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J -
Cer parțial noros. Dimineața, ceață 
locală.

o Taxă pentru incendii. Agenții economici 
din Petrila, care nu au încheiat un contract 
cu Serviciul Voluntar pentru Situații de 
Urgență ce aparține de primăria locală, vor 
plăti, de la 1 ianuarie, costul intervențiilor 
pentru stingerea incendiilor, valoarea acesto
ra putând să ajungă la 10.000 de lei pentru 
fiecare deplasare la foc. (M.S.) /p.6

Păziți
$

■ Unitățile școlare din 
județ au luat măsuri 
pentru a preveni 
delincvența la elevi.

Deva (S.B.) - Conflictele din 
școli sunt inevitabile. Chiar 
dacă, comparativ cu primul 
semestru al anului trecut

cu camerele video
delincvența în școlile din ju
deț descrește, nu a dispărut 
complet. în școlile din județul 
Hunedoara, mai ales în licee, 
astfel de cazuri impun luarea 
unor măsuri de siguranță. La 
nivelul școlilor generale, pe 
parcursul anilor, s-au luat 
diverse măsuri de suprave
ghere a elevilor și a intrușilor

care îi terorizau prin diverse 
forme de abuz, majoritatea 
manifestate prin acte de vio
lență. Au fost angajați body- 
guarzi, care sunt remunerați 
din taxe plătite de părinții 
elevilor. Majoritatea școlilor 
hunedorene au astfel de paz
nici. Fiecare unitate de în
vățământ are propriile mă

suri de siguranță, dar rapor
tat la 79000 de elevi câți sunt 
în județul Hunedoara, de
lincventele au totuși o anu
mită frecvență. O măsură, 
care s-a dovedit foarte efi
cientă, este cea de instalare, 
în Școala „O. Goga”, a unui 
sistem electronic de suprave
ghere. /p.6
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Producția de cărbune
Producția de cărbune preparat a României s-a cif
rat, în primele nouă luni ale acestui an, la 25,921 
milioane tone.

Integrarea fn Uniunea Europeană 
ti conferă Primăriei Deva bucuria de 
a organiza două spectacole pentru 
toți cetățenii Devei, Indiferent de 

vârstă, la 23 decembrie, începând cu ora ÎS,
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 Sănd’el. La 26 
decembrie, de ia ora 17, vor concerta trupele 
Provincialii, Nico, Selena, K1, și alții. Prezintă 

Daniel Buzdugan șl Simona Pătruleasa. VD 
CM 
«3
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Jandarmii hunedoreni 
au fost conectați, începând 
de ieri, la sistemul unic de 
urgență 112. Până la 
sfârșitul acestei săptămâni 
Inspectoratele de Jandarmi 
din. toată țara vor fi conec- 

I tate la 112. /p.3 (Foto: T. Mânu)

Studenții vor mai multe bilete
â

■ Numărul mic 'de bile
te gratuite pentru tabe
rele de iarnă iscă nemul
țumiri printre studenți.

Deva (C.B.) - Pentru a intra 
în posesia unui bilet gratuit 
într-o tabără de iarnă, un stu
dent trebuie să fie integra- 
list și să aibă rezultate deo
sebite la învățătură. La Uni
versitatea Petroșani aproape

6000 de studenți vor „concu
ra” pentru doar 13 bilete. 
Situația nu e deloc pe placul 
liderului studenților din Pe
troșani, Dacian Ciodaru, care 
afirmă că „toată campania de 
oferire a unui bilet gratuit în 
taberele pentru studenți mi 
se pare un dezastru. Ni se tot 
spune că nu sunt bani, dar eu 
cred că avem de-a face cu o 
proastă gestionare a fonduri
lor. Marți voi avea o întreve

dere cu ministrul Educației, 
pe care o să-l rog să-mi ex
plice cum să împart 13 bilete 
la 6000 de studenți”. Decanul 
Facultății „Traian” din Deva, 
Sigismund Dumă, consideră 
că „această ofertă de bilete 
gratuite e doar o chestie de 
ochii lumii. Cel mai bine ar 
fi să se facă reduceri pejitru 
toți studenții, iar în funcție 
de meritele lor, să beneficieze 
de anumite drepturi”.

Perfecți, dar 
fără magie

Deva (C.M.) - FC CIP 
Deva a obținut a 14-a vic
torie din tot atâtea jocuri 
disputate în campionat, 
învingând cu scortil de 5- 
1 pe nou-promoVata 
Energia Focșani, în par
tida disputată, luni seara, 
la Sala Sporturilor din 
Deva, /p.7

Notare ca în anii '50
■ Reprezentanții 
Agenției care evaluează 
școlile doresc revenirea 
la notele de la 1 la 5.

Deva (C.B.) - Agenția Ro
mână pentru Asigurarea Ca
lității în învățământul Pre- 
universitar (ARACIP) dorește 
reintroducerea în unitățile 
școlare a vechiului sistem de 
notare, cu note de la 1 la 5. 
Impus de sovietici în anii '50, 
sistemul de notare ar putea 
reveni în școlile din România

mai ales că profesorii nu îl 
resping în totalitate. în 
județul Hunedoara se pare că 
reprezentanții unităților șco
lare acceptă această schim
bare cu condiția ca ea să nu 
fie făcută brusc. „Personal nu 
mă afectează această schim
bare în notare cu condiția să 
mi se prezinte o anexă în care 
să se specifice concret ce 
înseamnă nota 1 și ce în
seamnă nota 5”, este de pă
rere Vasile Szanto, profesor la 
Școala Generală „Lucian Bla- 
ga” din Deva, /p.3

Două autoturisme s-au tamponat luni dimineață pe 
b-dul Decebal din Deva. Șoferul din Audi a încercat să 
facă o întoarcere fără să se asigure, moment în care a 
lovit Skoda condusă regulamentar. (Foto: t. Mânu)
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Boicotat
Teheran (MF) - Zeci 

de studenți iranieni au 
încercat să boicoteze 
discursul președintelui 
Mahmud Ahmadinejad, 
fiind întâmpinați violent 
de colegi de-ai lor, susți
nători ai controversatu
lui lider de la Teheran. 
Potrivit agenției semio
ficiale FARS, studenții 
de la Universitatea A- 
mir Kabir au scandat 
„Moarte dictatorului” și 
au încercat să urce pe 
podiumul unde Ahmadi
nejad rostea un discurs. 
Protestatarii au dat foc 
unor portrete ale preșe
dintelui și au lansat pe
tarde. Ei au fost contra
carați de susținători ai 
președintelui, care au 
scandat „Ahmadi, Ah
madi, noi te susținem!”. 
Potrivit agenției ISNA, 
Ahmadinejad a răspuns: 
„Toată lumea trebuie să 
știe că președintele este 
pregâtit să fie ars în 
drumul spre libertate, 
independență și justi
ție”.

Mahmud Ahmadinejad
(Foto: EPA)

James Baker
(Foto: EPA)

Raport 
susținut 
Washington (MF) - 
Majoritatea cetățeni
lor americani sunt de 
acord cu raportul Ba
ker privind situația 
din Irak și doresc o 
schimbare a politicii 
lui George W. Bush 
în Irak, relatează pu
blicația Newsweek. 
Potrivit sondajului, 
realizat pe un eșan
tion de 1.000 de 
persoane, în perioa
da 6-7 decembrie, 
39 la sută dintre 
americani afirmă că 
sunt de acord cu ce
le 79 de recomandări 
ale Comisiei Baker, în 
timp ce 20 la sută 
nu sunt de acord cu 
acest document. 65 
la sută dintre ameri
cani susțin propune
rea Comisiei Baker 
de a amenința Irakul 
cu reducerea sprijinu
lui militar și econo
mic acordat Bagda
dului îh cazul în care 
autoritățile irakiene 
nu vor înregistra pro
grese.

Violențe la moartea 
lui Augusto Pinochet

Santiago (MF) ■ Incidentele violente care 
au Izbucnit la Santiago și in alte orașe din 
Chile, duminică, după anunțul privind 
moartea lui Augusto Pinochet, s-au soldat 
cu 43 de răniți în rândul forțelor de ordine, 
a anunțat ieri poliția.

La Santiago, mii de opozanți ai lui Pino
chet au ieșit pe străzi pentru a sărbători 
moartea fostului dictator, în vârstă de 91 
de ani.

Incidentele, care au durat până diminea
ță, au izbucnit duminică seara în apropie
rea palatului prezidențial, în timp ce poliția 
intenționa să aresteze circa o mie de mani- 
festanți care sărbătoreau moartea lui Pino
chet.

Poliția a utilizat tunuri de apă și grenade 
lacrimogene, în timp ce tinerii manifestanți 
aruncau cu sticle și pietre asupra forțelor 
de ordine-

Ulterior, violențele s-au extins în cartie
rele periferice ale orașului Santiago, unde 
manifestanții au incendiat baricade și cel 
puțin trei vehicule, iar forțele de ordine au 
tras focuri de armă.

Sicriul Iul Pinochet atins de susținătorii aces
tuia (Foto: EPA)
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• Câștigător. Igor Smirnov a obținut un 
nou mandat de cinci ani în fruntea regiunii 
separatiste Transnistria. Smirnov (65 ani), 
aflat la putere din 1990, a obținut 82,4% 
din voturi. Transnistria și-a proclamat inde
pendența față de Republica Moldova în 
urmă cu 16 ani, însă statutul său nu este 
recunoscut de comunitatea internațională.

Graham Watson > (Foto: epa) Traian Băsescu (Foto: arhivă)

Acuze la nivel înalt
■ Graham Watson: Tra
ian Băsescu l-a folosit pe 
Theodor Stolojan pentru 
a rupe PNL.

București (MF) - Liderul 
Grupului ALDE din Parla
mentul European, Graham 
Watson, consideră că Traian 
Băsescu l-a folosit pe Theodor 
Stolojan pentru a rupe Parti
dul Național Liberal, relatea
ză Deutsche Welle.

Conform Deutsche Welle, 
Graham Watson a declarat că, 
dacă Partidul Liberal Demo
crat, inițiat de Theodor Stolo
jan, ar face o cerere oficială 
de afiliere la ALDE (grupul li- 
beral-democraților europeni), 
grupul va supune la vot o ast
fel de cerere.

„Este puțin probabil să pri
mim o aplicație din partea no
ului partid care ar aparține, 
de fapt, președintelui Băses
cu. Președintele Băsescu poa
te fi caracterizat în multe fe
luri, dar în nici un caz libe
ral”, consideră însă Watson.
Băsescu e de vină

în opinia sa, „ceea ce a reu
șit să facă Băsescu este să-l 
folosească pe Stolojan pentru 
a rupe Partidul Național Libe
ral”. „PNL-ul este privit, în 
multe privințe, ca adversar al 
Partidului Democrat. Normal 
că regret ce s-a întâmplat, dar 
știu că PNL este, în continua
re, pe calea cea bună și că va 
reuși în final”, a afirmat Wat
son.

De asemenea, el nu crede

că Tăriceanu ar fi prizonierul 
lui Dinu Patriciu și nici că 
acest scenariu este plauzibil 
pentru români. Mai degrabă 
ar fi un mod de atac pe care 
președintele Băsescu l-a găsit 
împotriva prim-ministrului 
Tăriceanu, adaugă sursa cita
tă.

Există, în opinia liderului 
ALDE, o diferență fundamen
tală între cei doi lideri. „Dife
rența fundamentală este că 
președintele Băsescu a lucrat 
«în» și «cu» vechiul regim co
munist. Domnul Tăriceanu - 
nu. De aceea, este primul-mi- 
nistru al României și va ră
mâne așa fiindcă românii știu 
că trebuie să o rupă cu trecu
tul. Domnul Tăriceanu repre
zintă această ruptură”, apre
ciază Watson.

Votați în PE
București (MF) - Par

lamentarii europeni vor 
vota, azi, la Strasbourg, 
începând cu ora 11.30 
(ora 12.30 la București), 
într-o ședință în plen, a- 
supra candidaturilor co
misarilor europeni de
semnați de România și 
Bulgaria, Leonard Or<^ 
ban și Meglena Kuneva, 
informează Parlamentul 
European. „Deputății 
europeni vor vota apro
barea comisarilor de
semnați român și bul
gar, în baza unei mo
țiuni de rezoluție ce va 
fi înaintată de grupările 
politice. Liderii grupări
lor politice vor face câte
va scurte declarații îna
intea votului”, se arată 
într-un comunicat al 
Serviciului de presă al 
Parlamentului Euro
pean. La 28 noiembrie, 
președintele PE, Josep 
Borrell, a declarat, la fi
nalul Conferinței Preșe
dinților grupurilor poli
tice din Parlamentul Eu
ropean, că atât candida
tul român, Leonard Or
ban, cât și cel bulgar, 
Meglena Kuneva, au pri
mit avize favorabile, vo
tul final în PE urmând 
să aibă loc în sesiunea 
11-14 decembrie.

Iliescu, apărat de rezoluție
■ Congresul PSD a 
adoptat o rezoluție prin 
care lui Ion Iliescu i se 
apără imaginea.

București (MF) - Congresul 
extraordinar al PSD a adop
tat, duminică, o rezoluție po
trivit căreia încercarea de a 
face din Ion Iliescu „simbolul 
relelor din timpul comunis
mului stalinisto-ceaușist” ur
mărește marginalizarea sa po
litică și negarea rolului pe ca
re l-a avut în timpul Revolu
ției din 1989.

Conform rezoluției adoptate 
de Congres, readucerea în ac
tualitate a proiectului de lege 
a lustrației, după 16 ani de la 
Revoluție, precum și încerca
rea de a construi imaginea lui 
Ion Iliescu ca personalitate 
politică destabilizatoare a in
stituțiilor statului în tranzi
ție, reprezintă „adevărate ma
nipulări politicianiste ale opi
niei publice”, având drept 
scop minimalizarea sau des
curajarea reacțiilor critice ale 
PSD la „derapajele” actualei 
puteri.
Contra comisiei

Rezoluția adoptată arată că 
prin atacul fără precedent îm
potriva lui Ion Iliescu, preșe
dintele de onoare al PSD, se 
manipulează trecutul în sco
pul „demonizării și distruge-

1 ■ rii” stângii românești.
în discursul său de la Con

gresul extraordinar al PSD, 
Ion Iliescu a spus că membrii 
Comisiei pentru analiza dicta
turii comuniste, constituită la 
Palatul Cotroceni, li pregătesc 
președintelui Traian Băsescu 
o armă pentru subminarea 
PSD.

Iliescu a adoptat o poziție 
critică față de unii reprezen
tanți ai societății civile și ai 
clasei politice care, într-o ati
tudine de condamnare a co
munismului, încearcă să lege 
și PSD de „trecutul totalitar".

El a spus că istoria a con
damnat deja comunismul și 
excesele acestuia și nu este 
nevoie ca el să fie condamnat 
de „mercenarii ideologici”. Restabilesc relații diplomatice

Damasc (MF) - Siria și Ira
kul și-au redeschis ieri amba
sadele fiecare în capitala ce
leilalte țări, punând astfel ca
păt la peste 20 de ani de între
rupere a relațiilor diplomati
ce.

Drapelul Irakului a fost î- 
nălțat pe acoperișul ambasa
dei sale din Damasc,: în ca
drul unei ceremonii la care 
au participat oficiali sirieni și 
irakieni. Un eveniment simi
lar a avut loc în districtul 
Mansour, din Bagdad, în afa
ra Zonei Verzi, controlată de 
SUA, au declarat o serie de 
oficiali.

Relațiile diplomatice dintre

Siria și Irak au fost întrerup
te după ce Damascul s-a alătu
rat Iranului, în timpul războ
iului iraniano-irakian, din a- 
nii '80.

Cele două guverne au con
venit să reia legăturile diplo
matice, luna trecută.

Siria afirmă că are intere
sul de a pune capăt războiu
lui civil din Irak și de a ve
ghea ca sistemul politic in
staurat după înlăturarea de la 
putere a lui Saddam Hussein 
să reușească să prevină des
trămarea țării.

Guvernul de la Damasc, 
dominat de mișcarea Baas, es
te aliat cu Iranul.

întâlnire preliminară între inițiatorii PLD și liderii PD
București (MF) - Liderii PD 

Emil Boc, Adriean Videanu și 
Vasile Blaga s-au întâlnit, 
ieri, cu inițiatorii Partidului 
Liberal Democrat, Theodor 
Stolojan, Valeriu Stoica și 
Gheorghe Flutur, participan- 
ții la discuție convenind ca 
astfel de întruniri să aibă loc 
săptămânal sau la două săptă
mâni.

„A fost o întâlnire prelimi

nară, în care am discutat mo
dul în care ne vom întâlni în 
mod regulat de acum înainte: 
o dată pe săptămână sau la 
două săptămâni, în funcție de 
evoluția evenimentelor”, a de
clarat Theodor Stolojan.

El a precizat că un alt su
biect de discuție l-a constituit 
colaborarea în Parlament. ,

La rândul său, Gheorghe 
Flutur a declarat, că a fost „o

întâlnire preliminară” cu li
derii PD, în care s-a discutat 
despre colaborarea parlamen
tară.
Colaborare fructuoasă

Democrații și platformiștii 
au abordat subiectul colaboră
rii oficiale între cele două for
mațiuni, în condițiile în care 
apropierea politică a PD de 
PLD depinde de termenul le

gal în care platformiștii își 
pot înregistra la tribunal for
mațiunea lor ca partid politic.

Acestea au completat că un 
alt subiect abordat de cele 
uă delegații a fost, de aliifel, 
chiar înscrierea la tribunal a 
PLD, Stolojan și Flutur a- 
vând, în prezența democrați
lor, o serie de discuții telefo
nice cu potențiali liberali-de- 
mocrați din teritoriu.
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• Recital. Mâine, la Casa de Cultură din 
municipiul Hunedoara, ora 19.00, va avea 
loc un recital de vioară, violă și violoncel, 
susținut de un tânăr și apreciat cvartet de 
coarde, și un recital de muzică corală susți
nut de Corul „Orfeu" al Liceului de Muzică și 
Arte Plastice „Sigismund Toduță" Deva. (S.B.)

• Suspendare. Executarea silită a 13 socie
tăți va fi suspendată, timp de șase luni, pen
tru ca aceste unități să poată furniza popu
lației energie termică pe perioada iernii. între 
acestea se numără și Acvacalor Brad. (C.P.)

