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Descoperire macabră
• Vernisaj. Artistul plastic hunedorean Con
stantin Zgâmbău va vernisa o expoziție per
sonală, despre care spune că este „cea mai 
plină de romantism dintre toate". Expoziția 
se va deschide sub genericul „Flori și 
peisaje", sâmbătă, 15 decembrie 2006, ora 
19.00, la Galeria de Arte din municipiul 
Hunedoara. (S.B.)

PESCUIT
■ Cadavrul unei femei a 
fost găsit ieri dimineață, 
în spatele supermarketu- 
lui Billa, din Deva.

Deva (M.T.) - Cadavrul unei 
femei a cărei identitate nu a 
putut fi deocamdată stabilită 
de oamenii legii a fost găsit

ieri dimineață de un bărbat 
care lucra la o construcție a- 
flată în apropierea supermar- 
ketului Billa. Bărbatul plecase 
să arunce gunoiul la un con
tainer, când a observat corpul 
unei persoane, întins sub con
ductele de termoficare din spa
tele supermarketului. Femeia 
era dezbrăcată de la brâu. Spe

riat, a anunțat, prin apelul de 
urgență 112, ambulanța și oa
menii legii. Odată ajunși la 
fața locului, paramedicii au 
constatat decesul femeii. Cri- 
minaliștii au efectuat cer
cetările și după primele veri
ficări au stabilit că nu este 
vorba de crimă. Medicii legiști 
au dezlegat misterul. După ce

inițial se credea că femeia de
cedată este o prostituată de 27 
de ani, în urma necropsiei s- 
a stabilit că este altă persoană, 
a cărei identitate urmează să 
fie stabilită. /p,3
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UdCd poziția României în Uniunea Euro
peană va fi așa cum este acest panou de pe 
Bulevardul Decebal din Deva, atunci este de 
rău! ' (Foto: T. Mânu)
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Comerțul extern cu btinor»
în octombrie 2006 valoarea exporturilor a fost de 

2.247,7 milioane euro.

Integrarea în VPlunea Europeanul 
îi conferă Mmărîel Deva bucuria Se 
a organiza două spectacole pentru 
toți cetățenii Devei, indiferent de 

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

regăsim nume precum loan Bocșa, Frații 
Petreuș, lonuț Doldnescu, Ciprlan Roman. Spec
tacolul va fi prezentat de Vărul Săndel. la 26 
decembrie, de la ora 1 7, vor concerta trupele 
ProvlnciaUl, Nico. Selena. K1, șl alții, Prezintă e 

Daniel Buzdugan și Simona Pătruleasa. g

■'■ața Centrală a municipiului Deva 
va fi" transformată într-un modern 
complex comercial structurat sub for
ma unui magazin Mali, valoarea 
investiției ridicându-se la 8,4 milioane 
de euro. Aceasta este macheta noului 
Mail. fp.S (Foto: CL)

Stomatologii fug de la sate
■ Criza de medici 
stomatologi se resimte 
cu precădere în satele 
județului Hunedoara.

Deva (I.J.) - Pentru a răs
punde nevoilor populației în 
județ ar fi necesar un număr 
de 260 de medici stomatologi, 
în cifre aceasta înseamnă la 
fiecare 2000 de cetățeni un 
medic, ori în momentul de

față în județ profesează doar 
181. Cea mai acută lipsă de 
medici se resimte în mediul 
rural unde abia dacă mai 
există câteva cabinete stoma
tologice, însă ele se află doar 
în comunele foarte mari cum 
ar fi Ilia sau Zam. „în mediul 
rural se poate considera că 
este suficient un medic spe
cialist la 4000 de persoane, 
însă la noi în județ nu există 
nici așa. Poate că un minim

de 25 de medici ar acoperi 
necesarul, însă pentru a fi 
corect ar fi necesari cca. 60 
de medici”, declară dr. Avei 
Crăciunel, președintele Cole
giului Stomatologilor Hune
doara.

