. 
Cred că așa vor 
ajunge toți la liceul 
pe care îl vor alege! 
Levente Farcaș, 
Deva

Cred că este bine 
pentru elevi. Este 

o metodă mult mai 
simplă care cred că 
nu va crea atâtea 
probleme ca Testele 
naționale și nu vor 
mai fi atât de multe 
fraude și contestații. 
Florin Bogdan,
Deva

http://www.anrsc.ro
mailto:ratiu@dnt.ro
mailto:sanda.bocaniclu@lnformmedia.ro


narți, 5 decembrie 2006 CUVAW ACTUALITATE /C

Conservatorii rămân pe post• Fără telefoane. LÎn muncitor care lucra 
pe un excavator este cercetat de poliție 
după ce a secționat cablul de fibră optică 
pentru telefonie în satul Ruși, în timp ce 
efectua săpături pentru o conductă de gaz 
metan. (M.S.)

Oferte pentru hacker
Arad (MF) - Tânărul arădean care a 

„spart” și accesat serverele National Aero
nautics and Space Administration (N.A.S.A) 
și Marinei Americane și-a trimis CV-uri la 
mai multe companii de IT, cu două dintre 
cele mai mari companii transnaționale de 
profil tratativele de angajare fiind chiar 
foarte avansate. Victor Faur, absolvent al 
Facultății de informatică, nu dorește să 
dezvăluie numele acestor companii, însă 
precizează că ofertele primite de la acestea 
au sosit înaintea izbucnirii scandalului în 
care este acum implicat. Până când nu se 
vor „liniști apele”, tânărul arădean nu va 
putea da curs nici uneia dintre aceste oferte, 
întrucât are interdicție de a părăsi țara. 
Părinții lui Victor Faur susțin că, dacă se 
va ajunge în instanță, fiul lor va fi judecat 
de justiția românească și numai în temeiul 
legislației românești.

■ Șefii unor instituții 
deconcentrate conduse 
de membri ai PC au 
libertate de decizie.

Deva (M.S.) - Membrii Par
tidului Conservator (PC) care 
ocupă funcții de conducere în 
direcțiile județene ce aparțin 
de diferite ministere pot ră
mâne în posturile pe care le 
ocupă în prezent deoarece 
conducerea filialei județene a 
PC Hunedoara nu le va cere 
să demisioneze. „Ei pot decide 
ceea ce vor să facă în viitor”, 
a afirmat președintele PC 

Costel Avram (Foto: T. Mânu)

Hunedoara, Petru Mărginean. 
El a menționat că nu are 
„semnale” potrivit cărora u- 
nii membri de partid ar inten
ționa să demisioneze din PC 
pentru a-și menține actualele 
funcții de conducere din insti
tuțiile de interes județean. La 
nivel județean PC Hunedoara 
deține funcțiile de director 
adjunct al Autorității de Să
nătate Publică, comisar-șef al 
Gărzii de Mediu, șeful Inspec
toratului în Construcții, șeful 
Gărzii Financiare și postul de 
inspector școlar general ad
junct.
Coaliția „contra naturii”

Seria reacțiilor politice re
feritoare la trecerea PC în 
opoziție a continuat ieri, la 
nivel județean. Partidul Ro
mânia Mare (PRM) a avut 
„mari rezerve” în ceea ce pri
vește funcționarea coaliției de 
guvernare din care făcea 
parte PC și a votat, încă de 
la constituirea guvernului, 
împotriva acesteia, a declarat 
purtătorul de cuvânt al PRM

Petru Mărginean și Daniel Andronache (Foto: t. Mânu)

Hunedoara, Costel Avram. 
„Coaliția a fost contra naturii: 
conservatorii au intrat în Par
lament împreună cu social- 
democrații și apoi s-au aliat 
cu PNL-PD. S-ar putea ca 
PRM să aibă, în continuare, 
rezerve față de PC”, a afirmat 
Avram, care a apreciat că în 
plan local nu vor avea loc 

„mari frământări sau schim
bări”. Reprezentantul PRM 
Hunedoara a adăugat că so
luția pentru ieșirea din criza 
politică sunt alegerile antici
pate, dorite de PRM, dar s-a 
arătat sceptic în ceea ce pri
vește intenția altor partide de 
a se confrunta, înainte de vre
me, cu electoratul.

Aproape 90 la sută dintre șoferii veri- I 
ficați in trafic de Poliția Rutieră au purtat 
centuri de siguranță, conform noilor pre
vederi ale Codului Rutier. în condițiile in 
care, până la 1 decembrie, doar 31 la sută 
dintre conducătorii auto utilizau acest acce
soriu foarte util în caz de accidente.

(Foto: T. Mânu) 

________ J

Prime pentru
Petroșani (M.S.) - Minerii 

vor lucra în zilele de sâmbătă 
și duminică pentru consti
tuirea stocurilor de cărbune 
pentru Sărbători.

Minerii din cadrul Com
paniei Naționale a Huilei 
Petroșani au primit deja pri
ma de Crăciun negociată de 
Liga Sindicatelor Miniere 
Valea Jiului (LSMVJ) cu 
administrația companiei. Pri
ma de Crăciun are o valoare 
de 350 lei și a fost achitată la 
începutul acestei luni, a 
declarat președintele LSMVJ, 
Zoltan Lakatas.

Liderul sindical a precizat 
că minerii vor mai beneficia 
de un adaos salarial în valoare

Centru pentru electrocasnice
Orăștie (M.S.) - Cetățenii și firmele din 

municipiul Orăștie au la dispoziție un cen
tru unde pot depune deșeurile electrice și 
electrocasnice, a anunțat viceprimarul loca
lității, Alexandru Muntean. Spațiul în care 
se vor colecta deșeurile a fost pregătit de Pri
măria Orăștie și este situat pe Strada Plan
telor, nr.2. Spațiul dispune de patru încăperi 
betonate în care se poate începe colectarea 
selectivă a obiectelor electrocasnice și elec
tronice uzate. Persoanele fizice simt scutite 
de taxe în cazul în care vor aduce aceste 
deșeuri la centrul de colectare. Primăria 
Orăștie a declanșat deja o campanie de infor
mare a populației și agenților economici în 
ceea ce privește centrul de colectare, în acest 
sens fiind tipăriți mii de fluturași ce vor fi 
distribuiți la chioșcurile de ziare din oraș. 
De menționat este faptul că în cazul în care 
deșeurile electrocasnice și electronice nu vor 
fi aduse la centrul de colectare, persoanele 
fizice riscă o amendă între 500 și 1000 lei, în 
timp ce firmele vor fi sancționate cu sume 
de la 2500 la 5000 de lei.

Zoltan Lakatas

Alexandru Munteanu

Sărbătoarea 
Sfintei Varvara

Petroșani (M.S.) - Minerii 
din Valea Jiului au fost liberi 
în cursul zilei de ieri pentru 
a sărbători Sf. Varvara, ocroti
toarea celor care lucrează în 
subteran. Pe parcursul zilei 
au fost programate mai multe 
acțiuni organizate de Liga 
Sindicatelor Miniere Valea 
Jiului (LSMVJ) și Compania 
Națională a Huilei (CNH) Pe
troșani, prima dintre acestea 
desfășurându-se, în cursul di
mineții, la mina Uricani, unde 
au fost comemorați, printr-un 
Te Deum, minerii care au mu
rit în accidentele de muncă 
din Valea Jiului, a declarat 
președintele LSMVJ> Zoltan 
Lakatas. Tot în cursul zilei de 
ieri a mai fost vernisată o ex
poziție de filatelie, la sediul 
CNH Petroșani, tema fiind le
gată de activitățile din mine
rit. De asemenea, Salvamin 
Petroșani a prezentat ieri, în 
premieră, un exercițiu demon
strativ despre modul în care 
salvatorii mineri acționează 
în cazul unor situații care im
pun salvarea victimelor din

mineri
de 300 lei, până în data de 20 
decembrie, acești bani consti- 
tuindu-se într-o primă de 
vacanță. Cele două sume aco
peră banii care nu au putut 
fi acordați sub formă de 
creștere salarială din luna 
august, când contractele mi
nerilor trebuiau modificate, 
începând de astăzi, minerii 
vor continua programul de 
lucru, care include zilele de 
sâmbătă și duminică, pentru 
asigurarea stocurilor de căr
bune pentru perioada sărbă
torilor de Crăciun și de Anul 
Nou, ținând cont că angajații 
CNH Petroșani se vor afla 
într-o minivacanță în perioa
da 24 decembrie - 2 ianuarie.

Vrei ca. Mos Crăciun șă fie m^i darnic anuljceșta?. Câștigă cu CL în 22 decembrie:
oferit de magazinul INTO sau penh t-. > de

Sărbători sa îi fie asigurata sau care să ti îndulcească Sărbătorile sau ca sa p’irnest» muh l Jato

Fa-ți un abonament ia Cuvântul liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-p actualul abonament cu minim o luna și pan-'-oâ cu copia dupâ 
chitanță până in 21 decembrie Cu CL, Crăciunul va exista în fiecare casă1

regulament

Greenpeace
București (M.S.) - Green

peace salută decizia Prefec
turii Hunedoara de a opri 
construcția „ilegală” a dru
mului național 66A (DN 
66A), decizie anunțată cu 
ocazia ședinței Consiliului 
Științific al Parcului Națio
nal Retezat din 30 noiem
brie 2006. „Lucrările la DN 
66A au avansat ilegal până 
la numai 1 km de peisajul 
forestier intact din Retezat, 
iar prefectul de Hunedoara, 
domnul Cristian Marius 
Vladu a anunțat că lucră
rile la DN 66A au fost sus
pendate până la finalizarea

ON

mulțumește 
planului urbanistic zonal și 
obținerea tuturor aprobă
rilor necesare. Putem spu
ne că este zi de sărbătoare 
pentru biodiversitatea din s 
Retezat. Salutăm decizia 
înțeleaptă a Prefecturii de 
a opri construcția DN 66A 
și avem convingerea că 
studiul de impact asupra 
mediului va fi nefavorabil 
și că acest drum inutil nu 
va fi niciodată construit, de 
vreme ce are consecințe 
distructive asupra mediu
lui”, a declarat Gabriel Pa- ’'1 
un, coordonator campanii 
Greenpeace.

(3
73
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■ Campioana României 
a realizat prima sur
priză a turului de elită 
al UEFA Futsal Cup.

FC CIP „detonează" bomba

ClPRIAN MARINUJ

• Perfecționare la judo. Patru antrenori 
de judo de la SCM Deva, CSS Deva și AS

4v Retezatul Hațeg au participat în perioada 23 
■ # noiembrie - 3 decembrie la un curs de per

fecționare organizat de federația de speciali
tate în stațiunea Băile Felix. Amănunte în 
ziarul de mâine. (C.M.)

Victorie după 27 de ani
Petroșani (C.M.) - Jiul a înregistrat, 

duminică, la meciul din deplasare cu FC 
Argeș, scor 0-1, din etapa a 18-a a Ligii I, 
prima victorie la Pitești după 27 de ani. 
Precedenta victorie a Jiului la Pitești data 
din 7 octombrie 1979 și a fost tot un rezul
tat de 1-0. Tot 0-1 a fost scorul meciului Jiul 
Petroșani - FC Argeș, disputat în prima 
etapă a actualei ediții a Ligii I.
Se limitează la barem

Victoria surprinzătoare obținută de Jiul, 
duminică, la Pitești, nu a reaprins în tabăra 
minerilor speranțele de salvare de la re
trogradare. Astfel, antrenorul Marin Tudo- 
rache susține că principalul obiectiv al Jiu
lui este îndeplinirea baremului de 22 de 
puncte în Liga I, pentru a evita riscul de a 
pomi cu penalizare în eșalonul secund, dacă 
va retrograda. „Obiectivul nostru numărul 
unu este să facem baremul. Dacă vom avea 
șanse la mai mult, sperăm și să scăpăm de 
retrogradare. Argeșul a controlat jocul, a 
avut multe ocazii de gol, dar nu a reușit 
să înscrie, spre deosebire de noi, care am 
avut o ocazie și am dat un gol”, a spus 
Tudorache, după jocul de la Pitești.

