
ActualitateEducație rutieră în școli
/p.

ActualitateMoș Crăciun pentru sărăci
Aut

' Concurs d» Crâchin

SportDaria va susține un simultan
/p. 7

MagazinAu șanse mari laOscaruri
/p. 12

I

JURNAL
CUVAW

FONDAT 1989
APARE LA DEVA
Tel.0254/211275

E-mail: cuvantul@informmedia.ro

Anul 17, nr. 4452

Joi
7 decembrie 2006

12 pagini

60 bani (6.000 lei vechi)

• • Brățările dacice. Autoritățile au reușit recuperarea a cinci din cele 15 brățări dacice care au fost furate dintr-un sit arheologic din Munții Orăștiei, Guvernul alocând suma de 230 de mii de euro pentru răscumpărarea bijuteriilor. Detalii pe www.huon.ro. (S.B.)

EleVII claseîbrî-IV din Ohaba - Sibișel au primit cadouri de Moș Nicolae. Prin urmare, bunul moș a apreciat hărnicia și cumințenia copiilor, dragostea lor pentru carte și faptul că sunt ascultători, răsplătindu-i CU Bunătăți. (Foto: Traian Mânu)

Mai muiți țărani din comuna Râu de Mori au rămas fără cai +++ Medicul veterinar ie-a spus că ani
malele sunt bolnave și trebuie sacrificate +++ Caii au fost luați fără acte de un italian la prețul unui 
porc fiecare +++ Aurica Beucă plânge și acum după animalul dat pe nimic.

■ De mai bine de trei 
luni țăranii din opt sate 
așteaptă despăgubiri 
de la stat.Râu de Mori (T.S.) - în luna octombrie, 30 de familii din satele aparținătoare comunei Râu de Mori au primit în

științarea că au caii bolnavi de anemie infecțioasă, boală cunoscută sub numele de SIDA cailor. Și, conform legilor în vigoare, li s-a spus că animalele trebuie sacrificate, fiecare proprietar urmând a fi despăgubit de către stat. Astfel, circa 50 de cai au fost încărcați în TIR-uri

și duși la un abator. Până aici nimic anormal, doar că atunci când țăranii au încercat să-și recupereze banii de la DADR Hunedoara a venit surpriza.Dosarele nu erau bine întocmite, fapt constatat de Paul Ghiorghiu consilier superior din cadrul Corpului de

Control al ministrului agriculturii. Practic, din nota informativă emisă de Ghiorghiu reiese că animalele au ajuns la un proprietar necunoscut, iar din dosar lipsesc analizele în urma cărora ar rezulta faptul că animalele erau bolnave. Iar surprizele nu se opresc aici, /p.6

Putrezește lemnul pe cetăți
Situația bolnavilor de SIDA din județ

gisatfea: Cwârftul liber, sursr AS? hunedoara

in evidență:
237, din care 60 adulțl

■ Sute de mc de lemn 
putrezesc în apropierea 
cetății dacice 
Sarmizegetusa Regia.Deva (M.S.) - Șase sute de metri cubi de arbori, căzuți la pământ în urma unei furtuni produse în urmă cu doi ani, au rămas în zona sitului arheologic de la cetatea dacică Sarmizegetusa Regia din

cauză că legislația parcurilor naturale interzice intervenția omului cu utilaje de exploatare mecanizată în ariile protejate. Cetatea dacică Sarmizegetusa Regia, din Munții Orăștiei, se află în perimetrul Parcului Național Grădiștea Muncelului-Cio- clovina, monumentul istoric fiind înscris pe lista UNESCO. Directorul Muzeului Civilizației Dacice și

Romane (MCDR) Deva, Marcel Morar, afirmă că a atras atenția asupra pericolului în care se află situl istoric și susține că angajații instituției au încercat să îndepărteze arborii doborâți de furtună. El spune că oamenii Muzeului „au fost amenințați cu amenzi extrem de usturătoare” în cazul în care ar fi urmat să intervină în aria naturală protejată, /p.3

Călan (M.S.) - în urma semnalului de alarmă tras de cotidianul nostru, prin care arătam că Centrul de Sănătate Călan ar putea pierde 500.000 lei pentru că nu deține un aparat pentru analizele de sânge, situația s-a rezolvat prin intervenția Asociației Umanitare „Monique și Evelinne” /p.3
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Integrarea InUniunea Europeană 
taufâirtl RrlmMel Deva bucuria de 
a organiza două spectacole pentra • — 
toți cetățenii Devei, indiferent de 

vârstă, la 23 decembrie, începând cu ora 16,
va fl organizat un spectacol folcloric In care 

regăsim nume precum loan Bocșa, Frații 
Petreuș, lonuț Dolănescu, Ciprian Roman. Sptc- 
tacolul va fi prezentat de Vdrul Sdhdel. la 26 
decembrie, de la ora 17, var concerta trupele 
Provincialii, ttleo, Selena, K1, fi alții. Prezintă s 

Daniel Buzdugan și Slmona Pătruleasa. s
e

Pensii plătite la bănci
■ Pensiile vor putea fi 
încasate de pensionari 
în mai multe bănci, 
începând cu 2007.Deva (I.J.) - Dacă în prezent pensiile pot fi încasate de la CEC și Bancpost, imediat după 2007, ele vor putea fi accesate la mai multe bănci din orașe. Casa Națională de Pensii se află în negocieri cu 10 bănci pentru semnarea convențiilor de plată a pensiilor. „Banca Românească și BCR se

află într-un stadiu avansat de negociere. Urmează BRD și Raiffeisen Bank. Cred că este nevoie de așa ceva pentru descentralizarea operațiunilor doar în două bănci, ceea, ce era incomod pentru pensionari, care erau nevoiți uneori să stea la cozi uriașe”, declară reprezentantul unei bănci comerciale vizate. Pensionarii își pot primi în continuare pensiile și prin conturi deschise la Bancpost, iar plata se efectuează până la sfârșitul lunii decembrie.

Fericita câștigătoare a concursului de integrame desfășurat în luna noiembrie în paginile cotidia- j nului Cuvântul Liber este Olaru ; Elena, din Deva, i Felicitări! După cum se poate observa, CE vă ajută să credeți ini Moș Crăciun!(Foto: M. ȘerbanJ

mailto:cuvantul@informmedia.ro
http://www.huon.ro
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Șereș, Nagy și comisia specială• Negocieri blocate. Negocierile multilaterale pe tema dosarului nuclear al Phenianului nu pot fi reluate anul acesta sau în viitorul apropiat, din cauza condițiilor „inacceptabile" impuse de SUA, a declarat ieri o sursă diplomatică nord-coreeană. Negocierile dintre cele șase state au fost suspendate când Phenianul s-a retras în urmă cu un an.
Președinte 
de onoareBucurești (MF) - Președintele PSD, Mircea Geoană, a anunțat ieri că Ion Iliescu a acceptat propunerea de a prelua funcția de președinte de onoare al partidului, funcție care va fi înființată prin modificarea Statutului. Geoană a spus că, la Congresul extraordinar din 10 decembrie, Statutul PSD va fi modificat astfel încât să fie înființată funcția de președinte de onoare al partidului. O altă modificare a Statutului, a- greată de liderii centrali și județeni ai PSD, este ca din viitorul Comitet Executiv Național să facă parte președinții de filiale și de organizații de sector. Din acest Comitet urmează să facă parte și Ion Iliescu, ca președinte de onoare al partidului.

George Copos

■ Ș-a cerut urmărirea 
penală împotriva lui 
Șereș și Nagy în ancheta 
privind privatizările.București (MF) - Președintele Traian Băsescu a convocat,' ieri, comisia specială consecință a solicitării procurorului general al României de începere a urmăririi penale împotriva miniștrilor Codruț Șereș și Zsolt Nagy, iar azi va avea loc prima ședință a comisiei, a anunțat consilierul prezidențial Adriana Săftoiu.Săftoiu a precizat că președintele a hotărât, în baza Le

Ion Iliescu (Foto: EPA)

ș (Foto: FAN)

| Contra 
| partidului

București (MF) - Senatorul George Copos (PQ a declarat, 
j ieri, că nu este de a- 
I cord cu ieșirea PC de la guvernare, consi- i derând că România are nevoie de stabilitate pentru a putea ; derula programecoerente prin care să 
i fie preluate, până în2013, fonduri euro- i pene de circa 30 miliarde de euro. Senatorul a apreciat, toto- 
j dată, că România are 
i nevoie de stabilitate și pentru a face față competiției pe piața europeană, pentru a- doptarea legislației necesare în procesul 
I de integrare, precum 
i și pentru predictibili- 
l tate în mediul de i afaceri.

Permite negocierileBruxelles (MF) - Polonia a fost de acord să permită negocierile între Rusia și Uniunea Europeană pe tema cooperării în domeniul energetic, au declarat, ieri, surse diplomatice.La sfârșitul lunii noiembrie, Varșovia și-a folosit dreptul de veto pentru a bloca inițierea negocierilor UE - Rusia pe tema unui nou par- teneriat strategic. Guvernul polonez a recurs la acest gest pentru a protesta față de refuzul Moscovei de a ridica interdicția importurilor lâ alimentele din Polonia.De data aceasta, Polonia a anunțat că va permite negocierile UE - Rusia pe tema cooperării în domeniul energetic. Convorbirile vor avea loc vineri, au precizat sursele citate.

Atentat sinucigașKandahar (MF) - Un atentat sinucigaș asupra unei firme de securitate americane din orașul Kandahar (sudul Afganistanului) s-a soldat cu moartea a opt persoane, printre care și doi străini, a declarat poliția locală și Ministerul de Interne. „Cinci gardieni afgani și trei străini au fost uciși de explozie”, a declarat un oficial din cadrul poliției locale, Abdul Aii, care nu a precizat însă naționalitatea cetățenilor străini.

■ Președintele Băsescu 
semnat decretul de 
numire al liberalului pe 
postul rămas vacant.

a

București (MF) - Președintele Traian Băsescu a semnat decretul de numire a liberalului Dan Motreanu în funcția de ministru al Agriculturii, a anunțat, ieri, consilierul prezidențial Adriana Săftoiu.Motreanu preia postul rămas vacant după revocarea li

gii 115 din 1999 privind răspunderea ministerială, întrunirea comisiei speciale constituită pentru analiza sesizărilor cu privire la săvârșirea u- nei infracțiuni în exercițiul funcției de către membrii Guvernului.„Președintele României va hotărî asupra raportului prezentat de comisie și va aduce la cunoștința opiniei publice decizia”, a spus Săftoiu.
Revocare amânatăConsilierul prezidențial a precizat, de asemenea, că din comisie vor face parte aceeași membri ca în cazul sesizării 

‘r*.'beralului Gheorghe Flutur, înlocuirea nu necesită aprobarea Parlamentului, păstrân- du-se configurația politică a Guvernului. Flutur a fost revocat din funcție la cererea premierului Tăriceanu, după ce a înființat Grupul pentru unitatea PNL care a inițiat discuții cu Platforma liberală a lui Theodor Stolojan.
E in dubiuLiberalul Dan Motreanu a declarat, cu puțin timp înain- 

cu privire la fostul ministru al Apărării Teodor Atanasiu. întrebată de ce Codruț Șereș face obiectul sesizării, Săftoiu a răspuns că acesta nu a fost încă revocat din funcție. Ba mai mult, președintele Băsescu a amânat revocarea ministrului Șereș.Procurorul general al României a cerut, marți, avizul Comisiei pentru analiza faptelor săvârșite de unii membri ai Guvernului, pentru începerea urmăririi penale in cazul fostului ministru al Economiei Codruț Șereș și a ministrului Comunicațiilor Zsolt Nagy, în cadrul anchetei pri

te de acest anunț, că ar putea să renunțe la candidatura la Ministerul Agriculturii pentru că PD nu își respectă promisiunile privind investirea miniștrilor și nu se delimitează de Platforma liberală.în timpul unei pauze a întâlnirii de miercuri dimineață de la Guvern între liderii PNL și PD, Motreanu s-a declarat dezamăgit de faptul că democrații nu au respectat înțelegerile agreate la ședința CNC Alianței de luni seara. 

vind privatizările.Potrivit unor surse din SRI, cetățeanul bulgar Stamen Stanchev ar fi avut o serie de întâlniri în țară și în străinătate cu responsabili din Ministerul Economiei și Comerțului și cel al Comunicațiile*' și Tehnologiei Informației, pentru a obține date despre ofertele înaintate de firmele concurente referitoare la adjudecarea licitațiilor de privatizare a companiei Electrica Muntenia Sud, precum și despre privatizarea Societății Naționale Radiocomunicații și Companiei Naționale Poșta Română.
Decizii abrogateBucurești (MF) - Premierul Călin Popescu Tăriceanu a a- brogat mai multe decizii semnate de fostul prim-ministru Adrian Năstase, având ca obiect înființarea de comisii sau comitete interministeriale: Comitetul pentru armonizarea strategiilor, programelor și planurilor de acțiuni sectoriale și regionale, Comandamentul pentru siguranța transportului produselor petroliere prin conducte, Comisia pentru elaborarea programului de restructurare- al Siderurgica Hunedoara! înființarea Grupului de lucru pentru dezvoltarea pieței de capital și a Comitetului de conducere a reformei gestiunii finanțelor publice și a Comitetului pentru coordonarea procesului de deconcentrare.

El este nemulțumit și de faptul că PD se amestecă în interiorul PNL prin nedelimi- tarea clară față de cei care sunt în afara partidului, respectiv de membrii Platformei liberale.El a adăugat că această atitudine a PD îl determină să se gândească serios dacă să,- accepte sau nu postul de mi-1 nistru al Agriculturii, pentru că, dacă ar accepta, i-ar putea avea colegi în Guvern pe cei care nu își țin promisiunile.

Miron Betec
mlranbeteq@yahoo.com

Anarhist la oi m-aș duce

r otrivit unui sondaj recent, pe Gigi Becali l-ar vota, în proporție covârșitoare, anarhiștii români. Anarhiștii tineri, se-nțelege. Aflând asta, bănui că Pierre Joseph Proudhon a sughițat în mormânt, iar Elisabeta de Austria, regele Umberto I și președintele american McKinley au ajuns la concluzia că n-au fost asasinați degeaba. Că moartea lor n-a făcut altceva decât să ducă la mărirea, într-o țară aflată sub jugul diavolului, a unui individ care, pentru că trebuia să poarte un nume, s-a numit Gigi Șecali. 8% dintre români sunt, în consecință, anarhiști. N-au încredere în Armată, n-au încredere în instituțiile statului, n-au încredere în Președinție, îi doare în cot de Poliție și nu dau un scuipat pe

Guvern ori pe Justiție.Că e aci un abuz conceptual nici nu mai contează. Nu toți cei care n-au încredere în Poliție, să zicem, sunt anarhiști. Jocul semantic e însă tipic românesc și, tocmai de aceea, excitant: Gigi Becali, idolul anarhiștilor! Te inhibă ideea că partea colorată a Bucureștilor, trăitoare în Giulești, fura energia electrică legându-se direct la stâlpii de curent nu fiindcă n-ar fi avut bani să plătească racordarea, nu din cauză că, evitând scârboșenia tipic capitalistă numită muncă, n-ar fi fost capabili să-și plătească facturile, ci doar pentru că negau, ideologic, supremația statului. îmi și închipui ședințele secrete, la care participau inclusiv câteva 

sute de puradei, ținute la lumina unei lumânări furate din biserică- tot ca formă de protest, evident- ședințe în care un individ cu mustață pe oală și tuse tabagică amintea celor prezenți că anarhiștii spanioli, fiindcă au reușit să fie consecvenți până la capăt, au participat, prin '36, '37 la guvernare. Cum își declară sprijinul și dragostea pentru Becali sub deviza „Maybach-ul nu e statul!". Tot anarhiști sunt probabil și sinistrații cărora latifundiarul din Pipera le-a construit case. E forma de anarhie supremă. Amărâții ăia au renunțat, spectaculos, la tot ce agonisiseră o viață după o simplă viitură, ajungând în situația în care nici măcar curent electric nu mai aveau de unde să fure. Anarhistul adevărat e cel care nu are nimic de pierdut. Sinistrații nu mai aveau de pierdut decât prejudecata că statul român nu-și lasă, totuși, cetățenii să doarmă sub cerul liber, chiar dacă, vorba lui Tăriceanu, nu le construiește nici hoteluri de lux. Sunt convins că azi oamenii din Rast nu mai 

au această prejudecată.
AIn ceea ce-i privește pe „anarhiștii tineri", e greu să recunoști că analfabetizarea a devenit politică guvernamentală. Că ai tineri geniali, care pleacă din țară la prima ocazie ivită, dar și o masă imensă de adolescenți pe care școala n-a reușit nici măcar să-i învețe să citească. Un fiu de magistrat care la douăzeci de ani are șase dosare penale nu e anarhist, ci doar dobitoc. Un june care și-a dat tezele în barul din apropierea școlii, care se mândrește, socratic, cu faptul că „știe că nu știe nimic", în timp ce-și vâră limba în decolteul unei colege, îl admiră pe Becali nu pentru că vede în el un contes- tatar al statului, nu fiindcă simte paradigme ideologice, ci doar pentru că Becali reprezintă structura tipică a șmecherului care a reușit în viață. A șmecherului care te poate milui și te poate face om. Așa cum înțeleg ei valoarea umană. Șeful PNG își recunoaște ignoranța, se mân

drește cu ea, atacând violent, schizofrenic, tot ce-i depășește capacitatea de înțelegere. Printre calitățile pe care ar trebui să le aibă un bun șef de stat, potrivit aceluiași sondaj, se află și aceea de a vorbi pe înțelesul oamenilor. Becali nu atentează niciodată la legăturile neuronale ale electoratului. Suprapusă peste tupeu, această calitate îi face pe tineri să nu se simtă jigniți. Mai mult, se simt confortabil alături de el. Bătuții în cap devin rigizi doar când sunt puși să gândească.De fapt, în opțiunea pentru Gigi Becali există o formă violentă de a ieși la cerșit. De a sta cu mâna întinsă. Toți cei care-l apreciază așteaptă ceva de la președintele PNG. Masa lui de susținători nu e formată din , anarhiști, ci din cerșetori care-** joacă demnitatea și conștiința pe câteva sute de euro.***Punctele de vedere exprimate de colaboratorii ziarului nostru în rubricile de opinii nu coincid neapărat cu cele ale redacției.
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• Farmacii- De la 1 ianuarie 2007, mai mult de jumătate din farmaciile veterinare din județ vor fi desființate sau transformate în puncte farmaceutice veterinare. Specialiștii în domeniu consideră că farmaciile nu vor putea respecta noile cerințe ale Ordinului 185/2006 privind condițiile de organizare și funcționare a unităților veterinare. (I.J.)
. , • învățământ. Liderii celor patru federații4 sindicale din educație au Cerut Internaționalei Educației, cea mai mare organizație de profil din lume, să adopte o rezoluție prin care să amendeze Guvernul României pentru încălcarea Legii învățământului și nerespec- tarea dialogului cu partenerul social. (S.B.)