O soluție de compromis ar 
fi implicarea primăriilor din 
mediul rural, care ar putea 
oferi tinerilor medici un spa
țiu pentru desfășurarea activi
tății sau acces la utilități, /p.3

Ergoterapie
Hunedoara (I.J.) - Un 

grup de femei din Hune
doara și-a depășit han
dicapul fizic și au des
chis un atelier în care 
realizează diferite obiec
te manual pe care în
cearcă să le vândă. în 
acest mod îmbină terapia 
prin muncă cu banii ne
cesari producției, /p.5

Mii de pensii
■ Peste 113 mii de 
persoane vor beneficia 
de majorarea pensiei în 
această lună.

Deva (C.P.) - Dintre acestea, 
81.465 vor beneficia de o majo
rare integrală ca urmare a 
creșterii valorii punctului de 
pensie, 31.553 de persoane vor 
primi o majorare parțială, iar 
alți 9.215 de pensionari nu vor 
primi nimic la pensie. Con
form datelor CJP Hunedoara, 
32.763 de persoane care au

majorate
pensii sub 435 lei vor primi a- 
jutoare bănești cuprinse între 
30 și 60 de lei noi. Plata pen
siilor pentru luna decembrie 
a început ieri, în avans, ope
rațiunea urmând să fie înche
iată înaintea sărbătorilor. Per
soanele care nu sunt găsite la 
domiciliu de către factorii poș
tali își pot ridica banii de la 
oficiile poștale la care sunt a- 
rondate, până pe 28 decem
brie. Taloanele mov și cele 
portocalii vor fi distribuite, tot 
în perioada 12-22 decembrie, la 
domiciliul beneficiarilor.

corvinui 2005 Hunedoara a făcut instrucție cu ocu
panta locului secund în Liga a IV-a, Agrocompany Băcia, 
impunându-se cu scorul de 7-0 în cadrul unui meci ami
cal disputat ieri, pe Stadionul Cetate din Deva.

WWW.hU0n.ro (Foto: T. Mânu)
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• încurajări. Comisarul pentru Justiție și vi
cepreședintele Comisiei Europene, Franco
Frattini, a felicitat România și Bulgaria pen
tru eforturile depuse pentru a implementa 
reformele necesare intrării în UE la 1 ianua
rie 2007. Presiunea UE a contribuit la obți
nerea unor beneficii pentru bulgari și ro
mâni, în special în ceea ce privește politica 
și propria lor securitate.

România are comisar

Votat ministru
București (MF) - Par

lamentarii au aprobat, 
ieri, numirea senatoru
lui PNL Varujan Vosga- 
nian în funcția de mi
nistru al Economiei și 
Comerțului. Vosganian 
a fost aprobat de Parla
ment cu 289 de voturi 
„pentru” și 66 de voturi 
„împotrivă”. Votul a 
fost secret. La ședința 
comună a Camerei De- 
putaților și Senatului a 
participat și premierul 
Călin Popescu Tăricea
nu. Premierul a declarat 
că liberalul Varujan 
Vosganian va avea o 
responsabilitate majoră 
la conducerea Ministe
rului Economiei și Co
merțului, și anume să 
consolideze credibilita
tea și eficiența acestei 
instituții. După aproba
rea de către Parlament, 
numirea lui Varujan 
Vosganian în funcția de 
ministru al Economiei 
și Comerțului trebuie fă
cută prin decret prezi
dențial.

Varujan Vosganian (Foto: epa)

Sorin Oprescu
(Foto: FAN)

A demi
sionat
București (MF) - Sorin 
Oprescu a demisio
nat ieri, din funcția 
de președinte al Or
ganizației RSD Bucu
rești, așa cum anun
țase după ce a pier
dut în fața lui Mircea 
Geoană competiția 
pentru funcția de 
președinte al partidu
lui, la Congresul ex
traordinar de dumini
că. Președintele PSD 
București, Sorin 0- 
prescu, și-a depus, în 
jurul prânzului, demi
sia de onoare din 
această funcție, la 
Cabinetul președin
telui PSD, Mircea 
Geoană. Sorin Opres
cu a pierdut, dumini
că, la Congresul ex
traordinar al PSD, 
alegerile pentru 
funcția de președinte 
al PSD, cu 399 de 
voturi, în timp ce 
Mircea Geoană a 
fost reales președinte 
cu 978 de voturi.