Deva - FC CIP Deva, prima 
echipă din România calificată 
în turul de elită al UEFA Fut
sal Cup, a învins, ieri, în par
tida de debut a grupei B care 
se dispută la Moscova, cu 
scorul de 4-3 formația Șahtior 
Donețk, campioana Ucrainei. 
Trei goluri avans

Echipa antrenată de Karoly 
Gașpari a condus cu 1-0 în 
urma golului reușit de 
Măgureanu, Miroshnyk a ega
lat pentru ucraineni, dar până 
la pauză devenii au trecut din 
nou în avantaj, scor 2-1, grație 
golului semnat de Al-Ioani. în 
repriza secundă, FC CIP s-a 
desprins la 4-1 în urma reu
șitelor lui Măgureanu și To- 
mescu și a păstrat acest scor 
până cu 20 de secunde înainte 
de final, când Șahtior a punc-

‘X-.:

' 1
s. VhJ

Hi ji, <
Măgureanu (la minge) a marcat două dintre golurile devenilor 

tat de două ori prin Minayev 
și Yunakov. „Le-am studiat 
jocul de pe un DVD obținut 
din Ungaria și am știut că 
avem șanse să-i batem. Echipa 
a jucat senzațional, s-a apărat 
perfect și a fost superbă pe 
contraatac. Băieții noștri i-au 
depășit clar la viteză și teh
nică pe ucraineni și au rea
lizat o surpriză de proporții pe 
care o comentează toți cei pre- 
zenți aici, la Moscova”, ne-a

Șapte internaționali ai FC 
CIP convocați la națională

DevațC.M.) - Rezultatele etapei a 18-a: Gloria Bistrița - 
Ceahlăul 2-1; Poli lași - Unirea Urziceni 1-3; PC Vaslui - 
U. Craiova 3*3; Steaua - Poli Timișoara 3-1; Farul Con-

- stanța - UTA Arad O-O; FC Argeș ■ Jiul 0-1; CFR Cluj - Oțetul *
Galați 2-1; Rapid - Pandurii Târgu Jiu 1-1; Meciul Dinamo 

!' ■ FC Național s-a clisputat aseară după închiderea ediției.
Clasament:
Ț, Dinamo
.. Steaua

Ț 3Uat
4. CFR Cluj

Deva (C.M.) - Zoltan Jakab, 
antrenorul naționalei de fut
sal a României, a convocat, 
ieri, șapte jucători ai cam
pioanei FC CIP Deva la lotul 
național, stabilind astfel un 
nou record în privința 
numărului devenilor în prima 
reprezentativă.

Decizia tehnicianului a fost 
luată chiar înainte ca el să 
afle de superba victorie 
obținută ieri la Moscova de 
FC CIP Deva în prima partidă 
a turului de elită a UEFA Fut
sal Cup în fața campioanei 
Ucrainei, Șahtior Donețk. De-

declarat telefonic din capitala 
Rusiei, Paul Grecu, vice
președintele FC CIP. Site-ul 
„www.futsalplanet” a titrat 
despre victoria FC CIP: „Pri
mul meci, prima surpriză”.
Șanse minime

în ciuda debutului cu drep
tul în această fază de elită a 
UEFA Futsal CUP, șansele FC 
CIP de a se califica în semifi
nale rămân minime. în al

(Foto: CL) 

doilea joc al zilei, Dinamo 
Moscova, campioana Rusiei și 
finalista ediției de anul trecut 
a UEFA Futsal CUP, a zdro
bit cu 5-0 pe Sporting Lisa
bona și s-a anunțat ca princi
pală favorită la câștigarea gru
pei. Adversara de azi a FC CIP 
a arătat ca o echipă super-pu- 
temică, însă cu siguranță de
venii nu vor renunța la luptă 
și își vor juca șansa până la 
capăt.

Grupa B
Rezultate, luni, 4 decembrie: ora 16:30, Șahtior Donețk - BE CIP Deva 3- 

4 (1-2); ora 19:00, Dinamo Moscova - Sporting Lisabona 5-0 (Au marcat: 
Cirilo 2, Tatu, Kelson, Joan).venii au fost convocați la 

națională pentru cele două 
meciuri amicale cu naționala 
Turciei care se vor disputa în 
zilele de 13 și 14 decembrie 
la București, întâlniri care 
reprezintă ultimele verificări 
ale naționalei înaintea înce
perii preliminariilor Campi
onatului European 2007.

Lotul României: Laszlo
Klein (Izorep Targu Mureș), 
Marian Juverdanu (CIP Deva) 
- portari; Gabriel Dobre; 
Gabriel Molomfălean, Florin și Lorand Szocs (ambii Izorep Craiova), 
Matei, Robert Lupu, Cosmin Târgu Mureș), Laszlo Szocs (Municipal Constanța), Ion 
Gherman și Ion Al-Ioani (toți (AS Odorheiu Secuiesc), Sorin

Clasamentul______
1. Dinamo Moscova

2. FC CIP Deva
3. Șahtior Donețk

4. Sporting Lisabona ■ 1

3____________
3____________

0___________

___________________________________________________________________________0 ______
Meciurile de azi, 5 decembrie: ora 16:30, Șahtior Donețk - Sporting Li
sabona; ora 19:00, Dinamo Moscova - FC CIP Deva.__________________________

Ultima etapă, 7 decembrie; ora 16:30 FC CIP Deva - Sporting Lisabona; 
ora 19:00 Șahtior Donețk - Dinamo Moscova.___________________________________

Prima clasată din toate cele patru grupe ale turului de elită se califică In 

semifinalele competiției.

1 1 o

1 1 o

1 o_ o
o o

0____șș

0____4-3

1 3-4
1 0-5

FC CIP Deva), Alpar Csoma Ohivu-! (EiierguCunstrucția 
Dumitru Stoica

Canavoiu (Poli Timișoara).

Medalii la popice
Petrila (C.M.) - Sportivii 

Marius Ghețea și Virgil Dorin 
de la CS Inter Petrila au 
câștigat patru medalii în 
cadrul Campionatului Națio
nal de popice desfășurat în 
week-end-ul trecut la Târgu 
Mureș. Marius Ghețea cu 613 
popice doborâte (p.d.) și Vir
gil Dorin cu 589 p.d. au ocu
pat primele două locuri în 
proba de individual masculin, 
fiind urmați în clasament de 
Gyula Vereș (Rulmentul 
Brașov - 579 p.d.). Cei doi au 
repetat aproape identic per
formanța și în proba mas
culină de individual combinat 
în care primul a fost Marius 
Ghețea (Inter Petrila) cu 1.163 
pd, urmat de Costică Ciurdea 
(CFR Olimpia Iași) -1.091 p.d. 
și Virgil Dorin (Inter Petrila) 
- 1.151 p.d.

17 15 1 1 37-10 46
18ș 11 5 2 37-10 38
18 10 6 2 33-13 36
18 11 2 5 38-24 35

(6
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25
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; ISi FC Națlanal 17 2 4 11 12-29 10
Etapa a 19-a: vineri, 8 decembrie: UTA - FC Vaslui (13:00

' iticspoeO; Ceahlăul - Poli lași (18:00 Telesport); FC Națlo- 
safc- Ml (20:00 Național WJ; sâmbâtâ, 9 decembrie:

! Opiul • Paruf <13:00 Telesport); Jiul ■ Rapid (13:00 TVR 
? 2%'.Ball Mpa - FC Ațgeș (20:45 Antena 1); duminică, 
? iffittecemHtfe Uiaicenl - Cffl (13:00 Telesport); Pan

durii i Dinamo (13:00 Național TV); U Craiova - Steaua 
| (20:30 TVR 1)

5.Gforia 18 9 3 6 24-18 30
6. Poll Timișoara 18 8 5 5 17-13 29
7. Oțelul 18 8 2 8 24-32 26
8. FC Vastul 18 7 4 7 24-29 25
9. UTA Arad 18 7 3 8 17-19 24
10. Pandurii 18 6 5 7 15-17 23
11. U Craiova 18 6 5 7 22-33 23
12. Unirea Urziceni 18 6 3 9 14-19 21
13. Poli lași 18 5 6 7 18-26 21
.14. Farul 18 5 5 8 20-21 20
15. Ceahlăul 18 5 2 11 13-25 17
16. FC Argeș 18 4 2 12 12-23 14
17. Jiul PetTOșanl 18 2 5 11 8-24 11

ț

timp de 1 an, cu Orange PrePay ai

• credit cadou să vorbești 10 minute naționale, 
la fiecare 20 de minute consumate

• apeluri naționale îa tarifele din rețeaua Orange

Share
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„Dinho", mai tare ca Beckham• Revine Eto'o. Atacantul echipei FC 
Barcelona, Samuel Eto'o, a declarat, 
duminică, pentru postul Canal Plus, că speră 
să revină pe teren „într-o lună, o lună și 
jumătate", informează AFP. Eto'o a fost 
operat, la sfârșitul lunii septembrie, la menis- 
cul extern al genunchiului drept. (MF)

• Arbitru. Partida Olympique Lyon - Steaua, 
care va avea loc miercuri, de la ora 21.45, 
pe stadionul Gerland, în ultima etapă a gru- ' 
pei E a Ligii Campionilor, va fi condusă de o 
brigadă de arbitri din Slovenia, avându-l la 
centru pe Darko Ceferin. Ceferin a oficiat la 
02.11. meciul Dinamo - Beșiktaș Istanbul, 
scor 2-1, din grupa B a Cupei UEFA. (MF)

Șeful sportului a demisionat
București (MF) - Președintele Agenției 

Naționale pentru Sport, Florian Gheorghe, 
a declarat, ieri, că și-a depus demisia din 
fancția pe care o deține, ca urmare a fap
tului că Partidul Conservator al cărui mem
bru este a decis, duminică, să iasă de la 
guvernare. „Sunt membru fondator al Par
tidului Conservator, chiar al patrulea. Am 
fost opt ani vicepreședintele partidului și 
mi se pare corect și un gest fair-play să fiu 
alături de partid, dacă a decis să iasă de la 
guvernare. Activitatea la ANS va fi condusă 
de vicepreședintele Liviu Cepoi, care este 
membru PNL”, a afirmat Florian Gheorghe. 
Florian Gheorghe a fost numit in funcția He 
președinte al ANS pe 2 septembrie 2005, 
chiar de premierul Călin Popescu Tări
ceanu, inlocuindu-1 pe Constantin Diaconu. 
Fost hocheist și antrenor federal, Gheorghe 
a provocat numeroase controverse în urma 
dezvăluirilor din mass-media legate de tre
cutul său. în 1971 a fost reținut pentru 
acuzația de Viol în grup, iar In 2004, la vârs
ta de 53 de ani, și-a luat licența la Acade
mia Națională de Educație Fizică și Sport, 
specialitatea patinaj.

■ Starul brazilian l-a 
depășit pe internațion
alul englez în privința 
câștigurilor anuale.

București (MF) - Fotbalistul 
echipei FC Barcelona, Ronal
dinho, l-a depășit cu aproxi
mativ 8 milioane de euro pe 
David Beckham, de la Real 
Madrid, în privința câști
gurilor anuale, informează 
cotidianul Sport. Ronaldinho 
are la FC Barcelona un sala
riu anual net de 8 milioane de 
euro, însă câștigă încă cel 
puțin dublul acestei sume din 
contracte de publicitate și 
drepturi de imagine. Astfel, 
fotbalistul ajunge la câștiguri 
anuale totale de 26 de mi
lioane de euro. Internaționalul 
brazilian, în vârstă de 26 de 
ani, încasează pentru fiecare 
apariție într-o reclamă cel pu
țin un milion de euro.

