
Actualitate Mh Actualitate
Leasingul după HM La judecată
UE B'ȚJI pentru consilieri

/p. 5 4 /p. 6 Xp'"';. >$

Sport
Mândri de 
“magica FC CIP”

/p. 7

Magazin
B.B. King va fi 
medaliat

/p. 12

Azi;
Concurs de Crăciun 
/p. 3

JURNAL cuvÂm
FONDAT 1989

APARE LA DEVA
Tel.0254/211275

E-mail: cuvantul@informmedia.ro

Anul 17, nr. 4454

Sâmbătă
9 decembrie 2006

12 pagini

60 bani (6.000 lei vechi)

Timp însorit. Dimineața, ceață locală.

dimineața ia prânz seara

Vor protesta... muncind
PKscm
• Noul mers al trenurilor. începând cu 10 
decembrie 2006 va intra în vigoare noul 
mers al trenurilor. El introduce programul 
"Trenurile zăpezii" valabil până în 28 febru
arie 2007 și, ca noutate absolută, trenurile 
"Business Class". Noul mers va fi valabil 
până în 8 decembrie 2007. (A.S.)

■ Poștașii vor protesta 
muncind strict timpii 
normați de lucru - cu 
30% mai puțin ca acum.

Deva (I.J.) - Lipsa de per
sonal, salarii mizere și mai 
ales decesul unor persoane de 
boli dobândite în timpul ser

viciului îi determină pe anga- 
jatii Poștei Române să 
protesteze într-un mod origi
nal. „Ordonanța 79/2001 nu ne 
permite să facem grevă ca 
toată lumea. De aceea noi vom 
protesta respectând strict 
instrucțiunile de serviciu și 
timpii normați de muncă, ceea 
ce duce la nemulțumiri ale

clientilor la ghișee, lungirea 
perioadei de distribuție a pen
siei și a presei. Munca pres
tată de poștași și oficianti se 
va face „ca la carte”, ceea ce 
ar reduce activitatea lor la 
70% din timpul pe care-1 pres
tează acum. Schema are 60 de 
posturi neocupate și există 
imposibilitatea legală de a fi

angajate alte persoane în locul 
celor decedați sau pensionați, 
ceea ce face ca personalul să 
lucreze și în locul acestora”, 
declară Ion Pavel, lider sindi
cal Poșta Română Hunedoara. 
Protestul angajatilor poștei va 
avea loc abia după 1 ianuarie 
2007, pentru a onora plata pen
siilor. /p.3

*♦*

zile până la aderare

Spre insatisfacția conducătorilor auto, 
„cocoașele de cămilă” au început să fie 
instalate la Deva pentru a spori siguranța 
traversării pe trecerea de pietoni. (Foto: cl>

Șomaj la cote minime
Deva (I.J.) - Rata șomajului în județ a 

scăzut de la începutul anului în mod con
stant cu peste 2,5 puncte procentuale, 
atingând la sfârșitul lunii noiembrie nivelul 
de 6,45% și constituie cea mai mică rată a 
șomajului de când a fost înființată ATOFM. 
La 30 noiembrie 2006, în evidentele instituției 
erau înregistrate 13.816 persoane în căutarea 
unui loc de muncă, fată de 20.134 câte erau 
în luna februarie, /p.5

www.hupn.ro

Accident în lanț la
Orăștie. Cinci mașini s-au 
tamponat ieri, pe DN7, din 
cauza unui șofer impru
dent. /p.3 (Foto: CL)

Greu să aduc chinezi a lucru

CUVÂNTUL LIBEB
23 Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
© (0254) 211275

0801 03 03 03

■ Străinii pot munci în 
România dacă 
îndeplinesc niște condiții 
aproape imposibile.

Deva (I.J.) - Dorința de a 
avea o slujbă bine plătită i-a 
făcut pe sute de hunedoreni 
să ia calea Occidentului. Cei 
rămași în tară, fără slujbe, 
tremură de teamă că tara va 
fi invadată de străini plătiți

și mai prost care vor ocupa 
putinele locuri de muncă 
vacante pentru lefuri de 200 
de dolari. „Condiția esențială 
a unui străin care vrea să 
lucreze în România este să 
aibă permis de muncă, act ce 
poate fi obținut în condiții 
speciale. Cel mai greu este ca 
angajatorul să demonstreze 
că nu găsește un român pen
tru postul pe care-1 pune la 
bătaie și de aceea este nevoit

să apeleze la serviciile unui 
străin. Conform legii, el tre
buie plătit cu un salariu mi
nim de 1.077 lei.. Dacă toate 
aceste condiții sunt îndepli
nite, angajatorul are de plătit 
o serie de taxe care depășesc 
suma de 420 euro, taxe ce tre
buie reactualizate la fiecare 
nouă luni”, declară reprezen
tanții Oficiului pentru Mi- 
grafia Forței de Muncă Bu
curești. /p.3

Antidrog
Hunedoara (S.B.) -

Galeria de Arte Hune
doara a găzduit, ieri, 
lansarea ediției a IlI-a a 
Concursului educational 
de videoclipuri „Anti
drog, Istorie și Natură”, 
organizat de Inspectora
tul Școlar Județean și 
Centrul Județean de 
Asistentă și Psihopeda
gogie Deva, /p.3

nCirculația" în... acțiune!
i Rata, șomajului
j Rata șomajului în județ a scăzut la 6,45% la sfâr

șitul lunii noiembrie 2006.
Numărul șomerilor - Lima * Raia șomajului

19.722 Ianuarie 9,17%

20.134 Februarie 9,36%

17.763 Mai^. • 8,26%

•SMfica Gr.âftkrî î cx*>. AX)FM Hunedoara

■ Cincisprezece șoferi 
au fost amendați, ieri, 
la Deva, într-un interval 
de o oră.

Deva (T.S.) O acțiune de o 
oră a polițiștilor hunedoreni 
din cadrul Serviciului de Cir
culație s-a soldat cu amenzi în 
valoare de 1300 de lei. „Ac
țiunea s-a desfășurat pe arte
rele principale din Deva și a 
avut drept scop identificarea 
șoferilor care nu folosesc cen
tura de siguranță sau a celor

5
care vorbesc la telefonul 
mobil. Au fost aplicate 15 
amenzi contravenționale, toate 
pentru neportul centurii de 
siguranță și una aplicată unui 
pieton care a traversat strada 
neregulamentar”, declară Bog
dan Nitu, purtător de cuvânt 
al IPJ Hunedoara. Potrivit 
șefului Serviciului Politiei 
Rutiere Hunedoara, loan Tiri- 
nescu, intrarea în vigoare a 
Noului Cod Rutier a produs 
schimbări în privința modului 
în care șoferii hunedoreni se 
prezintă în trafic.

Piața Victo
riei din Deva 
fost luminată 
vineri seara 
170 de 
lumânări 
aprinse în
memoria a tot 
atâtea femei 
care au murit 
în România, 
acest an. ca 
urmare a 
violenței în 
familie, /p.3 

(Foto: T.
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• Eșec. O rachetă americană, care ar fi tre
buit să intercepteze o țintă din Oceanul Pa
cific nu a putut fi lansată, determinând eșe
cul unui test efectuat în cadrul sistemului 
american de apărare antirachetă. Acest eșec 
s-a datorat unei defecțiuni în programul 
unui computer de la bordul navei USS Lake 
Eerie, a Marinei americane, de unde ar fi 
trebuit lansată racheta.

Nominalizat pentru șefia MEC

Cere Iranului 
cooperare

Moscova (MF) - Preșe
dintele rus Vladimir Pu
tin a declarat că progra
mul nuclear iranian ge
nerează „temeri” și a re
comandat Teheranului 
să „coopereze în mod 
transparent și activ” cu 
Agenția Internațională 
pentru Energie Atomică 
(AIEA). „Nu putem spu
ne că întrebările pe care 
AIEA și le pune. AIEA 
nu poate deocamdată să 
confirme absența activi
tăților nucleare ilegale 
în Iran. Toate aceste lu
cruri trezesc temeri cu 
privire la intențiile pro
gramului nuclear al a- 
cestei țării”, a subliniat 
Putin. Cele șase țări 
(SUA, Rusia, China, 
Franța, Germania și Ma
rea Britanie) care parti
cipă la negocieri nu au 
reușit marți să ajungă la 
un acord cu privire la 
amploarea sancțiunilor 
care ar trebui impuse 
Iranului, din cauza reti
cențelor Moscovei.

Vladimir Putin (Foto: epa)

Kofi Annan
(Foto: EPA)

Annan 
aver
tizează
Priștina (MF) - Extre
miștii ar putea încer
ca să destabilizeze 
provincia Kosovo, 
aflată sub adminis
trație ONU, a averti
zat secretarul general 
al Națiunilor Unite, 
Kofi Annan, pe fon
dul frustrărilor 
crescânde legate de 
amânarea deciziei 
referitoare la viitorul 
statut al regiunii, 
într-un raport către 
Consiliul de Securi
tate, Annan aver
tizează cu privire la 
speranțele mari refer
itoare la statutul 
provinciei Kosovo și 
la posibila instabili
tate din regiune. Pu
terile occientale dore
au ca anul acesta să 
fie luată o decizie 
referitoare la cererea 
etnicilor albanezi, 
majoritari, de a 
obține independența 
de Serbia, însă ea a 
fost amânată până în 
primăvara anului 
200*7.

■ Premierul l-a nominali
zat pe Vosganian pentru 
funcția de ministru al 
Economiei și Comerțului.

București (MF) - Premierul 
Călin Popescu Tăriceanu l-a 
nominalizat pe senatorul PNL 
Varujan Vosganian pentru

.......................... . ..............
Dragii mei, rezolvați-o azi, până în 
om. 14M ai ministrul Industriilor! 
Nu. se poate ce se Întâmplă public!

Traian BAsescu

• ..........  w
funcția de ministru al Econo
miei și Comerțului.

Potrivit unui comunicat al 
Guvernului remis, ieri, agen
ției MEDIAFAX, premierul a 
transmis această propunere, 
în scris, la președintelui Se
natului, Nicolae Văcăroiu, și 
președintelui Camerei Depu- 
taților, Bogdan Olteanu, în ve
derea îndeplinirii proceduri
lor de obținere a aprobării 
Parlamentului pentru numi
rea în funcție a noului minis
tru al Economiei și Comerțu-

Susținători ai Hamas (Foto: epa)

Rodica Stănoiu

Va contesta decizia CNSAS
București (MF) - Fostul ministru PSD al 

Justiției Rodica Stănoiu va contesta decizia 
de joi a Colegiului CNSAS potrivit căreia 

a făcut poliție politică.
într-un comunicat remis 

presei, ieri, Rodica Stănoiu 
își argumentează hotărârea 
de a contesta soluția CNSAS 
în cazul său, considerând că 
aceasta este „vădit nelegală, 
profund imorală și se con
stituie într-o flagrantă încăl
care a celor mai elementare

drepturi cetățenești, începând cu dreptul 
meu la apărare, continuând cu un dezinte
res total și constant pentru aflarea adevăru
lui și sfârșind cu ignorarea chiar a ele
mentelor probatorii pe care Colegiul le-a 
avut la dispoziție”.

Stănoiu aprecizează că membrii Colegiu
lui au ascuns aspecte esențiale ale acestei 
cauze, cum ar fi lipsa oricărui angajament 
de colaborare cu fosta securitate, lipsa unui 
dosar de rețea, dar și existența unui dosar 
de urmărire informativă întocmit împotri
va ei și care conține 1.500 de file)

Rodica Stănoiu afirmă că în permanență 
i-a fost contestată calitatea de urmărit poli
tic, unii membri ai Colegiului, și în mod 
deosebit Constantin Ticu Dumitrescu, asu- 
mânu-și postura de „unică victimă a regi
mului comunist care a refuzat colaborarea 
cu fosta securitate”.
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Senatorul PNL, Varujan Vosganian (Foto; arhiva)

lui. Propunerea a fost trans
misă Parlamentului în baza 
prevederilor art. 85 alin (2) și 
(3) din Constituția României,

precizează Executivul.
Cele două alineate prevăd 

că, „în caz de remaniere gu
vernamentală sau de vacanță

a postului, președintele revo
că și numește, la propunerea 
primului-ministru, pe unii 
membri ai Guvernului” și că, 
„dacă prin propunerea de re
maniere se schimbă structura 
sau compoziția politică a Gu
vernului, președintele Româ
niei va putea exercita atribu,; 
ția prevăzută la alin. (2) nu
mai pe baza aprobării Parla
mentului, acordată la propu
nerea primului-ministru”.
Urmează audierea

Vosganian ar urma să fie 
audiat în comisiile de specia
litate ale Parlamentului, după 
care va fi supus votului ple
nului.

Președintele Traian Băses- 
cu le-a cerut, ieri, membrilor 
Cabinetului să rezolve proble
ma nominalizării ministrului 
Economiei și Comerțului pâ
nă la ora 14.00, susținând că 
nu e de acceptat ce se întâm
plă în momentul de față.

„Dragii mei, rezolvați-o azi, 
până în ora 14.00 cu ministrul 
Industriilor! Nu se poate ce se 
întâmplă public”, a spus șeful 
statului.

Manifestație amplă la Gaza
Gaza (MF) - Mii de susți

nători ai mișcării islamiste 
Hamas, care controlează Gu
vernul palestinian, au mani
festat, ieri, la Gaza, în semn 
de sprijin față de premierul 
Ismail Haniyeh.

Manifestanții s-au reunit 
în incinta Consiliului legis
lativ palestinian din Gaza, 
unde o serie de responsabili 
palestinieni au rostit cuvân
tări în fața mulțimii prezen
te.

Un purtător de cuvânt al 
grupării Hamas, Ismail Ra- 
duane, i-a cerut lui Ismail

Haniyeh să-și păstreze func
ția de premier atât în actua
lul guvern cât și în Cabine
tele care vor fi formate ulte
rior.

O comisie însărcinată cu 
examinarea mijloacelor de 
ieșire din actuala criză poli
tică i-a recomandat preșe
dintelui Autorității Pales
tiniene, Mahmoud Abbas, să 
organizeze alegeri legislative 
și prezidențiale anticipate, 
după eșecul discuțiilor pri
vind formarea unui guvern 
de uniune națională între 
Hamas și Fatah.

Nou centru 
de detenție la 
Guantanamo

Washington (MF) - Armata 
americană a demarat proce
sul de transferare a suspecți- 
lor de terorism deținuți la 
Guantanamo, într-o nouă în
chisoare de maximă securita
te amplasată în cadrul acele
iași baze din estul Cubei, care 
a costat 37 milioane de dolari, 
relatează BBC News Online.

Un număr de 42 de prizo-* 
nieri au fost transferați într-o 
altă închisoare de maximă se
curitate din cadrul bazei na
vale americane din estul Cu
bei.

Pe urmele lui Litvinenko
Moscova (MF) - Dmitri Kov

tun, unul dintre oamenii de 
legătură ai fostului agent rus 
Aleksandr Litvinenko, se află 
într-un stadiu acut de otrăvi
re cu substanță radioactivă, a 
anunțat, ieri, agenția Interfax, 
citând surse medicale, rela
tează Reuters.

„Kovtun este afectat de o 
formă acută de iradiere, con
taminare internă cu izotopi 
de radiații alfa care au gene
rat reacții ale organelor inter
ne: ficat, rinichi și intestine”, 
a declarat o sursă medicală

anonimă, citată de agenția 
Interfax.

Potrivit agenției Interfax, 
sursa a citat pasaje ale rapor
tului medical întocmit de doc
torul care îl îngrijește pe Kov
tun.

Acesta s-a întâlnit cu Litvi
nenko la 1 noiembrie la Lon
dra, în ziua în care fostul spi
on s-a simțit rău.

Procurorii ruși au confir
mat faptul că Dmitri Kovtun 
a fost iradiat dar datele pri
vind starea de sănătate a a- 
cestuia sunt contradictorii.

Explozie O mașină-capcană a explodat ieri la Kanda
har, în perimetrul trupelor NATO din Afganistan. Defla
grația a ucis un civil și a rănit șase. (Foto: epa)

Proiect de eliminare a vizelor SUA
■ Proiectul senatorului 
George Voinovich se re
feră la aliații SUA în 
războiul antiterorist.

Washington (MF) - Senato
rul republican american 
George Voinovich, membru al 
Comisiei pentru relații exter
ne și al celei pentru securita
te internă, a depus un proiect 
de lege privind extinderea 
programului de eliminare a 
vizelor pentru țările aliate cu 
Statele Unite în războiul anti
terorist.

Proiectul de lege prevede 
includerea a cinci noi țări în 
program, pentru o perioadă

de probă de trei ani, după în
deplinirea unei serii de crite
rii de securitate.

Astfel, înaintea includerii 
în program, țărilor eligibile li 
se va cere să încheie noi acor
duri de securitate cu Statele 
Unite, pentru consolidarea co
operării în domeniul antitero
rist și pentru îmbunătățirea 
schimburilor de informații 
despre subiecte de securitate 
esențiale. în plus, proiectul 
cere acestor țări să aplice o 
serie de măsuri de securitate, 
care pot limita intrarea ilega
lă și prezența ilegală pe teri
toriul lor și pot împiedica ve
nirea în SUA a teroriștilor 
sau a infractorilor.

în cazul în care una dintre 
țările participante la program 
încalcă aceste criterii, statu
tul de membru poate fi revo
cat, dar, în cazul în care in
cluderea în program se dove
dește a fi un succes, statutul 
poate fi prelungit.
Program provizoriu

Programul VWP a fost cre
at în 1986, pentru a îmbună
tăți relațiile cu aliații SUA și 
a aduce beneficii economiei a- 
mericane și le permite cetățe
nilor din țările participante 
să intre pe teritoriul SUA în 
scopuri turistice și de afaceri, 
pentru o perioadă de până la 
90 de zile. în prezent, în acest

program sunt incluse 27 de 
țări. Deși numeroase alte sta
te și-au exprimat dorința de a 
fi incluse în program, respec
tând toate cerințele de securi- 

' tate, Statele Unite nu au mai 
extins lista din 1999. Conform 
comunicatului, președintele a- 
merican, George W. Bush, a 
cerut recent Congresului să 
extindă VWP, iar anterior a 
identificat o „hartă de drum” 
cu 13 țări potențiale candidate 
pentru participarea la prr 
gram. Printre acestea se nu
mără Bulgaria, Ciprul, Cehia, 
Estonia, Grecia, Ungaria, Le
tonia, Lituania, Malta, Polo
nia, România, Slovacia și Co
reea de Sud.
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Cinci mașini făcute praf• Premieră teatrală. Astăzi la ora 18.00, 
Teatrul Dramatic „I.D. Sârbu" din Petroșani 
prezintă premiera spectacolului cu piesa 
„Astăzi jucăm Cehov”. Regia și scenografia 
noii piese sunt semnate de regizorul și 
actorul Boris Melinti. (S.B.)