■ Leonard Orban a fost 
votat de către Parlamen
tul European comisar 
din partea României.

Strasbourg (MF) ■ Parla
mentul European a aprobat, 
ieri, numirea lui Leonard Or
ban în funcția de comisar eu
ropean pentru Multilingvism.

Numirea lui Orban a fost a- 
probată cu 595 voturi „pen
tru”, 16 voturi „împotrivă” și 
29 de abțineri.

La 28 noiembrie, președin
tele PE, Josep Borrell, a de
clarat, la finalul Conferinței 
Președinților grupurilor poli
tice din Parlamentul Euro
pean, că atât candidatul ro
mân, Leonard Orban, cât și 
cel bulgar, Meglena Kuneva, 
au primit avize favorabile, vo
tul final în PE urmând să ai
bă loc în sesiunea 11-14 de
cembrie.
Și la Curtea de Conturi

Parlamentul European a a- 
probat și numirea lui Ovidiu 
Ispir în funcția de membru al 
Curții Europene de Conturi.

Ispir, consilier la Curtea de 
Conturi, a fost nominalizat de 
către premierul Călin Popes-

Președintele CE, Jose Durao Barroso, încadrat de comisarii Româ
niei și Bulgariei, Leonard Orban și Meglena Kuneva (Foto: epa)

cu Tăriceanu drept candidat 
pentru funcția de membru al 
Curții Europene de Conturi, 
la propunerea președintelui 
Curții de Conturi a României, 
Dan Drosu Șaguna.

Ovidiu Ispir a fost numit de 
Parlament în funcția de consi
lier la Curtea de Conturi pen
tru un mandat de 6 ani, înce
pând cu 18 februarie 2002, ca
litate în care a coordonat acti
vitățile unei divizii din cadrul 
Secției de Control Financiar 
Ulterior, având competențe

inclusiv în auditarea fonduri
lor ISPA și SAP ARD acordate 
României.

El a lucrat la Curtea de 
Conturi și în perioada 1999- 
2002,-iar anterior fusese consi
lier al ministrului Finanțelor 
(1997-1999), vicepreședinte pe 
probleme economice și finan
ciare la societatea comercială 
pe acțiuni Group Manage
ment (1994-1997) și director e- 
conomic la CATT București 
(fostul birou de turism pentru 
tineret BTT), 1990-1994.

Frunzaverde 
în Irak

București (MF) - Mi
nistrul Apărării, Sorin 
Frunzăverde, a inaugu
rat, ieri, la Tallil, în I- 
rak, tabăra militară 
Camp Dracula și i-a vizi
tat pe soldații din Batali
onul 811 Infanterie Dra-" 
gonii Transilvani, desfă-" 
șurați în apropierea lo
calității irakiene An 
Nassiryah, dar care sunt 
în proces de transfer în 
noua tabără.

Ministrul Frunzăver
de a decorat Drapelul de 
Luptă al Dragonilor 
Transilvani cu Ordinul 
Național Pentru Merit 
în grad de Cavaler, cu 
însemne de război, con
ferit prin Decret Prezi
dențial pentru rezultate 
deosebite obținute în 
procesul de instruire, în 
misiunile de stabilizare 
și reconstrucție îndepli
nite în teatrul de opera
ții din Irak, se arată în- 
tr-un comunicat.

La finalul vizitei la 
Tallil, delegația Minis
terului Apărării a luat 
masa de prânz împreună 
cu militarii români.