Studenții au grijă de copii

Dans modem la Petroșani
Petroșani (S.B.) - Manifestările derulate 

în preajma sărbătorilor de iarnă au cuprins 
toate localitățile județului. De plidă, la 
Petroșani se va derula, vineri 15 decembrie, 
de la ora 17.00, spectacolul de dans modern 
intitulat „Vine, vine Moș Crăciun”, care a 
ajuns la cea de-a Vl-a ediție. Spectacolul are 
loc la Teatrul Dramatic „I.D. Sârbu”, pe sce
na căruia vor evolua 130 de copii. Pe lângă 
copiii din Petroșani vor evolua elevi de la 
cercurile de dans modem de la Clubul Copi
ilor Vulcan și Palatul Copiilor Deva. în 
aceeași zi, la Muzeul Mineritului din 
Petroșani se va vernisa expoziția „Suflet 
de copil în prag de Crăciun”, în cadrul 
căreia simt expuse și lucrări realizate de 
copii de la Cercul de pictură și Cercul de 
metaloplastie din cadrul Clubului Copiilor 
Petroșani.

Visca - în week-end-ul re
cent încheiat studenții din 
Petroșani, reprezentanți ai 
Sindicatului Studenților De- 
mocrați (SSD) de la Universi
tatea din Petroșani, au avut o 
acțiune prin care au oferit 
cadouri și au ținut diferite 
ședințe de training elevilor 
Școlii Generale din Visca, 
județul Hunedoara. Aici, la 
clasele I-IV ei au dat cadoufi 
constând în portocale, cioco

■ Studenții din Petro
șani au lansat un pro
iect prin care oferă ca
douri elevilor de la sat.
CĂLIN BlCĂZAN

Elevii din Visca s-au bucurat de atenția studenților din Petroșani

lată și sucuri, iar la clasele V- 
VIII au ținut ședințe pe 
diferite teme legate de in
formatică și de mediul în
conjurător. Studenții au mai 
expus elevilor idei variate 
despre sociologie și despre 
modul de comunicare între

copii. Această acțiune este pri
ma de acest gen desfășurată 
de către SSD dintr-o serie care 
va cuprinde și alte unități 
școlare cu preponderență din 
mediul rural. „Școala din Vis
ca a fost prima unitate școlară 
care a găzduit programul nos

tru. Școlile vizate pentru â 
acțiuni desfășurate în perie 
da imediat următoare su 
cele din mediul rural, scop 
nostru fiind acela de a ajt 
sistemul gimnazial, acolo un 
este nevoie, și de a acorda 
nor copii un mic cadou d 
partea fraților mai mari ca 
suntem noi, studenții”, a af 
mat Dacian Ciodaru, lider 
studenților Universității d 
Petroșani. în ajunul sărbăi 
rilor de iarnă, studenții v 
mai vizita centrele de plas 
ment din județ și școlile pe 
tru copii cu nevoi speciale.

www.hoim.ro

Apel de urgență la jandarmi

Se vor organiza spectacole în Petroșani

■ Jandarmii hune- 
doreni au fost, ieri, 
conectați la sistemul 
unic de urgență, 112.

MlHAELA TăMAȘ 
miliaela.tamas@infomimedia.ra

Deva - începând de ieri, la 
numărul unic de apel 112 
poate fi solicitat și ajutorul 
jandarmilor. La inaugurarea 
acestuia a fost prezent gene
ralul de brigadă Olimpiodor 
Antonescu, prim-adjunct al

inspectorului general și șeful 
Statului Major al Jandar
meriei Române. Dispeceratul 
de jandarmi recepționează 
toate apelurile primite, 24 ore 
pe zi, transmite în regim de 
urgență orice informație nece
sară activității jandarmilor și 
coordonează toate activitățile 
din raza de competență a 
unității respective.
Demonstrație

Pentru a verifica funcțio
nalitatea apelului unic, jan
darmii hunedoreni au răs

puns unei solicitări fictive: 
aplanarea unui conflict vio
lent izbucnit între două „găști 
de cartier”. Odată verificată 
veridicitatea solicitării, dis
pecerul de la 112 a transmis 
informația jandarmilor, care 
au pornit în trombă spre 
locul incidentului. Au reușit 
să aplaneze starea conflic- 
tuală și să acorde primul aju
tor unei persoane rănite în 
urma așa-ziselor încăierări 
dintre membrii celor două 
găști. Generalul de brigadă 
Olimpiodor Antonescu a de-

Vezi alte fotografii pe y
yywwJju.QPd'c?

în timpul demonstrației practi

clarat că până la sfârșitul 
cestei săptămâni Inspector 
tele de Jandarmi din toa 
țara vor fi conectate la 112

Revin notele de la 1 la 5?

Hunedoara
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara

- Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex Ș.R.L., Hune

doara

- Cofee Savoya Snack, din Deva

- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva

- Cabinet medical Promosan, din Deva

- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria

- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din

- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara

■ Profesorii și elevii din 
județ consideră că 
schimbarea sistemului 

“de notare îi va afecta.

Deva (C.B.) - Conducătorii 
unităților școlare din județul 
Hunedoara nu doresc o 
schimbare imediată a sis
temului de notare pentru că 
impactul pentru profesori și 
elevi este mult prea mare. 
„Dacă noile note vor intra în 
vigoare pentru anul 2007 
atunci nu este prea bine. La 
acest lucru mai trebuie reflec
tat pentru că un astfel de 
proiect trebuie introdus trep
tat și sub formă de experi
ment pentru că impactul este

mult prea mare. Am fost 
obișnuiți cu note de la 1 la 10, 
iar pentru noi, profesorii, va 
fi foarte greu să ne adaptăm. 
Se vrea prin aceasta o 
relaxare a sistemului de 
notare, dar eu cred că acest 
lucru ar trebui făcut materiei, 
care este scrisă într-un limbaj 
greu accesibil pentru elevi”, 
susține Rodica Popa, director 
adjunct la Colegiul Tehnic 
„Transilvania” din Deva. Unii 
elevi nu sunt dispuși la 
schimbare și cer ca notele să 
rămână la fel. „Cred că noul 
sistem de notare constituie o 
schimbare mai mult înspre 
rău. Pentru că nu suntem 
obișnuiți cu noile note ne va 
fi foarte greu să ne adaptăm”,

Lidia Buble Vasile Szanto Rodica Popa

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

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 

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

alături de cele mai interesante comentarii.

CUVÂMW vots^
întrebarea săptămânii:
Ați dat vreodată șpagă în acest 

an?

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.

crede Lidia Buble, elevă la 
Școala Generală „Lucian Bla- 
ga” din Deva.

Deocamdată noul sistem de 
notare se află la stadiul de 
intenție, dar cert este că in
troducerea lui imediată este 
respinsă de toată lumea. „M- 
ar afecta dacă ar fi introdus

de azi pe mâine. O astfel < 
schimbare trebuie realiza 
treptat și la începerea uni 
an școlar”, concluzioneai 
profesorul Vasile Szanto.

www.huon.r
www.huon.ro

Spune-ți părerea la forum!

Dat în urmărire generală
Deva (M.T.) - Capul unei 

grupări de spărgători de lo
cuințe, din Valea Jiului, 
Gheorghe Tismanaru, zis Be
be, de 37 ani, din Petroșani, 
fără ocupație, cu antecedente 
penale, care până în prezent 
a spart 24 de locuințe, împre
ună cu alte trei persoane care 
au fost arestate, a fost dat în 
urmărire generală. Cei care 
pot da relații să sune la 112 
sau la cea mai apropiată uni
tate de poliție. Gheorghe Tismanaru

Pietoni neatenți accidentați
Hunedoara (M.T.) - Trei per

soane au fost grav rănite în 
urma a trei accidente de cir
culație produse, ieri dimi
neață, în trei localități din 
județ. La Hunedoara, în jurul 
orei 11.20, pe strada Mihai 
Viteazul, Irma C., de 52 de ani, 
a traversat prin loc nemarcat 
și fără să se asigure, fiind sur
prinsă și accidentată de un 
autoturism Dacia Solenza cafe 
circula regulamentar. în jurul 
orei 07-00, Octavian I., de 54 de 
ani, din comuna Bretea 
Română, circula pe DC 5 IA, 
pe partea dreaptă a părții 
carosabile, deși drumul este 
prevăzut cu pistă pentru 
pietoni, fiind acroșat de auto

turismul Dacia 1300, condus 
de Adam M., de 68 de ani, din 
Călan. După doar jumătate de 
oră, în satul Căstău, Vasile G., 
de 39 de ani, din comuna 
Beriu, în timp ce conducea un 
autoturism Volkswagen Jetta, 
nu a observat că pe partea 
dreaptă a șoselei circula 
Lucreția M., de 81 de ani, pe 
care a acroșat-o cu oglinda 
retrovizoare dreaptă, după 
care a transportat-o la urgența 
Spitalului Municipal Orăștie. 
Cele trei persoane au suferit 
multiple leziuni care au nece
sitat internarea în spital, iar 
în cele trei cazuri au fost 
întocmite dosare de cercetare 
penală.

“Moș Crăciun la noi sosește!”

„Cuvântul liber" va premia, și în acest an, cele mai frumoase desene 
ale copiilor. Concursul nostru se adresează elevilor din clasele l-VIII, 
care trebuie să ne trimită, în perioada 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.bocaniciu@inform- 
media.ro. Desenele pot fi atât pe portalul Hunedoara Online
la adresa în perioada 16 - 20 decembrie, cât și com
pletând și trimițându-ne talonul de vot apărut în aceeași perioadă în 
ziar. Mai multe taloane, mai multe voturi! în 22 decembrie desenul 
câștigător va aduce
REGULAMENT.
lucrările copiilor trebuie sa fie in format 
A4, sub forma de desen colorat. Desenul 
și fotografia clasei câștigătoare vor fi incluse 
atât în ziar, cât și pe portal. Informații supli- q Kj 
mentare la tel.0254/ 211 275, int. 8834,

JURNAL

CONCUF

http://www.hoim.ro
mailto:miliaela.tamas@infomimedia.ra
http://www.huon.r
mailto:sanda.bocaniciu@inform-media.ro
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1821 - S-a născut scritorui francez Gustave Flaubert (m. 

1880).
1863 - S-a născut pictorul norvegian Edvard Munch, ale 

cărui lucrări au prefigurat programul 
artei expresioniste («Strigătul») (m 

1944)._______________________________________
1893 - S-a născut Edward G. Robin

son, actor american de origine română 

(m. 1973).__________________________________
1915 - S-a născut Frank Sinatra (foto),

actor și cântăreț american m '9<_________________________
1917 - S-a născut scriitorul german Heinrich Boli (Pre- 

miul Nobel pentru literatură în 1972)._______________________

1929 - S-a născut dramaturgul britanic John Osborne 

(«Privește înapoi cu mânie») (m. 1994).__________ _

1936 - S-a născut atleta lolanda Balaș, campioană olimpică 

la Roma (1960) șl Tokio (1964)._______________________________

1983 - A murit actorul Amza Peltea (n. 1931).

Prognoza pentru astăzi
Cer parțial noros. Maxima va fi de 6°C, 

iar minima de -3°C,

Prognoza pentru două zile
Miercuri. Cer parțial noros. Maxima va 

fi de 6°C, iar minima de -3°C.
Joi. Timp însorit. Temperatura maximă 

va fi de 7°C. Minima va fi de circa -3°C.

Calendar Creștin-Ortodox___________________________________
Sf. Spiridon, episcopul Trimitundei.

Calendar Romano-Catolic___________________________________
Ss. Fecioară Maria de la Guadalupe; Conrad, ep.; Vincelin,

ep.

Calendar Greco-Catolic______________________________________

S. Spiridon Taumaturgul, ep.

imnimBi trâ. sas, count
Energie electrică
Astăzi, furnizarea energiei electrice nu va fi întreruptă.

Gaz _ _ ___________________________ ■ -___________________ i
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 

între orele:
9.00 - 15.00 pe Aleea Viitorului, bl. Q4, sc. B.

Apă______________________________ _ ________________________________
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

BEȚETA ZILEI

Ardei grași cu sos de roșii
Ingrediente: 0,5 kg ardei, 1 kg roșii, 2 cepe 

medii, ulei, făină, sare, eventual un ou.
Mod de preparare: ardeii se coc sau se 

prăjesc în ulei, apoi se sărează, se lasă la 
răcit și se curăță ae pieliță (sau nu). Roșiile 
se dau prin râzătoare sau se taie cubulețe. 
Se pun la fiert până scad. între timp se taie 
cepele mărunt și se prăjesc în ulei, când sunt 
puțin rumene se adaugă o lingură de făină. 
Se mai lasă puțin și se toarnă sosul de roșii 
și ardeii. Se mai ține pe foc 15 min. Se poate 
drege cu ou. Se servește drept garnitură sau 
simplu cu pâine. Timp de preparare: 50 
minute.

(Foto: arhivă)Poftă bunăl
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Soluția Integrantei din numărul precedent: R - J - CAT - PALOȘE - RB - NAȘE - 

FAR - MIM - PORCI - U - AMARA - C - TS - IR - GRI - EP - ARME - SCAI - TE - 

T - TROP - NOU - FI - LĂSTUN - OCA - CEAS - UNU - C - ATEE - PRIMA - ETUI

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
In perioada 4 - 23 decembrie, Cuvintul Liber vrea să 
continui să-i demonstrezi cât de ușor te poți juca cu 
cuvintele. Dezleagă corect toate integramele apărute 
în această perioadă, realizează o colecție ;i trimlte-o 
alături de talonul completat, pe adresa redacției: Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 37A, sau la OP1. CP 3, Deva, 
sau depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber, până 
în 28 decembrie. Extragerea va avea loc în 29 decem
brie, iar numele câștigătorului va fi publicat în ediția 
din 30 decembrie.
NOI CONTINUAM SA ÎȚI DĂM BANI!
Informații suplimentare Ja nr. 0254-211275, Int. 8806. 
Persoană de coritact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajați! Inform 
Media șl nici rudele acestora de gradele 1 șl II.

Nume.....
Prenume 
Adresa ...

’ f 
Berbec

Vă puteți ocupa de problemele financiare nerezolvate. Dacă-« 
vi se propune o colaborare ar fi bine să o acceptați, pen- ® 
tru că va determina o schimbare.

Taur

Sunteți nevoit să faceți cheltuieli neprevăzute. S-ar putea 
să vă schimbați programul în ultimul moment, pentru a 
vă ocupa de o problemă urgentă.

Gemeni r

Este momentul să vă concentrați atenția asupra problemelor 
din cămin. Vă puteți baza pe Intuiție, dar «a sfătuim să 
țineți cont și de părerile partenerului de viață.

Rac

Astăzi puteți rezolva o problemă financiară care vă frământă • 
de mai mult timp. în prima parte a zilei, este posibil să vi ' 
se propună o afacere care v-ar putea redresa bugetul.

Leu

Aveți ocazia să puneți în practică planurile ta legătură eu 
o afacere destul de rentabilă. Relațiile de prietenie au o 
evoluție bună.

Fecioară

Sunteți iritat și nu reușiți să vă stăpâniți nervozitatea din 
cauza unei vești neplăcute pe care o primiți de la persoana 
iubita. Riscați s? nrovocați dispute verbale cu cei din jur.

Balanță

Sunteți m formă șl acum este momentul să demarați noi 
activități și să vă faceți planuri de viitor pentru căminul 

, dumneavoastră.

Scorpion

Astăzi vă bucurați de o creativitate deosebită care vă poate 
ajuta mult la rezolvarea problemelor profesionale. Țineți 
cont de sfaturile unei rude mai în vârstă.

Săgetător

Se pare că sunteți nemulțumit din cauză ca s-a amânat o 
călătorie în Interes de serviciu. Tot răul e spre bine: astăzi 

•nu sunt recomandate călătoriile lungi.

Capricorn

Schimbările pe care le inițiați In cămin sunt apreciate de 
membrii familiei, dar vă sfătuim'să țineți cont șl de părerile 
partenerului de viață.

Vărsător

începeți ziua hotărât să finalizați □ lucrare începută mai 
demult în casă. O femeie mal in vârstă din familie vă ajută 
financiar.

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

DA □ NU □
Deși aveți multe probleme de rezolvat, vă sfătuim să vâ 
menajați sănătatea și să acordați mai mult timp odihnei. 
Relaxați-vă cât puteți!

w’wWwl
7XX) Jurnalul TVR 7:00 Știrile ProTv. Ce se 6:00 în gura presei 1

8:00 Justiție militară (s). întâmplă doctore? cu Mircea Badea )
BCu: Catherine Bell Te uiți și câștigi 7:00 Matinal: Dimineața

8:55 TVR 50. Izolați 1h 9:10 Omul care aduce devreme cu Cristina <
România. TVR - singu cartea Cioran și Dan Capatos '
rul prieten 9:15 Tânăr și neliniștit (s,r). 9:00 în gura presei (r) 1

9:00 Joaca de-a poveștile BMoș Crăciun existăl 10:00 Concurs interactiv 1w 10:15 Om sărac, om bogat 11:00 Vivere (serial) 1

930 Spioanele S(s, r) 12:00 Vocea inimii (serial) !

10:25 TVR 50 11:15 Dispăruți fără urmă 13:00 Observator cu Simona , I

1035 Parteneri de week-end B(s, r) Gherghe
W 12:15 La Bloc (r) 13:45 Revanșa starurilor 1

11:05 Nocturne (r) 13:00 Știrile ProTv. (divertisment) (r)
11:50 Celebritățile timpului Te uiți și câștigi 16:00 Observator . (

Btău(s) Moș Crăciun existăl 16:45 9595, te învață ce să N

12:00 Dis-de-seară (r) 13:45 Ultima petrecere fed ]

13:00 Cony și restul lumii 13 (mister, SUA 2001) 18:00 Vocea inimii ‘
B(ep. 89, SUA 2003) Te uiți și câștigi. B(film serial, dramă, *

1330 Club Disney Moș Crăciun existăl România, 2006). ‘
13:50 Minunata lume Dis 16:00 Tânăr și neliniștit (s). Cu: loan Isaiu, Toma

ney. Concurs BTe uiți și câștigi Dănilă, Cezara Dafines- <
14:00 Jurnalul TVR 17XX) Știrile ProTv. Vremea. cu, Alexandru Repan, 1

1530 Oglinda retrovizoare Te uiți și câștigi Ion Dichiseanu, Marius r

16XK) Kronika. Emisiune In 17:45 Om sărac, om bogat Bodochi, Maria Din-
limba maghiară B(s). Cu: Horia Brenciu, ulescu, Andreea

17XX) Jurnalul TVR Șerban lonescu, llinca Măcelaru Șotron
17:15 Impas Goia, Cristina Deleanu 19XX) Observator cu
17:50 Minunata lume Disney 18:45 Dăruiești și câștigi Alessandra Stoicescu și
18:00 Dis-de-seară 18:55 Știrile sportive Lucian Mândruță.
19:00 Jurnalul TVR. Sport 19:00 Știrile ProTv. Sport Sport

Meteo Vremea Meteo

20:15 Surprize la Palatul 20*30 Poliția în direct 20*30 Din dragoste
Regali (comedie fjfacțiune/comedte, SUA (divertisment)
amară, Franța, 2006). 2002). Cu: Robert De 2230 Fast Food (serial

Cu: Valerie Lemercier, Niro, Eddie Murphy, B comedie, România,
Lambert Wilson, Rene Russo. R.: Tom 2006).
Catherine Deneuve, Dey în distribuție:

Michel Aumont. 22:15 La Bloc Alina Crișan,
Regia: Valerie 23X90 Știrile ProTv. Sport Sorana Mohamad,
Lemercier 2345 Prietenie pe muchie Beatrice Peter,

22:10 Atund și Acum. Inun Bde cuțit (s, SUA 2003). Alin Roșu, Adrian
dațiile. Moderator Cu: Dylan Walsh, Nartea, Edgar Nistor |

Marian Voicu Julian McMahon, John 23XX) Observator
22:45 Jurnalul TVR Hensley, Valerie Cruz, cu Andreea
23:05 Prim plan Roma Maffia Beredeanu și Andrei
23:45 Dinastia (ep. 12) 0*45 La Bloc (r) Zaharescu.

