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Vremea, în răcire ușoară. Dimineața,

dimineața la prânz seara

Aniversare la AJOFM
Deva (C.B.) - Ziua Agenției Naționale pen

tru Ocuparea Forței de Muncă s-a 
sărbătorit, ca în fiecare an, la 10 decembrie.

Vasile 
Iorgovan

Alegerea acestei date se 
datorează împlinirii a 84 de 
ani de la înființarea pri
melor „Oficii de plasare”, la 
10 decembrie 1922 pe de o 
parte, iar pe de alta, 8 ani 
de la prima întrunire a Con
siliului de Administrație al 
ANOFM. „Aniversarea de 
astăzi s-a realizat cu aju

torul personalului agenției și ai colabora
torilor. Ne dorim ca beneficiarii serviciilor
oferite de agenție să se bazeze pe sprijinul 
nostru ca și până acum”, a declarat Vasile 
Iorgovan, director ATOFM Hunedoara.
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Productivitatea muncii în județ
în industrie, august 2006, productivitatea muncii a fost 
mai mare cu 6% față de august 2005, respectiv a scăzut 
cu 14,3% fața de iulie 2005.
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iude 2006

august 2006 (-14,3%)

Gtalfca Cuvântul liber, sursa; Direcția Județeană de SUrthGc.**

integrarea în Uniunea Europeană 
îi conferă Primăriei Deva bucuria de 
a organiza douâ spectacole pentru 
toți cetățenii Devei, indiferent de 

vârstă. la 23 decembrie, începând cu ora 16.
va fi organizat un spectacol folcloric în care 

regăsim nume precum loan Bocșa, Frații 
Petreuș, lonuț Dolănescu, Ciprian Roman. Spec
tacolul va fi prezentat de Vărul Săndel. la 26 
decembrie, de la ora 17, vor concerta trupele 
Provincialii, tilica, Selena, Kî, și alții, Prezintă , 

Daniel Buzdugan și Simona Pătruleasa. §
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Proteste cu căni la Bârcea
■ Deținuții hunedoreni 
au protestat, după ce 
au aflat de proiectul 
privind grațierea.

Bârcea Mare (M.T.) - Deți- 
nuții din Penitenciarul de Ma
ximă Siguranță din Bârcea 
Mare, s-au raliat și ei protes

tului izbucnit în majoritatea 
penitenciarelor din țară. Ast
fel, sâmbătă seara, după ce au 
urmărit jurnalul de știri, cei 
871 de deținuți, care își ispă
șesc pedepsele la Bârcea Mare, 
au început protestul. „Aceștia 
au solicitat aprobarea proiec
tului de lege ce privește grați
erea în întregime a pedepselor

principale cu închisoarea pâ
nă la cinci ani, precum și 
pedepsele cu amenda aplicate 
de instanțe, prin hotărâri defi
nitive. Până târziu în noapte 
au lovit cu cănile gratiile de 
la geamuri și au strigat „Li
bertate!”. Noaptea a fost liniș
te, însă duminică dimineața, 
doar câțiva au reluat protes

tele. O parte din protestatari 
sunt recidiviști, unii dintre ei 
au comis violuri, omoruri sau 
tâlhării”, a declarat purtătorul 
de cuvânt al Penitenciarului, 
Gabriel Vesa. Măsurile de 
securitate de la Penitenciarul 
Bârcea Mare au fost sporite, 
iar programul de vizite se 
desfășoară normal, /p.3

Festivalul - concurs 
“Datini și obiceiuri de pe 
Valea Mureșului”, ediția 
a II-a, s-a desfășurat ieri 
la Ilia. Premiile puse în 
joc au stârnit o 
adevărată competiție, /p.5 

(Foto: Ina Jurcone)

Epidemie de viroze respiratorii
■ Vremea instabilă a 
cauzat câteva sute de 
infecții respiratorii și 
pneumonii.

Deva (I.J.) - Ultimele două 
săptămâni au produs o ex
plozie a cazurilor de infecții 
acute ale căilor respiratorii 
superioare și pneumonii, o 
mare parte dintre acestea ne
cesitând spitalizare. „Un pro

cent foarte mare din cazurile 
de îmbolnăviri au fost pneu
monii. Din fericire, la noi în 
județ nu s-au înregistrat 
cazuri de deces. Am avut și 
cazuri de infecții acute ale 
căilor respiratorii superioare, 
care s-au lăsat tot cu inter
nare”, declară dr. Dan Maghe- 
ru, director ASP Hunedoara. 
Față de media numărului de 
cazuri înregistrate în ultimele 
săptămâni, numărul total de

infecții respiratorii raportate 
a scăzut într-un procentaj ce 
depășește 20,3 la sută. Față de 
situația înregistrată în sezo
nul anterior, numărul total de 
infecții respiratorii a crescut 
însă cu peste 15 la sută în 
acest an. Aceeași situație 
ascendentă se înregistrează și 
în cazul pneumoniilor unde se 
remarcă, de asemenea, o creș
tere cu 3 la sută față de anul 
trecut.

Beneficii
Deva (I.J.) - Prima 

breaslă care va beneficia 
de recunoașțerea diplome
lor în UE este cea a 
arhitecților. După 1 ia
nuarie 2007, diplomele 
arhitecților de la câteva 
universități din țară vor 
fi recunoscute, fiind vala
bilă și recunoașterea di
plomelor celor care vin 
din UE. /p.6

Explozie într-un apartament
■ O femeie de 80 de 
ani, a scăpat cu viață, 
în urma unei deflagrații 
produsă în locuința sa.

Hunedoara (M.T.) - O ex
plozie puternică a avut loc 
ieri dimineață într-un aparta
ment din Hunedoara, din 
cauza unui aragaz la care a 
fost uitat deschis gazul me
tan. Incidentul s-a petrecut pe 
Aleea Câmpului, din munici
piul Hunedoara, în jurul orei 
8:45, în apartamentul Victo

riei F., de 80 de ani. Femeia 
a uitat să închidă gazul și a 
plecat din bucătărie. în 
momentul în care aceasta s-a 
întors, probabil a aprins be
cul din bucătărie, moment în 
care s-a produs deflagrația.

Specialiștii în construcții 
au constatat că nu a fost afec
tată nici structura de rezis
tență a blocului.

Cercetările sunt continuate 
de către oamenii legii pentru 
a stabili cu exactitate împre
jurările în care s-a produs 
explozia.

(Foto: Traian Mânu)
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• Contestație. Liderul PNL, Călin Popescu 
Tăriceanu, a declarat, sâmbătă, că la Con
gresul PNL va candida pentru un nou man
dat de președinte al .partidului și că va con
testa înregistrarea Partidului Liberal Demo
crat, inițiat de Theodor Stolojan, dacă for
mațiunea va opta pentru semne de identifi
care.similare PNL (MF).

• Integrare. Guvernul va adopta, în 
perioada imediat următoare, o hotărâre 
pentru înființarea Departamentului de Afa
ceri Europene, care va funcționa în subor- 
dinea primului-ministru, și va „recalibra" 
activitatea Ministerului Integrării Europene, 
care se va ocupa de probleme privind dez
voltarea regională (MF).

Geoană reales președinte PSD

Anchetă...
Londra (MF) - Can

tități foarte reduse de | 
poloniu 210 au fost j 
depistate la doi ofițeri 
de poliție implicați în î 
ancheta privind ucide
rea fostului agent rus, i 
Aleksandr Litvinenko, a I 
anunțat, duminică, po
liția britanică. Cei doi 
fac parte dintr-o echipă 
de 26 de polițiști „impli
cați îndeaproape "■ în i 
anchetă. Cei doi ofițeri 
se simt bine dar auto
ritățile medicale îi su- ; 
praveghează atent.

Export Irak
București - MAE sus

ține că, potrivit ANCEX, ț 
în perioada 2003-2006 nu J 
a fost eliberată nici o | 
licență de export pe des
tinația Irak pentru nici 
un fel de sisteme de ra
chete antiaeriene, după J 
ce presa străină a pu- j 
blicat. Informații con-' 
form cărora insurgenții 
irakieni ar fi cumpărat î 
lansatoare de rachete 
din România. Un oficial 
irakian a declarat că un 
cleric sunnit irakian a j 
primit 25 de milioane de j 
dolari de la cetățeni sau- ; 
diți pentru a achiziționa i 
lansatoare de rachete de I 
tip Strela din România, 
probabil de pe piața nea
gră. Oficiali din ca
drul Guvernului 
de la Riyad neagă 
însă că insurgen- 
ța irakiană 
ar fi finan- 
țață cu bani A O?
saudiți. Ji ■Afl

Alegeri 
anticipate
București (MF) - Li

derul PNL, premierul i
Călin Popescu 
Tăriceanu, a declarat :
că a propus, j
săptămâna trecută, 
organizarea alegerilor i
anticipate, ca vari
antă în cazul unei :
neînțelegeri în reparti- I
zarea posturilor lăsate 
vacante de PC, dar :
că Partidul Democrat i
a respins ideea și a 
cerut o formulă de i
stabilitate politică. 1
Tăriceanu a negat,că i
el sau PNL ar fi con
diționat organizarea i
alegerilor anticipate I
de o eventuală nomi- i
nalizare a persoanei I
care să ocupe postul 
de prim-ministru i
după acest scrutin. In I
opinia premierului, în i
prezent, nu se poate 
discuta de o criză 
politică în adevăratul 
sens al cuvântului, în I
condițiile în care j
Executivul, Parlamen
tul și celelalte instituții j 
publice funcționează, 
Iar Ieșirea de la j
guvernare a Partidului 
Conservator nu a 
putut zdruncina 
coaliția.

Europa este „profund ipocrită"
Madrid (MF) - Europa este „profund 

ipocrită" în ceea ce privește fenomenul imi
grației ilegale, deoarece tolerează munca la 
■ negru a imigranților, a spus 

președintele Parlamentului 
European, Josep Borrell, 
într-un interviu acordat coti
dianului El Pais, relatează 
AFP. „Nu ar exista imigranți 
ilegali dacă nu ar exista 
locuri de muncă ilegale", a 

Josep R»r»i| spus el, oferind exemplul
w—r Finlandei, unde, în opinia

sa, nu există „imigranți ilegali, dar nimeni 
nu se gândește să dea de muncă la negru 
unui imigrant".

Ceea ce încurajează imigrația ilegală este 
„oferta de muncă ilegală", nu procesele de 
regularizare a situației imigranților ilegali, 
de care au beneficiat circa 580,000 de per
soane, în Spania, în 2005, a comentat Borrell. 
Potrivit președintelui PE, Europa „nu a fost 
capabilă" să acționeze într-o manieră „coe
rentă" în fața fenomenului de deschidere a 
frontierelor și să instituie o veritabilă 
„politică externă" în privința imigrației.

■ »J> i ■' ... ,

Călin Popescu Tă
riceanu. (Foto: EPA)

■ Ion Iliescu a fost ales, 
de congres, președinte de 
onoare al PSD, funcție 
nou înființată.

București (M.F.) - Liderul 
PSD, Mircea Geoană, a 
obținut, duminică seară, un 
nou mandat de președinte al 
partidului, rezultatele pre
liminare arătând că Geoană a 
întrunit 981 de voturi, în timp 
de contracandidatul său, 
Sorin Oprescu, a obținut 395 
de voturi, au declarat surse 
din PSD. Președintele în exer
cițiu al PSD, Mircea Geoană, 
a estimat, spre finalul Con
gresului extraordinar, după 
numărarea aproape a tuturor 
buletinelor de vot, că a 
întrunit aproximativ 70% din 
opțiunile delegaților la Con
gres. Geoană a făcut aceste 
aproximări după ce a intrat 
în perimetrul în care se 
numărau buletinele de vot, 
numărătoarea în cazul func-

PLD între contestație și colaborare
Timișoara (MF) ■ Fostul 

ministru liberal al Agricul
turii, Gheorghe Flutur, a de
clarat, sâmbătă, la Timișoara, 
la lansarea în dezbatere publi
că a înființării unui nou par
tid liberal, Partidul Liberal 
Democrat, că noua formațiune 
va fi cea care va salva libe
ralismul și care urmărește și 
unificarea forțelor de dreapta. 

Descalificarea partenerilor
„Zona în care a intrat PNL 

nu mai este liberală. Un ilus
tru membru al cabinetului 
Tăriceanu vorbea de pierderi 
planificate când din PNL ple
cau 33 de parlamentari libe
rali. Cum să vorbești de 
pierderi planificate când îți 
pleacă o treime dintre libe
rali? A doua rațiune pentru 
care înființăm PLD este aceea 
că e nevoie de un partid libe
ral eficient", a spus Flutur. 
„Nu poți face politică cu pă
tura în cap, inventând duș-

Referendum în Azerbaidjan
Stepanakert (MF) - Armenii 

din regiunea Nagorno-Kara- 
bah, care și-a proclamat uni
lateral independența în 1991, 
au fost chemați la urne, ieri, la 
un referendum constituțional a 
cărui organizare a fost deja 
denunțată de autoritățile de la 
Baku, relatează AFP. Alegătorii 
din această enclavă situată în 
centrul Azerbaidjanului sunt 
chemați la urne pentru a se 
pronunța în legătură cu un 
proiect de Constituție. Procla
marea unilaterală a indepen
denței de către autoritățile de

Teama de traficul cu copii
Londra (MF) - Autori

tățile britanice depun efor
turi pentru a combate trafi
cul cu copii dar se tem că 
fenomenul va lua amploare 
după aderarea României și 
Bulgariei la UE, relatează 
The Times în ediția elec
tronică de sâmbătă.

The Times relatează că 
numeroase rețele interna
ționale de crimă organizată 
fac trafic cu copii care sunt

Mircea Geoană, din nou la conducerea PSD. (Foto: epa)

ției de președinte al PSD fiind 
aproape de final.
Corlățean secretar general

Vicepreședintele PSD Titus 
Corlățean a anunțat, dumini
că seară, că a câștigat funcția 
de secretar general al par
tidului pentru care a candidat 
împotriva actualului titular al

Bogdan Olteanu. (Foto: epa)

mani externi, ba la Cotroceni, 
ba în altă parte", a adăugat 
Flutur, referindu-se la PNL. 
în schimb, președintele Ca
merei Deputaților, liberalul 
Bpgdan Olteanu, a declarat, 
sâmbătă, la Brașov, că susți
nătorii viitorului Partid Li
beral Democrat se descalifică 
încă din start ca parteneri de 

la Nagorno-Karabah, în 1991, 
a generat un conflict armat 
între Azerbaidjan și Armenia 
care s-a încheiat cu un armis
tițiu, în 1994.

în pofida numeroaselor run
de de consultări la nivel re
gional, statutul provinciei nu 
a fost deocamdată stabilit cu 
exactitate. Autoritățile din 
regiune doresc să obțină recu
noașterea internațională iar 
referendumul de ieri are ca 
principal scop să atragă aten
ția asupra cauzei lor, au de
clarat mai mulți observatori.

exploatați, fiind implicați 
de la vârste fragede în 
activități infracționale vari
ate, de la furtul din bu
zunare până la prostituție.

Cotidianul britanic re
latează despre arestarea, în 
luna mai, pe aeroportul 
Stansted a Annei Puzova, 
cetățean ceh, care încerca 
să introducă ilegal in Ma
rea Britanie trei copii 
români.

postului, Miron Mitrea, cu 40 
de voturi în plus față de con
tracandidatul său. Mircea 
Geoană estimase anterior că 
șansele între primii doi 
favoriți la funcția de secretar 
general, Miron Mitrea și 
Titus Corlățean, sunt egale, 
argumentând și prin faptul că 
buletinele cu opțiunile expri

Gheorghe Flutur. (Foto: EPA)

dialog. „Deocamdată, am auzit 
din partea domniilor lor că 
votează împotriva bugetului, 
ceea ce nu este nici măcar o 
atitudine anti-Tăriceanu, ci o 
aberație, o iresponsabilitate, 
că vor să depună moțiuni de 
cenzură împreună cu PSD sau 
cu PRM, că vor judeca ei ce 
legi votează și ce legi nu vo

Alegeri în Transnistria

Locuitorii din Transnistria s-au prezentat ieri la vot. (Foto, epa)

Tiraspol (MF) ■ Procesul 
de votare a început, dumi
nică, în Transnistria, alegă
torii din regiunea separa
tistă fiind chemați la urne 
pentru a desemna viitorul 
„președinte", relatează AFP. 
Aproximativ 260 de secții de 
votare s-au deschis la ora 
locală 07.00 (07.00, ora Ro
mâniei), dar scrutinul nu 
este recunoscut de comuni
tatea internațională. Circa 
400.000 de alegători transnis- 

mate pentru cei doi sunt sensi
bil egale cantitativ. Miron 
Mitrea a părăsit anterior peri
metrul de numărare a bule
tinelor,’ părând vizibil iritat.