Zeci de morți și sute de răniți
Bagdad (MF) - Un terorist 

kamikaze s-a aruncat în aer, 
ieri dimineață, la Bagdad, 
provocând moartea a cel pu
țin 60 de civili care formau o 
coadă pentru a găsi locuri de 
muncă, relatează Reuters.

Ministerul irakian de Inter
ne a comunicat că în atacul 
comis în Piața Tayran, unde 
se adună oameni aflați în cău
tarea unor locuri de muncă, 
au fost rănite alte 221 de per
soane.

„Șoferul unei camionete a 
venit și a spus că are nevoie 
de zilieri. Când lumea s-a a- 
dunat în jurul vehiculului a-

cesta a explodat”, a declarat 
un martor.

„Victimele sunt oameni să
raci care căutau un loc de 
muncă. Acești oameni ar tre
bui să fie protejați de gu
vern”, a continuat martorul.

Premierul șiit Nuri al-Mali- 
ki a condamnat „atacul ori
bil”, atribuindu-1 forțelor sun- 
nite care îl susțin pe Saddam 
Hussein și organizației al-Qai- 
da din Irak.

„Aceste grupuri teroriste 
încearcă să răspândească hao
sul și să alimenteze violențele 
interconfesionale”, a adăugat 
el.

Cel puțin 60 de morți și peste 200 de răniți in urma atentatului 
sinucigaș ce a avut loc ieri în capitala Irakului (Foto: epa)

Atentat la Kandahar
Kandahar (MF) - Un atentat sinucigaș co

mis, ieri, la Lashkar Gah, în incinta imobi
lului guvernatorului provinciei Helmand, 
din sudul Afganistanulu, s-a soldat cu cel 
puțin șase morți, au anunțat surse oficiale, 
citate de AFP.

„A avut loc un atentat sinucigaș la Lash
kar Gah, care a provocat victime”, a decla
rat purtătorul de cuvânt al guvernatorului, 
Mohayedin Khan, fără a oferi amănunte.

Un purtător de cuvânt al Forței Interna
ționale de Asistență pentru Securitate 
(ISAF) din cadrul NATO, Jason Chalk, a de
clarat că atentatul a fost comis „în interio
rul clădirii guvernatorului”, și a adăugat că 
membri ISAF s-au deplasat la fața locului.

Suspendare parțială a negocierilor

WlaFȘ Sute de palestinieni membri ai 
Frontului Popular pentru Eliberarea Pales
tinei au mărșăluit ieri în orașul Nablus din 
Fâșia Gaza. (Foto: epa)
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Bruxelles (MF) - Comisia 
Europeană a salutat decizia 
miniștrilor de Externe din 
statele membre UE privind 
suspendarea parțială a nego
cierilor de aderare cu Turcia, 
apreciind că „hotărârea re
prezintă o bază solidă și cla
ră” pentru viitoarele discuții, 
relatează Reuters.

„Comisia consideră că hotă
rârea reprezintă o bază solidă 
și clară pentru gestionarea vi
itoarelor negocieri cu Tur
cia”, a declarat Pia Ahrenkil- 
de-Hansen, purtătorul de cu

vânt al Executivului comuni
tar.

Potrivit oficialului UE, pre
ședintele CE, Jose Manuel 
Barroso, a fost foarte mulțu
mit că miniștrii de Externe 
au dat curs recomandării sale 
de sancționare a Ankarei pen
tru că nu a respectat obligații
le vamale față de Republica 
Cipru, entitatea greacă a in
sulei.
Test important

Premierul turc Tayyip Er
dogan a declarat că relațiile

Uniunii Europene cu Turcia 
traversează un test important, 
după ce miniștrii europeni de 
Externe au decis suspendarea 
parțială a opt dintre cele 35 
de capitole de negocieri cu 
Ankara, din cauza disensiu
nilor cu Ciprul.

Erdogan a declarat în fața 
Parlamentului de la Ankara 
că va accelera ritmul reforme
lor, dar a precizat că Ankara 
nu va face nimic în mod uni
lateral pentru deschiderea 
porturilor sale în favoarea Ci
prului.