Cad copacii 
peste cetăți

OPC în controlDeva (I.J.) - O.J.P.C. Hunedoara a efectuat, în perioada ianuarie - noiembrie 2006, 2926 acțiuni de control. Inspectorii au verificat distribuitorii de produse și prestatorii de servicii, acțiunile de control vizând verificarea calității și securității produselor și serviciilor oferite consumatorilor. „Valoarea amenzilor contravenționale aplicate a fost de 752.450 lei. Au fost cercetate și soluționate 589 sesizări și reclamații primite din partea consumatorilor”, declară % I Viorel Chiș, director ’ 1 OPC Hunedoara. Valoarea totală a produselor depistate cu abateri în urma controalelor efectuate a fost de 2.893.546 lei. Au fost încheiate 2.169 procese-verbale de constatare a contravenției, din care 46% la pro- , | dusele alimentare, 37% * * la produsele nealimentare și 17% la prestări servicii cu o valoare a despăgubirilor de 71.360 lei.

Amenzi la 
apă!
Deva (S.B.) - în luna 
noiembrie a acestui 
an Sistemul de Gos
podărire a Apelor 
Hunedoara a moni
torizat, prin labora
torul propriu, cali
tatea apei din râurile 
Mureș, Orăștie, 
Geoagiu, Certej, 
Strei, Cema, Peștiș, 
Sârbi, Rrtișoara, Gal
bena, Breazova, Zlata 
și Râușor, îr, vederea 
încadrării îr .ategori- 
ile de calitate cores
punzătoare. în cadrul 
programului derulat 
au fost monitorizați 
25 de agenți eco
nomici care eva
cuează ape uzate 
epurate în râurile din 
județul Hunedoara, 
aferente bazinului 
hidrografic Mureș. 
Pentru depășiri ale 
limitelor indicatorilor 
de calitate a apelor 
uzate evacuate au

L ^ost penalizați 1,1 
! "agenți economici, 
i Penalitățile aplicate 
i totalizează suma de 
t 10.000 RON.

■ Incoerența legislației 
naște.tensiuni între 
istorici și administrațiile 
parcurilor naturale.Deva (M.S.) - Lipsa unei corelații între actele legislative care au ca obiect protejarea patrimoniului cultural național și a celor care vizează ariile protejate sub formă de parcuri naturale creează situații tensionate în zona cetăților dacice din Munții Orăștiei. Un exemplu este zona din vecinătatea cetății Sarmizegetusa Regia, unde zeci de copaci au fost doborâți de furtună acum doi ani și nu pot fi îndepărtați
Educație rutieră în școli
■ MEdC și Poliția se 
aliază pentru a intro
duce obligatoriu în 
școli educația rutieră.

CĂLIN BlCĂZANDeva - Ministerul Educației și Cercetării (MedC) împreună cu poliția rutieră dorește inițializarea unui proiect prin care să introducă în programa școlară a unităților de învățământ ore de educație rutieră. Dacă până acum educația rutieră era o materie care se studia opțional în școli aceasta ar putea ajunge a în Vfifbr' obligatorie', aTStu- ” rându-se în orarul elevilor unor materii precum mate

legal. „Peste cetățile dacice cad copaci și nimeni nu ia nici o măsură. Puteam să intervenim noi și să îndepărtăm acei arbori. Am fost amenințați că este arie protejată. Mă întreb ce este mai important: un monument istoric recunoscut pe plan mondial sau niște arbori pe care-i putem găsi și la 200 de metri distanță de cetatea dacică?”, a declarat directorul Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, Marcel Morar.
Replicăîn replică, directorul Parcului Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina, 
matica sau geografia. Principala țintă a acestui proiect o constituie disciplinarea elevilor privitor la traficul rutier atât din prisma pietonului cât și din cea a șoferului. Tinerii deveni sunt de acord cu această inițiativă în cea mai mare parte a lor. „Cred

Marius Filipescu (Foto cl)

Cozi de topor peste istorie (Foto: T. Mânu)Mihaela Ionescu, afirmă că arborii din interiorul cetății au fost ridicați cu sprijinul Ocolului Silvic Grădiște. în schimb, masa lemnoasă căzută în zona învecinată se poate exploata numai cu ajutorul drujbelor de mână și al topoarelor. Lemnul rezultat ar putea fi vândut populației din satele învecinate, dar, deocamdată, nu există un cumpărător.„Doborâtura de vânt nu deranjează foarte mult din 
că este bine să avem în orar obligatoriu materia de educație rutieră pentru că eu o consider ca o pregătire binevenită înaintea școlii de șoferi. Dacă ar rămâne la nivel opțional interesul elevilor pentru aceste ore ar fi mult mai mic din diferite motive”, crede Marius Filipescu, elev al unui liceu din Deva. Alții sunt de părere că educația rutieră ar trebui să rămână la nivel opțional. „Nu ar fi o idee prea bună să fie impusă această materie pentru că unora nu le place pur și simplu. Unii sunt mai interesați și vor dori să facă aceste ore și dacă vor rămâne la nivel opțional”, susține eleva Bian ca Șologon. 

punct de vedere al mediului. Din păcate, este deasupra unui sit arheologic”, a spus directorul Parcului.Situația și-ar putea găsi o rezolvare prin intervenția Direcției Sivlice Hunedoara- Deva, al cărei director, Lucian Stratulat, a dat asigurări că lemnul va fi exploatat prin mijloace proprii astfel încât zona din preajma cetății dacice Sarmizegetusa Regia să revină la normal din punct de vedere al cadrului natural.

Bianca Șologon (Foto: cl)Dacă va fi aprobat sau nu acest proiect rămâne de văzut. Cert este că anul trecut au murit 2.500 de persoane în urma accidentelor rutiere, principalele cauze fiind indisciplina pietonilor, viteza excesivă și neadaptată condițiilor de trafic, conform ultimului raport al Inspectoratului General al Poliției Române.
'- Gabinet medical doctor Anca Georgeta. din Hunedoara

- Gabinet medical doctor CHIriac Vaslle. din Hunedoara

- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara

s Cabinet medical doctor Barbu Camelia, din Hunedoara

- Laborator Ar Medica, din Hunedoara

- Gabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

i- Hynedoare

- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara

- Farmacia veterinara Ș.E. Mira Vet Impex S.R.L.. Hune-

- Cabinet medical doctor Cordea Viorica, din Deva

- Gabinet medftal doctor Josan Elisabeta, din Deva
♦

-.Sabinei medical doctor Marco Vaier, din Deva

- Cabinet medical doctor Gros Gabriela, din Deva

- Ș.E. Star Ice S.R.I1, din Deva

- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, Deva

Donație pentru Centrul de Sănătate
■ Organizația „Medicii 
dincolo de frontiere" - 
MEDAF ajută Centrul 
de Sănătate din Călan.Călan (M.S.) - Centrul de Sănătate din orașul Călan va primi, sub formă de donație, un aparat de hematologie fără de care instituția medicală nu poate efectua nicio analiză de sânge și riscă să piardă

sumele de bani alocate prin Programul național de evaluare a stării de sănătate a populației. „Fără acest aparat, care costă aproximativ 30.000 lei, Centrul de Sănătate ar pierde 500.000 lei din sumele alocate în cadrul programului național de evaluare a stării de sănătate”, declara, acum lună, primarul orașului Călan, Adrian Iovănesc.Soluția a venit din partea

asociației umanitare „Monique și Evelinne” din Călan, care se află în contact de cinci ani cu organizația „Medicii dincolo de frontiere” (MEDAF), cu sediul la Strasbourg.
Vine în decembrie„Când am auzit că nu există acest aparat, am apelat la partenerii noștri. Au promis că vor achiziționa

echipamentul medical care costă 7500 de euro. Am solicitat ca acesta să aibă asigurată partea de service și garanție în România”, a declarat președintele asociației, consilierul județean dr. Elena Dobrei.Aparatul pentru analizele de sânge va sosi la Centrul de Sănătate din orașul Călan spre jumătatea lunii decembrie.
Traficul de persoane, 
dezbătut de elevi

“Moș Crăciun la noi sosește!”

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.

wvw votsTs

Trimite SMS conținând cuvântul

întrebarea săptămânii: V-ar intere

sa să știți dacă ați fost turnat la 

_ (Securitate?

Deva (I.J.) - Șase elevi voluntari, care au primit rolul de formatori după ce au urmat câteva cursuri de specialitate, se află într-o campanie care se derulează la toate liceele din oraș sub titlul „Program de prevenire a traficului de ființe umane”. Campania este organizată de Crucea Roșie Hunedoara împreună cu cea daneză, Poliția Comunitară și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara. Elevilor de la Colegiul Tehnic. „Transilvania” Deva le-au fost prezentate de colegii lor teme educative referitoare

la prevenirea prostituției și a traficului de persoane.Acțiunea a avut un real succes printre elevii prezenți care au participat activ la discuții.„Pentru elevi este mult mai ușor să fie instruiți de colegii lor, în discuții de la egal la egal. Până în prezent au beneficiat de informare peste 400 de elevi de la mai multe licee din județ. Campania se va mai derula până la sfârșitul anului în alte două licee devene”, declară Otila Valea, director al Subfilialei de Cruce Roșie, Deva.
„Cuvântul liber" va premia, si in acest an, cele mai frumoase desene 
ale copiilor. Concursul nostru se adreseaza elevilor din clasele i-VIII, 
care trebuie să ne trimită, in perioada ’ - i~ .'ecomarie '.v? cel 
mai reușit desen al clasei, avand ca tema: Moș Crăciun.
Adresa redacției este: Deva, Str. 22 Decembrie, nr 37A-parter, clădirea 
Cepromin, sau le puteți atașa și pe e mail: sanda.bocaniciu@inform- 
media ro. Desenele pot fi atât pe portalul Hunedoara Online
la adresa ’T’n.’tiptKA in perioada 16 - 20 decembrie, cât si com
pletând și trimițându ne talonul de vot apărut in aceeași perioadă in 
ziar. Mai multe taloane, mai rpulțe voturi! in 22 decembrie desenul 
câștigător va aduce P317TI1 I,’ii'.lHoH Ci '"4 \

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.

Erată din partea CLDeva (S.B.) - Din cauza unei erori tehnice apărute în articolul ce dezbătea problema testelor naționale, „De la anul, adio Teste naționale!”, apărut marți în publicația noastră, a fost consemnată greșit opinia
directoarei Școlii Generale Nr.2 „Lucian Blaga” Deva, Gabriela Navratil. Prin urmare, ne cerem scuze interlocutorului nostru și ne exprimăm convingerea că greșeala noastră va fi apreciată ca atare.

RfGULAMfNT
• iicr.Tik copiilor irebuio sa fie in Icnial 

1. su!’ firma de clesi-n colorat D-.'send 
t-/i, 3i i I r raslki.iliitiîV I; i n.ii.. • JURNAL I

i tih ■ .



joi, 7 decembrie 2006 CUVAHU COTIDIAN /4

Timp însorit. Maxima va fi de 10°C, iar minima de -1°C.Prognoza pentru două zileVineri. Cer mai mult senin. Maxima va fi de 10°C, iar minima de -1°C.Sâmbătă. Vreme însorită. Temperatura maximă va fi de 9°C. Minima va fi de circa -1°C.
Calendar Creștin-Ortodox_______________________
Sf. Mc. Filoteia de la Curtea de Argeș; Sf. Ambrozie, 

arhiepiscop de Milano.

Calendar Romano-Catollc
Sf.Ambrozie, ep.înv.

■

FtlODră

Soluția Integrantei din numlrul precedent: 0 - Q - ZOR - PASUNE - ET - CAVALE - 
A - Bl - IP - LUP - I - CD - CAS - STA - PIN - T - URDA - ITI - BRANZA - AG - 
MC - ALINA - NAUT - TUCI - E - LANA - IE - SO - RA - IMAS - STANI - ETIC

L«u

Relațiile cu anturajul sunt favorizate astăzi. fa t&rstdj'. dimineții vă întâlniți cu o veche cunoștință. Este s zi buni8 pentru rezolvarea problemelor sentimentale. |
Se parp că nu aveți timp să vă trage$ sufletul, însă HMN șl autodlsciplina vă ajută să terminați tot ce v-ați propus. Profitați de această conjunctură favorabilă.
Gemeni- - Este w moment favorabil pentru a începe o actMtaîe nouă,, șl a vă asuma noi responsabilități. avea succes wț ‘ activități Intelectuale și în societate. â
Rac , _____ __ ______Sunteți hotărât să vă ordonați Ideile șl dȘmâ|$ți<>“ îtînpreuhâ cu un prieten. Acceptați sfătuite unei tamtel și ajutorul partenerului de viață.
Reușiți să vă redAițl bugetul cu ațjatorul anei ttMi car’ siderablle, pe care o primiți la serviciu. Rutețtsl lacețl planuri pentru o călătorie în Interes proprju.

iu.!' ''-ii;’ Vă puteți baza pe Intuiție, dar vă sfătuim să țineți cont șl 
de părerile partenerului de viață. Fiți prudent îh privința, cheltuielllorl............. ............. ............... ..............._______ ______________— Sunteți foarte Hotărăt șl reușiți terminal* cm bine o aM- Mltate Importantă, heeptă zilele trecute. Este momentul să culegeți roadele muncii deouse.
Sunteți amblțias, Ear asta se simte atât ta aPBvlUENi să rezolvați ușor problemele de serviciu și ie aca^L
Aprecierile șefilor vă pst atrage Invidia colegilor. Partenerul tie vtață vă reproșează că vă preocupă prea suit ji®-. blemele âe serviciu. PSstrați-vă calmul.

Calendar Greco<atollc
S.Ambrozie, aep.

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CĂȘTIGAT1

Capricorn____ _________________ __ ___ ___■fcicretaaa.în propriile forțe vă stimulează spltitg bi inițiativă. Aveți calități de bun organizat» șl ss paie di nimic nu poate să vă stea în cale. Fiți precaut!

Energie electrici
Astăzi, furnizarea energiei electrice ea fl întreruptă Intre 

orele:
8 00-14.00 in localitatea Hunedoara pe sir. G Enescu, 

MM*, sc. As
- Gole;. Mladin, Dăbăca, HSșdău, Vălari;
- W Călan. Gen. Berthelot, Rușor, Ruși, Valea 

Sângeorgiului, Sâncrai, SăceFStrei, Staulele Bune, Sălașu 

de Sus, Tuștea;
8.30-14.30 - Tutmaș. Mărginești, Măgura. Jeledlnțl. 
Tâmășasa, Dâncu Mic, Dâncu Mare, GrIS;

12.00-14.00 - Retișoare

Gaz_________ ________ ________ ________________
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 

între orele:
9.00 -15.00 pe Aleea Crinilor bl.31, scA' Liliacului, bl.24A, 

sc.B și în cartierul Dacia blocurile 9 sc.A și 29 sc A

Apă______________ . ■
Astăzi, furnizarea apel potabile va fi întreruptă In Deva, 

între orele:
8.00 - 14,00 la RBB îh caMerul Dorobanți. Vor fi afec

tate blocurile 20, 21, 22, 25. 26 și 27.

In perioada 4 - 23 decembrie, Cuvântul Uber vru >i 
continui să-l demonstrezi cât de u|or ta poți juca cu 
cuvintele. Dezleagl corect toata Intagramela apăruți 
in această perioadă, realizează o colecția )l trlmlta-o 
alături de talonul completat, pe adresa redacției: Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 37 A, sau la OP1, CP 3, Deva, 
sau dapuna-o Tn cutiile speciale Cuvântul liber, până 
In 28 decembrie. Extragerea va avu loc In 29 decem
brie, Iar numele câștigătorului va fl publicat tn ediția 
din 30 decembrie.
noi continuam sA lyi dAm iamii
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șarban.
la acest concurs nu pot participa angejațll Inform 
Media ;l nld rudele acestora de gradele I }l II.

Nume.......Prenume Adresa ...
Vărsător

Cremă călduță de LangusteIngrediente: 400 g languste, 1 1 apă clocotită cu putină sare, 3 cartofi, 100 g maioneză, 50 g vin alb, pătrunjel tocat.Mod de preparare: Langustele se pun în apa clocotită 2 minute (până își schimbă culoarea și devin roșiatice). Se scot, apoi, să se răcească, după care se curăță, capetele punându-se din nou în aceeași apă în care se fierb 5 minute să își lase bine gustul și aroma. Supa obținută se strecoară. Apoi, în ea se fierb cartofii care trebuie să devină un piure fin și mai subțire. Se lasă la răcit. Când piureul este călduț se adaugă maioneza amestecându-se bine și vinul, puțin câte puțin. Se adaugă cozile de langustă și se presară pătrunjel tocat mărunt.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

............................... Tel................................. Localitatea......... ..................................Sunteți abonat la Cuvântul liber? DA □ NU □

Aveți ocazia sâ faceți pași importanți în afaceri șl în societate. Dimineață aveți ocazia să încheiați un contract avantajos. înarmați-vă cu răbdare multă! 'TI-**----Șefii vă recunosc competența, dar să nu vă așteptați la aprecierea colegilor! Nu este recomandabil să spuneți chiar tot ce gândlțil Cei din Jur nu vor fi încântați.
PRO TV 1 TVR 2 ACASĂ

73» Jurnalul TVR
8:00 Justiție militară (s).
0Cu: David James 

Elliott Catherine Bell
8:55 De la ab-negru... la 

color
9:00 Mic da' voinic (r)
9:30 Desene animate.

Sptoanele (ep. 1) 
1025 TVR 50 
10*35 Reflector (r) 
113)5 Cultura fibre (r) 
11:50 Integrante despre Inte

grare (2 episoade) 
123» Dis-de-seară (r) 
133» Cony și restul lumii

El (ep. 87, comedie, SUA 
2003). Cu: Ben Savage 

13:30 Desene animate:
Club Disney (SUA) 

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo 

153» Teleshopping 

1530 Akzente. Emisiune kt
limba germană

17.1» Jurnalul TVR 

17:15 Povești întunecate 
17:50 De la ab-negru... la 

color
183» Dis-de-seară. 