Scad vânzările
S, Deva (T.S.) - Dispa- 
^îția creditului cu bule
tinul, precum și o satu
rare a pieței de electro- 
casnice a făcuț ca, la 
nivelul județului Hune
doara, magazinele de 
profil să înregistreze 
scăderi ale vânzărilor de 
până la 20 la sută com
parativ cu aceeași pe
rioadă a anului trecut. 
„Fenomenul era oare
cum previzibil având în 
vedere că „foamea” 
hunedorenilor pentru 
produse electrocasnice 
se apropie de saturație, 
în plus, retragerea de pe 
piață a unor forme 
facile prin care se 
puteau obține electro
casnice (creditul cu 
buletinul) a creat un 
regres al pieței. Oricum 
este de așteptat ca noua 
formă de creditare intro
dusă pe această piață să 
atragă din nou clientela. 
Este vorba de creditul 
pentru electrocasnice, 
fără dobândă. Singurul 
impediment este acela 
că banii pe produsele 
respective trebuie achi
tați într-un an. De aceea 
credem că acest tip de 
credit se adresează celor 
cu venituri medii”, 
declară reprezentantul 
unui magazin de profil 

k din județ.

Angajări
Deva (IJ.) - Perso
nalul Gărzii Financiare 
Hunedoara va fi 
suplimentat după 1 
ianuarie 2007. Nece
sitatea creșterii 
schemei de personal 
apare ca urmare a 
preluării unor posturi 
vacante din cadrul 
Direcției Finanțelor, 
ale Agenției de 
Administrație Fiscală 
și al unităților subor
donate acestora. 
„Schema personalului 
Gărzii Financiare va 
crește cu cca 6-8 
posturi. Eu sper să fie 
8 pentru că este 
nevoie de personal, 
în general numărul 
de posturi disponibile 
alocate se face la ni
vel național și se 
bazează în special pe 
mărimea județului", 
declară Florian Șer- 
ban, comisar-șef al 
Gărzii Financiare 
Hunedoara. Chiar da
că Executivul a apro
bat abia acum, la 
propunerea Minis
terului Finanțelor Pu
blice mărirea parcului 
auto al Gărzii Finan
ciare cu 197 de au
toturisme și trei mi
crobuze de transport 
persoane, în județ 
instituția a fost deja 
dotată cu patru 
Dacia Logan noi.

■ Un accident în care 
au fost implicate cinci 
autoturisme a avut loc, 
ieri, lângă Orăștie.

Tiberiu Stroia__________________
tiberiu.stroia@infornimedia.ro

Orăștie - Cinci autoturisme 
înmatriculate în cinci județe 
diferite s-au tamponat, ieri, la 
ieșirea din Orăștie. Acciden
tul a fost „generat” de un 
hunedorean, conducătorul 
unui Ford Mondeo, care a 
încercat să depășească un TIR 
fără să țină cont de ceața 
densă și de faptul că șoseaua 
era umedă. „Am derapat și

Două decese între poștași
Deva (I.J.) - Efortul uriaș al 

lucrătorilor din Poștă a dus 
la decesul a două factorițe din 
Petrila și Lupeni numai în 
anul acesta. La acesta se 
adaugă salariile mizere de 400 
de lei, minimum, indexabile 
doar cu rata inflației. „în 
județ, majoritatea factorilor 
poștali sunt femei. Normele de 
protecție a muncii arată că 
femeile trebuie să care 12 kg 
și bărbații 15 kg. Ori, la noi, 
maximum de greutate este de 
29 kg. Ele sunt nevoite de 
multe ori să solicite ajutorul

- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara
- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara
- Farmacia veterinară S C. Mira Veț Impex S.R.L., Hune

doara
- Cofee Savoya Snack, din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva
- Cabinet medical Promosan, din Deva
- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria

Prevenirea consumului de droguri
■ Concursul de video- 
clipuri „Antidrog, Isto
rie și Natură" a ajuns 
la ediția a lll-a.

Hunedoara (S.B.) - Concur
sul educațional antidrog se va 
desfășura conform aceleiași 
programe ca și edițiile prece
dente. Scopul său este de a 
oferi alternative educaționale 
prin utilizarea tehnicilor 
informaționale, iar grupul 
țintă este format din elevii din 
clasele IX - XII din unitățile 
școlare în care există psiholog 
școlar. Pot participa și elevi 
din unități școlare în care nu 
există psiholog. Ei trebuie, 
însă, să fie asistați de un psi- 

am intrat pe contrasens. Am 
lovit o dubiță, înmatriculată 
în Timișoara, apoi am zburat 
pur și simplu spre șanțul de 
pe marginea drumului”, 
explică conducătorul Fordu
lui.
Unul după altul

în dubița cu număr de Co- 
vasna a intrat o Dacie Papuc 
(cu număr de Brașov), în 
urma coliziunii amândouă 
mașinile ajungând în șanț. 
Următorul pe listă a fost con
ducătorul unui Matiz (înma
triculat în București), care nu 
a mai putut evita Dacia 
Papuc. Culmea este că, între 
timp, motorul Fordului a zbu

bărbaților lor pentru ușurarea 
sarcinii”, susține Ion Pavel, 
lider sindical al Poștei Hune
doara. Lucrătorii poștei spun 
că nici nu se miră de cozile 
uriașe care se formează la 
ghișee și care au drept cauză 
principală programele infor
matice depășite. Din aceste 
cauze populația se orientează 
către alte servicii poștale care 
tarifează la prețuri de până la 
20 de ori mai mari. Angajați! 
Poștei speră că până la 7 ia
nuarie situația se va remedia, 
altfel vor începe protestele.

Afiș realizat de elevi (Foto: t m anu) 

holog. Videoclipurile pot fi 
realizate individual sau de 
grupuri de 4 -5 elevi. Se poate

Motorul Fordului a lovit a cincea mașină din carambol (Foto: cu

rat pur și simplu peste 30 de 
metri pe șosea lovind o altă 
dubiță (cu număr de Covas- 
na) care circula regulamen
tar.

Ca printr-o minune nimeni 
nu a fost rănit grav. Au exis

Hunedoara are străini
Deva (I.J.) - Câteva firme 

străine care își au sediul în 
județ au câțiva angajați de 
alte naționalități. „Cei mai 
mulți dintre ei sunt Chinezi 
și lucrează fie la fabrica de 
biciclete de la Sîntuhalm, 
fie în industria lemnului”, 
declară Horea Rațiu, 
inspector-șef al ITM Hune
doara. Pentru obținerea 
unui permis de muncă de 
către un străin e necesară

participa cu unul sau mai 
multe videoclipuri pentru 
fiecare secțiune.
Trei secțiuni

Aceiași participanți pot 
prezenta videoclipuri la toate 
cele trei secțiuni. în video
clipuri este interzisă folosirea 
de imagini sau text din care 
să se deducă proveniența 
videoclipului (sigla școlii, ca
dre didactice, imagini din 
interiorul instituției cu ex
cepția sălilor de clasă). Nu se 
acceptă videoclipuri care 
conțin imagini și sunet cu 
îndemnuri la violență, dis
criminare rasială, discrimi
nare etnică și mesaje cu cono- 
tații sexuale. 

tat doi răniți ușor care au fost 
transportați la Spitalul din 
Orăștie.

Polițiștii prezenți la locul 
accidentului au declarat că n- 
au văzut niciodată un acci
dent atât de spectaculos.

o cerere pentru eliberarea 
permisului de muncă, ce va 
fi soluționată în termen de 
10 zile lucrătoare de la data 
înregistrării.

La eliberarea permisului 
de muncă angajatorul va 
prezenta dovada achitării 
tarifului de 200 de euro, 
pentru eliberarea per
miselor de muncă a căror 
perioadă de valabilitate 
este de cel puțin 9 luni.

Despăgubiri
Deva (M.S.) - Persoa

nele care au depus bani 
la CEC, înainte de anul 
1989, pentru a-și cumpăra 
un autoturism Dacia, ar 
putea fi despăgubite, con
form unui proiect de lege 
inițiat de Partidul Con
servator (PC), a anunțat, 
la Deva, deputatul Ionica 
Popescu. Proiectul de act 
normativ a primit aviz 
favorabil din partea 
comisiilor Buget-Finanțe 
și Juridică din Camera 
Deputaților, chiar dacă a 
fost respins, în urmă cu 
două săptămâni, de mem
brii Senatului, a precizat 
parlamentarul PC.

Caravană de iarnă la teatru “Moș Crăciun la noi sosește!"
Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru larlsează 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.

CUVÂW

Trimite SMS conținând cuvântul

Vot prin 
SMS 

întrebarea săptămânii:
Ați dat vreodată șpagă în acest 
an?

■ Noua ediție a pro
iectului "Caravana de 
iarnă" se derulează 
timp de 11 zile.

Deva (S.B.) - Teatrul de Artă 
Dramatică Deva derulează, în 
perioada 11-22 decembrie 2006, 
o nouă ediție a proiectului 
„Caravană de iarnă”, intitu
lată „Există Moș Crăciun!” 
Ediția I s-a derulat timp de 
zece zile în 18 localități din 
județ, oferind copiilor, și nu 
numai, un spectacol-cadou cu 
ocazia celei mai frumoase 
sărbători creștine, Crăciunul. 
Peste 3.500 de copii și de adulți

s-au bucurat de buchetul de 
colinde oferit de soliștii teatru
lui, dar și de întâlnirea cu 
Moș Crăciun în cadrul spec
tacolului muzical-coregrafic 
„Poveste de Crăciun”, scris și 
regizat de Daniela Ognean 
Pătrău - coordonator al 
proiectului.

Pentru realizarea celor două 
ediții ale Caravanei a fost 
implicată o echipă de oameni 
inimoși: actori, soliști, or
chestră și personal tehnic de 
scenă care au conceput, 
pantru acest an, un nou spec
tacol muzical-coregrafic inter
activ intitulat „Există Moș 
Crăciun!”DA la numărul 0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate 

și scurte comentarii, însoțite de nume.

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 
r 0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
? comentarii, însoțite de nume. Votul prin SMS poate fi tri

mis până în data de 15 decembrie, ora 24.

Seară de veghe 2006
„Cuvântul liber” va premia, și în acest an, cele mai frumoase desene 
ale copiilor. Concursul nostru se adresează elevilor din clasele l-VIII, 
care trebuie să ne trimită, în perioada / lj .uiui'h ■ cel 
mai reușit desen al clasei, având ca tema: Mos Crăciun.
Adresa redacției este: Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A-parter, clădirea 
Cepromin, sau le puteti atașa și pe e mail, sanda.bocaniciu@inform- 
media ro. Desenele pot fi ■ >>'<: atât pe portalul Hunedoara Online 
la adresa ./ 'i m, în perioada 16 - 20 decembrie, cât și com
pletând și trimițându-ne talonul de vot apărut în aceeași perioadă în 
ziar. Mai multe taloane, mai multe voturi! în 22 decembrie desenul 
câștigător va aduce iJ i ’: iI i I I, î i'A

REGULAMENT
Lucrările copiilor trebuie sa fie in format 
A4, sub forma de desen colorat. Desenul 
și fotografia clasei câștigătoare vor fi incluse 
atât în ziar, cât si pe portal. Informații supli- q 
montare la tel.0254/ 211 275, int. 8834.

Votul prin SMS, 
pentru întrebarea săptămânii 
trecute: V-ar interesa să știți dacă 
ați fost turnat la Securitate?
S-au înregistrat
80% răspunsuri afirmative și 20% 
răspunsuri negative.

■ Campania împotriva 
violenței asupra feme
ilor - marcată printr-o 
"seară de veghe".

Deva (S.B.) - Ieri, la Deva, s- 
au încheiat cele 16 zile de 
activism derulat prin Campa
nia Națională împotriva Vio
lenței asupra Femeilor. Mo
mentul a fost marcat printr-o 
„Seară de veghe”, în fața Casei 
de Cultură, prin aprinderea de 
lumânări și distribuirea de

materiale informative. „Seara 
de veghe” a fost organizată de 
Fundația Conexiuni în parte- 
neriat cu Grupul de lucru con
sultativ în domeniul pre
venirii și combaterii violenței 
în familie din cadrul Direcției 
de Muncă. Campania, cu ca
racter internațional, a fost 
inițiată de Woman’s Global 
Leadership Institute în 1991. 
în primele trei trimestre ale 
anului 2006, la serviciile spe
cializate din județul Hune
doara au apelat 170 de victime.

CONCUR

mailto:tiberiu.stroia@infornimedia.ro
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*608 - S-a născut poetul englez John Milton (m. 1674), 
1894 - Pe străzile Bucureștiulul își face apariția primul 
tramvai electric. 

Coreei de Nord (1945-94).

1916 - S-a născut Kirk Douglas (Issur 
Demsky), actor american.
1929 - S-a născut actorul și regizorul 
John Cassavetes (m. 1989).
1941 - S-a născut actorul american Beau
Bridqes.
1953 - S-a născut actorul John

Malkovich (foto).
1994 - A murit la 82 de ani, Kim II Sung, președinte al

VREMEA
0°
minim

Timp însorit. Maxima va fi de 11°C, iar 
minima de 0°C.

Prognoza pentru două zile
Duminică. Averse de ploaie. Maxima va 

fi de 8°C, iar minima de -1°C.
Luni. Pe alocuri ploi (dimineață). Tem

peratura maximă va fi de 6°C. Minima va 
fi de circa -3°C.

Calendar Creștin-Ortodox________________ .
Zămislirea Preasfintei Fecioare de către Sf. Ana; Sf. Prooro
cită Ana, mama Sf. Prooroc Samuel.

Calendar Romano-Catolic_______________
Ss. Juan Diego Cuahtlatoatzin; Valeria, fc. m.

Calendar Greco-Catolic_____  ___
Imaculata concepere a Preasfintei Fecioare Maria.

Energie electrica _ _______________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 
orele:
8.00 - 16.00 în localitățile Goles i/lladin, Dăbâca, Hășdău. 
Vălarl, Toplița și Ghelaii
tuni, 11 ’2.2006. furnizarea energiei electrice va fi între
ruptă între orele;
8.00-14.00 în Hunedoara, str. G. Enescu, nr 7. sc.A, Bd. 
Corvin, bl.2, sc.B. Str. Rotarilor. Chizio S. Bărnuțiu, 
Oaobescu, Piața Unirii, sir. Buituri, Lătureni Eroilor;

- Goleș, Mladin. Dăbâca, Hășdâu, Vălari, Runcu 
Mare și Nisipoasă.
8.30-15.00 în Simeria Veche la Școala Waldorf.

Gaz ______ _______ ________________
Astăzi furnizarea gazului metan nu Va fi întreruptă
Luni, 11.12.2C06, furnizarea gazului metan va fi întreruptă 
în Deva, între orele:
9.00 - 16 00 pe strada I Vulcan

Apă________ _________________________________ ______
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.
Luni-^1 1.12.2006, furnizarea apei potabile va fi între
ruptă doar în municipiul Hunedoara, cu începere de la oră 
20.00 până la ora 05.00 a zilei de 12.12.2006 în Centrul 
vechi,în cartierele Ml, M2. M3, MS (parțial) și în zonă 
cuprinsă între B-dul Dacia, B-dul Traian, str. Bucegi, Par
cul industrial, satul Peștiș și la blocurile IRE de fă Peștiș.

RETETA XILEI

Plăcintă cu mere și cacao
Ingrediente: 2 kg mere spălate și rase cu 

tot cu coajă, 2 căni de zahăr, 1/3 de cană 
de ulei și un sfert de apă, 3 căni de făină, 
1 linguriță scorțișoară, 1 linguriță bicar
bonat stins cu ofet și mirodenii: nuci, rahat, 
stafide, cacao, după preferință.

Mod de preparare: Se rad merele cu coajă, 
se adaugă zahărul, făina, cacao, scorțișoara, 
uleiul și bicarbonatul. Se amestecă și se 
toarnă în tava tapetată. Durează 45 de 
minute. .

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Soluția Integrantei din numărul precedent: A-Z-P-S - ALPINISTI - TO - URIAS - 

RIDICA - NC - TIP - TATA - SUS - CITA - DUPĂ - ARM - MIRAȚI - EU - NI - AGA - N 

- CE - ER - CAT - U - STATURI - ITAN - ULIU - IR - CR - NUIA
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INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
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în 28 decembrie. Extragerea va avea loc în 29 decern- |

*
i 
i
i
i
i
i

în perioada 4 - 23 decembrie. Cuvântul Liber vrea să 
continui să-i demonstrezi cât de ușor te poți Juca cu 
cuvintele. Dezleagă corect toate integrantele apărute 
în această perioadă, realizează o colecție ;i trlmlte-o 
alături de talonul completat pe adresa redacției: Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, 
sau depune-o tn cutiile speciale Cuvântul liber, până

brie, iar numele câștigătorului va fi publicat In ediția 
din 30 decembrie. . ....
NOI conîinuAni sA Iți dAm nanii
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.'
La acest concurs nu pot participa angajați) Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I șl II.

7:00 Ce copil minunat!
H (aventuri, Franța, 1989) 

8:30 Desene animate 
9:20 Celebritățile timpului 

tău (s)
9:30 Vreau să fiu... cu Itsy 
gși Bitsy. Emisiune pen

tru copii
10:00 Joaca de-a poveștile 
10:30 Elefantul cu bulină 
11:00 Cartea europeană (r) 
12:00 Meseria, brățară de 

aur
12:35 0 vedetă... populată. 

Prezintă luliana Tudor. 
Invitați: Mariana Deac, 
lonuț Fulea

14:00 Jurnalul TVR, Sport. 
Meteo

14:20 La Urgentă (r) (ep.
011)- Cu: Florin Piersic 

Jr., Daniela Nane, 
Claudiu Istodor, Crina 
Matei

15:20 Cu papucii prin deșert 
. 0(ep. 4, ultimul) 
16:00 Teatrul, ritual al nopții 
17:00 Efectul MG 
17:30 Cinemaniacii 
18:00 Teleencidopedia. Kas

par Hauser; Natura 
bizară; Pompei; Urșii 

19:00 Jurnalul TVR. Meteo

20:10 Surprize, surprize...
Prima parte. Prezintă 
Andreea Marin Bănică 

21:50 Jurnalul TVR (r) 
22:10 Surprize, surprize...