0t15 Integrante despre 1:10 Omul care aduce Sport
integrare (2 episoade) cartea (r) 24100 Alias (serial)

OEt Viața ca-n filme (ep. 1:15 Știrile Pro Tv 1XX) întâmplări hazlii

22, comedie, SUA) 2:15 Poliția to direct (film, B (serial)
13 Cafe Lumiere (dramă, reluare) 2X90 Concurs interactiv

Japonia/Taiwan, 2003) 4X90 Prietenie pe muchie 3500 Observator
2:55 Jurnalul TVR (r) Bde cuțit (r) (reluare)
3:55 Dănutz SRL (r) 5X90 Stilul Oana Cuzino (r) 4X90 Animare
530 Celebritățile timpului 530 Te vezi la Știrile Pro .Roboți uriași - Heavy

tău IV (r) Gear*
535 Atund și Acum (r) 6XX) Apropo Tv 5:15 Vivere
6:10 Interes general (r) (reluare) B(film serial, reluare)

8X90 Amy, fetița cu ghiozdanul 
albastru (s) 9XX) De 3x femeie 
(r) 10:00 Ciocolată cu piper (s) 
11:00 Bărbatul visurilor mele 

(r) 12:00 Pariul iubirii (serial, 
Mexic, 2004) 13XX) Jurămân
tul (s) 15:15 Rețeta de acasă 
1530 Suflete rănite (s 1630 

SUA 2004) 15XX) împreună în De 3x femeie 1730 Poveștiri 
Europa 16XX) Jurnalul TVR (r) ■ - ...................
1630 Tribuna partidelor par
lamentare 17X90 Jeremiah (s, 
SUA 2000) 18X90 Lecția de... 
geografie. La plimbare prin 
Asia (doc.) 1835 Caracatița (s) 
19:25 Școala părinților (doc.) 
20:00 Jobbing 20:30 Arta 

supraviețuirii 21XX) Ora de știri 
22:10 Castelanul (dramă, 
Franța, 2002) 0:10 Futurama 
(d. a) 040 Jurnalul Euronews 
pentru România 0:55 Tono
matul DP2 (r)

8:30 Zenon: fata din secolul 
XXI (s, r) 9XX) Jeremiah (s, r) 
10:00 Tonomatul DP2 11:30 
Caracatița (r) 1225 Tribul (r) 
13:00 Zestrea românilor (doc., 
r) 13:30 Teleshopping 14:00 

ABC... de ce? 1430 Secre
tul tatălui (ep. 1, comedie.

adevărate 18:30 Rebelde (s) 
19:30 SOS, viața mea! (s, 
Argentina, 2006) 20:30 Iubire 
ca în filme (s. România, 2006) 
21:30 Daria, iubirea mea (se
rial) 22:45 Tărâmul pasiunii 
(serial) 23:45 Bărbatul visurilor 
mele (serial) 0:45 Poveștiri 
adevărate (reluare)

mmwMl
06.30-07.00 Observator (r)

1630-16.45 Știri locale

13:05 Aproape celebri (come
die, SUA, 2000). 15:10 Dirty 

Dancing 2: Nopți în Havana 

(romantic, SUA, 2004). 16240 
Maeștrii skateboarduiui (aven
turi, SUA 2005). 18:10 Aten
ție, mor sosiilel (romantic, 
SUA, 2004). 19:40 Master and 
Commander La capătul Pă
mântului (dramă, SUA) 22:00 

Deadwood (Ep. 18, dramă, 
SUA). 22:55 Love etc. - 0 con
versație cu Tudor Giurgiu 

(România, 2006) 23:10 Le
gături bolnăvicioase (roman
tic. România, 2006)

«

Iii
9XX) Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11X90 Baronii (s) 12X90 
Look who is winning 13:00 
Jara Iu' Papură Vouă 13:20 
Look who is winning 1430 
Miezul problemei (r) 1620 
Bărbatul din vis (s) 17:20 

Naționala de bere 1830 Știri 
Național TV 19:45 Jara lu' 
Papură Vouă (divertisment) 
20:15 Trei ceasuri... 22:00 
Baronii 2230 Miezul proble
mei 24:00 Știri Național TV 
030 Crimă în Irak (polițist, 
Marea Britanie, 2001). Cu: 
David Suchet, Hugh Fraser

12:15 Verdict Crimă! (r) 13:15 
Taz-Mania (s) 13:45 Liga 
juniorilor - Looney Toons (s) 
14:15 Telefonul de la miezul 
nopții (s) 1530 SmaliviUe (r) 
1630 Ca-n familie (r) 17:00 

Calea misterelor (s) 18XX) Ver
dict Crimăl (s) 19XX) Viața la 

Casa Albă (ep. 2, dramă, SUA 

2004) 20:00 Entertainment 
News 2020 Joan din Arcadia 
(s, dramă, SUA 2003) 2130 

Ca-n familie (s) 22.-00 Luptă
torul nopții (acțiune. Franța/ 
SUA 1991)

730 Dragoste și putere (r) 8XX) 
Sport cu Florentina 8:15 Soțul 
prietenei mele (film, ■*' Iri3n 

Teleshopping 11X90 Tele RON 14:Oo Realitatea de la 14:00 
13X30 Play 1430 Dragoste și pu- 14:5O Rea|jțațea bursieră 
tere(s) 15X» Sentințe (drama) 15:15 Fabrica 16:50 Ma[țs 

!rasnlî.lPj^T10- <r' 17XX) Realitatea de la 17XW
18:®0 Fo<^s17:15 România fără frontiere 

1745 Editorii Realității 18XX) 
Realitatea de la 18:00 18:50 

Realitatea zilei. Cu Răzvan 

Dumitrescu 20*45 România H» 
ră frontiere 21XX) Realitatea de 

la 21:00 21:50 Prima ediție 

22X35 100% cu Robert Turces- 
cu 23:00 Realitatea de la 23:00 
23:15 Realitatea all-inclusive 
?4XX) Realitatea de la 24:00

uimitoare filme din lume 1930 
Camera de râs 2000 Ciao IV. 
Gazda emisiunii: Cătălin 
Dezbrăcatu' 2030 Mondenii 
(serial parodie) 2100 Gogo 
Mania 2130 Farsele lui Jugaru 

2200 Trăsniți în NATO. 2230 
Focus Plus 2330 Trădați în 
dragoste (r) 030 Focus (r) 130 
Sunset Beach (s)

10:00 Euromaxx (r) (doc.) 
1030 Euroblrtz - Arta (r) (doc.) 
11XX) Ne privește 12:00 Știri 
1230 Teleshopping 13X15 Un 

nou început (r) (documentar) 
14:00 Teleshopping 14:35 

Lumea cărților 15:00 Tele
shopping 1535 Moș Nicolae 
în Olanda 16:00 Nașul. Talk
show cu Radu Moraru (r) 
18XX) 61 Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 No ' 
Comment. Reality-show cu 

Irinel Columbeanu și Monica 
Gabor 22<X) Nașul. Talk-show 

cu Radu Moraru 24:00 Știri. 
Emisiune informativă 0:15 6I 
Vine presa!

7XX) Tehnologie extremi X)*--. 
Dependenți de cascadorii % _ 
Natura dezlănțuită 10:00 

Superstructuri 11:00 Con
fruntări și fiare vechi 12:00 
Tehnologie extremă 13:0Q 
Dependenți de cascadorii 
14:00 Natura dezlănțuită 
15:00 Brainiac 16:00 Curse 
17:00 Automobile americane 
recondiționate 18:00 Motoci
clete americane 19:00 Alege

rea dvs. 20:00 Top Ten 21XX) 
Ultimele 24 de ore 22:00 
Criminaiiștii 23:00 în viteza a 

cincea 24XX) Radiografia unui 
dezastru 1XX) Cele mai mari 
superlative 2:00 Curse
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www.moscraciun.ro
Deva (C.P.) - Be aici înveți diverse secrete culinare care 
te vor ajuta la prepararea piftiei de porc, a sărmăluțelor, 
câmaților, tobei dar și la prepararea cozonacilor, a plăcin
telor poale în brâu, a romburilor cu nucă, a pâinii de casă 
și chiar a vinului pentru Crăciun.

1 euro________________________________________21 lei

1 dolar american_______________________________ 2,6006 lei

1 gram aur 52,3358 lei

Proiect
■ Un proiect inițiat în 
urmă cu trei ani de 
AHN Hunedoara se 
continuă.

Ina Jurcone
lna.jurcaneginformmedia.ro

Deva - Centrul Resursă pen
tru persoanele care au dobân
dit handicap ulterior nașterii 
s-a deschis la Deva, la sediul 
Asociației Handicapaților Ne- 
uromotor Hunedoara. „Anun
țul handicapului” se numește 
un nou proiect al asociației 
care continuă un altul inițiat 
în urmă cu trei ani și care se

Direcția Sanitar-Veter. 221145

TELEFOANE ‘HUI
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 2i4®i
Deranjamente lift 235090

RCA în funcție de riscuri

Prefectura Județului Hunedoara:_______________________

Cristian Marius Vladu, prefect începând cu ora 10.00

■ Tinerii sub 30 de 
ani, distribuitorii și 
șoferii de cursă lungă 
vor plăti cel mai mult.

MlHAELA TăMAȘ 
mihaela.tamasglnformmedla.ro

Deva - Tarifele percepute 
pentru asigurările de răspun
dere civilă auto (RCA) sunt 
negociate strâns, în această 
perioadă, la nivelul fiecărei 
companii de profil în parte. 
Scumpirea sau, în foarte 
puține cazuri, ieftinirea RCA- 
ului depinde de diversele 
riscuri la care se expun cei 
asigurați. Prețurile se cal

Consiliul Județean Hunedoara:____________________________

Dana Dan, secretar general 09.00-12.00

Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță Bîrcea 

Mare_______________________________________________________________

Inspector-șef principal Emanoil Bota, director 

08.30-11.00

Inspector-șef principal Marcel Mara, director adjunct 

11.00-14.00

Șef tură 14.00-16.30

Primăria Municipiului Deva

Florin Oancea, viceprimar 09.00-12.00

UDUE
Amplasarea aparatelor radar tn data de 12.12.2006: 

i - DN 7: Zam - lila - Leșnic - Mintia - limita jad. Arad;
- Dl 68®: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hâșdat;
- Deva: B-dul Decebâl, Galea Zarandului, str. Horea și Mihai 
Eminescu/

SUDOKU
j > _. J? ; i 5 7 IUXwmJJ

Impozite mai mari pe 
vânzarea casei

Reguli:
în fiecare 

bloc sunt 
câteva cifre 

între 1 și 9, 
stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie comple

tate cu 
cifrele lipsă, 

în așa fel 

încât flecare 

număr să 

figureze o 

singură dată. 

De aseme
nea, cifrele 

de la 1 la 9 

trebuie să 

figureze o 

singură dată 

atât pe rân
durile orizon

tale cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

ÎNCEPĂTORI

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

3 6
9
2

1
8

7
7

9 3 1 2
4 3 2 9

8 9 5 2 3
2 6 4 5 7

■ Cei care vor decide 
să-și vândă locuințele 
anul viitor vor plăti 
impozite mai mari.

Clara Păs
clara.pasglnformmedla.ro

Deva - Venitul din trans
ferul proprietăților imobiliare 
se va impozita în funcție de 
valoarea casei și de durata 
cât a fost deținută de propri
etar. Astfel, pentru propri
etăți imobiliare deținute până 
la 3 ani cu o valoare de până 
la 200 de mii de lei noi impo
zitul va fi de 3%, iar peste 
valoarea de 200 de mii de lei 
noi impozitul este 6000 lei noi 
plus 2% din valoarea ce de
pășește cele 200 de mii de lei. 
In cazul unei proprietăți imo

AVANSAȚI

4 7 3
2 3 5

6 7 9
3 9 1
6 9 7 ■ 2

8 5 9
8 3 4

4 9 7
4 2 __ 1

Soluția jocurilor din numărul precedent

ncepători Avansați

2 3 4 7 8 5 9 6 1
8 7 9 6 1 2 3 5 4
1 6 5 t9 4 3 7 2 8
9 5 7 4 2 8 1 3 6
6 4 8 3 9 1 2 7 5
3 2 1 5 6 7 4 8 9
4 8 3 2 5 9 6 1 7
7 1 6 8 3 4 5 9 2
5 9 2 1 7 6 8 4 3

3 7 8 6 2 4 15 9
5 1 4 3 8 9 6 7 2
6 2 9 5 1 7 C

D
 

C
O

1 4 5 9 6 8 3 2 7
7 6 3 4 5 2 9 1 8
9 8 2 7 3 1 5 6 4
2 9 6 8 7 5 4 3 1
4 3 1 2 9 6 7 8 5
8 5 7 1 4 3 2I9 6

Otilia Berta Șoș (Foto: T. Mânu)

Monica Butulia

pentru cei cu handicap
adresa părinților care au copii 
nou-născuți cu handicap. „A- 
cum este vorba de părinții 
persoanelor adulte care au do
bândit handicap ulterior naș
terii, precum și de persoanele 
cu handicap adulte care pot 
deveni părinți și doresc să 
devină părinți resursă. „Părin
te resursă” înseamnă acel pă
rinte care poate oferi sfaturi 
și exemplu din propria-i expe
riență altor părinți care recent 
au dat de necaz”, declară Octa
vian Bogdan, președintele 
AHN Hunedoara. în județul 
Hunedoara sunt înscriși în a- 
sociație cca 3.000 de persoane. 
Proiectul inițiat în urmă cu 

culează acum în funcție de 
unele criterii precum vârsta 
și sexul conducătorului auto, 
vechimea mașinii, numărul 
de kilometri parcurși, mediul 
rural sau urban în care locui
esc beneficiarii RCA-urilor.
între 200 și 300 lei

Pentru un Logan cu o 
capacitate cilindrică de 1.500 
cmc se pot plăti tarife RCA 
și de peste 300 lei pentru asi
gurarea pe un an, dar și sub 
200, în funcție de criteriile 
stabilite.

Spre exemplu, dacă propri
etarul este o femeie, persoană 
fizică, având peste 30 de ani 
și care locuiește într-o locali

biliare deținute peste 3 ani, 
până în valoarea de 200 de 
mii de lei noi inclusiv se cal
culează un impozit de 2%, iar 
peste valoarea de 200 de mii 
de lei impozitul este 4000 lei 
noi plus 1% din valoarea ce 
depășește 200 de mii de lei. 
Nu se datorează impozit în 
cazul dobândirii dreptului de 
proprietate în condițiile le
gilor speciale, în cazul dona
țiilor între rude până la 
gradul al IlI-lea inclusiv, între 
soți și în cazul moștenirilor 
dacă succesiunea este fina
lizată în maxim 2 ani (peste 
2 ani, se aplică un impozit de 
1%). Impozitul în cazul trans
ferului de proprietate se cal
culează la valoarea declarată 
de părți în actele de transfer 
și se încasează de notarul 
public. Dacă valoarea decla-

0 bancă la 4600 de locuitori
■ în municipiul Deva 
sunt 14 filiale ale unor 
bănci și una a unei 
cooperative de credit.

Clara Păs
clara.pasglnforniniedla.ra

Deva - Acestea deservesc 
cei 69257 de locuitori ai loca
lității. Majoritatea unităților 
bancare sunt amplasate de-a 
lungul unui singur bulevard: 
Decebal, un fel de mini Wall 
Street al capitalei de județ. De 
remarcat este faptul că pe 
lângă sediile de sucursală 
județeană, câteva bănci au și 
agenții amplasate în diverse 
locuri din oraș. Dar oare de 
ce așa de multe bănci? Pro
babil pentru că în zonă se 
construiește, se investește, se 
cumpără mașini, terenuri, lo
cuințe, se creează firme noi, 
se deschid magazine, iar cum 
e destul de rar ca oamenii să

Persoanele cu handicap pot deveni părinți „resursă" (Foto: T. Manir

trei ani a demonstrat că nici 
imul dintre membrii asociației 
nu a renunțat la copilul cu 
handicap într-un centru de 

tate rurală, tariful ar putea 
fi cel mai mic de pe piață, sub 
200 lei. Aceasta pentru că la 
astfel de categorii de benefi
ciari rata daunalității este 
considerată scăzută. în 
schimb, dacă Loganul de 1.500 
cmc e condus de un tânăr de 
25 de ani prin localități a- 
glomerate, tariful RCA poate 
fi și de peste 300 de lei pe an, 
pentru că din punctul de 
vedere al asigurătorului ris
curile sunt mult mai mari în 
astfel de cazuri.
Carte Verde în RCA

în cazul tirurilor și auto
carelor, mai ales cele care fac 
curse externe, calculele RCA- 

Vânzarea casei se va impozita diferit de anul viitor (Foto: cl)

rată e inferioară valorii ori
entative stabilite prin exper
tiza întocmită de camera no
tarilor publici, impozitul se 

aibă în jur de 20.000 euro pen
tru alocat, creditele băncilor 
sunt întotdeauna la îndemâ
nă. La nivel național, la ju
mătatea acestui an, creditele 
restante sau îndoielnice re
prezentau 0,28 la sută pe total 
sistem bancar.
Părerea oamenilor

„Deși este un oraș mic, este 
bine dezvoltat și sunt mulți 
oameni cu bani. Asta explică 
de ce sunt așa multe bănci. 
Pe această piață există loc 
pentru fiecare, dar depinde ce 
oferă clienților”, afirmă Mo
nica Butulia.