19:00 Jurnalul TVR

I

I

I 
1
I 
I
I

20:15 Telednemateca:
O Mireasa lui Zandy 

(dramă, SUA, 1974). 
Cu: Liv Ullman, Gene 
Hackman, Eileen 
Heckart. R.: Jan Troell 

22:10 TVR 50. Izolați In
România. TVR - singu
rul prieten 2245 Jur
nalul TVR. Sport 

Meteo. 
233)5 Prim plan 

&9S Top Super Hit Maga-
. zin muzical. Transmisi

une directă
1:10 Prostănacii (comedie,
H Franța, 2003). Cu: 

Michael Youn, Vincent 
Desagnat, Zoe Felix. 
R.: Franțois Desagnat 
Thomas Sorriaux

2:50 Jurnalul TVR (r) Sport 

Meteo
3:50 Lumea citește I (r) 
440 Povești întunecate (r) 
5:15 Integrame despre 

integrare (1 episod)

73» Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore? 
Te uiți șl câștig 

9:10 Omul care adi

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

ea Moș Crădun extstăl 
10:15 Om sărac om bogat 

ri(s, r)
11 :T5 Legenda războinicului

H(film, r) 
Știrile ProTv. 

Te uiți și câștigi 
Moș Crăciun există! 

13:45 Secretul prizonierei 
(mister, SUA 2001).

tă Cu: Timothy Hutton, 
Maury Chaykin. R.: 
George Bloomfield 
Te uiți și câștigi 
Moș Crăciun există I 

16:00 Tânăr și neliniștit (s). 
Cu: Eric Braeden, 

țgaJoshua Morrow 
173» Știrile ProTv. Vremea. 

Te uiți și câștigi 
17*45 Om sărac, om bogat

(s)
— Te uiți și câștigi 

18S5 Dăruiești și câștigi 
1855 Știrile sportive 
193» Știrile ProTv

2030 Sunt plecat în oraș
“(aventuri/comedie, 

SUA 1994). Cu: Joe 
Mantegna, Lara Flynn 
Boyle, Joe Pantoliano, 
Brian Haley, Cynthia 
Nixon. R.: Patrick Read 
Johnson 

22:15 La Bloc (s) 
23.3» Știrile ProTv. Sport 
2345 CSI: Miami (s). Cu: 

David Caruso, Emily 

Procter, Rory 
Cochrane, Adam 
Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim 
Delaney, Jonathan 
Togo, Sofia Milos 

0:40 Omul care aduce 
cartea (r) 

0*45 Știrile ProTv 

145 Sunt plecat h
(film, r)

330 CSI: Miami (r) 
430 Meseriașii (r) 
530 Apropo Tv (r) 
630 Te vezi ia Știrile ProTv 

(reluare)

I

I 
I
I

I

I

6:00 în gura presei 

cu Mircea Badea
73» Matinal: 

Dimineața devreme 

cu Cristina Cioran 
și Dan Capatos

9:00 în gura presei (r) 

103» Concurs Interactiv 
113» Vivere (s) 
123X) Vocea Inimii (s) 
133» Observator 

cu Simona Gherghe 
1345 Ziua judecății (r) 

(divertisment) 
163X) Observator 
1645 9595, te învață ce să 

fad 
183» Vocea inimii (serial,

__ dramă, România, 
**2006). Cu: loan Isaiu, 

Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 
Bodochi, Maria 
Dinulescu, Andreea 
Măcelaru Șofron 

193» Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport 
Meteo

2050 Tablou de nuntă
(divertisment)

233» Observator 
cu Andreea Beredeanu 

1 și Andrei Zaharescu. 
sP°rt

1350 Extragerea Joker 
șiSuperboto 
5/40

RMAiias
"(film serial)

13» întâmplări hazlii 

(serial)
Concurs interactiv 

MO Observator (r) 

HPDAnlmax:
.Roboți uri^i- 
HeavyGeer

5:15 Vhrere (r)

I 
I
1 
I 
I
I 
I
I 
I 
I
1 
»
I 
f
1

I 
I 
I 
t

I

i 
I 
I

I
I 
I 
d 
d 
t 
t 
i 
i 
t 
i 
i 
t 
t 
î

830 Exploratorii galactici (s, 
r) 93» Doctor Who (s,r) 103» 
Tonomatul DP2 11:30 Cara
catița (s) 1230 Cum să nu ne 
îmbrăcăm (r) 13:00 Bugetul 
meu (r) 143» ABC... de ce? 
1430 Răpit de pirați (s) 153» 
Împreună în Europal Emisiune 

în limba maghiară 163» Jur
nalul TVR (r) 1630 Tribuna par
tidelor parlamentare 173» 
Doctor Who (s) 183» Lecția 
de... sănătate (doc.) 1835 
Caracatița (s) 1925 Câțiva pași 
spre un management mai bun 
(doc) 203» Tânărul Charles 
(doc.) 213» Ora de știri 
22:10 Legea tăcerii (dramă, 
SUA 2000) 03» Marcă înre
gistrată 035 Futurama (d. a.)! 
13» Jurnalul Euronews pentru 
România 120 Tonomatul DP2 
(r) 245 Obaba (r)

63» Rebelde (r) 73» Suflete 
rănite (r) 8:00 Amy, fetita cu 
ghiozdanul albastru (s) 9:00 
De 3x femeie (r) 103» Cioco
lată cu piper (s) 11:00 Bărba
tul visurilor mele (r) 123» Pa
riul iubirii (serial, Mexic, 2004) 
133» Jurământul (s) 14:00 
Iubire ca în filme (r) 15:15 r 
Rețeta de acasă 1530 Suflete 
rănite (s) 1630 De 3x femeie 
17:30 Poveștiri adevărate 
1830 Rebelde (s) 1930 SOS, 
viata mea! (s. Argentina, 
2006) 20*30 Iubire ca în filme 
(s, România, 2006) 22:45 
Tărâmul pasiunii (s) 2345 
Băibatul visurilor mele (s)

0630-07.00 Observator (r)

1630-16.45 Știri locale

HBO

PRIMA TV

NATIONAL
8:45 Revista presei 9:00 

Dimineața cu Răzvan și; 
Dani 11:00 Teleshopping, 
11:30 Ce bine e acasă! 
(serial) 12:00 Quizzit 13:00 j 
jara Iu' Papură Vouă (emi

siune de divertisment, 
2004) 13:20 Look who is; 
winning 14:30 Miezul pro-! 
blemei (r) 16:00 Naționala 
de bere 17:00 Bărbatul din; 
vis (serial) 18:00 Baronii 
(reluare) 18:30 Știri Națio-; 
nai TV 20:00 Film artistic i 
22:00 Baronii 22:30 Miezul! 
problemei

I 
I

f 
I

73X) Cele mai uimitoare filme i 
din lume (r) 730 Dragoste și J | 
putere (r) 83» Sport cu Flo- I 
rentina 8:05 Teleshopping ;
835 Călătorie prin oglindă i 
(film, r) 113» Tele RON 133» ■ 

Play 1430 Dragoste și putere s 
(s) 153» 0 viață mai bună 8 
(romantic, SUA 1998 1730 ’ 

Trăsniți în N.A.T.O. (r) 183» j 
Focus 193» Cele mai uimi-! 
toare filme din lume 1930 ! 
Camera de râs 203» Super! 
Nanny. Cu Irina Petrea 223» 8 
Trăsniți în N.A.T.O. 2230 }• 

Focus Plus. Prezintă: Cristina 
Țopescu 23:30 Poliția în! 
acțiune (r) 030 Focus (r)

930 Fix Alert (acțiune, Româ
nia, 2005) 1135 Htah (come
die, SUA 2005) 1330 

' Oaspete In weekend (come
die, SUA 1995) 1520 Hoț și 
polițist (comedie, Canada,

2004) 17*20 Winnie șl 
elefărrțelul (animație, SUA
2005) 18:30 Nota perfectă 
^m^ie|JUA,2tt00 

turi, SUA 2005) 2130 Hith 

(comedie, SUA 2005) 2330 
Război fo deșert - Situație nor
mală (Ep. 8, acțiune, SUA 
2005)

REALITAMA
3)0 Bună dimineața, România! 
11:15 Fabrica 123» Realitatea 

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

14:00 14:50 Realitatea bursi
eră 15:15 Fabrica 1650 Mar
fa 173» Realitatea de la 173» 
17:10 Tu fad Realitatea! 1745 
Editorii Realități 183» Reali
tatea de la 18:00 1850 Rea
litatea zilei. Cu Răzvan 
Dumitrescu 203» Realitatea 
de la 20:00 2150 Prima ediție 
223)5 Cap și pajură. Cu C. T. 
Popescu și Emil Hurezeanu

B1TV
655 Viața dimineața 9:00 i 
Verissimo 103» Euromaxx (r)' 
(documentar) 1030 Euroblitz < 

9:15 Lie 'uniorilor (s, r) 10:10! (r) (doc.) 11:00 Ne privește ’ 
.. .............................................. " 123)0 Știri 133)5 Marș forțat > 

Cu George Mihalcea 14:00 ! 

Teleshopping 14:35 Lumea 
cărților 1535 Euroblitz: Jurnals 
european (r) (documentar) J 
16:00 Nașul. Talk-show cu i 

Radu Moraru (r) 183» 61 Vine . 
presai Cu Livia Dilă și Nzuzi 1 
Mbela 203» Unde e iubirea , 
22:00 Nașul. Talk-show cu , 
Radu Moraru 243» Știri. Emi- î 

siune informativă 0:15 6! Vine ! 
presa! (r) Cu Livia Dilă și Nzuzi! 
Mbela 2:15 Nașul (r)

Telefonul de la miezul nopții 
(r) 11*45 Calea misterelor (r) 
1245 Bună dimineața Miami! I 
(r) 1345 Taz-Mania (s) 14:15’ 
Li< iun ilor — Looney Toons 

145 Entertainment News
(i) 153» Joan din Arcadia (r)i 
16:15 Ghici ce-mi place la tine! 
M 1645 Ben-Hur 193» Te-l 
rapie intensivă (s) 203» Enter-! 
tainment News 2020! 
Dispăruți fără urmă (s) 2130; 
Ghici ce-mi place la tine (s) 
223» îngerul negru (thriller, 

SUA 1996)

63» Motociclete americani: 
7:00 Gigantul aerului 8#' 
Dependenți de cascadorii &,.*< 
Supraviețuitori în condiții 
extreme 103» Superstructuri 
113» Confruntări și fiare vechi 
123» Gigantul aerului 133» 
Dependenți de cascadorii 
143» Supraviețuitori în con
diții extreme 153X) Brainiac 
163» Curse 173» Automobile 
americane recondiționate 
183» Motociclete americane 
19:00 Vânătorii de mituri 
203X) Cel mai mare avion din 
lume 21:00 Ultimele 24 de 
ore: River Phoenix 223» Cri- 
minaliștii 23:00 în viteza a 

cincea
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1 dolar S.U.A. 2,5900
1 liră sterlină 5,0883

1,3469

3,9131 

53,0447

100 forinți maghiari

1 DST_________________

1 gram de aur

1 euro

Anul 2007 cu noi impozite
■ Programatorii și 
veniturile din agricul
tură vor fi impozitate 
din 2007.

INA JURCONE______________________
Inijurcontfln1ormmodli.roDeva - Ei vor fi impozitați cu 16% pentru activitatea prestată, se arată in Noul Cod fiscal. Contribuabilul va plăti impozit pe casele mai mari de 150 mp proporțional cu valoarea proprietății, cu câte 10% pentru fiecare 100 de mp sau fracțiune din această suprafață. Orășenii vor fi taxați mai mult pentru că

Amplasarea aparatelor radar tn data de 07.12.2006:
- DN 7: Leșnic - Ilia - Tătărâștl;

- DJ 687: Bârcea Mică - Crlstur - Hunedoara - Hășdat;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea șl 

Mihai Emlnescu. Cresc accizele la carburanți

Comercianții vor achita anual o taxă de până la 3.000 lei, stabilită tot de consiliile locale.benzina cu

■MM;
WtlWR AuWWhjHs ' fi 4 n ‘

J J J n j j Ju j i j -t j j j j'j j’j-j j j j j.j j j j j j j j j j j j /j j j Zjî j j j

Olumb - 421,19 euraHKJO litri;
MM . -13 euro/1.000 kg;
gaz natural UMIImM Mtanl - 2,60 euro/gigajoule;
electrlcKz'"-* MhMJh kbp smerclâl - 0.25 ejro/Mwh:
electricitate

-
folos țw scop neconr •dai - 0,52 euro/Mwh.

impozitul se va calcula în funcție de rangul localității, de zona și de anul de construcție, aplicând coeficienți de corecție mai mari.
Impozite la terenuriPentru terenuri vor fi majorate valorile de impo-zitare și coeficienții de ajus-tare in funcție de locul unde sunt amplasate.

Impozitele pentru mașini și mijloace de transport vor crește în funcție de capacitatea cilindrică a mijlocului de transport, înmulțind fiecare grupă de 200 cmc cu o valoare cuprinsă între 7 și 45 lei. Primăriile vor putea majora taxele peste nivelul prevăzut în cod, dar cu cel mult 20%, în loc de propunerea inițială de 50%.
7/7 J F/VW* A P/jV/ > / 77F/

Tipul autovehiculului Capacitatea cilindrică Valoarea Impozitului
motorete, scutere șl autoturisme până la 1.600 cmc ■

între 1.601 -2.400 cmc inclusiv
56 lei
240 - 360 lei

autoturisme 

autobuze, autocare șl microbuze

2.401 - 3.200 cmc inclusiv între 480 ■ 640 lei

20 lei
tractoare înmatriculate 15 lei
motociclete, motorete și scutere 35 lei

Pasarea atribuțiilor
Reguli: Începători
în fiecare 

bloc sunt 

câteva ciffe 

între 1 șl 9, 
stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie comple

tate cu 
cifrele lipsă, 

în așa fel 
încât fiecare 

număr să 

figureze o 

singură dată. 

De aseme
nea, cifrele 

de la 1 la 9 

trebuie să 

figureze o 

singură dată 

atât pe rân
durile orizon

tale cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă ' 
blocuri luate 

împreună.

4 7 2
9 4 7 8 1

2 1 5 7
7 9 8 4

6 3 1 7 9
4 9 8 7 1 2

7 1 2 3
7 5 8 4 1

2 6 5 3
AVANSAȚI

2 6 3 9
9 4 5

3 1 9 7 4
8 5 1 9

3 9 7 1
7 4

1 2 9
3 9 7 2

6 3

Deva (I.J.) - Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei a elaborat „Strategia pentru descentralizare în domeniul muncii și protecției sociale”. în document se specifică faptul că, începând cu anul viitor, o parte din atribuția Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara va fi pasată primăriilor locale. „O mare parte a șomerilor se află în zonele rurale. Este nefiresc ca ei să se deplaseze zeci sau sute

de kilometri doar pentru a fi luați în evidențele Agenției. Așa vor avea posibilitatea să se ducă la primăria din sat și să facă acest lucru”, declară Vasile Iorgovan, director AJOFM Hunedoara.în atribuțiile autorităților locale vor fi transferate, potrivit sursei citate: înregistrarea șomerilor și a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, precum și medierea muncii pe locurile vacante din comunitate.

Moș Crăciun pentru săraciHunedoara (I.J.) - „Și tu poți fi Moș Crăciun pentru o familie săracă din Hunedoara”, se intitulează campania inițiată de Asociația „Linișor” Hunedoara. „Prin campanie dorim să oferim unui număr de 100 de familii nevoiașe din Hunedoara ajutoare ce constau în haine, alimente și dulciuri. în acest sens soli

cităm sprijinul financiar și material al tuturor celor care doresc să ofere o bucurie acestor familii nevoiașe cu ocazia sărbătorilor”, declară Mircea Zi- dărescu, președintele Asociației „Linișor” Hunedoara. Acțiunea face parte din- tr-o campanie care s-a desfășurat pe toată perioada anului 2006.

Soluția jocurilor din numărul precedent

4 2 7

6 8 9

1 3 5

6 8 1

5 7 3

2 4 9

3 9 5

2 1 4

7 8 6

Avansațincepători

City*
Farmacist Șef- Hunedoara 

Deva
Studii superioare;
Certificat de Membru al Colegiului 
Farmaciștilor din România; 
Cunoștiințe operare PC; 
Excelente abilități interpersonale; 
Capacități manageriale, 
planificare, organizare, 
coordonare.

angajează:

SprijinDeva (I.J.) - Intrarea în vigoare a Legii privind acordarea tinerilor căsătoriți a sumei de 200 de euro din anul 2007 a adus în discuția Senatului și a Camerei Depu- taților necesitatea modificării bugetului pentru anul viitor. Ministrul Muncii, Gheorghe Barbu, a susținut că este bine ca sumele pentru tinerii căsătoriți să fie cuprinse acum în proiectul de buget, deoarece oricum la intrarea în vigoare a legii privind sprijinirea tinerelor familii trebuia făcută o rectificare bugetară. Actul normativ trebuia introdus începând cu 1 ianuarie 2006, dar din lipsă de fonduri a fost amânat cu un an.

Farmacist - Hunedoara, Deva

Studii superioare;
Certificat de Membru al Colegiului 
Farmaciștilor din România; 
Cunoștiințe operare PC;
Orientare către pacient.

Oferim un mediu de lucru plăcut și profesional, salariu motivant, accesul 
la programe de instruire și dezvoltare profesională.

Candidații interesați sunt rugați să ne contacteze la numărul de telefon 
021/3000860, mobil 0721/222253 sau să ne trimită aplicațiile pe numărul de fax 

021/3000863 sau pe adresa de e-mail resurse.umane@citypharma.ro .

V 1’

iți oterirn șansa
* - f^^^K**!** - J

Dacă ești ambițios, 
dinamic, gata să 

demonstrezi ce poți,
W vino să tucrezi 
în echipa noastră!

15 transmită exper 
W acumulată în c< 

nei companii multinațio

Te așteptăm

Trimite GV-ul tău cu mențiunea “Lucrător” la 
McDonald’s Deva DT, Str. luliu Maniu nr. 18, Deva, 
Județul Hunedoara; fax: 0254/235.868, e-mail: 
deva@ro.mcd.com. Data limită până la care se pot 
trimite CV-urile: 31 decembrie 2006.