Partea a ll-a
23:10 Martor incomod

H (acțiune/aventuri, 
India, 2003). Cu: John 
Abraham, Udita 
Goswami 
Remake după "Wit
ness" de Peter Weir. 
De la preoții budiști 
dintr-o mănăstire, 
Kaya, o tânără singu
ratică, primește o misi
une specială. Ea tre
buie să-l aducă la 
mănăstire pe micuțul 
Uahmo, un copil 
despre care preoții 
cred că are puteri spe
ciale.

1:15 Top Super Hit (r) 
2:30 Meseria, brățară de 

aur (r)

I

Nume.....
Prenume 
Adresa ,..

Tel.
Localitatea
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □

I I I I 
III

MW ll-i.U-’l

7:00 Road Runner - cea 
mai rapidă pasăre 
(desene animate)

7:30 Fetitele Poweipuff
Q (animație, SUA/Hong 

Kong, 1998). Voci: 
Cathy Cavadini 
Moș Crăciun existăl 

8:00 Știrile ProTv.
Ce se întâmplă 
doctore?
Moș Crăciun existăl 

10:00 Familia Bundy (r) 
11:00 La Bloc (r) 
11:45 Pro Motor 
12:15 Campionii - Magazin 

Champions League 
13:00 Știrile ProTv

Moș Crăciun existăl 
13:15 Bătălia de pe Insula 

Q Comorii (aventuri,
Noua Zeelandă, 2004). 
Cu: Nicko Vella 

15:15 Vreau să fiu mare 
gțcomedie, SUA, 1988).

Cu: Tom Hanks
17:15 Mesaje de dincolo 

(ep. 10, dramă, SUA, 
02005)

18:15 Stilul Oana Cuzino 
18:55 Știri sportive 
19:00 Știrile ProTv

20:30 Ordinul
H (acțiune/aventuri, 
... SUA/Aruba, 2001).

Cu: Jean-Claude 
Van Damme, 
Charlton Cheston, 
Sofia Milos, 
Ben Cross.
Regia: 
Shelton Lettich

22:30 Slevin: Nevinovat 
gcu ghinion (thriller, 

SUA, 2006).
Cu: Josh Hartnett, 

‘ Bruce Willis,
Lucy Liu, 
Morgan Freeman, 
Ben Kingsley, Stan 
Tucci. R.: Paul 
McGuigan

0:45 Ordinul (film,r) 
2:15 Vreau să fiu mare 

(film, r)
4:00 Pro Motor (r)
4’30 Stilul Oana Cuzino (r) 
5:00 Bătălia de pe Insula 

Comorii (film, r)

6:00 Omul care știa 
Q prea mult

(comedie, SUA, 1956). 
Cu: James Stewart, 
Doris Day, 
Brenda De Banzie

> 8:30 în gura presei, 
cu Mircea Badea. 
Revista presei 

9:30 Casa de piatră 
10:15 Roata de rezeivă 
10:45 întâmplări hazlii 

0 (serial)
11:30 Desene animate: 

Animax; 
Channel Umptee-3 

12:00 Desene animate: 
B-Daman

13:00 Știri 
13:15 Felida (magazin).

Cu: Carmen 
Moise 

13:45 Sue Thomas 
0 (serial) 

1545 Noaptea erorilor 
(divertisment) 
(reluare) 

1830 Săptămâna 
finadară

19:00 Observator. Sport 
Meteo

20:45 Fotbal în direct Poli 
Timișoara vs FC Argeș 

2330 Soldatul universal: 
O Camarazi de arme 

(acțiune, SUA, 1998). 
Cu: Andrew Jackson, 
Matt Battaglia, Chan
dra West. R.: Jeff 
Woolnough.
Luc Devereaux este un 
militar care a fost atras 
într-un experiment 
secret menit să-l trans
forme într-o mașină de 
ucis perfectă. Când își 
dă seama că este victi
ma unui program cri
minal el refuză să mai 
îndeplinească ordinele 
primite de la superiorii 
săi.

130 Concurs interactiv 
230 Războinicul (acțiune, 

SUA, 2002)
4:15 Animax: Aventurile lui 

GIHypennan (d. a.) 
5:15 întâmplări hazlii (s)

Berbec
Nu vă sfătuim să vă faceți un program strict pentru azl.i* 
Din cauza evenimentelor neașteptate, veți fi nevoit să v$¥ 
schimbați programul de mai multe ori.

Taur
încă de dimineață sunteți irascibil și rlscațl să tensionați 
relațiile cu prietenii și atmosfera în familie. Ideile dum
neavoastră nu prea sunt acceptate de anturaj.

Gemeni
în prima parte a zilei s-ar putea să fiți certat de șeful ie
rarhic pentru că nu ați reușit să finalizați o lucrare la ter-/ 
men. Atenție la sănătate! *'

O

Rac
Vă concentrați întreaga atenție asupra unei afaceri pro
mițătoare și neglijați relațiile sentimentale. Partenerul de 
viață vă reproșează că neglijați familia.

Leu
Este posibil să vă confruntați cu probleme de natură sen
timentală, care vă indispun șl vă cam descurajează. Nu este 
cazul să „depuneți armele"!

Fecioară
Sunteți iritat și nu reușiți si vă stăpâniți nervozitatea 0ln 
cauza unei vești neplăcute pe care o primiți de la persoana 
iubită. Riscați să provocațl disputei

Balanță
Astăzi nu sunteți prea comunicativ și este indicat să evi- 
tați întâlnirile de afaceri sau cu prietenii. Ar fi bine să nu . 
vă angajați în activități importante.

■

Scorpion
Partenerul de viață nu este de acord să plecați într-o 
călătorie de afaceri, motivând că nu este momentul potrl-,, 
vil. Încercați să evitați altercațiile verbalei *

Săgetător
Activitatea profesională este afectată de puterea scăzută 
de concentrare. Totuși, veți reuși să rezolvați o situație con- 
flictuală la locul de muncă.

Capricorn
începeți ziua plin de entuziasm și vă simțiți ta stare ai 
demarați o nouă lucrare Revine in actualitate o problemă 
pe care ați tratat-o cu șupedicialîtate^

Vărsător
Se pare că aveți dificultăți de comunicare șl nu reușiți să 
vă faceți înțeles. Este Indicai să amânați problemele care 
necesită putere de concentrare și răbdare.

Pești f

Nu este recomandat să vă asumați noi responsabilități. 
Nu sunteți într-o formă bună. Țineți cont de sfaturile 
partenerului de viață, care este dispus să vă ajute!

: -

t Lt 1 H. /»'

730 Lecția de management 
i (r) 8:00 Povestea ae aur.

Căutătorii de aur (doc.) 830 
Megatehnicus 9:00 D'ale lu‘ 

î Mitică (r) 10:00 Natură și 
aventură (r) 1030 Ulița spre 
Europa 11:00 Proiect IT 1130 
Jobbing (r) 12:00 Lumea azi 

• 1230 Atlas 13:00 Fotbal 
. 15:00 Stargate Atlantis (s) , 
, 16:00 Bazar (r) 16:30 De la

carte la film (doc.) 17:00 Via
1 sacra 18:00 Miracole (s) 19KJ0 

Saturn, stăpânul inelelor (doc. ’ 
Marea Britanie, 2004). Lectura 
Jack Fortune. 19:50 Europa 

i altfel 20:05 Andromeda (s)
21KX) Ora de știri 22:10 Can
didatul (dramă, SUA, 1972) 
0:10 Transfer (r) 0:40 Mica Bri
tanie (s, r) 1:10 Muzică la 
maxim 2:10 Ulița spre Europa 
(r) 2:40 Fotbal (r) 430 Lumea 
azi (r) 5:00 Atlas (r)

5:00 Poveștiri adevărate (r) 
6:00 Rebelde (r) 7:00 Suflete 
rănite (r) 9:00 Rubi (s., Me
xic, 2004) 11:00 Celebritate (s) 
13:00 Daria, iubirea mea (r) 
14:00 Iubire ca în filme (r) 
1530 Suflete rănite (s, Mexic, 
2006) 17:30 Poveștiri
adevărate 1830 Rebelde (s). 
Cu: Anahi, Ninel Conde, Dulce 
Maria, Alfonso Herrera 1930 
SOS, viața mea! (s, Argenti
na, 2006) 20:30 Curajul de a 
iubi (dramă romantică, SUA, 
2000) 22:30 0 lume a fiarelor 
(s, Mexic, 2006) 0:30 Poveștiri 
adevărate (r) ta Anastasia (s)

8:00 Știri N24 8:45 Revista 
presei monden N24 9:00 
Căsătoriți pe viață (s) 930 Will 
și Grace (s) 10:00 Whoopy 
(serial, SUA, 2003) 10:30 
Rebelii (s, SUA, 1998) 11:00 
Pariu 24 12:00 Ghem, set și 
meci (ep. 1-2) 13:00 Tibanu' 
13:30 Pet Zone 14:00 Inimi 
frânte (s) 16:00 Prima dragoste 
2 (comedie, Franța' 130 Știri 
Național TV 19:45 țara Iu' 
Papură Vouă 20:00 Pachetul 

1 (thriller, SUA) 22:00 Ținutul 
tigrilor (dramă război, SUA/ 
Germania, 2000)

7:30 Desene animate 8:30 
îndreptar pentru fete zvă
păiate (s) 9:00 Hugo - 
gameshow interactiv în direct 
ICbOO Autoforum 1030 Sport, 
dietă și o vedetă 11:00 
Flavours - 3 bucătari (r) 1140 
Tele RON 12:45 Chris Isaak 
Show (s) 13:45 Săptămâna 
nebună (r) 14:45 Gogo Mania 
(r) 15:20 S.O.S. Salvați-mi casa 
(r) 16:00 Schimb de mame (r) 
18:00 Focus 19:00 Camera de
râs 19:30 Ciao TV (r) 20:00 
Megastar 030 Plăcintă ame
ricană (comedie, SUA, 1999). 
Cu: Jason Biggs, Natasha ' 
Lyonne, Allison Hannigan, 
Cnris Klein

10:00 Descoperă România (s) 
10:30 Terapie intensivă (r) 
11:55 Entertainment News 
12:15 Ben-Hur (partea a ll-a) 
(film, r) 1430 Ghici ce-mi place 
la tine (s, r) 15:00 Dispăruți fără 
urmă (r) 16:00 Verdict: Crimă! 
(s) 17:00 Am fost șaisprezece 
9"00 Un sălbatic la New York 
(s) 20dX) Entertainment News 
20:20 Monk (s) 21:30 Ca-n 
familie (ep. 1)22:00 Emisiune: 
CineTePrinde (prezentată de 
Cristian Tudor Popescu) 0 
dramă la vânătoare (dramă, 
Rusia, 1978)

7:00 Calendar ecumenic 730 
Euroblitz 9:05 Top Fan X 
10:00 La limită 10:30 Up 
grade 11:00 Euroblitz 1130 
Hobby Mix (r) 12:00 Fan X 
13:00 Documentar: Radu 
Manicatide 14:00 Destinații la 
cheie 14:30 Pasul Fortunei (r). 
16:00 Esentze. Tendințe în 
beauty style 17:00 High Life 
(r) 18:00 Briefing 19fl0 X-Men 
(SF, SUA, 2000) 2130 Trei
scrisori secrete (dramă, Româ-- 
nia, 1974). Cu: Cornel! 
Coman, Mircea Albulescu, 
Nucu Paunescu, Violeta 
Andrei, Toma Caragiu 23:30 
Direct în pat. Realizator Cristi-: 
na Cabel

06.30-07.00 Observator (r)
1630-16.45 Știri locale

740 Doctoral (dramă, SUA 
1991) 9:45 Bun venit Tn 
junglă! (aventuri, SUA 2003) 
11:30 0 mamă faimoasă 
(romantic, Marea Britanie, 
2005) 13:20 Probe murdare 
(comedie, SUA, 2005) 1445 
Conceit Seal (SUA, 2005) 
15:50 Wann Springs (dramă, 
SUA, 2005)17:50 Soaaa mea 
e o scorpie (romantic, SUA 
2005) 19:30 Premiile Acade
miei Europene de Film 2006 
(Marea Britanie, 2006) 21.*00 
Sub Pământ S.R.L - Nunta 
(Ep. 52, dramă, SUA, 2005)

10:00 Realitatea de la 10:00 
11:00 Realitatea de la 11:00 
11:15 Greșelile noastre 12:00 
Realitatea de la 12:00 13:15 
Capital TV 14.00 Realitatea de 
la 14:00 15:00 Realitatea de 
la 15:00 1520 Fabrica 1705 
3x3 18:00 Realitatea de la 
18:00 18:45 Sport 19:15 
Părerea mea 2000 Realitatea 
de la 20:00 2030 Secolul XML 
22:15 Am o știre pentru tine! 
23:00 Realitatea de la 23:00 
23:15 Jurnal de mare audiență 
24:00 Realitatea de la 24:00

700 Confruntări și fiare vechi, 
în rucsac 8:00 Tehnologie 
extremă. Excavatorul 900 
Rable și reparații - SUA 10** 
Curse 11:00 Motocic'. 
americane 1200 Depended 
de cascadorii 13:00 Con
fruntări și fiare vechi 14:00 
Tehnologie extremă 15:00 
Vânătorii de mituri 16:00 
Bărbații în alb 1700 Cum se 
fabrică 1800 Adevărații eroi 
de la Telemark 1900 Când se 
produce dezastrul 20:00 Tu 
alegi azil 2300 La un pas de 
moarte. Avalanșă în Alaska 
24:00 Ora Zero. Atentat 
împotriva Papei 1.00 Feno
mene stranii
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Deva (!;].} - Acesta este un site de Informare și educație 
pentru sănătate. Include o secțiune de control a greutății.

Forța de muncă, în scădere
5 1

X,.
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1 euro 3,4301
1 dolar S.U.A. 2,5828
1 liră sterlină 5,0610
100 forinți maghiari 1,3346

 1 coroană norveqiană 0,4221
1 DST 3,9070
1 gram de aur 52,383

Amplasarea aparatelor radar fn data de 07.12.2006:
- DN 7: Leșnic - Ilia - Tătărăști;
- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
■ Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mlhal Eminescu.

■ Piața hunedoreană a 
muncii arăta în 
octombrie 14.414 
persoane șomeri.

Ina Jurcone____________________
lnaJurconcQlnformmadla.ro

Deva - Numai în cursul 
lunii noiembrie 4.229 de per
soane au ieșit din evidentele 
ATOFM Hunedoara, dintre 
acestea 2.772 fiind încadrate 
în muncă. 976 de persoane 
neindemnizate nu și-au reîn
noit cererea de loc de muncă, 
iar 334 de șomeri nu au depus 
o cerere de loc de muncă 
după perioada de indem- 
nizare. „Rata șomajului a 
scăzut puternic luna trecută 
datorită faptului că peste 2000 
de persoane au fost angajate 
pentru lucrări comunitare. 
Sperăm o evoluție asemănă
toare și în luna decembrie, cu 
toate că ne așteptăm la con

(Foto: Tralan Mânu)La bursa locurilor de muncă pentru șomeri

cedieri din sectorul forestier 
și construcții”, declară Vasile 
Iorgovan, director ATOFM 
Hunedoara.
Mai mulți șomeri bărbați

între persoanele care au 
ieșit din evidente ca șomeri 
sunt: pensionări - 47, plecări

în străinătate pentru o 
perioadă mai mare de 90 de 
zile - 35, concedii de materni
tate -24, neprezentare la viză 
-29, refuzul nejustificat de a 
urma un curs de calificare -2, 
alte motive - 9. în luna 
noiembrie au fost înregistrate 
în evidente 3.903 persoane

aflate în căutarea unui loc de 
muncă, 54 dintre aceștia și-au 
pierdut locul de muncă în 
urma unor concedieri colec
tive. Rata șomajului la sfâr
șitul lunii noiembrie în rân
dul populației feminine era de 
6,31%, iar în rândul băr
baților era de 6,58%.

Dispecerat epfl tace______________________ 227087
Dispecerat apa oaldB 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz____________________________227091
Informații CFR_____________________________212725
Urgențe ____________________________________ 112
Pompieri_____________________________________ 981
Jandarmerie__________________________________ 956
- 3'11 -__________________________ ' __________ 955
OJ.P.C. HD_______________________ 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanltar-Veter. 221145

Primăria Cârjiți răspunde 444444444444444444*4444444444444444444444444444444444444444

Recalcularea pensiei

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm”, non-stop, str. George Enescu, 
nr, 14. 717659.
Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr. 33.©-» 
748080.
Farmacia „Arnica", str. G. Enescu, nr. 7. ©-» 713045. 
DEVA
Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 
©- 231515.
Farmacia nr. 1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, nr. 
29. ©— 211616, 224488.__
Farmacia „Tacomi - Humanitas II", str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ©-» 211949.
orAștie
Farmacia „Oros", sâmbătă, orele 8 - 23, duminică, 
orele 9-18, str. N. Bălcescu, nr. 7. ©-» 240976.

Deva (C.B.) ■ în urma arti
colului intitulat „Părăsită de 
toată lumea” apărut în Cuvân
tul Liber din data de 5 decem
brie în care o femeie din 
comuna Cârjiți se plângea că 
nu mai are nici un venit din 
care să trăiască în preajma 
sărbătorilor, primăria comu
nei a emis un comunicat în 
care sesizează următoarele: 
„Informațiile furnizate de 
doamna Emilia Gașpar nu au 
un suport real. Casa în care 
locuiește are cinci camere, iar 
persoanele care au dorit să 
încheie contracte de între- 
ținefe--eti ea au fost descura-

j'-i rb

jate de Emilia Gașpar prin 
conduită și condiții inaccep
tabile. Dânsa primește un aju
tor social lunar de 54 lei, iar 
în luna noiembrie a primit un 
ajutor de încălzire de 250 lei. 
De asemenea, a vândut tere
nuri agricole unor săteni din 
Cârjiți, tranzacții din care a 
obținut diferite sume de bani. 
Cu toate acestea în relațiile cu 
cetățenii și funcționarii Pri
măriei comunei Cârjiți are o 
atitudine necorespunzătoare și 
folosește un limbaj neadecvat, 
demonstrând prin aceasta că 
nu este recunoscătoare față de 
cei care o ajută”.

Deva (I.J.) - între anii 
1964 și 1965, Ion Coman, 
din Deva, spune că a lucrat 
Ia IRE ca șofer. Bărbatul a 
fost de mai multe ori la 
ghișeele SC Enel Electrica 
Banat și nu a reușit să 
obțină o adeverință pentru 
Casa de Pensii Hunedoara 
cu care ar putea beneficia 
de recalcularea pensiei. 
Reprezentanții SC Enel 
Electrica Banat spun că „în

prezent, arhiva societății 
noastre este în curs de 
reorganizare, tocmai în 
scopul de a răspunde cât 
mai prompt la toate soli
citările care implică și con
sultarea acesteia. Ne pare 
rău pentru situația creată 
în cazul domnului Ion 
Coman, însă îl asigurăm că 
vom încerca să îi furnizăm 
datele solicitate în cel mai 
scurt timp”.