Modificări statutare
Printre modificările asupra 

Statutului pe care cei 1450 de 
delegați le-au acceptat prin 
vot se numără cele referitoare 
la înființarea funcției de 
președinte de onoare, po§t 
ocupat de Ion Iliescu, ales 
pentru un mandat de patru 
ani, dintre personalitățile re
cunoscute ale partidului. Pre
ședintele de onoare urmează 
să fie membru cu drepturi 
depline în organele de con
ducere naționale. Alegerea lui 
Iliescu a ăvut loc la sfârșitul 
discursului său, la propunerea 
lui Mircea Geoană. Iliescu 
le-a mulțumit delegaților, pre- 
cizându-le că ceea ce le-a spus 
în cadrul discursului repre
zintă angajamentul său în fața 
delegaților la Congres.

tează. Păi, în condițiile astea 
poate vor să facă o alianță cu 
PSD și PRM. nu o alianță cu 
partidele care susțin Guvernul", 
a spus președintele Camerei, ț 
Acceptați de PD și UDMR

Democrații vor organiza, 
prima întâlnire oficială a li
derilor PD cu reprezentanții 
Platformei Stolojan - Stoic®. 
„E adevărat, una dintre 
dimensiunile colaborării din

te tre PD și PLD se poate referi te 
j candidatura pe liste la alegerii? 
pentru Parlamentul European. 
Să vedem însă în cât timp se 

■ pot înscrie ca partid" , au mai 
spus reprezentanții PD. De 
asemenea, UDMR e dispusă Ja 
dialog cu PLD. Președintele 
UDMR, Marko Bela, a declarat, 
vineri, într-o conferință de pre
să la Târgu Mureș, că, dacă 
PLD va deveni o forță politică 
aparte și va dori un dialog cu 
UDMR, va discuta cu repreze^ 
tanții acestuia.

treni au fost așteptați la vot 
pentru a alege între actualul 
„președinte", Igor Smirnov, 
și alți trei candidați. Mi
nistrul moldovean al Aface
rilor Externe a denunțat scru
tinul, apreciind că acesta est£ 
„orchestrat" de un regim Se
paratist. Să mai amintim că 
locuitorii din Transnistria au ; 
votat cu largă majoritate (97,1 
la sută), în lima septembrie 
în favoarea independenței și 
apropierii de Rusia.
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• Doar cu rețetă. Iubitorii de animale se 
vor adresa, de anul viitor, doar punctelor 
farmaceutice autorizate, dacă vor dori să 
cumpere vitamine sau minerale pentru 
patrupede. Antibioticele se vor elibera doar 
pe bază de rețetă parafată de medicul ve
terinar. (S.B.)

Meir „a pus pe jar deținuții

Elevii și eroii 
neamului

Vulcan (S.B.) - Pro
iectul „Să cinstim eroi 
neamului”, derulat din 
inițiativa Clubului Ele
vilor din Vulcan, a avut 
loc recent prin depla
sarea unei delegații de 22 
elevi și 20 cadre didac
tice de la unitățile șco
lare ale municipiului 
Vulcan, reprezentanți ai 
Consiliului local Vulcan 
și ISJ Hunedoara în 
localitatea Ostffyassony- 
fa, județul Vas - Ungaria. 
Scopul proiectului a fost 
cel de comemorare a 
ostașilor români căzuți 
în primul război mondi
al în luptele din afara 
granițelor țării. în 
apropierea satului Ostff- 
yassonyfa, există un ci
mitir în care sunt în- 
gropați 12000 soldați (din 
care 4200 români). Dele
gația a fost primită la 
ambasada română de la 
Budapesta și a vizitat 
parlamentul Ungariei. 
La Ostffyassonyfa au 
avut loc acțiuni come
morative.

Elevii in Ungaria

Timiș - 
oficial
PNL
Deva (MS.) - Depu
tatul hunedorean 
loan Timiș s-a înscris 
oficial, ieri, în Partidul 
Național Liberal după 
ce la alegerile ge
nerale a candidat pe 
listele PSD. Fostul 
deputat social-demo
crat a putut fi văzut 
la acțiunile PNL încă 
din luna august a 
acestui an, când a 
făcut primul anunț 
că va părăsi PSD și se 
va înscrie în organi
zația liberalilor hune- 
doreni. Parlamentarul 
va ocupa funcția de 
președinte interimar 
al organizației PNL 
Brad și se va ocupa, 
în paralel, și de coor
donarea organiza
țiilor liberale din zona 
Văii Jiului, a declarat 
președintele filialei 
județene PNL, Mircia 
Muntean. Timiș a 
fost unul dintre par
lamentarii care au 
susținut Platforma 
Stoîojan-Stoica, idee 
la care a renunțat 
din data de 4 
decembrie. „Platfor
ma a fost calul troian 
al lui Traian Băsescu 
lăsat în fața porților 
liberale. Dacă ar fi 
fost primit înăuntru, 
ar fi fost vai și amar 
de PNL", a afirmat 
Timiș. în opinia sa, 
PNL ar trebui să 
împiedice formarea 
noului Partid Liberal 
Democrat, chiar 
printr-o acțiune în 
instanță.

■ Protestele deținuților 
din Bârcea Mare s-au 
stins, iar duminică mai 
existau doar vociferări.

Mihaela Tămaș
mihaela.tamas@infrmmedia.ro

Bârcea Mare - în ultimele 
trei zile, deținuții din mai 
multe județe sunt în greva 
foamei din cauza condițiilor 
de detenție. Se pare că de
ținuții de la Jilava ar fi 
provocat, sâmbătă, un incen
diu. Deținuții au ieșit la gea
muri făcând zgomot și stri- 
gându-și cererile. Oamenii 
sunt nemulțumiți că proiectul 
deputatului Nati Meir de 
grațiere colectivă nu a fost 
aprobat. Nati Meir este mem
bru în Comisia pentru Drep
turile Omului din Camera 
Deputaților, iar în această ca
litate face vizite în peniten
ciare pentru a sta de vorbă cu 
deținuții pe probleme privind 
încălcări ale drepturilor con
stituționale.

în cadrul unor astfel de

Deținuții de la Bârcea nu au creat mari probleme gardienilor (Foto: Traian

Vizite, Meir a făcut lobby pen
tru proiectul său de lege 
privind grațierea. Totodată, 
proiectul propune înlătu
rarea măsurii educative a 
internării într-un centru de

reeducare aplicată de instan
țele de judecată în cazul mi
norilor care au comis fapte 
penale. în urma prezentării 
proiectului, arestații preven
tiv, adică cei care nu au

sentințe definitive de cor 
damnare, au inițiat protesta 
deși nu intră în categoria pei 
soanelor care ar putea bene 
ficia de clemența Parlamen 
tului.

- 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 Vet Impex S.R.L., Hune

doara

- Cofee Săvoya Snack, din Deva

- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva

- Cabinet medical Promosan, din Deva

- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria

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

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 

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

*-17.;: 
’ “an?

E23
Întrebarea săptămânii:
Ați dat vreodată șpagă în acest

Trimite SMS conținând cuvântul

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

și scurte comentarii, însoțite de nume.

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

comentarii, însoțite de nume. Votul prin SMS poate fi tri

mis până în data de 15 decembrie, ora 24.

Educați să învețe toată viata
5 i A

■ Elevii din Hațeg 
urmează un program 
prin care susțin impor
tanța învățării.

Hațeg (C.B.) - în cadrul Fes
tivalului Național al Șanselor 
Tale, se află în derulare cea 
de-a Vil-a ediție a târgului de 
oferte de educație permanentă, 
în acest context, la Școala 
Generală „Aron Densușianu” 
din Hațeg au fost organizate 
de conducerea școlii, timp de 
o săptămână, activități care au 
ca scop mediatizarea la nivel 
local a scopului festivalului și 
anume promovarea, recunoaș
terea oficială și implemen
tarea conceptului european de

școala generală au împărțit cetățenilor fluturași pe
teme educative (Foto: lancu Badiu)

învățare pe tot parcursul 
vieții. în cadrul acestei ediții, 
conducerea școlii, reprezen
tată prin directorul Manuela 
Dragomir, a organizat mai 
multe acțiuni: o masă rotundă 
eu tema „Educația perma

nentă” la care au participat 
cadrele didactice ale școlii și 
invitați din partea Consiliului 
Local precum și o prezentare 
de carte intitulată „Evaluarea 
alternativă”, susținută de pro
fesoara Liziana Zaharie.

La Școala 4
Deva (S.B.) - La Școala 

„Andrei Șaguna” Deva 
vor avea loc mai multe 
acțiuni educaționale și 
festive. în 13 decembrie, 
ora 13.00, se va derula o 
întâlnire a Consiliului 
elevilor pe tema “Inte- 
Earea României în UE”.

aceeași zi, la ora 14.00, 
va avea loc o “întâlnire 
de suflet”, cu participarea 
cadrelor didactice pen
sionate. în 14 decembrie, 
ora 16.00, va avea loc “Zi
ua Porților Deschise”, iar 
în 15 decembrie ora 17.00, 
școala va susține specta
colul “File de poveste”, la 
Casa de Cultură Deva.

Birou PNL dizolvat
■ Liberalii iau măsuri 
în PNL Hunedoara, 
după aderarea sena
torului Arion la PLD.

Deva (M.S.) - Biroul execu
tiv al organizației municipale 
Hunedoara a Partidului Națio
nal Liberal (PNL) a fost dizol
vat în urma unei decizii luate 
de membrii Delegației Perma
nente a filialei județene PNL. 
„Decizia a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi de 
membrii Delegației Perma

nente, iar președinte interi
mar, până la organizarea de 
noi alegeri, a fost desemnat 
vicepreședintele filialei jude
țene, Ioan Macovei”, a de
clarat președintele filialei 
județene PNL Hunedoara, Mir
cia Muntean. Hotărârea Dele
gației Permanente PNL Hune
doara survine după ce pre
ședintele organizației din 
municipiul Hunedoara, sena
torul Viorel Arion, a aderat la 
Platforma Stolojan-Stoica, el 
fiind și unul dintre membrii 
fondatori ai PLD.

Cresc alocațiile de hrană
Deva (I.J.) - Creșele și 

spitalele vor beneficia de o 
creștere a alocațiilor de hra
nă. Majorarea va fi aplicată 
din ianuarie 2007. Alocațiile 
de hrană pentru bolnavii 
din spitale și pentru copiii 
din creșă vor crește între 27 
și 96%. De cea mai mare 
creștere, 96%-, vor beneficia 
nou-născuții prematuri, 
hrăniți artificial, în mater
nități. Aceasta se datorează 
faptului că laptele destinat

alimentării copiilor conține 
elemente nutritive adecvate 
și are alt preț decât cel 
obișnuit. Pentru copiii între 
0 și 3 ani și 3-16 ani inter
nați în spitale, alocația va 
crește cu 47% și respectiv 
cu 38,3%, pentru bolnavii 
de SIDA adulți și copii - cu 
27%și respectiv cu 34%. 
Pentru copiii bolnavi de 
TBC, neoplazici, cei cu 
hepatită și diabet, alocația 
va fi majorată cu 86,5%.

Mai puține 
accidente

București (MF) - Nu
mărul accidentelor ruti
ere produse în România 
este în scădere de la in
trarea în vigoare a noului 
Cod Rutier, remarcă o 
statistică a Poliției Ru
tiere, potrivit căreia eve
nimentele de circulație s- 
au înjumătățit în primele 
zece zile ale lunii decem
brie, comparativ cu 
aceeași perioadă a anului 
trecut. „Comportamentul 
rutier al participanților 
la trafic s-a îmbunătățit 
în prima săptămână a 
funcționării noului Cod 
Rrutier”, concluzionează 
raportul Inspectoratului 
General al Poliției Ro
mâne.

S-au distrat până la ... roșu
■ Au făcut-o din nou! 
Devenii s-au distrat cu 
mare poftă și în acest 
week-end.

www.hoon.ro
Vezi alte fotografii pe 
www.huon.ro

(Foto: CL)l-auzi una!

Deva (Bobocu) - Nici un 
week-end fără triluri în 
John’s! Printre ochiade, beri- 
ci, zîmbete și îmbrățișări, „ai 
noștri” au dat la repetir dis
tracția și în această săptă-

Dansați cu noi?!
mână. „Cuvântul Liber”, prin 
„indiscreția” acceptată a 
obiectivului, a spart în flash- 
uri petrecerea nocturnă. „Hei, 
tipul de la bar! Ce caută trei 
fete așa frumoase pe lângă 
tine!”, „Domnișoară, vă supa
răți dacă stau în spatele dum
neavoastră la acest dans”, sau 
„Hai fă o dată poza că îmi e 
sete!”, simt doar câteva „sce-

(Foto: CI) 

narii” ale serii nebune arse 
sâmbătă în pub-ul devean. Ini- 
țiații pot admira fotografiile 
galei distracției pe site-ul nos
tru! Veniți și HUON-iți cu 
noi!!! Asta la vista! Fără baby, 
că nu am copyright...

mailto:mihaela.tamas@infrmmedia.ro
http://www.hoon.ro
http://www.h
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1803 - S-a născut compozitorul francez Hector Berlioz (m. 

1869). 
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1810 - S-a născut Alfred de Musset, poet, prozator și dra

maturgfrancez (m. 1857).________________

1913 - S-a născut actorul francez Jean 

Marais (foto) (m. 1998).______________ __

1918 - S-a născut scriitorul rus Aleksandr 

Soljenițîn, laureat al Premiului Nobel 

pentru Literatură în 1970.

1930 - S-a născut actorul francez Jean-

Louis Trintiqnant.________ _____________ __________
1936 - Regele Edward VIII al Marii Britanii abdică de la 

tron, pentru a se putea căsători cu Ballis Simpson.

VREMEA
-2°
minim

Averse de ploaie. Maxima va fi de 6°C, 
iar minima de -2°C.

Prognoza pentru două zile
Marți. în general însorit. Maxima va fi 

de 6°C, iar minima de -3°C.
Miercuri. Cer parțial noros. Temperatu

ra maximă va fi de 5°C. Minima va fi de 
circa -4°C.

Calendar Creștin-Ortodox _____________

Cuv. Daniil Stâlpnicul și Luca cel Nou Stâlpnicul.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Damasus I, pp.

Calendar Greco-Catolic

S. Daniel Stilitul, c.

Întreruperi apă, bai, curent
Energie electrică_______________________________________________

Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 

orele:

8.00-14.00 în Hunedoara, str. G. Enescu, nr.7, sc.A, Bel. 

Corvin, bl.2, sc.B, Str. Rotarilor, Chizid, S. Bărnuțiu, 

Odobescu, Piața Unirii, str. Suituri, Lăturenl, Eroilor;
- Goleș, Mladin, Dăbâca, Hășdău, Vălari Runcu 

Mare și Nisipoasa. '
8.30-15.00 în Simeria Veche la Școala Waldorf.

Gaz_______________________________________
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 
între orele:

9.00 - 16.00 ce strada I.Vulcan.

Apă________________________________________________________________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fl întreruptă doar în 

municipiul Hunedoara, cu începere de la ora 20.00 până 
mâine, ia ora 05.00, în Centrul vechi în cartierele Ml, M2, 

M3, MS (parțial) și în zona cuprinsă între B-.dul Dacia, B- 

dul Traian, str. Bucegl, Parcul industrial, satul Peștiș și la 

blocurile IRE de la Peștiș.

Ceafă gratinată cu sos 
special

Ingrediente: 6 felii ceafă dezosată (nu prea 
subțiri), 1 kg roșii, 3 ardei grași, 3 ardei iuți 
verzi, 1 litru supă de carne cu legume, 1 
legătură pătrunjel, 1 căpățână de usturoi, 2 
lingurițe miere, 1 pahar ulei, 2 lingurițe 
oțet, sare, piper, arome de friptură.

Mod de preparare: Carnea se sărează, 
piperează, aromează după gust și se frige pe 
grătar. 700 g roșii se coc pe grătar. Ardeii 
grași se coc pe grătar. Restul de roșii și 1 
ardei gras se toacă bucăți și se călesc ușor 
în tigaie cu uleiul. Usturoiul se pisează și 
se freacă cu ulei. Roșiile și ardeiul coapte 
se curăță de pieliță și se pasează în vas. 
Sosul din tigaie, răcit, se pune într-un vas. 
Se adaugă pătrunjelul tocat mărunt și cre
ma de usturoi, sare, piper, miere, ardeii iuți 
mărunțiți și se diluează cu supă. Sosul se 
servește la grătare.

Poftă bună! (Foto: arhivă)
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Lumină in 
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Opere!
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Soluția Integrantei din numărul precedent: A-M-S-E- INVARTIRE - TOLI - CON 
- BULINA - RE - RANGURI - FANI - LE - C - JE - CANTO - NE - DC - TOM - 0 - 
Rl - CARP - NEOANE - TA - LAME - CAȘ - BITER - PATA - AS - RS - ATEI

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
în perioada 4-23 decembrie, Cuvântul Liber vrea să 
continui să-l demonstrezi cât de ușor te poți Juca cu 
cuvintele. Dezleagă corect toate integramele apărute 
în această perioadă, realizează o colecție și trimlte-o 
alătun de talonul completat, pe adresa redacției: Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, 
sau depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber, până 
în 28 decembrie. Extragerea va avea loc în 29 decem
brie, iar numele câștigătorului va fi publicat în ediția 
din 30 decembrie.
NOI CONTINUĂM SĂ Iți DĂM BANI!
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot pârtie pa angajațll Inform 
Media șl nici rudele acestora de gradele I și II.
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7:00 Jumalul'TVR. Sport 
Meteo

8:00 Justiție militară (s).
El Cu: David James Elliott 

8:55 TVR 50. Izolați în 
România. TVR - singu
rul prieten

9:00 Vreau să fiu... cu Itsy 
Și tsy (r)

9:30 Desene animate. 
Spioanele 

10:25 TVR 50. Izolați în 
România. TVR - singu
rul prieten 

10:35 Cinemaniadi (r) 
11:10 Surprize, surprize... (r) 
13:45 Integrante despre inte

grare (1 episod) 
13:50 Minunata lume Dis

ney. Concurs 
14:00 Jurnalul TVR. Sport 
15:30 Kronika. Emisiune In 

limba maghiară 
17:00 Jurnalul TVR 

17:15 Sănătate pentru toți l 
17:50 Minunata lume Dis

ney.
18:00 Dis-de-seară. Prezintă: 

Ovidiu Uscat, Constan
tin Trofin

19:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo.