în Spania, Ronaldinho are 
contracte pentru promovarea 
produselor Lay's, Danone, 
Skip, Trident și a automo
bilelor Hyunday. în plus, fot

Dinamo pe val, Rapid în cădere
■ Câinii - roșii au urcat 
27 de poziții în clasa
mentul IFFHS, iar Rapid 
a coborât un loc.

București (MF) - Echipa 
Rapid București a coborât un 
loc în clasamentul pe luna 
noiembrie al Federației In

ntwcuri Sin Lla* Campionilor

•nftor;

.........................^^or care sa vot disputa, mlet-
‘ IUrI, de la ora 21.45, In ultima etapi a grupelor Ligii Cam

pionilor:

SioamăTiM Waina) ■ n.ji mâdiia (Spania
Arbitru: Mlchari ■llejj (Anglia]
Dlymplqua franța) - Steaua București (Romania) - 
med traMmls de fio TV * •
Arbitru: Dwko Eefarln (Slovenia)
Grupa F__________________ ______________________
Manchaster Unitei! {Hngllaj - Banioa Lisabona (Portugalia) 
Arbitru: Herbert Fandai (Germania) ț
FC Copenhaga (Danemarca) ■ Celtic Glasgow (Scoția) 
Arbitru: Bertrand Layec (Franța)

Primele zece locuri în această le- 258
rarhle sunt ocupate de următoa- S. llverpODl Cfafgl$ 260 
rele.formații.
1. FC Sevilla (Spania) 308 puncte
2. AC Milan (Italia) 276
3. AS Roma (Italia) 269
4. Internationale Milano (Italia)

' ■
6. Rapid București (România) 254
7. FC Barcelona (Spania) 251
8. Sao Paulo (Brazilia) 246
9. Olympique Lyon (Franța) 246
10. Arsenal Wncba (Anglia) 239.

FG Porto (Portugalia! - ianal Londra (Anglia) 

Arbitru: Markus Merk (Germania)
Hamburg SV (Germania) - JSKA Moscova (Rusia) 
Arbitru: Stefano Farina (Italia)

Grupa H__________________________ '
Anderlacht Bruxelles (Belgia) - AEK Atena (Grecia) 

Arbitru; Peter Frojdfeldt (Suedia)

Arbitru: Graham Roll (Anglia).

Ofertă din Dubai pentru 
Liverpool

Londra (MF) - Liverpool, cel mai titrat club 
din Anglia, ar putea fi preluat de o companie 
de investiții din Dubai, a anunțat, ieri, coti
dianul The Guardian, la doar o zi după ce 
News of the World a scris că miliardarul 
american George Gillett ar putea cumpăra 
gruparea engleză, informează AFP. Președin
tele și acționarul principal al clubului, David 
Moores, a cărui familie a investit în FC Li
verpool încă din anii '50, și-a dat acordul pen
tru ca Dubai Internațional Capital (DIC), 
companie controlată de familia al-Maktoum, 
să verifice situația clubului în vederea unei 
preluări a acestuia. Moores, care deține 51% 
din acțiunile clubului, este dispus să le vândă 
cu 450 de mil. de lire sterline (circa 670 de ’ 
mil. de euro), sumă cu 170 de mil. de lire 
sterline mai mică decât cea dorită inițial de 
președintele grupării din Liverpool. Clubul 
englez are nevoie de 200 de milioane de lire 
sterline pentru construirea unui nou stadion 
și are datorii de aproximativ 80 de milioane 
de lire sterline. în cazul în care DIC va reuși 
să preia gruparea Liverpool, acest club va fi 
al șaptelea din Anglia cu investitor străin.

Lege împotriva 
violenței

Paris (MF) ■ Ministrul 
francez al Sporturilor, 
Jean-Francois Lamour, a 
anunțat că azi va‘fi pro
mulgat un decret prin ca
re* asociațiile de suporteri 
pot fi desființate dacă nu 
luptă împotriva violenței 
pe stadioane. „Toți preșe
dinții asociațiilor de su
porteri știu că dacă nu 
participă la eforturile ne
cesare pentru eradicarea 
violenței pe stadioane a- 
ceste asociații pot fi desfi
ințate”, a afirmat La
mour. Apariția legii a 
fost urgentată de uciderea 
unui suporter de către un 
polițist la finalul partidei 
PSG și Hapoel Tel Aviv.

Lucescu refuză pe Beșiktaș
București (MF) - Antreno

rul echipei Șahtior Donețk, 
Mircea Lucescu, a refuzat 
oferta de a prelua din această 
iarnă conducerea tehnică a 
formației Beșiktaș, iar ofi
cialii clubului turc vor să îl 
convingă pe român să accepte 
un contract pentru următorul 
sezon, informează cotidianul 
Sabah.

„Conducerea clubului, care 
nu a reușit să scape de Țiga
na (n.r. - actualul tehnician, 
Jean Țigana) deoarece în 
cazul demiterii acestuia ar 
trebui să îi plătească o sumă 
foarte mare, negociază cu 
antrenorul român pentru a-

Ronaldinho este cel mai bine plătit jucător din lume Cariera lui Beckham este în declin

balistul are o linie de vesti
mentație proprie cu marca 
Nike, numită „R10”. Contrac
tul cu Nike reprezintă una din 
cele mai mari surse de veni
turi pentru Ronaldinho. Ju
cătorul are contracte de pu
blicitate și în China și Brazi
lia. în schimb, David Beckham 
câștigă în prezent aproximativ 

ternaționale de Istorie și Sta
tistică a Fotbalului (IFFHS), 
dat publicității, luni, ocupând 
în prezent poziția a șasea, cu 
254 puncte.

Celelalte patru formații 
care evoluează în grupa G a 
Cupei UEFA, alături de Ra
pid, ocupă următoarele pozi
ții: Paris Saint-Germain -

Adi Mutu, 
■ Mutu a fost cotat de 
presă printre cei mai 
buni jucători în meciul 
cu Lazio Roma.

București (MF) - Atacantul 
Adrian Mutu a fost conside
rat de agenția Datasport unul 
dintre cei mai buni jucători 
în meciul pe care echipa AC 
Florentina l-a câștigat, du
minică, pe teren propriu, cu 
scorul de 1-0, în fața formației 
Lazio Roma, în etapa a XIV- 
a din Serie A. Sursa citată 
l-a notat cu 7 pe internațio
nalul român, la fel ca și pe 
coechipierul său Manuel 
Pasqual. Cel mai bun jucător 
a fost considerat portarul 
francez Sebastien Frey, care 
a primit nota 7,5. „Mutu a 
fost de neoprit pe contraatac.

nul viitor”, scrie Sabah. Jur
nalul menționează că, la o 
primă discuție, Mircea Luces
cu a refuzat un contract din 
decembrie și a spus că se va 
gândi la varianta revenirii la 
Beșiktaș la finalul sezonului. 
Lucescu a mai avut apoi o 
discuție cu președintele clu
bului Beșiktaș, Yildirim De- 
miroren.

„Chiar dacă nu se va putea 
în pauza competițională, 
vrem să colaborăm cu tine 
anul viitor. Promite-ne de 
acum”, i-a spus Demiroren 
tehnicianului. Mircea Luces
cu a antrenat echipa Beșiktaș 
în perioada 2002-2004.

18 milioane de euro anual, dip 
această sumă 6 milioane de 
euro reprezentând salariul său 
la Real Madrid.

în anii trecuți, Beckham 
câștiga mai mult, în 2004 fot
balistul declarând la fisc suma 
de 25 de milioane de euro. Jur
nalul Sport menționează că, 
deși în Italia se spune că 

locul 37, Hapoel Tel Aviv ■ 78, 
Panathinaikos Atena - 81 și 
Mlada Boleslav - 95.

Echipa Steaua București se 
menține pe locul 26, cu 194 de 
puncte. Adversarele Stelei în 
grupa E a Ligii Campionilor 
ocupă următoarele poziții: 
Olympique Lyon (locul 8), 
Real Madrid (locul 23) și 
Dinamo Kiev (locul 49).

Dinamo București, a treia 
reprezentantă a României în 
clasamentul IFFHS, a urcat 27 
de poziții și se află pe locul 
34, cu 176 de puncte. Adver
sarele dinamoviștilor în gru
pa B a Cupei' UEFA ocupă 
următoarele poziții: Beșiktaș 
Istanbul (locul 42), FC Bruges

lăudat din nou

Mutu e din nou în formă

A fost un țânțar care a bâzâit 
tot timpul în defensiva la- 
zialilor. A fost în câteva rân

Sportiva thailandeză Pawina Thongsuk a stabilit un 
record mondial la stilul aruncat la categoria 63 de kilo
grame, ieri, la Doha, în cadrul competiției de haltere ș 
din cadrul Jocurilor Asiatice, informează AFP. (Foto: fpa;
 ... ....... -........ ..  m

Ronaldinho ar fi primit o 
ofertă foarte bună de la AC 
Milan, brazilianul vrea să 
rămână în Spania și în ultima 
perioadă chiar și-a căutat o 
casă în Barcelona. Ronaldinho 
și fratele său Roberto au vi
zitat, în urmă cu câteva zile, 
o locuință în valoare de 7 mi
lioane de euro.

Dinamo are un sezon bun w

(locul 65), Tottenham Hotspur 
(locul 51) și Bayer Lev^ 
erkusen (locul 134).

duri aproape de gol și merita^ 
să marcheze”, a scris Data- a 
sport.

„Mutu este precum un 
argint viu. Scoate foarte ușor 
adversarii din joc și nu știi 
niciodată la ce să te aștepți de 
la el. Spre exemplu, Stendar- 
do a fost obligat să folosească 
un joc brutal în mai multe 
rânduri”, a notat goal.com. , 

La finalul întâlnirii cu 
Lazio, Mutu a declarat că este 
fericit pentru obținerea celor 
trei puncte. „Sunt fericit peri-' 
tru că am câștigat cele trei 
puncte, mai ales că veneam 
după două rezultate de egali
tate. Jucam în fața propriului 
public și acest lucru ne-a 
motivat suplimentar. A fost 
o victorie frumoasă venif 
după un joc bun”, a spus 
internaționalul român.

goal.com
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LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 

A1 - Prima Invest 
A2 - Garant Consulting 

A3 - Imobfranc
A4 - Fiesta Nora
A5 - Casa Betania
A6 - Rocan 3000 SRL
A7 - Mimason
A8 - Morellia 