SUDOKU
4 4 4 4^4 4* w/ăM/L

Regulii: ÎNCEPĂTORI

în fiecare 6 3 1 7 9
bloc sunt 
câteva cifre 5 6 1 3
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie comple
tate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel

6 8 7 2
5 6
4
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8 7 1 4 9 5
încât fiecare 
număr să 
figureze 0

4 .1 2
6 9 1 4 8

singură dată. 
De aseme- AVANSAȚI
nea, cifrele 
de la 1 la 9 
trebuie să

2 1 9 5 6
5 7 3

figureze 0 
singură dată 
atât pe rân
durile orizon
tale cât și pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.

4 8
1 7
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8
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Soluția jocurilor din numărul precedent
6 9 5 2 8 7 ‘14 3
3 8 7 5 1 4 6 9 2
2 4 1 6 3 9 7 5 8
4 3 8 7 5 2 9 1 6
9 1 6 3 4 8 5 2 7
7 5 2 1 9 6 3 8 4
1 2 9 4 7 3 8 6 5
8 7 4 9 6 5 2 3 1
5 6 3 8 2 1 4 7 9

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

ncepători Avansați

Leasingul după 
UE

Deva (I.J.) - Definițiile con
tractelor de leasing financiar 
și operațional vor suferi 
modificări începând din 1 ia
nuarie 2007, odată cu intrarea 
în vigoare a legii de modifi
care a Codului fiscal. „în cazul 
leasingului financiar, utiliza
torul are opțiunea de a 
cumpăra bunul la sfârșitul 
contractului, iar raportul pro
centual dintre valoarea rezi
duală și valoarea finanțată 
este mai mic sau egal cu 
raportul procentual calculat 
între diferența dintre durata 
normală de funcționare ma
ximă. Valoarea totală a ratelor 
de leasing este mai mare sau 
egală cu valoarea de intrare 
a bunului. Se va modifica și 
perioada minimă a unui con
tract de leasing care conduce 
la clasificarea acestuia ca lea
sing financiar, de la 75% la 
80% din durata normală de 
funcționare a bunului”, decla
ră Lucian Heiuș, director DFP 
Hunedoara. Leasingul opera
țional este considerat un con
tract de leasing care transferă 
riscurile și beneficiile aferente 
dreptului de proprietate 
locatarului, dar nu și riscul de 
valorificare a bunului la va
loarea reziduală și nu înde
plinește nici una dintre cele
lalte condiții definitorii pen
tru leasingul financiar.

Lucian Heiuș

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE 
A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Modificări semnificative ale TITLULUI VI „TAXA PE VALOAREA ADĂUGATA"
(din Legea 571/2003 așa cum a fost modificată prin Legea 343/2006 - M.Of. 662/01.08.2006)

partea a-H-a

Tratamentul fiscal din.punct de vedere al TVA aplicabil livrărilor intracomunitare și achizițiilor intracomunitare se 
extinde și asupra operațiunilor asimilate acestora. Ca urmare, orice expediere de bunuri din România în alt stat 
membru, chiar și în lipsa unei tranzacții comerciale, va fi tratată drept transfer de bunuri sau non-transfer care sunt 
noțiuni cu totul noi.

Bunurile transferate de către o persoană impozabilă către alt stat membru în scopul desfășurării activității sale 
economice reprezintă un transfer, fiind o operațiune asimilată livrărilor intracomunitare, dar care nu presupune o 
tranzacție. în această situație, pentru ca transferul să fie considerat o livrare scutită de TVA, persoana impozabilă 

trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA și în statul membru în care au fost transportate bunurile.
Totodată se va introduce o noțiune nouă, aceea de non-transfer (operațiune neasimilată achizițiilor intracomu

nitare) care presupune transportul unui bun din România în alt stat membru de către o persoană impozabilă sau în 
contul său, pentru a fi utilizat în scopul uneia din următoarele operațiuni (regimurile vamale susupensive actuale):

- livrările cu instalare sau asamblare, efectuate de către furnizor sau în numele acestuia;
- livrarea de gaz prin rețeaua de distribuție a gazelor naturale sau de electricitate;
- perfecționare active;
- admitere temporară etc.

Operațiunile descrise mai sus se evidențiază în Registrul non-transferurilor care trebuie să cuprindă în principal 
date referitoare la descrierea, cantitatea, valoarea și circulația bunurilor. Dacă ulterior condițiile pe care le pre
supune un non-transfer nu mai sunt îndeplinite atunci non-transferul devine transfer cu toate consecințele de rigoare.

O altă noutate a codului fiscal, începând cu anul 2007 este „vânzarea la distanță" Care reprezintă o livrare intra- 
comunitară efectuată de furnizor sau în numele acestuia într-un stat membru al UE, în condițiile în care beneficia
rul este o persoană neînregistrată în scopuri de TVA și este depășit plafonul de 35.000 Euro pentru vânzări la dis
tanță stabilit pentru România. în această situație locul livrării se mută în țara de destinație iar furnizorul bunurilor 
trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru de destinație.

Mijloacele de transport noi și produsele accizabile au un regim special de taxare, respectiv sunt taxabile întot
deauna în statul membru de destinație. în acest sens, o achiziție intracomunitară de mijloace de transport noi și de 

produse accizabile în țara noastră va fi taxată în România prin metoda taxării inverse, doar cu dovada transportu
lui dintr-un stat membru în alt stat membru.

încadrarea în „mijloace de transport noi" se face cu respectarea condițiilor prevăzute de codul fiscal; în cazul 

autovehiculelor terestre acestea trebuie să aibă parcurși cel mult 6.000 km sau să nu fi fost în exploatare o perioadă 
mai mare de 6 luni.

în ceea ce privește Importul de bunuri acesta își reduce aria de aplicabilitate doar asupra bunurilor care se intro

duc în țară dintr-un teritoriu terț, din afara Uniunii Europene. Ca noutate este faptul că locul importului este din 
punct de vedere al TVA pe teritoriul statului membru în care se află bunurile când intră în Comunitate sau în sta
tul membru în care bunurile provenind din teritorii terțe încetează a mai fi plasate în regimuri vamale suspensive.

în ce privește prestările de servicii, și aici vor fi modificări semnificative. Apare noțiunea de transport intracomu- 

nitar de bunuri care nu mai este scutit de TVA ca și transportul internațional. Totuși, există o regulă potrivit căreia 
dacă clientul va transmite transportatorului un cod valid de TVA din alt stat membru decât România (de unde 
începe transportul), atunci clientul va plăti taxa în țara sa (taxare inversă) iar transportatorul român va factura fără 
TVA. Și în cazul prestărilor de servicii foarte importantă va fi comunicarea codului de înregistrare în scopuri de TVA, 
care în majoritatea cazurilor conduce la facturarea fără TVA de către prestator și aplicarea taxării inverse de către 
clientul din alt stat membru, dacă acesta din urmă este înregistrat în scopuri de TVA (dacă nu, atunci se facturează 
cu TVA).

Pentru leasingul cu autovehicule - se aplică regula generală (nu excepția) potrivit căreia locul prestării este locul 
unde este stabilit prestatorul.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0254/211151.
DIRECTOR EXECUTIV, 

LUCIAN HEIUȘ

(71818)

RECLAMA

lnaJurconcQlnformmadla.ro
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• Spectacol de caritate. Ediția a ll-a a 
„Serii de caFitate", organizată de Asociația 
de voluntariat Volsim din Simeria, s-a derulat 
ieri sub genericul „Nu sunteți singurii" Seara 
a cuprins un spectacol de colinde și. l-a avut 
ca invitat pe Nicu Alifantis. Fondurile colec
tate vor fi folosite pentru ajutorarea per
soanelor nevoiașe din Simeria. (S.B.)

Duel PC - PD și la Turdaș
■ Conservatorii con
tinuă acțiunile în in
stanță în cazul prima
rului și consilierilor.

Disponibilizări la Deva și 
Petrila

Deva (M.S.) - Societățile hunedorene Apa 
Prod din Deva și Termoprest din Petrila vor 
concedia, conform unor programe de 
restructurare propuse de autoritățile admi
nistrației publice locale și aprobate de 
Guvern, 100 și, respectiv, 40 de salariați. 
Angajații disponibilizați vor beneficia de 
plăți compensatorii, în funcție de vechime, 
potrivit Ordonanței de Guvern nr.8/2003 
privind stimularea procesului de restruc
turare, reorganizare și privatizare a unor 
societăți naționale, companii naționale și 
societăți comerciale cu capital majoritar de 
stat, precum și a societăților comerciale și 
regiilor autonome subordonate autorităților 
administrației publice locale. Societatea Apa 
Prod se află în subordinea Consiliului 
Județean Hunedoara, iar societatea Termo
prest în subordinea Consiliului Local al 
orașului Petrila.

Deva (M.S.) - Partidul Con
servator va continua să 
atragă atenția asupra situației 
din Consiliul Local al co
munei Turdaș, despre care 
susține că funcționează în 
afara legii. Deputatul PC, Io
nica Popescu, a anunțat ieri 
că se va adresa ministrului 
Vasile Blaga, nemulțumită de 
un răspuns primit de la Mi
nisterul Administrației și In
ternelor, în urma unei inter
pelări formulate în luna 
octombrie. în interpelare, de
putatul PC arăta că, în urma 
schimbării declarației de 
apartenență politică de la PC 
la PD, primarul, viceprimarul 
și 6 consilieri locali din comu
na Turdaș și-au pierdut, 
potrivit legii, mandatele de 
aleși locali.

„Arătam că aceste lucruri 
se petrec fără ca Instituția 
Prefectului să ia măsurile 
care se impun pentru apli
carea legii și ceream analiza 
și restabilirea legalității în 
acest caz. (...) Am primit un 
răspuns pe care, în cel mai 
elegant caz, îl socotesc o 
bătaie de joc. Un răspuns 
care, în obrăznicia lui, îmi 
spune că prefectul județului 
va aplica legea după ce 
instanța de judecată se va 
pronunța în acest caz”, a afir
mat deputatul PC, care a 
ținut să precizeze că nu are 
nimic nici cu prefectul și nici 
cu foștii săi colegi de partid, 
ci doar dorește aplicarea legii 
în ceea ce privește aleșii 
locali.

PC Hunedoara a dat în 
judecată Instituția Prefectului 
și Consiliul Local Turdaș 
solicitând ca instanța Tri
bunalului Hunedoara să 
aprobe încetarea mandatelor 
de primar, viceprimar și con

Ionica Popescu (foto: CU

silieri locali în cazul per- PC la PD. Procesul are ter- 
soanelor care au plecat de la men pentru 18 ianuarie 2007.

PĂREREA TA CONTEAZĂ* Ce noîâ acordați municipiului Deva, acum, în preajma sărbătorilor?

__________________________________________

Nu vreau să spun 
prea multe, dar 

consider că orașul 
arată mulțumitor. 
Nota pe care o merită 
este 8. Atât și nu mai 
mult.
lOAN CUTEAN,
Deva

Anul trecut erau 
mai multe beculețe 

și în plus mi-aș fi 
dorit un brad mai 
mare. în general, 
orașul e frumos, îi 
dau nota 9.
Georgeta Cosma, 
Deva

IA na in te de Revoluție 
străzile erau mai 

spălate, orașul arăta 
mai bine. Acum e de 
groază. în 8 ani pri
marul n-a făcut nimic, 
îi dau nota 5,50.
Elena Cincu, 
Deva

I*n primul rând 
orașul nu este mur

dar, dar s-ar putea să 
arate mai bine cu 
mai multă 
bunăvoință. îi dau 
nota 7.
Dana Nicula, 
Deva

Sunt de trei ani la
Deva și îmi place 

pentru că e un oraș 
mic, prietenos și 
primitor. După 
părerea mea merită 
nota 9.
Karon Kurth, 
Deva

au aplicat, ieri, 15 amenzi șoferilor care nu 
purtau centura de siguranță, conform 
prevederilor din noul Cod Rutier. Valoarea 
totală a sancțiunilor s-a ridicat la 1230 lei. I

• (Foto: Traian Mânu)
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Bursă de merit
Deva (M.S.) - O elevă orfană de ambii 

părinți, care învață la Liceul de Artă din 
Deva și care a câștigat un trofeu de exce
lență la un concurs de desene din Japonia, 
va beneficia de o bursă de merit oferită de 
Partidul Conservator (PC). Bursa va fi acor
dată lunar Angelei Novăcescu pentru anul 
școlar în curs, are o valoare de 150 lei și 
este asigurată din indemnizația de senator 
a președintelui PC, Dan Voiculescu, a 
anunțat ieri deputatul hunedorean Ionica 
Popescu. Bursa de merit acordată elevei din 
Deva va fi prelungită și în anul școlar 
viitor, cu condiția obținerii unor rezultate 
bune la învățătură.

Festival-concurs
Dia (I.J.) - Ediția a II- 

a a Festivalului-concurs 
„Datini și obiceiuri de pe 
Valea Mureșului” se va 
desfășura duminică, la 
Ilia, cu începere de la ora 
16. Manifestarea începe 
printr-o paradă a portu
lui popular, urmată de 
concurs la care sunt 
așteptate trupe de dubași 
și: călușeri de la Să- 
vârșin, Sălașu de Sus, 
Orăștioara de Sus, Ilia, 
Burjuc, Dobra și Pojoga. 
Premiile puse în joc sunt: 
premiul I, un purcel, pre
miul II, un curcan, și 
premiul III, 10 m de câr- 
nați tradiționali și sunt 
suportate de la bugetul 
local al comunei Ilia.



Mândri de "magica FC CIP"

• Campioni. Vlad Jianu de la Medicina Ti
mișoara și Smaranda Pădurariu de la Poli lași 
au câștigat CN de șah seniori și senioare, 

. desfășurate la Predeal. Vlad Jianu a totalizat
8 puncte din 11 posibile, fiind urmat cu 
același punctaj, dar cu un coeficient Bucholz 
inferior de Ciprian Nanu. S. Pădurariu a acu
mulat 8,5 puncte din 11 posibile. (C.M.)

rmab/MOAf
Deva (C.M.) - Programul etapei a 14-a, 9-11 decembrie: 
Poli Timișoara - Moldocor Piatra Neamț; Futsal Municipal 
Constanța - Athletic Club București; Clujana Cluj - Ener- 
goconstrucția Craiova; Cosmos Pitești - ACS Odorheiu 
Secuiesc; United Galați - Informatica Timișoara; Metro
polis București - Quasar Deva; FC CIP Deva - Energia Vul- 
turu Focșani.

Etapa a 15-a: Moldocor Piatra Neamț - Futsal Municipal ■ 
Constanța; Athletic Club București - Clujana Cluj; Ener- | 
goconstrucția Craiova - Cosmos Pitești; ACS Odorheiu | 
Secuiesc - United Galați; Informatica Timișoara - Metro- * 
polis București; Quasar Deva - FC CIP Deva; Energia Vul- 

. turu Focșani - Poli Timișoara.

Clasamentul
1. FC CIP Deva 13 13 0 0 97-29 39
2. Enerqo Craiova 13 10 2 1 85-39 32
3. ACS Odorheiu 13 9 2 2 81-40 29
4. Athletic Buc. 13 9 1 3 55-36 28
5. FM Constanța 13 8 2 3 104-64 26
6. Energia Focșani 13 6 1 6 44-51 19
7. Clujana Cluj 13 5 3 5 60-53 18
8. Poli Timișoara 13 5 2 6 50-43 17
9. Informatica Tm. 13 5 1 7 61-87 16
10. United Galați 13 3 2 8 41-64 11
11. Cosmos 13 3 1 9 38-69 10
12. Moldocor 13 2 2 9 39-65 8
12. Quasar Deva 13 2 0 11 48-91 6
14. Metropolis Buc. 13 1 : 1. 11 35-107 4

•. . ut", -ÎX; - - . -

■ Oficialii UEFA au 
fost surprinși de per
formanța realizată de 
deveni în turul de elită.

Ciprian Marinuț
ciprian. mari nut@ inform media.ro

Deva - Campioana Româ
niei, FC CIP, a revenit, 
aseară, la Deva, după ce a 
obținut cea mai valoroasă 
performanță a unei echipe 
românești în UEFA Futsal 
CUP, în cadrul turneului de 
la Moscova. Prin clasarea pe 
locul secund în grupa B a 
turului de elită și implicit 
între primele opt echipe 
europene în contextul în care 
era cotată cu ultima șansă, 
FC CIP a fost surpriza com
petiției și a primit felicitările 
UEFA.
Peste așteptări

“Suntem foarte bucuroși și 
mândri de rezultatul obținut. 
Performanța este una de

Măgureanu a marcat cele mai multe goluri

excepție, având în vedere că 
am avut ca adversare o fina
listă (Dinamo Moscova n.r.) și 
două semifinaliste (Șahtior 
Donețk și Sportig Lisabona 
n.r.) la UEFA Futsal CUP. 
Prin joc și rezultate am lăsat 
o impresie foarte bună și am 
fost felicitați și de adversari și 
de oficialii forului european. 
Mai mult, cei de la campioana 
Ucrainei, Șahtior Donețk, s-au 
arătat interesați de unii din
tre jucătorii noștri”, afirma

Nu mai vor incidente

Deva (C.M.) - Programul etapei a 19-a (ultima din această 
iarnă): vineri, 8 decembrie: UTA - FC Vaslui 0-1; sâmbătă, 
9 decembrie: Oțelul - Farul (13:00 Telesport); Jiul - Rapid 
(13:00 TVR 2); Poli Timișoara - FC Argeș (20:45 Antena 
1); duminică, 10 decembrie: Urziceni - CFR Cluj (13:00 
Telesport); Pandurii - Dinamo (13:00 Național TV); U Craio
va - Steaua (20:30 TVR 1). Partidele Ceahlăul - Poli lași și 
FC Național - Gloria s-au disputat aseară.

■ Oficialii Jiului le cer 
suporterilor să aibă o 
atitudine civilizată și să 
nu-i incite pe rapidiști.