(5
76

99
)

i’m lovin’ if
Rpri «MC

Inijurcontfln1ormmodli.ro
mailto:resurse.umane@citypharma.ro
mailto:deva@ro.mcd.com
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• Indeciși. Deputății nu au reușit să decidă asupra proiectului legii privind alegerile pentru Parlamenul European, din cauza faptului că deputați ai PRM și PSD au criticat proiectul fie pentru că permite reprezentanților UDMR să participe la alegeri, fie pentru că nu prevede votul uninominal. (M.S.)
Prostiți să dea caii pe nimic

înfrățire cu MaroculHunedoara (S.B.) - O inițiativă de înfrățire cu orașul Tetouan din Regatul Maroc a fost aprobată de Consiliul Local al municipiului Hunedoara. După îndeplinirea formalităților legale hotărârea se va supune spre adoptare Consiliului Local. Apoi se va elabora o convenție pe baza căreia se vor stabili relații de prietenie și colaborare pe plan economic, cultural, social, științific, de sănătate, școlar, sportiv, turistic etc. Primarul orașului marocan, Rachid Taibi EL ALAMI, care .este și ministru pentru Afaceri Economice și Generale în Guvernul marocan, a fost de acord cu inițiativa hunedorenilor.

■ Țăranii din comună 
sunt disperați că statul 
nu-i despăgubește pen
tru caii sacrificați.

Tiberiu Stroia_______________
tiberiu.stroia@informniedia.roRâu de Mori - Povestea celor aproximativ 50 de cai, aparținând sătenilor din comuna Râu de Mori, sacrificați pe motiv de anemie infecțioasă, este plină de semne de întrebare. în primul rând, așa cum reiese din cele spuse de proprietarii cailor,

sau că ar fi bolnav”, spune Romulus Beucă.Interesantă este și afirmația lui Romulus cum că un consătean i-a văzut iepele la un târg de animale din Arad. „Când a întrebat ale cui sunt, cel care le vindea i-a spus că sunt ale unui doctor veterinar din Arad și că acesta le are din Hațeg”, declară Romulus. Acesta mai arată și un fapt absolut surprinzător. „Nici unul dintre cei care au rămas fără cai nu a primit o copie a foii de mișcare a animalului. Fără acest act el nu poate dovedi că animalul i-a fost Romulus Beucă și calul lui bătrân (Foto: cl)

de la școala specială situată în cart ierul devean „Viile Noi". în cadrul unei acțiuni organizate de polițiștii de proximitate și Fundația Sf. Francisc Deva. Polițiștii au împărțit cadouri, iar copiii i-au răsplătit eu un concert de colinde. <Foto: Traism Mânu)
. ..........——”■ '

Spărgători anihilațiPetroșani (M.S.) - Trei persoane, între care și o femeie, sunt cercetate în stare de arest de către polițiști, pentru că fac parte dintr- o rețea de spărgători de locuințe care acționa în orașe ale Văii Jiului. Capul rețelei, Ghe- orghe T., zis „Bebe”, de 37 de ani, are la activ 24 de furturi din locuințe și este căutat, în continuare, de poliție. „Făptuitorii acționau, de regulă, în baza unor „ponturi”, studiind locuințele vizate și documentându-se asupra prezenței părților vătămate, inclusiv prin verificări telefonice. Pătrunderea în locuințe se efectua prin efracție, în majoritatea cazurilor prin forțarea ușii de acces cu ruperea butucului yalei, forțarea ferestrelor tip termopan și chiar escaladarea balconului locuinței”, a precizat purtătorul de cuvânt al poliției hunedorene, subinspector Bogdan Nițu. Pentru dezmembrarea rețelei de hoți din Valea Jiului polițiștii, însoțiți de „mascați” au organizat mai multe percheziții în Petroșani, Vulcan și Petrila.

nici unul dintre ei nu are acte din care să rezulte că animalul a fost bolnav. „A venit medicul veterinar Alexandru David și mi-a spus că animalele sunt bolnave. Aveam două iepe de toată frumusețea, amândouă de-a făta. I-am explicat că vreau să fac alte analize, dar mi-a spus că dacă mai scot calul din curte mă amendează cu 10 milioane și mi-1 împușcă. Când am auzit, am fost de acord”, spune Romulus Beucă, din satul Ohaba. în aceeași situație a fost pusă și familia Moș din Ohaba Sibișel. „Noi nu știm despre ce boală vorbea medicul. Caii erau sănătoși. Dar nu te poți pune cu ei. Ne- au zis că vom primi despăgubiri. Dar n-am văzut nici un ban. Acuma, noi ce să mai facem? Stau însă și mă gândesc cum de-am fost atâta de proști?” - spune Maria Moș.
Plată... “ochiometrică"După ce medicul David a dat verdictul, sătenii au primit o înștiințare verbală că un „italian” va veni după cai. „A venit un băiat cu TIR-ul care ne-a zis că ne dă 9.000 de lei pentru fiecare kilogram de carne de cal. Pentru că nu aveam cântar, îi aprecia el din ochi. Așa că mi-a dat pe cele două iepe, care trebuiau să fete, 10 milioane de lei. Dar mi-a spus că statul îmi va mai da alte 44 de milioane. Nu am primit nici un act din care să reiasă că am predat animalul

luat de cineva. Iar când eu am făcut rost de aceste acte am constatat că seria înregistrată în microcip nu este scrisă corect! Și atunci stau și mă întreb: cine avea intere- W’..........—...........................................
Băiatul care ne-a 
luat caii i-a 
cântărit, așa. Ia 
ochi. Am primit 
pe două iepe 10 
milioane.

Romulus Beucă

sul ca noi să nu știm unde se duc acești cai?” - se întreabă retoric Beucă.
Acte cu miros de falsEi, și dacă țăranii stau și se întreabă de ce nu vin banii pentru caii lor, verificările făcute de Paul Ghiorghiu, consilier din cadrul Corpului de Control al ministrului, au scos la iveală o serie de nereguli crase în actele efectuate de medicul veterinar, într-o notă explicativă, din 29 noiembrie 2006, acesta arată că formularele de mișcare ale animalelor au fost completate contrar Ordinului 686/2003. Practic, formularul este incomplet lipsind partea în care este trecut noul proprietar. De asemenea, Ghiorghiu mai precizează că există dosare în care nu se regăsesc tabelele de recoltare de probe biologice, neexistând nici

parafa medicului veterinar care a efectuat aceste probe. Cât despre memoriile justificative, acestea sunt considerate ca fiind superficiale. în acest context, banii pe care țăranii îi așteaptă de la stat se pare că nu vor veni. Doar dacă, între timp, cineva va reuși să „aranjeze ploile” astfel încât totul să dea bine!Medicul veterinar din comuna Râu de Mori, Alexandru David, încearcă să se disculpe motivând că toate actele sunt în regulă. „Este o falsă problemă. Caii erau bolnavi și trebuiau sacrificați. Au fost duși la un abator din Brașov”, spune David. Ceea ce nu a reușit însă să explice medicul a fost motivul pentru care nici unul dintre proprietarii cailor nu a primit vreun act pentru calul sacrificat. Mai mult, în dosarele întocmite de medic pentru fiecare cal (dosare care se aflau pe masa acestuia) existau o serie de documente pe care apărea specificația clară că trebuie înmânate proprietarului. Cât despre neregulile semnalate de consilierul din cadrul Corpului de Control, nici o vorbă.

concluzionat Lăzărescu.loan Simion, directorul Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Hunedoara, a declarat că dosarele întocmite de David Alexandru au ajuns pe masa DADR. „Le- am trimis înapoi pentru că sunt incomplete. Dacă vor fi făcute cum trebuie, oamenii își vor primi banii de la stat. = Nu este problema mea cu cine au negociat aceștia să-și vândă animalele. Dacă am hârtii în regulă, banii sunt în cont”, a spus Simion.în concluzie, dincolo de aceste declarații rămâne o serie de întrebări. Cea mai importantă este aceea dacă într-adevăr toți caii trimiși spre sacrificare erau bolnavi de anemie infecțioasă. Apoi de ce medicul nu a făcut actele
W.................
Eu știu care este 
jocul. Raportul 
ăla nu a ajuns 
pe masa Direcției 
Sanitar-Vete- 
rinare.
Marius Lăzărescu

— ARTICOL PUBLICITAR

loan Simion Maria Moș Alexandru David

Să răspundă veterinarulContactat de Cuvântul Liber, directorul Direcției Sanitar-Veterinare (DSV) Hunedoara, Marius Lăzărescu, a declarat că a fost verificat fiecare animal în parte. „Acolo e o problemă mai veche de 10 ani. Animalele erau cu siguranță bolnave. Cât despre raportul consilierului, eu știu care este jocul. De aceea fiecare să răspundă pentru competențele pe care le are”, a declarat directorul DSV. Interesant este faptul că Lăzărescu nu a vrut sub nici un motiv să creadă că sătenii nu au primit acte de lâ medicul David. „Dacă a făcut vreo greșeală, să răspundă. Este medic independent”, a

conform legilor în vigoare. Interesant de știut ar fi și cine a plătit pentru caii țăranilor? Și nu în ultimul rând, cum vor putea fi refăcute aceste acte pentru ca țăranii să-și primească despăgubirile de la stat. Este ca și cum ele vor fi „aranjate” să dea bine la dosar. Cât despre răspundere, ar fi interesant de aflat de ce după nota informativă a consilierului din Corpul de Control al ministrului nu a luat nimeni nici o măsură. între timp, țăranii din opt sate ale comunei așteaptă în zadar să le intre banii în conturi. Romulus Beucă și-a luat, cu banii primiți pe cele două iepe tinere, un cal bătrân cu care scoate cartofii.
AGENDA DEMOCRAȚILOR

4.

PC: Istoria unui eșec politic anunțat
în această perioadă, PC și-a anunțat ieșirea de la guvernare 

și implicit din arcul coaliției aflate la putere din care face parte 
și Partidul Democrat. „Soluția imorală", așa cum a fost numit 
PC de Președintele Traian Băsescu chiar în primele luni de după 
câștigarea alegerilor, s-a dovedit a fi în ultimii doi ani mai 
degrabă) o problemă pentru membrii coaliției decât o soluție.

Pentru Partidul Conservator practicarea politicii duplicitare 
a devenit deja o obișnuință: atunci când se află la putere se 
comportă ca Un partid de opoziție șl atunci când riscă să ajungă 
In opoziție, caută alianțe cu partidele de la putere.

în numai doi ani de „colaborare". Partidul Conservator a pus 
adesea coaliția de la guvernare în situații imposibile, votând 
împotriva interesului cetățenilor și împotriva angajamentelor 
politice asumate prin intrarea la guvernare sau prin atacuri agre
sive la adresa propriilor colegi sau a miniștrilor din cabinetul 
pe care îl „susțin" doar formal în Parlament, lată numai câte
va asemenea acțiuni:

- A susținut un candidat propriu la Președinția Camerei De- 
putaților, împotriva înțelegerilor existente în cadrul coaliției

- A susținut o moțiune de cenzură împotriva unui vicepremier, 
membru al unui partid aliat aflat la guvernare

- A refuzat să susțină în Parlament proiecte extrem de impor
tante pentru parcursul european al României și pentru stabili
tatea economică a țării: nu a votat legea Agenției Naționale

de Integritate și nu a votat nici Codul Fiscal
- A susținut inițiative legislative populiste, fără fundament 

real în politicile sociale și economice ale României și împotriva 
politicii fiscale a Guvernului

- Reprezentanții PC au avut atacuri frecvente la adresa 
partenerilor din coaliție, la adresa miniștrilor din Guvern și în 
special la adresa Ministrului Justiției, d-na Monica Macovei, pre
cum și ieșiri virulente la adresa Președintelui României, dar.nicio- 
dată la adresa PSD, partidul sub aripa căruia a intrat în Parla
ment

- Partidul Conservator a început să recruteze foștii „dinoza
uri" PSD dovedind că legăturile și relațiile interpersonale cu PSD 
sunt mai puternice decât angajamentele și semnăturile puse pe 
acordurile de colaborare politică

- Despre Legea bugetului de stat, ba o votează, ba n-o 
votează (nu mai departe de 14 noiembrie PC afirma că a luat 
definitiv decizia votării bugetului, după ce numai cu o 
săptămână în urmă afirma cu tărie că nu-l votează), lată că 
acum s-a răzgândit din nou, iarăși pune condiții, culmea, PD- 
ului, pentru a accepta să voteze bugetul la crearea căruia a par
ticipat ca partid membru al Guvernului.

Și, din păcate pentru mediul nostru politic, lista poate con
tinua...

Partidul Conservator a ieșit de la guvernare imediat ce a 
crezut că este în primejdie să fie confruntat cu spectrul alegerilor 
anticipate. Confruntarea cu realitatea, prin Intermediul alegerilor 
libere, este tot ce poate fi mai grav pentru un partid politic care 
întotdeauna a intrat în Parlament pe ușa din dos a protecției 
politice oferite de alianțe conjuncturale mal ales din partea unor 
partide ca PSD. Acest partid nu a fost în stare și nu va fi nici

de acum înainte în stare să poată intra în Parlament pe listele 
proprii, așa cum o dovedește și istoria recentă a foștilor PUR- 
iști:

Istoric PUR - PC:
* La scrutinul din toamna lui 1992, PUR nu a reușit să 

acceadă în Parlament, obținând 0,15% voturi valabil exprimate 
pentru Senat și 0,21% pentru Camera Deputaților.

* în perspectiva alegerilor generale din noiembrie 1996, la 
30 iulie 1996 a fost semnat protocolul de constituire a Uniu
nii Naționale de Centru (UNC), alianță formată din PUR, Par
tidul Democrat Agrar din România (PDAR) și Mișcarea Ecolo- 
glstă Română (MER). Candidatul UNC la alegerile prezidențiale, 
loan Pop de Popa, a obținut 0,47% voturi valabil exprimate, 
ocupând poziția a zecea între cei 16 candidați Rezultatele 
obținute de UNC la alegerile parlamentare - 0,97% voturi la 
Senat și 0,87% la Camera Deputaților

* Pentru alegerile generale din noiembrie 2000, PUR alături 
de Partidul Democrației Sociale din România (PDSR) și Partidul 
Social Democrat Român (PSDR) au constituit Polul Democrației 
Sociale din România (PDSR), la 7 septembrie 2000. La alegerile 
parlamentare din 26 noiembrie 2000, Polul Democrației Sociale 
din România a obținut 36,61% voturi valabil exprimate la Ca
mera Deputaților și 37,09% la Senat, ceea ce i-a asigurat un 
număr de 155 mandate de deputați, respectiv 65 de senatori. 
PUR i-au revenit patru mandate de senatori și șase de depu
tați. De asemenea, PUR a avut și reprezentanți în Guvernul con
dus de Adrian Năstase.

’ La 30 august 2003, liderul PUR, Dan Voiculescu, anunță 
ruperea alianței cu PSD și ieșirea de la guvernare, acuzând „aro
ganța" PSD și nerespectarea Protocolului de colaborare

* în vederea alegerilor generale, la 9 septembrie 2004, s-a 
constituit alianța electorală dintre PUR (social-liberal) și PSD sub 
denumirea de Uniunea Națională PSD+PUR.

• La 23 decembrie 2004, PUR a ieșit din alianța electorală 
Uniunea PSD+PUR. alegând varianta guvernării alături de Alianța 
D A. PNL-PD și UDMR.

Partidul Democrat, filiala Hunedoara consideră că gestul PC, 
deși se înscrie în linia duplicitară cu care a obișnuit pană acum 
clasa politică și cu care și-a dezamăgit constant alegătorii, *•' 
este un gest salutar pentru Alianța D.A. și pentru Coaliția de, 
la putere. Am scăpat astfel de o „soluție" care, prin imorali i 
tatea și duplicitatea acțiunilor sale a constituit una dintre ma
rile probleme cu care s-au confruntat Partidul Democrat, Par
tidul Liberal și UDMR-ul în actul de guvernare Avem acum șansa 
de a construi o stabilitate politică reală, care nu va putea fi 
minată de așa-ziși „aliați" care profită de posturile cu răspun
dere din Guvern pentru a-și satisface interesele de partid dar, 
care au, în realitate, comportamentul unui partid de opoziție.

Rămâne de văzut dacă, după ce a înșelat pe rând încre
derea PSD, a partidelor din Coaliție și a propriului electorat, 
Partidul Conservator mai are puterea de a se trezi în cel de-al 
13-lea ceas și de a face o opoziție constructivă și rațională la 
politica promovată de Partidul Democrat și aliații săi. Căci 
dacă nu va face acest lucru, Conservatorii își anunță de pe acum 
eșecul complet în politică și vor trebui să se întoarcă, așa cum 
au făcut și până acum, la singurul lucru pe care afirmă că știu 
să îl facă: afacerile înjnteres personal.

Organizația județeană Hunedoara a Partidului Democrat 
Biroul de Presă

(71921) ®

mailto:tiberiu.stroia@informniedia.ro


[
S J> 0 R T

Cetate luptă pentru Europa
■ Handbalistele 
devene au ca obiectiv 
obținerea unui loc în 
cupele europene.

ClPRIAH MARINUȚ_________________

clprlan.marinut0intormmedla.ro

• Prime. Jucătorii Jiului urmează să încaseze * înaintea meciului de sâmbătă cu Rapid prime 
r de câte 500 de dolari pentru victoria dinmeciul cu FC Argeș, scor 1-0, din etapa trecută a Ligii I. Succesul de la Pitești este al doilea pentru Jiul în acest campionat și i-a scăpat pe mineri de ultimul loc. (C.M.)
• Rapid fără căpitan. Vasile Maftei, căpitanul Rapidului, a fost suspendat două etape' și amendat cu 100 de milioane de lei de către Comisia de Disciplină a FRF, deoarece a încercat să intre în vestiarul arbitrului la finalul meciului cu Pandurii din etapa a 18-a a Ligii I. Rapid a contestat decizia, ce va fi reanalizată, azi, la Comisia de Apel. (C.M.)