A9 - Elitte 

■A10 - Liliacul Multicom

Vând ap. 2 camere (03)
• iigent, Deva, Kogălniceanu, semidecoman- 
date, centrală termică, gresie, faianță, balcon 
închis, jaluzele exterioare, parchet, ușă capi
tonau, preț 115.000 ron, negociabil. Tel. 
0721/819189,0254/215588 (T)
• Deva, zonă centrală, et 1, bloc de cărămidă, 
balcon, contorizări, 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, 70 mp, centrală termică, 2 
balcoane, preț negociabil. Tel. 0740/210780. (Al) 
dec, CT, parchet, gresie, faianță, termopane, ST 
56 MP, Zona Bălcescu, preț 1,3 mid., neg, tel. 
0742/019418 (Al)
• decomandate, 70 mp, centrală termică, 2 
balcoane, preț negociabil.Tel. 0740/210780. (Al) 
zona piață, et 1, dec, balcon închis, contorizări, 
preț 130.000 RON, neg. tel. 221712,0724/305661. 
(A2)
• PnvMd et 2, dec., contorizări, preț 112.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• txL Decebal, et 5, dec., balcon închis, centrală 
termică, preț 133.000 RON, neg, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Dada, et 3, amenajat repartitoare, preț 80.000 
RON, neg, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dorobanți, dec, et 3, contorizări, 2 balcoane, 
bucătărie modificată, preț 140.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• ugenL zona Gojdu, fără îmbunătățiri, 
contorizări (repartitoare, gaz 2 focuri, 
apometre), preț 92.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• legent, zona Al. Teilor, amenajat modern, 
contorizări, preț 65.000 RON, tel. 0740/013971. 
CA2)
• urpent, dec, living, bucătărie stil bar, CT, 
gresie, faianță, parchet termopane, et 1, zona 
Eminescu, preț 38000 euro, tel. 0740/290024. (A3)
• dec, repartitoare, apometre, balcon închis, 

st=60 mp, zona loan Corvin, preț 1,15 miliarde, 
tel. 0740/290024. (A3)
• drart, pede, faianță, parchet, cabină de duș, 
balcon închis, et 2, zona Dacia, preț 1 miliard, 
tel. 0740/290024. (A3)
• eemidec- vede, faianță, parchet canalizare 
separată, zona Al. Teilor, preț 650 mii, neg, tel. 
0740/290024. (A3)

;• eemidec, grade, faianță, parchet reparti
toare, et 2, zona Al. Moților, preț 980 mii. neg, 
tel. 0740/290024. (A3)
• zona Ulceiai - I. Corvin, dec, centrală 
termică, modifcări, parchet gresie, faianță, ușă 
de lemn capitonați bine întreținut preț 127.000 
ron neg, accept credit ipotecar, tel. 0723/251498 
0745/302200. (A4)
e eta| htermedar, zona Kogălniceanu - Gojdu, 
centrală termică, termopan, ușă metal nouă, 
parchet gresie, faianță balcon închis, vedere pe
2 părți, preț 36.000 euro neg, tel. 0745/302200, 
0723/251498232808 (A4)
• decomandate, eta| 3, zona Mărăștl, fără 
modificări, parchet ocupabil azi, preț 125.000 
ron negociabil, tel. 0723/251498, 0745/302200, 
232809. (A4)
• cta| kitennedar, 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 în camere, hol și bucătărie, 
zona piață preț 110.000 ron negociabil, accept 
credit ipotecar, tel. 0745/302200, 0723/251498 
232808 (A4)
• zona Trident etaj 3, ocupabil azi, contorizări, 
fără modificări, preț 72.000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0723/251498, 
0745/302200,232808. (A4)
• otel 3, centrală termică faianță se dă opțional 
cu mobilă zona Școala Gen. Nr. 5, preț 83.000 ron 
neg., tel. 0745/302200,0723/251498 232809. (A4)

• et 2, CT proprie, balcon închis, parchet, bl. de 
cărămidă B-dul Kogălniceanu, preț 125.000 RON, 
neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• et 8 dec., contorizări, 2 balcoane mari, str. 
Dorobanți, preț 140.000 RON, neg., tel. 223400. 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• et 8 contorizări. parchet, bloc de cărămidă 
Al. Moților, preț 66.000 RON, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• et rrrtermedfar, 2 balcoane mari, CT proprie, 
baie cu geam, modernă str. Dorobanți, preț 
137.000 RON, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688 (A5)
• et ț parchet balcon, geamuri termopan, ușă 
metalică CT proprie, zona Gojdu. Merită văzut! 
Preț 130.000 RON, tel. 223400, 0724/069303, 
0742/005228 (A5)
• dec, zona Parc (Avram lancu), parter, ST 55 
mp. amenajat, ideal pentru locuit, sau birou, 
cabinet, preț 40.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729.018866,0724.620358 (A6)
• zona Dada, et intermediar, termopane, modi
ficat parchet laminat bine întreținut preț 22.000 
euro, tel 235208 0724.620358; 0729.018866. (A6)
• zona N. Bălcescu. modificat, balcon închis, 
parchet în camere, laminat pe hol și bucătărie, 
gresie, faianță instalații suplimentare noi, preț 
89.000 RON, tel. 235208; 0724.620358; 0729.018866 
(A6)
• zona Gojdu, etaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorizat suportă modificări, 55 mp. 
preț 125.000 ron. Tel. 235208 0724/620358 (A6)
• pe b-<M Decebal. dec., s=74 mp, vedere în 2 
părți, 2 balcoane, C.T., neamenajat preț 140.000 
RON, neg., 0745/640725. (A7)
• pe Embiescu, aproape de Trident, et 3, dec., 
s=58 mp, parchet gresie, faianță C.T., 
termopane, balcon mare deschis, preț 155.000 
RON, 0745/640725. (A7)
• In Dada, et 2, convectori, instant apă caldă 
baie amenajată termopan, preț 70.000 RON, 
neg., tel. 0745/159608. (A7)
• pe Scărișoara, semidec., neamenajat, C.T., et. 
4, acoperit cu tablă preț 78000 RON, tel. 
0749/268830. (A7)
• In Dada, semidec., et 3. neamenajat 2 holuri, 
oarchet contorizări, preț 68.000 RON. tel. 
0745/640725. (A7)
• pe Zantfhescu, dec., et. 2, parchet, gresie, 
faianță apometre, ocupabil imediat preț 105.000 
RON, tel. 0749/268830. (A7)
• pe Mătăsii, dec., et 3, parchet laminat, gresie, 
faianță C.T., termopan, balcon, preț 135.000 RON, 
tel. 0749/268830. (A7)
• zona UKacuU, dec., et 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon închis, contorizări, s=50 mp, ocupabil 
imediat, preț 128.000 RON, tel. 206003, 230324. 
(A7)
• zona Piață 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc., 
mobilat și utilat preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
• zona Zamfireecu, 2 camere, circuit gresie, 
faianță termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• semidec, miMple îmbunătățiri (gresie, 
faianță geamuri termopan, CT, parchet laminat 
vedere pe 2 părți), etaj 3, zona Gojdu, preț nego
ciabil, tel. 231300; 0740/317314. (A9)
• Brad, peste, faianță parter, zona A, preț 
negociabil, telefon 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/1584K3. fAlOl

Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent Deva, plata imediat Tel. 215212. (Al)
• foarte urgent apartament 2 camere, în Deva, 
orice zonă indiferent de etaj, se oferă preț bun, 
plata imediat, de preferință fără amenajări, se 
oferă de la 65.000 ron până la 130.000 ron, tel. 
0745/303200,0723/251498. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, In vilă centrală termică 
parchet, gresie, faianță 2 balcoane, teren 
aferent 200 mp, Deva, preț 45.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0747/490290. (T)
• semldecomandate, balcon, etaj 3, zona 
Astoria, preț 950 mii., neg., Tel. 0742/019418 (Al) 
Gojdu, etaj 1, contorizări, parchet, balcon, 
ocupabil imediat, preț 136.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)
• semldecomandate, centrală termică 
termopan la bucătărie, gresie, etaj 2, zona 
ștrand, preț 28.000 euro. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• irgent, zona Progresul, etaj intermediar, 
balcon, hol central, contorizări, preț 150.000 RON, 
tel. 0740/013971. (A2)

MflTLflSSIBlFiti
ÎEISENI

O POARTĂ DESCHISĂ SPRE EUROPA

Spania
" prin SAN SEBASTIAN !

Deva
Hunedoara - 0254/74.87.84

Pentru că e Luna Cadourilor, 21 decembrie vă poate aduce

• urgent, zona Cioclovina semidec, balcon, 
modernizări, preț 115.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Dorobanți, amenajat modem, 
balcon, st=90 mp, preț 65.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• dec, CT, 2 balcoane, bucătărie modificată 
gresie, faianță parchet boxă zona Dorobanți, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dec- 2 băi, 2 balcoane, termopane, gresie, 
faianța, parchet, garaj, boxă zona Imp. Traian, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• semidec, parchet, apometre, repartitoare, 
balcon închis, zona Gojdu, preț 13 miliarde, tel. 
0740/290024. (A3)
• decomandate, 70 mp, contorizări totale, 
parchet, balcon mare, 2 băi, zona Bălcescu, preț 
130.000 ron negociabil, accept credit ipotecar, 
tel. 0723/251498 0745/302200,232809. (A4)
• 70 mn. etaj 1, cu cei, bală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță balcon mare, zona 
Gojdu, preț 155.000 ron negociabil accept credit 
ipotecar, tel. 0723/251498 0745/302200,232809. 
W4)
• zona Udo, ultracentral, 2 băi, balcon, deco
mandate, termopan, parchet, gresie faianță 
bine întreținut, preț 55.000 euro negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703. (A4)
• dec, et 2, CT proprie, 2 băi, 2 balcoane, 
geamuri termopan, mobilat, str. Dorobanți, preț 
53.000 euro, tel. 223400, 0720/387895 
0742/005228 (A5)
• et Intermediar, dec., CT proprie, 2 băi, 2 
balcoane, st=94 mp, b-dul 22 Decembrie, preț 
175.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (A5)
• zona DecebaL et 3, termopane, 2 băi cu gresie 
și faianță 2 balcoane închise, totul contorizat 
parchet în camere, merită văzut preț 45.000 
euro, tel. 235208; 0724.620358 0729.018866. (A6)
• zona Decebal, decomandate, CT, parchet preț 
135.000 RON, neg, tel. 235208; 0724.620358; 
0729.018866 (A6)

• zona Împărații Traian, Deva, etaj intermediar, 
decomandate, 2 băi, 100 mp, centrală termică 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță parchet 
merită văzut garaj sub bloc, preț 80.000 euro. 
Tel. 235208 0724/620358 (A6)
• b-did Decebal, et 1, dec., s=75 mp, contorizări, 
neamenajat preț 160.000 RON, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)'
• b-dul Decebal, dec., parchet gresie, faianță 
C.T- zona Artima, preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe AL Straiului, semidec., et. 3 din 4, gresie, 
faianță C.T, liber, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0740213174. (A7)
• Dada, bucătărie modificată parchet gresie, 
faianță contorizări, preț 88000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et bun, st 105 mp, modificat 2 băi, 2 
balcoane, parchet gresie, faianță termopane, 
CT, garaj* pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tet 0745/786578 (A8)
• zona L Creangă parchet contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit preț 180.000 
ron, neg- tel. 0746/779288 (A8)
• semidec, camere cu parchet contorizări, 
balcon, etaj 1, zona Gojdu, Deva, preț 130.000 
Ron, tel. 231300. (A9)
• zonă centrate, Brad, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, telefon 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• urgent te zonele Eminescu, Bălcescu sau loan 
Corvin, ofer prețul pieței. Tel. 0740/013971. (T)
• bl Deva, orice zonă indiferent de amenajări, 
sau etaj, evaluare la vedere, cu plata urgent tel. 
0723/251498 0745/302200,232809. (A4)

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

REGULAMENT: La acest concurs n 
participa angaiații S.C. Inform Media 
și nici rudele acestora de gradele I și II 
suplimentare la tel. 211275, int 8806.

CONCURS

ORAȘ DEVA
LOCAȚIE — 

John’* Club W

MOD

•Pentru mai multe detalii, consultați Regulamentul promoției.

Cere-ne și nouă și cu siguranță RDS.Tel îți va dărui!

De Sărbători și după, merită să vorbești mai mult cu cei dragi. Pentru 

că RDS.Tel îți dăruiește de 2 ori mai multe cadouri: â.000 de 

telefoane fixe fără fir și tarife reduse cu până la 50% față de cele ale 

vechiului operator de telefonie fixă.