„Faptul că sunt multe 
bănci este bine pentru cetă
țeni. Fiecare bancă are polit
ica ei, iar dacă ei au constatat 
că e bine așa, știu ei ceva. Gă 
altfel nu veneau în Deva!”, 
susține Ignat Brusturean.

„Nu cred că băncile au ve
nit aici numai pentru cei cu 
bani. Cred că e bine că sunt 

plasament și se speră rezultate" 
pe măsură din continuare? 
acestuia cu „Anunțul handi’ 
capului”.

Cine beneficiază de reduceri:
- persoanele care încheie polițe 

pentru 12 luni, cu plata integrală;

- persoanele fizice pensionate;
- veteranii de război, persoane 

fizice;

- persoanele cu deficiențe loco

motorii, pentru mașinile cu dotări 
adecvate.

ului se fac cu totul altfel. Pri
ma noutate pe piața asi
gurărilor RCA este aceea că, 
din 2007, se extinde valabili
tatea acesteia și în afara 
granițelor țării. Astfel, din 1 
ianuarie, românii vor avea 
inclusă în asigurarea RCA și 
asigurarea Carte Verde vala
bilă în cazul producerii de 
accidente rutiere pe teritoriul 
altor state.

calculează la valoarea orien
tativă. Impozitul se virează 
până pe 25 a lunii următoare 
celei în care a fost reținut.

Ignat Brusturean (Foto: T. Mânu) 

atât de multe bănci. Avem de 
unde alege. Fiecare bancă are 
produsele ei, iar oamenilor li 
se oferă astfel diverse vari
ante”, este de părere Otilia 
Berta Șoș.

http://www.moscraciun.ro
lna.jurcaneginformmedia.ro
mihaela.tamasglnformmedla.ro
clara.pasglnformmedla.ro
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• Salvat. Un copil în vârstă de 9 ani din 
Petrila a fost salvat dintr-un canal în care

Supraveghere video în școală
căzuse după ce a alunecat câțiva metri în 
gol, incidentul producându-se în centrul 
orașului. Țipetele copilului au fost auzite de 
mai mulți tineri care se aflau în zonă și i-au 
sărit în ajutor înainte ca băiatul să se înece.

Taxă care arde la buzunare
, Petrila (M.S.) - Conform unei hotărâri 

aprobate de Consiliul Local Petrila, firmele 
care nu dețin un contract de prestări servicii 
cu pompierii aflați în subordinea Primăriei 
vor achita câte 300 de lei pentru fiecare kilo
metru parcurs de mașina de intervenție până 
la locul incendiului. Ora de intervenție la foc 
va fi plătită cu 4000 de lei, la această sumă 
urmând să fie adăugate Cheltuieli de 1250 
lei pentru fiecare membru al echipei de 
pompieri ce aparține Serviciului Voluntar 
pentru Situații de Urgență (SVSU) Petrila. 
Actul normativ mai stabilește că valoarea 
unui contract încheiat între o persoană 
juridică și SVSU Petrila va fi calculată la o 
valoare de 1,5 lei pe metrul pătrat de spațiu. 
Populația va trebui să achite 5 lei pe an pen
tru susținerea cheltuielilor SVSU Petrila, 
chiar dacă este scutită de plata la intervenții. 
„Orice agent economic este obligat să aibă 

! un contract de prevenire și stingere a 
i incendiilor. în cazul în care nu au încheiat 
■ un contract cu SVSU Petrila, atunci firmele 
I vor plăti aceste taxe de intervenție, ce au 

fost stabilite în baza unei documentări a con-

■ La Școala „O. Goga" 
din Deva funcționează 
cu succes sistemul de 
supraveghere video.

Deva (S.B.) - Pentru că ele
vii școlii erau perturbați de 
persoane străine mai ales 
când se aflau în curte, la ora 
de sport, conducerea școlii de- 
vene și comitetul de părinți au 
decis introducerea unui sis
tem performant de suprave
ghere. Se trecuse și prin faza 
cu bodyguarzii, dar părinții au 
decis că este prea costisitoare 
și oarecum ineficientă. Direc
toarea școlii, Melania Orosz, 
susține că metoda este mai 
puțin costisitoare. „Aparatul

Protestul deținuților continuă
■ Administrația Peniten
ciarului Bârcea Mare a 
discutat cu deținuții 
despre revendicările lor.

Deva (M.S.) - Doar 15 
deținuți, dintre cei 870 care 
sunt închiși în Penitenciarul 
de Maximă Siguranță Bârcea 
Mare, au reînceput ieri protes
tele declanșate în instituție în 
urmă cu două zile. Protes

i silierilor. Costurile vor fi achitate numai de 
către societățile comerciale”, a declarat pri
marul orașului, Die Păducel.

Intervențiile pompierilor vor fi mai scumpe

PâBOSI Ti MHTKiSl: Credeți că deținuții au făcut bine că au recurs la greve de protest?

Protest bisericesc
Petroșani (MF) - Aproape o sută de eno

riași ortodocși s-au întâlnit ieri la Primăria 
Petroșani pentru a protesta față de soli
citarea Bisericii Greco-Catolice de retro
cedare a trei biserici ortodoxe din oraș. 
Greco-Catolicii spun că Biserica Sfinții 
împărați Constantin și Elena, Biserica Sfân
tul Duh și Biserica Sfânta Treime, toate 
poziționate în zone centrale din Petroșani, 
le-ar fi aparținut, însă acum sunt în pro
prietatea Bisericii Ortodoxe Române. Pe de 
altă parte, enoriașii ortodocși pretind că 
imobilele solicitate de reprezentanții Bi
sericii Greco-Catolice nu pot fi revendicate 
deoarece nu ar fi ale acesteia, situația 
putând fi justificată cu acte, cel puțin în 
cazul unei biserici.

Sunt de părere că 
deținuții trebuie să 

plătească pentru 
faptele lor. Poate că 
unii dintre ei plătesc 
prea mult față de alții 
care și scapă mult 
prea ușor de 
închisoare!

Stelian Suba, 
Deva

Trei sute de semnături
Hunedoara (M.S.) - Inițiatorii Partidului 

Liberal Democrat (PLD) în județul Hune
doara susțin că peste 300 de hunedoreni s- 

au înscris pe listele deschise 
pentru înființarea PLD și că 
aproape jumătate dintre ale
șii locali pe listele PNL sunt 
simpatizanți ai noii formați
uni. „Până la sfârșitul săp
tămânii vom aduna peste o 
mie de semnături în județul

Hunedoara pentru înființarea PLD”, a afir
mat senatorul Viorel Arion. Acesta a fost 
înlăturat de la conducerea organizației mu
nicipale Hunedoara a PNL prin dizolvarea 
Biroului Executiv.

Viorel Arion

rds.TEL
noua teMonhi națională

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

De Sărbători ș"i după, merită să vorbești mai mult cu cei dragi. Pentru că RDS.Tel îți 
dăruiește de 2 ori mai multe cadouri: 6.000 de telefoane fixe fără fir și tarife reduse cu 

până la 50% față de cele ale vechiului operator de telefonie fixă.

Ești unul dintre cei mai vorbăreți clienți RDS.Tel Conect din orașul tău? Telefonul fix fără 

fir poate fi al tău. Tot ce trebuie să faci este să te bucuri de conversații lungi și plăcute cu 

prietenii și familia. Iar dacă te afli printre cei mai vorbăreți, noi îți oferim telefonul!

*Pentru maifnuite deU’ii,, consultați Regulamentul proniopei.

www.rdstel.ro

(7
14

82
)

I

Monitorul sistemului și directoarea școlii, Melania Orosz
montat ne-a costat 12 mii. de 
lei vechi. Avem patru camere 
de luat vederi montate pe cele 

tatarii au lovit în grilajul gea
murilor de la celule cu sticle 
de plastic sau căni de tablă, în 
timp ce au fluierat. Nu au fost 
consemnate alte incidente, a 
declarat purtătorul de cuvânt 
al penitenciarului, Gabriel 
Vesa. Echipa aflată la coman
da Penitenciarului Bârcea Ma
re poartă negocieri cu deți- 
riuții care protestează.

„Solicitările persoanelor pri
vate de libertate sunt în le

Nu sunt de acord cu 
astfel de greve, cu 

distrugerea a ceea ce 
le oferă penitenciarele 
sau cu limitarea ter
menului de detenție. 
Cred că au condiții 
foarte bune!

Anonim, 
Deva

Nu trebuia ca deți- 
nuții să facă gre

vă! Cred că pentru u- 
nii dintre ei condițiile 
din penitenciar sunt 
chiar mai bune decât 
cele din libertate! 
Mulți scapă de acolo 
și comit fărădelegi 
pentru a se întoarce! 
Dacian Popescu,
Deva

Cred că unii dintre 
deținuții care fac 

grevă o fac pe drept 
pentru că ispășesc 
pedepse mult prea 
mari. Alții, însă, 
poate mai periculoși, 
scapă mult mai ușor 
pentru că justiția nu 
e dreaptă!
Cornel Munteanu, 
Deva

r

trei nivele ale clădirii și în 
curtea școlii! Imaginile înreg
istrate sunt verificate de pro

gătură cu lipsa regulamentu
lui de aplicare a Legii 275/ 
2006 privind executarea pedep
selor, dar și în ceea ce pri
vește inițiativa legislativă pri
vind emiterea unui decret de 
grațiere”, a menționat purtă
torul de cuvânt, care a pre
cizat că protestul a început ca 
urmare a solidarizării deținu
ților cu ceilalți condamnați 
care se află în diferite peni
tenciare din țară. 

fesorii de serviciu din fiecare 
zi! Metoda a avut un impact 
extraordinar și rezultate pe 
măsură! Vom monta, în cu
rând, camere mai multe! Disci- . 
plina este cu totul alta acum”. z 
Școala deveană are 370 de ele- . 
vi. Unii au fost mirați că în 
școala lor s-au montat camere 
pentru că nu este considerată 
o școală în care se petrec acte 
de violență. „La început toți 
spuneam că suntem ca la 
închisoare, dar este un lucru 
foarte bun”, susține eleva Co
rina But. Aceeași părere o au 
și colegii săi Tudor Stroe și 
Andreea Petrea, care au con
siderat că acest sistem este 
binevenit și că elevii sunt 
mult mai cuminți ca înainte.

Deținuții vor să fie grațiați

Nu sunt deloc de 
acord cu grevele 

din penitenciare. 
Pedepsele trebuie să 
le facă toți, până la 
capăt! Condițiile 
oferite acestora în 
închisori sunt, după 
părerea mea, foarte 
bune!
Eleodor Florescu, 
Deva

*
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Perfecti, dar
■ FC CIP și-a continuat
șirul victoriilor, dar n-a 
avut strălucirea din alte
meciuri.

• Colinde și prime. Jucătorii și conducerea 
A tehnică a Jiului au fost invitați, azi, de 

patronul Alin Simota la un concert de co
linde, prilej cu care vor încasa și primele 
pentru victoria din partida cu Rapid. „Nu am 
jucat pe o sumă anume, atât cât ne va da 
patronul va fi bine venit de sărbători", a afir
mat antrenorul Marin Tudorache. (C.M.)

ClPRIAN MARINUȚ
ciprian.marinut@informmedla.ro

Deva - FC CIP a obținut a 
14-a victorie din tot atâtea 
jocuri disputate în campionat, 
învingând cu scorul de 5-1 pe 
nou-promovata Energia Foc
șani, în partida disputată, 
luni seara, la Sala Sporturilor 
din Deva.

Campioana României și-a 
continuat astfel parcursul

Amenzi pentru 
kilogramele în plus

Petroșani (C.M.) - Antrenorul Marin 
Tudorache i-a avertizat pe jucătorii Jiului 
să fie atenți la ce și cât mănâncă pe perioa
da vacanței, pentru că vor fi sancționați 
dacă revin la lot cu kilograme în plus. “Am 
avut probleme legate de greutatea unor 
jucători chiar și în timpul campionatului, 
așa că le-am cerut să nu facă excese pe 
perioada sărbătorilor. Dacă nu țin cont de 
acest avertisment, vor fi amendați cu 200 de 
lei noi pentru fiecare kilogram în plus pe 
care îl vor avea la întoarcerea din vacanța 
de iarnă”, a spus Tudorache.

perfect în competiția internă, 
însă pentru că a acuzat 
oboseala partidelor din UEFA 
Futsal Cup, disputate săptă
mâna trecută la Moscova, n- 
a mai reușit să joace la fel de 
spectaculos ca altă dată.
Rezervele în prim-plan

în startul meciului, jucăto
rilor care constituie de regulă 
linia I a echipei (din care a 
lipsit Matei suspendat) le-a

Quasar crede în salvare

Remanierea lotului Jiului
Petroșani (C.M.) - Oficialii Jiului au 

anunțat că lotul de jucători va suferi 
remanieri serioase în pauza competițională. 
“Jucătorii cate au fost mai mereu acciden
tați nu vor mai face parte din echipă", a pre
cizat antrenorul Marin Tudorache. Pe 
aceeași lungime de undă a fost și patronul 
Alin Simota, care a declarat că se va 
debarasa de unii jijeători “care au aractere 
ciudate”, evitând să îi nominalizeze. Pe lista 
celor care au acuzat des accidentări, reale 
sau nu, se află A. Ilie, Drida, Borza, Panai- 
tescu, Găldeanu, M. Constantinescu, M. Ghe- 
orghe, Lițu și Paleacu. Se pare că ultimii 
patru au avut într-adevăr probleme de sănă
tate, însă primii ar putea fi excluși din lot.

■ După neașteptata vic
torie de la București, ofi
cialii și jucătorii deveni 
speră la mai mult.

Valentin Neagu
valentin.neagu@inforinmedia.ro

Deva - Desigur că puțini au 
fost cei care, înaintea meciu
lui de duminică, de la 
București, cu Metropolis, cre
deau că astăzi vor gândi alt
fel despre viitorul echipei de 
futsal Quasar Deva. Spunem 
acb^^icm, întrucât, până la 
acest moment, devenii aveau 
doar două victorii din 13 par
tide. Adunaseră așadar șase 
puncte, cu două mai mult

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a a 14-a, 9-11 decern- I 
brie: Poli Tm. - Moldocor Piatra Neamț 7-4; Futsal Muni
cipal Constanța - Athletic Club București 0-6; Cosmos 

Pitești - ACS Odorheiu Secuiesc 1 -8; United Galați - Infor

matica Timișoara 7-7; Metropolis București - Quașar Deva 

3-4; FC CIP Deva - Energia Vulturu Focșani 5-1. Partida 

Clujana Cluj - Energoconstrucția Craiova a fost amânată.

Clasamentul
1. FC CIP Deva 14 14 0 0 102-30 39
2. ACS Odorheiu 14 10 2 2 89-41 32
3. Enerqo Craiova 13 10 2 1 85-39 32
4. Athletic Buc. 14 10 1 3 61-36 31
5. FM Constanța 14 8 2 4 104-70 26
6. Poli Timișoara 14 6 2 6 57-47 20
7. Enerqia Focșani 14 6 1 7 45-56 19
8. Clujana Cluj 13 5 3 5 60-53 18
9. Informatica Tm. 14 5 2 7 68-94 17
10. United Galați 14 3 3 8 48-71 12
11. Cosmos 14 3 1 10 39-77 10
12. Quasar Deva 14 3 0 11 52-94 9
13. Moldocor 14 2 2 10 43-72 8
14. Metropolis Buc. 14 1 1 12 38-111 4

rmu/uui
Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a 19-a: UTA - FC Vaslui 
0-1; Ceahlăul - Poli lași 0-4; FC Național - Gloria 1-0; Oțelu 

- Farul 0-0; Jiul - Rapid 1-0; Poli Timișoara - FC Argeș 3- 

1; Urziceni - CFR Cluj 0-0; Pandurii - Dinamo 0-3; U Craio-

va - Steaua 0-0.
Clasament

1. Dinamo 19 17 1 1 41-10 52
. 2. Steaua 19 11 6 2 37-10 39
JJ. Rapid 19 10 6 3 33-14 36
4. CFR Cluj 19 11 3 5 38-24 36
5. Poli T. 19 9 5 5 20-14 32
6. Gloria 19 9 3 7 24-19 30
7. FC Vaslui 19 8 4. 7 25-29 28
8. Oțelul 19 8 3 8 24-32 27
9. UTA 19 7 3 9 17-20 24
10. Poli lași 19 6 6 7 22-26 24
11. U Craiova 19 6 6 7 22-33 24
12. Pandurii 19 6 5 8 15-20 23
13. Urziceni 19 6 4 9 14-19 22
14. Farul 19 5 6 8 20-21 21
15. Ceahlăul 19 5 2 12 13-29 17
16. FC Arqeș 19 4 2 13 13-26 14
17. Jiul 19 3 5 11 9-24 14
18. FC Național 19 3 4 12 ■ 13-30 13

Mulțumit de arbitra]
Deva (C.M.) - Marian Mun

tean, finanțatorul clubului 
Cetate Deva, a declarat că 
arbitrii Dorin Sârbu și Va
lentin Suponicov din Republi
ca Moldova care au condus, 
duminică, partida Cetate - 
HCM Baia Mare (scor 25-21) au 
fost imparțiali. „A fost un 
arbitraj echitabil, cu mici 
greșeli involuntare. Ne-am 
dori astfel de arbitraj și la 
meciurile din deplasare”, 
comenta oficialul devean. în 
plus, Muntean a ținut să pre
cizeze că pentru prima dată 
după șase ani și arbitrii din 
Deva care au fost delegați la 
masa oficială au fost corecți. 
„Cei de la masa oficială au fost 
imparțiali și au contrazis o 
decizie a arbitrilor moldoveni 
la o fază la care corect ar fi 
fost să se fluiere în favoarea 
noastră”, a spus Muntean.

Meci amical
Deva (V.N.) - Corvinul 2005 

Hunedoara va susține, azi, un 
nou meci amical de verificare 
la Băcia cu divizionara D, 
Agrocompany. • “Obiectivul 
partidei este testarea unor noi 
jucători pe care intenționăm 
să-i includem în lot”, afirma 
Titi Alexoi, antrenorul hune- 
dorenilor. Oficialii clubului 
au stabilit programul echipei 
pentru perioada următoare. 
Jucătorii vor fi în activitate 
până în 20 decembrie, timp în 
care se vor desfășura meciuri 
amicale. Din 21 decembrie, 
până în 8 ianuarie 2007, este 
vacanță. în prima parte a 
anului viitor este programat 
un cantonament la munte și 
disputarea unor meciuri ami-

FC CIP Deva a acuzat oboseala jocurilor din UEFA (Foto:.CL)

lipsit prospețimea și n-au 
reușit să marcheze, deși au 
pus presiune pe poarta 
adversă. Salvarea a venit la 
intrarea în teren a celor din 
linia a Il-a care de obicei 
joacă mai puțin și au fost 
acum parcă mai puternici.