20:15 lartă-mâ! Prezintă
Raluca Moianu

21:35 Reflector 

22:10 TVR 50. Izolați în
România. TVR - singu
rul prieten

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo .

23:05 Prim plan 

23:45 Nocturne
030 Viața ca-n filme (ep. 
□21, comedie, SUA, 

1990)
1:10 Pisica cu nouă vieți
J3 (thriller, Italia, 1971). 

Cu: James Frandscus, 
Karl Malden, Catherine 
Spaak. R.: Dario 

Argento
3:00 Jurnalul TVR (r). 

Sport Meteo
4:00 lartă-măl (r)
5:10 TVR 50. Izolați îri 

România. TVR - singu
rul prieten

535 Nocturne (r)
6:20 Sănătate pentru toții (r)

Nume............................................
Prenume....................................
Adresa...... ,.................... ...........

Localitatea .................................
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □

Berbec

Sunteți decis să faceți schimbări în casă, dar partenerul de 
viață nu este de acord. Stabiliți-vă clar prioritățile pentru 
a nu avea probleme în viitor!

Taur

Se pare că aveți o zi grea, cu multe probleme de rezolvat. 
Aveți dificultăți pe plan-financiar, însă nu este cazul să vă 
faceți griji. V-ați propus să faceți ceva nou.

Gemeni

Aveți șanse să rezolvați o problemă financiară care vă pre
ocupă. S-ar putea să vi se propună o colaborare care vă 
va reda încrederea în propriile capacități.

Rac

Aveți o bună capacitate de comunicare și rezolvați ușor o 
mulțime de probleme. Veți avea succes în activitățile legate 
de cămin, dar șl în societate.

Leu

Sunteți hotărât să rezolvați o dată pentru totdeauna o serie 
de probleme mai vechi. Partenerul de viață vă va susține. 
Atenție la sănătate!

Fecioară

Prietenii și partenerul de viață vă apreciază dorința de 
schimbare șl înnoire. Profitați de această zii Puteți ->ă duceți 
la bun sfârșit tot ce v-ațl propus!

Balanță

Primiți de la parteneri^ de viață un cadou de care vă bucu
rați foarte mult. Prietenii vă invită intr-o excursie. Nu ratați 
ocazia! Este în folosul dvs.

Scorpion

Este o zi favorabilă întâlnirilor cu prietenii. Puteți să rezol
vați o problemă financiară a unui tânăr din familie, Demarați 
o afacere planificată.

Săgetător

începeți o etapă nouă în viața socială șl sentimentală. Fie 
porniți o afacere, fie vă reorientați procesional. Trebuie să 
aveți încredere în forțele propriii

Capricorn

Aveți un simț practic deosebit, care vă poate ajuta să 
demarați o afacere. Btapâ-amiaza, un prieten de familie 
vă Dropune o colaborare avantajoasă.

Vărsător

O rudă mai ta vârstă vă sfătuiește să nu mal alergați după 
câștiguri ușoare și vă dă de gândit. Merită să sacrificați 
relațiile pentru interese financiarei ,

Pești
Aveți o zi norocoasă și treceți cu bine peste dificultăți. 
Puteți avea succes la examene. Relațiile sentimentale merg 
bine, Iar nu vă culcați pe o ureche!

Hi

«Bi 3
7:00 Știrile ProTv. 

Ce se întâmplă 
doctore? 
Te uiți și câștigi 

9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
H Moș Crăciun existăl 

10:15 Apropo Tv (r) 
11:15 Cu gemenele 1h

O Hawaii (film, r) 
12:00 Rebel în California (s, 

r)
13:00 Știrile ProTv. 

Te uiți și câștigi 
Moș Crăciun existăl

13:45 întoarcerea mușcheta- 

rilor (film, r)
“ Te uiți și câștigi 

Moș Crăaun existăl 
16:00 Tânăr și neliniștit (s).

raCu: Eric Braeden, 
“Joshua Morrow

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

17:45 Om sărac, om bogat
□ (serial, comedie). Cu: 

Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia 
Te uiți și câștigi 

18:45 Dăruiești și câștigi 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

20:30 Șoimul de argint
; î (acțiune, Hong Kong, 

2004). Cu: Michelle 
Yeoh, Luke Goss, Chen 
Darning. R.: Jingle Ma 

22:15 La Bloc (divertisment) 
23:00 Știrile ProTv. Sport 
23:45 Dispăruți fără urmă

EJ(s, SUA, 2002).
Cu: Anthony LaPaglia, 
Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap
tiste, Enrique Murciano 
Jr., Eric Close.
Regia: 
David Nutter si Rachel 
Talalay

0:45 lestrim tivi 
1:10 Omul care aduce 

cartea (r)
1:15 Știrile Pro Tv
2:15 Șoimul d aroint

(film, r)
4:00 lestrim tivi (r)
430 Pro Motor (r) 
5:00 Parte de carte (r)
6S0 ProVest (r)

6:00 în gura presei cu 

Mircea Badea
7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos 

9:00 în gura presei (r) 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Vivere (serial) 
12:00 Vocea inimii (serial) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe 
14:00 Fotbal: FIFA Club 

World Championship: 
Jeonbuck Motors vs 
America

16:00 Observator cu Simona 
Gherghe

16:45 9595, te învață ce să 
fad

18:00 Vocea inimii (serial, 
—dramă, România, 
“2006). Cu: loan Isaiu, 

Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 
Bodochi

■ 19:00 Observator cu 
Alessandra Stoicescu $i 
Lucian Mândruță. 
Sport 
Meteo

2030 Revanșa starurilor 
(divertisment) 

22ff Fast Food 
(serial comedie) 

23XX) Observator cu 
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu. 
Sport

2$00 Alias (serial) 
IdX) întâmplări hazlii (s) 

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Observator (s) 
$00 Anlmax: .Roboți 

uriași - Heavy Gear* 
5:15 Vivere (r)

; 8:00 Top7.ro (r) 830 De la 
carte la film (r) 900 COOLmea 
distracției (r) 10:00 Tonoma- 
tul DP2. Transmisiune directă 
11:30 Generația hip-hop (r) 
1230 Poftă bună! (r) 13:00 
Culoarele puterii (r). Epoca de 
aur 14:00 ABC... de ce? 
14:30 Zenon: fata din seco'u 
XXI (s) 15:00 împreună în 

Europa 16:00 Jurnalul TVR (r) 
1630 E Forum 1700 Jere
miah 18:00 Lecția de...

I știință. Ochiul științei (doc.) 
18:35 Caracatița (s) 19:25 
Tribul (doc. Marea Britanie) 
20:00 EU-RO Case 2030 
Lumea de aproape 21:00 Ora 
de știri 22:10 Brenda Starr 
(aventuri, SUA, 1989) 24:00 
Sport extrem (r) 0:30 Futura
ma (d. a.) 1:00 Jurnalul 
Euronews pentru România 
1:15 Tonomatul DP2 (r)

8:00 Știri N24 8:30 Știri uti
litare N24 8:45 Revista presei 
9dX) Dimineața cu Răzvan și 
Dani 1130 Ce bine e acasă (s) 
12:00 Look who is winning 

13:00 Jara Iu' Papură Vouă 
(divertisment) 14:30 Albumul 

, Național (r) 1620 Bărbatul din
vis (r) 1720 Absolut feminin 

18:30 Știri 19:45 Țara Iu' 
Papură Vouă (divertisment 
2004) 20:15 Echipa de inves
tigații 22:00 Baronii 22:30 

■ Miezul problemei 24:00 Știri
Național TV

11:15 Unul nu aude, celălalt 
nu vede (r) 13:15 Taz-Mania 
(s) 13:45 Istoria comediei 

s’ americane (r) 14:45 Verdict:
Crimăl (r) 16:00 Calea mis- 

’ terelor (s) 17:00 Seinfeld (r)
18.-00 Verdict Crimă! (s) 19:00 

.i Viața la Casa Albă (ep. 1, 
" dramă, SUA, 2004) 20:00

Entertainment News 20:20 
i Smallville (s) 2130 Ca-n fami

lie (serial) 22:00 Umbre în 

deșert (acțiune, SUA, 1993) 
ss 24.-00 Sub Pământ SRL (s) 1:15 
” Sfidarea (western, SUA 2002)

500 Poveștiri adevărate (r) 600 
Rebelde (r) 700 Suflete rănite(r) 
900 Al șaptelea cer (s) 10:00 
Ciocolată cu piper (s) 11:00 
Fetele Gilmore (r) 1200 Pariul 
iubirii (s) 1300 Jurământul (s) 
15:15 Rețeta de acasă 1530 
Suflete rănite (s) 1630 De 3x 
femeie 17:30 Poveștiri 
adevărate 18:30 Rebelde (s) 
19:30 SOS, viața meal (s, 
Argentina, 2006) 2030 Iubire 
ca in filme (s) 21:30 Daria, 
iubirea mea (serial) 22:45 
Tărâmul pasiunii (s) 23:45 
Bărbatul visurilor mele (s) 0:45 

Poveștiri adevărate (r) 1:45 
Iubire ca în filme (r)

îitf AțfsVnlW 

7:00 Cele mai uimitoare filme 

din lume (r) 730 Dragoste și 
putere (r) 8:00 Sport cu Flo
rentina 8:15 Drama unei 
mame (film, r) 110O Tele RON 
13:00 Play 1430 Dragoste și 
putere (s) 15:00 Soțul prietenei 
mele (dramă, Canada, 2002) 
17:30 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
18:00 Focus 19:00 Cele mai 
uimitoare filme din lume 1930 
Camera de râs 20:00 Poliția în 
acțiune 21:00 Trădați în 
dragoste 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.0. 2 Focus Plus. 
Prezintă Cristina Țopescu 
2330 Alertă medicală (ep. 2, 
dramă, SUA, 2004)

6:55 Viața dimineața 9:00 
Verissimo 10:00 Totul depsre 
casa mea (r) 1030 Căminul de 
cinci stele (r) 11:00 Ne privește 
12:00 Știri 13:05 Copii 
deștepți, părinți fericiți (r) 
1335 Vis de vacanță (r) 1435 
Lumea cărților 1535 Dreptul 
la sănătate (r) 16:35 Euro- 
maxx (doc.) 17:00 Calea euro
peană 18:00 6! Vine presa! 
20:00 Lombarzilor 8 (r) (seri
al, România, 2006) 21:00 
Lombarzilor 8 (serial, Româ
nia, 2006). Cu: Ion Besoiu, 
Teodor Corban, Luminița 
Gheorghiu, Mimi Branescu 
22:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru 24:00 Știri

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

730 Adevărul și alte minciuni 
(comedie, Spania, 2004) ft05 
Pe skateboard (comedie, SUA
2003) . 10:50 Tad șl Itnpușcă- 
măl (comedie, Marea Britanie,
2004) 12:45 Adevărul (thriller, 
Canada, 2005) 14:15 Macfcon 

(dramă, SUA 2001) 15:55 Tu 
și eu (comedie, Franța, 2006) 
17:30 Ocean's 12 (polițist 

SUA, 2004) 20:00 Tn lacul ei 
(comedie, Franța, 2004) 2130 
Charlie și fabrica de ciocolată 

(aventuri, SUA, 2005) 23:25 

Fereastra secretă (thriller, 
SUA, 2004)

7:00 Bună dimineața, Româ

nia! 11:15 Fabrica 12:00 Rea
litatea de la 12:00 13:15 EU, 
România 15:15 Fabrica 16:50 
Marfa 17:10 Tu faci Reali
tatea! 1745 Editorii Realității 
18:00 Realitatea de la 18:00 
18:50 Realitatea zilei. Cu 
Răzvan Dumitrescu 20:15 
Reporterii Realității 21:00 
Realitatea de la 21:00 21:50 
Prima ediție 22:05 100% cu 
Robert Turcescu 23:00 Reali
tatea de la 23:00 23:15 
Politică, frate!

Kt ’J F ,4
■.? 

7:00 Dependenți de cascade** 
8:00 John Lydon și ate^H" 

rechinilor 9:00 La un pas de 

moarte 10:00 Motocicleta 

americane 11:00 Confruntăn 
și fiare vechi 12:00 Construcții 
pentru campioni 13:00 Depen
denți de cascadon 14.-00 John 
Lydon și atacul rechinilor 

15:00 Brainiac 16:00 Curse 

17:00 Automobile americane 
recondiționate 18.-00 Motoci
clete americane 19fl0 Alegere 

dvs. 21:00 Ultimele 24 de ore 
22:00 Criminaliștii 23:00 In 

viteza a cincea 24:00 Radi
ografia unui dezastru 1:00 

Cele mai mari superlative I

Top7.ro


ACTUALITATErara, ti aecemurie zuub

www.autogan.ro
Deva (I.J.) - Este un portal de informare privind transportul 

de persoane în trafic auto interurban și internațional. Se 

adresează celor care doresc să afle cursele cu autocarul 
sau microbuzul între două localități. Site-ui furnizează 

informații privind orarele curselor, prețul biletelor și infor

mații de contact ale companiilor care operează aceste 

curse.
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3,43011 euro

1 dolar S.U.A. 2,5828
1 liră sterlină 5,0610
100 forinti maqhiari 1,3346

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

TELEFOANE mi
Dispec at apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica S29~~

Dispecerat gaz 227091
Informații CFR . . 212725

Urgențe 112
Pompieri 981 ”
Jandarmerie 958
Poliție 955
OJ.B.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanlt ir-Veter. 221145
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Audtanța hint
Consiliul Județean Hunedoara:

Petru Mărginean, vicepreședinte 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean:

Maior loan Anca, adjunct al comandantului
pentru ordine publică 12.00-14.00

Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță Bîrcea 

Mare
Inspector-șef principal Emanoil Bota, 

director
Inspector-șef principal Marcel Mara, 

director adjunct
Șef tură

08.30-11.00

11.00-14.00
14.00-16.30 li

Primăria Municipiului Orăstie
losif Blaga, primar 10.00-11.00 '

Poliția Municipiului Deva
I

Comisar-șef Nicolae Petruș, adjunctul 
șefului Poliției Minicipiului Deva 10.00-12.00

Soluția jocurilor din numărul precedent

Regulb ÎNCEPĂTORI
în fiecare 2 3 4 8 6
bloc sunt 

câteva cifre 8 9 1 2 4
între 1 și 9, 
stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie comple

tate cu 
cifrele lipsă, 

în așa fel

1 6 9 3
..

8

6 4
2

7

1 5

8
1

6 7
2

3
7

6

5 6
încât fiecare 

număr să 
figureze o

7 8 3 9 2
9 2 1 4 3

singură dată. 

De aseme- AVANSAȚI
nea, cifrele 

de la 1 la 9 

trebuie să

3 2 1 5 9
9 2

figureze o 

singură dată 

atât pe rân

durile orizon
tale cât și pe

9 1 7 8
1 6 8 3

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

2 7 3 4
6 8 7 4

4 2
8 5 7 4 6

începători Avansați

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

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

Bătaie pentru purcel la Ilia
■ Purcelul pus la 
bătaie la concursul fes
tival de la Ilia a iscat o 
adevărată competiție.

Iha Jurcone
ina.jurcone@lnfarmmedla.ro

Ilia - „Datini și obiceiuri de 
pe Valea Mureșului”, aflată la 
ediția a Il-a în acest an, s-a 
lăsat cu o adevărată com
petiție între formațiile par
ticipante pentru obținerea 
locului I. Purcelul oferit pen
tru premiul cel mare a adus 
pe scenă nu mai puțin de opt 
formații din toată Valea 
Mureșului care au prezentat 
obiceiuri tradiționale din 
comunele de unde aparțin. S- 
au întrecut formații din 
Săvârșiri, Sălașu de Sus, 
Orăștioara de Sus, Ilia, Bur- 
juc, Dobra, Tătărăști și Pojo- 
ga. Manifestarea a început

Festivalul s-a bucurat de o prezență numeroasă în rândul publicului (Foto: ina Jure

printr-o paradă a portului 
popular, iar pentru specta- 
colul-concurs, Căminul Cul
tural al comunei Ilia s-a 
dovedit a fi neîncăpător.