Ești unul dintre cei mai vorbăreți dienți RDS.Tel Conectdin orașul 

tău? Telefonul fix fără fir poate fi al tău. Tot ce trebuie să faci este să 

te bucuri de conversații lungi și plăcute cu prietenii și familia. Iar 

dacă te afli printre cei mai vorbăreți, noi îți oferim telefonul!

rds.TEL
noua telefonie națională

RECLAME
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Vând ap. 4 camere (07)
• ama Uki Maniu, L-uri, dec, 120 mp, 2 
balcoane, 2 băi, centrală termică, aer 
condiționat, preț80.000 euro. Tel. 215,212 (Al)
• dac, paria faianță, parchet, CT, garaj, boxă, 
et intermediar, zona împăratul Tralan, preț 
70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dac, CT, 2 băi, boxă, 2 balcoane, st=U2 mp, 
et intermediar, zona pizzeria Veneția, preț 
80X100 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dac, Ivfag, faianță, gresie, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată, et Intermediar, zona 
Banca Transilvania, preț 70.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)

• zona Miorița, balcon mare închis, 2 băl, 
contorlzărl total, parchet, fără modificări, sau 
amenalărl, accept credit Ipotecar, preț 39.000 
euro neg., tel. 0745/302200,0723/251498,232809. 
(A4)
• decomandata, «tal 2, zona Eminescu, balcon 
mare închis, centrală termică, parchet, fără 
modificări, sau amenajări, poziție deosebită, 
accept credit Ipotecar, tel. 0745/302200, 
0723/251498. (A4)
• al 1, dec., 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 53.000 euro, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• dac, st=100 mp, contorlzărl, zona Dorobanți, 
preț 46.000 euro, tel. 223400, 0720/387896. 
0740/914688 (A5)

FLAY TAXI! SUPER OFERTĂ !!!

VÂND FIRMĂ TAXI
LA PREȚUL DE 150.000 EURO NEGOCIABIL

lAI ȘTEFĂNIȚĂ.

CUPRINDE: - DISPE

cuvw
• tsrmopaM, CT proprie, bucătărie mare, 
cămară in balcon, Al. Lalelelor, preț 42.000 euro, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0740914688 (A5)
• zonă idtraantnlă, et 2, st 100 mp, balcoane 
spațioase, decomandate, gresie, faianță, 
parchet în camere, 2 băl, CT, proaspăt zugrăvit 
merită văzut preț 60.000 euro, tel 235208; 
0724.620358 (A6)
• bloc cărinddă, zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• po Mul 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)
• po Dorobanți, et 4, acoperit cu tablă, C.T., 2 
băl, balcon, neamenalat, preț 48.000 euro, 
tel.0749/268830. (A7)
• pe l*lccscu,et. 2, semi dec., bloc de cărămidă, 
contorlzărl, parchet 2 băl, s>80 mp, preț 170.000 
RON, neg.,tel. 206003,230324. (A7).
• zona L Creangă, 4 camere decomandate, et 
bun, gresie, faianță, CT, 2 balcoane, Inst sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică, preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Creangă, 4 camere decomandate, 
gresie, faianță, et bun, CT, 2 balcoane, parchet 
termepane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zonaLCorvln,4camere decomandate,gresie, 
faianță, CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
0746/779288 (A8)80 mP’ U5,M<1 r°n’ W'

• ta 2 băl, hol central, balcon, etaj 3, zona 
Progresul, Deva, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
231300.1*9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

PERSOANĂ DE <

TELEFON: 0721/951.722 I
• Deva, 6 balcoane, 2 băl, scară iterloară, 
centrală termică, 130 mp, preț 240.000 ron. Tel. 
0722/564004. (Al)
• ioni 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. 
0746/786578. (A8)

• 4 cimiro, bucătării, parchet greii*, faianță, 
garaj, curte, grădină, 430 mp, zona Barlțlu, Diva, 
preț 105,000 euro, negociabil. Tel. 0726/043786, 

(T)

NUMĂRUL 1 MONDIAL 
PROMOȚIE

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

1. Deva, bd. Decebal, bl. I parter
2 Deva, bd. I. Maniu, bl. J parter
3. Hunedoara, bd. Corvin nr. 9
4. Orățtie, Str. Eroilor, bl. CI part

tel: 2303101 
tel: 230219 
tei: 712592] 

tel: 244003
Brad, str. Avram Iancu, bl.43 part, tel: 612822
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SC CRISDEY CAR SRL
închiriază autoturisme, 
utilitare și autoturisme 

pentru taxi. 
Preț unici 
Informații 

la tel. 0722/678.722.

aCRIOTU DEVA,STR.MARASTIBLm

SERVICII DE CURĂȚENIE

SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA SI CONFORT 
Servicii profesionale de curățenie ș'i de Întreținere.

Ttel/Rax:02S4/231552 Mobil:0721/032271 |

“ y-coi Computer
Troubleshooters

J T H, ȘyW O.Șy fe o v * a

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

(contabilitate, facturate, Salarii, stocuri, solduri, banca-casa)
Computer Troubleshooters, societate specializată în servicii pentru 
tehnica de ealcul și asistență software vă oferă în luna decembrie 8 
GRATUIT consultanță privitoare Ia sistemul Dvs. informatic.
•nu aveți încă implementat unulJȘaveți un sistem de care nu sunteți 
mulțumit.fpur și simplu vreți și o altă părere, sunați la 8 230441 
și un consultant se va deplasa la sediul Dvs. pentru analiză.

nia vhiUiM
WL 0254/234717,

074Î/0WÎOI, 0749/55I2W

MTodui 
eurodbsiritarj- I5aile = 
arocfeHfltorj-flDziei

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS

5

■ TA--LAJtK . VC ți ALUMINIU PROFIL! H:.
■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA
IMPEX DEVA str. Ion Creangă, bl. 25, ap. 2

• caaă nouă în Deva, P+E+M, sc 240 mp. 2 Intrări 
separate, 5 camere, 2 băl, 2 bucătarii, garaj, 
centrală termică, canalizare, 400 mp teren, preț 
98.000 euro, negociabil. Tel. 0722/564004, (Al)
• caaă la 14 km de Deva. 3 nivele, garaj șl 800 mp 
teren, totul nou, canalizare, apa, gaz, curent 
preț 65.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• urgnrt,toRăduleștl,2cam., anexe, buc, teren 
1100 mp, preț 50.000 RON, neg, tel. 0740/210780. 
(Al)
• urgent 4 camere, bale, bucătărie, curte șl 
grădină. st= 1500 mp, apă, curent sobă teracota, 
zona Cristur, preț 15 miliarde, neg, tel. 
0740/290024.(43)
• urgent, 2 camere, hol, bucătărie, cămară, beci, 
bucătărie de vară, anexe. ao& curentă, curent 
trifazic, livadă s=2000 mp + 2000 mp teren lângă 
casă, zona Geoaglu, preț 25.000 euro, neg, tel. 
0740/290024.(A3)

• 2 camera, bucătărie, hol, apă curentă, gaz 
metan, canalizare, st=4O0 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 RON, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914686 (A5)
• cuâ, 8+1,4 camere, 2 băi, garaj, CT proprie, 
parțial termopane, st=1.200 mp, Deva, preț 
100.000 euro, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (A5)
• zonă uttracantralA casă modestă, 450 mp, 
acces auto, toate utilitățile (apă, gaz, curent), fs 
15 m, merită văzută, preț 250.000 ron. Tel. 235208 
0724/620358 (A6)
■ tona larițhi, D+ P+l, 4 camere, 2 băl, 2 
bucătării, balcon, scară interioară, garaj pentru
2 mașini, grădină centrală termică, preț 200000 
euro, tel. 235 208 0724420358 (A6)
• zona Hotroaaa, 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)
• conetacțla MN, P+M, living, bucătărie, 2 băl,
3 dormitoare, terasă, garai, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• conetnieție IM, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă, garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• I camara, bucătărie, bale (gresie, faianță), 
piscină curte, ST=580 mp, zona ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro negociabil, tel. 231,800; 
0740/317314, (A9)
• Irod, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
iancu. preț neăjciabll, telefon 0254/613.366, 
r ' 040.4M (A10)
• IroM camere, bucătărie, grădină canalizare, 
zona to. de vite, preț negociabil, telefon 
0254/613368 O788M490,0788/158483. (A10)

• had. cu curte, garai (160 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A apă curentă 
posibilă privatizare, preț negociabil, telefon 
0254/613366,0788/040490,078^158483, (A10)

• Irod, ET - 1200 mp, preț negociabil, telefon 
0254/613368 0788/040.490,0788/158483. (A10)
• had, sona 8 curte, garaj, ST-2500 mp, curent 
apă canal, pcetnegoclabli, telefon 0254/613366, 
0788940.490,0788/158483, (A10)

Cumpăr case la țară (18)

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

Vând garsoniere (19)

Cumpăr casa (14)
• uraanl to ueva sau Slmeria, cu grădină, plata 
■meu,at Tel. 215212. (Al

Vaud case la tara (17)
• casă MMnaaacI, Certeju de Sus, plus anexe, 
preț 400 milioane lei, negociabil. Tel. 231289. (T)

• eta to B&cla, 2 corpuri, 2 nivele, 2 Intrări, 7 
camere, 2 terase, centrală pe gaz, apă curentă, 
canalizare, garaj, curte, grădină, anexe, 62.000 
euro. Tel. 264523,211273. (T)
• ctatoJImbolla, Județul Timiș, grădină, garai, 
bucătărie de vară șl alte dependințe, toate în 
beton șl electrificate, centrală pe gaz, preț 55.000 
euro. Tel. 0786/940104. (T)
• caaă, to Sântuhalm, 4 camere, 2 holuri, 2 
garaje șl 2500 mp grădină. Tel. 210920. (T)

• pe b-dul I. Maniu, et. 2, dec., nr & 

ocupabilă imediat, s=30 mp, preț 88000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• ta zona Miorița, semldec, s=30 mp, parcheL, 
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, contorlzări, liberă preț 
69.000 RON, neg., tel. 0745/640728 (A7)

• urgent zona Mărăști, parter, balcon închis, 
contorizărl, complet amenajată 2 focuri, preț 
negociabil, la vedere. Tel. 222313,0747/692330. 
(T)
• decomandată balcon, contorlzări complete, 
parchet etaj 2, zona gării, preț 80.000 RON, nego
ciabil. Tel. 0726/316796. (Al)
• decomandate, contorlzărl, termopane, ușă 
metalică preț 55.000 ron. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• semidecomandat», contorlzărl, parchet, 
gresie, faianță balcon închis, zona ștrand, preț 
53.000 ron. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• ta camert, bucătărie, baie, etaj Intermediar, 
zona Bejan, preț 65.000 RON, tel, 0741/154401, 
227542, seara (A2)
• 2 camere, contorlzărl, etaj intermediar, zona 
Dacia preț 56.000 RON, tel. 0741/154401, 227542 
seara. (A2)
• dec, bucătăria, bale, etaj intermedair, zona 
Dacia preț 54.000 RON, tel. 0741/154401,227542 
seara. (A2)
• 2 camera, etaj 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)
• semklec, zona Mărăști, preț 65.000 RON, tel. 
0740/290024. (A3)
• dac, gresie, faianță, parchet, CT, bucătărie 
modificată, zona Dorobanți, st=40 mp, tel. 
0740/290024. (A3)
a urgent, semldec, parchet, gresie, faianță, 
repartitoare, mobilată balcon închis, zona 
Mărăști, preț 670 mil., neg,, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• zona Decabal, 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) 
a zona M. Viteazul ■ piață, balcon, fără 
modificări sau amenajări, ocupabilă în 7 zile, 
accept credit Ipotecar, preț 71.000 ron neg., tel. 
0788/165703,0745/302200. (A4)