în formula Dobre, Șotârcă, 
Tomescu, Bârcean, FC CIP și- 
a valorificat plusul de expe
riență și omogenitate și a 
reușit trei goluri care au 

decât cei de la Metropolis, 
ultima în clasament. Mai 
mult, se aflau pe penultimul 
loc, deci partida era foarte 
importantă în lupta pentru 
salvarea de la retrogradare.
Scor nedrept

Se pare însă că devenii 
sunt mai buni decât cei de la 
Metropolis, ei câștigând me
ciul cu scorul de 4-3. Iar acum 
speranțele încep să renască. 
„Scorul este chiar prea strâns 
față de ce s-a întâmplat în 
teren. în cea mai mare parte 
am controlat jocul și am: con
dus tot timpul pe tabela de 
marcaj. De fapt nu s-a pus 
nici un moment problema de 
partea cui va fi victoria” - ne- 

Vrei ca Moș Crăciun să fie maț darnic anul acesta? Câștigă cu CL în 22 decembrie:

>1 CiltȚ.AI IJL71 V.lODz.'UI oferit de magazinul INTO sau >1 ?Hl?\îlq ?il T C, pentru ca masa de

Sărbători să-ți fie asigurată sau "> 1 7* 17 care să-ți îndulcească Sărbătorile sau vTJ lil’l, ca sa primești multi colindători. 

Fă-ți un abonament la Cuvântul liber pentru o luna (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!

REGULAMENT La acest conrurs nu pot participa angajații S.C Inform Media S.R.L. și 
nu. rjde.e ucesiord de gradele I și II. Relații suplimentare la tel. 211275, int 8806.

decis practic învingătoarea. 
Mai mult, tot „rezervele” 
(deși în futsal nu există ofi
cial rezerve) au făcut 4-1 după 
ce D. Popa a redus din dife
rență. în repriza secundă, 
obo-seala a cuprins tot lotul 
devean, iar ambițioasa și 
muncitoarea echipă adversă a 
alergat mult și a reușit să 
ofere o replică consistentă. 
Chiar și așa marile ocazii și 
unicul gol al reprizei au fost

a declarat tânărul antrenor al 
devenilor, Marius Sîrbu. Fot
baliștii de la Quasar au des
chis scorul în minutul 10, 
pentru ca trei minute mai 
târziu să conducă cu 2-0. Pri
ma parte a jocului se va 
încheia cu scorul de 2-1 în 
favoarea oaspeților. în minu

magie
în contul FC CIP. Gherman 
(min. 38) și Dobre (min. 39) 
au țintit bara, iar Lupu (min. 
40) a stabilit scorul final după 
o acțiune a lui Stăncuța. 
După joc, șapte jucători de la 
FC CIP, respectiv portarul 
Juverdeanu, Dobre, Molom- 
fălean, Matei, Lupu, Gherman 
și Al-Ioani au plecat la Bu
curești pentru meciurile 
naționalei cu Turcia -progra
mate miercuri, 13 decembrie 
și joi, 14 decembrie.

-’^'u-.huon.ro #

FC CIP - Energia Focșani 5-1 
Au marcat: Șotârcă (min. 6), 

Tomescu (min. 9), Bârcean (min. 

10), Dobre (min. 14), Lupu (min. 

40) / D.. Popa (min. 11).

FC CIP Deva: lancu, Bejinariu - 

Molomfălean, Gherrpan, Al-loani, 

Lupu r Dobre, Șotârcă, Tomescu, 
Stăncuța - Bârcean, Măgureanu. 
Antrenor - Karoly Gașpari.

Energia Focșani: Crăciun, Popoiu 

- Lazăr, Toader, Ungureanu, E. 

Chivu, Duțu, Vezeteu, Bucătaru, 
Săraru, Burcăcel, D. Popa.

tul 30 devenii conduceau cu 
scorul de 4-1 și se întrevedea 
o victorie facilă. Nu a fost 
chiar așa, gazdele revenind și 
marcând încă de două ori 
până la sfârșitul meciului. 
Așadar, o victorie foarte 
importantă, cu bătaie lungă și 
cu speranțe.

mailto:ciprian.marinut@informmedla.ro
mailto:valentin.neagu@inforinmedia.ro
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• Cel mai bun. Federația Ucraineană de 
Fotbal l-a desemnat pe mijlocașul echipei 
Șahtior Donețk, Anatoli Timoșciuk, cel mai 
bun jucător ucrainean al anului 2006. El a 
fost urmat de Andrei Șevcenko (AC 
Milan/Chelsea Londra). (MF)

• Totul sau nimic. Jucătorul echipei de 
baschet masculin „U" Mobitelco Cluj, Tudor 
Dumitrescu, a declarat, luni, că partida cu A 
Plus Brno, ultima din grupa B a EuroCup 
Challenge, este una în care se va juca după 
principiul „totul sau nimic". (MF)

„Cum nu se poate mai prost?

Primul titlu
București (MF) - Te- 

nismanul Petru Alexan
dru Luncanu a câștigat, 
duminică, titlul la mas
culin la cea de-a 60-a 
ediție a Orange Bowl, 
competiție de juniori ce 
a avut loc la Key Bis- 
cayne, devenind primul 
sportiv român care s-a 
impus la acest turneu. 
Luncanu, cap de serie 
numărul 3, l-a învins in 
finală, cu scorul de 6-2, 
4-6, 6-3, pe brazilianul 
Nicolas Santos, cap de 
serie numărul 1. „îmi 
doream să câștig, dar nu 
mă așteptam. Am jucat 
insă cât am putut de 
bine în această săptămâ
nă și acum, că sunt cam
pion la Orange Bowl, 
sunt mai încrezător”, a 
declarat, duminică, 
sportivul român, în 
vârstă de 17 ani. Lunca
nu a precizat că adver
sarul său din finală este 
foarte gălăgios. „El țipă 
mereu pe teren, dar eu 
Încercam să nu mă gân
desc prea mult la ce face 
el. M-am concentrat doar 
asupra jocului meu”, a 

■ adăugat românul.

Zara Phillips

Personalitate sportivă
Londra (MF) ■ Zara Phillips, nepoata 

reginei Elisabeta a II-a, a fost desemnată, 
duminică, personalitatea sportivă a anului 

din Marea Britanie de că
tre BBC. Zara Phillips, în 
vârstă de 25 de ani, fiica 
fostului călăreț Mark Phi
llips, a câștigat proba indi
viduală din concursul com
plet al Jocurilor Mondiale 
de Echitație, care au avut 
loc, in luna august, la

Aachen (Germania). Ea este a treia sportivă 
din istorie care a cumulat titlurile mondi
al și european, câștigat în 2005. Phillips, a 
unsprezecea în ordinea succesiunii la tron, 
a contribuit și la medalia de argint câștigată 
de Anglia la Jocurile Mondiale de Echitație. 
în clasamentul BBC, ea l-a devansat pe 
jucătorul nord-irlandez de golf, Darren 
Clarke, artizanul victoriei europenilor în 
fața colegilor americani, la Ryder Cup.

Echipd de fotbal Chivas Guadalajara a 
câștigat cel de-al U-lea titlu de campioană 
a Mexicului, învingând cu scorul de 2-1 (0- 
1) formația Toluca, în manșa secundă a 
finalei competiției. (Foto: epaj

Adrian Mutu
(Foto: EPA)

Fotbalistul 
anului
București (MF) - Adri
an Mutu a fost ab
sent la antrenamen
tul de refacere de ieri 
al echipei sale Floren
tina, întrucât, cu per
misiunea acordată de 
club, a zburat în Ro
mânia pentru a primi 
premiul de cel mai 
bun fotbalist român 
al sezonului. Prestigi
oasa recunoaștere a 
fost atribuită de su
porteri, oameni de 
fotbal șl ziariști spe
cializați. După cum 
se știe, luni seară a 
fost programată Gala 
fotbalului românesc. 
Pe de altă parte, A- 
drlan Mutu este au
torul unicului gol al 
partidei din deplasare 
cu Chlevo Verona, 
care a adus victoria 
echipei florentine.

■ Moldovan a declarat 
că nu Lucescu este vino
vat, ci jucătorii, pentru 
rezultatele slabe.

București (MF) - Atacantul 
rapidist Viorel Moldovan a 
declarat- luni, la Casa Fot
balului, că jucătorii echipei 
giuleștene și nu antrenorul 
Răzvan Lucescu sunt vinovați 
pentru rezultatele slabe din 
ultima perioadă. „Noi, jucă
torii, suntem principalii vino- 
vați. Răzvan, fiind antrenor, 
și-a asumat toată răspunderea, 
îl înțeleg, dar jucătorii sunt 
responsabili de aceste rezul
tate negative. Nu avem nici o 
scuză, trebuie să ne revanșăm 
la anul și să ne agățăm de 
acest loc doi, pentru că locul 
1 e deja amanetat, e foarte 
greu să o mai detroneze cine
va pe Dinamo. Cred că Răzvan 
va rămâne în continuare 
antrenorul Rapidului, sper să 
fie așa”, a comentat Moldovan. 
Viorel Moldovan â explicat că 
și egalul de la Panathinaikos

Campion mondial al greilor
■ Deși a fost puternic 
susținut de public, rusu
lui i-au trebuit 12 
reprize pentru a învinge.

Moscova (MF) - Boxerul de 
origine rusă, Oleg Maskaev, 
și-a păstrat titlul de campion 
mondial la categoria grea, 
versiunea WBC, învingân- 
du-1 la puncte, în unanimi
tate, pe ugandezul Peter 
Okhello, intr-un meci de 12 
reprize, disputat duminică la 
Moscova. Cu toate că a fost 
puternic susținut de publicul 
moscovit, Maskaev nu și-a 
putut face KO adversarul, 
Okhello făcându-i față până la 
final boxerului rus, care a

Cristian Chivu, 
criticat

București (MF) - Fun
dașul Cristian Chivu a 
fost criticat de agenția 
Datasport după prestația 
avută în meciul pe care 
echipa AS Roma l-a pier
dut, duminică, în depla
sare, cu scorul de 0-3, în 
fața formației Lazio Ro
ma. Sursa citată i-a acor
dat nota 5,5 internațio
nalului român, la fel ca și 
coechipierilor săi Tonet- 
to, Philippe Mexes, Ro
drigo Taddei, Amăntino 
Mancini și Claudio Pi
zarro. „Chivu a suferit 
din cauza vitezei ata- 
canților laziali și a devi
at șutul lui Ledesma de la 
primul gol, păcălindu-1 pe 
portarul Doni”, a scris 
Datasport.

Ganea - „Am fost mințit"
București (MF) - Atacantul 

Ionel Ganea a declarat că nu 
are nimic cu Dinamo sau cu 
coechipierii săi, dar a fost 
mințit și de aceea îi este 
foarte greu să lucreze cu 
niște oameni care îl mint.

„O să-mi clarific situația 
săptămâna viitoare. Nu am 
nimic cu Dinamo sau cu 
colegii, am fost mințit și îmi 
vine greu să lucrez cu niște 
oameni care mă mint. Nu 
vreau să fac publică situația, 
o voi rezolva între șase ochi”, 
a declarat Ganea. întrebat

Puțin probabil ca rapidlștli să continue în UEFA

poate fi trecut în categoria 
rezultatelor pozitive, formația 
elenă fiind una de calibru. 
„Trebuia să câștigăm până 
atunci un meci, să facem șase 
puncte și să fim calificați, dar 
n-a fost să fie. S-a stricat puțin 
atmosfera după ultimele rezul
tate din campionat. Nu a fost

Oleg Maskaev
obținut cu această ocazie cea 
de-a 34-a victorie din cariera 
sa de pugilist profesionist, in 
cursul căreia a fost învins de 
5 ori. Chiar înaintea meciu
lui, președintele Vladimir

Zidane, în
■ Cunoscutul fotbalist a 
fost întâmpinat la Alger 
de 150 de reprezentanți 
mass-media.

București (MF) - Fostul 
internațional francez Zinedine 
Zidane a sosit, luni, în Alge
ria, țara de origine a părinți
lor săi, el fiind întâmpinat pe 
aeroportul din Alger de 150 de 
reprezentanți mass-media. Zi
dane a zâmbit, dar nu a dat 
declarații în incinta aeropor
tului, iar agenții de securitate 
au avut probleme cu cei 150 
de fotografi, cameramani și 
reporteri care doreau să ajun
gă la avionul ce a oprit în fața 
salonului oficial. Zinedine Zi
dane, însoțit de mama și tatăl 
său, a fost întâmpinat de mi
nistrul algerian al Tineretului 
și Sporturilor, Yahia Guid- 
doum, și de ministrul Muncii 

dacă dorește să joace în Liga 
Campionilor, Ganea a răs
puns: „Foarte mult, dar 
rămâne de văzut cu cine. 
Steaua nu este interesată de 
jucători din țară, nici domnul 
Becali nu cred că mă vrea, nu 
m-au luat nici când eram 
liber de contract. Acum este 
prea devreme să mă pro
nunț”. Jucătorii, staff-ul teh
nic și: conducătorii dinamo- 
viști, însoțiți de soții sau pri
etene, au participat, dumi
nică, la o petrecere prilejuită 
de încheierea Ligii I în 2006. 

deloc binevenită această pre
lungire a campionatului, s-a 
acumulat oboseală”, a spus el. 
Jucătorul FC Rapid a mențio
nat că echipa sa a terminat 
anul 2006 „cum nu se poate 
mai prost”. „în Cupa UEFA 
depindem de rezultatul me
ciului dintre PSG și Panathi-

Peter Okhello (Foto: epa)

Putin a semnat decretul de 
acordare a cetățeniei ruse lui 
Maskaev, boxer născut în 
Kazahstan din părinți ruși, 
dar care trăiește în prezent în 
Statele Unite.

țara de origine

Zidane a fost primit cu mare bucurie în Algeria (Foto: epa)

și Solidarității Naționale, Dja- 
mal Ould Abbas. Potrivit a- 
genției France Presse, unii fo
tografi ău reușit să înșele vigi
lența reprezentanților servi
ciului de pază postați la intra
rea în salonul oficial și au a- 
juns aproape de Zidane, cre
ând o busculadă. Ministrul 
Djamal Ould Abbas, prins în 
busculadă, a strigat: „Lăsați-1 

Atacantul suedez Henrik Larsson a semnat un con
tract pe două luni cu Manchester United și va avea la 
echipa engleză un salariu săptămânal de 185.000 de euro.

x. . ..........     y

(Foto: EPA)

naikos, iar în campionat am 
pierdut cinci puncte foarte 
importante în ultimele două 
partide. Suntem dezamăgiți, 
supărați, suporterii au motive 
de supărare, nu aveam voie să 
ratăm cele două meciuri, dar 
nu mai putem face nimic 
acum”, a spus Moldovan.

Austrieci
București (MF) ■ Me

ciul Tottenham ■ Dinamo, 
care va avea loc, joi, în 
etapa a V-a a grupei B a 
Cupei UEFA, va fi arbi
trat de o brigadă din Aus
tria, avându-1 la centru 
pe Bernhard Brugger. Di
namo va întâlni echipa 
Tottenham, joi, la Lon< 
dra, în ultima etapă a 
grupei B a Cupei UEFA. 
Dacă va câștiga, Dinamo 
va termina grupa B a Cu- 
Stei UEFA pe primul loc.
n caz contrar, Dinamo 

va încheia grupa pe locul 
doi și va întâlni în 16-imi- 
le Cupei UEFA o forma
ție eliminată din LC.

să treacă, lăsați-1 să treacă!” 
Fostul sportiv a plecat de la 
aeroport spre localitatea Sidi 
Daoud, unde se desfășoară un 
proiect de ajutorare într-o zo
nă afectată de un cutremur. 
Joi, fostul jucător va da lovi
tura de începere a unui meci 
din prima ligă algeriană, între 
USMA și JSMB, la care vor 
asista 60.000 de spectatori.
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r -_ _ _ RDSewti COLABORATORI
pentru iastahna de echipamente Bigi TV. 

PorfWfitâți de câștig mari!
30.W0.W0 lei (3.000 RON) - 50.000.000 lei (5.000 RON) 

pe lână. Pentru mai multe informații sunați la 
0354» 400.440 san veoiți b sedM RCS & RDS din | 
b-dul C» îfa, nr. li, bL A4-2, parter, B

irtm-iiiinwiifa

5emlnarul va avea loc în data de 14 decembrie 2006, 
la Hotel Alexandra din Geoagiu-Băi și este organizat cu sprijinul 

partenerilor oficiali ARDAFși s>B PmwJ ConnrtKă 
Organizatori;

I
 Centrul de Afaceri Master Media Best Solutions

fi": c;
g— Pentru detalii și înscrieri: 0720-561010, 0722-398356. 1,1

Pentru că e Luna Cadourilor. 21 decembrie vă poate aduce

a câte între 15 noiembrie și 16 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 in 20 decembrie. Cu CL fiecare 
literă este câștigătoare!

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

JURNAL
CONCURS

Vând ap. 2 camere (03)

• decomandate, 50 mp, etaj 1, zona Zamfirescu, 
preț 1,200 mid. lei, negociabil. Tel. 0745/253413. 
m
• foarte uraent, în Bârcea, gaz în bloc, preț 

' negociabil, fără intermediarii Tel. 0254/231750.