„Premiile puse în joc au

fost: premiul I, un purcel, 
câștigat de trupa de călușeri 
din Orăștioara de Sus, pre
miul II, un curcan, câștigat de 
Sălașu de Sus a cărei for
mație a prezentat “Cerbul” și

premiul III, 10 metri de c 
nați tradiționali, au f 
împărțiți în mod egal de t 
pele din Ilia și Pojog 
declară Marius Omotă, p 
mărul comunei Ilia.

Examen trichineioscopic
Deva (I.J.) - Pentru a evita 

riscul îmbolnăvirilor de 
trichineloză, Direcția Sanitar- 
Veterinară și de Siguranța 
Alimentelor (Hunedoara reco
mandă să se cumpere carne 
din unități autorizate. „Exa
menul este valabil pentru por
cul crescut în gospodărie. 
Examenul se execută pe probe 
de carne, recoltate de la ani
malul sacrificat. Verificarea se 
face la circumscripțiile sani- 
tar-veterinare, iar taxa este de 
7 lei. Aici se mai pot face 
sesizări în cazul în care există 
îndoieli despre calitatea cărnii 
cumpărate, despre nerespec- 
tarea condițiilor de transport,

depozitare, manipulare și va
lorificare a produselor alimen
tare de origine animală”, de
clară dr. Marius Lăzărescu, 
director DSVSA Hunedoara.

Direcția Sanitar-Veterinară 
și pentru Siguranța Alimen
telor Hunedoara atrage aten
ția că toată carnea rezultată 
din tăierea de porcine în gos
podăriile populației e desti
nată numai consumului fa
milial, fiind interzisă comer
cializarea ei, inclusiv în uni
tățile autorizate sanitar-vete
rinar. Nu e permisă nici sa
crificarea de porci în târgu
rile de animale vii și în 
vecinătate.

Alt mers al trenurilor
Deva (I.J.) - Noul mers al 

trenurilor a intrat de ieri în 
vigoare și are o valabilitate 
până în 08.12.2007, ora 24.00. 
Broșura „Mersul Trenurilor 
de Călători, 2006-2007” .poate 
fi achiziționată la prețul de 
82 lei de la ghișeele stațiilor 
și agențiilor CFR din toată 
țara. în planul de mers 2006- 
2007 sunt prevăzute să cir
cule 1657 de trenuri: 276 
trenuri de rang superior și 
1381 trenuri personale, din
tre care 207 trenuri sunt 
interregionale. Noutatea pe 
care o aduce în acest an

mersul de tren este intro
ducerea serviciului „Busi
ness Class”. Odată cu pu
nerea în aplicare a noului 
mers al trenurilor, CFR 
Călători lansează și progra
mul „Trenurile Zăpezii” va
labil până la data de 28 fe
bruarie 2007. Șaisprezece 
trenuri (din care 4 trenuri 
Intercity, 4 Rapide și 8 Rapi
de Săgeți Albastre) vor face 
legătura între capitala țării 
și stațiunile montane de pe 
Valea Prahovei: Sinaia, 
Bușteni, Azuga, Predeal, 
Brașov.

Gala Tineretului
Deva (I.J.) - Ediția a doua 

a „Galei Tineretului”, va avea 
loc în acest an la Deva marți, 
19 decembrie. Reprezentanții 
Direcției Județene pentru 
Tineret Hunedoara vor orga
niza o gală a premiilor pen
tru tinerii din județ și pentru 
asociațiile locale de tineret. 
Tinerii care au efectuat vo
luntariat sau asociațiile non- 
guvernamentale care au des
fășurat diverse acțiuni de-a 
lungul anului 2006 se pot 
înscrie la concurs prin com
pletarea formularului pus la 
dispoziție de conducerea DJT, 
la care anexează un CV cu 
activitatea depusă. „Cel mai 
bun voluntar, respectiv cel 
mai bun ONG vor fi recom
pensați. Vom acorda și un 
premiu special pentru toată 
activitatea depusă în anul 
2006 unui ONG sau unui 
tânăr. Gala se va desfășura în 
acest an în Pub „Bobo” 
Deva”, declară Lorincz Szell, 
directorul DJT Hunedoara.

Lorincz Szell (Foto: cl)

Parfum
Deva (I.J.) - Incinta Hotelu

lui Deva găzduiește, inclusiv 
astăzi, o expoziție cu vânzare 
a unei largi game de par- 
fumuri. Pe lângă brandurile 
consacrate, expoziția prezintă 
și nume mai puțin cunoscute. 
Expoziția e un bun prilej pen
tru achiziționarea de cadouri 
cu ocazia sărbătorilor de Cră
ciun, iar organizatorii au pre
gătit surprize vizitatorilor.

Afacerile bune au tot suportul 
Romexterra Bank

Creditul IMM

• 100% finanțare

• Rambursare 5 ani

• Credit RON și EURO

• Comision analiză dosar 0%

Pe fondul unei afaceri consolidate la 
standarde europene, Romexterra Bank 
adaugă în portofoliul său un credit nou, 
competitiv, dedicat IMM-urilor.
Acest credit se adresează întreprinderilor mici 
și mijlocii a căror cifră de afaceri anuală nu 
depășește 2 milioane RON și care au o 
perioadă de funcționare de minim 12 luni.

Volumul creditului este de maxim 150.000 
RON sau echivalent Euro, în funcție de 
capacitatea de plată a clientului, dar nu mai 
mult de 100% din valoarea bunului 
cumpărat. Creditul adresat IMM-urilor se 
acordă pentru o perioadă de maxim 60 de 
luni, cu o perioadă de grație de maxim 6 luni.

□ finanțarea 100% a valorii bunului 
achiziționat/realizat din credit (fără aport 
propriu);
□ dezvoltarea activității prin realizarea 
proiectelor de investiții;
□ soluționarea operativă a cererilor de 
credite, în maximum două zile de la data 
depunerii complete a documentației de 
credite;
□ consultanță gratuită la întocmirea 
documentației de credit;
□ documentație de credit și proceduri de 
aprobare simplificate.

Noul credit pentru IMM reprezintă un pas 
important în evoluția portofoliului băncii.

Iminenta integrare în Uniunea Europeană, cât 
și necesitatea consolidării poziției pe piața 
financiarbancară, au impus atragerea unui 
investitor strategic. Astfel, începând cu data 
de 05.10.2006, acționarul strategic al 
Romexterra Bank este MKB Bank, subsidiară 
a Grupului Bayerische Landesbank, Germania.

în acest moment, Romexterra Bank, membră a 
MKB - Bayerische Landesbank, devine o bancă 
completă, cu un portofoliu diversificat de 
produse și servicii care confirmă faptul că, în 
echipă reușești mai ușor.

TelVerde: 0800 410 310
www.romexteira.ro

RB©
ROMEXTERRA BANK

de la egal la egal
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CUM SĂ NE 
GĂSIM UN JOB?

Patron, muncitor calificat

• Posturi. O parte din foștii angajați Petrom 
vor avea asigurate locurile de muncă de 

j către compania OMV, au declarat reprezen- 
; tanții acesteia într-o conferință de presă. 
y Disponibilizările de personal vor avea loc cu 

consultarea sindicatului Petrom, iar cei care 
pleacă vor beneficia de plăți de tipul celor 

’ compensatorii. (IJ.)

’ • Traducător. Numărul companiilor specia- 
: lizate în servicii de traduceri se află în plin 
f avânt. Traducătorii autorizați sunt la mare 

căutare. Salariile în domeniu variază între
•• 400 și 700 de euro/lunar, în funcție de limba 

folosită pentru traducere. Cele mai bine
• plătite traduceri sunt cele din limbile 

chineză, japoneză și arabă. (I.J.)

■ Pensionat la 50 de 
ani, un bărbat din Călan 
și-a deschis propria 
firmă de construcții.

T •

Iha Jbrcone__________________
inajurcone@informniedia.ro

Călan - Decizia de pen
sionare și ordonanța cu care 
a plecat de la Combinatul 
Călan, l-a determinat pe 
Dumitru Bicăzan să-și des
chidă propria firmă de con
strucții. La doar 50 de ani, 
bărbatul se simțea în putere 
și s-a gândit că încă mai 
poate lucra. N-a stat pre mult 
pe gânduri și s-a gândit că 
afacerea pe care ar putea-o 
conduce ar fi cea de con
strucții, o meserie foarte 
asemănătoare cu slujba de 
formator turnător pe care a 
prestat-o 25 de ani în Combi
natul Călan. „Am lucrat cot

Dumitru Bicăzan (Foto. Ina Jurcone)

la cot cu muncitorii care mi
au zidit casa și așa am 
învățat ce trebuie făcut și 
cum trebuie respectat un 
proiect. Finisajele interioare 
și exterioare le-am făcut mai 
apoi singur, iar lucrarea a 
ieșit foarte bine. Asta mi-a 
întărit convingerea în forțele 
proprii. Acum sunt specia
lizat pe finisaje”, spune

Dumitru Bicăzan, patron la 
SC Olibi Construct Com SRL 
Călan.

Criză în domeniu
Tineretul care lucrează azi 

în construcții, chiar dacă e ta
lentat are mare mobilitate în 
schimbarea locului de muncă 
și este interesat mai mult de 
latura materială a slujbei.

Asta a făcut ca bărbatul să 
muncească în rând cu anga- 
jații săi. „Nu-mi place să stau 
cu mâinile în sân. Când lucrez 
alături de ei impun ritmul de 
lucru, pot să supraveghez ca
litatea lucrării și viteza de * 
execuție. Nu lucrez la scară 
mare, am permanent câte 2-3 
angajați. Alături de ei am 
învățat toate secretele mese
riei. Din nefericire, suntem 
supuși legilor românești. Nu 
ne putem permite salarii 
foarte mari, mai ales în Călan, 
un oraș care de ani de zile 
bate pasul pe loc. Mulți dintre 
angajați au preferat să lucreze 
dincolo, în special tinerii, pen
tru salarii mai bune. Ne con
fruntăm cu o criză acută de 
dulgheri și zidari în acest 
domeniu. Câteodată sunt ne
voit să lucrez singur, însă am 
satisfacția că rămâne ceva în 
urma mea”, adaugă Dumitru 
Bicăzan.

Măriți salariile!
Deva (I.J.) - Autoritățile române au intrat 

în panică din cauza exodului mare de 
români care au luat calea Occidentului pen
tru slujbe mai bine plătite. De aceea, însuși 
ministrul Muncii, Gheorghe Barbu, a făcut 
un apel patronilor români de a majora 
salariile angajaților lor. Salarii mici, 
angajări la negru și prețuri ridicate i-a 
determinat pe mii de hunedoreni șâ plece 
la muncă în bejenie. „Patronii români ar 
trebui să le ofere angajaților salarii mai 
mari și condiții mai bune de muncă. Numai 
în acest mod angajatorii vor impiedica 
migrația forței de muncă peste hotare", a 
declarat ministrul Muncii, Gheorghe Bar
bu. Diferențele salariale dintre o slujbă aici 
și cea similară în vest este de cel puțin 
patru ori mai mare.

Diplome recunoscute UE
Deva (I.J.) - Arhitecții ro

mâni pot lucra din 1 ianuarie 
2007 oriunde în statele UE, 
însă acest lucru este valabil și 
pentru cei care vin din Occi
dent, se arată în ultimul 
număr al EU-RO Newsletter, 
Principiul se aplică și în cazul 
statelor din Spațiul Economic 
European, dar și în cazul 
Elveției, care nu este membră 
a UE. Potrivit directivei 
europene 2005/36/CE, din 2007, 
vor fi recunoscute în întreaga 
Europă diplomele de arhitect 
ale Universității de Arhitec
tură și Urbanism „Ion Mincu” 
- București începând cu anul 
1953, ale Universității Tehnice

din Cluj-Napoca (diplomele de 
după 1990), ale Universității 
„Gh. Asachi” din Iași (di
plomele de după 1993), și cele 
emise de Universitatea Poli
tehnică din Timișoara - 1993, 
Universitatea din Oradea - 
2002 și de Universitatea Spiru 
Haret din București, începând 
cu 2002.

Ordinul Arhitecților din 
România este instituția care 
va recunoaște în trei luni de 
la cerere, diplomele și drep
tul de semnătură al arhi
tecților din statele membre 
care au absolvit instituții de’ 
învățământ recunoscute prin 
directivele europene.

Programarea contingentelor
București (I.J.) - Departa

mentul pentru Muncă în 
Străinătate a publicat în 7 
decembrie 2006, în MO nr. 
285 al Italiei, Decretul Preșe
dintelui Consiliului de Mi
niștri din 25 octombrie 2006 
privind programarea adițio
nală a contingentelor de 
intrare în Italia pentru 
lucrătorii extracomunitari 
nesezonieri, valabil pentru 
anul 2006, document ce com
pletează Decretul Președin
telui Consiliului de Miniștri 
din 15 februarie 2006. Decre

tul prevede un contingent 
maxim de 350.000 de intrări 
pentru lucrătorii extraco
munitari nesezonieri care 
vor putea fi admiși în Italia 
pentru muncă în cursul 
anului 2006, care se adaugă 
celor 170.000 de unități sta
bilite la începutul anului 
curent. Acest nou contin
gent de 350.000 unități va fi 
distribuit în baza cererilor 
valabile de autorizare a 
muncii prezentate de către 
angajatori până la data de 
21 iunie 2006.

DISTRIBUTION SRL
Unic distribuitor al produselor Philip Morris, KRAFT și WRIGLEY în județele Dolj, Gorj, Mehedinți, 
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Casa Corpu
lui Didactic 
cu sediul în Deva, str.

G. Barițiu, nr. 2, orga
nizează concurs pentru 
ocuparea postului de

CONTABIL ȘEF
Dosarele se depun la 

secretariatul CCD Deva, 
până la data de

22.12.2006. Concursul 
va avea loc în data de
27.12.2006, ora 10,00. 
Informații suplimentare 
privind dosarele de con

curs se pot obține la
sediul CCD Deva, sau la 

numărul de telefon 
0254/232.452.

(72062)
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• pachet salarial motivant

• posibilitatea dezvoltării carierei
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Reînvie speranța salvării

• încă o victorie. Corvinul 2005 a câștigat, 
^sâmbătă, acasă, cu scorul de 2-1 și meciul 
"revanșă cu Poli II Timișoara, după ce mier

curi la Timișoara se impusese cu același scor. 
Golurile echipei antrenate de Titi Alexoi au 
fost marcate de R. Cristian (min. 16) și Dăs- 
călescu (min. 60 din 11 metri), iar unicul gol 
al oaspeților s-a marcat în minutul 40. (C.M.)

Cetate a avut 
tărie psihică

■ Jiul a învins neaștep
tat Rapidul și a demon
strat că are resurse să 
evite retrogradarea.

ClPRIAN MARINUȚ

ciprian.marinut@informmedia.ro

Petroșani - Echipa antre
nată de Marin Tudorache, a 
reușit să facă un cadou perfect 
de sărbători suporterilor, 
câștigând sâmbătă cu 1-0 par
tida de pe teren propriu cu 
Rapid, ocupanta locului trei a 
clasamentului. Succesul neaș
teptat obținut contra giuleș- 
tenilor îi scapă pe mineri de 
ultimul loc și reînvie în

teirta ibP'dnl

Jiul - Rapid 1-0
Jiul: Hotoboc - C. Petre, Kalai, 

C. Dinu, Lungan - M. Voicu, 
Pâcleșan (Drăghici '76), Bicfalvi, 

Marinică (Teușan '57) 

Vrăjitoarea, Dulcea (Lițu ’83). 

Antrenor: Marin Tudorache.

Vrăjitoarea a hărțuit permanent defensiva Rapidului (Foto: ci)

tabăra Jiului speranța salvării 
de la retrogradare.
Eliminare decisivă

Partida a fost echilibrată, de 
parcă în teren s-ar fi întâlnit 
două echipe de același calibru 
și nu ultima clasată cu o 
echipă de pe podium. Jiul a 
arătat dăruire, organizare și 
determinare, având în junio
rul de 18 ani Bicfalvi un 
jucător excelent. Rapid a părut 
măcinată de problemele inter
ne și lipsită de vlagă în urma

tensiunilor dintre jucători și 
finanțatorul George Copos. Au 
fost puține ocazii la cele două 
porți, mai multe în contul Jiu
lui, dar mai clare pentru 
giuleșteni, însă pe final când 
se părea că jocul se va încheia 
cu o remiză albă giuleștenii 
au gafat decisiv. Fundașul 
Perjă (85) a fost eliminat pen
tru cumul de cartonașe gal
bene, iar la faza imediat 
următoare Jiul a deschis sco
rul. C. Dinu a centrat în ca
reu, portarul Apoula a scăpat

Fotbal de calitate la Cupa Presei

mingea la Kalai, acesta a șutat
și Rada a respins de pe linia 
porții, însă Vrăjitoarea a pro
fitat și a împins mingea în 
plasă. Tribunele au explodat, 
iar asediul de final al Rapidu
lui a rămas ineficient.