Olmert, favorabil unui atac militar
■ Premierul israelian nu 
exclude posibilitatea 
unei intervenții militare 
împotriva Iranului.

Berlin (MF) - Premierul is
raelian, Ehud Olmert, nu ex
clude posibilitatea unei inter
venții militare împotriva Ira
nului, pentru a opri regimul 
conservator de la Teheran să 
producă armament atomic, in
formează publicația germană 
Der Spiegel.

„Orice compromis care va 
conduce la oprirea programu
lui iranian de înarmare nu

cleară este un pas în direcția 
cea bună”, a afirmat Ehud Ol
mert în interviul acordat pu
blicației germane.
Nemulțumit de negocieri

„Nu sunt mulțumit de ne
gocierile internaționale pe te
ma crizei nucleare iraniene. 
Aștept să fie luate măsuri mai 
clare. Avem de-a face cu un 
lider care propune ștergerea 
Israelului de pe harta lumii. 
Israelul este un membru al 
Națiunilor Unite. Este uluitor 
că cineva îndrăznește să spu
nă așa ceva în 2006”, a insis
tat Olmert.

în ceea ce privește inițiati
vele președintelui american 
George W. Bush pentru sta
bilizarea situației politice în 
Orientul Mijlociu, Olmert nu 
se așteaptă la o schimbare a 
politicii Statelor Unite față de 
Israel.

„Relațiile noastre cu statele 
arabe pot fi îmbunătățite prin 
mijloace diplomatice. Cu toate 
acestea, am simțit tot timpul 
că înlăturarea regimului ira
kian a lui Saddam Hussein a 
contribuit la stabilitatea din 
această parte a lumii”, a sub
liniat șeful Executivului de la 
Ierusalim.

Cameraman 
ucis la Mosul

Bagdad (MF) - Un ca
meraman irakian al a- 
genției americane Asso
ciated Press Television 
Network a fost ucis la 
Mosul, la nord de orașul 
Bagdad.

„Un cameraman al 
APTN la Mosul, Aswan 
Ahmed Lutfallah, a fost 
împușcat mortal. Cir
cumstanțele morții sale 
încă nu se cunosc, iar 
colegii săi încearcă să 
afle ce s-a întâmplat”, a 
afirmat Robert Reid, co
respondent al agenției a- 
mericane la Bagdad.

Aswan, în vârstă de 
33 de ani, era căsătorit 
și avea doi copii. Came- 
ramanul lucra pentru 
APTN la Mosul din 2005.

Este al patrulea dintre 
jurnaliștii și angajații 
media care au fost uciși 
în ultimele două luni la 
Mosul, la 370 de kilome
tri nord de Bagdad.

Cel puțin 132 de jur- < 
naliști și angajați media, ' 
majoritate de origine 
irakiană, au fost uciși în 
Irak de la invadarea a- 
cestui stat de forțele a- 
mericane în martie 2003.

CUVÂffi.
Cotidian editat de SC Inform Media SRL 

Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
Nr. ISSN 1220-9570

Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

TELEFOANE REDACȚIE: 0254-211275, 212157, fax 218061
ADMINISTRAȚIA: 211275
MARKETING Șl PUBUCITATE: Magdalena Șerban - int.8806
DISTRIBUȚIE: Camelia Gîga - int.8804
MICA PUBLICITATE: 212157
E-mail: cuvantul@infornimedia.ro

Redactor șef: Adrian Sâlâgean
Redactori: Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Marinuț, Clara Pâs,
Sanda Bocaniciu, Mihaela Tămaș, Tiberiu Stroia
Fotoreporter: Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Adriana Gârnițaru
Corectori: Alice Negru, Lwza Marinuț