Petroșani (C.M.) - Reprezen
tanții Jiului nu-și doresc la 
întâlnirea de sâmbătă cu 
Rapid repetarea istoriei de 
pomină din vara acestui an, 
când partida s-a încheiat 
înainte de limită, din cauza 
eliminării a patru jucători ai 
Rapidului. “Chiar dacă a- 
tunci am câștigat cele trei 
puncte și Rapid a pierdut 
titlul, Jiul a avut și de pătim
it pentru că i-a fost suspendat 
terenul o etapă și a încasat o 
amendă care ne-a ars buzu
narele. De data aceasta parti
da nu mai are o miză așa de

mare și chiar dacă vor fi mai 
puțini jandarmi sper să nu se 
mai producă incidente. De 
aceea, facem apel la suporteri 
să aibă o atitudine civilizată 
și să nu-i provoace sau înjure 
pe adversari”, comenta un 
oficial al Jiului.
Bilete mai ieftine

Dincolo de apelul la calm, 
oficialii Jiului speră ca un 
număr cât mai mare de 
suporteri să susțină echipa 
antrenată de Marin Tudo- 
rache contra giuleștenilor. 
Din acest motiv s-a decis că 
prețul unui bilet la meci va fi 
de numai 10 RON, cu toate că 
la startul campionatului se 
stabilise ca la meciurile cu 
Steaua, Dinamo și Rapid un 
bilet să coste 15 RON. în plus,

Dobre a avut multe probleme cu brazilienii

Paul Grecu, vicepreședintele 
FC CIP. Pentru performanța 
obținută, jucătorii deveni vor 
fi recompensați financiar de 
conducerea FC CIP. “Nu vor 
primi chiar prima de obiectiv 
pe care am fi acordat-o numai 
în cazul calificării în semifi
nale, dar va exista o premiere. 
Pe lângă diurna zilnică de 
care au beneficiat la Moscova, 
jucătorii vor mai fi premiați 
și cu alte sume de bani”, pre
ciza Paul Grecu. FC CIP a

ajuns la Deva, aseară, în jurul 
orei 19.00, după un drum de 
3-4 ore de la Timișoara. Supor
terii deveni se vor putea întâl
ni cu favoriții lor luni, de la 
ora 18.00, la Sala Sporturilor 
din Deva, când FC CIP va juca 
pe teren propriu în cadrul 
etapei a 14-a cu Energia 
Focșani. La acest joc devenii 
nu-i vor avea însă în teren pe 
portarul Juverdeanu - acci
dentat și pe Matei care e și 
accidentat și suspendat.

pe lângă că s-a renunțat la 
“taxarea” atașamentului fa- 
nilor față de echipă, în prețul 
biletului va fi inclus și pro
gramul de meci.

Partida dintre Jiul și Rapid 
care se va disputa la 
Petroșani, de la ora 13.00, este 
a 58-a întâlnire directă între 
cele două echipe. De-a lungul 
timpului, Rapid a obținut 37

de victorii, Jiul 11, iar 9 me
ciuri s-au încheiat la egali
tate. Dintre cele 28 de meci
uri jucate la Petroșani, 7 s- 
au terminat la egalitate, 11 
victorii a obținut Jiul, iar 
giuleștenii au câștigat 10 par
tide. Ultima victorie a giu
leștenilor la Petroșani daitează 
din 1998, când au câștigat cu 
scorul de 6-2.

Clasament
1. Dinamo 18 16 1 1 38-10. 49
2. Steaua 18 11 5 2 37-10 38
3. Rapid 18 10 6 2 33-13 36
4. CFR Cluj 18 11 2 5 38-24 35
5. Gloria 18 9 3 6 24-18 30
6. Poli Tim. 18 8 5 5 17-13 29
7. FC Vaslui 19 8 4 7 25-29 28
8. Oțelul 18 8 2 8 24-32 26
9. UTA 19 7 3 9 17-20 24
10. Pandurii 18 6 5 7 15-17 23
11. U. Craiova 18 6 5 7 22-33 23
12. U. Urziceni 18 6 3 9 14-19 21
13. Poli lași 18 5 6 7 18-26 21
14. Farul 18 5 5 8 20-21 20
15. Ceahlăul 18 5 2 11 13-25 17
16. FC Argeș 18 4 2 12 12-23 14
17. Jiul 18 2 5 11 8-24 11
18. FC Național 18 2 4 12 12-30 10

Vor victoria
Deva (C.M.) - Cetate 

Deva se prezintă cu pla
nuri mari la reluarea 
Ligii Naționale feminine 
de handbal care va avea 
loc duminică, când se va 
disputa etapa a 11-a. „O 
victorie în meciul cu 
HCM Baia Mare, progra
mat de la ora 11.00, la 
Sala Sporturilor din 
Deva, ne poate aduce. 
aproape de un loc în 
cupele europene”, afirma 
președintele clubului, 
Marian Muntean.

Corvinul amical cu Poli II
■ Echipa hunedoreană 
continuă pregătirea, 
deși campionatul e 
întrerupt.

Hunedoara (C.M.) - Corvi
nul 2005 Hunedoara va 
susține, sâmbătă, de la ora 
12.00, la Stadionul “Michael 
Klein”, un meci amical cu 
Poli II Timișoara. “Este un 
joc revanșă, după ce miercuri 
noi am învins la Timișoara 
cu scorul de 2-1, prin golurile 
marcate de Kiraly și Loghin, 
un junior de 19 ani de la

Școala de fotbal Gică Popes
cu”, preciza Titi Alexoi, 
antrenorul hunedorenilor.
Remanierea lotului

“Tțebuie precizat că îna
inte de acest joc s-a făcut o 
analiză a evoluției jucă
torilor în turul de campionat 
și finanțatorul clubului, Flo
rin Uscatu, a decis să renunțe 
la serviciile jucătorilor 
Kiraly, Tarcea, Sabou, Mon- 
dea, Ordean și Cobârzan. în 
plus, Bunea era la final de 
contract și a părăsit echipa. 
Am rămas așadar cu un lot

de 19 jucători, pentru că în 
schimbul celor șase a fost 
adus deocamdată la echipă 
numai un singur jucător, 
respectiv Sălăjan de la Re
tezatul Hațeg. Pentru între
girea lotului ni s-a promis 
totuși că vor mai fi aduși în 
scurt timp și alți jucători 
tineri la echipă”, comenta 
Titi Alexoi. Formația hune
doreană va susține, săptă
mâna viitoare, un nou amical 
cu echipa din Liga a IV-a 
Agrocompâny Băcia, după 
care va continua pregătirile 
până în 20 decembrie.

Deva (C.M.) - Programul etapei a Xl-a, 10 decembrie: 
Cetate Deva - HCM Baia Mare; Rulmentul Brașov - Astral 
Poșta Câlnău; HC Zalău - Tomis Constanța; Oțelul Galați 
- Dunărea Brăila; HCM Roman - U. Jolidon Cluj; Oltchim 
Rm.Vâlcea - Mureșul Tg. Mureș; Rapid CFR București - 
Universitatea Timișoara.

Cupa Presei la Fotbal
1. Deva TV
2. Național FM
3. Antena 1
4. Hunedoreanul

Meciuri

Clasamentul
1. Oltchim Rm. V. 10 10 0 0 347-233 20
2. Rulmentul Brașov 10 9 0 1 294-226 18
3. U. Jolidon Cluj 10 8 0 2 282-253 16
4. HCM Roman 10 7 0 3 267-273 14
5. Dunărea Brăila 10 6 1 3 278-261 13
6. Astral P. Câlnău 10 6 0 4 286-247 12
7. Tomis Constanța 10 6 0 4 249-248 12
8. HCM Baia Mare 10 5 0 5 253-252 10
9. Cetate Deva 10 4 0 6 248-254 8
10. Oțelul Galați 10 3 0 7 252-252 6
10. HC Zalău 10 3 0 7 234-262 6
12. Rapid CFR 10 2 0 8 239-286 4
13. U. Timișoara 10 0 1 9 249-350 1
14. Mureșul Tg. M 10 0 0 10 236-317 0

Etapa a XIl-a, 17 decembrie: HCM Baia Mare - Universi
tatea Timișoara; Mureșul Tg. Mureș - Rapid CFR București; 
U. Jolidon Cluj - Oltchim Rm. Vâlcea; Dunărea Brăila - 
HCM Roman; Tomis Constanța -Oțelul Galați; Astral Poșta 
Câlnău - HC Zalău; Cetate Deva - Rulmentul Brașov.

■ Competiția aliniază 
la start opt echipe de 
la ziarele, radiourile și 
televiziunile din Deva.

Deva (C.M.) - Prima ediție 
a Cupei presei la fotbal, com
petiție organizată la inițiati
va cotidianului Servus Hune
doara, își va disputa primele 
jocuri, duminică, la Baza 
Sportivă Real Sport, de la Sta
dionul Cetate.

Opt formații, din presa 
scrisă și audio-vizuală din 
Deva, se vor înfrunta, în 10 și 
17 decembrie, pentru titlul de 
cea mai bună echipă și pre
miile puse la bătaie de orga
nizatori. Carpat Cement Hold
ing Deva oferă o sponsorizare 
pentru organizare, iar Baza 
Sportivă Real Sport pune la 
dispoziția participanților te
renul de joc și vestiarele. La 
finalul competiției vor fi pre

miate cele mai bune echipe, 
cel mai bun portar, gol
gheterul turneului și cea mai 
fair-play echipă.
Două grupe

Cele opt formații au fost 
repartizate în două grupe, în 
urma tragerilor la sorți. Gru
pa A poate fi socotită grupa 
audio-vizualului, pentru că în 
ea au fost repartizate televi
ziunile Deva TV și Antena 1, 
postul de radio Național FM 
și cotidianul „Hunedoreanul”. 
în schimb, grupa B este cea 
a presei scrise.

în afară de postul de tele
viziune One TV, toate cele
lalte competitoare sunt re
prezentante ale presei scrise: 
„Cuvântul Liber”, „Mesagerul 
Hunedorean” și „Servus Hu
nedoara”. Majoritatea me
ciurilor din cele două grupe 
preliminare se vor desfășura 
duminică, 10 decembrie, iar

Deva TV - Antena 1,10 decembrie, 
ora 14
Național FM - Hunedoreanul, 10

1. Cuvântul Liber
2. One TV
3. Mesagerul Hunedorean
4. Servus Hunedoara

Meciuri______________________
Cuvântul Liber - Mesagerul, 10 
decembrie, ora 11.30
One TV - Servus Hunedoara, 10

în 17 decembrie se vor dis
puta ultimele trei meciuri de 
calificare, după care se vor 
juca semifinalele, finala mică 
și finala mare. După cupa

decembrie, ora 10.00
Deva TV - Național FM, 10 decem
brie, ora 15.30
Antena 1 - Hunedoreanul, 10 
decembrie, ora 12.30
Deva TV - Hunedoreanul, 10
decembrie, ora 16.15
Național FM-Antena 1,17 decem
brie, ora 12.15

decembrie, ora 10.45
Cuvântul Liber - One TV, 10 decem
brie, ora 13.15
Mesagerul - Servus Hunedoara, 10 
decembrie, ora 14.45
Cuvântul Liber - Servus Hunedoara, 
17 decembrie, ora 10.00
One TV - Mesagerul Hunedorean, 
17 decembrie, ora 10.4

presei se intenționează for-, 
marea unei echipe a jur
naliștilor care să se înscrie în 
Campionatul Județean de Fut
sal.

media.ro
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• Bronz. Sportivul Răzvan Florea a obținut, 
joi, medalia de bronz în finala probei de 
200 metri spate din cadrul Campionatelor 
Europene de natație în bazin scurt, de la 
Helsinki. Florea, care a obținut timpul 
1:53.71, a fost devansat de rusul Arkadi 
Viatchanin, cu timpul de 1:49.98, ceea ce 
constituie un nou record european, și de 
germanul Helge Meeuw (1:53.45).

■ Directorul departamen
tului de licențiere spune 
că jandarmii nu vor mai 
asigura ordinea la meciuri.

Vasile Maftei (Foto: fan) 

La Interpol
București (MF) 

Jucătorul echipei Rapid, 
Vasile Maftei, a declarat 
că s-a prezentat la biroul 
din România al Inter
polului, ca urmare a in
cidentului de la Atena, 
unde a fost reținut trei 
ore pe aeroport, fiind 
confundat cu un infrac
tor cu același nume și 
dată de naștere.

„Am fost la biroul din 
România al Interpolului 
și de aici au transmis 
toate datele mele către 
biroul din Italia, pentru 
că cei de acolo puseseră 
interdicția pe numele de 
Vasile Maftei până în 
2009. Mi-au explicat că a 
fost o confuzie”, a decla
rat Maftei.

Parma 
trece
Roma (MF) - Echipa 
FC Parma s-a califi
cat în sferturile de 
finală ale Cupei Ita
liei, după ce a învins, 
cu scorul de 3-1, 
formația SSC Napoli, 
din liga a doua, în 
manșa secundă a 
optimilor competiției. 
Pentru FC Parma au 
marcat Cigarinl 
'45+2 (p) și Dedici 
'53, '66, în timp ce 
pentru Napoli a 
înscris Dalia Bona 
'83.
în tur, Napoli a 
învins cu scorul de 
1-0.
Programul, sferturilor 
de finală ale com
petiției, programate 
pe 10 și 17 ianuarie 
2007: Internazionale 
Milano - Empoli, 
Sampdoria Genova - 
Chievo Verona, AC 
Milan - Arezzo (D2), 
FC Parma - AS 
Roma.

București (MF) - Directorul 
departamentului de licențiere 
din cadrul FRF, Viorel Duru, 
a declarat agenției MEDIA
FAX că, potrivit noilor norme 
UEFA de siguranță pe sta
dioane, din sezonul 2007-2008, 
jandarmii nu vor mai putea 
asigura ordinea la meciurile 
pe care echipele românești le 
vor disputa în cupele europene. 
Fără jandarmi pe stadion

„Am primit de la UEFA 
noile reglementări privind 
dotările stadionului, pe care, 
după ce le vom traduce, le 
vom înainta cluburilor, la 
jumătatea lunii. Toată lumea 
trebuie să știe ce condiții tre
buie să îndeplinească un sta
dion pentru a putea fi omolo
gat, începând cu sezonul 2007- 
2008. Prima evaluare se va 
face chiar în februarie 2007. 
Stadioanele vor fi catalogate 
după trei grupe valorice, plus 
categoria Elite. UEFA a edi
tat chiar și o broșură specială 
pentru măsurile de siguranță 
și securitate care ar trebui 
respectate. La noi, deocam
dată, se merge foarte mult pe 
mobilizarea jandarmilor. Adi-

Premiată. Gimnasta Cătălina Ponor va 
primi premiul județean pentru sport în anul 
2006, pe județul Constanța, în cadrul unei fes
tivități care va avea loc în jurul datei de 20 

. decembrie. _______ (Foto: FAN)

adoptarea noilor reguli, în aceeași șl Steaua

Cisse apt
Marsseille (MF) - Ata

cantul francez al echi
pei Olympique Marseille, 
Djibril Cisse, a fost de
clarat apt de joc de către 
medicii care l-au operat 
de fractură la picior, în 
iunie, informează AFP.

Potrivit site-ului ofi
cial al grupării franceze, 
Cisse a efectuat nume
roase controale coordo
nate de profesorul Fre
deric Farizon, cel care a 
și efectuat operația, aces
ta declarându-1 pe Cisse 
apt de joc.

Antrenorul lui OM, 
Albert Emon, urmează să 
decidă dacă îl va utiliza 
pe Cisse în meciul de 
sâmbătă cu Monaco, în 
etapa a XVII-a a campio
natului francez.

Pe liber
Brașov (MF) - Noul președinte al clubului 

FC Brașov, Dinu Gheorghe, a anunțat, într-o 
conferință de presă, că gruparea din Liga a 
Il-a a decis să renunțe la serviciile a nouă 
jucători.

Cei nouă jucători sunt: Bodea, Florin 
Moldovan, Goia, Vidojevici, Turcu, Aldea, 
Goșman, Pereș și N. Petre.

„Am luat decizia de a renunța la jucătorii 
care s-au obișnuit cu non-performanța la FC 
Brașov. Personal, cred că într-un an, maxi
mum doi, FC Brașov va redeveni ceea ce a 
fost atunci când făcea o figură frumoasă în 
prima divizie”, a spus Dinu Gheorghe.

Pleacă 
Șevcenko?

Londra (MF) - Atacantul 
ucrainean Andrei Șevcenko a 
declarat că, din păcate, jocul 
său nu este pe placul antreno
rului echipei Chelsea, Jose 
Mourinho, arătându-se dispus 
să revină oricând în Italia, 
pentru a demonstra că încă 
are valoare, informează AFP, 
care citează cotidianul The 
Guardian.

Atacantul ucrainean a 
adăugat că încă nu a discu
tat cu oficialii grupării en
gleze pe marginea speculații
lor privind un posibil împru
mutat al său la AC Milan, 
echipă de la care a fost achi
ziționat în vara acestui an. 
„Toată lumea scrie despre îm
prumutul meu la AC Milan. 
Nu am abordat subiectul cu 
oficialii clubului, dar proba
bil că nici aceștia nu au luat

(Foto: FAN)Duru ■ Prezentând ultimele noutăți în domeniu

că se aduc 2000 de jandarmi, 
de parcă stadionul ar fi în 
stare de război. Nu mai au ce 
să caute uniforme pe stadion, 
pentru că acest lucru poate să 
incite. Toată lumea o știe. 
Ăsta e modelul din Evul 
Mediu, ca să zic așa. în epoca 
tehnologiei digitale se folo
sesc camere de luat vederi cu 
circuit Închis și intrarea se 
face pe bază de cartelă mag
netică. Vor trebui luate mă-

Munți își lasă plete
■ Tehnicianul piteș- 
tenilor vrea sâ bată Poli 
Timișoara și să-și vop
sească părul în alb-violet.

Pitești (MF) ■ Antrenorul 
echipei FC Argeș, Dorinei 
Munteanu, a declarat că dacă 
formația sa va câștiga meciul 
cu Poli Timișoara, din etapa 
a XlX-a a Ligii I, își va lăsa 
părul să crească și apoi îl va 
vopsi în culorile alb-violet, 
transmite corespondentul ME
DIAFAX,

Munteanu a menționat că 
meciul cu Poli Timișoara va 
fi capital pentru mulți dintre 
jucătorii săi. „Unii fotbaliști 
își vor juca locul de muncă 
pentru viitorul sezon”, a spus 
tehnicianul, care după parti
da cu formația timișoreană va 
merge prin țară pentru a 
căuta jucători. 

Șevcenko - E pregătit să-și facă bagajele (Foto: fan)

vreo decizie. Dar dacă se va pregătit să-mi fac bagajele”, a 
analiza acest lucru, sunt spus Andrei Șevcenko.

suri precum respectarea locu
lui înscris pe bilet, suprave
gherea video în interiorul sta
dionului, cât și în afara lui”, 
a declarat, joi, Duru.