Antrenorul Jiului, Marin 
Tudorache, a declarat că vic
toria cu Rapid nu este întâm
plătoare. ’’Victoria vine în 
urma îmbunătățirii jocului 
nostru în ultimele etape în 
care am jucat bine cu Steaua 
și am învins la Pitești. Am 
meritat victoria, dar având în 
vedere ocaziile irosite de 
Rapid ne am fi mulțumit și cu 
un egal.”, comenta antrenorul 
Jiului, aflat la cea mai impor
tantă victorie din cariera sa. 
Finanțatorul Jiului, Alin 
Simota, s-a arătat mulțumit 
de victoria echipe sale. “Nu 
mă așteptam, dar îi felicit pe 
jucători. Este o victorie de 
moral, care ne dă speranțe. în 
curând vom scăpa de carac
terele ciudate de la echipă și 
o vom reconstrui”, a spus 
Simota.

Răsturnare de scor 
spectaculoasă

Deva (C.M.) - Handbalistele de la Cetate 
au reușit să facă un mic pas către un loc în 
cupele europene, câștigând, ieri, după un 

meci cu mari emoții partida 
de pe teren propriu cu HCM 
Baia Mare, prima de la relu
area LN. Cu antrenorul 
Marcel Șerban în tribună 
din cauza unei suspendări, 
devencele au jucat slab în 
prima repriză și la pauză 
erau conduse cu 12-9, după

un joc modest marcat printre altele și de 
ratarea a patru aruncări de la șapte metri, 
în repriza secundă, Cetate a renăscut din 
propria cenușă, a marcat șapte goluri con
secutive și a întors soarta meciului pe care 
l-a câștigat detașat: 25-21. „Echipa a jucat 
fenomenal după pauză, iar principalele noas
tre argumente au fost eficacitatea lui Cartaș, 
autoare ,a 13 goluri, și intervențiile salva
toare ale portăriței Laura Poenaru. Am dove
dit că suntem o echipă sudată care are capa
citatea să revină în momentele dificile, așa 
că ne propunem să câștigăm și etapa vii
toare, acasă, partida cu Rulmentul Brașov, 

- campioana României. Acest succes ne-a urcat 
». pe locul opt la trei puncte de locul cinci care 

asigură un loc în cupele europene, astfel că 
echipa va primi o primă consistentă”, afir
ma Muntean. ? www.huon.ro

■ Prima ediție a com
petiției a oferit specta
col, dar s-au consem
nat și contestații.

Deva (C.M.) - Echipele Cu
vântul Liber, Servus Hune
doara, Hunedoreanul și Națio

nal FM au ocupat, ieri, pri
mele locuri în cele două grupe 
ale Cupei presei la fotbal și s- 
au calificat în semifinalele 
competiției organizate în pre
mieră de TMT Media. Cele 
patru formații se vor duela 
pentru premiile puse în joc de 
organizatori, TMT Media, Car-

pat Cement Holding Deva și 
Baza Real Sport, duminică, 17 
decembrie. Dintre cele opt for
mații care s-au înscris inițial 
la start, Deva TV nu s-a 
prezentat, iar One TV a pier
dut toate meciurile cu 0-3 în 
urma contestației la adresa 
dreptului de joc ai unor Jurnaliștii sunt buni și la fotbal

Rsxultatal* msotarflor și vIruri wttle
Grupa A______
Deva TV - Antena 1
Național FM - Hunedoreanul

Deva TV - Național FM

Antena 1 - Hunedoreanul

0-3 (neprezentare)

2-4
0-3 (neprezentare)

1-5
Deva TV - Hunedoreanul

Național FM - Antena 1
Clasamentul: 1. Hunedoreanul - 9 p; Național FM - 6 p;

3 Antena 1 - 3 p; 4. Deva TV - 0 p.

0-3 (neprezentare) 

2-1

Grupa El _____________
Cuvântul Liber - Mesagerul 

One TV - Servus Hunedoara
Cuvântul Liber - One TV 

Mesagerul - Servus Hd
Cuvântul Liber - servus Hd

6-2
0-3 (la masa verde)

3-0 (la masa verde) 

2-7
2-2

One TV - Mesagerul Hunedorean 0-3 (la masa verde) 

Clasamentul: 1. Servus - 7 p (+5); 2. Cuvântul Liber - 7

p (+4); 3. Mesagerul - 3 p; One Tv 0 p.

jucători depusă de Servus Hd. 
A mai fost o altă contestație 
a celor de la Mesagerul la 
adresa jucătorilor de la Cu
vântul Liber, însă organizato
rii au respins-o ca nefondată. 
Dincolo de aceste neajunsuri, 
meciurile între jurnaliști au 
fost frumoase și aprig dispu
tate, doVadă că reprezentanții 
mass-media sunt mari amatori 
ai sportului rege,

REGUcAMEM

Vrei ca Mos Crăciun clbi&ețanul acesta?'Câștigă cu CL în 22 decembrie:
-1 S11?TT. LjiHȚVl 1H73 A?,1 oferit de magazinul INTO sau ^1 ?m?"\ Tlq 'DIC,

pentru ca masa de Sărbători să-ți fie asigurata sau j TÎ'I'TT care să-ti îndulcească Sărbătorile sau '|7T 
"iii 1- ca să primești multi colindători. Fâ-ți un abonament la Cuvântul liber pentru o lună (8.9 lei) sau prelungește- 

ți actualul abonament cu minim o lună și participă cu copia după chitanță până în 21 decembrie. Cu CL, Crăciunul va exista 
în fiecare casă!

PrePay

un credit și jumătate!
•I •

timp de 1 an, cu Orange PrePay ai:

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

f apeluri națiorale la tarifele din rețeaua Orange

share
■ ?

www.orangajo ________ ____________________________
ofertă valabilă pentm onea cartelă SÎM Orange PrePay cumpărate ? actovete până la 31 (feoambria; 
otaMi cadou ae acordă ii Mte a 100 USD orange' -Ud

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
http://www.orangajo
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Vând ap. 2 camere (03)

• taaaM, MW Decebal, et intermediar, 
balcon închis, parchet, ST 55 mp, etaj 2, 
cărtmidi bucătăria mare, contorizări 
complete, preț 138000 RON, negociabil. Tel, 
0726710903. (Al)
• cM, CMtertzări, balcon închis, et 3, zona 
Gojdu, preț 115800 ron. Tel. 0726/316796; 
0746^539022. (Al)
■ taaaM, Motorizări, balcon închis, 
îmbunătățiri, zona Minerului, 85.000 RON. 
0726016796; 0745/639022. (Al)

• M lăfcucu, et 2, dec., centrală termică 
amenajat preț 120.000 RON, tel. 221712 sau 
072430566L (A2)
• mm IAwuU, et 1, dec., faianță gresie, 
balcon, parchet preț %"no euro. tel. 121712 sau 
0724/305661. (A2)
• ăi Bojdu, et Intermediar, semldec, contorlzărl, 
parchet preț 115.0(0019, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• to Dada, parter, faianța, gresie, termopane, 
convector, preț 70.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2) ț
• pt M. Decebal, et î Iar, amenajări, 

centrală termică preț 140.000 RON, neg., tel. 
221712 sau 0724/305661. (A2)
• urgent zona Bălcescu, dec., et. 2, amenajări 
modeme, centrală termică preț 125.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona Dacia, balcon, fără amendări, 
preț 78.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• b-dul lutoi Manlu, dec., et. 8/10, parchet, 
balcon mare, contorlzărl, preț 105,000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)

• pa Aleea Pescarilor, et. 1, dec., contorlzărl, 
balcon, s=56 mp, bale, bucătărie mare, preț 
130.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• utgant, dac, living, bucătărie stil bar, CT, 
gresie, faianță parchet, termopane, et. 1, zona 
Emlnescu, preț 38.000 euro, tel. 0740/290024. (A3)
• dac, repartitoare, apometre, balcon închis, 
st=60 mp, zona loan Corvin, preț 1,15 miliarde, 
tel. 0740/290024. (A3)
• circuit, gratia, faianță parchet, cabină de duș, 
balcon închis, et. 2, zona Dada, preț 1 miliard, 
tel. 0740/290024. (A3)
a samldec, gratia, faianță parchet, canalizare 
separată zona Al. Teilor, preț 650 mil., neg, tel. 
0740/290024. (A3)
a tamldac, gratia, faianță parchet, reparti
toare, et. 2, zona Al. Moților, preț 980 mii. neg., 
tel. 0740/290024 (A3)
a zona lălcatcu - I. Corvin, decomandate, 
centrală termică modlfcărl, parchet, gresie, 
faianță ușă de lemn capitonată bine întreținut, 
preț 127,000 ron negociabil, accept credit 
Ipotecar, tel.0723/251498,0745/302200. (A4)
a etaj kitamiedar, zona Kogălnlceanu - 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)
a decomandata, etaj 3, zona Mărăștl, fără 
modificări, parchet, ocupabll azi, preț 125.000 ron 
negociabil, tel. 0723/251498,0746/302200,232809. 
(A4)
• atol 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) 

a decomandate, parter, 59 mp, hol central; 
parchet de stejar In camere, hol șl bucătărie, 
zona piață preț 110.000 ron negociabil, accept 
credit ipotecar, tel. 0745/302200, 0723/251498 
232808 (A4)
a zona Trident etaj 3, ocupabll azi, contorlzărl, 
fără modificări, preț 72.000 ron negociabil, 
accept credit Ipotecar, tel. 0723/251498 
0745/302200,232808. (A4) .
a 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-dui Kogălnlceanu, preț 125.000 RON, 
neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228.  (A5) 
a eL 3, dec., contorlzărl, 2 balcoane mari, str. 
Dorobanți, preț 140.000 RON, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
a et ă contorlzărl, parchet, bloc de cărămidă 
Al. Moților, preț 66.000 RON, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
a et Intermediar, 2 balcoane mari, CT proprie, 
bale cu geam, modernă str. Dorobanți, preț 
137.000 RON, neg,, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)
a et 3, parchet, balcon, geamuri termopan, ușă 
metalică CT proprie, zona Gojdu. Merită văzutl 
Preț 130.000 RON, tel. 223400, 0724/069303, 
0742/005228. (A5)
a 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)
a zona Dada, et. Intermediar, termopane, modi
ficat, parchet laminat bine întreținut preț 22,000 
euro, tel 235208; 0724.620358; 0729.018866. (A6) 

a 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; 0724620358; 0729.018866 
(A6)
o zona Qojdu, etaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorlzat, suportă modificări, 55 mp, 
preț 125.000 ron. Tel. 235208 0724/620358. (A6)
a pe b-dul Decebal, dec., s=74 mp, vedere în 2 
părți, 2 balcoane, C.T., neamenajat, preț 140.000 
RON, neg., 0745/640725. (A7)
a pe Emlnescu, aproape de Trident, et 3, dec., 
s=58 mp, parchet, gresie, faianță C.T., 
termopane, balcon mare deschis, preț 155.000 
RON, 0745/640725. (A7)
a In Dada, et. 2, convectorl, Instant apă caldă 
bale amendată termopan, preț 70.000 RON, 
neg., tel. 0746/159608 (A7)
a pe Mriaoara, semldec., neamenajat C.T., et
4 acoperit cu tablă, preț 78.000 RON, tel. 
0749/268830. (A7)
a In Dada, semldec., et. 3, neamenajat, 2 holuri, 
parchet, contorlzărl, preț 68.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
a pe Zamflmcu, dec., et. 2, parchet, gresie, 
faianță apometre, ocupabll Imediat, preț 105.000 
RON, tel/0749/268830. (A7)

a pe Măritori, dec., et. 3, parchet laminat, gresie, 
faianță C.T., termopan, balcon, preț 135.000 RON, 
tel. 0749/268830. (A7)
a zona URacuM, dec., et. 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon închis, contorlzărl, s=50 mp, ocupabll 
Imediat, preț 128000 RON, tel. 206003,230324. 
(A7)
a zona HM, 2 camere decomandate, modificat, 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc., 
mobilat șl utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578 (A8) 

o zona Zamflmcu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță, termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet, gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)
o zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
o semldec, multiple îmbunătățiri (gresie, 
faianță geamuri termopan, CT, parchet laminat, 
vedere pe 2 părți), etaj 3, zona Gojdu, preț nego
ciabil, tel. 231.800; 0740/317.314 (A9)
e Brad, gresie, faianță parter, zona A, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• 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 pănă la 130.600 ron, tel. 
0745/302200,0723/251498. (A4)

O POARTĂ DESCHISĂ SPRE EUROPA

vând ap. 3 camere (05)
e urgent semidecomandat*, balcon închis, 
parchet, etaj 2, contorizări, 2 focuri, zona Astoria, 
preț 950 milioane, negociabil. Tel. 0742/019418 
(Al)
• Gojdu, etaj 1, contorizări 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, 
faianța, parchet, garaj, boxă, zona Imp, Traian, 
preț 70,000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• semldec* parchet, apometre, repartitoare, 
balcon închis, zona Gojdu, preț 1,3 miliard® i. 
0740/290024. (A3)
• decomandate, 70 mp, contorizări totale, 
parchet, balcon mare, 2 băi, zona Bălcescu, preț 
130,000 ron negociabil, accept credit ipotecar, 
tel.0723/251498,0745/302200,232809.  (A4)
• cu garaj și boxă mare, zona împăratul Trăian, 
110 mp, etaj 2, cu centrală termică, termopan. 
oarchet. gresie, faianță. 2 balcoane, .poziție 
deosebită, zonă liniștita, accept credit ipotecar, 
preț 79.000 euro negociabil, tel. 0723/251498 
0745/302200,232809.(A4)

LEGENDA 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

ERLAND
Tel. 0751-069.366

Reparații pompe injecție Dacia 
1,9 Diesel

Test computerizat- citire valori, 
ștergere memorie erori motoare 
Diesel-inclusiv Dacia 1,9 Diesel

Testare și reparații pompe, 
i nj cotoare Co mmon Rai 1

Reparații pompe injecție 
mecanice și electronice pentru 
autoturisme, autocamioane, 
tractoare, utilaje.

GE Consumer & Industrial 
Lighting

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

Cumpârd* pânâ la 30.12.2006** un bec economic compact floreacent GE sau 

Tungsram și douâ becuri cu incandescențâ A50 • GE sau Tungsram si puț*’ 
unul dintre cele 3 premii ale promoției noastre: o excursie la Viena pentru doi (pre 

un sistem Home Cinema (premiul 2) sau o camera miniDV (premiul 3). Trimite la OP 12 
CP 310 București cel puțin un cod de bârfi al becului economic șl cel puțin douâ coduri 
de barâ ale celui cu incandescențâ și poți fi unul dintre câștigâtori.

’Promoția se desfășoară în următoarele orașe: București, Galați, Bacău, Piatra Neamț, lași, Botoșani, 
Suceava, Focșani, Bala Mort, Oradea, Deva, Târgul Secuiesc, Brașov, Cernavodă, Constanța, Brăila, 
Tulcea, Slghetul Marmațiel, Timișoara, Ciul, Zalău
*• Ultima dată a poștei este 12.01.2007 *11;

f......
lx

GE imagination at work

Spania
■ prin SAN SEBASTIAN !

Deva
Hunedoara • 0254/74.87.84

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE 
A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Modificări semnificative ale TITLULUI VI "TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ" 

(din Legea 571/2003 așa cum a fost modificată prin Legea 343/2006 - 
M.Of. 662/01.08.2006)

partea a-lll-a
O altă noutate este legată de exigibilitatea taxei care va fi diferită față de exigibilitatea plății 

taxei:
- Exigibilitatea taxei determină perioada fiscală în care trebuie emisă factura, Iar
- Exigibilitatea plății taxei reprezintă momentul în care trebuie plătită taxa și de la care se 

calculează accesorii.
în acest sens, vor exista regului noi în ceea' ce privește exigibilitatea, astfel: pentru stocurile la 

dispoziția clientului (la data la care clientul ia bunuri din stoc) pentru contractul de consignația (la 
* data la care consignatarul găsește un cumpărător pentru bunuri) și pentru bunurile date pentru 

testare (la data la care beneficiarul acceptă bunul dat pentru testare).
Vor exista modificări pentru livrări/prestări continue: faptul generator intervine în ultima zi a 

perioadei specificate în contract pentru plata bunurilor livrate/serviciilor prestate (dar nu se 
depășește 1 an).

Vor fi eliminate prevederile referitoare la exigibilitatea TVA pentru:
- Garanții de bună execuție pentru lucrările de construcții-montaj,
- Livrarea unui bun imobil,
- Vânzări cu plata în rate,
Vor fi eliminate prevederile referitoare la neinduderea în baza de impozitare a dobânzilor legate 

de operațiunile de leasing și vânzarea cu plata în rate. Nu se mai întocmesc facturi suplimentare 
dacă prețul este contractat în valuta iar plata se face în lei.

Scutiri de TVA în țară
NOU: de la data aderării se introduc scutiri noi de TVA:

- scutirea pentru livrarea de imobile care nu sunt noi și terenuri de orice fel, cu excepția 
terenurilor canștruibile;

- scutirea pentru serviciile publice poștale;
Se elimină scutiri de TVA pentru cabinetele veterinare, cercetare-dezvoltare, factoring, comi

sionul încasat de bursa de mărfuri, etc..

Scutiri de TVA la import
- reimportul bunurilor care au fost date spre prelucrare în țări terțe;
- importul de efecte casnice, mobilier și alte bunuri personale, conform unor directive 

speciale care vor fi transpuse în legislația națională;
- importul de bunuri a căror livrare în țară ar fi scutită de TVA;

S-au eliminat scutirile de TVA pentru livrările de bunuri și serviciile finanțate din fonduri neram
bursabile. Certificatele de scutire rămân valabile până la finalizarea operațiunilorîn derulare la data 
aderării.