CD
• semidecomandate, zonă ultracentrală, bloc 
cărămidă, etaj 1, balcon mare, gresie în 
bucătărie, holuri, baie, vedere la bulevard, preț 
42.000 euro sau schimb cu Timișoara. Tel. 
0254/222398. (T)
• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă gaz, preț 1,250 mid. lei. Tel. 0254/223336. CD
• decomandate, b-tkd Decebal, et intermediar, 
balcon închis, parchet, ST 55 mp, etaj 2, 
cărămidă bucătăria mare, contorizări complete, 
preț 136.000 RON, negociabil. Tel. 0726/710903. 
(Al)
• circuit, contorizări, balcon închis, et. 3, zona 
Gojdu, preț 115.000 ron. Tel. 0726/316796;

' 0745/639022. (Al)
' 3 decomandate, contorizări, balcon înphis, 

îmbunătățiri, zona Minerului, 85.000 RON.
26/316796; 0745/639022. (Al)

' ’« bcL Bălcescu, et. 2, dec., centrală termică 
nenajat, preț 120.000 RON, tel. 221712 sau 

0724/305661. (A2)
zona Mtoenikii, et. 1, dec., faianță gresie, 

balcon, parchet, preț 26.000 euro, tel. 221712 sau 
*1țțI724/305661. (A2)

to Gojdu, et. intermediar, semidec., contorizări, 
Sțarchet, preț 115.000 RON, tel. 221712 sau 

0724/305661. (A2)
• In Dada, parter, faianță gresie, termopane, 

i.-convector, preț 70.000 RON, tel. 221712 sau 
W24/305661. (A2)

...» pe bd. Decebal, et intermediar, amenajări, 
centrală termică preț 140.000 RON, neg., tel. 
221712 sau 0724/305661. (A2)

• urgent, zona Bălcescu, dec., et 2, amenajări 
modeme, centrală termică, preț 125.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dacia, balcon, fără amenajări, 
preț 78.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• IhM Mhi Maniu, dec., et. 8/10, parchet, 
balcon mare, contorizări, preț-105.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• pe Aleea Pescarilor, et 1, dec, contorizări, 
balcon, s=56 mp, baie, bucătărie mare, preț 
130.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• urgent, dec. living, bucătărie stil bar, CT, 
gresie, faianță parchet termopane, et 1, zona 
Eminescu, preț 38.000 euro, tel. 0740/290024. (A3)
• dec, repartitoare, apometre, balcon închis, 
st=60 mp, zona loan Corvin, preț 1,15 miliarde, 
tel. 0740/290024 (A3)
• cfrcult, gmle, faianță parchet cabină de duș, 
balcon închis, et 2, zona Dacia, preț 1 miliard, 
tel. 0740/290024. (A3)
• semidec, gratie, faianță parchet, canalizare 
separată zona Al. Teilor, preț 650 mii., neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• semidec, petic, faianță parchet, reparti
toare, et 2, zona Al. Moților, preț 980 mii. neg., 
tel. 0740/290024. (A3)
• zona Bălcescu - I. Corvin, decomandate, 
centrală termică modifcări, parchet, gresie, 
faianță ușă de lemn capitonată, bine întreținut, 
preț 127.000 ron negociabil, accept credit 
ipotecar, tel. 0723/251498,0745/302200. (A4)
• etaj intermediar, zona Kogălniceanu - Gojdu, 
centrală termică termopan, ușă de metal nouă 
parchet gresie, faianță, balcon, închis, vedere 
pe 2 părți, preț 36.000 euro negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498,232808. (A4)
• decomandate, etaj 3, zona Mărăști, fără 
modificări, parchet, ocupabil azi, preț 125.000 
ron negociabil, tel. 0723/251498, 0745/302200, 
232809. (A4)

• etaj kitermedar, zona Gojdu, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță ușă metalică 
instalații sanitare noi, modificări, preț 35.000 
euro negociabil, tel. 0788/165703,0745/302200. 
(A4)
• decomandate, parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar în camere, hol ,și. bucătărie, 
zona piață preț 110.000 ron negociabil, accept 
credit ipotecar, tel. 0745/302200, 0723/251498, 
232808 (A4)
• zona Trident, etaj 3, ocupabil azi, contorizări, 
fără modificări, preț 72.000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0723/251498, 
0745/302200,232808. (A4)
• etaj 3, centrală termică faianță se dă opțional 
cu mobilă zona Școala Gen. Nr. 5, preț 83.000 ron 
negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498 232809. 
(A4)
• et 2, CT proprie, balcon închis, parchet, bl. de 
cărămidă B-dul Kogălniceanu, preț 125.000 RON, 
neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• et 3, dec., contorizări, 2 balcoane mari, str. 
Dorobanți, preț 140.000 RON, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• eL 3, contorizări, parchet, bloc de cărămidă 
Al. Moților, preț 66.000 RON, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• et Intermediar, 2 balcoane mari, CT proprie, 
baie cu geam, modernă str. Dorobanți, preț 
137.000 RON, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688 (A5)
• et 3, parchet, balcon, geamuri termopan, ușă 
metalică CT proprie, zona Gojdu. Merită văzut! 
Preț 130.000 RON, tel. 223400, 0724/069303, 
0742/005228 (A5)
• dec, zona Parc (Avram lancu), parter, ST 55 
mp, amenajat, ideal pentru locuit, sau birou, 
cabinet, preț 40.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729.018866,0724.620358. (A6)

. Cititorii Cuvântul 
liber: 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul familiei tale!

lOTLflSSIBlRFISEN
O POARTĂ DESCHISA SPRE EUROPA

• zona Dada, et intermediar, termopane, modi
ficat parchet laminat bine întreținut preț 22.000 
euro, tel 235208; 0724.620358; 0729.018866. (A6)
• zona N. Bălcescu, modificat, balcon închis, 
parchet în camere, laminat pe hol și bucătărie, 
gresip, faianță instalații suplimentare noi, preț 
89.000 RON, tel 235208; 0724.620358; 0729.018866 
(A6)
• zona Qojdu, etaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorizat suportă modificări, 55 mp, 
preț 125.000 ron. Tel. 235208,0724/620358 (A6)
• 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)
• pe Eintoescu, 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)
• to Dada, et 2, convectori, instant apă caldă 
baie amenajată termopan, preț 70.000 RON, 
neg., tel. 0745/159608 (A7)
• pe Scărișoara, semidec., neamenajat C.T., et. 
4, acoperit cu tablă preț 78000 RON, tel. 
0749/268830. (A7)
• to Dada, semidec, et. 3, neamenajat, 2 holuri, 
parchet contorizări, preț 68000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• pe Zamfirescu, dec, et. 2, parchet, gresie, 
faianță apometre, ocupabil imediat preț 105.000 
RON, tel. 0749/268830. (A7)
• pe Mărăști, dec, et 3, parchet laminat gresie, 
faianță C.T, termopan, balcon, preț 135.000 RON, 
tel. 0749/268830. (A7)
• zona LSacdui, dec, et 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon închis, contorizări, s=50 mp, ocupabil 
imediat, preț 128.000 RON, tel. 206003, 230324. 
(A7)
■ zona Piață, 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc, 
mobilat și utilat preț 160.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578 (A8)
• zona Zamflrasai, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță termopane, parchet balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578 (A8)
• Aicea 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)

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. Stația 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.

prin SAN SEBASTIAN I
Spania

Informația te privește:

'GENDA AGENȚII IMOBILIARE: 
. .1 - 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 IVIulticom

INFORMAȚII la tel:
Deva - 0254/23.15.19
Hunedoara ■ 0254/74.87.84

Tricoul poate fi al vostru I

Mal multe detalii pa www.tiuon.ro

http://www.tiuon.ro
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DEVA
Bd. 1 Decembrie 20 A 

(centrul vechi) 
’J4.212.215 

l.uni-Viii 1 10,00-18.00 
Sfimbătă 10.00-13.00

SC
închiriază Jtoftinsrrv 
utilitare ți autoturisme 

pentru taxi. 
Pr»f unici 
Informații 

la tel. 0722/678722.

CRISDEY CAR

NUMĂRUL 1 MONDIALI
PROMOȚIE ~

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

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

Brad, str. Avram lancu, bl.43 part, tel: 612822

tel: 23031(1 
tel: 23021» 
tel: 712592 
tel: 2446031

R \ II 
DIRI( I IX 
M \GAZIN

itCRIOTI fii tmSTR.MAKASTIBI.WS

SERVICII DE CURĂȚENIE 
•jVm /ac-em (xuwț&nta

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

Tel/Fâx:0254/231552 Mobil:0721/032271 f

Moș Crdcwn o VSWT ///
Cu NUMAI 775 lei (TVA indus), 

puteți achiziționa un calculator * pentru sărbătorile de iarnă 
+ GRATUIT o cameră web

> AJCauX TuTQ HlOnflOF

Venițila DUAL sa văluați cadourile
bd.l.Manlu, bl.C, parter, tel:230449

I

WTAL HtT

S.C. DITEL NET S.R.L.
Deva, Str. BJȘt. Delavrancea 
Nr.9A
Tel: 0254 217402
Tel/Fax: 0254 243000 
Mobil: 0744118773
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

SUPER OFERTĂ!
Usî de interior PORTA DOORS

5

■ tâmpi ■> pvc și aluminiu PRoni -iau
■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10% REDUCERE

GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584..499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

S.C. CUBIL PROD SRL cu stdlul în localitatea 
Hunedoara, str. IHmhI. nr. M jud. Hunedoara, anunța 
depunerea solldtfcfliNrthu rtfeanute BUtortwțiel de mediu 
pentru obiectivul ''adU^H^. ^ali M localitatea 
Hunedoara, str. UKurtțti, W+ * Jr*anMli» P°1 obține la

Eventualele mMM J «clamați, depuse în termen de 10
zile lucrătoare de l« ita nunțulul.

(72172)

S.C. G1AMPET SUITURI S.A.

• ioni cmtraU, 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• samklec, multiple îmbunătățiri (gresie, 
faianță geamuri termopan, CT, parchet laminat, 
vedere pe 2 părți), etaj 3, zona Gojdu, preț nego
ciabil, tel. 231300;0740/317.314. (A9)
• Brad, gresie, faianță, parter, zona A, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10) ___________

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent, Deva, plata Imediat Tel. 215212. (Al)
• foarte urgent, apartament 2 camere tn Deva, 
orice zonă indiferent de etaj, se oferă preț bun, 
plata Imediat, de preferință fără amenajări, se 
pferă de la 65.000 ron pănă la 130.000 ron, tel. 
0745/302200 <”23^1498. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

e decomandate, 10 mp, parter, vad cpmerclal 
deosebit, hol central 14 mp, pretabll cabinet 
medical. Tel. 0722/722112. (T)
o urgent lemldecomendite, balcon închis, 
parchet, etaj 2, contorlzărl, 2 focuri, zona Astoria, 
preț 950 milioane, negociabil. Tel. 0742/019418. 

(Al)
• Qo|du, «fa| 1, contorlzărl complete, parchet, 
balcon, fără îmbunătățiri, preț 136.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)
o dec, CT, 2 balcoane, bucătărie modificată, 
gresie, faianță parchet, boxă zona Dorobanți, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)

• dec, 2 băl, 2 balcoane, termopane, gresie, 
faianță parchet, garai, boxă zona Imp. Traian, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
e semldec, parchet apometre, repartitoare, 
balcon închis, zona Gojdu, preț 13 miliarde, tel. 
0740/290024. (A3)
• decomandate, 70 mp, contorlzărl totale, 
parchet balcon măre, 2 băl, zona Bălcescu, preț 
130.000 ron negociabil, accept credit Ipotecar, 
tel. 0723/251498,0745/302200,232809. (A4)
• cu garaj șl boxă mare, zona împăratul Tralan, 
110 mp, etaj 2, cu centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță 2 balcoane, poziție 
deosebită, zonă liniștită, accept credit Ipotecar, 
preț 79.000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200,232809. (A4)
• zona Udo, ultracentral, 2 băl, balcon, deco
mandate. termopan, parchet, gresie faianță 
bine întreținut, preț 55.000 euro negociabil, tel. 
0745/302200.0788/165703. (A4)
• dec, «t 2, CT proprie, 2 băl, 2 balcoane, 
geamuri termopan, mobilat, str. Dorobanți, preț 
53.000 euro, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (A5)
• el Intermediar, dec., CT proprie, 2 băl, 2
balcoane, st=94 mp, b-dul 22 Decembrie, preț 
175.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (A5) ,
• zona Decebal, et 3,termopane, 2 băi cu gresie 
și faianță 2 balcoane închise, totul contorlzat, 
parchet tn camere, merită văzut preț 45.000 
euro, tel. 235208:0724.620358; 0729.018866. (A6) 
e zona Decebal, decomandate, CT, parchet preț 
135.000 RON, neg, tel. 235208; 0724.620358; 
0729.018866. (A6)
• zona împăratul Tralan, Deva, etaj Intermediar, 
decomandate, 2 băi, 100 mp, centrală termică 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță parchet, 
merită văzut, garaj sub bloc, preț 80.000 euro. 
Tel. 235208,0724/620358. (A6)
• b-dul Decebal, et. 1, dec., s=75 mp, contorlzări, 
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 Tralan, 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)
• zona L Creangă parchet, contorizări, st 78 mp. 
Dretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg, tel. 0746/779288. (A8)
• semidec, camere cu parchet contorizări, 
Dalcon, etaj 1. zona Gojau. Deva, preț 130.000 
Ron. tel. 231.800. (A9)
■ zonă centrală Braa, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, Dreț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• urgent Deva, zona l. Maniu, dec, 2 balcoane, 
2 băl, 120 mp, centrală termică aer condiționat 
preț 80.000 euro. Tel. 215212. (Al)
e idee, CT, parchet, balcon, zena Miorița preț 
40.000 euro, tel. 0726/316796; 0745/639022. (Al)
e dec, gresie, faianță parchet CT, garai, boxă 
et. Intermediar, zona împăratul Tralan, preț 
70.000 euro, neg, tel. 0740/290024 (A3)
e dec, CT, 2 băl, boxă 2 balcoane, st=112 mp, 
et. Intermediar, zona pizzeria Veneția, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
e dec, nvkig, faianță gresie, 2 băl, 2 balcoane, 
bucătărie modificată et. Intermediar, zona 
Banoa Transilvania, preț 70.000 euro, neg, tel. 
0740/290024. (A3)
• zona CargațL etaj 1, balcon mare închis, 
contorlzărl, parchet, fără modificări, sau 
amenajări, accept credit Ipotecar, preț 50.000 
euro negociabil, tel. 0745/302200,072V251498 
232809. (A4)
• decomandata, etaj 2, zona Emlnescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică parchet 
fără modificări, sau amenajări, poziție 
deosebită accept credit Ipotecar, tel. 
0745/302200,0723/251498. (A4)
• et 1, dec., 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 53.000 euro, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• dec, «t-100 mp, contorlzărl, zona Dorobanți, 
preț 46.000 euro, tel. 223400, 0720/387896. 
0740/914688 (A5)
• termopane, CT proprie, bucătărie' mare, 
cămară in balcon, Al. Lalelelor, preț 42.000 euro, 
neg, tel. 223400,0720/387896,0740/914688 (A5)
• nnă ultracentrală et. 2, st 100 mp, balcoane 
spațioase, decomandate, gresie, faianță 
parchet tn camere, 2 băl, CT, proaspăt zugrăvit, 
merită văzut, preț 60.000 euro, tel 235208; 
0724620358 (A6)
• bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg, tel. 235208,0729/018866. (A6)
o pe B-dul 22 Decembrie, dec., et. 3 din 4, modi
ficat, living mare, 2 băl, 2 balcoane, C.T., ușă 
metalică s= 102 mp, amenajat frumos, preț 
62.000 euro, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• po Dorobanți et. 4, acoperit cu tablă C.T, 2 
băl, balcon, neamenajat, preț 48.000 euro, 
tel.0749/268830. (A7)
• pe BâlcMcu, et. 2, semidec., bloc de cărămidă 
contorlzărl, parchet, 2 băl, s=80 mp, preț 170.000 
RON, neg. ,tel. 206003,230324. (A7).
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță, CT, 2 balcoane, Inst sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică preț 
2O7.OO0 ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zona L Creangă, 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et bun, CT, 2 balcoane, parchet 
termopane, preț 49.000 eurp, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona LCorvIn, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță, CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
• dec, 2 băl, hol central, balcon, etaj 3, zona 
Progresul, Deva, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
231300. (*9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

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

Vând case, vile (13)

• casă D+P+l, construcție nouă suprafață 
construită 700 mp, curte 550 mp, zonă 
foarte bună pentru detain vizitați: 
wwwxasasuperJtomon. (6024707/412)

• casă In Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, etaj 1, central, cu îmbunătățiri, în Deva, 
plus diferență Țel. 0254/215795. CT)
• casă cu 440 mp teren, Deva, ultracentral, Str. 
Spitalului, nr. 19. Tel. 0254/216036. CD
• casă ki Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, etaj 1, central, cu îmbunătățiri, în Deva, 
plus diferență Tel. 0254/215795. (D
• casă nouăîn Deva, P+E+M.sc 240 mp,2intrări 
separate, 5 camere, 2 băi, 2 bucătarii, garaj, 
centrală termică canalizare, 400 mp teren, preț 
98.000 euro, negociabil. Tel. 0722/564004 (Al)
• casă 14 km de Deva, 3 nivele, garaj și 800 mp 
teren, totul nou, canalizare apă gaz, curent preț 
65.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• casă bătrânească cu teren, 2000 mp, FS 24, 
apă gaz, canalizare, preț 38 euro/mp, neg., tel. 
0742-019418. (Al)
• urgent, 4 camere, baie, bucătărie, curte și 
grădină st=1300 mp, apă curent sobă teracotă 
zona Cristur, preț 13 miliarde, neg., tel. 
0740/290024 (A3)
• urgent 2 camere, hol, bucătărie, cămară beci, 
bucătărie de vară anexe, apă curentă curent 
trifazic, livadă s=2000 mp + 2000 mp teren lângă 
casă zona Geoagiu, preț 25.000 euro, neg., tel. 
0740/290024 (A3)

Str. Atelierelor, nr. 32, Slmerla
scoate la vânzare, prin licitație publică, în data de
21.12.2OO6, ora 11.OO, următorul parc de utilaje:
- buldozer S1500 - 3 buc.
- buldozer S1501 - 1 buc.
- încărcător frontal Stalowa Wola - 1 buc.
Detalii puteți obține la următoarele numere de telefon: 
0254/717444, 0730/066366.