Și• •11, dec., contorlzărl, termopane, gresie 
faianță moderne, Al. Romanilor, preț 65.000 RO 
neg., tel. 223400,0720/387896,0742/005228 (Al
• al 3, contorlzărl, balcon, Al. Crlșulul, preț 
48.000 RON, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228, (A5)
a parchet laminai apometre, lavabll, B-dul 
Kogălnlceanu, preț 75.000 RON, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228 (A5)
• zona M. Eminescu, dec., et. 3, ocupabilă 
Imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorlzărl, 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208 0729/018868 (A6)
• zona Plată et. 2, contorlzări, balcon, parchet, 
preț 2352080724/620358 (A6)
• iiganl In zona Gojdu, etl, 2 camere, s=27 mp, 
contorlzări, parchet, preț 61.000 RON, neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• zona Eminescu, et.3, semldec., s=26 mp, 
neamenajată zugrăvită curată contorizărl, preț 
55.000 RON, neg., tel. 206003,230324 (A7)

SC FAVIOR VIDRA SA ORAȘTIE
- societate tn reorganizare Judiciară - organizează vânzarea prin LICITAȚIE PUBLICĂ, In data de 10.O1.2007, 

ora 12.OO, la sediul din Orăștle, str. Gh. Lazăr, nr. 2, Jud Hunedoara, a următoarelor bunuri Imobile:

jrată de 
șl teren

RECLAME

• urgent zona Dacia, dec, et bun, 
bucătărie, parchet apometre, preț 54000 
neg., tel. 0745/786578 (A8)
• zona Dada, 1 cameră bale, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48000 Ron, neg, 
tel. 0748779288 (A8)
• zona Dadă 2 camere, parchet paz contor® 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0748/7792K 
(A8)
• zona Dorobanți bucătărie, hol, balcon^ 
cameră gresie, faianță, inst. sanitare nol«i 
poate vinde mobilată, preț 25.000 eun. m 
0746/779288 (A8)
• dac, amanalată (parchet laminat grașfa, 
faianță), contorizărl, etaj 3, zona Zamnrescu 
Deva, preț 85.000 Ron negociabil, tel. 231.800; 
0740/317.314 (A9)
• semldec, suprafață 35 mp,, cameră eu 
parchet, contorizărl, balcon, zona Mărăști, Deva, 
preț 62.000 Ron negociabil, tel. 231300; 
0740/317314 (A9) ni

• Brad, confort 1 sporit etaj 2, mobilată b® 
negociabil, telefon 0254/613.368 0788/040.480, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)
• foarte urgent garsonieră în Deva, orice zonă 
se oferă preț bun, plata Imediat de preferință 
fără amenajări, se oferă de la67.000 ron pârâta 
90.00C->n tel. jaz)

Vând terenuri (21)
• 1MM mp teren, în Deva, lângă Cabana Bajan. 
Tel. 222002. (T)
• două terenuri extravilan, de 8000 șl 24700 mn, 
localitatea Toteștl - Hațeg, lângă canton; actetn 
regulă șl cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
• Intravilan, pretabll depozlt/hală producție/ 
hotel, pregătit pentru a construi pe el, la DN7, 
3041 mp, fs 90 m, CF, PUD, CU, avize, proiect hală 
de 420 m, branșamente de utilități, liber de 
sarcini, tel. 0723/230204(7)
• teren Intravilan, Șolmuș, situat pe șoseaue 
spre Boholt, 1200 mp, fs 12 m, preț 12 euro mp, 
negociabil. Tel. 0746/029058 (T)
• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 mp 
parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 euro 
parcela. Tel. 0722/564004 (Al)
a Intravilan, Deva, ST 1900 mp, fs 22 + cșăă 
bătrânească apă gaz, canalizare, preț 38 euto 
mp. negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• urgent taron Intravilan, st=3319 mp, fs»20 m* 
zona Bărsău, preț 13 euro/mp, acces din drum? 
tel. 0740/290024. (A3)
• taron Intravtan, st=2.750 mp, fs»20 m. 
facilități: apă curent gaz, zona Săntandrel, preț 
15 euro/mp, tel. 0740/290024 (A3)
• teren Intravilan, st- 5.700 mp, fS=30 m, 
facilități: apă gaz, curent zona Sântuhalm, preț 
20 euro/mp, neg., tel. 0740/290024 (A3)
• ea vinde teren în Deva, zona, Emlnesai, 
parcelat, de la 500 mp, la 800 mp, teren plan , 
formă dreptunghiulară poziție bună Ideal pt’ 
investiție, construcție casă acte la zl, preț de ta 
22 euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, ta 
0723/251498 0788/165 703,0254/ 232808 (A4)
• taron Intravilan la DN 7, la Intrare în Simerii* 

dinspre Deva, st=10.000 mp, fs= 25 m, tout* 
utilitățile, preț 17 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5) ,
• taron Inlnvta st=370 mp, în zona ultraceft

trai A toate utilitățile, Deva, preț 280 euro/mp, 
neg., tel. 223400,0720/387898 0740/914688 (A5) 
teren intravilan la DN 7, Vețel, st= 2300 maț 
fs=13 m, curent electric, gaz metan, preț 7 
euro/mp, neg., tel. 223400, ’*»
0742/005228 (A5)
• taron Intravltan la DN 7, între Deva șl Slmeria, 
2 parcele alăturate a câte 3.600 mp, flecare, 
utilități în zonă preț 19 euro/mp, neg„.M 
223400,0724/169303,0740/914688 (A5)
• 3 parcele cu s=aoo mp, 20 x 40 m, Intravltan, 
utilități în zonă loc drept șl panoramă super,? 
Deva, în prelungirea str. I. Vulcan, preț 18' 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (A5)
• zona Zăvoi 1000 mp, fs 15 m, toate utilitățile,
ideal construcție casă, panoramă superbă preț 
40 euro mp. Tel. 235208 0724/620358 (A6) ,

• Intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 70Q 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208;; 
0729/018866. (A6)
• kibmflan,taDN7,st3041mp,fs90m,cunr.ot>
casă certificat de urbanism, gaz, apă, curent 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize, 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578 (A8) , #.
• Deva, Intravltan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 mj 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, Ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg, 
tel. 0745/786578. (A8)
• Intravilan, In Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, l&ț 
18 utilități în zonă preț negociabil, tel. 2L2.W1 
sau 231300. (A9)
• S 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp., tel. 231800 
sau 0745/511.776. (A9)
• Brad - Deva, 1800 mp, intravilan, acces !» 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
telefon 0254/613366,0788/040.490,0788/158483:  
(A10)
• Brad, 1 ha, zona 8, intravilan, preț atractiv* 
telefon 0254/613366,0788/040.49 788/1! 
(A10)
• Brad - 0,5 ha + pădure pentru construrtie, 
case de vacanță la șosea, pe malul ArieșiM 
preț negociabil, telefon 0254/6133» 
0788/040.490X410)

Cumpăr teren (22)
• 5 ha teren intravilan, la șosea Deva sau împre
jurimi. Tpl. 0747/010418. (AD j

Vând spații comerciale (25)

• 125mpinatiu,lnl(Ja,str.M.V1tean4,bV 
AL sc A parter; a ora aitatt m ta Mn 
CEC - chiriaș; posBMate de a prahra 
contractul de închiriere; persoană de 
contact Cănnăzan Dorinei GA.. 
t*L0722/211359.(6024706/432)

• Progresul s= 70 mp, în centrala termică 
canalizare, curent electric, înălțime de 48 nt 
preț 500 euro/mp, tel .0745/367893. (A2)
• urgent, hală de producție, 5 birouri, rampă 
poduri rulante, curent trifazic, CT, teren aferent 
4800 mp, zona industrială Devă tel. 0740/2908#, 
0254/232060. (A3)
• apartament 2 camere, zona Gojdu, modificăt
în spațiu comercial, contorizări, preț 36.000 euTO 
negociabil, tel 0723/251498 0745/302200,232808 
(A4) *
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A.P.M. Haimdoara și Blriu Basic Adrian, tltiriar al Protec- 
tuiul anun ’ ctanunereo 'Mcum—țaflel tehnice te vederea obținerii scat
iului de mediu pentru obiectivul ANEXE EXPLOMAȚIE AGRICOLĂ, 
rituMla Hunedoara, str loc Slavici, nr. 5 C.
Informații prhrind potențialul Impact asupra mediului al proiectului 
RnșpB |M îl consultate la sediul Hunedoara din municipiul
Etan, Ni. M. Maieu, M.1S. zilnic, tam 1-18
C9taam0lte puBIculul se primesc zilnic, ta sediul A.P.M. Hunedoara, te 
tension de 10 IMe lucrătoare de la date apai^țlel anunțului. (71509)

Decese (75) Decese (75)

• apartament 2 camere, zona Eminescu, parter, 
modificat spațiu comercial, parchet, gresie și 
faianță, contorizări, ocupabll reoede, preț 

'120.000 ron negociabil, tel. 0745/302200. 
0723/251498 232809. (A4)
• zona MârâșH, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)

vâna alte imobile (27)
• două camon la parter (uscătorli), zona Baroul 
de avocațl; complex de alimentație publică P+l 
șl apartament de serviciu. Tel. 0723/514133, 
235570. (T)
• Iod, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Bl&jenl, preț negociabil, telefon 
0254/613366 0788'040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, dependința (garaj P+l) 50 mp, curte 
mare, preț negociabil, telefon 0254/613.366,

/: -aox- '1788/158483. (A10)

• apartament 4 camere, zona Liliacului, etaj 
intermediar, de lux, centrală termică, 
termopane, gresie + faianță parchet, complet 
mobilat și utilat, merită văzut, preț negociabil, 
tel. 235208 0724-620358. (A6)
• spațiu comercial in Deva, zonă ultracentrală 
S-140 mp, amenajat, contorizări, preț negociabil, 
tel. 231.800 sau 0745/511.776. (A9)
• comercial, S-203 mp, zona 22 Decembrie, 
Deva, preț negociabil, tel. 212.141 sau 
0745/511.776. (A9)

Auto românești (36)

• vând Ara M 461, motor Mercedes 240 D, 
tracțiune Integrală stare tehnică bună, 
preț 4750 euro, negociabil. Tel. 0722/328819. 
(2/2811)

Imobile chirii (29)
• IncNricz izgent, In Orăștie, garsonieră confort 
1, zonă centrală Tel. 241506,0723/005479. (T)
e ofer ipre închiriere, In Deva zonă ultracen
trali lângă Liceul Decebal, spațiu 33 mp, intrare 
separată, pentru birouri, prestări servicii sau 
comerț. Tel. 0745/096675. (T)
o ofer ipn închiriere, In zona Casei de cultură, 
etaj 1,5 birouri amenajate modern, st 75 mp. Tel. 