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

DIRECTOR EXECUTIV, 
LUCIAN HEIUȘ

(71818)
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Pote-Mix - puterea bărbăției
'■ ’ ' - - ■ • ■<-

33% din români au probleme de erecție - compania AB Research a dat 
publicității un studiu referitor la sexualitatea populației active din România. 
Potrivit rezultatelor un român din trei suferă de disfuncție erectilă, această 
problemă fiind frecventă și în rândul populației cu vârsta mai mică de 25 de ani,' 
(xur.ni: Hor/wws)

Spre deosebire de alte produse similare, Pote-Mix întărește potența Ia bărbați pe termen lung, 
nu este un medicament "de eveniment". La prețul unei cutii puteți avea chiar sute de erecții 
normale, în loc de una-două.

Este capabil să înlăture tulburările potențiale mai mari sau mai mici, să elimine problemele 
de circulație cauzate de modul de viață stresant, să ușureze păstrarea rezistenței fizice, poate, 
reînnoi sau întări performanța sexuală și poate produce din nou potența. Deoarece este un produs 
natural nu are efecte secundare.

Punctele forte ale produsului
Produsul Pote-Mix poate fi administrat și 

fumătorilor sau bolnavilor cu tulburări cardio
vasculare. Nu arc efecte nocive, sau efecte 
secundare, poate fi administrat și de către persoane 
care suferă de diabet, hipertensiune, sau se află în 
stare de postinfarct. Pe toată perioada administrării 
produsului se poate consuma alcool.

Pote-Mix conține în mod exclSsiv substanțe 
naturale, plante medicinale, uleiuri vegetale și nu 
conține nici un fel de hormoni. Se întrebuințează pe 
lângă un mod de viață sănătos, paralel cu consumul 
de alimente. Compușii cei mai importanți ai 
tabletelor sunt: usturoiul, praful de fasole verde, 
urzica, țelina, orzul verde, uleiul din semințe de 
dovleac.

Modul de administrare: zilnic 3x2 tablete, în mod 
regulat, întreruperile pot produce tulburări de efect, 
în termen de 12 ore lipsa trebuie completată, și în 
acest fel efectul dorit se va manifesta în termen de două luni. Tabletele se vor adminisțgt- 
dimineața, la prânz și seara, după mese, pe cât posibil cu apă minerală fără acid carbonic. O cutie 
conține 150 tablete, suficientă pentru 25 zile.

Are efect crescut în cazul utilizării sistematice și regulate. Pentru menținerea efectului pe 
termen lung (aproximativ 6 luni), recomandăm folosirea produsului pe o perioadă de cel puțin 2- 
3 luni continuu.

Pentru mai multe informații accesați situl oficial www.potemix.ro sau sunați la numerele de 
telefon 0742 - 141 071 sau 0742 - 141 072. Prețul unei cutii de Pote-Mix este 149 RON 
(1.490.000 lei)+taxe poștale.

în DEVAcautați în farmacia GALENICA de pc ('alea Zarandului, Bl. 43. parter

Acest produs este un supliment alimentar. Citip șbu atenție prospectul!

RECLAM

http://www.potemix.ro
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Pentru că e Luna Cadourilor, 21 decembrie vă poate aduce

a câte î 0 J I '': I 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-o în cutiile speciale Cuvântul 
Liber sau veniți cu ea chiar la redacție, până în 20 decembrie. Cu CL fiecare 
literă este câștigătoare!

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

“Moș Crăciun la noi sosește!"

• 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)
• et intermediar, dec., CT proprie, 2 băi, 2 
balcoane, st=94 mp, b-dul 22 Decembrie, preț 
175.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (A5)
• zona Decebal, et 3, termopane, 2 băi cu gresie 
și faianță. 2 balcoane închise, totul contorizat, 
parchet în camere, merită văzut preț 45.000 
euro, tel. 235208; 0724.620358; 0729.018866. (A6)
• zona Decebal, decomandate, CT, parchet preț 
135.000 RON, neg. tel. 235208; 0724.620358; 
0729.018866. (A6)
• zona împărații Traian, Deva etaj i ntermediar, 
decomandate, 2 băi. 100 mp, centrală termică, 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță, parchet, 
merită văzut, garaj sub bloc, preț 80.000 euro. 
Tel. 235208.0724/620358. (A6)
• b-dul Decebal, et 1, dec, s=75 mp, contorizări, 
neamenajat, preț 160.000 RON, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• b-dul Decebal, dec., parchet, gresie, faianță, 
C.T., zona Artima, preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe AL Streiului, semidec, et. 3 din 4, gresie, 
faianță, C.T, liber, preț 85.000 RON, neg, tel. 
0740213174. (A7)
• Dada, bucătărie modificată, parchet, gresie, 
faianță contorizări, preț 88.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg, 
tel. 0745/786578. (A8)
e zona L Creangă parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ran, neg., tel. 0746/779288. (A8)
o semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, etaj 1, zona Gojdu, Deva, preț 130.000 
Ron, tel. 231.800. (A9)
• zonă centrală Brad,2băi,îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabi I, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483, 
(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• in Deva, orice zonă iodiferent de amenajări, 
sau etaj, evaluare la vedere, cu plata urgent, tel. 
0723/251498,0745/302200.232809. (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, bl. LI, (deasupra Casei cârtii); 
închiriez vilă pentru sejururi, Crăciun, Reve
lion, la SAcArAmb, comiți occidentale. TeL 
0723/190906. (1/502)

• urgent, Deva, zona I. Maniu, dec. 2 balcoane, 2 
băi, 120 mp, centrală termică aer condiționat, 
preț 80.000 euro. Tel. 215212. (Al)
• sdec, CT, parchet, balcon, zona Miorița, preț 
40.000 euro. tel. 0726/316796; 0745/639022. (Al)
• dec, gresie, faianță parchet, CT, garaj, boxă 
et. intermediar, zona împăratul Traian, preț 
70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dec, CT, 2 băi, 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 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată et. intermediar, zona 
Banca Transilvania preț 70.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
e zona CaipațL etaj 1, balcon mare închis, 
contorizări, parchet, fără modificări, sau 
amenajări, accept credit ipotecar, preț 50.000 
euro negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498, 
232809. (A4)
• decomandate, etaj 2. zona Eminescu, 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)
• dec, st=100 mp, contorizări, zona Dorobanți, 
preț 46.000 euro, tel. 223400, 0720/387896. 
0740/914688. (A5)
• termopane, CT proprie, bucătărie mare, 
cămară în balcon, Al. Lalelelor, preț 42.000 euro, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0740/914688.  (A5)
• bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro. neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)

Vă invită să participați la seminarul cu tema;

Seminarul va avea loc in data de 14 decembrie 2006. 
la Hotel Alexandra din Geoaglu-Bli și este organizat cu sprijinul 

partenerilor oficiali ARDAf
Organlzatori:

Z
 Centrul de Afaceri Master Media best Solutions

JTI * 
Pentru detalii și mscrieri: 0720-561010, 0722-308356. ! ’'

tul liber" va premia, și în acest an, cele mai frumoase 
. desene ale copiilor. Concursul nostru se adresează elevilor din 

asele l-VIII, care trebuie să ne trimită, în perioada î!■ m . ■ in 
'*'1. : . cel mai reușit desen al clasei, având ca temă: Moș 

Crăciun.
Adresa redacției este: Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A-parter, 
clădirea Cepromin, sau le puteți atașa și pe e-mail: 
sanda.bocamciu@informmedia.ro. Desenele pot fi W' <■ atât pe 
portalul Hunedoara Online ia adresa \ «,»..! i- i. în perioada 
16 - 20 decembrie, cât și completând 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 

, 11 ,, i ,.: i , ; / ( i i

«wUAMLNT
Luut j it. '.uuukx Trebuie sa lie in format 
A4 yje »ur-nj de desen colorat Desenul
< r ?»... a ‘asei câștigătoare vor fi 
•ncly.. ’.c -i jiar cât și pe portal _ 
•ntornwt'i suplhtentare la tel 0254/ 211 u N

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• minimum studii medii
• capacitate pentru muncă în echipă
• cunoștințe temeinice de operare 

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

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

Inform Media SRL.
Bajusz Andrăs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajuszSinformmedia.ro
Informații: O724-22-O3-6S.
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Radio Deva
10DD/o local

(71373)

Suntem nr. 1 
în județul j

Hunedoara j

CONCURS RECLAME

mailto:sanda.bocamciu@informmedia.ro
andras.bajuszSinformmedia.ro
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• zonâ 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)
• pe Mul 22 Decembrie, 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 ITăleeeni, 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)
• 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 Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel, 
0746/779288. (A8)
• dfC4 2 băl, hol central, balcon, etaj 3, zona 
Progresul, Deva preț 50.000 euro negociabil, tel. 
231.800. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva, 6 balcoane, 2 băi, 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 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)

Vând case, vile (13)

• casă 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 si 
grădină st=l.500 mp, apă curent sobă teracotă 
zona Crlstur, preț 1,8 miliarde, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• agent, 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)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și în Județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare t

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

Moș Crăciun a VENIT UI
Cu NUMAI 775 lei (TVA Indus), 

puteți achiziționa un calculator * pentru sărbătorile de lamă 
+ GMTVn* o cameră wtb

* fără monitor

Veniți la DUAL să vă luați cadourile
bd.l.Manlu, bl.C, parter, tel:230449

COLMACO covoarr Gsnădie
Rd. 1 Ik-ciinbrie 20 A 

(centrul vechi ) 
0254,211215 

l.unl-Vineri 10.00-18.00 
’ Sâmbătă 10.00-13.00

DEVA

• casă In Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, eta, 1, central, cu îmbunătățiri, tn Devă 
plus diferență Tel. 0254/215795. (T)
• casă nouă în Deva, P+E+M, sc 240 mp, 2 Intrări 
separate, 5 camere, 2 băl, 2 bucătării, garaj, 
centrală termică canalizare, 400 mp teren, preț 
98,000 euro, negociabil. Tel. 0722/564004. (Al)
• 2 camart, bucătărie, hol, apă curentă, gaz 
metan, canalizare, st=400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 RON, tel, 223400, 0720/387896, 
0746/914688. (A5)
• casă R+l, 4 camere, 2 băl, garaj, CT proprie, 
parțial termopane, st=1.200 mp, Deva, oreț 
100.000 euro, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228.(A5)
• zonă uttracantrală casă modestă 450 mp, 
acces auto, toate utilitățile (apă gaz, curent), fs 
15 m, merită văzută preț 250.000 ron. Tel, 235208, 
0724/620358, (A6)
• zona Baritlu, D+ P+l, 4 camere, 2 băl, 2 
bucătării, balcon, scară Interioară, garaj pentru 
2 mașini, grădină, centrală termică, preț 200000 
euro, tel. 235 208,0724-620358 (A6)
• zona Pietroasa, P+l, construcție 2000, parter:
2 camere, hol, bale, bucătărie, garai, la etaj: 3 
camere, hol, bale, bucătărie, pretabil 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110,000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• construcție 200S, P+M, living, bucătărie, 2 băl,
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105,000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• construcție 1M0, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă, garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg,, tel. 0745/786578. (A8)
• 3 camsro, 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, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn, 
Bucureșcl, preț negociabil, tel. 0254/613366 șl 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garai (150 mp), încălzire 
centrala, canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040,490,0788/158,483, (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158,483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garai, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040,490,0788/158483. (ALO)

Cumpăr casă (14)
■ urgent, In Deva sau Simeria, cu grădină biata 
imediat Tel, 215212. (Al)

Vând case la tarâ (17)
• casă la 14 km de Deva, 3 nivele, gara] și 800 mp 
teren, totul nou, canalizare, apă, gaz, curent, 
preț 65.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)

Vând garsoniere (19)
• urgent zona Mărăștl, parter, balcon închis, 
contorizări, complet amenajată 2 focuri, preț 
negociabil, la vedere, Tel. 222313,0747/692330. 
(T)
• zona Mărăștl, st 30 mp, contorizări complete, 
parchet, balcon închis, preț 65.000 RON, Tel. 
0726/710903. (Al)
• confort 1, dec., bucătărie, bale, faianță gresie, 
contorizări, et, Intermediar, zona Dorobanți, preț 
85.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• confort 1, dec., bucătărie, bale, faianță gresie, 
suprafață de peste 40 mp, zona Dorobanți, preț 
110.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• 2 camera, bale, et. Intermediar, zona Gojdu, 
preț 67.000 RON, tel, 0741/154401,227542 seara. 
(A2)
• dac, ocupahlâ Imediat, zonaZamflrescu, preț 
22.000 euro, neg., tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)
o doc, bucttâric, bale, faianță, gresie, balcon, 
contorizări, zona Contlm, preț 85,000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• urgent zona Dorobanți, et. Intermediar, 
balcon, contorizări, preț 80.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent ion» Dacia, modernizări, et 1, preț 
60.000 RON, tel. 0740/013971, (A2)
• urgent zona Gojdu, et Intermediar, 
contorizări, preț 67.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• samldoc, zona Mărăștl, preț 65.000 RON, tel. 
0740/290024 (A3)
• dec, grecie, faianță parchet, CT, bucătărie 
modificată zona Dorobanți, st=40 mp, tel. 
0740/290024. (A3)
• urgent somldoc, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, mobilată balcon închis, zona 
Mărăștl, preț 670 mil., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• zona Dacebal, 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 
modificări sau amenajări, ocupabllă tn 7 zile, 
accept credit Ipotecar, preț 71.000 ron nego
ciabil, tel, 0788'165703,0745/302200. (A4)

• at L dec., contorizări, termopane, gresie șl 
faianță modeme, Al. Romanilor, preț 65,000 RON, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0742/005228 (A5)
• «t 3, contorizări, balcon, Al. Crlșulul, preț 
48.000 RON, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• parchet laminat apometre, lavabll, B-dul 
Kogălniceanu, preț 75.000 RON, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228. (A5)
• zona M. Eminescu, dec., et 3, ocupabllă 
Imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208. 
0729/018866. (A6)

Ești elev, student sau pensionar? 
Ai dori să câștigi un ban în plus, 

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 

distribuitor de presă 
pentru Deva

Cerințe:

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

Oferim:

• program de lucru flexibil;
• venituri in funcție de realizări;
• mediu de lucru atractiv și competitiv.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8808.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

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

(32135)

S.C. DITEL NET S.R.L.
Deva, Str. B.Șt. Delavrancea 
Nr.9A
Tel: 0254217402
Tel/Fax; 0254 243000
Mobil: 0744 118773
E-mail: cdinis@smart.ro

DITEL NET vă oferă produse, 
servicii și soluții profesionale complete 
în domeniul telecomunicațiilor:
- rețele telefonice fixe și wireless
■ centrale telefonice, telefoane și faxuri
■ sisteme de alarmă antiefracție
■ echipamente de telecomunicații
- consultanță și secretariat

1 (64978)

REALIZARE. ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

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

UTILAJE AGRICOLE, CENTRALE TERMICE .