Deva - Succesele obținute la ultimul turneu de pregătire de la Zalău l-au determinat pe Marian Muntean, președintele clubului Cetate Deva, să ceară echipei rezultate mult mai bune odată cu reluarea campionatului Ligii Naționale

Unicul țel: victoria (Foto: cl)

feminine: “O victorie în meciul cu HCM Baia Mare care se va disputa duminică de la ora 11.00 la Deva ne poate aduce foarte aproape de un loc în cupele europene. Sper ca echipa să confirme forma bună arătată în perioada de pregătire și să învingă”, afirma oficialul echipei Cetate.
Arbitri din MoldovaMeciul dintre Cetate și HCM Baia Mare este considerat unul de prim rang și de către oficialii Federației Române de Handbal. “Cristian Gațu, președintele FRH, a admis că partida poate aduce câștigătoarei un loc în Europa, astfel că pentru a elimina orice suspiciune legată de arbitraj a delegat pentru conducerea jocului o brigadă internațională din Republica Moldova. Nu ne rămâne decât să sperăm că fluierașii vor fi corecți și că echipa noastră va juca bine și va obține cele două puncte puse în joc”, comenta Marian Muntean. în perioada de întrerupere a campionatului,

Deva (C.M.) - Programul etapei a Xl-a, 10 decembrie: Cetate Deva - HCM 

Baia Mare; Rulmentul Brașov - Astral Poșta Câlnău; ,HC Zalău - Țomis Con
stanța; Oțelul Galați - Dunărea Brăila; HCM Roman - U. Jolidon Cluj; Oltchim 

Rm. Vâlcea - Mureșul Tg. Mureș; Rapid CFR București - Universitatea

Timisoara.

Clasamentul
1. Oltchim Rm. 10iî 347-233 ?0p
2. Rulmentul Brasov . fbj • 294-226 18p
3. 0. Jolidon Cluj 10j 282-253 16p
4. HCM Roman 10j 267-273 ... . ,14P
5. Dunărea Brăila iQj 278-251 13.P
6. Astral P. Câlnău .......toi 286-247 12p
7. Tomis Constanța iei® 249-248 12p
8. HCM Baia Mare ioj 253-252 10p
9. Cetate Deva iei 248-254 8p
10. Oțelul Galați JOj 252-252 6p
10. HC Zalău 10j 234-262 6p
12. Rapid CFR 10j 239-286 4p
13. U. Timișoara .10] 249-350 Ip
14. Mureșul Tg. M 10j 236-317 op

Cetate a achiziționat-o pe portărița Simona Bistrieeanu, de la Oltchim, care a jucat și la U. Remin, și urmează să mai aducă una - două jucătoare pentru creșterea valorii echipei. Cetate nu-1 vat avea însă pe bancă la meciul de duminică pe antrenorul Marcel Șerban care a fost suspendat pentru două etape,

întrucât nu s-a prezentat la o întrunire . a tehnicienilor organizată de FRH cu ocazia Trofeului Carpați. “Avem noroc că jucăm ambele meciuri acasă, iar tribuna este foarte aproape de banca tehnică și antrenorul va putea transmite echipei indicațiile sale”, preciza președintele Marian Muntean.
Daria va susține un 
simultan la zece mese

Patru juniori în lotul Jiului 
pentru meciul cu RapidPetroșani (C.M.) - Virusul accidentărilor bântuie încă lotul Jiului, astfel că la antrenamentul de ieri al minerilor au participat doar 15 jucători, Paleacu, Adrian Ilie, Drida, Borza, Constantinescu, Panaitescu, Lițu și M. Gheorghe acuzând în continuare probleme medicale. în acest context, antrenorul Marin Tudorache a declarat că va include înlotul pentru meciul de sâmbătă cu Rapid patru juniori care evoluează la satelitul GS Vulcan, doi dintre ei având chiar șanse să fie titularizați. “Nu e o situație disperată pentru că acești copii chiar vin cu suflet și își doresc să se afirme. Pentru meciul cu Rapid voi apela din nou la jucătorii de la echipa satelit, CS Vulcan. Este vorba de *>. Emanuel Roman, Mircea Mailat, Fabian Teușan și Eric Bicfalvi, iar ultimii doi ar putea fi chiar titulari. Cred în ei și voi merge pe mâna lor”, a spus Tudorache.

■ Campioana Europei la 
șah cat. 10 ani va juca 
cu 10 elevi cu vârste de 
cel mult 14 ani.

ClPRIAN MARINUȚ____________________

ciprian.marlnut0lnformniedla.roPetroșani - Daria Vișănescu, de la Comexim Lupeni, campioană națională și europeană în 2006 la categoria 10 ani, va participa cu lotul național al României la un triunghiular internațional de șah la care în deschidere va acorda și un

simultaij la 10 mese. Competiția va avea loc, în perioada 11-17 decembrie, la Snagov, și îi va alinia la start pe cei mai buni copii și juniori de 10, 12 și 14 ani din România, Bulgaria și Ungaria. “Micuța Kasparova” din Valea Jiului care după câștigarea titlului continental a devenit și cea mai tânără maestră FIDE din istoria șahului românesc, va juca, în deschiderea turneului, la zece mese, cu elevi cu vârste de cel mult 14 ani ce studiază la școli din Snagov. “Obiectivul impus de Federația

Daria, "micuța Kasparova" (Foto: cl)Română de Șah este câștigarea locului I la toate categoriile după ce la turneul desfășurat în vară s-au impus șahiștii din Bulgaria pentru că din lotul României nu au jucat cei mai buni jucători. Daria este acum într-o formă

deosebită, pentru că s-a odihnit după participarea la Campionatul Mondial din Georgia și cred că va reuși să realizeze la categoria ei obiectivul Federației”, afirma Gheorghe Șcurhan, antrenorul Dariei Vișănescu.

JURNAL.AMEN*

Vrei ca Moș Crăciun să fie mai darnic anul acesta? Câștigă cu CL în 22 decembrie:
< 'i <■ H I i i ii i I /. I. U I *1 li /; Iu (’ 111 li IC oferit de magazinul !NTO sau < 'i I' U I ! ■', 111 i C i, k ,

pentru ca masa de Sărbători sa-ti fie asigurata sau < 'i '| k’ L | care sa li îndulcească Sarbatoiil? sau < i 

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

un credit

iirap de 1 an, cu Change PrePay ai:

« cadou sa vorbești 10 mtaate
la fitaare 20 de minute consumate

clprlan.marinut0intormmedla.ro
ciprian.marlnut0lnformniedla.ro
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• Ocazie irosită. Echipa de baschet masculin CSU Ploiești a fost învinsă, marți, cu scorul de 88-87 (46-37), de israelienii de la Iscar Naharyia, în ultimul meci pe teren propriu din grupa A a FIBA EuroCup, pierzând astfel și șansele teoretice de a se califica în faza următoare a competiției.
■ Clubul timișorean a 
fost aspru sancționat de 
Tribunalul de Arbitraj 
Sportiv de la Lausanne.

VandalismConstanta (MF) - Mijlocașul echipei Farul Constanta, Adrian Senin, și-a găsit, marți dimineața, mașina van- dalizată in parcare, pe capotă găsind inscripționat mesajul „Jucați fotbal”.în timpul nopții, persoane rămase Încă neidentificate l-au zgâriat, cu o cheie sau cu un cui, autoturismul Audi A6 șl i-au înțepat cauciucurile.De asemenea, pe capota mașinii era scris mesajul „Jucați fotbal”, fapt ce îl face pe fotbalist să creadă că autorul este un suporter, deranjat probabil de evoluția mai puțin convingătoare a echipei din ultima perioadă.

La Ajax Amsterdam (MF) - Mads Laudrup, fiul în vârstă de 17 ani al fostului Internațional danez Michael Laudrup, va efectua un stagiu de pregătire de câteva săptămâni la Ajax Amsterdam, a anunțat, marți, clubul olandez, la care sunt legitimați șl Nlcolae Mltea și George Ogăraru.Mads Laudrup, legitimat la FC Copenhaga, este considerat o mare speranță a fotbalului danez. Potrivit presei olandeze, el este în atenția m?l multor cluburi europene, între care șl Real Madfld.

Lausanne (MF) - Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a decis, marți, să oblige pe FCU Politehnica Timișoara să continue cu numele inițial, CS FC Politehnica AEK Timișoara, sau să își ia un alt nume aprobat de FRF, hotărând să Interzică șl folosirea culorilor alb-violet.
Nu-și mai poate folosi 
denumirea și culorileDe asemenea, TAS a mai decis ca FCU Politehnica Timișoara să plătească câte 5.000 de euro pentru flecare meci oficial jucat Începând cu data de 5 decembrie 2006 șl până când Intră în vigoare schimbarea de nume în concordanță cu prezenta sentință.FCU Politehnica Timișoara este obligată să plătească suma de 90.000 de euro drept compensație pentru violarea folosirii numelui, a culorilor,

Coiturili orocMulul iw tu AU
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II dă în judecată!Timișoara (MF) ■ Președin- vom «îngropa» fără flori, fărătele clubului Poli Timișoara, Marian Iancu, a declarat că îl va acționa în instanță pe managerul general al grupării Steaua București, Mihal Stoica, pentru declarațiile pe care acesta le-a făcut după meciul cu echipa timișoreană.„Pentru ceea ce a spus și pentru ceea ce îmi dorește, acea pușcărie pe care mi-o dorește, o să-l dau in judecată. O să-i cer exact ceea ce n-o să poată da. Acest Mimi Stoica, pentru că așa îmi place să-i spun, este o interfață, este un duplicitar, il trădează numele, îl trădează tot ceea ce face. Ușar-ușor ne vom despărți de acest personaj, este de fapt un cameleon, un mercenar, îl
îll Italia? Jucătorul echipei Real Madrid, David Beckham, ar pitfea opta pentru un transfer în Italia, wtxe și-ar păstra drepturile de imagine în totalitate, nab, marți, cotidianul Sport, eitâne un agent al fotbalistului.

(Foto: FAN)____________________________________________________________
Miliardari... păguboșiBucurești (MF) - UEFA se teme ca preluarea cluburilor de către miliardari să nu „creeze un dezechilibru ce poate ucide interesul competițiilor”, în contextul în care gruparea Liverpool urmează să fie preluată de o firmă din Emiratele Arabe Unite.„Este evident că pe termen scurt este un plus pentru echipe din Premier League, dar, pe termen lung, acest lucru alimentează o spirală inflaționistă de necontrolat. Americanii au anticipat acest lucru (în sporturile lor) încă din anii '30, instaurând salary cap (introducerea plafonului de salarii). UEFA nu poate impune acest gen de decizii, ci poate doar instaura un control al cheltuielilor. Credem că federațiile naționale trebuie să intervină”, a declarat directorul de comunicare al UEFA, William Gaillard.

AtenționareIași (MF) ■ Antrenorul echipei Poli Iași, Ionuț Popa, a declarat că viitorul multor jucători ieșeni depinde de modul în care vor evolua vineri, cu Ceahlăul, la Piatra Neamț, in ultima etapă disputată în acest an în Liga I.„Unii jucători spun că sunt blocați psihic, alții că, după ce primesc gol, le este aproape imposibil să-și revină... E o atmosferă pesimistă în vestiar! Ce mai, suntem într-o situație delicată, dar nu este totul pierdut. Dacă vor da totul pe teren și obțin un rezultat bun, voi ține și eu cont, pentru că, până la urmă, ultima impresie contează. Dacă nu, cu orice risc, ne vom despărți de mulți!”, a spus Ionuț Popa.

(Foto: FiVești proaste pentru „alb-vlolețl”a imnului, a Istoriei șl a logo- ulul SC FC Politehnica Ti- 

nici un fel de resentiment”, a spus Iancu.Managerul general al FC Steaua a declarat că locul președintelui grupării Poli Timișoara, Marian Iancu, este în închisoare. „O precizare pentru băiatul de la Timișoara. Când am spus că locul unora e la pușcărie, la el m-âm referit, la Iancu Marian. El încearcă să strice relația mea cu patronul. Să fle clar, că a zis că n-am curaj să spun: în opinia mea, locul lui Iancu Marian e la pușcărie”, a spus Stoica.Mihai Stoica și Marian Iancu s-au acuzat reciproc în ultimele zile, ultimul susținând că atunci când oficialul
Site pentru Ferenc Puskas
■ Legendarul fotbalist 
maghiar rămâne în ini
mile conaționalilor săi, 
care îi cinstesc memoria.Budapesta (MF) - Un site inedit (www.puskas.com), dedicat legendarului atacant Ferenc Puskas, decedat în 17 noiembrie, la vârsta de 79 de ani, a fost lansat, marți, în Ungaria, informează AFP.„Obiectivul site-ului este de a regrupa și prezenta toate informațiile, imaginile, filmele sau înregistrările, precum și documente exclusive ale acestui fotbalist legendar”, a anunțat cotidianul Nemzeti Sport.Site-ul conține informații privind cariera, meritele și recordurile deținute de fostul jucător al echipei Real Madrid, în trei limbi: maghiară, engleză și spaniolă.De asemenea, pe site se găsesc informații privind fu- 

mișoara SA (n.r. ■ club patronat de italianul Claudio Zam- bon, care activează acum in Liga a treia), între 13 iunie și 4 decembrie 2006. în cazul în care nu va achita această sumă în decurs de o lună, FCU Politehnica Timișoara va trebui să plătească o dobândă anuală de cinci procente.Potrivit deciziei Tribunalului de Arbitraj Sportiv, remisă agenției MEDIAFAX de avocațil italianului Claudio Zambon, Comisia de Apel a 

Iancu „se la" de Stoica
(Foto: FAN)stelist a vorbit de pușcărie, s-a referit la finanțatorul FC Steaua, Gigi Becali.

Ferenc Puskas nu a fost uitatneraliile lui Puskas, programate în 9 decembrie.Puskas a decedat la 17 noiembrie, într-un spital din Budapesta, urmând să fie înmormântat în capitala Ungariei, la 9 decembrie, zi ce va fi decretată zi de doliu național. Ferenc Puskas era internat în spital din anul 2000, iar din luna septembrie se afla la terapie intensivă.Ferenc Puskas este considerat unul dintre cei mai 

FRF a fost mandatată de TA& să decidă suma pe care FC> Politehnica Timișoara trebuie să o plătească către SC FC Politehnica Timișoara SA pentru fiecare folosire a numelui, imnului, istoriei logo-ulul și a culorilor între’ 31 ianuarie 2005 și 12 iunie 2006 șl va mări această sumă cu numărul meciurilor oficiale jucate de FCU Politehnica Timișoara din acea perioadă pentru a calcula întreaga sumă compensatorie.
Liga CampionilorBucurești (MF) - Rezultate înregistrate marți în Liga Campionilor: FC Barcelona - Werder Bremen 2-0, Chelsea - Levski Sofia 2-0 (grupa A), Sporting Lisabona ■ Spartak Moscova 1-3, Bayern MUnchen - Inter 1-1 (grupa B), Galatasaray - Liverpool 3-2, PSV ■ Bordeaux 1-3 (grupa C), Olympiakos ■ Șahtior 1-1, Roma - Valencia 1-0 (grupa D). Calificate: Chelsea, Barcelona, Bayern, Inter Milano, Liverpool, PSV Eindhoven, Valencia și Roma. Tragerea la sorți a optimilor este in data de 15 decembrie.

(Foto: FAN) mari fotbaliști ai secoluîai XX. El a condus naționala Ungariei spre aurul olimpic în 1952 și spre finala Cupei Mondiale din 1954, pierdută, însă, în fața Germaniei, cu scorul de 2-3. Puskas a câștigat mai multe cupe europene cu Real Madrid. De asemenea, în 84 de partide disputate în tricoul reprezentativei Ungariei, în perioada 1945-1956, Puskas a marcat 83 de goluri.

http://www.puskas.com
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Agenția Națională de Consultanță Agricolă, 

i cu sprijinul Gonsiliuiui Județeen Hunedoara 
și et Instituției Prefectului

V» invit* «M participati te «minerul cu tema:

i A6R0TUR1SMUL HUNWOREAN 
te COftrat'feUROPEAH

Vrei o mobilă modernă, de calitate și ieftină? 
Doar magazinul INTO ți-o poate oferi!

Pentru ca e Luna Cadourilor, 21 decembrie vă poate aduce

a câte Intre 15 noiembrie și 15 decembrie decupați fiecare
literă a zilei aparuta in harta, la sfârsit compuneti o propoziție, lipiți-o pe o 
coala si trimiteti-o la OP. 1, CP 3 Deva, depuneți-o in cutiile speciale Cuvântul 
Liber sau veniti cu ea chiar la redacție, până în 20 decembrie. Cu CL fiecare 
literă este câștigătoare!

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

JURNAL
CONCURS

Vând ap. 2 camere (03)
• Dm, toni centrală, et 1, bloc de cărămidă, 
balcon, contorlzări, preț 11800 RON , Tel. 
0726/710903. (Al)
• decomandata, zonă bună liniștită, et 2/4, 
bucătărie mare, balcon închis, 7 m, centrală 
termică, preț 126.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al) 
Sdecomandata, 70 mp, centrală termică 2

'joane, preț negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
« wee, CT, parchet, gresie, faianță termopane, 
ST 56 MP, Zona Bălcescu, preț 13 mid., neg., tel. 
0742/019418. (Al)
o bd. Bălcescu, et. 2, dec., centrală termică 
amenajat preț 120.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
e zona Mineralul, et 1, dec., faianță gresie, 
balcon, parchet, preț 26.000 euro, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• In Gojdu, et Intermediar, semidec, contorlzări, 
parchet, preț 115.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
o to Dada, parter, faianță gresie, termopane, 
convector, preț 70.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• pe bd. Decebal, et Intermediar, amenajări, 
centrală termică preț 140.000 RON, neg., tel. 
221712 sau 0724/305661. (A2)

■ urgent, zona Bălcescu, dec., et 2, amenalărl 
modeme, centrală termică, preț 125.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona Dacia, balcon, fără amenajări, 
preț 78.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• todul Mill Maniu, dec., et. 8/10, parchet, 
balcon mare, contorlzări, preț 105.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• pe Aloca Pescarilor, et 1, dec., contorlzări, 
balcon, s=56 mp, bale, bucătărie mare, preț 
130.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• urgent dec, living, bucătărie stil bar, CT, 
gresie, faianță parchet termopane, et 1, zona 
Eminescu, preț 38.000 euro, tel. 0740/290024. (A3)
• dec, repartitoare, apometre, balcon închis, 
st=60 mp, zona loan Corvin, preț 1,15 miliarde, 
tel. 0740/290024. (A3)
• circuit vuato, faianță parchet cabină de duș, 
balcon închis, et. 2, zona Dacia, preț 1 miliard, 
tel. 0740/290024. (A3)
• semidec, gresie, faianță parchet canalizare 
separată zona Al. Teilor, preț 650 mii, neg, tel. 
0740/290024. (A3)
e zona Bălcescu - I. Corvin, dec, centrală 
termică modifcări, parchet gresie, faianță ușă 
de lemn capitonată, bine întreținut, preț 127.000 

ron neg, accept credit ipotecar, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (A4)

rds.TEL

4

re-i moșului de 
ouă ori mai mult!