(72162) '

• 2 camara, bucătărie, hol, apă curentă, gaz 
metan, canalizare, st=400 mp, zona Călugărenl, 
preț 230.000 RON, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• cată, P+l, 4 camere, 2 băl, garaj, CT proprie, 
parțial termopane, st=1.200 mp, Deva, preț 
100.000 euro, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• nnă uftracentraiă 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)
• nm larHu, D+ P+l, 4 camere, 2 băl, 2 
bucătării, balcon, scară Interioară garaj pentru 
2 mașini, grădină, centrală termică preț 200000 
euroTtel. 235 208,0724-620358. (A6)

• mm Ptatroau, P+l, construcție 2000, parter:
2 camere, hol, bale, bucătărie, garaj, la etaj: 3 
camere, hol, bale, bucătărie, pretabll 2 familii, 
curte, st=29O mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• conrtnicțfo 2004, P+M, living, bucătărie, 2 băl,
3 dormitoare, terasă garai, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• 1 camere, bucătărie, bale (gresie, faianță), 
piscină curte, ST=58C mp, zona ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro negociabil, tel. 231.800; 
0740/317314. (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, cem.
Bucureș pre egoclabll, tel. 0254/613.366 șl 
0788'090.043. (AlO)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, zona 8 curte, garai, st 2500 mp, curent, 
apă, canal, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
07RB/040.4M 0788/158483. (A'm

Cumpăr casa (14)

• uroent, In Deva sau Slmerla, cu grădină plata 
imediat Tel. 215212. (Al)

Vând case la țarâ (17)

• casă ta tară în comuna Unirea, lingă Hațeg, 
oretneoociabi i I__________

Vând garsoniere (19)

• 2 camere, terasă mare închisă parter, zona 
Dacia, faianță gresie, contorizări, repartitoare, 
preț 80.000 ron, negociabil. Tel. 0254/229017, 
0728/069396. (D
• urgent zona Mărăști, parter, balcon închis, 
contorizări, complet amenajată 2 focuri, preț 
negociabil, la vedere. Tel. 222313,0747/692330. 
(D
• mm Mărăști st 30 mp, contorlzărl complete, 
parchet, balcon închis, preț 65.000 RON, Tel. 
0726/710903. (Al)
• confort L dec., bucătărie, bale, faianță gresie, 
contorizări, et intermediar, zona Dorobanți, preț 
85.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• confort L dec., bucătărie, baie, faianță gresie, 
suprafață de peste 40 mp, zona Dorobanți, preț 
110.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• 2 camere, baie, et. intermediar, zona Gojdu, 
preț 67.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)
• dec, ocupabU imediat, zona Zamfirescu, preț 
22.000 euro, neg., tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
contorizări, zona Contim, 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, mm Dacia, modernizări, et. 1, preț 
60.000 RON, te|. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Gojdu, et. intermediar, 
contorizări, preț 67,000 RON, tel. 0740/013971, 
(A2)
• semidec, zom Mărăști, preț 65.000 RON, tel. 
0740/290024. (A3)
• dec, greifo, faianță, parchet, CT, bucătărie 
modificată zona Dorobanți, st=40 mp, tel. 
0740/290024. (A3)
• urgent semidec, parchet gresie, faianță 
repartitoare, mobilată balcon închis, zona 
Mărăști, preț 670 mii., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• mm Decebal, zona pieței, cu balcon, deco
mandată debara, baie mare, gaz 2 focuri, 
termopan, parchet, ocupabilă imediat, preț 
83.000 ron negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (A4)
• zona M. Viteazul - piață, balcon, fără 
modificări sau amenajări, ocupabilă în 7 zile, 
accept credit ipotecar, preț 71.000 ron nego
ciabil, tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• et L dec., contorizări, termopane, gresie și 
faianță modeme, Al. Romanilor, preț 65.000 RON, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0742/005228 (A5)
• et 3, contorizări, balcon, Al. Crișului, preț 
48000 RON, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• parchet laminat apometre, lavabil, B-dul 
Kogălniceanu, preț 75.000 RON, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228 (A5)
• zom M. Eminescu, dec., et. 3, ocupabilă 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
• zom Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208 0729/018866. (A6)
• zona Piață et 2, contorizări, balcon, parchet, 
preț 235208 0724/620358 (A6)
• ugent ki zona Gojdu, etl, 2 camere, s=27 mp, 
contorizări, parchet, preț 61.000 RON, neg., tel. 
0749/268830. (AD

• zom Emhmcu, et.3, semidec., s=26 mg, 
neamenajată zugrăvită curată contorizări, preț 
55.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• po b-dul l. Maniu, et 2, dec., neamenajată, 
ocupabilă Imediat s=30 mp, preț 85.000 RON, tel; 
0745/640725. (A7)
• In mm Miorița, semidec., s=30 mp, parchet 
apometre, neamenajată liberă etaj 8 preț 
71.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (AD
• In Dorobanți, parter, dec., s=27 mp, gresie, 
faianță rolete exterioare, contorizări, liberă creț 
69.000 RON, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• urgent, iom Dacia, dec., et bun, bara, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578 (A8)
• mm Dacia, 1 cameră bale, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dicta, 2 camere; parchet gaz contorlzat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288

• mm Dorobanți bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță Inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel 
0746/779288 (A8)
• doc, imoniJaU (parchet laminat, oresle, 
faianță), contorlzărl, etaj 3, zona Zamfirescu 
Deva, preț 85.000 Ron negociabil, tel. 231.800; 
0740/317.314. (A9)
• Mniktac, suprafață 35 mp., cameră cu 
parchet, contorlzărl, 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. 0254/613.368 0788/040.48U 
0788/158483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20

• foarte urganl garsonieră tn Deva, orice zonă 
se oferă preț bun, plata Imediat de preferință 
fără amenajări, se oferă de la 67.000 ron până te 
90.000 ron, tel.' 45/302200,0723/251498 (A4)

Vând terenuri (21)

• Intravilan MO mp, 830 mp, zona bazinele apă 
toate utilitățile, preț 20 euro mp. Tel, 
0745/253413. (T)
• Intravilan, protaM depozlt/hală producție? 
hotel, pregătit pentru a construi pe el, la DN7, 
3041 mp, fs 90 m, CF, PUD, CU, avize, proiect hală 
de 420 m, branșamente de utilități, liber dt 
sarcini. Tel. 0723/230204. CD
• loc de casă și grădină Intravilan, 874 mp în 
Cărjițl, 9 km ae Deva, la șosea, apă curent; 
gazon,îngrădit fs 14 m. Tel. 0722/722112. (T) ,
• teren Intravilan, Șoimuș, situat pe șoseaua 
spre Bohoît, 1200 mp, fs 12 m, preț 12 euro mp, 
negociabil. Tel. 0746/029058 (T)
• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 mp 
parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 euro 
parcela Tel. 0722/564004. (Al)
• Intravilan, ST 5800 mp, fs 273 m, intersecția 
Vulcan cu Cozia, preț 15 euro/mp, negociabili 
Tel. 0740/210780. (Al)
• urgent teren intravilan, st=3.519 mp,fs=20 m, 
zona Bârsău, preț 13 euro/mp, acces din drum, 
tel. 0740/290024. (A3)
e teren Intravilan, st=2.750 mp, fs=20 r 
facilități: apă curent gaz, zona Săntandrei, preț 
15 euro/mp, tel. 0740/290024. (A3)
e teren Intravilan, st= 5.700 mp, fs=30 m, 
facilități: apă gaz, curent, zona Sântuhalm, preț
20 euro/mp, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• In Deva, zona Eminescu, parcelat de la 500 
mp, la 800 mp,, teren plan, formă dreptunghi
ulară poziție bună ideal pt investiție, construție 
casă acte la zi, 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 în Simeria 
dinspre Deva, st=10.000 mp, fs= 25 m, toate 
utilitățile, preț 17 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• teren Intravilan, st=370 mp, în zona ultracen-. 
trală, toate utilitățile, Deva, preț 280 euro/mp, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0740/914688 (A5) 
teren Intravilan la DN 7, Vețel, st= 2.300 mp, 
fs=13 m, curent electric, gaz metan, preț 7 
eurp/mp, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (A5)
• teren Intravilan la DN 7, între Deva și Simeria;
2 parcele alăturate a câte 3.600 mp, fiecare;' 
utilități în zonă preț 19 euro/mp, neg., tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (A5)
• 3 parcele cu s=800 mp, 20 x 40 m, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă super, 
Deva, in prelungirea str. i. Vulcan, preț 18 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (A5)
e zom Zăvoi 1000 mp, fs 15 m, toate utilitățile,' 
ideal construcție casă, panoramă superbă preț 
40 euro mp. Tel. 235208 0724/620358 (A6)
• Intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
07297018866. (A6)
• intravBan,laDN7,st3041mp,fs90m,cunr.de
casă certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578 (A8) ,
• Deva, intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fș 2pin, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren,« Je 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, teg., 

tel. 0745/786578 (A8)
• intravilan, tn Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, FS- 
18 utilități în zonă preț negociabil, tel. 212.141 
sau 231300. (A9)
• S 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp., tel. 231300 
sau 0745/511.778 (A9)

• Brad - Deva, 1800 mp, intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel. 0254/613368 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10)
• Brad, 1 ha. zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 03 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanțe, la șosea pe mâlul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

mailto:cdinis@smart.ro
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Unic distribuitor al produselor Philip Morris, KRAFT și WRIGLEY în 

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

divizia Philip Morris.

Cerințe: studii medii sau superioare; bune abilități de comunicare; 

permis auto categ. B; profesionalism, seriozitate, dinamism, experiență 

în vânzări minim 1 an, de dorit.

Responsabilități: îndeplinirea obiectivelor și sarcinilor aferente 

postului

OFERIM: pachet salarial motivant, mediu de lucru dinamic

Cei interesați pot depune CV și scrisoare de intenție pe adresa e-mail: 

dmanolexugfelvlg.ro sau la fax; 0254/223 320 până la data de 14 
decembrie 2006. <72130,

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

organizator abonamente
pentru Deva

Condifii:

Cumpăr teren (22)

• I ha teren Intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi, plata Imediat Tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

• In Deva, zonă centrală, 120 mp, amenajat și 
utilat, preț 2200 euro mp. Tel. 0721/055313. (T)
• Deva, HO mp + teren, 2 garaje, CT, canalizare, 
apă gaz, preț 82.000 euro, tel. 215212. (Al)
• urgent, hală de producție, 5 birouri, rampă, 
poduri rulante, curent trifazic, CT, teren aferent 
4800 mp, zona Industrială Deva, tel. 0740/290024, 
0254/232060. (A3)
• zona Oojdu, modificat în spațiu comercial, 
contorlzărl, preț 36.000 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200,232808. (A4)
• zona Emlnescu, parter, modificat spațiu 
comercial, parchet gresie șl faianță, contorlzărl, 
ocupabll repede, preț 120.000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498,232809. (A4)
• zona Miriști, st 24 mp, toate facilități I e, grup 
sanitar, prețlS.000 euro, tel. 0745/786578 (AS)

e zona Mărăștl, apartament 3 camere (living șl 2 
dormitoare), termopane, centrală termică, 
podele laminate, tv coior, gresie, faianță, 
mobilat și utilat, preț 300 euro/lună. Tel. 235208, 
0729/018866 (A6)
• caut apartamente sau garsoniere, (ne)mobi- 
late, zona Gojdu, B-dul Decebal, piață, M. 
Eminescu, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile Oferite, tel. 235208,0724-620358 0729- 
018866. (A6)
o apartament 4 camere, zona Liliacului, etaj 
Intermediar, de lux, centrală termică, 
termopane, gresie + faianță, parchet, complet 
mobilat șl utilat, merită văzut, preț negociabil, 
tel. 235208,0724-620358. (A6)
• spațiu comercial în Deva zonă ultracentrali 
S-140 mp, amendat contorlzărl, preț negociabil, 
tel. 231800 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 alte imobile (27)

• două camera la parter (uscătorll), zona Baroul 
de avocațl; complex de alimentație publică P+l 
șl apartament de serviciu. Tel. 0723/514133, 
235570,(T)
• Irod, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjenl, preț negociabil, tel. 
1254/613366. 078BL/04 190.0^8/15» 3. (A10)

• vând Dada Logan Laureat 1,4 MPI, AC, alrbag, 
geamuri șl oglinzi electrice, culoare gri perlă, 
15.000 km reali. Tel. 0722/722112. CD
• vând Dada papuc, dublă cabină, 5 locuri, af 
2004, vopsea metalizata km reali, service la zl, 
taxe la zl, foarte bine întreținută. Tel. 
0723/270348 (T)
• vând urgent Dacia papuc, 2 locuri, af 2003, 
Diesel, 4 x 4. Tel. 0722/690854 (1545754/11.12)

Imobile chirii (29)
Auto strâine (37)

Decese (75)

Mulțumim tuturor care au fost alături de noi și au condus 
pe ultimul drum pe cel care a fost un bun soț, tată și bunic

PĂUN GHEORGHE
Familia îndoliată.

• cunoașterea foarte bună a localității în care 
domiciliază;
e capacitate de convingere
• seriozitate;
• abilități de comunicare.

Oferim:
e lucru într-o echipă tânără și dinamică; 
e mediu de lucru profesional și competitiv;
• salariu atractiv în fUncție de realizări.

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.
Persoană de contact: Camelia Giga,

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

• vând cottar de cameră, preț foarte bun. Tel. 
0723/262441. (T)

Televizoare (48)

• vând tv Sapa, amplituner Yamaha șl boxe 80 
w. Tel. 0745/253413. (T)

îmbrăcăminte, incâlțăminte 
articole sport (52)

• vând comphuri damă, de seară, flecare cu 
accesorii, șl rochii de seară, mărimi între 40-44. 
Tel. 218084,0722/586808,0743/211074. (T)
• vând fustă piele, 80 ron, candelabru, 25 ron, 
meșă păr natural, 35 ron. Tel. 0728/095029. (T)

(42S4S

o efectuai orice tip de lucrări în domeniul 
Instalațiilor sanitare, montez sau repar centrale 
de apartament sau case, montez boilere sau 
convectorl, sigilez apometre. Tel. 218084, 
0722/586808 (T)
o formație, cântăm la nunți, botezuri, majorate, 
petrecea diferite ocazii. Tel. 0728/638544, Sandu. 
CD
• repar orice fel de defecțiune în domeniul 
Instalațiilor, montez centrale, boilere, sigilez 
apometre. Tel. 218084,0724/643045,0722/586808 
0743/211074. CD
• transport persoanei Italia, Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148 0749/037604. (65282)

Oferte locuri de inuncâ (74)

Comemorâri (76)

Cu aceeași durere în suflet amintim că 
au trecut 4 ani de când cea care a fost 
cea mai bună și mai iubitoare soție, 
mamă și bunică

LEONTINA TÂMAȘ
din satul Visca, comuna Vorța, ne-a 
părăsit plecând spre veșnicie. Te 
plângem și îți păstrăm o vie amintire. 
Mulțumim tuturor celor care au parti
cipat la parastasul de pomenire,, 
duminică 3 decembrie 2006, la Biserica 
ortodoxă din Visca.

• IncNriaz apartament 2 camere ultracentral, 
nemobilat centrală termică, preț 400 ron/luni 
Tel. 0722/258444. (T)
• ofer pentru închiriere în Săcărămb vilă 2 
nivele, occidentală, dotată pentru 8 persoane, 
pe termen lung sau scurt. Tel. 0722/564004. (T)
• oier spre închiriere apartament 2 camere, 
mobilat complet, centrală termică, preț 180 
euro/lună. Tel 0722/564004. (T)
• oier epra închiriere în Deva zona Casei de 
Cultură, etaj 1, birouri de 15 și 7 mp șl un birou de 
33 mp cu Intrare separată lângă Colegiul 
Decebal. Tel. 0745/096675. (T)
• 40 mp, preț 400 euro/lună, tel. 0740-210780. 
(Al)
• zona P-ța Centrală, St 112 mp, birou, grup 
social, preț 4 euro/mp, neg. Tel. 0742/019418. 
(Al)
o pe b-dui Decebal, et. 2,2 camere dec., reparti
toare, mobilat frumos, s=56 mp, preț 150 
euro/lună șl garanție, din 10 decembrie, tel. 
0745/367893. (A2)
• 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)
• str. Caraglalo, et 2,2 camere dec., CT, mobilă 
nouă, amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• garsonieră mobilată, aragaz, frigider, zona 
Mărăștl, preț 110 euro, neg., tel. 0740/290024. 
(A3)
• apartament 2 camere dec., mobilat complet, 
aragaz, frigider, zona Piață, preț 150 euro/lună, 
tel. 0740/290024. (A3)
• ofer spațiu comercial de închiriat ST 45 mp, 
super amenajat zona BRD Deva, CT, termopane, 
preț 8 euro/mp, neg., (360 euro/lună, neg.), tel 
235208 0729.018866,0724.620358. (A6)

• vând Skoda Fabia af 2003 (de o lună în țară), 
vopsea originală roșu rubin, carte service, km 
reali, extrase, climă, închidere centralizată, 4x 
alrbag, ABS, ESP, CD, ireproșabil. Tel. 
0745/789789. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând urgent abrlcht motor trifazic cu două
cuțite cu ridicătoare, preț negociabil. Tel. 611439. 
CD

Mobilier și interioare (47)
e vând colțar stare foarte bună din pluș, exten
sibil, combină frigorifică Philips, masă lemn 
masiv, 6 scaune și bar lemn masiv tip colțar. Tel. 
0722/722112. (T)
• vând convenabil mobilă second, birou, 
servantă, hol, bucătărie, mochete, mașină 
automată, combină frigorifică aragaz, prețuri 
accesibile. Tel. 218084,0722/586808 0743/211074 
0724/643045. CD
• vând moNă 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)
• vând servantă bucătărie cu 3 uși, 3 sertare, 
mască chiuvetă preț 120 ron și masă sufragerie 
de 6 persoane, preț 100 ron. Tel. 0254/229244, 
0721/798177. (T)
• vând ușă exterior, deschidere pe stânga 
189/90 cm, din stejar, preț 150 ron șl tv color 
Electronica, diag. 37 cm, preț 150 ron. Tel. 
0254/214814. (T)

Electrocasnice (56)

• vând comblnâ frigorifică Electrolux, 4 sertare, 
2 motoare încorporate, aragaz 4 ochiuri, mașină 
automată 1000 rot/mln., prețuri negociabile. Tel. 
218084,0722/586808. (T)
• vând mașină electrică de cusut MC14 pe stativ 
tip masă 1,0/0,5 m, la 220 v, preț 650 ron. Tel. 
0254/222398(T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

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

• vând porc de 200 kg șl purcei de 50 ■ 75 kg; 
scrofițe apte pentru monta, rasă de came. Tel. 
0254/210900,0744/611145.(T)

• vând ambala)* cu sticle de 1/21 bere; vodcă 
și Coca-Cola de 1/41. Tel. 0722/722112. (T)
• vând mașină de cusut Naumann germană, 
seria 705, ceas Doxa de damă extraplat șl 
mașină de spălat din plastic. Tel. 0254/224643. 
CD
• vând pavNon apicol nou, înmatriculat, veri
ficat 2008, capacitate 51 familii, faguri clădiți în 
magazii, preț 60 milioane lei. Tel. 0254/231129, 
0254/214319, (T)
• vând țuică, calitate excepțională ideală 
pentru once tip de evenimente, preț negociabil, 
in funcție de cantitate. Tel. 0254/212242, 
0721/400563. (T)

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potrivește!