( el nuii flexibil SIS | IM l)l< RATE
( ARTE DE Ml M \! DOBÂNDA 12.9

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

Aprobare pe 
•j loc.

estimafinance”

/ CRIOTI l DEVA, STR IMMS'181S»

SERVICII DE CURĂȚENIE

SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA Șl CONFORT
Servicii profesionale de curățenie si de întreținere»

Tel/Fax:0254/231552 Mobil:0721/032271 |

I

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS

5

■ TĂMPLARIE PVC Șl ALUMINIU PROFILE REHAU
■ GEAM TERMOP I ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
* 10% REDUCERE

■* GRATUIT: măsurători, montaj, transport! 
TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CL!
Anunțurile de mică pu
blicitate pentru 
Cuvântul Liber pot fi 
depuse în cutiile 
speciale instalate în 
următoarele puncte 
- în Deva;

1. Comtim;
2. Statia de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă 
Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția 
Zamfirescu - B-dul 
Decebal;
6. Cepromin;
Orăștie - chioșcul de 
ziare de lângă maga
zinul „Palia"
Dobra - la Cooperativa 
de Consum;
Hia - Centrul de 
schimbare a buteliilor 
Geoagiu-Sat - Casa de 
cultură
Hunedoara:
1. SC Oscar Company 
(lângă stadion);
2. SC Răzvan Divers 
(zona Chizid);
3. SC Unison
(Șc. Generală Nr.l) 
Sîntuhalm nr. 25

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

• zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabllă Imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Plată, et. 2, contorizări, balcon, parchet, 
preț 235208 0724/620358 (A6)
• iagonLkizonaGo]du,eti,2camere,s=27mp, 
contorizări, parchet, preț 61.000 RON, neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• zona Emlnucu, et.3, semidec., s=26 mp, 
neamenajată, zugrăvită curată, contorizări, preț 
55.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• pa b-dul I. Maniu, et. 2, dec,, neamenajată 
ocupabllă Imediat, s=30 mp, preț 85.000 RON, tel, 
0745/640725. <A7)
• In zona Miorița, semidec., s=30 mp, parchet, 
apometre, neamenajată, liberă etaj a 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)
• 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 Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță Inst sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)
• (fa anwiajatâ (parchet laminat gresie, 
faianța), contorizări, etaj 3, zona Zamfirescu 
Deva, preț 85.000 Ron negociabil, tel. 231.800; 
0740/317.314. (A9)
• aamldec. suprafață 35 mp., cameră cu 
parchet, contorizări, balcon, zona Mărăști, Deva, 
preț 62.000 Ron negociabil, tel. 231.800; 
0740/317314, (A9)
• Brad, confort 1 sporit, etaj 2, mobilată preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

teren Intravilan la DN 7, Vețel, St= 2300 mp, 
fs=13 m, curent electric, gaz metan, preț 7 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (A5)
• teren IntravBan la DN 7, Intre Deva șl Simeria. 
2 parcele alăturate a cite 3.600 mp, fiecare, 
utilități în zonă, preț 19 euro/mp, neg., ter 
223400,0724/169303,0740/914688 (A5)
• J paredt cu s=800 mp, 20 x 40 m, Intravilan, 
utilități tn zonă loc drept șl panoramă super. 
Deva, în prelungirea str. I. Vulcan, preț 1B 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (A5)
• zona Zăvoi, 1000 mp, fs 15 m, toate utilitățile 
Ideal construcție casă, panoramă superbă preț 
40 euro mp. Tel. 235208 0724/620358 (A6)
• Intravilan, Dm, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208 
0729/018866. (A6)
• Intravlan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă, certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
tcate cu proiect șl branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg,, tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m,
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale. 
pentru birouri șl depozit, preț 210.000 euro, nea". 
tel. 0745/786578. (A8) V

• Intravilan, in Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, F$- 
18, utilități in zonă preț negociabil, tel. 212.141 
sau 231.800. (A9)
• $ 500-1000 mp, zona Bejari, Deva toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp., tel. 231.800 
sau 0745/511.776. (A9)
• Brad ■ Dm, 1800 mp, intravilan, acces 1â 
șosea certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10)
• Brad, 1 ha zona B, Intravilan, preț atractiv, tel: 
0254/613.366.0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, W ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanțe, la șosea pe malul Arleșulul, preț 
negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)
• foart» urgant garsonieră in Deva, orice zonă 
se oferă preț bun, plata imediat, de preferință 
fără amenajări, se oferă de la 67.000 ron până la 
90.000 ron, tel. 0745/302200,0723/251498 (A4)

Vând terenuri (21)
• Intravilan, pretabil depozit/hală producție/ 
hotel, pregătit pentru a construi pe el, la DN7, 
3041mp, fs 90 m, CF, PUD, CU, avize, proiect hală 
de 420 m, branșamente de utilități, liber de 
sarcini, tel. 0723/230204, (T)
• teren Intravilan, Șolmuș, situat pe șoseaua 
spre Boholt, 1200 mp, fs 12 m, preț 12 euro mp, 
negociabil. Tel. 0746/029058. CD
• urgent, teren intravilan, st=3.519 mp, fs=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 Sântandrei, preț 
15 euro/mp, tel. 0740/290024. (A3)
• teren Intravilan, st= 5.700 mp, fs=30 m, 
facilități: apă gaz, curent, zona Sântuhalm, preț 
20 euro/mp, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• m Deva, zona Eminescu, parcelat, de la 500 
mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulari poziție bună ideal pt investiție, construție 
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 in Simeria 
dinspre Deva, st=10.000 mp, fs= 25 m, toate 
utilitățile, preț 17 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• ten Hravflan, st=370 mp, în zona ultracen
trală toate utilitățile, Deva, preț 280 euro/mp, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)

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

Vând spații comerciale (25)
• 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, 
contorizări, preț 36.000 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200,232808 (A4)
• zona Emlnucu, parter, modificat spațiu 
comercial, parchet, gresie și faianță contorizări, 
ocupabil repede, preț 120.000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498 232809. (A4)
• zona MârâitL st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578 (A8)

Vând alte imobile (27)

• două camere la parter (uscătoril), zona Baroul 
de avocați; complex de alimentație publică P+l 
și apartament de serviciu. Tel. 0723/514133, 
235570. (T)
• Deva, ISO mp + teren, 2 garaje, CT, canalizare, 
apă gaz, preț 82.000 euro, tel. 215212. (Al)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tei 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)

Imobile chirii (29)

In exclusivitate pentru 2DO6 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 și 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 la distanță pe baza datelor personale, 
rezultatul este garantat 100%. Tel. 0748.946177.

(72095)

Calculatoare si accesorii 
(51)

Piața Victoriei SB/10 

„ tel: 0359/405.002

——BENE internațional 

caJcv/otoare • monitoare 
imprimante • accesorii pc 
kapirMir târect sisteme mi d secMd 14 

Ofertă speculă:
MOritTM 19" LCD WIDE SCREEN 10 FU7W», SUS WK 
ura. rare i comut -na cat nr* «aia, a ure uwn 

j LAPTOP MSI3400 MHZ, 512 DDRAM, f
HDD 80 6B, DVD-RW, 2199 RON

i LAPTOP Pill ki*999 RON Macun

• ofer spre închiriere garsonieră în Devă 
mobilată complet, preț8Oeuro/1ună Tel. 215212 
(Al)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
complet mobilat, preț 150 euro/lună Tel. 215212. 
(Al)
• ofer spre închiriere ap. 2 cam., mobilate,
centrală termică preț 180 euro/lună Tel. 0740- 
210780. (Al) /Siț,
• 40 mp, preț 400 euro/lună tel. 0740-2^-^x80. 
(Al)
• zona P-ța Centrală st 112 mp, birou, grup 
social, preț 4 euro/mp, neg., Tel. 0742/019418 
(Al)
• pe b-dul Decebal, et 2,2 camere dec., reparti
toare, mobilat frumos, s=56 mp, preț 150 
euro/lună și garanție, din 10 decembrie, tel. 
0745/367893. (A2)
• pe b-dul Decebal, et. 1,3 camere dec., mobilat 
frumos, repartitoare, s=70 mp, preț 700 
RON/lună și garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• sir. Carac e, et 2,2 camere dec., CT, mobilă 
nouă amenajări deoseDite, dotări, preț 250 
euro/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)

Redacția nu-șl asumi responsabilitatea penb» 
conținutul anunțurilor de mied p mate publici
tate.

mailto:camelia.gaga@informmedla.ro
mailto:cdinis@smart.ro


luni, 11 decembrie 2006 tram MIC* PUBLICITATE /1'

• garsonieră mobllitâ, 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 Mărițtl, apartament 3 camere (living șl 2 
dormitoare), termopane, centrală termică, 
podele laminate, tv color, gresie, faianță, 
mobilat șl utilat, preț 300 euro/lună Tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• caut apartamente sau garsoniere, (ne)mobl- 
late, zona Gojdu, B-dul Decebal, piață M. 
Emlnescu, ofer prețul pieței 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 șl utilat, merită văzut, preț negociabil, 
tel. 235208,0724-620358. (A6)
• spațiu comercial In Deva, zonă ultracentrală 
S-140 mp, amenalat, contorlzărl, preț negociabil, 
tel. 231.800 sau 0745/511.776. (A9)
• comercial, 1-203 mp. zona 22 Decembrie, 
Deva, preț negociabil, tel. 212.141 sau 
0745/511.776. (A9)

Auto românești (36)
• vând Dada 1300, af 1978, unic proprietar, bine 
întreținută mașină de garaj, diferite 
îmbunătățiri, preț 1400 ron. Tel. 214504. (T)

Auto străine (37)
• vând Hat Ducato, lung, suprafnălțat, de marfă 
stare foarte bună Tel. 0722/550272,0744/707061. 
(2/8.12)
• vând VW Passat 1D. 1500 cmc, 4+1 uși, vt 
2008, motor In 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 urgent abrlcht motor trifazic cu două 
cuțite cu ridicătoare, preț negociabil. Tel. 611439. 
(T)

Mobilier și interioare (47)
• vând cottar de cameră preț foarte bun. TeL 
0723/262441.(T) .

în mod natural contra ejaculării precoce
în ultimii ani prin apariția mai multor medicamente s-au deschis noi posibilități pentru 

rezolvarea a ceea ce a fost considerată principala problemă sexuală a bărbaților: disfuncția 
erectilă. Ceea ce este greu de crezut este faptul că există o problemă chiar mai mare decât aceasta, 
o problemă de natură psihologică care afectează bărbații, respectiv incapacitatea de a atinge 
satisfacția sexuală concomitent cu partenerele lor, iar această problemă nu a fost vizată până 
acum deniei un produs farmaceutic.

Ejacularea prematură este o problemă care nu poate fi tratată prin produse farmaceutice care au 
ca scop mărirea potenței, și se crede că afectează destul de mulți bărbați, poate chiar într-un 
număr mai mare decât disfuncția erectilă.

Ejacularea precoce este cea mai comună distuneție 
sexuală a bărbaților și se manifestă în principal la bărbați 
cu vârste sub 40 de ani. Majoritatea specialiștilor care 
tratează ejacularea prematură definesc această problemă 
ca fi ind apariția ejaculării mai devreme decât își doresc cei 
doi parteneri sexuali.

La începutul unei relații ejacularea prematură este 
cauzată de mai multe ori de anxietate și de stimulație 
exagerată. Alți factori de natură psihologică, precum 
vinovăția, pot fi relevante pentru această stare. Inhibitori 
pe bază de serotonina selectivă, ca medicamentele contra 
depresiei, au avut un efect semnificativ în remedierea 
ejaculării premature, totuși, câteva dintre efectele 
secundare pe termen lung asociate cu aceștia sunt deja 
cunoscute, cel mai important ar fi micșorarea libidoului. 
dar pot fi și multe alte efecte necunoscute, ca să nu 
menționăm cheltuielile imense ale unui astfel.de tratament, 
care pentru majoritatea bărbaților poate fi un obstacol 
financiar.

Fabrica de medicamente Ziirich Medical Labs din SUA a creat un produs revoluționar: 
Prematrol, care este primul supliment nutritiv și farmaceutic cu proprietăți naturale contra 
anxietății dezvoltat pentru amânarea ejaculării.

Prematrol este un produs excepțional datorită proprietăților sale nutritive și farmaceutice, creat 
dintr-un amestec unic de ingrediente și folosit ca metodă de relaxare și pentru sprijinirea 
funcțiilor sexuale normale, astfel că poate împiedica ejacularea prematură și, totodată, poate 

i susține o activitate sexuală de lungă durată. în compoziția unică a Prematrolului, ingredientele 
cheie sunt: extractul de Passiflora, extractul de semințe de Griffonia Simplicifolia. extractul de 
fructe de Cistanche, Vitamina B6, Acidul folie.

O cutie de Prematrol conține 60 de comprimate, care trebuie administrat în felul următor: 1-2 
comprimate cu 45-60 de minute înainte de începerea activității sexuale, sau zilnic pentru un 
rezultat optim, cea ce ar putea duce la înlăturarea problemei definitiv. Pentru mai multe 
informații accesați situl www.prematrol.ro sau sunați la numerele de telefon : 0742 -141 071 sau 
0742 -141072. Prețul unei cutii de Prematrol este 179 RON (1.790.000 lei) - taxe poștale.

60 de capsule contra ejacukini pre mal urc

în DEVA cântați în farmacia GALENICA de pe Calea Zarandului, Bl. 43, parter

Acest produs este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul!
(64970)

• 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 moMU 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)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând compleuri damă de seară flecare cu 
accesorii, șl rochii de seară mărimi Intre 40-44 
Tel. 218084,0722/586808.0743/211074 (T)

Electrocasnice (56)
• vând combinăfrigorifică Electrolux, 4 sertare, 
2 motoare Incorporate, aragaz 4 ochiuri, mașină 
automată 1000 rot/mln., prețuri negociabile. Tel. 
218084,0722/586808 (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând pord, localitatea Hărău, nr. 149. Tel. 
0724/090025.(5751499/412)

• vând păduri In comuna Hărău,Iha, Intrare cu 
mașină Informații la telefon 0726/636387. (T)

Altele (61)
• vând bowHng (poplcărle electronică) adusă 
din Germania, 2 piste, preț 12.000 euro. Tel. 
0744/707061,0722/550272. (2A12)

Solicitări servicii (71)
• caul urgent femeie pentru îngrijirea perma
nentă a unei femei bolnave, la domiciliul aces
teia Tel. 0254/219934. (T)

Prestări servicii (72)
• efectuez orice tip de lucrări In domeniul 
instalațiilor sanitare, montez sau repar centrale 
de apartament sau case, montez boilere sau 
convectori, sigilez apometre. Tel. 218084, 
0722/586808 (TI
• reflexotaraple la domiciliul clientului, minim 
12 ședințe a 50 de minute. Tel. 261108 sau 
0742/147158 (T)

• abordabil, transport zilnic, sigur ti rapid, 
persoane In Italia ■ 100 euro, Spania ■ 120 
euro, Franța, Portugalia șl Belgia, cu mașini 
modeme; reduceri pentru grupuri; asigur 
necesarul pentru o călătorie sigură. TeL 
0723/329600, 076S/45B835, 0743/241010. 
(4/21-11)

• repar orice fel de defecțiune In domeniul 
instalațiilor, montez centrale, boilere, sigilez 
apometre. Tel. 218084 0724/643045,0722/586808 
0743/211074. (T)
• transport persoane: Italia, Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148 0749/037604. (65282)

Oferte locuri de muncă (74)
• Motel Lows angajează mecanic de întreținere, 
ospătar șl bucătar cu experiență Condiții avan
tajoase, decontăm transportul. Relații la tel. 
0254/210932,0720/230181.(4/5.12)
• administrator Imobile, Orăștle, 1 post, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• administrator, Slmeria, 1 post, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent comercial, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 25.12. Tel. 213244, orele 9 -18
• agent comercial, Petroșani, 6 posturi, data 
limită 21.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază In Incinte, Călan, 2 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244 orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine șl 
Intervenții, Călan, 2 posturi, datallmltă 30.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine șl 
Intervenții, Călan, 6 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine șl 
Intervenții, Deva 6 posturi, data limită 15.12. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• agent do pază, control acces, ordine șl 
Intervenții, Hunedoara, 2 posturi, data limită
15.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine șl 
Intervenții, Hunedoara 5 posturi, data limită 
7.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine șl 
Intervenții, Hunedoara 7 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
Intervenții, Petrlla 1 post, data limită 25.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Călan, 11 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244 orele 9-16.
• ambalator manual, Hunedoara 2 posturi, data 
limită 15.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• angajez cu contract de muncă personal tn 
agricultură In Grecia, salar 1.000 • 1500 euro; 
cazare gratuită Tel. 0747/153922,0766/858542, 
0720/396149.(2/7.12)
• arhitect clădiri, Deva 1 post, data limită 
10.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent manager, Orăștle, 1 post, data limită
15.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent manager, Orăștle, 1 post, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent social, Brad, 1 post, data limită 15.12. 
Tel. 213244 orele 9-16.
• barman, Brad, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9 -18
• barman, Brad, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-18

• barman, Călan, 4 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244 orele 9-18
• baiman, Dova, 1 post, data limită 27.12. Tel. 
213244 orele 9-16.
• baiman, Dwa, 2 posturi, data limită 21.12. Tel.
213244 orele 9-18
• baiman, Dwa, 2 posturi, data limită 29.12. Tel.
213244 orele 9-18
• baiman, Hațeg, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244 orele 9-16.
• baiman, Hateg, 2 posturi, data limită 20.12. Tel. 
213244 orele 9-18
• baiman, Hunedoara, 2 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244 orele 9-18
• baiman, Slmeria, 2 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244 orele 9-18
• bnitar, Brad, 5 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244 orele 9-18
• bmtar, Călan, 7 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244 orele 9-18
• brutar, Dwa, 2 posturi, data limită 1412. Tel.
213244 orele 9-18
• brutar, Lupani, 1 post, data limită 30.12. Tei. 
213244 orele 9-18
• bucătar, Călan, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244 orele 9-18
• bucătar, Dwa, 2 posturi, data limită 15.12. Tel. 
213244, orele 9-18

. • bucătar, Dwa 3 posturi, data limită 21.12. Tel.
213244 orele 9-18
• bucătar, Hateg, 1 post, data limită 15.12. Tel. 
213244 orele 9-18
• bucătar, Hateg, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244 orele 9-18
• bucătar, Orăștle, 4 posturi, data limită 22.12. 
Tel. 213244 orele 9-18
• cabanier, Bred, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244 orele 9-18
• cameristă hotel, Orăștle, 1 post, data limită 
15.01.2007. Tel. 213244, orele 9-18
• cameristă hotel, Slmeria, 1 post, data limită
31.12. Tel. 213244 orele 9-18
• cuier, Brad, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244 orele 9-18
• circularii! la tăiat lemne de foc, Brad, 5 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• drculartot la tăiat lemne de foc, Orăștle, 1 
post, data limită 30.12. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• coafor, Hunedoara 1 post, data limită 25.12. 
Tel. 213244 orele 9-18
• coater, Petroșani, 1 post, data limită 30.12. Tel. 
213244 orele 9-18
• confectlonoMiamblor articole din textile,
Brad, 24 posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, 
orele 9-18
• confecttenoHuambtor articole din textile,
Călan, 30'posturl, data limită 18.12. Tel. 213244, 
orele 9-18
• confecttoneruamblor articole din textile,
Deva, 20 posturi, data limită 24.12. Tel. 213244, 
orele 9-16
• confecjtonoruambtor articole din textile,
Hunedoara 11 posturi, data limită 20.12. Tel. 
213244 orele 9-18
• confecponer-asamblor articole din textile,
Hunedoara 4 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244 orele 9-18
• cofifecțtonor-aumblor articole din textile,
Hunedoara 51 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244 orele 9-18
• confecdoner-aumblor articole din textile,
Orăștle, 3 posturi, data limită 15.12. Tel. 213244, 
orele 9-18
• confecțloner-aeamblor articole din textile,
Petroșani, 5 posturi, data limită 20.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner-aiambtor articole din textile,
Slmeria i posturi, data limită 31.12., bonuri de 

masă Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• confectioner articole din piele și înlocuitori, 
Brad, 29 posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.