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: <S.OOO de telefoane fiice fără fir și tarile reduse cu pănă la SOKfață de cele ale vechiului operator de telefonie fixă.Ești unul dintre cei mai vorbăreți clienți RDS.Tel Conect din 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 mal vorbăreți, noi îți oferim telefonull
•Pentru mal multedetâllț consultați Regulamentul promoției.

www-idsMLfo
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5.C. CEREALS! li HT# sduee la cunoftlnja 
ipiliel f Aptul ci anuaful iat In zlerul .Cuvântul Liber" 
din ia£a Sa Q5.11.2006 ie BIR DralcMa este lovit de nuli
tate, întrucât «ini acțiuni deschise pe rolul Instanțelor de 
Judecatâ: ludeeitnria Bumb, Tribunalul Hunedoara ;l 
Curtea de Apel, existând sentințe, decizii definitive șl 
Irevocabile In favoarea-Cerealcom.. MM

ÎMPREUNĂ i AFACERI

FLAY TAXI! SUPER OFERTĂ !!!

VÂND FIRMĂ TAXI
LA PREȚUL DE 150.000 EURO NEGOCIABIL
CUPRINDE: - DISPECERAT IT.Z

PERSOANĂ DE CONTACT: 1
TELEFON: 0721/951.722

PROPRIU; 
'"OPRIE;
......JAI ȘTKFĂNIȚĂ.

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

UTILAJE AGRICOLE. CENTRALE TERMICE
( ti mai flexibil SISI I \l l)l< R A ȚI 

I;na CARII DI MIM A! DOBANDA I2.9'<
1. Deva, bd. Decebal, bl, I parter
2 Deva, bd. I. Maniu, bl. 1 parter
3. Hunedoara, bd. Corvin nr. 9
4. Orăștie, sir. I
5. Brad, str. Avram Iancu, bl.43 p. tel: 612822

SJ Aprobare pe
bd. Corvin nr. 9 tel: 712592 *J 1OC- 
Eroilor, bl.C I part, tel: 244603 eStHTiaf I rîdnCe

SC CRISDEY CAR
închiriază autoturisme, 
utilitare și autoturisme 

pentru taxi. 
Preț unic! Informal*' la tel. 0722/678.722.

1CRI0TI1 DmSTRJARASTIBLM
1_& SERVICII DE CURĂȚENIE

• semktec, gresie, faianță, parchet, reparti
toare, et. 2, zona Al. Moților, preț 980 mii. neg., 
tel. 0740/290024. (A3)
• etaj Intermedar, zona Kogălnlceanu - Gojdu, 
centrală termică, termopan, ușă metal nouă 
parchet, gresie, faianță, balcon închis, vedere pe 
2 părți, preț 36.000 euro neg., tel, 0745/302200, 
0723/251498,232808. (A4)
• decomandata, etaj 3, zona Miriști, fără 
modificări, parchet, ocupabll azi, preț 125.000 
ron negociabil, tel. 0723/251498, 0745/302200, 
232809. (A4)
• etaj Intermediar, zona Goldu, centrală 
termică, termopan, parchet, gresie, faianță, ușă 
metalică, Instalații sanitare noi, modificări, preț 
35.000 euro negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (A4)
• decomandata, parter, 59 mp. hol central, 
parchet de stejar In camere, hol șl bucătărie, 
zona piață, preț 110.000 ron negociabil, accept 
credit Ipotecar, tel. 0745/302200, 0723/251498, 
232808. (A4)
• zona Trident, etaj 3, ocupabll azi, contorlzărl, 
fără modificări, preț 72.000 ron negociabil, 
accept credit Ipotecar, tel. 0723/251'498, 
0745/302200,232808. (A4)
• etaj 1 centrală termică, faianță, se dă opțional 
cu mobi li zona școala Gen. Nr. 5, preț 81000 ron 
neg., tel. 0745/302200,0723/251498,232809. (A4)
• eL2, CT proprie, balcon tnchls, parchet, bl. de 
cărămidă B-dul Kogălnlceanu, preț 125.000 RON, 
neg., tel. 223400,0724/169303,07424)05228. (A5)
• et 1 dec., contorlzărl, 2 balcoane mari, str, 
Dorobanți, preț 140,000 RON, neg,, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228, (A5)
• et 3, contorlzărl, parchet, bloc de cărămidă 
Al. Moților, preț 66.000 RON, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• et Intermediar, 2 balcoane marl, CT proprie, 
bale cu geam, modernă str. Dorobanți, preț 
137.000 RON, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• et 1 parchet, balcon, geamuri termopan, ușă 
metalică CT proprie, zona Gojdu. Merită vâzutl 
Preț 130.000 RON, tel. 223400, 0724/089303, 
0742/005228. (A5)
• dec, nna Parc (Avram Iancu), parter, ST 55 
mp, amenajat, Ideal pentru locuit, sau birou, 
cabinet preț 40.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729.018866,0724.620358. (A6)
• zona Dade, 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 tnchls, 
parchet tn camere, laminat pe hol șl bucătărie, 
gresie, faianță Instalații suplimentare noi, preț 
89.000 RON, tel. 235208; 0724.620358; 0729.018866 
(A6)
• zona Gojdu, etaj 1, balcon în< ș. c orna 
aate, totul contorizat suportă modificări,» mp, 
preț 125.000 ron. Tel. 235208,0724/620358. (A6) 
o oe b-dul Decebal, dec., s»74 mp, vedere tn 2 
părți, 2 balcoane, C.T., neamenajat preț 140.000 
RON, neg., 0745/640725. (A7)
• pe Emlneecu, 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 
bale amenajata, termopan, preț 70.000 RON, 
neg., tel. 0745/159608. (A7)
• pe Scărișoara, semldec., neamenajat C.T, et 
4, acoperit cu tablă preț 78.000 RON, tel. 
0749/268830. (A7)
• In Dada, semlaec., et 3, neamenajat 2 holuri, 
parchet contorlzărl, preț 68.000 RON, tel. 
0745/640725.(A7)
• pe Zamflmcu, dec., et 2, parchet gresie, 
faianță apometre, ocupabll Imediat preUi&OOO 
RON, tel. 0749/268830. (A7)
• pe Măristt dea, et 3, oarchet laminat gresie, 
faianță C.T, termopan, balcon, preț 135.000 RON, 
tel. 0749/268830. (A7) <
• zona I Ban AL dea, et 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon închis, contorizări, s=50 mp, ocupabll 
Imediat preț 128.000 RON, tel. 206003,230324. 
(A7)
• zona Piață, 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă termopane eta, 
mobilat șl utilat preț 160.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578. (A8)
• zona Zamflrescu, 2 camere, circuit gresie, 
faianță termopane, parchet balcon Tnchls, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/78657& (A8)
• Aleea AimaM, 2 camere, bucătărie, bale, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)

• zonă contrail, 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• tomHec, muMple îmbunătățiri (gresie, 
faianță geamuri termopan, CT, parchet laminat 
vedere pe 2 părți), etaj 3, zona Gojdu, preț nego
ciabil, tel. 231.800; 0740/317314 (A9)
• Brad, grăite, faianță parter, zona A preț nego
ciabil, tel. 0254/6133» 0788/040.490,
1788 158-om. IA10)

• Deva, bl LL (deasupra Carol cârțQt 
tochbtei vdâ pentru Mjururi, Crtdun, Im- 
Ion, la SăcAMMă condM ocddsnteia Toi 
070/1901» (1/512)

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

Vaiul ap. 3 camere (05)

r...-..-. •

• lemkteoomandate, balcon, etaj 3, zona 
Astoria, preț 950 mil, neg., Tel. 0742/019416 (Al) 
Go|du, otal 1, contorizări, parchet, balcon, 
ocupabll imediat, preț 136,000 ron. Tel, 
0726/710903, (Al)
• aomMaoNMNiia omtrate termici 
termopan la bucătărie, gresie, etaj 2, nna 
ștrand, preț 28,000 euro. Tel, 0745/639022, 

0726/316796. (Al)
o dea, CT, 2 balcoane, bucătărie modificată 
gresie, faianță parchet boxă zona Dorobanți, 
preț 70.000 euro, ntg„ tel. 0740/290024. (A3)
• dra, 1 băl, 2 balcoane, termopane, greile, 
faianță, parchet garai, boxă nne imp, Traian, 
preț 70.000 euro, neg, tel. 0740/290024 (A3)
o remittee. paroh» apometre, repartitoare, 
balcon închli. zone Go|du, preț 13 miliarde, tel. 
0740/290024 (A3)
o dooomandato, 76 mp, contorlzărl totale, 
parchet balcon mare, 2 băl, nne Bălcescu, preț 
130.000 ron negociabil, accept credit Ipotecar, 
tel. 0723/251498,0746/302200,232809. (A4)
• 70 mp, etaj 1, cu centrală termică termopen, 
parchet, grille, faianță balcon mare, nna 
Go|du, preț 155.000 ron negociabil, accept credit 
Ipotecar, tel. 0723/2514» 0745/302200,2328» 
(A4)
• zona Udo, ultracentral, 2 băl, balcon, deco
mandate, termopan, parchet grille faianță 
bine întreținut preț 55.000 euro negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703. (A4)
o dea, et 2, CT proprie, 2 băl, 2 balcoane, 
geamuri termopan, mobilat str. Dorobanți, preț 
53.000 auro, tal. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
e et Intermediar, dea, CT proprie, 2 băl, 2 
balcoane, it»94 mp, b-dul 22 Decembrie, preț 
175.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (AS)
■ zone DoeobeL et 3, termopane, 2 băl cu gresie 
șl faianță 2 balcoane închise, totul contorizat 
parchet în camere, merită văzut, preț 45.000 
euro, tel. 235208; 0724620358; 0729.018866. (A6)
• zona Dreibil decomandate, CT, parchet preț 
135.000 RON, nea tel. 235201 0724620358; 
0729.018866. (A6)
e zonatemăriUTralsn, Deva, atei Intermediar, 
decomandate, 2 băl, 100 mp, centrală termică 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță parchet 
merită văzut garaj sub bloc, preț 80.000 euro. 
Tel. 2352» 0724/6203» (A6)
e Mul Darebai, et 1, dea, s=75 mp, contorizări, 
neamenajat preț 160.000 RON, neg. tel. 206003, 
230324 (A7)
• b-dul DarebaL dea, parchet gresie, faianță 
C.T., zona Artlma, preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324 (A7)
• pe AL Straiului, semldec., et. 3 din 4 gresie, 
faianță CT. liber, preț 85.000 RON, neg. tel. 
0740213174 (A7)
• Dada, Naram modificată parchet gresie, 
faianță contorlzărl, preț 88.000 RON, tel. 206003, 
230324 (A7)
• zona ImpăraU Tralan, 3 camere decoman
date, et bun, st 105 mp, modificat 2 băi, 2 
balcoane, parchet gresie, faianță termopane, 
CT, garai* pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg. 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona L Creangă parchet contorizări, st 78 mp, 
pretabll pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/7792» (A8)
• semldec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, etaj 1, zona Gojdu, Deva, preț 130.000 
Ron, tel. 231300. (A9)
• zonă cenMă Brad, 2 băl, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788'040.490,0788/156483. (A10)
• Brid,2teraseînchise, zona B, preț negociabil,
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10) v

• dec, groete, faianță parchet CT, garai, boxă 
et Intermediar, zona împăratul Traian, preț 
70.000 euro, neg., tel. 0740/290024 (A3)
• dec, CT, 2 băl, boxă 2 balcoane, st=112 mp, 
et Intermediar, zona pizzeria Veneția, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0740/290024 (A3)
o dea, Mia faianță gresie, 2 băl, 2 balcoane, 
bucătărie modificată et Intermediar, zona 
Banca Transilvania, preț 70.000 euro, neg., tel. 
0740/290024 (A3)
• zona Morita, balcon mare tnchls, 2 băl, 
contorlzărl total, parchet, fără modificări, sau 
amenajări, accept credit Ipotecar, preț 39.000 
euro nea, tel. 0745/3022» 0723/2514» 232809. 
(A4)
• decomandata etaj 2, zona Eminescu, balcon 
mare tnchls, centrală termică parchet fără 
modificări, sau amenajări, poziție deosebită 
accept credit Ipotecar, tel. 0745/302200, 
0723/251496 (A4)
• » ă dec., 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 53.000 euro, neg., tel. 223400, 
0742/005226 0724/169303, (A5)
• dee, iU100 mp, contorlzărl, zona Dorobanți, 
preț 46.000 euro, tel. 223400, 0720/387896. 
0740/9146» (A5)
• termopane, CT proprie, bucătărie mare, 
cămară fn balcon, Al. Lalelelor, oret 42.000 euro, 
neg., tel. 2234» 0720/3878» 0740^14688 (A5)

• zonă ukrecanMă et 2, st 1» mp, balcoane 
spațioase, decomandate, gresie, faianță 
parchet tn camere, 2 băl, CT, proaspăt zugrăvit 
merită văzut preț 60.000 euro, tel 2352» 
07246203» (A6)
• btoc cărămidă zona Goldu, CT, preț 45.000 
euro, neg., tel. 2352» 07294)18866. (A6)
• pe Mul 22 Decembrie, dea, et 3 din 4 modi
ficat living mare, 2 băl, 2 balcoane, C.T., ușă 
metalică s> 102 mp, amenajat frumos, preț 
62.000 euro, neg„ tel. 0745/640725. (A7)
• pe Dorobanți, et. 4 acoperit cu tablă C.T., 2 
băl, balcon, naamenajat, preț 48000 euro, 
tel.0749/268830. (A7)
• pe lălceecu, et 2, semldec, bloc de cărămidă 
contorizări, parchet 2 băl, s=80 mp, preț 170,000 
RON, nea .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. 0746/7792» (A8)
• zona l Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.0» euro, tel. 0746/7792» 
(AS)
• ma L Corvln, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat 
termopane, sc 80 mp, preț 135.0» ron, tel. 
0746/779288. (A8)
• doc, 2 băl, hol central, balcon, etaj 3, zona 
Progresul, Deva, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
231*0. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Dwa, 6 balcoane, 2 băl, scară Interioară 
centrala termică 130 mp, preț 240.0» ron. Tel. 
0722/564004 (Al)
• ama l Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et bun, 3 băl, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f- 
frumos amenajat preț 360.N0 ron, neg., tel. 
0745/786578 (A8)

Vând casc, vile (13)
• casă cu 440 mp teren, Deva, ultracentral, Str. 
Spitalului, nr. 19. Tel. 0254/216036 (T)
• casă te Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, etaj 1, central, cu îmbunătățiri, în Deva, 
plus diferență Tel. 0254/215795. CT)
• casănouăînDeva,P+E+M,sc240mp,2intrări 
separate, 5 camere, 2 băl, 2 bucătării, garaj, 
centrală termică canalizare, 4» mp teren, preț 
»0» euro, negociabil. Tel. 0722/564004 (Al)
• casă la 14 km de Deva, 3 nivele, garaj șl 800 mp 
teren, totul nou, canalizare, apă gaz, curent 
preț 65.0» euro. Tel. 0722/564004 (Al)
• wgenl te Răduleștl, 2 cam., anexe, bua, teren 
1100 mp, preț 50.000 RON, neg., tel. 0740/210780. 
(Al)
• urgent 4 camere, bale, bucătărie, curte și 
grădină st=1.500 mp, apă curent sobă teracotă 
zona Crlstur, preț 1,8 miliarde, neg., tel. 
0740/290024. (A3)

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

Ttel/Fax:0254/231552 Mot>ik0721/032271 g

ANUNMHIBLIC Cumpăr ap. 3 camere (06)

Moș Crăciun a VENIT!!!
Cu NUMAI 775 lei (TVA indus), puteți 

achiziționa un calculator * pentru sărbătorile 
de iarnă

+ GRATUIT o cameră web
* fără monitor

Veniți la DUAL să vă luați cadourile
M.I.Maniu, bl.C, parter, tel:230449

...........< ■......................................................................... .... ....... ii,/............. i. :.................

TRANSPORT PERSOANE
România • Haifa • Franța • Spania v&orâAMdWs 
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A.P.M. Hunedoara șl SC 
ICSH SA Hunedoara, titular 
al Proiectului anunță depunerea 
documentației tehnice în 
vederea obținerii acordului de 
mediu pentru obiectivul RACOR
DURI CANALIZARE MENAJERĂ, 
situat în Hunedoara, str. Carpațl, 
nr.61, B-dul Traian, nr.5, str. 
Carpați, nr.53, str. Carpați, 
nr.47.

Informațiile privind potențialul 
impact asupra mediului al 
proiectului propus pot fi consul
tate la sediul A.P.M. Hunedoara, 
din municipiul Deva, str. A. 
Vlaicu, nr.25, zilnic, între orele 
08-16.