Referindu-se la criteriile pe 
care ar trebui să le respecte 
echipele ce se vor califica în 
Liga Campionilor, Duru a spus 
că Dinamo ar putea juca pe 
propriul teren cel mult meciu
rile din faza grupelor: „Nor
mele sunt foarte clare, așa 
cum au cerut federațiile națio
nale. Și acum se spune foarte 
clar, dacă vrei să joci în Liga 
Campionilor trebuie să faci 
investițiile respective, dacă nu, 
joci pe un teren care respectă

Dorinei Munteanu i-a răs
puns, de asemenea, tehni
cianul echipei Poli Timișoara, 
Alin Artimon, care declarase 
că nici nu se gândește ca Poli 
să nu bată pe FC Argeș. „Ce 
spune Artimon înainte de 
meci nu are nicio valoare, 
sunt doar vorbe în vânt, im
portant este ce va fi în timpul 
meciului sau după aceea”, a 
spus antrenorul.

Patronul grupării FC 
Argeș, Cornel Penescu, s-a 
arătat încrezător în victoria 
echipei piteștene, menționând 
că dacă Dorinei Munteanu 
va considera oportun jucăto
rilor li se vor oferi prime de 
câte 10.000 de lei pentru vic
torie.

Partida de pe stadionul 
„Dan Păltinișanu” va începe 
la ora 20,45 și va fi transmisă 
în direct de Antena 1. 

aceste reguli. La Liga Campi
onilor, doar categoriile a treia 
și elite vor putea găzdui me
ciuri de asemenea nivel. îri 
opinia mea, în momentul de 
față, stadionul lui Dinamo este 
de categoria a doua. Cu anu
mite îmbunătățiri, cum ar fi 
150 de locuri de parcare pem 
tru VIP, 400 de locuri de par
care pentru autocare și micro
buze, sală de 400 de metri 
pătrați pentru VIP sau minim 
150 de locuri la masa presei, 
vor putea să joace meciurile 
din grupele Champions League 
pe stadionul din Ștefan cel 
Mare. Dar, dacă ies din grupe, 
este exclus”.

Dorinei Munteanu (Foto: fan)

Dezmințire
Madrid (MF). - Gru

pările FC Barcelona, 
Betis Sevilla și Valencia 
au dezmințit informațiile 
din cotidianul Le Monde, 
potrivit căruia ar fi re
curs la serviciile docto
rului Eufemiano Fuentes, 
aflat în centrul unui vast 
scandal de dopaj sangvin, 
informează AFP.

Clubul Real Madrid, de 
asemenea citat de Le j 
Monde în legătură cu^/ , 
Fuentes, nu și-a exprimat 1 
punctul de vedere. I

Fotbalistul echipei FC 
Barcelona, Giovanni Van 
Bronckhorst, a declarat 
că nu știe că ar fi exis
tat vreo legătură între 
Fuentes și gruparea spa
niolă. „Antrenamentele 
noastre nu s-au schim
bat”, a spus fotbalistul.
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Media Best Solutions

Seminarul va avea Ioc in data de 14 decembrie 2006, 
la Hotel Alexandra din Geoagiu-Băi și este organizat cu sprijinul 

partenerilor oficiali ardap și W tNm* Cornrruct. 
Organizatori: 

Centrul de Afaceri Master

j ! •
Pentru detalii și înscrieri: 0720-561010, 0722-398356. < ! '

Agenția. W vras ■ J

>ovită să participați la. seminarul cu temi

w 4
Ml

Pentru că e Luna Cadourilor, 21 decembrie vă poate aduce

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

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

CONCURS

I2

t:
3
>

l

c
T

i

t

u

Vând ap. 2 camere (03)
• decomandate, Mul Decebal, et. intermediar, 
balcon închis, parchet, st 55 mp, etaj 2, 
cărămidă, bucătărie mare, contorizări, preț 
136.000 RON, negociabil Tel. 0726/710903. (Al)
e arcuit, contorizări, balcon închis, et. 3, zona 
Gojdu, preț 115.000 ron. Tel. 0726/316796; 
0745/639022. (Al)
• decomandate, contorizări, balcon închis, 
îmbunătățiri, zona Minerului, 85.000 RON. 
0726/316796; 0745/639022. (Al)
•'bd. Bălcescu, et. 2, dec., centrală termică, 

amenajat, preț 120.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• zona Minerului, et. 1, dec., faianță, gresie, 
balcon, parchet, preț 26.000 euro, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
o In Gojdu, et intermediar, semidec., contorizări, 
parchet, preț 115.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
e in Dada, parter, faianță, gresie, termopane, 
convector, preț 70.000 RON, tei. 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, amenajări 
moderne, centrală termică preț 125.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dacia, balcon, fără amenajări, 
preț 78.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• Mul lufiu Maniu, dec., et. 8/10, parchet, 
balcon mare, contorizări, preț 105.000 RON. tel. 
0745/367893. (A2)
• pe Aleea Pescarilor, et. 1, dec., contorizări, 
balcon, s=56 mp, baie, 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, gresie, 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)

• semidec, gresie, faianță parchet, reparti
toare, et 2, zona Al. Moților, preț 980 mii. neg., 
tel. 0740/290024. (A3)

• zona Bălcescu - I. Corvin, decomandate, 
centrală termică, modifcări, parchet, gresie, 
faianță ușă de lemn capitonată bine întreținut, 
preț 127.000 ron negociabil, accept credit 
ipotecar, tel. 0723/251498,0745/302200. (A4)

• etaj intermediar, zona Gojdu, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță ușă metalică 
instalații sanitare noi, modificări, preț 35.000 
euro negociabil, tel. 0788/165703,0745/302200. 
(A4)

• decomandate, etaj 3, zona Mărăști, fără 
modificări, parchet, ocupabil azi, preț 125.000 
ron negociabil, tel. 0723/251498, 0745/302200, 
232809. (A4)

• etaj intermediar, zona Kogălniceanu - Gojdu, 
centrală termică termopan, ușă de metal nouă 
parchet, gresie, faianță balcon, închis, vedere 
pe 2 părți, preț 36.000 euro negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498,232808. (A4)
• decomandate, parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar în camere, hol și bucătărie, 
zona piață preț 110.000 ron negociabil, accept 
credit ipotecar, tel. 0745/302200, 0723/251498, 
232808. (A4)

Suntem nr. 1 
în județul 
Hunedoara

CUVÂW
• zona Trident, etaj 3, ocupabil azi, contorizări, 
fără modificări, preț 72.000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0723/251498, 
0745/302200,232808. (A4)
• etaj 3, centrală termică faianță se dă opțional 
cu mobilă zona Școala Gen. Nr. 5, preț 83.000 ron 
negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498,232809. 
(A4)
• et 2, CT proprie, balcon închis, parchet, bl. de 
cărămidă B-dul Kogălniceanu, preț 125.000 RON, 
neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228.  (A5)
• et 3, dec., contorizări, 2 balcoane mari, str. 
Dorobanți, preț 140.000 RON, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)

«m» ara

• el 3, contorizări, parchet, bloc de cărămidă 
Al. Moților, preț 66.000 RON, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• et intermediar, 2 balcoane mari, CT proprie, 
baie cu geam, modernă str. Dorobanți, preț 
137.000 RON, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• et 3, parchet, balcon, geamuri termopan, ușă 
metalică CT proprie, zona Gojdu. Merită văzut! 
Preț 130.000 RON, tel. 223400, 0724/069303, 
0742/005228 (A5)
• dec, zona Parc (Avram lancu), parter, ST 55 
mp, amenajat, ideal pentru locuit, sau birou, 
cabinet preț 40.000 euro, neg, tel. 235208, 
0729.018866,0724.620358 (A6)

PENTRU
CASA TA

Deva, Cuza - Vodă, 
nr. 37, Cooperativa 
"Progresul”, etaj. 1, 

in spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0729/018866.
(65432)

PRIMA-INVEST
LIDER IMOBILIAR AL JUDEȚULUI HUNEDOARA

• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST pune gratuit la dispoziția clienților peste OPT MII 
de oferte: garsoniere, apartamente, case, vile, spații comerciale și terenuri în scopul 
VÂNZĂRII, CUMPĂRĂRII sau ÎNCHIRIERII.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST este LIDER pe piața imobiliară a județului Hune
doara și are cea mai PERFORMANTĂ OFERTĂ LA CEL MAI BUN RAPORT PREȚ - CALI
TATE.
• GRATUIT clientul primește următoarele informații: imobiliare, creditare bancară, 
juridice, notariale, precum și RANDAMENTUL INVESTIȚIEI IMOBILIARE PE TERMEN 
MEDIU Șl LUNG.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST oferă informațiile necesare clientului pentru ca 
acesta să poată lua cea mai BUNĂ DECIZIE pentru el și să facă cea mai RENTABILĂ 
INVESTIȚIE pentru viitorul lui și al familiei.
• Toți clienții care CUMPĂRĂ prin Agenția imobiliară PRIMA-INVEST sunt serviți 
GRATUIT.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST vă așteaptă la sediul din:
DEVA, BD. IULIU MANIU, bl. C1, parter.
Tel./fax 215.212
Sau la adresa de Internet: www.prima-invest.ro. e-mail: imob@prima-invest.ro
MANAGER: ing. Nelu VERZES 0722/564.004 DIRECTOR VÂNZĂRI: Eugen Antonie, 0742/019418 
DIRECTOR: ing. Adriana VERZES 0721/055.313 DIRECTOR VÂNZĂRI: Florin Plic, 0740/210780 

• DIRECTOR VÂNZĂRI: Ionică Arcan, 0726/710903 DIRECTOR VÂNZĂRI: Iulian Saraol, 0745/639022.
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S.C. CJtt-OR SA,
cu sediul în Deva, str. M. Viteazul, nr. 12

angajează
inginer specialitatea Instalații In construcții 

pentru activitatea de proiecta re
Avantaj constituie autorizația de Inspector de șantier.
Informații la telefon 02547213751 sau ia sediul societății. (71662)

Societate de Mlcroflnanfan pe Acțiuni

Se solicită

A.P.M. Hunedoara și SC ICSH SA Hunedoara, titular al 
Proiectului, anunță depunerea documentației tehnice k vederea 
obținerii acordului de mediu pentru obiectivul SEPARATOR DE PRODUSE 
PETROLIERE situat ta HtUHAowe, Ml MmWBiR nr. SA. 

Informațiile privind potențialul MȘU asupra meatului al proiectului 
propus pot fi constatate le abilul MfM Hunedoara, Wn municipiul 
Deva, str. A. Vlaicu. nr.25, zilnic, între orele 68*16,

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

(72055)

SC SYNONIME DE... EXIM SRL
cu sediul în localitatea Petroșani, Piața Agroalimentară Dacia, nr. 6 A, 

jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru obiectivul ATELIER Șl DEPOZIT DE MOBILA, 
situat în localitatea Petrila, Str. Republicii, nr. 27 C.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, zilnic, între orele 
08.00-16.00.

Eventualele sesizări și redamații pot fl depuse în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data anunțului. (71955)

S.C. APOLLO S.A
cu sediul în localitatea Deva, Str. 1 Decembrie, nr. 37A, jud. Hunedoara, 
anunță depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu 
pentru obiectivul „Hotel și Restaurant", situat în localitatea Deva, Str. 1 
Decembrie, nr. 37A.
Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, zilnic, între orele 8- 
16. Eventualele sesizări și reclamați! pot fi depuse în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data anunțului. (72068)

ÎMPREUNĂ ÎN afacer

■ tona Dada, et. intermediar, termopane, modi
ficat. parchet laminat, bine întreținut, preț 22.000 
euro, tel 235208; 0724.620358; 0729.018866. (A6)
• zona N. Bălcescu, modificat, balcon închis, 
parchet în camere, laminat pe hol șl bucătărie, 
gresie, faianță Instalații suplimentare noi, preț 
89.000 RON, tel. 235208; 0724.620358; 0729.018866 
(46)
• tona Qojdu, etaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorlzat, suportă modificări, 55 mp, 
preț 125.000 ron, Tel. 235208,0724/620358 (A6)
• 3 b-dul Decebal, dec., s=74 mp, vedere în 2 
părți, 2 balcoane, C.T., neamenalat, preț 140.000 
RON, neg., 0745/640725. (A7)
• pe Emlneecu, aproape de Trident, et. 3, dec., 
s=68 mp, parchet, gresie, faianță, C.T., 
termopane, balcon mare deschis, preț 155.000 
RON, 0745/640725. (A7)
• In Dada, et. 2, convectorl, Instant apă caldă, 
bale amenajată, 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, semldec., et. 3, neamenalat, 2 holuri, 
parchet, contorlzări, preț 68.000 RON, tel, 
0745/640725. (A7)
• pe Zamfirescu, dec., et. 2, parchet, gresie, 
faianță, apometre, ocupabll Imediat, preț 105.000 
RON, tel. 0749/268830. (A7)
• pe Miriști, dec., et. 3, parchet laminat, gresie, 
faianță, CT, termopan, balcon, preț 135.000 RON, 
tel. 0749/268830. (A7)
• ia L uL dec., et. 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon Închis, contorlzări, s=50 mp, ocupabll 
Imediat, preț 128.000 RON, tel. 206003, 230324. 
(A7)
• tona Piață, 2 camere decomandate, modificat, 
living mare, CT cu telecomandă, termopane etc., 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg,, tel, 
0745/786578. (A8)
• tot zamfirescu, 2 camere, circuit, oresle, 
faianță, termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorlzări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Ateu Armatei, 2 camere, bucătărie, bale, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)

• zona DacabaJ, decomandate, CT, parchet, preț 
135.000 RON, neg, tel. 235208; 0724.620358; 
0729.018866. (A6)
• zona împăratul Tralan, Deva, etaj Intermediar, 
decomandate, 2 băl, 100 mp, centrală termică, 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță, parchet, 
merită văzut, garai sub bloc, preț 80.000 euro, 
Tel. 235208,0724/620358. (A6)
• Mul Decebal, et 1, dec., s=75 mp, contorlzări, 
neamenajat, preț 160.000 RON, neg., tel, 206003, 
230324, (A7)
• Mul rabat, dec., parchet gresie, faianță 
C.T., zona Artlma, preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324(A7)
• pe AL straiului, semldec., et. 3 din 4 gresie, 
faianță, C.T., liber, preț 85.000 RON, neg,, tel. 
0740213174 (A7)
• Dada, bucătărie modificată, parchet, gresie, 
faianță contorlzări, preț 88.000 RON. tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona împăratul Tralan, 3 camere decoman
date, et bun, st 105 mp, modificat, 2 băl, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garaj + pivniță 42 mp, preț 82,000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona L Creangă parchet, contorlzări, st 78 mp, 
pretabll pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• Mffildec- umere cu oarchet. contorlzări, 
balcon, etaj 1, zona Gojdu, Deva, preț 130.000 
Ron, tel. 231800, (A9)
• zonă centrală Brad, 2 băl, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040,480,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613366. 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvln, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță, CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
• dec, 2 băl, hol central, balcon, eta) 3, zona 
Progresul, Deva preț 50.000 euro negociabil, tel. 
231800. (A9)

• caiă la țară în comuna Unirea, lângă Hațeg*
preț negociabil. Tel. 0727/386660. (T)__________

Vând garsoniere (19)
• urgent, zona Mărăști, parter, balcon înehti 
contorlzări, complet amenalată 2 focuri, preț 
negociabil, la vedere. Tel. 222313,0747/692330. 
(T)

i

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva, 8 balcoane, 2 băl, scară Interioară 
centrală termică 130 mp, preț 240.000 ron. Tel. 
0722/564004. (Al)
• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et bun, 3 bă, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)

Vând case, vile (13)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• In Dove, orice zonă Indiferent de amenajări, 
sau etaj, evaluare la vedere, cu plata urgent, tel. 
0723/251498,0745/302200,232809. (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• zona Miriști, st 30 mp, contorlzări, parchet, 
balcon închis, preț 65,000 RON. Tel. 0728/710903. 
(Al)
• confort L dec., bucătărie, bale, faianță gresie, 
contorizări, et, Intermediar, zona Dorobanți, preț 
85.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• confort L dec., bucătărie, bale, faianță gresie, 
suprafață de peste 40 mp, zona Dorobanți, preț 
110.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
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• tona Dada, 2 camere, CT, parchet, gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zonă centrali 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, oalcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• iir te, multiple 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, poala, faianță, parter, zona A preț nego
ciabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)

• Deva, bl. LL (deasupra Cud căițR), 
închiriez Hlă pentru sejururi, Ctădun, Reve* 
fo ,la McXeAlm, condei ocddentek Tel 
mi/U0Ni(l/U2)

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

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandata, parter, 90 mp, vad deosebit și 
teren intravilan 874 mp, în Cârjițl. Tel. 
0722/722112. (T)
• urgent, i nWecom i, balcon închis, 
parchet, etaj 2, contorlzări, 2 focuri, zona Astoria, 
preț 950 milioane, negociabil. Tel. 0742/019418. 
(Al)
• Qojdu, etaj 1, contorlzări complete, parchet, 
balcon, fără îmbunătățiri, preț 136.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)
• dec, CT, 2 balcoane, bucătărie modificată, 
gresie, faianță, parchet, boxă, zona Dorobanți, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, termopane, gresie, 
faianță, parchet, garaj, boxă, zona Imp. Traian, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• semldec, parchet, apometre. repartitoare, 
balcon închis, zona Gojdu. preț 13 miliarde, tel. 
0740/290024. (A3)
• decomandate, 70 mp, contorlzări totale, 
parchet, balcon mare, 2 băi, zona Bălcescu, preț 
130.000 ron negociabil, accept credit ipotecar, 
tel.0723/251498,0745/302200,232809. (A4)
• cu garaj și boxă mare, zona împăratul Traian, 
110 mp, etaj 2, cu centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță, 2 balcoane, poziție 
deosebită, zonă liniștita, accept credit ipotecar, 
preț 79.000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200,232809. (A4)
• zona Udo, ultracentral, 2 băi, balcon, deco
mandate, termopan, parchet, gresie faianță, 
bine întreținut, preț 55.000 euro negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703. (A4)
• dec., et 2, CT proprie, 2 băi, 2 balcoane, 
geamuri termopan, mobilat, str. Dorobanți, preț 
53.000 euro, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• el inten r, dec., CT proprie, 2 băi, 2 
balcoane, st=94 mp, b-dul 22 Decembrie, preț 
175.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (A5)
• zona Decebal, et 3, termopane, 2 băi cu gresie 
și faianță, 2 balcoane închise, totul contorizat, 
parchet in camere, merită văzut, preț 45.000 
euro. tel. 235208; 0724.620358; 0729.018866. (A6)

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

Al - Prima Invest
A2 - Garant Consulting 
A3 - Imobfranc
A4 ■ Fiesta Nora
A5 - Casa Betania
A6 - Rocan 3000 SRL
A7 - Mimason
A8 Morellia
A9 - Elitte
A1O - Liliacul Multicom