Pierderi (62)

• pierdut autorizația de funcționare chioșc, 
zona III, Piața Obor, Hunedoara, comercializare 
mărfuri industriale pe firma SC Hadrianus 
Consicom SRL. (2/11.12)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Lazea Maria. Se declară nul. (1545753/11.12)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ștefan Cătălin Emanuel. Se declară nul. (1/11.12)

Solicitări servicii (71)

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

Prestări servicii (72)

Informația te privește!

• abordabil, transport zilnic, sigur sl rapid, 
persoane In Italia -100 euro, Spania ■ 120 
modM^raducer^mJupvpuri; asigur 

necesarul pentru o călătorie sigură. Tel 
0723/329600, 0705/455838 0743/241018 
(4/2111)

PENTRU TINE
• „Moșul" vine la tine și anul acesta, pentru o 
sumă modică de 10 ron. Merită să faci copilul 
tău fericit Tel. 0726/621049,0728/466491. (T)

• angajai cu contract de muncă personal în 
agriculturi Tn Grecia, salar 1.000 • 1500 euro; 
cazare gratuită. Tel. 0747/153922,0766/858542, 
0720/396149.(2/7,12)
• SC Qular Corn Imex SRL angajează șoferi 
profesioniști cu atestat pentru trafic Intern și 
internațional, obligatoriu pașaport Relații latei. 
0254/219751,0254/213141,0723/800830. (3/11.12)
• lăcătuș consbucțl metalice și navale, Hune
doara, 3 posturi, data limită 15.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• lăcătuș ccMbuctl metalice șl navale, Lupeni, 
2 posturi, data limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 
18
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Brad, 6 posturi, data limită 20.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Călan, 7 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-18

• lăcătuș mecanic de întreținere șl reparații 
universale, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
44)1.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș mecanic, Deva, 10 posturi, data limită 
5.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hațeg, 2 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.

• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 30.01.2007. Tel. 213244, orele 9 • 18
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 11 posturi, data 
limită 20.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 18

• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 14 posturi, data 
limită 1812. Tel. 213244, orele 9 -18

• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 2 posturi, data 
Iimită31.12. Tel. 213244, orele 9 -18

• lăcătuș montator, Călan, 20 posturi, data 
limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 -18

• lăcătuș montator, Deva, 20 posturi, data limită 
1812. Tel. 213244, orele 9-18

• lăcătuș montator, Hunedoara, 20 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• lăcătuș montator, Simeria, 2 posturi, data 
limită 20.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 18

• lăcătuș montator, Simeria, 5 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• lucrător comercial. Lupeni, 4 posturi, data 
limită 15.12. Tel. 213244, orele 9 -18

• măcelar, Hațeg, 18 posturi, data limită 
5.01.2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• maistru Industria alimentară, Hațeg, 3 posturi, 
data limită 5.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -18
• manlpulant mărfuri, Brad, 4 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -18
• manlpulant mărfuri, Brad, 6 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 18

• manlpulant mărfuri, Orăștie, 10 posturi, data 
limită 20.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• manlpulant mărfuri, Simeria, 2 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, Orele 9 -18
• mașinist la mașini pentru terasamente, Hune
doara, 2 posturi, data limită 30.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• mecanic auto, Brad, 2 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-18
• mecanic auto, Orăștie, 1 post, data limită 
31.12. Tel. 213244, orele 9-16;

IMOBILIARĂ

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

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

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

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

Sunt Loredana și mulțumesc Măicuței Paraschiva că 
mi-a dezlegat cununiile 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)

e medk spedalst Orăștle, 4 posturi, data limită 
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• montator pereți și plafoane din gips carton, 
Hunedoara, 20 posturi, data limita 15.12, Tel. 
213244, orele 9-18
• montator pereți șl plafoane din gips carton, 
Petroșani, 5 posturi, data limită 15.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• montator placate Interioare șl exterioare, 
Deva, 2 posturi, data limită 20.12. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• montator subamamble, Hunedoara, 10 
posturi, data limită 20.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• muncitor tn activitatea de gospodărire a 
șpanulu I, Simeria, 4 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necalMcat în agricultură, Brad, 4 
posturi, data limită 31.12.Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• muncitor recalificat în agricultură Călan, 27 
posturi, data limită 1812. Tel. 213244/orele 9 -18
• muncitor recalificat în agricultură Hune
doara, 3 posturi, data limită 20.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor recalificat 1n agricultură, Hune
doara, 8 posturi, data limită 18.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor recalificat în agricultură, Lupenl, 15 
posturi, data limită 1812. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor recalificat în agricultură, Orăștle, 14 
posturi, data limită 15.12. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• muncitor necallflcat în silvicultură Brad, 2 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor nacalMIcat în silvicultură Brad, 5 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• muncitor recalificat în silvicultură Hune
doara, 10 posturi, data limită 20.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor recalificat în silvicultură Hune
doara, 2 posturi, data limită 1812. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor nacallflcat la ambalarea produselor 
sub formă de praf și granul, Simeria, 4 posturi, 
data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalHIcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Călan, 3 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necaMcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Deva, 6 posturi, data limită 30.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 2 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Călan, 3 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 4 posturi, data 
limită 5.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 19 posturi, 
data limită 30.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -18
• muncitor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 3 posturi, 
data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 15.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Lupeni, 4 posturi, data 
limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 26 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Simeria, 7 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 9 posturi, 
data limită 15.12. Tei. 213244, orele 9 ■ 16.

• mundtor recalificat la întreținere drumuri,' 
șosele, poduri, baraje, Petroșani, 9 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat la spargerea și tăierea 
materialelor Deva, 2 posturi, data limită 15.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor recalificat la spargerea și tăierea 
materialelor, Simeria. 4 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.

Redacția nu-și asumă responsabili

tatea pentru conținutul anunțurilor 

de mică și mare publicitate.

(2/23.11) ■
• operator calculator electronic șl rețele, Hune
doara, 1 post, data limită 29.12. Tel. 213244, orele 
9-18
• operator calculator electronic șl rețele, Hune
doara, 1 post, data limită 31.12, Tel. 213244, orele 
9-16.
• operator calculator electronic șl rețele, 
Petroșani, 2 posturi, data limită 21.12. Tel. 213244, 
orele 9-18
• operator condiționare șl prelucrare plante 
medicinale, Orăștle, 20 posturi, data limită 15.12. 
Tel. 213244, orele 9-18
• operator confecții Industriale, îmbrăcăminte ■ 
țesături, tricotaje Hunedoara, 8 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
o operator confecții Industriale, îmbrăcăminte- 
țesături, tricotaje, Brad, 43 posturi, data limită 
31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• operator confecp Industriale, îmbrăcăminte • 
țesături, tricotaje, Brad, 45 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• operator fabricarea mezelurilor, Hațeg, 9 
posturi, data limită 5.01.2007. Tel. 213244, orele 9 
•18
• operator la mașini unelte cu comandă 
numerică Orăștle, 4 posturi, data limită 15.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• operator roboti industriali, Hunedoara, 3 
posturi, data limită 15.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• operator umplere recipiente gpl Hunedoara, 2 
posturi, data limită 15.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• ospătar, Călan, 2 posturi, data limită31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar,Călan, 2 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Hunedoara, 2 posturi, data limită
25.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• ospătar, Hunedoara, 4 posturi, data limită 
30.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.
• parchetar ■ llnolist, Simeria. 4 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• paznic, Orăștle, 2 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele9-16.
• paznic, Simeria. 3 posturi, data limită 20.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• portar, Hunedoara, 1 post, data limită 29.12. 
Tel. 213244, orele 9 -18
• pregătitor piese încălțăminte, Brad, 10 posturi, 
data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 801.207. Tel. 213244, orele 9 ■ 
18
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 8 
posturi, data limită 1.03.2007. Tel. 213244, orele 9 
■18
• referent pensă asigurări sociale, Petroșani, 5 
posturi, data limită 1812 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• referent vamal, Hunedoara. 1 post, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• secretar administrativ, Hunedoara, 1 post, 
data limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• secretar administrativ. Hunedoara. 1 post, 
studii medii, data limită 22.12. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• secretar administrativ, Petroșani, 1 post, data 
limită 15.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• secretar asistent director, Orăștie, 1 post, data 
dimită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sondor la foraj manual, Brad, 1 post, data 
limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sortator produse, Hațeg, 8 posturi, data limită
20.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• sortator produse, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.01.2007. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• strungar universal, Simeria, 5 posturi, data 
limită 20.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• strungar universal, Simeria, 5 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• șlefuitor, lustruitor, Simeria 1 post, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Brad, 30 posturi, data limită 21.12. Tel. 213244, 
orele 9 -18
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Brad, 5 posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Călan, 1 post, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 
9-18
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Lupeni, 1 post, data limită 1812. Tel. 213244, orele 
9-16.
• șofer de autoturisme și camionete, Lupeni, 2 
posturi, data limită 22.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șofer de autoturisme și camionete. Petroșani,
2 posturi, data limită 21.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 
18
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• Dificultăți la alăptare. Femeile care nasc 
sub anestezie pot avea dificultăți la alăptare 
în prima săptămână după naștere, fapt care 
ar putea să le determine să nu mai 
hrănească bebelușul la sân, este concluzia 
unui studiu australian publicat în Interna
tional Breastfeeding Journal.

Dineu cu premianți Nobel
■ După ceremonia de 
decernare a premiilor 
Nobel, la Stockholm a 
avut loc un dineu.

Vrea să adopte un copil
Los Angeles (MF) - Jennifer Lopez și 

soțul ei, cântărețul Marc Anthony, ar putea 
adopta un copil orfan din Puerto Rico, pen
tru că cei doi nu au reușit până acum să 
aibă un urmaș pe cale naturală. J.Lo și 
Marc Anthony, în vârstă de 38 de ani, s- 
au căsătorit în iunie 2004 și își doresc 
foarte mult un copil. Presa mondenă din 
Statele Unite făcea speculații în urmă cu 
câteva luni conform cărora J.Lo a pierdut 
o sarcină și a apelat la fertilizarea in vi
tro. Vedeta a dezmințit ambele știri. Je
nnifer, în vârstă de 37 de ani, este de părere 
că adoptarea unui bebeluș care are aceeași 
moștenire culturală ca ea și soțul ei nu ar 
stârni atâtea critici ca adopția Madonnei.

Declară război
Ploermel (MF) 

Actrița Kate Winslet, 
celebră pentru formele 
ei, este de părere că 
celebritățile prea slabe, 
precum Victoria Beck
ham, sunt un model neg
ativ pentru tineri. 
Winslet, în vârstă de 31 
de ani, a declarat că 
dietele alimentare tinute 
de astfel de celebrități 
sunt „dezgustătoare” și 
„incredibil de traumati
zante”. Actrița spune că 
refuză să tină în casă 
reviste cu fotografii ale 
unor top modele sau 
celebrități prea slabe, de 
teamă că ar putea să o 
influențeze negativ pe 
fiica sa, Mia, în vârstă 
de șase ani. „Este tul
burător, pentru că 
tinerele fete sunt impre
sionabile în perioada 
aceasta de la 11 la 19-20 
de ani”, a spus actrița. 
Actrița este vedeta cu 
care cele mai multe bri
tanice ar vrea să semene 
la trup, potrivit revistei 
Closer.

Dieter Bohlen
(Foto: EPA)

Stockholm - Ceremonia de 
decernare a premiilor Nobel 
de la Stockholm a fost urmată 
duminică de un dineu, la care 
au care au participat 1300 de 
invitați, printre care 250 de 
studenți. La banchet au fost 
prezenți membrii familiei 
regale a Suediei și ai guver
nului suedez.

Câștigătorul premiul Nobel 
pentru Literatură, scriitorul 
turc Orhan Pamuk, a fost și 
vedeta serii. în vârstă de 54 
de ani, Pamuk este cel mai 
cunoscut și controversat scri
itor turc contemporan. La 
începutul anului 2005, Orhan 
Pamuk a fost amenințat cu 
moartea de naționaliști după 
ce a declarat unui ziar 
elvețian că turcii au omorât 
la începutul secolului trecut 
un milion de armeni și peste 
30.000 de kurzi. în luna 
octombrie a aceluiași an, un

Au descoperit elixirul vieții

Legat și 
jefuit
Berin (MF) - Dieter 
Bohlen, fost membru 
al trupei Modem Talk
ing, a fost legat și je
fuit, ieri dimineață, de 
doi bărbați. Cei doi, ale 
căror fețe erau acope
rite de măști, l-au ame
nințat pe portarul imo
bilului cu un cuțit de 
bucătărie și o armă de 
foc pentru a putea in
tra în locuința cântăre
țului aflată în apropiere 
de Hamburg. Hoții au 
sustras obiecte de va
loare, apoi Fau legat 
pe Bohlen, pe iubita 
sa, pe portar și pe o 
menajeră, după care 
au plecat Nimeni nu a 
fost rănit a dedarat 
poliția care a precizat 
că nu se cunoaște încă 
valoarea pagubelor.

Tașkent (MF) - Academia de 
științe din Uzbekistan a 
apărat, ieri, descoperirea unor 
cercetători, un medicament pe 
bază de sânge de broască 
țestoasă care ar avea capaci
tatea de a prelungi viata, 
invenție ironizată de media 
independente. Medicamentul, 
botezat de inventatori „Tor- 
tezin” și în mod ironic „elixir
ul vieții” de site-yl de inter
net independent Uzmetronom, 
ar avea capacitatea de a pro
teja organismul și împotriva 
radioactivității. Academia de

Premiile criticilor de film

Țestoasa se bucură de puțin soare în iar- I 
na friguroasă care s-a instaurat la grădina 
zoologică Guwahati, India (Foto: epa)
............................ !..........    '..'1.. J

■ Luminița Gheorghiu a 
fost premiată de Aso
ciația Criticilor de Film 
din Los Angeles.

Los Angeles (MF) - Luminița 
Gheorghiu a fost recompensată 
cu premiul pentru cea mai 
bună actriță într-un rol secun
dar pe anul 2006, pentru parti
tura din comedia neagră 
„Moartea domnului Lăzăres- 
cu”, de către Asociația Criti
cilor de Film din Los Angeles.

Filmul în limba japoneză 
„Letters from Iwo Jima”, în 
regia lui Clint Eastwood, a luat 
premiul pentru cel mai bun 
film al anului 2006. Actorul 
Forest Whitaker a fost desem
nat cel mai bun actor pentru 
rolul dictatorului Idi Amin din

A pozat pentru un pictor
Londra (MF) - Cherie Blair, soția pre

mierului britanic Tony Blair, a pozat 
aproape dezbrăcată pentru un tablou, pe 
când avea 25 de ani, lucra ca avocat sta
giar și încă era celibatară. Tabloul, opera 
pictorului Euan Uglow, nu a fost niciodată 
terminat. Lucrarea reprezintă o femeie 
purtând o rochie albastră, fără mâneci și 
complet deschisă în fată. Ședințele au durat 
peste un an, iar Cherie Booth, astăzi în 
vârstă de 52 de ani și un apreciat avocat 
specializat în apărarea drepturilor omului, 
a fost plătită cu 5 lire sterline (7,5 euro) pe 
oră. Pictorul, care între timp a murit, a ter
minat un tablou asemănător pentru care a 
pozat un alt model. Acest .tablou este deținut 
în prezent de Marlborough Fine Art Trust.

Clădirea de cinci etaje s-a 
prăbușit (Foto: EPA)

Orhan Pamuk la banchet, cu 
fiica sa, Rueya (Foto: epa)

tribunal din Istanbul l-a 
acuzat de ofensă la adresa 
națiunii turce, dar acuzația a 
fost retrasă la începutul aces
tui an. Romanele lui Orham 
Pamuk sunt traduse în peste 
20 de limbi.

științe a denunțat într-o 
scrisoare publică „ironia anu
mitor reprezentanți media 
care au defăimat” cercetările 
„prezentându-le ca lipsite de 
valoare științifică”. în 
scrisoare se mai indică faptul 
că rezistenta la radioactivitate 
a țestoaselor din Asia centrală 
a fost demonstrată încă din 
anii '70. Cercetătorii uzbeci, 
foarte încrezători în invenția 
lor, au brevetat deja o moda
litate de a preleva sânge de la 
broaștele țestoase fără a afec
ta viata acestor animale.

„Happy Feet", cel mai bun lungmetraj animat (Foto: fan)

filmul „Ultimul rege al 
Scoției”. Whitaker a împărțit 
premiul cu britanicul Sacha 
Baron Cohen, celebru deja pen

S-a prăbușit după explozie
Ankara (MF) - O clădire 

locuită de familii ale cadrelor 
militare din orașul turc 
Diyarbakir, s-a prăbușit, ieri 
dimineață, în urma unei 
explozii la centrala termică, 
provocând rănirea a cel puțin 
opt persoane și moartea altor 
două. Cadavrele a două per
soane, o femeie și un copil, au 
fost scoase de sub 
dărâmături.. Este posibil ca 
alte cinci persoane să se afle

Oana Născută î 
zodia Leu, îi plac 
dansul, muntele 
și muzica.

www.huon.ro

tru personajul Borat. Actrița 
Helen Mirren luat premiul 
pentru cea mai bună actriță, 
pentru rolul său din „The 

sub ruinele clădirii, iar pom
pierii și echipele de salvare 
depun eforturi pentru a le 
găsi.

Imobilul făcea parte 
dintr-un complex de două 
clădiri de câte cinci etaje și 
includea circa zece aparta
mente. Un comunicat oficial 
a exclus ipoteza unui atac 
terorist, autoritățile afirmând 
că este vorba despre o 
explozie accidentală.

Queen”. „An Inconvenient 
Truth”, realizat de Al Gore, 
fostul vicepreședinte al Statelor 
Unite, a fost desemnat cel mai 
bun film documentar.

Premiul pentru cel mai bun 
regizor a fost decernat regi
zorului Paul Greengrass, pen
tru drama „Zborul United 93”. 
Michael’Sheen a fost desemnat 
cel mai bun actor într-un rol 
secundar în „The Queen”. Ace
lași film a fost recompensat și 
cu premiul pentru cel mai bun 
scenariu. „Happy Feet - Mum
ble cel mai tare dansator”, dis
tribuit de Warner Bros., a 
primit premiul pentru cel mai 
bun lungmetraj animat. Pre
miul pentru întreaga carieră a 
fost atribuit regizorului Robert 
Mulligan, celebru pentru filmul 
„Să ucizi o pasăre cântătoare”.

Piticul de grădină face
parte dintr-o expoziție des
chisă la Bonn, având alte 
1.000 de exponate care pre
zintă simboluri ale Repu
blicii Democrate Germa
ne, respectiv ale Germa
niei Federale. (Foto: epa)

http://www.huon.ro