0745/096675,0744/561810. (T)
o ofer spre închiriere sau asociere spațiu 
comercial, depozitare, producție, vad comercial, 
acces auto excelent, facilități, 100 mp plus cât 
este necesar. Tel. 227903. (T)
o prbnoK o elevă In gazdă la casă particulară, 
aproape de Liceul pedagogic, acces bale șl 
bucătărie. Tel. 216347. (T)
• ofer zpra închiriere garsonieră In Deva, 
mobilată complet, preț 80 euro/lună. Tel. 215212. 
(Al)
• ofer epre închiriere apartament 2 camere, 
complet mobilat, preț 150 euro/lună Tel. 215212. 
(Al)
• ofer ipro închiriere spațiu comercial tn Deva 
P+l, 150 mp, 2 nivele, plus teren, centrală 
termită canalIzare, apă gaz, curent, preț 82.000 
euro. Tel. 0722.564004 (Al)
• Al Patriot parter, 2 camere, semldec., CT, 
mobilat frumos, s=50 mp, preț 300 euro/lună + 
garanție, tel .0745/367893. (A2)
• luflu Uanlu, et 9,3 camere, dec., CT, mobilă 
nouă amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună + garanție, tel 0745/367893. (A2)
• Hui Decebal, 2 camere, dec., et 2, reparti
toare, amenajat mobilat utilat preț 150 
euro/lună + garanție pt cheltuieli, tel 
.0745/367893. (A2)
• B-dui DocobaL 3 camere, dec., et 1, reparti
toare, amenajat mobilat utilat pe termen lung,

* preț 700 RON/iună + garanție pt cheltuieli, tel 
.0745/367893. (A2)
• panonfoft mobMA, aragaz, frigider, zona 
Mărățtl, preț 110 euro, neg., tel. 0740/290024. 
(A3)
apartament 2 camere dec., mobilat complet, 
aragaz, frigider, zona Piață preț 150 euro/lună 
tel, 0740/290024. (A3)
• ofer spațiu comercial de închiriat ST 45 mp, 
super amenajat zona BRD Deva, CT, termopane, 
preț 8 euro/mp, neg., (360 euro/lună, neg.), tel 
235208 0729.018866,0724.620358. (A6)
• zona MărăștL 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)mobi- 
late, zona Gojdu, B-dul Decebal, piață, M. 
Eminescu, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 235208,0724-620358,0729- 
018866. (A6)

■ vând urgent Dada 1310, af 1990, stare de 
funcționare foarte bună, radiocasetofon, 
închidere centralizată taxe la zi, preț negociabil. 
Tel. 0724/012735. (T)

Auto strâine (37)

• vând Renault Clio, af 2006, 2LOOO km, 
preț 8000 euro, negociabil. Tel. 
0720/400087.(0020702/4.12)

• vând VW Passat 1D, 1500 cmc, 4+1 uși, VT 
2008, motor tn rodaj, cutie 5 trepte, consum 4,5 
litri, turelă cârlig remorcă variante, preț 1200 
euro, Tel. 0720/575832. (T)

Microbuze. Dube (38)
e vând autoutllltari Dacia papuc 1305, af 1996, 
covergă din fibră de sticlă stare tehnică 
Ireproșabilă Tel. 0745/096675. (T)
• vând autautmtară Renault Trafic benzlnar, 
1710 cmc, af 1988 alimentare GPL, VT 2007, stare 
tehnică bună. Tel. 0745/096675. (T)
• vând microbuz Peugeot 75 (8+1 locuri), Diesel, 
2500 cmc, af 1985, înmatriculat, stare tehnică 
bună preț convenabil. Tel. 0745/096675. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând 2 tractoare U 650 în stare foarte bună șl 
alte utilaje agricole, prețuri foarte convenabile. 
Tel. 246342,0745/468766. (6024708'412)

Garaje (43)
• vând urgent garaj auto, metalic, din tablă 
zlncată demontabll. Tel. 229611,0740/953297. (T)

Mobilier și interioare (47)

• închiriez mu cumpăr gara], în Deva, Al. 
Transilvaniei sau împăratul Tralan. Tel. 
0740/525299.(5751498/4.12)

• vând convonabll mobilă second, birou, 
servantă, hol, bucătărie, mochete, mașină 
automată combină frigorifică aragaz, prețuri 
accesibile. Tel. 218084 0722/586808,0743/211074, 
0724/643045. (T)
• vând fotolii din burete pentru copil, multi
funcționale și cu un design deosebit: cel mal 
frumos cadou pentru sărbătorile de lamă. Tel. 
0744/561810,0745/096675. (T)
• vând mobU bucătărie, albă mobilă bucătărie, 
suspendată plus mască chiuvetă lemn masiv, 
servantă lemn mahon, birou furnir cireș, 
mochetă 4/2 m, negociabil. Tel. 218084, 
0722/586808 (T)

Banca Internațională 
a Religiilor

f

.ud. lichidator 7c MtToRF

aubdcă faptul că tn ziua de 2O.1Z.2DD6. ora 12.0ț>;1riifoOali1atea'otad. Str. Avram 

anru ar «ST. lud Hunedoara, va avea loc vânzarea prin iidtpțlă p
trwnBiW teupt V> mrahmea Brad, sțr. Avram lăncii. nr. 51; jud. Hurwtfewa, 
uinpu-, Ițn IfipS ro- uioducție șl depozitare, tersnfn Suprafață de 14,050 tnpi 

< iKtAl.COM SA Deva.

Prețul de pornire a Scitației este de 1.285 ODO RON (TVA indus). ,
Pentru Informații cei interesați se pot adresa la nr. tel. 0250/735194,

0250/737836.

I PENTRU TINE

AGENȚIA IMOBILIARĂ 
MIMASON

vă așteaptă te Deva pe Aleea 
Salcâmilor, bl. 31, parter

Lie. Auto)
Tel. 230324, 206003.

(55596)

(JX Familiile Podelean Nicolae și Mioara, Podelean 
IT Claudiu și Elena regretă nespus decesul unchiului lor

TOMA NICODIN
om de o aleasă omenie și noblețe sufletească și sunt 
alături de familia greu încercată.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

• vând uigtnf și negociabil set canapele pluș 3, 
2,1, toate extensibile și canapea stofă exten
sibilă vitrină cameră tineret, toate stare foarte 
bună Tel. 0745/138706,0744/624867. (T)
• vând cotar de cameră preț foarte bun. Tel. 
0723/262441. (T)
• vând ușă nouă, cu tocuri late, furnir stejar, 
75/200 cm, deschidere dreapta, Import 
Germania, preț convenabil. Tel. 0745/096675. (T)

Aparate foto si telefonice 
(50)

■ vând caitală Orange 27 dolari, preț 720.000 lei, 
negociabil. Tel. 0744/116494. (T)
• vând totefon Nokia N 72, nou, 2 ani garanție, 
preț convenabil. Tel. 0723/065997. (1/30.11)

Imbrâcâminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând avantajos cizme baroați, din piele, 
mărimea 45, șl bocanci de munte, mărimea 44. 
Tel. 211078(0
• vând complcuri damă de seară flecare cu 
accesorii, șl rochii de seară mărimi între 40-44. 
Tel. 218084,0722/586808 0743/211074. (T)
• vând rochfl pentru ocazii șl compleurl de 
damă cu accesorii, mărimi 40 ■ 44. Tel. 218084, 
0722/586808 0743/211074 (T)

Electrocasnice (56)
• vând combină frigorifică Electrolux, 4 sertare, 
2 motoare încorporate, aragaz 4 ochiuri, mașină 
automată 1000 rot/mln., prețuri negociabile. Te I. 
218084,0722/586808. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• ofer bokuvBor de Inimă șl rinichi murături 
asortate fără sare, gust șl aspect excelente. Tel. 
0745/096675. (T)
• vând 2 porci pentru sacrificare șl purcel, 
vârsta 4 luni, preț negociabil. Tel. 0254/236156. 
CD
■ vând pâdue în comuna Hărău, 1 ha, Intrare cu 
mașină Informații la telefon 0728/636387. CD
• vând porc 120 kg. Tel. 210869,0721/430502. (T)
• vând porc 160 kg, Deva, Gri vițel, nr. 21. Tel. 
0746/081475. (2/412)

• vând porci, localitatea Hărău, nr. 149. Tel. 
0724/090025.(5751499/4.12)

• vând porumb pentru floricele (popcorn), 
capacitate de expandare 99%, preț 2,5 ron/kg. 
TeL 0745/096675. (T)
• vând pul Foxterler, temperament excelent: 
ofer pentru montă Ciobănesc mioritic șl 
Ciobănesc caucazian; vând pul Ciobănesc 
mioritic, permanent, 73 cm tn greabăn. Tel. 
0720/575832. CD
• vând 25 purcei. Tel. 0724/644504. (T)
• vând purcoi 8 săptămâni, Brâznlc, vizavi de 
Cămim jf cultural. Tel. 0744/472542. (T)

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

Altele (61)
• vând mașină de cusut Naumann seria 705, 
germană mașină de spălat de plastic, ceas 
Doxa, de damă ladă frigorifică 7 sertare nouă 
Tel. 224643. (T)

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Bornemisa Lucian. Se declară nul. (6024705/412)

GE Consumer & Industrial 
Lighting

(2/4.12)

• vând zodetite comercială cu acilvtate 
din 2003, oltuațle la zl, cu praill TeL 

0743/94M01, m/WXn. (5761500/412)

Prestări servicii (72)
• efectuez orice tip de lucrări In domeniul 
Instalațiilor sanitare, montez sau repar centrale 
de apartament sau case, montez boilere sau 
convectorl, sigilez apometre. Tel. 218084, 
0722/586808 (D

• cbordaM, transport zilnic, zlgur șl rapid, 
persoane tn taHa • 100 euro, Spania ■ 120 
aura, hanța Portuuefa șl Barlgla. cu mașini 
modernei reduceri pemru gnipurii asigur 
necesarul pentru o călătorie sigură. TeL 
0723/120600, 0700/418815, 0743/241010. 
(4/2131)

• repar orice fel de defecțiune In domeniul 
Instalațiilor, montez centrale, boilere, sigilez 
apometre. Tel. 218084 0724/643045,0722/586808 
0743/211074 CD

• executăm construcții, amenajări Inte
rioara ■ exterioara, Instalații electrice al 
unitara design Interior, zlrteriL tancuM, 
zugrâvoâ modeme, mobilier riglpa, 
panfoseB, parchet, șarpante, tâmplâriapvc 
■ aluminiu. TeL D720/41M23. (1/4X0

• transport mobRer, electrocasnice cu auto de 
1,2 tone șl 14 mc volum; asigur șl demontare sau 
manevrare mobilier la mutări. Tel. 225578 
0744/934462,0726/551701. (T)
• transport poraoami Italia, Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148 0749/037604 (65282)

Oferte locuri de muncă (74)
• angețăm pattMr • cofetar (fără experiență) șl 
barmani, ospătari (vârsta maximă 30 de ani șl 
aspect fizic plăcut), Se oferă salariu atractiv. Tel. 
0724/305663.(6024701/4.12)
• Cte Nr. 2 Deva organizează concurs pentru 
postul de muncitor calificat I (Instalator, electri
cian), în 20.12.2006, ora 10. Relații la tel. 
0254/215078(6024709/412)

■ m caută o fată majoră cu bună prezență fără 
obligații familiale, Interesată să lucreze la un bar 
în străinătate (șl fără experiență). Tel. 
0765/290384(5751498/4.12)
• zodetato comercială angajează asistent 
manager (secretară). Cerințe: cunoștințe 
operare PC; experiență minimă In domeniu; 
salariu motivam CV se vor trimite la fax 
0254/214341.(6024704/412)
• confedfonor-uamblor articole din textile, 
Petroșani, 5 posturi, data limită 20.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confacțlonar tricotai* după comandă Hune
doara, 10 posturi, data limită 30.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confacțfoncr tricotai* după comandă Hune
doara, 2 posturi, data limită 26.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• conaâlar, expert, Inspector, referent econo
mist, Orăștle, 3 posturi, data limită 15.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• coamatldan, Deva, 1 post data limită 14.12. 
Tel. 213244 orele 9-16.
• coameddan,Hunedoara, 2 posturi, data limită
25.12. Tel. 213244 orele 9-16.
• coamatldan, Petroșani, 1 post data limită
30.12. Tel. 213244 orele 9-18
• croitor, Hațeg, 12 posturi, data limită 15.12. Tel. 
213244 orele 9 -18
• croitor, Lupeni, 6 posturi, data limită 7.12., 
experiență Tel. 213244, orele 9 -16.

• croftor-ștanțator piese încălțăminte, Brad, 2 
posturi, data limită31.12. Tel. 213244, orele 9 -18

Jk Cu adâncă durere și nemărginit regret, soția Maria, 
|j Fiul loan, nora Dorica și nepotul Tudor anunță 

trecerea în neființă a dragului lor soț, tată și bunic
TOMA NICODIN

în 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 să-l odihnească în pace!