• inert, Deva, zonal. Maniu, dec-, 2 balcoane, 2 
băl, 120 mp, centrală termică aer condiționat, 
preț 80.000 euro. Tel. 215212(A1)
• idee, CT, parchet balcon, zona Miorița, preț 
40.000 euro, tel, 0726/316796; 0745/639022. (Al)
• dac, gresie, faianță parchet CT, garai, boxă 
et. Intermediar, zona împăratul Tralan, 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)
• dec, living, faianță gresie, 2 băl, 2 balcoane, 
bucătărie modificată et. Intermediar, zona 
Banca Transilvania, preț 70.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• zona CarpațL etaj 1, balcon mare închis, 
contorlzări, parchet fără modificări, sau 
amenajări, accept credit Ipotecar, preț 50.000 
euro negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498, 
232809. (A4)
• decomandate, eta| 2, zona Emlnescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică parchet, 
fără modificări, sau amenajări, poziție 
deosebită accept credit ipotecar, tel. 
0745/302200,0723/251498. (A4)
• et 1, dec., 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 53.000 euro, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• doc, «t= 100 mp, contorlzări, zona Dorobanți, 
preț 46.000 euro, tel. 223400, 0720/387896. 
0740/914688 (A5)
• termopane, CT proprie, bucătărie mare, 
cămară in balcon, Al. Lalelelor, preț 42.000 euro, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• zonă ultracentrală, et. 2, st 100 mp. balcoane 
spațioase, decomandate, gresie, faianță, 
parchet în camere, 2 băi, CT, proaspăt zugrăvit 
merită văzut preț 60.000 euro, tel 235208; 
0724.620358. (A6)
• bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg., tei. 235208,0729/018866. (A6)
• pe B-duf 22 Oecembrie, dec., et 3 din 4, modi
ficat, living mare, 2 băi, 2 balcoane, C.T., ușă 
metalică s= 102 mp, amenajat frumos, preț 
62.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• pe Dorobanți, et. 4, acoperit cu tablă C.T., 2 
băi, balcon, neamenajat preț 48.000 euro, 
tel.0749/268830. (A7)
• pe I cu, et 2, semidec., bloc de cărămidă 
contorizări, parchet 2 băi, s=80 mp, preț 170.000 
RON, neg. ,tel. 206003,230324. (A7).
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi, parchet termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)

• casă noul, In Deva, P+E+M, sc 240 mp, 2 
Intrări separate, 5 camere, 2 băl, 2 bucătării, 
garai, centrală termică canalizare, 400 mp teren, 
preț 98,000 euro, negociabil. Tel. 0722/564004 
(Al)
• caii la 14 km de Deva 3 nivele, garaj șl 800 mp 
teren, totul nou, canalizare, apă, gaz, curent, 
preț 65.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• caii bătrânească, cu teren 2000 mp, fs 24, 
apă gaz, canalizare, preț 38 euro/mp, neg, tel. 
0742-019418 (Al)
• urgent, 4 camere, bale, bucătărie, curte șl 
grădină st=l .500 mp, apă curent, sobă teracotă 
zona Crlstur, preț 1,8 miliarde, neg., tel. 
0740/290024.(A3)
• urgent 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 Călugărenl, 
preț 230.000 RON, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• caii, P+l, 4 camera, 2 băl, garaj, CT proprie, 
parțial termopane, st=l,200 mp, Deva preț 
100.000 euro, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• zonă ultracentrală casă modestă 450 mp, 
acces auto, toate utilitățile (apă gaz. curent), fs 
15 m, merită văzută preț 250.000 ron. Tel. 235208, 
0724/620358. (A6)
e zona laritiu, D+ P+l, 4 camere, 2 băl, 2 
bucătării, balcon, scară Interioară gara] pentru 
2 mașini, grădină centrală termică preț 200000 
euro, tel. 235 208,0724-620358. (A6)
• zona Pietroaie, P+l, construcție 2000, parter:
2 camere, hol, baie, bucătărie, garaj, la etaj: 3 
camere, hol, bale, bucătărie, pretabil 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg,, tel. 
0745/640725. (A7)
• co trucțJo 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi.
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
e construcție 1N0, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• 3 camere, bucătărie, bale (gresie, faianță), 
piscină curte, ST=580 mp, zona ultracentrală 
Deva preț 150.000 euro negociabil, tel. 231.800; 
0740/317.314. (A9)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0786/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
București, preț negociabil, tel. 0254/613.366 și 
0786/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A apă cu rentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, rt 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0786/040.490.0788/158.483. (A10)
• Brad, zona B. curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0786/158483. (A10)

• 2 camera, bale, et. Intermediar, zona Gojdu, 
preț 67.000 RON, tel. 0741/154401.227542 seara. 
(A2)
• doc, ocupablă Imediat, zona Zamfirescu, preț 
22,000 euro, neg., tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)
• doc, bucătărie, bale, faianță gresie, balcon, 
contorlzări, zona Contlm, preț 85.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• urgent, zona Dorobanți, et. Intermediar, 
balcon, contorlzări, preț 80.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona Dada, modernizări, et 1, preț 
60.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Gojdu, et. Intermediar, 
contorlzări, preț 67.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• semldec, zona Miriști, preț 65.000 RON, tel. 
0740/290024. (A3)
• doc, gresie, faianță parchet, CT, bucătărie 
modificată zona Dorobanți, st=40 mp, tel? 
0740/290024. (A3)
• urgent semldec, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, mobilată balcon închis, zona 
Mărâștl, preț 670 mil., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• zona Decebel, zona pieței, cu balcon, deco
mandată, debara bale mare, gaz 2 focuri, 
termopan, parchet, ocupabllă Imediat, preț 
83.000 ron negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (A4) «
• zona M. Viteazul ■ piață, balcon, fără ii 
modificări sau amenajări, ocupabllă In 7 zlf», 
accept credit Ipotecar, preț 71.000 ron nego
ciabil, tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)

• et 1, dec., contorlzări, termopane, gresie șl 
faianță modeme, Al. Romanilor, preț 65.000 RON, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0742/005228 (A5)
• et ă contorlzări, balcon, Al. Crlșulul, preț 
48.000 RON, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• parchet laminat apometre, lavabil, B-dul 
Kogălniceanu, preț 75.000 RON, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228 (A5)
• zona M, Emlnescu, dec., et. 3, ocupablît i W 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208,1 ' 
0729/018866. (A6)
• zona lori balcon mare, contorlzări, 
ocupabllă Imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208 0729/018866. (A6)
• zona Plată et 2, contorlzări, balcon, parchet, 
preț 235208 0724/620358 (A6)
• urgent In zona Gojdu, etl, 2 camere, s=27 mp, 
contorizări, parchet, preț 61.000 RON, neg, tel. 
0749/268830. (A7)
• zona Emlnescu, et.3, semldec., s=26 mp, 
neamenajată zugrăvită curată contorizări, preț 
55.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (A7)

• pa Mul I. Maniu, et. 2, dec., neamenajată
ocupabilă imediat s=30 mp, preț 85.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7) . v
• In zona Miorița semidec., s=30 mp, parchet|i~< 
apometre, neamenajată liberă etaj 8, preț 

71.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (A7)

• In Dorobanți, parter, dec., s=27 mp, gresie, 
faianță rolete exterioare, contorizări, liberă, preț 
69.000 RON, neg., tel. 0745/640725. (A7)

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

Vând case la țară (17)

• casă compusă din: beci; parter- 2 
camere, baie, hol închis; etaj 1 - dormitor, 
bucătărie, baie mare amenajată, balcon 
închis, geamuri și balcon din termopan; 
garaj, boxe, curte cu 2 intrări, Ilia, Str. 
Libertății, nr. 11A. Tel. 0722/211359. 
(6024706/4.12)

ANUNȘ4UBLIC
A.P.M. Hunedoara și SC 
ICSH SA Hunedoara, titular 
al Proiectului, anunță depu
nerea documentației tehnice în 
vederea obținerii acordului de 
mediu pentru obiectivul 
CANALIZARE APE UZATE Șl 
PLUVIALE situat în Hunedoara, 
str. Peștișu Mare FN.
Informațiile privind potențialul 
impact asupra mediului al 
proiectului propus pot fi 
consultate 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, in termen de IO 
zile lucrătoare de la data 
apariției anunțului.

(72055)

• urgent zona Dacia dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578 (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet gaz contorizat 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288 
(A8)
• zona Dorobanțt bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță, inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288 (A8)
• dec, amenajată (parchet laminat gresie, 
faianță), contorizări, etaj 3, zona Zamfirescu 
Deva preț 85.000 Ron negociabil, tel. 231.800; 
0740/317314. (A9)
• semldec, suprafață 35 mp., cameră cu 
Darchet contorizări, balcon, zona Mărăști. Deva 
preț 62,000 Ron negociabil, tel. 231800; 
0740/317314, (A9)

ÎS SA ORĂȘTIE
Angajează

Cerințe:
• studii superioare
• capacitate de comunicare
• cunoștințe de operare PC
• cunoașterea unei limbi străine, de preferință engleza
• domiciliul în Orăștie sau în localitățile apropiate
Se oferă:
• pachet salarial motivant
• posibilitatea dezvoltării carierei

Persoanele interesate pot trimite CV-urile până la data de 15.12.2006 
prin fax la numărul 241942, e-mall; faresarfares.ro. sau la 
SECRETARIATUL societății din Orăștie, Str. Plantelor, nr. 50.

(72072) V.

RECLAME

faresarfares.ro
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muncitor întreținere, in data de 18 aewmbrie 2006, 
ai» 10. Informații la todial gealil lin Deva, str. T. Maiorescu, 
nr.30, sau h telefonul: 0254/230.564. (71841)

• Brad, confort 1 sporit, etaj 2, mobilată, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
Wl/I584ffl. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)
• foarte urgent, garsonieră tn Deva, orice zonă, 
se oferi preț bun, plata Imediat, de preferință 
fără amenalărl, se oferă de la 67.000 ron până la 
90.000 rO" tel «AM2M. 723/251498. (A4)

Vând terenuri (21)

• Deva, 150 mp + teren, 2 garaje, CT, canalizare, 
apă gaz, preț 82.000 euro, tei. 215212. (Al)
■ 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)
• zona Go|du, modificat în spațiu comercial, 
contorizărl, preț 36.000 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200,232808.(A4)
• zona Emlnescu, parter, modificat spațiu 
comercial, parchet, gresie șifaianță contorizari, 
ocupabll repede, preț 120.000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498,232809. (A4)

«irelvi<> SC FELVIO DISTRIBUTION SRL
Unic distribuitor al produselor Philip Morris, KRAFT șl WRIGLEY în 

județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Argeș și HUNEDOARA angajează 
pentru județul Hunedoara, punctul de lucru DEVA, AGENT VÂNZĂRI pe 
divizia Philip Morris.

Cerințe: studii medii sau superioare; bune abilități de comunicare; 
permis auto categ. B; profesionalism, seriozitate, dinamism, experiență 
în vânzări minim 1 an, de dorit.

Responsabilități: îndeplinirea obiectivelor și sarcinilor aferente 
postului

OFERIM: pachet salarial motivant, mediu de lucru dinamic
Cei interesați pot depune CV și scrisoare de intenție pe adresa e-mail: 

dmanolescuafelvio.ro sau la fax: 0254/223 320 până la data de 14 
decembrie 2006. (72130)

Garaje (43)

Oecese (75)

• două terenuri extravilan, de 6.000 și 24,700 mp, 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton; acte in 
regulă șl cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.CT)
• Intravilan, pretibH depozlt/hală producție/ 
hotel, pregătit pentru a construi pe el, la DN7, 

,3041 mp, fs 90 m, CF, PUD, CU, avize, proiect hală 
de 420 m, branșamente de utilități, liber de 
sarcini, tel. 0723/230204. (T)
• teren Intravilan, Șolmuș, situat pe șoseaua 
spre Bbholt, 1200 mp, fs 12 m, preț 12 euro mp, 
negociabil. Tel. 0746/029058. (T)
• Deva, zonă rezidențială, 6 parcele, 740 mp 
parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 euro 
parcela. Tel. 0722/564004. (Al)
• Intravilan, st 5800 mp, fs 27.5 m, Intersecția. 
Vulcan cu Cozla, preț 15 euro/mp, negociabil. 
Tel. 0740/210780. (Al)
• urgent, taran Intravilan, st=3.519 mp, fȘ=20 m, 
zona Bârsău, preț 1,5 euro/mp, acces din drum, 
tel. 0740/290024. (A3)
• teren Intravilan, st=2.750 mp, fs=20 m, 
facilități: apă, curent, gaz, zona Sântandrel, preț 
15 euro/mp, tel. 0740/290024, (A3)
• teren Intravilan, st= 5,700 mp, fs=3C m, 
facilități: apă, gaz, curent, zona Sântuhalm, preț 
20 euro/mp, neg., tel. 0740/290024. (A3) ,
• In Deva, zona Eminescu, parcelat, de la 500 
mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară, poziție bună. Ideal pt Investiție, construțle 
casă, acte la zl, preț de la 22 euro/mp, la 25 
euro/mp, negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165703,0254/232809. (A4)
• teren Intravilan la DN 7, la Intrare tn Slmerla

i dinspre Deva, st=iO.OOO mp. fs= 25 m, toate 
utilitățile, preț 17 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)

• taran Intravilan, st=370 mp, tn zona ultracen
trală, toate utilitățile, Deva, preț 280 euro/mp, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5) 
teren intravilan la DN 7, Vețel, st= 2.300 mp, 
fs=13 m, curent electric, gaz metan, preț 7 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• taran kitravlan la DN 7, Intre Deva și Simeria,
2 parcele alăturate a câte 3.600 mp, flecare, 
utilități in zonă, preț 19 euro/mp, neg- tel. 
223400,0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 parcate cu s=800 mp, 20 x .40 m, intravilan, 
utilități tn zonă, loc drept și panoramă super, 
Deva, în prelungirea str. I. Vulcan, preț 18 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (A5)
• zona Zăvoi, 1000 mp, fs 15 m, toate uti I ități le, 
ideal construcție casă, panoramă superbă preț 
40 euro mp. Tel. 235208,0724/620358. (A6)

• Intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• Intravilan, la DN 7, st 3041 mp,fs90m,cu nr.de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg, tel. 
0745/786578. (AS)
• Dova, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg, 
tel. 0745/786576 (A8)
• Intravilan, In Deva, zona Zăvoi, 5-1000 mp, FS- 
18, utilități în zonă preț negociabil, tel. 212.141 
sau 231.86)0. (A9)
• S 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile in zonă preț 25 euro/mp, tel. 231.800 
sau 0745/511.776. (A9)
•.Brad ■ Deva, 1800 mp, intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, 03 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanțe, la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613J66.0763/04’ ». (A10)

• zona Mărăitl, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.0C~ surp, tel. 0745/786578. (A8)

• închiriez mu cumpăr garaj, In Deva, Al. 
Transilvaniei sau împăratul Traian. Tel. 
0740/525299. (5751498/4.12)

• pierdut factura nr, 07319449 cele 3 exemplare 
și chitanța 2040652 cele 3 exemplare, aparținând 
SC Lazăr &Company SNC Deva. Se declară nule. 
(4/8.12)

Solicitări servicii (71)

Vând alte imobile (27)
• două camera la parter (uscătorii), zona Baroul 
de avocați; complex de alimentație publică P+l 
și apartament de serviciu. Tel. 0723/514133, 
235570. (T)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjenl, preț negociabil, tel. 
0254/613.36 "788/040.490,...M/’=A 483. <A10)

Mobilier și interioare (47)

o caut urgent femele pentru îngrijirea perma
nentă a unei femei bolnave, la domiciliul aces
teia. Tel, 0254/219934. (T)

(mobile chirii (29)
• primase In gazdă o elevă aproape de Liceul 
pedagogic, la casă particulară, condiții bune, 
acces la bucătărie șl baie. Tel. 216347. (T)
• 40 mp, preț 400 euro/lună tei. 0740-210780. 
(Al)
• zona Piața Centrală st 112 mp, birou, grup 
social, preț 4 euro/mp, neg., Tel, 0742/019418. 
(Al)
• pa b-dul 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)
• pa b-dul Decebal, et. 1,3 camere dec., mobilat 
frumos,1 repartitoare, s=70 mp, preț 700 
RON/lună șl garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• str, Caraglate, et. 2,2 camere dec., CT, mobilă 
nouă, amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• oarsonlară mobilată aragaz, frigider, zona 
Marăștl, pre( 110 euro, neg., tel. 0740/290024. 
(A3)
• apartament 2 camere dec., mobilat complet, 
aragaz, frigider, zona Piață preț 150 euro/lună, 
tel. 0740/290024. (A3)
• ofer spațiu comercial de închiriat ST 45 mp, 
super amenajat, zona BRD Deva, CT. termopane, 
preț 8 euro/mp, neg., (360 euro/lună neg.), tel 
235208,0729.018866,0724.620358. (A6)
• zona MâriștL apartament 3 camere (living și 2 
dormitoare), termopane, centrală termică, 
podele laminate, tv color, gresie, faianță 
mobilat și utilat, preț 300 euro/lună Tel. 235208. 
0729/018866. (A6)
• caut apartamente sau garsoniere, (ne)mool- 
late, zona Gojdu, B-dul Decebal. piață M. 
Eminescu, ofer prețul pieței In funcție de 
condițiile oferite, tel. 235208.0724-620358,0729- 
018866. (A6)
• apartament 4 camere, zona Liliacului, etaj 
intermediar, de lux, centrală termică, 
termopane, gresie + faianță, parchet, complet 
mobilat și utilat, merită văzut, preț negociabil, 
tel. 235208,0724-620358. (A6)
• spațiu comercial în Deva, zonă ultracentrală, 
S-140 mp, amenajat, contorizări, preț negociabil, 
tel. 231.800 sau 0745/511.776. (A9)
• comercial, S-203 mp, zona 22 Decembrie, 
Deva, preț negociabil, tel. 212.141 sau 
0745/511.776. (A9)

• vând comodă nouă cu 4 sertare, 107/66/35 cm, 
preț 200 ron. Tel. 0745/750705. (T)
• vând convenabil mobilă second, birou, 
servantă, hol, bucătărie, mochete, mașină 
automată, combină frigorifică, aragaz, prețuri 
accesibile. Tel. 218084,0722/586808,0743/211074, 
0724/643045. (T)
• vând mobilă bucătărie, albă, mobilă bucătărie, 
suspendată, plus mască chiuvetă, lemn masiv, 
servantă, lemn mahon, birou furnir cireș, 
mochetă 4/2 m, negociabil. Tel. 218084, 
0722/586808. (T)

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând cartelă Orange cu număr, credit 27 
dolari, preț 68 ron, negociabil. Tel. 0744/116494. 
(T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând haină de blană, lungă, mărimea 46 ■ 48, 
preț 400 ron. Tel. 0745/750705. (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/min., prețuri negociabile. Tel. 
2iRn«4r- «a (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

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

• vând cartoll pentru perei. Tel. 0723/079658. (T)
• vând pădure în comuna Hărău, 1 ha, intrare cu 
mașină. Informații la telefon 0726/636387. (T)
• vând pord de tăiat 80 ■ 180 kg, preț negociabil, 
Ilia, tel. 0729/042742. (T)

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

Prestări servicii (72)

• sbordaM, transport zIMc, sigur șl rapid, 
persoane In Italia ■ 100 euro, Spania-120 
auro, Franța, Portugalia si Belgia, cu mașini 
moderna reduceri pentru prapuri; asigur 
necesarul pentra o călători» sigură. TeL 
0723/S2MOO, 0HR/4BBBSB, Otâ/MlOlO, 

(4/21.11)

• efectuez orice tip de lucrări în domeniul 
Instalațiilor sanitare, montez sau repar centrale 
de apartament sau case, montez boilere sau 
convectorl, sigilez apometre. Tel. 218084, 
0722/586808. (T)
• electrician autorizat execut orice lucrări la 
Instalații electrice, preț foarte convenabil. Tel. 
215654,0742/210071. (T)
• meditez matematică clasele V ■ XI, la domi
ciliul elevului, preț 3,5 ron/oră. Tel. 0726/017381.