Consultanții noștri 
de vânzări, 
la dispoziția ta!
Mihaela Stroia 0720 - 400 438 
Anca Bobora 0721- 513 871 
Sorin Flori 0720 - 487 389

Pentru ca suntem numărul 1 in județ, te 
ajutăm să fii și tu numărul 1!

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

W și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul
Ungariei, cât și in Județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara

vânzători ambulanți
Vrei să câștigi în 4 ore cât ai câștiga în 8 ore? 

Cerințe:

• program de lucru între orele 6,00 ■ 10,00;
• seriozitate;
• dinamism;
• abilități de comunicare.

Oferim:
• comision din vânzări;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv 
tânăr;
• un loc de muncă modern și sigur;
• echipament.

Dacâ oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Camelia Gîga,

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

(32135)

• confectioner cablaje auto, Orăștle, 23 posturi, 
data limită 1.01.2007. Tel, 213244 orele 9-16.
• confectioner tricotaje după comandă Hune
doara 10'posturi, data limită 30.12. Tel. 213244, 
orele 9-18
• confectioner tricotate după comandă, Hune
doara, 2 posturi, data limită 2812. Tel. 213244 
orele 9-16.
• counter, expert, Inspector, referent, Orăștle, 1 
post, concurs, data limită 29.12. Tel. 213244 orele 
9-18
• contabil, Orăștle. 1 post, data limită 25.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabil, Petroșani, 1 post, data limită 21.12.
Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• cosmetician, Dwa, 1 post, data limită 1412. 
Tel. 213244 orele 9-18
• cosmetician, Hunedoara 2 posturi, data limită
25.12. Tel. 213244 orele 9-18
• cosmetician, Petroșani, 1 post, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-18
• erottorotantator piese încălțăminte, Brad, 2 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• crottor-ștanțator piese încălțăminte, Hune
doara 1 post, data limită 5.01.2007. Tel. 213244 
orele 9-18
• croitor, Hateg, 12 posturi, data limită 1812. Tel. 
213244, orele 9-18
• croitor, Lupul, 9 posturi, data limită 30.12. Tel. 
213244, orele 9-18
• cusător pleu din piele șl înlocuitori, Brad, 18 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244 orele 9 • 18
• cusător piese din piele șl înlocuitori, Călan, 27 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 • 18

• cusător pleu din piele șl înlocuitori, Hune
doara 4 posturi, data limită 15,12. Tel. 213244 
orele 9-18
• cusător pleu din piele șl înlocuitori, Hune
doara 7 posturi, data limită 17.12. Tel. 213244, 
orele 9-18
• cutter plen din piele șl înlocuitori, Petroșani, 
2 posturi, data limită 15.12, Tel. 213244 orele 9 - 
18
• cusător pleu din piele șl înlocuitori, Petroșani, 
5 posturi, data limită 31.12. Tel. 213244 orele 9 ■ 
18
• desenator, Petroșani, 2 posturi, data limită
21.12. Tel. 213244 orele 9-18
• director adfenct Instituție publică șl asimilați, 
Petroșani,2 posturi, data limită 15.12. Tel. 213244 
orele 9-18
• director magazin, Orăștle, 1 post, data limită
25.12. Tel. 213244 orele 9-18
• director tocteiato comercială, Petroșani, 1 
post, data limită 21.12. Tel. 213244 orele 9 -18
• director, director adjunct, Inspector-șef, 
Orăștle, 1 post, data limită 15.12. Tel. 213244, 
orele 9-18
• dispecer, Brad, 5 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244 orele 9-18
• dispecer, Hunedoara 1 post, data limită 31.12. 
Tel. 213244 orele 9-18
• dispecer, Petroșani, 1 post, data limită 15.12. 
Tel. 213244, orele 9-18
• dn*lst, Hunedoara, 1 post, data limită 30.12. 
Tel. 213244 orele 9-18
• dulgher-restaurator, Deva, 5 posturi, data 
limită 3.01.2007. Tel. 213244 orele 9 -18
• dutaher-restaurator, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 • 18
• dulgher, Deva 2 posturi, data limită 10.01.2007. 
Tel. 213244, orele 9-18
• dulgher, Petroșani, 3 posturi, data limită 15.12. 
Tel. 213244 orele 9-18
e dulgher, Slmeria 2 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244 orele 9-18
• economist bancă. Deva, 1 post, data limită
22.12. Tel. 213244 orele 9-18
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara 1 post, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 
9-18
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara 10 posturi, data limită 30.01. Tel. 213244, 
orele 9-18
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara 6 posturi, data limită 15.12. Tel. 213244, 
orele 9-18
• electrician de întreținere și reparații, Orăștie, 1 
post, data limită 15.01. Tel. 213244, orele 9 • 18
• electrician de întreținere și reparații, Orăștie, 2 
posturi, data limită 12.12. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• electrician exploatare centrale și stații elec
trice, Deva 1 post, data limită 25.12. Tel. 213244, 
orele 9-18
• electrician exploatare rețele electrice, 
Petroșani, 1 post, data limită 30.12. Tel. 213244 
orele 9-16.
• electrician exploatare rețele electrice.
Petroșani, 6 posturi, data limită 15.12. Tel. 213244 
orele 9-16.
• electromecanic rețele linii, Hunedoara 2 
posturi, data limită 15.12. Tel. 213244 orele 9 -18
• faianțar, Petroșani, 5 posturi, data limită 15.12. 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• fasonator cherestea Brad, 2 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• fasonator mecanic, Brad, 1 post, data limită
31.12. Tel. 213244 orele 9-16.
• femeie de serviciu. Brad, 1 post, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• femeie de serviciu, Orăștie, 1 post, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• fierarbetonist, Deva, 2 posturi, data limită 
10.01.2007. Tel. 213244 orele 9 • 16.
• figurant, Vulcan, 2 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• fochist la cazane de abur de joasă presiune, 
Deva, 1 post, data limită 24.12. Tel. 213244, orele 
9-18
• fochist la cazane de abur de joasă presiune, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 22.12. Tel. 
213244, orele 9-18
• frezor universal, Orăștie, 1 post, data limită
15.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• galvanizator, Orăștie, 3 posturi, data limită 
30.03.2007. Tel. 213244 orele 9 ■ 18
• gaterist la tăiat bușteni, Brad, 5 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9-16. .
• gestionar depozit, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 21.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• inginer automatist, Orăștie, 3 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Deva, 1 post, data limită 10.01.2007. Tel.

astfel.de
http://www.prematrol.ro
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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• La judecată. Fotbalistul David Beckham și 
soția sa Victoria sunt dați în judecată de pro
prietarul unui club londonez care cere daune 
de un milion de lire sterline pentru felul în care 
a fost tratat înainte de o petrecere organizată 
de cuplu în mai. Dave West menționează că 
angajații fotbalistului i-au interzis să se apropie 
de celebritățile invitate la petrecere și nu l-au 
lăsat sâ poarte costumul roz, preferatul lui.

De vină e cyberdependența
San Francisco (MF) - Circa 14% dintre 

internauții americani prezintă semne de 
„cyberdependența”, potrivit unui studiu 
publicat de cercetătorii de la Universitatea 
Stanford din California. Acest studiu epi
demiologie, realizat prin telefon pe un 
eșantion de 2.513 de americani, este primul 
de acest fel care are ca scop să măsoare uti
lizarea excesivă a intemetului și problemele 
pe care aceasta le poate genera. Dintre 
respondenți (69% dintre cei chestionați na
vighează pe internet în mod regulat), 5,9% 
consideră că relațiile lor suferă de pe urma 
utilizării excesive a internetului, 8,7% 
încearcă să ascundă timpul foarte mare 
petrecut online, 13,7% au dificultăți dacă nu 
se pot conecta la internet timp de mai multe 
zile, 8,2% consideră internetul un refugiu 
de la problemele cotidiene și 12,3% încearcă 
să reducă utilizarea internetului.

NASA a lansat
■ Aceasta a fost prima 
lansare pe timp de 
noapte după accidentul 
navetei Columbia.

Cape Canaveral (MF) - 
Naveta spațială Discovery a 
fost lansată cu succes 
sâmbătă seara, de la Centrul 
Spațial Kennedy, la ora locală 
20.47 (03.47, ora României), în 
vederea continuării con
strucției Stației Spațiale Inter
naționale (ISS).

Aceasta a fost prima 
lansare pe timp de noapte 
după accidentul navetei 
Columbia, din februarie 2003. 
Cu o masă de 2.000 de tone, 
Discovery s-a desprins de 
rampa de lansare la ora 
locală 20.47 și a zburat dea
supra Atlanticului, pe un cer 
senin. Previziunile meteo 
dădeau șanse de doar 30 la 
sută pentru vreme favorabilă 
lansării. La un minut după 
lansare, naveta care are la 
bord un echipaj de șapte

Incendii vaste în Australia

Incendiu în 
Rusia

Moscova (MF) - Un 
incendiu care a izbucnit 
la un spital de psihiatrie 
din Rusia a provocat 
moartea a nouă persoane 
și rănirea altor 16, a 
anunțat, ieri, presa locală. 
Focul a izbucnit la o zi 
după ce 45 de femei și-au 
pierdut viața în urma 
unui incendiu care a 
izbucnit într-un spital din 
Moscova. Serviciile de 
urgență , citate de agenția 
Itar-Tass, au precizat că 
incendiul, care s-a produs 
la spitalul de psihiatrie 
din regiunea Kemerovo, 
situată în vestul Siberiei, 
a izbucnit sâmbătă seară, 
când 223 de pacienți și 
șaptemembrii ai person
alului se aflau în incintă. 
Anchetatorii bănuiesc că 
incendiul a fost provocat 
de o mână criminală, a 
precizat agenția Itar-Tass.

Mariah Carey
(Foto: EPA)

Melbourne (MF) - Orașul 
Melbourne, al doilea ca 
mărime din Australia, a fost 
acoperit de un strat gros de 
fum provocat de incendiile de 
proporții declanșate în 
apropierea sa, mai multe 
curse aeriene fiind anulate.

își apără 
numele
New York (MF) - 
Cântăreața Mariah 
Carey intenționează să 
dea în judecată o 
actriță de filme porno 
care își desfășoară 
activitatea purtând 
numele vedetei. 
Cântăreața crede că 
fanii ar putea face 
confuzie între cele 
două vedete în cazul 
în care utilizarea 
numelui de către 
actrița din filme pen
tru adutți are succes. 
Starul porno, al cărei 
nume real este Mary 
Cook, a declarat: 
„Sunt gata să mă lupt 
cu Mariah".

Incendii în zone cu tufișuri
(f »to: E''A)

Premiul juriului la Marrakech

Motanelul din fotografie dă mari dureri 
de cap stăpânilor, fiind foarte neastâmpărat, 
jucăuș, și pus pe năzbâtii toată ziua. (Foto: fan)

■ Filmul lui Radu 
Muntean a câștigat pre
miul juriului la festivalul 
de la Marrakech.

Marrakech (MF) - Producția 
„Hârtia va fi albastră” a lui 
Radu Muntean a obținut, 
sâmbătă, premiul juriului la 
Festivalul de film de la Mar
rakech, care a apreciat „origi
nalitatea regizorală”. Filmul lui 
Radu Muntean a mai obținut 
premii la Festivalul „Balkan 
Black Box” și la Festivalul de 
Film de la Cottbus.

Marele premiu al celei de-a 
șasea ediții a Festivalului 
internațional de film de la 
Marrakech (FIFM), „Steaua de 
Aur”, a fost acordat filmului 
german „Der rote Kakadu”, al

kvea microfoane în mașină
Londra (MF) - Serviciile secrete ameri

cane au ascultat convorbirile telefonice ale 
prințesei Diana în noaptea în care aceasta 
a decedat, fără a avea însă aprobarea ser
viciilor britanice din cadrul MI6, se arată 
într-un raport detaliat privind moartea 
prințesei. Serviciile secrete americane au 
amplasat microfoane în mașină prințesei 
cu mai multe ore înainte ca aceasta să 
moară la Paris, într-un accident. Printr-o 
acțiune care pune sub semnul întrebării 
acordurile transatlantice în domeniul infor
mațiilor, serviciile americane de spionaj au 
recunoscut că au urmărit și ascultat con
versațiile prințesei pe perioada în care 
aceasta a stat la hotelul Ritz din Paris. Con
cluzia este că accidentul a fost cauzat de 
faptul că șoferul mașinii în care se afla 
Diana se fia sub influența alcoolului și con
ducea cu viteză prea mare.

________________________

Discovery

astronauți, dintre care două 
femei și cinci bărbați, avea 
deja o viteză de 6.000 de 
km/oră, fiind propulsată de 
cele, trei motoare și două 
rachete.

Ajunsă pe orbită, la 225 de 
km deasupra Terrei, după ce 
s-a desprins de rezervorul 
extern, Discovery și-a pornit 
cele două motoare mici desti
nate manevrării în spațiu. 
Naveta trebuie să ajungă la 
altitudinea de 350 km, care îi 
va permite să ajungă la ISS, 
in cursul zilei de astăzi.

Avioane cu apă, care urmau 
să fie folosite pentru stin
gerea celor aproximativ 24 de 
focare de incendiu izbucnite 
în partea de sud a statului 
Victoria nu au putut decola 
din cauza fumului.

Serviciile medicale le-au 
cerut persoanelor care au 
probleme respiratorii să nu 
iasă din casă iar oficiali din 
cadrul aviației au avertyizat 
piloții că vizibilitatea a scăzut 
la cinci kilometri. Zone vaste 
acoperite cu tufișuri au fost 
devastate de incendii izbuc
nite în cele rpai multe cazuri 
din cauza fugerelor.

Radu Muntean, premiat la Marrakech (Foto epa)

regizorului Dominik Graf. Fil
mul relatează o poveste de 
dragoste care are loc la Dres- 
da, în 1961. „Am încercat să

Wesley Snipes a fost arestat
Orlando (MF) - Actorul Wes

ley Snipes a fost arestat de 
poliția americană, vineri, după 
ce a fost reținut pe aeroportul 
internațional Orlando. Snipes 
ar putea fi obligat să execute 
o pedeapsă cu închisoarea de 
16 ani în cazul în care va fi 
găsit vinovat pentru toate 
acuzațiile formulate pe numele 
său. El a fost pus oficial sub 
acuzare de un juriu federal din 
Tampa, la 17 octombrie, pe

Timeea este 
născută îrr zodia 
Capricorn și îi 
plac muzica, dan
sul și călătoriile.

www.bihon.ro
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premiem un film care rea
mintește de o epocă dureroasă 
pentru multe popoare”, a 
declarat președintele juriului, 

motiv că a cerut ilegal retur
narea unor taxe în valoare de 
aproape 12 milioane de dolari. 
Actul de acuzare precizează și 
că actorul nu a declarat veni
turile provenite din returnarea 
taxelor în perioada 1999-2004. 
Snipes va apărea în fața tri
bunalului, unde i se vor comu
nica oficial capetele de acuzare 
și unde se va stabili data la 
care va avea loc primul ter
men al procesului.

Roman Polanski. Juriul a tre
buit să selecteze câștigătorul 
dintr-un număr de 15 filme 
reprezentând Italia, Malaysia, 
India, Brazilia, Thailanda, Ger
mania, România, Spania, 
Canada, Maroc, Elveția, Dane
marca, Franța și Statele Unite.

Actrița senegaleză Fatou 
N'Diaye a obținut premiul de 
interpretare feminină pentru 
rolul său din filmul canadian 
„Un dimanche a Kigali” de 
Robert Favreau, în timp ce pre
miul pentru interpretare mas
culină a revenit germanului 
Max Riemelt pentru rolul din 
filmul „Der Rote Kakadu”. 
„Am încercat să premiem 
filmele cele mai reușite în plan 
artistic, independent de națio
nalitatea lor și de orientarea 
politică”, a spus Polanski.

Regizorul chinez Yu 
Zheng Xie Xiaojing a 
câștigat Piramida de Aur 
pentru cel mai bun film, 
„The Road”, la Festivalul 
de Film de la Cairo.

(Foto: EPA)
_______________________ _________________________________/
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