Observațiile publicului se 
primesc zilnic, la sediul A.P.M. 
Hunedoara, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data apariției 
anunțului. (71851)

• urgent te zonele Eminescu, Bălcescu sau loan 
Corvin, ofer prețul pieței. Tel. 0740/013971. CD
• In Deva, orice zonă indiferent de amenalări, 
sau etaj, evaluare la vedere, cu plata urgent tel. 
0723/251498,0745/30221- 132809. (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• zona Mta Maniu, L-uri, dec, 120 mp, 2 
balcoane, 2 băi, centrală termică aer 
condiționat preț 80.000 euro. Tel. 215312 (Al)

GE Consumer & Industrial 
Lighting

■ M'S?
L-

’Ll

0*
•»_ r •

JeL 0254/234717,
0742/030201, 

b euro dus
Q eurodus-tntors-Bale-
| «rodudiiw-Wrfe i

SUPER OFERTĂ! 
Usi de interior PORTA DOORS
■ tămplArie pvc și aluminiu profile rehau
■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI 
■f 10% REDUCERE

GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA
IMPEX DEVA, str. Ion Creanga, bi. 25, ap. 2

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
A1O - Liliacul Multicom

• urgo»2 camere, hol, bucătărie, cămară beci, 
bucătărie de vară, anexe, apă curentă curent 
trifazic, livadă s=2000 mp+2000 mp teren lângă 
casă zona Geoaglu, preț 25.000 euro, neg., tel; 
0740/290024. (A3)
• 2 camere, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st=400 mp, zona Călugăteni; 
preț 230.000 RON, tel. 223400, 0720/387896) 
0740/914688. (A5)
• casă P+l, 4 camere, 2 băl, garai, CT proprie, 
parțial termopane, st=1.2O0 mp, Deva, preț 
100.000 euro, neg., tel. 2234» 072(^387896, 
0742/005228 (A5)
• zonă uHntcenlnlă casă modestă 450 mp. 
acces auto, toate utilitățile (apă gaz, curent), îs 
15 m, merită văzută preț 250.000 ron. Tel. 2352» 
0724/6203» (A6)
• zona BarWu, D+ P+l, 4 camere, 2 băl, 2
bucătării, balcon, scară Interioară garaj pentnli 
2 mașini, grădină centrală termică preț 2000*) 
euro, tel. 235 2» 0724620358 (A6) Y’

• zona Notaaaa, P+l, construcție 20» parten
2 camere, hol, bale, bucătărie, garai, la etai: 3 
camere, hol, baie, bucătărie, pretabll 2 familii, 
curte, st«290 mp, preț 110,0» euro, nea. tel. 
0745/640725 (A7)

• constracțle 20» p+m, llvina bucătărie, 2 băl,
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• conatnKțte 19» P+E, living
dormitoare, terasă garai CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, nea. tel 0745/795578. (Aă)
• 3 camere, bucătărie, bale (gresie, faianță), 
piscină curte, ST>580 mp, zona ultracentrală 
Deva, preț 1*0» euro negociabil, tel 2318» 
0740/317314, (A9)
• brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
Iancu, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Bn< 4 camere, 27» mp teren, corn. 
București, preț negociabil, tel. 0254/513366 șl 
0788*190.040.(410)

• Bred, cu curțe, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/0*4» 0788/158483, (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613368 078B/040.4M 07KHSAB. (AID)

• Brad, zcm ă curte, garai, st 2500 mp, curant 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613306, 
0788/040.490.0788/158,483. (A10)

Cumpăr casa (14)

.Jbii
I3JK

• urgent, fri Deva sau Slmeria, cu grădină pltti 
'"«Hiat Tal. 215212. (Al)

• caaă te comuna Unirea, lângă Hațea preț 
negociabil. Tel. 0727/3866» (T)

Cumpăr case la țara (18)

• cumpăr casă.bătrânească mică la țară 
preț maxim 220 milioane lei, îh județul 
Hunedoara. Tel. 0722/9744» (3/2411)

Vând garsoniere (19)
• urgent zona Mărăștl, parter, balcon tnchls, 
contorizări, complet amenajată 2 focuri, preț 
negociabil, la vedere. Tel. 222313,0747/692330. 
(T)

decomandată balcon, contorizări complete, 
parchet etaj 2, zona gării, preț *000 RON, nego
ciabil. Tei. 0726/316796. (Al)
• decomandate, contorizări, termopane, ușă 
metalică preț 55.000 ran. Tel. 0745/639022, 
0726/316796.(Al)
• samidacomandate,_________________ , contorizări, parchet 
gresie, faianță balcon tnchls, zona Ștrand, preț 
53.000 ron. Tel. 0745/639022,072W16798 (Al)
• confort 1, dea, bucătărie, bale, faianță gresie, 
contorlzărl, et Intermediar, zona Dorobanți, preț 
85.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• contort ă dea, bucătărie, baie, faianță gresie, 
suprafață de peste 40 mp, zona Dorobanți, preț 
110.0» RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)

rrr

Lamp, singura, 
caut bec să mâ reaprindă la viață
OFERĂ-I UN BEC. PARTICIPĂ LA PROMOȚIE Șl CÂȘTIGĂ O EXCURSIE LA VIENA

Cumpârâ* pânâ la 30.12.2006“ un bec economic compact florescent GE sau 
Tungsram și douâ becuri cu incandescenți A50 - GE sau Tungsram și poți- sf1’ 
unul dintre cele 3 premii ale promoției noastre: o excursie la Viena pentru doi (premiul 1& 
un sistem Home Cinema (premiul 21 sau o camera miniDV (premiul 31. Trimite la OP 12 
CP 310 București cel puțin un cod de bară al becului economic și cei puțin două coduri 
de bară ale celui cu incandescență și poți fi unul dintre câștigători

'Promoția sa dasfășoari în următoarele orașe: București, Galați, Bacău, Piatra Neamț, lași. Botoșani, 
Suceava. Focțonl, Baia Mare, Oradea, Deva, Târgul Secuiesc, Brașov, Cernavodă, Constanța. Brăila, 
Tulcea, SIghatul MarmațM, Umlțoara, Cluj, Zalău
** Ultima dată a poțtel este 12.01.2007

GE imagination at work
lx

(06160

RECLAME
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2 cunm. bale, et Intermediar, zona Gojdu, 
JJbjeț 67,000 RON, tel. 074V154401,227542 seara.

• dac, ocupiNi Imediat, zona Zamflrescu,preț 
22,000 euro, neț,, tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)
• dac, buc , bale, faianță, gresie, balcon, 
contorlzărl, zona Contlm, preț 85.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
a urgent, tona Dorobanți, et. Intermediar, 
balcon, contorlzirl, preț 80.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, tona Dacia, modernizări, et 1, preț 
60.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent tona Goldu, et Intermediar, 
contorlzirl, preț 67.000 RON, tel. 0740/013971. 

(A2)
a aanddec, tona Miriști, preț 65.000 RON, tel. 
0740/290024. (A3)
• dec, greale, faianță, parchet CT, bucătărie 
modificată, zona Dorobanți, st»40 mp, tel. 
0740/290024. (A3)
a urgent i ie. parchet gresie, faianță, 
repartitoare, mobilată, balcon închis, zona 
Mărăștl, preț 670 mil, neg., tel. 232060, 
0742/290024(A3)
• tona Deeabal, zona pieței, cu balcon, deco
mandată, debara, bale mare, gat 2 focuri, 
tarmopan, parchet ocupabllă imediat, preț 
81.000 ron neg, 0723/251498 0745/302200. (A4) 
a una M. Viteazul ■ piață, balcon, fără 
modificări iau amenalărt. ocupabllă tn 7 zile, 
accept credit ipotecar, preț 71.000 ron neg., tel. 
0788/165703,0745/302200, (A4)
a et L dec, contorlzărl, termopane, gresie șl 
faianță modeme, Al. Romanilor, preț 65,000 RON, 
neg, tel. 223400,0720/387896,0742/005228. (A5) 
a et >, contorlzărl, balcon, AL Crlaulul, preț 
48000 RON. neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
a paraM lanțuri, apometre, lavabll, B-dul 
Kogălnlceanu, preț 75.000 RON, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228. (A5)
a zona M. Emlnescu, dec., et. 3, ocupabllă 

' ’ Imediat preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
atona Miorița, balcon mare, contorlzărl, 
ocupabllă Imediat preț 75.000 RON, neg, tel. 
235208,0729/018866. (A6)
a rana Piața. et 2, contorlzărl, balcon, parchet 
preț 2352K0724/62O35& (A6)

a l , In zona Gojdu, etl, 2 camere, s=27 mp, 
contorlzărl, parchet preț 61.000 RON, neg, tel. 
0749/268830. (A7)
a zona Emtoaacu, et3, semldec., s=26 mp, 
neamenajată, zugrăvită, curată, contorlzărl, preț 
58000 RON, neg, tel. 206003,230324 (A7)

. o pe Mul I. Manlu, et 2, dec, neamenajată, 
ocupabllă Imediat s=3O mp, preț 85.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
a to zona Miorița, semldec, s=30 mp, parchet 
apometre, neamenajată, liberă, etaj 8 preț 
71.000 RON, neg, tel. 206003,230324 (A7)
a to Dorobanți parter, dec, s*27 mp, gresie, 
faianță, rolete exterioare, contorlzărl, liberi, preț 
69.000 RON, neg, tel. 0745/640725. (A7)
a urgent zona Dacia, dec, et bun, bale, 
bucătărie, parchet apometre, preț 54.000 Ron, 
neg, tel. 0745/786578. (A8)
a zona Dada, 1 cameră, bale, parchet marmură, 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288. (A8)

a zona Dada, 2 camere, parchet gaz contorlzat 
gresie, preț 60.000 Ron, neg, tel. 0746/779288 
(A8)
a zona Dorobanți bucătărie, hol, balcon, 
cameră, gresie, faianță, Inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288 (A8)
a dac, imenațată (parchet laminat, gresie, 
faianță), contorlzirl, etaj 3, zona Zamfirescu 
Deva, preț 85.000 Ron negociabil, tel. 231300; 
0740/317314(49)
a samldac, suprafață 35 mp, cameră cu 
parchet contorizărl, balcon, zona Mărăști, Deva, 
preț 62.000 Ron negociabil, tel. 231.800; 
0740/317314(A9)
a Brad, confort 1 sporit etaj 2, mobilată, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

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

ANUNȚ
Vă facem cunoscut că în data de 14.12.2OO6, 

ora 10, se va desfășura, la sediul Sucursalei 
Hidrocentrale Hațeg, concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi:

* medic specialist medicina muncii
* responsabil de comunicare și relații 

publice
Condiții de participare:
- absolvent de instituție de învățământ supe

rior, de preferință facultatea de relații publice
- energic, dornic de afirmare, hotărât
- cu disponibilitate pentru lucru în program 

prelungit
- creativ
- cu abilități de lucru în echipă și comunicare
- absolvent de cursuri de management în 

domeniu
- experiența în lucrul cu grupurile constituie 

avantaj
- cunoașterea limbii engleze
- abilități de lucru cu calculatorul (POWER

POINT, CORELDRAW, EXCEL)

- domiciliat în zona orașului Hațeg

* electrician exploatare LEA și LES
Condiții de participare;
- studii medii de specialitate
- minim 10 ani vechime în activitatea de 

exploatare și întreținere LEA și LES

* mașinist instalații hidrotehnice și 
captări secundare

Condiții de participare
- studii medii de specialitate
- domiciliul în zona Râu de Mori sau Sălașu de

Sus. i
înscrierea la concurs se face la Biroul resurse 

umane al S.H. Hațeg, până în data de 
8.12.2006, cu prezentarea următoarelor acte:

- cerere-tip de înscriere (se completează la 
sucursală)

- copie după actele ce atestă studiile 
prevăzute pentru postul scos la concurs

- curriculum vitae (pentru postul de medic și 
responsabil de comunicare)

- copie după carnetul de muncă cap. IX
- adeverință medicală de la medicul de familie.

(71877)

Vând terenuri (21)
a 13300 mp teren, fn Deva, lângă Cabana Bejan. 
Tel. 0254/222002. (T)
• două terenuri extravilan, de 8000 șl 24700 mp, 
localitatea Toteștl • Hațeg, lângă canton; actetn 
regulă șl cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T) .
a Intravilan, prefabU depozlt/hală 
producțle/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. (T)

a teren Intravilan, Șolmus, situat pe șoseaua 
spre Boholt, 1200 mp, fs 12 m, preț 12 euro mp, 
negociabil. Tel. 0746/029058. (T)
a Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 mp 
parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 euro 
parcela. Tel. 0722/564004 (Al)
a ivâan. Deva, ST 1900 mp, fs 22 + casă 
bătrânească, apă gaz, canalizare, preț 38 euro 
mp, negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
a urgeni teren Intravilan, st’3519 mp, fs=20m, 
zona Bâreău, preț 15 euro/mp, acces din drum, 
tel. 0740/290024 (A3)

o teren Intravilan, st=2.750 mp, fs=20 m, 
facilități: apă curent, gaz, zona Sântandrel, preț 
15 euro/mp, tel. 0740/290024 (A3)
a teren Intravilan, st= 5.700 mp, fs=30 m, 
facilități: apă gaz, curent, zonaSăntuhalm, preț 
20 euro/mp, neg., tel. 0740/290024 (A3)
a taran in Deva, zona, Emlnescu, parcelat, de la 
500 mp. la 800 mp, teren plan, formă drep
tunghiulară poziție bună Ideal pt. Investiție, 
construcție casă acte la zl, preț de la 22 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0723/251498 0788(165 703,0254/ 232809. (A4)
a taran Intravilan la DN 7, la Intrare tn Slmerla 
dinspre Deva. st= 10,000 mp, fs- 25 m, toate 
utilitățile, preț 17 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
a taran Inbavlan. st=370 mp.tn zona ultracen
trală toate utilitățile, Deva, preț 280 euro/mp, 
neg, tel. 223400,0720/387896, D74Q/914688 (A5) 
teren Intravilan la DN 7, Vețel, sta 2.300 mp, 
fs=13 m, curent electric, gaz metan, preț 7 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (AS)
a taran i la DN 7, Intre Deva șl Slmerla, 
2 parcele alăturate a cate 3.600 mp, flecare, 
utilități In zonă preț 19 euro/mp, neg., tel. 
223400,0724/169303,0740/914688. (A5)
a 3 parcele cu s=800 mp, 20 x 40 m, Intravilan, 
utilități In zonă loc drept șl panoramă super, 
Deva, In prelungirea str. I, Vulcan, preț 18 
euro/mp, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (A5)
a ama Zăvoi 1000 mp, fs 15 m, toate utilitățile, 
Ideal construcție casă panoramă superbă preț 
40 euro mp. Tel. 235208 0724/620358 (AȘ .

a kriravlan, tava, Prelungirea Vulcan,«700 
mp, preț 15 euro/mp, neg, tel. 235208 
0729/018866. (A6)
a hbevlan, ta DN 7, st 3041 mp, fs90m.cunr.de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
toate cu proiect șl branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg, tel. 

0745/786578 (A8)
a Deva, i, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, Ideale 
pentru birouri șl depozit, preț 210.000 euro, neg, 
tel. 0745/786578 (A8)
a Intravilan, tn Deva, zona Zăvoi, 5-1000 mp, FS- 
18 utilități tn zonă preț negociabil, tel. 212.141 
sau 231300. (A9)
a 8 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile In zonă preț 25 euro/mp, tel. 231.800 
sau 0745/511.776. (A9)
a Brad • Deva, 1800 mp, intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
a d,1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10) 
a Brad, 04 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanțe, la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, tnt&WOA'X. (A10)

Cumpăr teren (22)
a 5 ha teren intravilan, la șosea Deva sau împre
jurimi. Tel. 0742/019418 (Al)

Vând spații comerciale (25)
a urgent hală de producție, 5 birouri, rampă 
poduri rulante, curent trifazic, CT, teren aferent 
4800 mp, zona industrială Deva, tel. 0740/290024, 
0254/232060. (A3)

a 125 mp spațiu, to Ma, str. M. Viteazul, bl 
Al.sc. A, parter; la ora actuală se află Ftaala 
CEC ■ cnlriaș; Rate de a prelua 
con. ui m iMere; [ de
contact Căimâzan Dorinei, Ha, 

’4)722/21139 (6024706/412)

• apartament 2 camere, zona Gojdu, modificat 
în spațiu comercial, contorizărl, preț36.000 euro 
negociabil, tel 0723/251498 0745/302200,232808. 
(A4)
a apartament 2 camere, zona Emlnescu, parter, 
modificat spațiu comercial, parchet, gresie șl 
faianță contorlzărl, ocupabll repede, preț 
120.000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498,232809. (A4)
a zona Mărăstl, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578 (AB)

Vând alte imobile (27)
• două camere la parter (uscătorll), zona Baroul 
de avocați; complex de alimentație publică P+l 
șl apartament de serviciu. Tel. 0723/514133, 
235570. (T)
a Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjenl, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10) 

Imobile chirii (29)
cotar spre închiriere garsonieră în Deva, 
mobilată complet, preț 80 euro/lună Tel. 215212. 
(Al)
a ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
complet mobilat, preț 150 euro/lună Tel. 215212.

a otar spre închiriere spațiu comercial în Deva, 
P+l, 150 mp, 2 nivele, plus teren, centrală 
termică canalizare, apă gaz, curent, preț82.000 
euro. Tel. 0722364004. (Al)

a pt Im Decebal, et 2,2 camere dec., reparti
toare, mobilat frumos, s=56 mp, preț 150 
euro/lună șl garanție, din 10 decembrie, tel. 
0745/367893. (A2)
a pt b-dul Decebal, et 1,3 camere dec., mobilat 
frumos, repartitoare, $=70 mp, preț 700 
RON/lună șl garanție, tel. 0745/367893. (A2)
a str. Caragtalt, et 2,2 camere dec., CT, mobilă 
nouă amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)
a garsonieră mobilată, aragaz, frigider, zona
Marâștl, 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 
235206,0729.018866,0724620358 (A6) '
a zona Măi 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)
a caut apa sau garsoniere, (ne)mobl- 
late, zona Gojdu, B-dul Decebal, piață M. 
Emlnescu, ofer prețul pieței In funcție de 
condițiile oferite, tel. 235208 0724620358 0729- 
018866. (A6)
a apartament 4 camere, zona Liliacului, etaj 
Intermediar, de lux, centrală termică 
termopane, gresie + faianță parchet complet 
mobilat șl utilat merită văzut preț negociabil, 
tel. 235208 0724-620358 (A6)
a spațiu comercial In Deva, zonă ultracentrală 
S-140 mp, amenajat contorlzărl, preț negociabil, 
tel, 231800 sau 0745/511.776, (A9)
a ccmerdaL 8-203 mp, zona 22 Decembrie, 
Deva, preț negociabil, tel. 212.141 sau 

0745/511.776.(49)

Auto românești (36)
a vând Dada 1300, af 1983, preț 1400 ron. Tel. 
214352,0740/276636. CD
a vând urgent Dacia 1310, af 1990, stare de 
funcționare foarte bună radlocasetofon, 
închidere centralizată taxe la zl, preț negociabil. 
Tel. 0724/012735. (T)

Auto străine (37)

a vând VW Passat 1 D, 1500 cmc, 4+1 uși, VT 
2008, motor în rodaj, cutie 5 trepte, consum 45 
litri, turelă cârlig remorcă variante, preț 1200 
euro. Tel. 0720/575832. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

a vând 2 tractoare U 650 în stare foarte bunâ și 
alte utilaje agricole, prețuri foarte convenabile. 
Tel. 246342,0745/468766. (6024708/412)

Piese, accesorii (42)
• vând cutie viteze Aro 10, coroană grup spate 
Aro 10, toate noi. Tel. 0254/218165, după ora 20.
(T)

Garaje (43)

• tochlriez iau cumpăr garaj, în Deva, Al. 
Transilvaniei sau împăratul Tralan. Tel. 
0740/525299. (575149R/412)