• raflexotenpte la domiciliul clientului, minim 
12 ședințe a 50 de minute. Tel. 261108 sau 
0742/147158 (T)
• repar orice fel de defecțiune Tn domeniul 
Instalațiilor, montez centrale, boilere, sigilez 
apometre. Tel. 218084,0724/643045,0722/586808, 
0743/211074. (T)
• transport persoane; Italia, Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861 "742/121148,0749/037604. (65282)

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• gote cat. B, C, D, atestat, doresc să lucrez pe 
mașini bune (noi). OP 1, CP 17 Deva.

Oferte locuri de muncă (74)

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

Vând locuri de veci (23)
• vând cavou 2 persoane în cimitirul Bejan, preț 
negociabil. Tel. 219314. (T)

Vând spații comerciale (25)

• US mp spațiu, to fa, sir. M. Viteazul, bL 
Al, sa A, parter la ora actuală se află Filiala 
CEC ■ chiriaș; posibilitate de a prelua 
contractul de Închiriere; persoană de 
contact Cărmăzan Dorinei, Ilia, 
teL0722/211359. (6024706/442)

Auto românești (36)
• vând pastBe Lomustin 12 bucăți, tv Panasonic, 
guler damă, jder și vidră. Tel. 235153. (T)

• vând Dada 1300, af 1978, unic proprietar, bine 
întreținută, mașină de garaj, diferite 
îmbunătățiri, preț 1400 ron. Tel. 214504. (T)
• vând Dada 1310, af 1987, RAR 2008, culoare 
albastră unic proprietar și teren intravilan situat 
în Hărău, 2400 mp. Tel. 0728/054076. (T)
• vând urgent Dacia 1310, af 1990, stare de 
funcționare foarte bună, radiocasetofon, 
închidere centralizată taxe la zi, preț negociabil. 
Tel. 0724/012735. (T)

instrumente muzicale (60)
• vând pianină Ceaikovski, 7,5 octave, placă 
bronz, stare foarte bună, preț bun, negociabil. 
Tel. 0743/029593,0354/105708, Deva. (T)

Altele (61) '

• cumpăr urgent sobă fontă, ofer preț foarte 
bun. Tel. 211962,0722/765725. (T)

Auto străine (37)
• vând Hat Ducato, lung, supraînălțat, de marfă 
stare foarte bună Tel. 0722/550272,0744/707061. 
(2/8.12)
• vând Peugeot Diesel, stare bună de 
funcționare, af 1986, și o caroserie completă fără 
motor. Tel. 0723/285213,0722/706952. (Ț)

• vând societate comercială cu activitate 
din 2003, situație la zi, cu profit TeL 
0743/943601,0788/931977. (5751500/4J2)

• vând bowling (popicărie electronică) adusă 
din Germania, 2 piste, preț 12.000 euro. Tel. 
0744/707061,0722/550272. (2/8.12)

• vând Renault Clio, af 2005, 2L000 km, 
preț 8.000 euro, negodablL TeL 
0720/400987. (6024702/4,12)

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

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând 2 tractoare U 650 în stare foarte bună și 
alte utilaje agricole, prețuri foarte convenabile. 
Tel. 246342,0745/468766. (6024708/4.12)

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

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

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

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

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

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

telefonic sau de ia distanță pe baza datelor personale, 
rezultatul este garantat 1OO%. Tel. 0748.946177.

(72095)

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Iclezan Georgeta. Se declară nul. (3/8.12)

• angaiâm pettier - cofetar (fără experiență) șl 
barmani, ospătari (vârsta maximă 30 de ani și 
aspect fizic plăcut). Se oferă salariu atractiv. Tel. 
0724/305663.(6024701/4.12)
• anga|ez cu contract de muncă personal în 
agricultură, în Grecia, salariu 1.000 ■ 1500 euro; 
cazare gratuită. Tel. 0747/153922,0766/858542, 
0720/396148.(2/7.12)
• Motel Lowe angajează mecanic de întreținere, 
ospătar șl bucătar cu experiență. Condiții avan
tajoase, decontăm transportul. Relații la tei. 
0254/210932,0720/230181. (4/5.12)

• m 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)
■ sodalite comercială angajează șofer cu 
permis cat. B, vechime 3 ani, salariu atractiv. 
Relații latei. 0723/570925. (3/5.12)
• operator contecțH industriale-îmbrăcăminte, 
țesături, tricotaje Hunedoara, 8 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• operator roboti industriali, Hunedoara, 4 
posturi, data limita 15.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• operator umplere recipiente gpl, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 15.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• ospătar, Câlan, 2 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Deva, 1 post, data limită 22.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
25.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• ospătar, Hunedoara, 4 posturi, data limită 
30.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.
• paznic, Simeria, 3 posturi, data limită 20.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• pregătitor piese încălțăminte, Brad, 10 posturi, 
data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 • 16
• secretar administrativ, Hunedoara, 1 post, 
data limită 22.12, studii medii. Tel. 213244, orele 9 
•16.

Cu adâncă durere în suflet soția Maria, 
fiii Costel și Dănuț, nurorile Ileana și 
Elena, nepoțica Cristina anunță 
trecerea în neființă a mult iubitului 
soț, tată și bunic,

lt.col.(r) ȘUFANĂ 
CONSTANTIN

plecat dintre noi după o grea suferință, 
la vârsta de 79 de ani. Corpul neîn
suflețit este depus la Casa mortuară 
din Deva, str. M. Eminescu. înmor
mântarea va avea loc duminică 10 
decembrie, ora 13, la Cimitirul 
Romano-Catolic.
Dumnezeu să te odihnească in pace. 

Nu te vom uita niciodată.

(1/8.12)

A Familia Branga Gheorghe și Angela, cumnați aduc un 
1J ultim omagiu celui care a fost un om minunat,

lt.col.(r) ȘUFANĂ CONSTANTIN 
și sunt alături de familia îndurerată. Sincere 
condoleanțe.

Dumnezeu să-l odihnească.

(1/8.12)

Familia David Ionică și Eugenia aduc un ultim omagiu 
celui care a fost cuscrul nostru

lt.col.(r) ȘUFANĂ CONSTANTIN
și transmit sincere condoleanțe familiei îndurerate în 
urma acestei grele încercări.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(1/8.12)

Suntem alături de familia Suciu în greaua încercare 
pricinuită de decesul fulgerător al celui care a fost

opt. VICTOR SUCIU
Sincere condoleanțe 

Familia Grec

• secretar administrativ, Hunedoara, 1 post, 
data limită 30.12. Tel, 213244, orele 9 ■ 16.
• secretam, Hunedoara, 1 post, data limită
22.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• sortator produse, Hațeg, 10 posturi, data 
limită 20.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• strungar universal, Orăștie, 1 post, data limită
15.12. Tel. 213244, orele 9-16
• ștrengar universal, Simeria, 5 posturi, data 
limită 20.12. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• sudor cu arc electric acoperit cu strat de flux, 
Petroșani, 3 posturi, data limită 15.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 13 posturi, data limită 
15.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor In mediu protector, Brad, 3 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• sudor In mediu protector, Simeria, 5 posturi, 
data limită 20.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
■ sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 10 
posturi, data limită 20.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Brad, 2 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Călan, 20 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 • 16
• sudor manual cu flacără de gaze, Hațeg, 4 
posturi, data limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• șofer autobuz, Hațeg, 3 posturi, data limită 
8.12., permis cat. D. Tel. 213244, orele9 ■ 16
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Brad, 30 posturi, data limită 21.12. Tel. 213244, 
orele 9-16
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Călan, 1 post, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 
9-16.
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• Nuntă de Crăciun. Actorii americani 
Angelina Jolie și Brad Pitt se vor căsători de 
Crăciun, într-un mic sat de lângă Johannes
burg, în Africa de Sud, conform unor surse 
apropiate celebrului cuplu.

B. B. King va fi medaliat

• Revolte rasiste. Regizorul american Spike 
Lee va regiza un film despre revoltele rasiale 
care au avut loc la Los Angeles, în 1992, 
fiind primul cineast care s-a hotărât să se 
ocupe de un subiect considerat delicat în 
Statele Unite.

Figurine reprezentându-i pe Papa Bene
dict XVI și pe regele Juan Carlos al Spaniei 
erau, ieri, de vânzare la târgul tradițional 
Santa Lucia ce împresoară catedrala din 
Barcelona. (Foto: epa)

■ B. B. King va primi 
cea mai înaltă distincție 
civilă americană, 
Medalia Libertății.

Washington (MF) - Com
pozitorul și chitaristul B. B. 
King, legendă a blues-ului 
american, va fi onorat cu cea 
mai înaltă distincție civilă 
americană, Medalia Lib
ertății, care îi va fi înmânată 
de președintele George W. 
Bush pentru contribuția sa la 
dezvoltarea muzicii. Cariera 
muzicală a lui King, în vârstă 
de 81 de ani, se întinde pe 
aproape 60 de ani.

Ceremonia decernării aces
tei distincții va avea loc pe 15 
decembrie la Casa Albă.

„A fost o călătorie lungă, 
dar m-am bucurat de fiecare 
clipă, aducând blues-ul la ure
chile multor spectatori 
entuziaști”, a spus King. 
„Pentru peste o jumătate de 
secol, Regele Blues-ului și chi
tara sa Luciile au încântat 
spectatorii”, a spus Bush. 
King a „influențat generații

Condamnat 
pentru ultraj

Nanterre (MF) - Ac
torul francez Samy Nac- 
eri, protagonist al seriei 
„Taxi” și recompensat 
anul acesta la Festivalul 
de la Cannes cu premiul 
pentru interpretare mas
culină, a fost condamnat 
la trei luni de închisoare 
și doi ani de libertate 
condiționată din cauza 
comportamentului său 
violent. Naceri, con
damnat pentru ultraj și 
injurii rasiste la adresa 
unor ofițeri de poliție, 
trebuie să mai plătească 
și o amendă de 4.000 de 
euro. Pe 31 martie 2006, 
actorul a fost interpelat 
de poliție pe o stradă din 
suburbiile Parisului, 
după ce, după propriile 
mărturisiri, „ingurgitase 
o cutie de somnifere și 
15 pahare de whisky”. 
Naceri le-a adresat 
atunci polițiștilor injurii 
rasiste.

La jude
cată
Los Angeles (MF) - 
Mel B, fosta membra 
a trupei Spice Girls, 
însărcinată în șase 
luni, a spus că îl va 
da în judecată pe 
Eddie Murphy după 
ce acesta a declarat 
că va cere un test de 
paternitate pentru că 
se îndoiește de fap
tul că acest copil ar fi 
al lui. Scary Spice, 
care spune că acest 
copil este rod al 
relației de câteva luni 
cu actorul Eddie 
Murphy, este 
furioasă din cauza 
declarațiilor pe care 
le-a făcut acesta. 
Cântăreața vrea să 
angajeze unul dintre 
cei mai buni avocați 
de la Hollywood 
pentru a o reprezen
ta în procesul pe 
care îl va intenta 
actorului și amenință 
că va cere daune

In versiune necenzurata
Beijing (MF) - O editură 

chineză va publica, în ia
nuarie, versiunea necenzu
rată a autobiografiei ultimu
lui împărat chinez Pu Yi, care 
a abdicat în 1911, la vârsta de 
cinci ani. Noua versiune 
cuprinde 160.000 de cuvinte 
care fuseseră scoase din ver
siunea apărută în 1964, care 
se refereau mai ales la perioa
da petrecută de fostul împărat 
în închisoare, din 1949 până 
la începutul anilor '60, după 
ce acesta a fost condamnat de 
puterea comunistă pentru

încearcă lansarea la noapte

VâCUțeifi se bucură de prima lor ieșire 
la zăpadă în Parpan, Elveția. (Foto-, epa)

M NASA va încerca să 
lanseze naveta Discovery 
în această noaptela ora 
3:47.

Cape Canaveral (MF) - 
NASA a decis să încerce din 
nou lansarea navetei Discovery 
sâmbătă, la ora locală 20.47 
(duminică 03.47 ora României), 
deoarece previziunile meteoro
logice pentru vineri erau nefa
vorabile, a anunțat un purtător 
de cuvânt din cadrul NASA.

Lansarea navetei Discovery, 
prevăzută pentru joi, ora locală 
21.35 (vineri, 04.35 ora Româ
niei), a fost amânată în ultimul 
moment, din cauza prezenței 
unei pături groase de nori la 
joasă altitudine. Această lansa
re ar fi fost prima de acest fel

Mari favoriți la premiile Grammy

Un nou film controversat
Los Angeles (MF) - „Apocalypto”, un 

lungmetraj de Mel Gibson, a fost lansat ieri 
în SUA, prezentând același gen de scene 
sângeroase și violente care au stârnit con
troverse și la lansarea „Patimilor lui Hris- 
tos”. Criticii consideră că noua producție 
este chiar mai sângeroasă. „Apocalypto” 
oferă publicului o perspectivă asupra 
declinului vechii civilizații maya din Mex
ic și are o distribuție formată din actori 
necunoscuti care vorbesc în dialectul 
yucatec. Filmul i-a supărat deja pe urmașii 
mayașilor. Activiști din Guatemala, odată 
parte a imperiului mayaș, sunt de părere 
că filmul nu este realist. Arheologul con
sultant al filmului, Richard Hansen, afirmă 
însă că Gibson a încercat pe cât a fost posi
bil să asigure acuratețe din punct de vedere 
istoric și autenticitate.

■ Mary J. Blige și trupa 
Red Hot Chili Peppers 
domină nominalizările 
premiilor Grammy.

Los Angeles (MF) - Cântă
reața americană de R&B Mary 
J. Blige și trupa Red Hot Chili 
Peppers domină nominalizările 
pentru cea de-a 49-a ediție a 
premiilor Grammy, distincții 
muzicale americane care vor

B.B. King la Rio de Janeiro
(Foto: EPA)

de chitariști” și a ajutat 
„blues-ul să aibă un loc spe
cial în tradiția muzicală 
americană”, a mai spus 
președintele american.

Câștigătorul unui premiu 
Grammy, King a cântat, în 
iulie, pentru ultima dată la 
Festivalul de Jazz de la Mon
treux, Elveția, unde a fost o 
prezență constantă în ultimii 
20 de ani. Revista Rolling 
Stone l-a plasat pe locul al 
treilea în topul celor mai 
mari 100 chitariști ai lumii, 
fiind depășit doar de Jimi 
Hendrix și de Duane Allman.

crime de război. Îîn 2004 au 
fost descoperite două manu
scrise ale lui Pu Yi, cunoscut 
și sub numele Aisin Giorro 
Pu Yi.

După ce a abdicat în urma 
proclamării Republicii China, 
ultimul împărat a fost plasat 
de japonezi, în anii '30, în 
fruntea unui imperiu mari
onetă în Manciuria, apoi a 
fost capturat de sovietici și 
predat chinezilor. După ce a 
ieșit din închisoare, fostul 
împărat din dinastia Qing 
(1644 - 1911) a murit în 1967.

Echipajul navetei Discovery (Foto: epa)

realizată pe timpul nopții, de la 
accidentul navetei Columbia, la 
1 februarie 2003. Previziunile 

fi decernate pe 11 februarie, la 
Los Angeles.

Diva Mary J. Blige (35 ani) 
a fost nominalizată la opt cat
egorii, în timp ce trupa Red 
Hot Chili Peppers care combi
nă stilurile funk, punk și rock, 
a fost nominalizată la șase ca
tegorii, a anunțat, joi, Recor
ding Academy din Los Angeles.

Cântărețul britanic James 
Blunt și grupul de muzică 
country Dixie Chicks au obți

Anca Născută în 
zodia Fecioară, îi 
plac modelingul, 
sportul și muzica.

meteorologice pentru sâmbătă, 
arată că șansele ca naveta să 
poată fi lansată sunt de 30 la 

nut fiecare câte cinci nominali
zări, la fel și John Mayer, Dan
ger Mouse, Prince, Rick Rubin, 
will.i.am și John Williams. Dix
ie Chicks au creat vâlvă anul 
acesta după ce au denunțat în 
timpul unui concert politica 
președintelui american George 
W. Bush în Irak, ceea ce a dus 
la boicotarea lor de către pos
turile de radio conservatoare. 
Beyonce nu a reușit să obțină 
decât patru nominalizări.

sută, în timp ce vineri erau 
doar zece la sută. Echipajul na
vetei Discovery va fi format din 
șapte astronauți, două femei și 
cinci bărbați, dintre care și 
primul suedez care ajunge în 
spațiu. Misiunea are ca obiec
tive principale integrarea unei 
noi grinzi în scheletul stației, 
refacerea sistemului de clima
tizare și asigurarea racor
durilor electrice ale celor două 
mari antene solare care asigură 
alimentarea cu energie elec
trică instalate în timpul misi
unii din septembrie. Pentru 
acestea vor fi necesare trei 
ieșiri în spațiu. Misiunea este 
importantă pentru Stația 
Spațială Internațională (ISS), 
doar pe jumătate construită, și 
pentru programul de explorare 
spațială al Statelor Unite.

Scala din Milano a avut 
loc, joi, premiera operei 
Aida a lui Giuseppe
di, în regia lui Franco 
Zeffirelli. (Foto: EPA)