(2/4.12)

i.r

)

Bruzan Marioara din Ocolișu Mic, cu durere în suflet 
și adânc regret se desparte de cuscrul ei drag

TOMA NICODIN
din Șoimuș.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
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A Colectivul de salariați de la SC BENO OIL SRL Ilia 
If este alături de familia Toma loan, greu încercată prin 

decesul tatălui
TOMA NICODIN

și transmit sincere condoleanțe.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

(2/4.12)

Un ultim omagiu celui care a fost
TOMA NICODIN

din partea familiei Tudorița și loan Belu.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

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

TOMA NICODIN
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

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

TOMA NICODIN
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Lampa singură, 
caut bec să mă reaprindă la viață 
OFERÂ-I UN BEC, PARTICIPĂ LA PROMOȚIE Șl CÂȘTIGĂ O EXCURSIE LA VIENA

Cumpără* pânâ la 30.12.2006** un bec economic compact florescent GE. sau 
Tungsram și două becuri cu incandescență ASO - GE sau Tungsram și ooți cSștigo J 
unul dintre cele 3 premii ale promoției noastre: o excursie la Viena pentru doi (premiul . •: 
1). un sistem Home Cinema (premiul Zj sau o camera miniDV (premiul 3). Tnmite la OP 
12 CP 310 cel puțin un cod de bară al becului economic și cel puțin două coduri de bară 
ale celui cu incandescență și poți fi unul dintre câștigători.

-Promoția se desfășoară în următoarele orașe: București, Galați, Bacău, Piatra Neamț, lași, Botoșani. 
Suceava, Focșani, Boia Mare, Oradea, Deva, Târgul Secuiesc, Brașov, Cernavodă, Constanța, Brăila, 
Tuleea.SIghetul Marmațiel, Timișoara, Cluj, Zalău
** Ultima dată a poștei este 12.01,200?

Eîgw GE imagination at work
1X

5

SC DEVA GOLD
SA

Deva, Piața Unirii, nr. 9, 
jud. Hunedoara 

ANGAJEAZĂ:

Cerințe:
- experiență minimă in 
profesie
- cunoștințe IT (Mapinfo, 
Micromine)
- cunoașterea limbii 
engleze constituie avantaj 
Avantaje;
- salarizare atractivă
- tichete de masă
- lucru in echipă

Redacția nu-și asumă responsabili
tatea pentru conținutul anunțurilor 
de mică ș1 ma-e oco ' *a*e

iKtAl.COM


marți, 5 decembrie 2006 CUVÂO MAGAZIN /12

Stare de calamitate în Filipine
• Cronici favorabile. „Apocalypto", filmul 
despre civilizația maya regizat de Mel Gib
son, are parte de prime cronici favorabile în 
presa internațională, datorită imaginilor 
„care își taie răsuflarea" și a „frumuseții sale 
tulburătoare".

• Satiră. Compania de producție Comedy 
Central a anunțat că va lansa anul viitor un 
nou serial animat „Lil' Bush: Resident of the 
United States", o satiră la adresa administrației 
copduse de președintele George W. Bush.

Sărut în scop caritabil
Londra (MF) - Veteranul rock-ului bri

tanic Rod Stewart (61 ani) s-a sărutat cu un 
bărbat la o licitație în interes caritabil, în 
beneficiul copiilor defavorizați, organizată 
la Londra de logodnica sa, fostul top mo
del Penny Lancaster. Un bărbat care a par
ticipat la licitație a plătit 250 de lire ster
line (370 de euro) pentru a-1 săruta pe cele
brul cântăreț. Rod Stewart a divorțat în 
urmă cu o săptămână de cea de-a doua sa 
soție, Rachel Hunter, după un proces care 
a durat șapte ani. Cântărețul este acum 
liber să se însoare cu logodnica sa, Penny 
Lancaster. Cei doi au împreună un băiețel, 
Alastair Wallace (12 luni), care este cel 
de-al șaptelea copil al artistului.

■ Autoritățile se tem că 
circa 1.000 de persoane 
au murit în urma tai
funului Durian.

Daraga (MF) - Autoritățile 
din Filipine au declarat, ieri, 
că este posibil ca aproximativ 
1.000 de persoane să-și fi pier
dut viața în urma alune
cărilor de teren provocate de 
taifunul Durian și nu au 
exclus posibilitatea ca multe 
dintre cadavrele acestora să 
nu mai fie recuperate nicio
dată.

Președintele Gloria Maca
pagal Arroyo a decretat 
starea de calamitate la nivel 
național, după ce 425 de per
soane au fost ucise iar alte 
aproximativ 600 sunt date 
dispărute în trei regiuni din 
centrul țării, în urma tai
funului Durian.

„Va fi foarte dificil, extrem 
de dificil să recuperăm toate 
cadavrele”, a declarat sena
torul Richard Gordon, direc
torul Crucii Roșii din Fili
pine. „Este o regiune foarte 
vastă.” „Probabil între 700 și 
1.000 de oameni au murit”, a

Picior bionic
Londra (MF) - Piciorul 

bionic, care funcționează 
aproape la fel ca un 
membru uman și care ar 
putea ajuta milioane de 
persoane din lumea 
întreagă, a fost dezvoltat 
de o echipă de 
cercetători americani și 
este, în prezent, testat în 
Marea Britanie. Proteza, 
care este dotată cu un 
mini-computer, va putea 
fi utilizată în curând de 
militarii care au fost 
răniți în războaiele din 
Irak și Afganistan din 
cauza minelor, bombelor 
sau a atacurilor sinuci
gașe. Tehnologia uti
lizată pentru construirea 
piciorului bionic, numit 
Proprio, se bazează pe 
cercetările specialiștilor 
americani asupra unor 
bocanci motorizați care 
le-ar permite soldaților 
să alerge pe distanțe lun
gi în timp ce cară în 
spate încărcături mari.

Take That (Foto: epa)
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din Marea Britanie, 
pentru prima dată în î 
istoria sa. Albumul 
„Beautiful World" s-a
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împotriva lui Moș Crăciun
Praga (MF) - Creative Copy

writers' Club, o asociație a 
reprezentanților companiilor 
de publicitate din Cehia a 
lansat o campanie pentru eli
minarea figurii lui Moș Cră
ciun tipic american. Pe site-ul 
oficial al asociației Anti-San- 
ta.cz, se poate vedea într-un 
desen fecioara Maria alăptân- 
du-1 pe bebelușul Iisus îmbră
cat în costumul lui Moș Cră
ciun și purtând o căciulă cu 
moț. „Grăsanul acesta idiot cu

Onorați de Centrul Kennedy

Arpi este un pui de tapir, în vârstă de trei 
luni, care se plimbă cu mama lui, Mayang, 
la Singapore Zoo. (Foto: epa)

■ Cinci artiști au fost 
premiați pentru con
tribuția la dezvoltarea 
culturii americane.

Lob Angeles (MF) - Regizorul 
Steven Spielberg, starul 
Motown Smokey Robinson, 
producătorul Andrew Lloyd 
Webber, cântăreața Dolly Par- 
ton și dirijorul Zubin Mehta au 
fost premiați pentru con
tribuția la dezvoltarea culturii 
americane, în cadrul unui 
dineu găzduit de Condoleezza 
Rice, informează bbc.co.uk.

Premiile au fost atribuite de 
Centrul Kennedy, o organizație 
americană de arte care onore
ază contribuțiile excepționale 
la dezvoltarea culturii ameri
cane prin intermediul televi

Favorit la Annie Awards
Los Angeles (MF) - Lungmetrajele „Arun

cat la canal” și „Mașini” au câte nouă no
minalizări la premiile Annie, care recom
pensează cele mai bune lungmetraje, filme 
și seriale de televiziune animate, și care de 
obicei indică viitorul câștigător al premiului 
Oscar. Sir Ian McKellen a fost nominalizat 
pentru cea mai bună „voce” pentru perso
najului negativ Toad din „Aruncat la canal”. 
John Lasseter a fost nominalizat la catego
ry „cel mai bun regizor” pentru „Mașini". 
„Peste tufiș” a fost nominalizat la opt cate
gorii, printre care „cel mai bun lungmetraj 
animat” și cea mai bună „voce”, Wanda 
Sykes, care dă viață sconcsului Stella. Cere
monia de decernare a premiilor Annie va 
avea loc la Glendale, California, pe 11 fe
bruarie.

Echipajul la baza Kennedy
(Foto: EPA)

în căutarea victimelor (Foto: epa)

precizat el. Aproape 60 de per
soane și-au pierdut viața după 
ce biserica în care se refu- 
giaseră s-a prăbușit.

Taifunul Durian, care a 
afectat arhipelagul filipinez, 
urmează să ajungă în zona de 
coastă a Vietnamului, unde ar 
putea produce pagube cul
turilor de cafea.

costum roșu a acaparat cli
purile publicitare difuzate pe 
posturile de televiziune și noi 
considerăm că e prea mult”, a 
spus Martin Charvat, director 
de creație al filialei din Praga 
a agenției BBDO și unul din
tre cei care sprijină această 
campanie. „Avem propriul 
mod de a sărbători Crăciunul, 
cu pruncul Iisus - Jezisek - ofe
rind daruri. Moș Crăciunul ăs
ta american îi zăpăcește pe co
piii noștri”, a adăugat acesta.

Mehta, Spielberg, Parton, Robinson și Webber

ziunii, cinematografiei, 
muzicii, teatrului și operei.

Secretarul de stat american 
Condoleezza Rice a declarat în 
cadrul acestui eveniment că a

Se pregătesc de lansare
Cape Canaveral (MF) - Cei 

șapte astronauți care formează 
echipajul navetei Discovery au 
sosit Ja baza spațială Kennedy 
din Florida, pentru a se 
pregăti pentru plecarea pe 
Stația Spațială Internațională 
(ISS), programată pentru 
vineri, la ora 02.35 GMT. Este 
vorba de a treia și ultima 
lansare a unei navete spațiale 
în 2006 și, totodată, al patrulea 
zbor de la accidentul navetei

fost la un concert susținut de 
Robinson împreună cu primul 
ei prieten.

Spielberg, autorul bine
cunoscutelor filme „ET”,

Columbia, pe 1 februarie 2003, 
în care au murit șapte 
astronauți.

Misiunea are ca obiective 
principale integrarea unei noi 
grinzi în scheletul stației, 
refacerea sistemului de clima
tizare și asigurarea racor
durilor electrice ale celor două 
mari antene solare care asi
gură alimentarea cu energie 
electrică instalate în timpul 
misiunii din septembrie. 

„Fălci” și „Jurassic Park”, un 
oponent declarat al adminis
trației americane din prezent, 
a insistat asupra caracterului 
non-politic al evenimentului, în 
timpul unei întruniri care a 
avut loc înaintea ceremoniei 
de decernare a premiilor și la 
care a participat și George W. 
Bush. Webber este responsabil 
pentru muzica din „Cats”, 
„The Phantom of the Opera”, 
„Jesus Christ Superstar” și 
„Evita”. A câștigat șapte pre
mii Tony și trei premii Gram
my. Mehta a fost directorul 
filarmonicii din New York din 
1978 până în 1991 și a condus 
orchestrele simfonice din Mon
treal și Los Angeles.

Ceremonia va fi transmisă 
pe postul de televiziune CBS pe 
26 decembrie.

Reconstiuire Volun
tari cehi au reconstituit 
Bătălia celor Trei 
împărați de la Austerlitz, 
în care Napoleon a 
înfrânt armatele împărat
ului Franz I și ale țaru
lui Alexander I. în 1805.

(Foto:EPA)
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