Mobilier și interioare (47)
• vând convenabil mobilă second, birou, 
servantă, hol, bucătărie, mochete, mașină 
automată, combină frigorifică, aragaz, prețuri 
accesibile. Tel. 218084 0722/586808 0743/211074 
0724/643045. CT)
• vând r h bucătărie, albă mobilă bucătărie, 
suspendată, piuă mască chiuvetă, lemn masiv, 
servantă, lemn mahon, birou furnir cireș, 
mochetă 4/2 m, negociabil. Tel. 218084, 
0722/586808 (D
• vând mobilă: bufet șl masă de bucătărie, 
vechi de 100 ani, canapea extensibili 2 dulapuri 
cu 3 uși, masă cu 4 scaune, Deva, Str. Spitalului, 
19. Tel. 0254/216036.
• vând urgent șl negociabil set canapele pluș 3, 
2,1, toate extensibile șl canapea stofă exten
sibilă vitrină cameră tineret, toate stare foarte 
bună Tel. 0745/138706,0744/624867. (T)

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând cartelă Orange 27 dolari cu număr, preț
70 ron, negociabil, Tel. 0744/116494 CT)

îmbrăcăminte, incalțâminte 
articole sport (52)

• vând avantajos cizme bărbați, din piele, 
mărimea 45, șl bocanci de munte, mărimea 44. 
Tel. 211078 CD
• vând cojoc bărbătesc, nou, mărimea 52 ■ 54 
Tel. 0254/221894 (T)
• vând rochii 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. Tel. 
218084 0722/586808 (T)
• vând frigider Arctic mare, stare foarte bună 
preț 230 ron, negociabil. Tel. 213355. (D
• vând ladă frigorifică 5 sertare, 450 ron, nego
ciabil. Tel. 0354/105622, după ora 18 (T)
• vând șină de cusut electrică rusească, 
puțin folosită preț.180 ron. Tel. 0254/220956.(T)
• vând urgent frigider Arctic 2401 cu congelator 
151, stare 3e funcționare foarte bună preț nego
ciabil. Tel. 0745/164633. (T) ■

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând cătai Boxer german, vârsta 6 luni. Tel. 
0723/5064®. (Ti
• vând dHerițl pești exotici mici sau mari șl 
mâncare pentru pești. Tel. 0729/955975, 
0743/855171. (T)
• vând pădure în comuna Hărău, 1 ha intrare cu 
mașină. Informații la telefon 0726/636387. (T)
• vând pord 100 - 130 kg, Cârjlțl, nr. 11. Tel. 
0729/911745. (T)
• vând perd de tăiat, 80 -180 kg, preț negociabil, 
llfa tel. 0729/042742. (T)

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

• vând pord mari de 200 kg, purcei de 6 luni și 
scrofițe apte pentru montă rasă de carne; 
crescuți fără concentrate. Tel. 210900, 
0744/611145. (D
• vând pul Foxterler, temperament excelent; 
ofer pentru montă Ciobănesc mioritic și 
Ciobănesc caucazian; vând pui Ciobănesc 
mioritic, permanent, 73 cm în greabăn. Tel. 
0720/575832. (T)

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

■ vând pastâe Lomustin 12 bucăți, tv Panasonic, 
guler damă jder și vidră Tel. 235153. (T)

Instrumente muzicale (60)
• vând acordeon 48 bași, stare bună preț nego
ciabil. Tel. 212180, după ora 20. (T)
• vând isgent pian, coadă scurtă placă bronz, 
stare foarte bună. Tel. 0254/221307. a)

Altele (61)

• vând societate comerdalâ cu activitate 
din 2MB, situație la zi, cu profit TeL 
07C/943601,0788/931977. (5751500/412)

S.C. CALOR SA,
cu sediul în Deva, str. M. Viteazul, nr. 12 

ANGAJEAZĂ
IHGiNER specialitatea instalații in construcții 

poittni activitatea do proiectare
Avantaj constituie autorizația de inspector de șantier.
Informații la telefon 0254/213751 sau la sediul societății. (71662)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 

* ’ și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

Ești elev, student sau pensionar?Ai dori să câștigi un ban în plus, lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 
distribuitor de presă 

pentru DevaCerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;
e mediu de lucru atractiv și competitiv.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:Redacția ziarului Cuvântul liber, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 211275, int. 8808.Persoană de contact: Camelia Gîga,tel. 0720/400441, 'E-mail: camella.gaga@lnformmedla.ro

(38135)

Pierderi (62)
• pierdut Mlu de proprietate nr. 1490/57 emis la 
data de 13.041995 pentru 1 ha pădure, pe 
numele Stana N. Mlnuța Se declară nul. (2/6.12)

Solicitări servicii (71)
• caut fantele, cu vârsta între 30 ■ 35 de ani, 
pentru îngrijirea unul copil cu probleme de 
sănătate. Tel. 0722/781® 6 (T)

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

• i bonfaM, transport zBnfostour șl rapid, 
persoane to Italia -100 two, Spania ■ 120 
«io, Franța, Portugala $1 Bclgta, eu mașH 
modeme; reduceri pentru gnșwri; aalgw 
necetand pentru o călătorie staul*. TeL 
0723/329600, SK/4BBB38 074/261010. 
(V2U1)

• electrician autorizat execut orice lucrări la
Instalații electrice, preț foarte convenabil. Tel. 
215654,0742/210071. (T)
• meditez, In Deva, matematică cl. V • XI, la 
domiciliul elevului, preț 3,5 ron ora. Tel. 
0726/017381. (T)

• executăm , str amenajări tot» 
rioara ■ exterioare, «talațil electrice el 
sanitara, design Interior, zldăriL tonaM, 
tugrăvell m », mobUer riglpa, 
paidoMă parchet șarpante, tâmplărfe pvc 
- alumHu TeL 0720/46823. (1/412)

• repar orice fel de defecțiune în domeniul 
instalațiilor, montez centrale, boilere, sigilez 
apometre. Tel. 218084,0724/643045,0722/586808 
07C/211074.(T)
• transport mobilier, electrocasnice au auto de 
1,2 to și 14 mc volum; asigur și demontare sau 
manevrare mobilier la mutări. Tel. 225578 
0744/934462,0726/551701. (T)
• transport persoane: Italia, Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148 0749/037604 (65282)

Oferte locuri de muncă (74)
• angalăm patiser - cofetar (fără experiență) și 
barmani, ospătari (vârsta maximă 30 de ani și 
aspect fizic plăcut). Se oferă salariu atractiv. Tel. 
0724/305663.(6024701/412)
• Motel Lowe angajează mecanic de întreținere, 
ospătar și bucătar cu experiență. Condiții avan
tajoase, decontăm transportul. Relații la tel. 
0254/210932,0720/230181. (4/5.12)
• se caută o fată majoră cu bună prezență, fără 
obligații familiale, interesată să lucreze la un bar 
în străinătate (și fără experiență). Tel. 
0765/290384(5751498/4.12)
• societate comercială angajează asistent 
manager (secretară). Cerințe: cunoștințe 
operare PC; experiență minimă în domeniu; 
salariu motivant. CV se vor trimite la fax 
0254/214341.(6024704/4.12)

• Kcfetata con fală angajează șofer cu 
permis cat. B, vechime 3 ani, salariu atractiv. 
Relații latei. 0723/570925. (3/812)
* montelor parați șl plafoane din glps-carton. 
Hunedoara, 20 posturi, data limită 1812. Tel.
213244 orele 9 -18
o montatar porațl șl plafoane din glps-carton, 
Petroșani, 5 posturi, data limită 15.12. TeL 213244 
orele 9-18
• montatar ptacafe Interioare șl exterioare, 
Deva. 2 posturi, data limită 20.12. Tel. 213244 
orele 9-18
• montatar L Hunedoara. 23
posturi, data limită 20.11 Tel. 213244 orele 9 • 18
• muncitor In activitatea de gospodărire a 
spânului, Slmerla. 4 posturi, data limită 2001 TeL 
213244 orele 9-18
• muncitor nccaMcat în agricultură, Brad, 4 
posturi, data limită31.11 TeL 213244 orele 9 • 18
• muncitor necaMIcal în agricultură. Jan, 27 
posturi, data limită 1811 Tel. 213244 orele 9 -18
• muncitor necaMcat în agricultură. Hune
doara, 4 posturi, data llmltă20.11 TeL 213244 
orele 9-18
• muncitor necaBllcat în agricultură, Hune
doara, 8 posturi, data limită 1811 Tel. 213244 
orele 9-18
• muncitor mcaNcat în agricultură, Lupenl, 15 
posturi, data limită 1811 TeL 213244, orele 9 -18

• muncitor neoMcnt în agricultură. Orăștle, 14 
posturi, data limită 1811 Tel. 213244 orele 9 • 18

• in r NcaMcit în asamblau rr .a 
pieselor, Deva, 7 posturi, data limită 30.12. Tel. 
213244 orele 9-18
• muncitor nceaMcat în silvicultură, Brad, 5 
posturi, data limită 31.11 TeL 213244 orele 9 ■ 18
• muncitor necaMcat în silvicultură, Hune
doara, 10 posturi, data limită 20.12. TeL 213244 
orele9-18
• mwKltor nccaMcat în silvicultură. Hune
doara, 4 posturi, data limită 1812. TeL 213244 
orele 9-18
• muncitor necaBHcto la asamblarea, montarea 
pieselor, Călan, 3 posturi, data limită 31.11 Tel. 
213244 orele 9-16
• muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță. Hunedoara, 19 posturi, 
data limită 38012007. TeL 213244 orele 9 -18
• muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 30.11 Tel. 213244 orele 9 -18
• muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță. Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 15.12. Tel. 213244 orele 9 • 18
• muncitor wc la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Orăștie, 26 posturi, data 
limită 31.11 TeL 213244 orele 9 -18
• nune necaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 1 post data 
llmitâ 16.12. Tel. 213244 orele 9 -18
• mundtor necaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 9 posturi, 
data limită 1811 Tel. 213244 orele 9 ■ 18
• numeftor necaMcat la spargerea și tăierea 
materialelor, Simeria, 3 posturi, data limită 2811 
Tel. 213244 orele 9-18
• operator condțfonire și prelucrare plante 
medicinale, Orăștie, 20 posturi, data limită 1812. 
Tel. 213244 orele 9 -18
• operator contacta industriale ■ îmbrăcăminte, 
țesături, tricotaje Brad, 85 posturi, data limită 
31.12. Tel. 213244 orele 9-18

Institutul de 
Cercetări și 

Amenajări Silvice - 
București 

organizează, în data de
21.12.2006, ora 13.00,
concurs de angajare 
pentru ocuparea unui post 
de_____________ \
economist (contabil) la 
Stațiunea ICAS Simeria

Condiții de participare: 
absolvent studii speciali
tate. Concursul se va 
desfășura la sediul ICAS 
Simeria. Dosarele de 
concurs se vor depune la 
sediul stațiunii ICAS 
Simeria, până la data de
19.12.2006.

Relații suplimentare la 
telefonul 0254/261254.

(71828)

fs90m.cunr.de
mailto:camella.gaga@lnformmedla.ro
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• Bloggeri. China număra la începutul lunii septembrie 19,87 milioane de bloggeri, cu 24% mai muiți decât cei înregistrați în aceeâși perioadă a anului 2005, conform unui studiu realizat de motorul de căutare Baidu, publicat ieri.

Motorsnow Piloții de curse italieni, Bruno Saby si Miki Biasion, au prezentat noul Fiat „Panda Daxar” în descinderea expoziției „Motorshow” de la Bologna. (Foto: EPA)
MySpace face 
curățenieSan Francisco (MF) - MySpace a anunțat că va încerca să identifice și să interzică accesul pe site- ul de internet persoanelor acuzate de delicte cu caracter sexual, care și-ar căuta victimele printre utilizatorii săi. Compania se va asocia cu Sentinel Tech Holding Corp., specializată în căutarea și verificarea fișierelor. Cele două companii vor pune la punct o tehnologie, botezată Sentinel Safe, care va fi operațională începând din ianuarie 2007. Aproximativ 550.000 de persoane condamnate în Statele Unite pentru infracțiuni sexuale sunt listate pe un site al ministerului de Justiție. Sentinel Safe va avea acces la acest site și la alte baze de date locale.

MnserieSF
bos Angeles (MF) -
Regizorul Steven Spiel
berg va produce o 
minrserie televizată al 
cărei scenariu este o 
adaptare a unui 
roman SF, „Talisma- 
nul", scris de celebrul 
scriitor Stephen King 
împreună cu Peter 
Straub. „Talismanul" 
prezintă călătoria unui 
băiat de 12 ani pentru 
găsirea unui obiect 
magic necesar tratării 
mamei sale bolnave. 
Acțiunea filmului are 
loc în Statele Unite și 
într-o lume paralelă, 
„Teritoriile". Romanul 
a fost lansat în limba 
engleză în 1983. Seria 
ar trebui să fie difuzată 
începând cu vara anu
lui 2008 pe canalul de 
televiziune TNT, pentru 
care Spielberg a pro
dus deja o mini-serie 
western de zece ore, 
„Into the west"..

George Lucas, 
N Regizorul George Lucas 
va fi premiat pentru 
întreaga carieră la Festi
valul de la San Francisco.San Francisco (MF) - Regizorii! George Lucas, autorul celebrei serii SF „Războiul stelelor”, va fi recompensat cu un premiu special, pentru întreaga sa carieră, la ediția din 2007 a Festivalului de Film de la San Francisco. Anunțul a fost făcut de organizatorii evenimentului, Societatea de film din San Francisco, care vor să marcheze astfel 50 de ani de la crearea Festivalului internațional de film de la San Francisco.Lucas va fi recompensat cu premiul Irving „Bud” Levin. „Cinematografia de dinainte de George Lucas și cea de după George Lucas sunt două lucruri total diferite”, a spus Graham Leggat, director executiv al Societății de film din San Francisco. „Acest lucru nu-1 poți spune despre foarte muiți oameni”, a
Clonare în scop terapeuticSydney (MF) - Parlamentul' australian a adoptat, ieri, un proiect de lege care permite donarea umană în scopuri terapeutice, în ciuda rezervelor primului ministru conservator John Howard și ale liderului opoziției. Camera Reprezentanților a adoptat textul legii care obținuse un vot pozitiv și din partea Senatului australian.Noua legislație permite producerea prin clonare a embri- onilqr umani pentru prelevarea de celule sușă. Tehnica

UR pill de leopard s-a născut, în august, 1? gradina zoologică din Santillana del Mar, în nordul Spaniei. Leopardul zăpezii este o specie amenințată cu dispariția. (Foto:EPA)

Au șanse mari la Oscaruri
■ în cursul acestei 
săptămâni, criticii de 
film își vor alege favoriții 
la premiile Oscar 2007.Los Angeles (MF) - Numărul candidațiilor la premiile Oscar se va micșora in cursul acestei săptămâni, după ce vor fi acordate o serie de premii importante și după ce vor fi anunțate nominalizări din partea criticilor de film.Filme mai puțin vizionate, precum „Half Nelson”, „Babei” și „Volver" vor avea nevoie de campanii puternice de promovare în cursul acestei săptămâni pentru a concura cu alte lungmetraje deja anunțate a fi posibile nominalizate, precum „Dreamgirls”, „The

Brad iluminat ecologicLos Angeles (MF) - Bradul de Crăciun al Parlamentului Californiei este iluminat printr-un sistem electric pe bază de baterii cu hidrogen care nu poluează mediul înconjurător, a anunțat biroul guvernatorului Arnold Schwarzenegger.Tehnologia de producere a electricității pe bază de hidrogen, unul dintre elementele cele mai răspândite pe suprafața Terrei, este încă în fază experimentală. în urma combustiei acestui carburant se elimină în atmosferă aproape numai vapori de apă.Schwarzenegger a devenit un militant pentru folosirea surselor de energie alternativă de la preluarea funcției de guvernator al celui mai bogat și populat dintre statele americane, în urmă cu trei ani. Fostul star a semnat, de altfel, o lege pentru limitarea emisiilor poluante.

Discovery la rampă (Foto: epa)

premiu special

George Lucas (Foto: EPA)adăugat el. „Există muiți oameni minunați, dar foarte foarte puțini oameni se potrivesc în acel tipar care combină în mod particular flerul, spectacolul, inovația și dragostea pentru film”, a mai spus Leggat.Premiul Levin poartă numele omului care a fondat Festivalul internațional de film de la San Francisco, în 1957, menit să concureze cu festivalurile europene de la Veneția, Cannes și Berlin.
deschide calea pentru crearea unor tratamente necesare în cazul unor boli grave precum cancerul sau Alzheimer.Vechea legislație nu autoriza decât cercetările pe embrioni rămași de la fecundările in vitro care nu erau doriți de cupluri. Noua lege permite crearea de embrioni umani obținuți prin clonare, dar stipulează că aceștia nu pot fi implantați în uterul unei femei și că trebuie să fie distruși după o perioadă maximă de 14 zile.

Penelope Cruz și Will Smith sunt în vizorul criticilor de film (Foto: epa)Departed” sau „Little Miss Sunshine”.„Dacă un film începe să primească mai multe premii
Au găsit mici probleme tehniceCape Canaveral (MF) - NASA a anunțat că există câteva probleme tehnice potențiale și că previziunile meteorologice simt mai puțin favorabile cu două zile înainte de lansarea navetei Discovery spre Stația Spațială Internațională. Marți, LeRoy Cain, coordonatorul lansării, anunța că a început numărătoarea inversă în vederea lansării navetei Discovery. Respon

Lavinia Născută în zodia Taur, este pasionată de înot, dans și muzică.
CSj www.huon.ro (Foto: Traiari Manu)

din partea criticilor, acest lucru le indică membrilor Academiei americane de film că trebuie să-l aibă în vedere (pentru pre
sabilii misiunii s-au văzut, ieri, puși în situația de a face o nouă evaluare a misiunii. în timpul unei verificări, a fost detectată o creștere mică a tensiunii electrice între rampa mobilă de lansare și navetă. în plus, specialiștii nu sunt foarte convinși de rezultatele testelor efectuate la o garnitură a motorului uneia dintre rachetele de lansare, a mai spus Cain. 

miile Oscar n.r.)”, a declarat Tom O'Neil, jurnalist al site- ului de monitorizare a premiilor cinematografice TheEnve- lope.com.Specialiștii spun că „Volver” ar putea avea șansa să aibă o nominalizare la categoria „cea mai bună actriță” pentru starul filmului, Penelope Cruz. Mai sunt amintite Helen Mirren pentru rolul din „The Queen”, Judi Dench pentru „Notes on a Scandal” și Kate Winslet pentru „Little Children”.La categoria „cel mai bun actor” concurează deocamdată Will Smith, pentru rolul din „The Pursuit of Happyness”, Forest Whitaker pentru „The Last King of Scotland" și Peter O'Toole pentru rolul din „Venus”.

Etflcl Din portul Riposta, lângă Catania, se poate observa erupția vulcanului Etna, cel mai mare și mai activ vulcan din Europa. (Foto: epa)
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