Abonamentul a Cuvântul liber costă 8,9 lei pentru o lună, 25,90 lei pen- Reclamații
tru trei luni, 48,90 lei pentru șase luni și 89,90 lei pentru un an la sediul privind

redacției și la propriii distribuitori de presă, și 7,60 lei plus ta-xele poștale la difuzarea
factorii poștali și la of idile poștale din teritoriu. ziarului

Dată vrei sa testezi gratuit Cuvântul liber, timp de o lună, sună la 0801 a telefonul
030303 (netaxabil), devenind astfel cititor de probă. Q801 030303

mailto:cuvantul@infornimedia.ro


miercuri, 13 decembrie 2006 CUVAHM ACTUALITATE /3

• Portal. Toți utilizatorii portalului 
www.studentcv.ro vor beneficia începând de 
azi de sfaturile competente ale unor con
silieri specializați pe dezvoltarea carierei. Ser
viciul este folosit în premieră în România și 
își propune să răspundă întrebărilor legate 
de construirea unei cariere. (C.B.)

• Program. Organizația de Tineret Hune
doara face un apel pentru propuneri de 
proiecte referitoare la programul comunitar 
în domeniul cultural (2007-2013). Programul 
are ca obiectiv intensificarea ariei culturale 
împărtășită de europeni. Data limită pentru 
depunerea formularelor de aplicare este 28 
februarie 2007. (C.B.)

CEC-uri fără 
acoperire

Călan (M.T.) - Admi
nistratorul unei societăți 
comerciale, V.D., din 
Călan, este cercetat de 
ofițerii Serviciului de 
Investigare a Fraudelor 
pentru înșelăciune, emi
tere a unor file CEC fără 
a avea la tras disponi
bilul necesar, evaziune 
fiscală, fals intelectual și 
delapidare. Acesta, în 
perioada aprilie 2004 - 
octombrie 2004 s-a apro
vizionat cu mărfuri de la 
mai multe societăți co
merciale din județ, pen
tru plata cărora a emis 
mai multe file CEC fără 

i a avea disponibil în con
tul bancar. Mărfurile 
constau, în principal, în 
materiale de construcții, 
iar valoarea totală a 
acestora a fost stabilită 
la suma de 487.336 lei. 
Polițiștii au mai stabilit 

- că administratorul nu a 
\ înregistrat veniturile 
’ realizate în evidența con

tabilă, sustrăgându-se de 
la plata impozitului pe 
profit în sumă de 
621.890,14 lei. Dosarul a 
fost înaintat Parchetului 
de pe lângă Tribunalul 
Hunedoara cu propunere 
de trimitere în judecată.

Două 
incendii 
într-o 
seară
Brutuna (M.T.) - 
Două case au luat 
foc din cauza hor
nurilor supraîncălzite. 
Incendiile s-au pro
dus luni seară. Primul 
a fost anunțat în 
jurul orei 18:00, la 
un imobil din satul 
Brotuna, proprietatea 
lui Dragomir G, de 
53 de ani. Focul a 
fost localizat și stins 
de pompierii militari. 
Prejudiciul este esti
mat la 40.000 lei, 
nefiind înregistrate 
victime. La ora 
21:40, are loc un alt 
incendiu, la un imobil 
din satul Ohaba- 
Sibișel, comuna Râu 
de Mori, iar cauza 
este aceeași, 
supraîncălzirea hor
nului. Echipa de cer
cetare a stabilit că 
imobilul aparține lui 
Băiuț P., de 55 de 
ani, din localitate. 
Focul a fost localizat 
și stins de pompierii 
militari, fără a fi 
înregistrate victime, 
prejudiciul estimân- 
du-se la trei mii 
de lei.

Femeia
■ în urma necropsiei, 
medicii legiști au sta
bilit că femeia a murit 
de pancreatită cronică.

Mihaela Tămaș_______________
mihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - Femeia găsită moar
tă, ieri dimineață, în spatele 
supermarketului Billa, sufe
rea de pancreatită cronică, 
aceasta fiind principala cauză 
a decesului.

în timp ce trecea prin acea 
zonă, o femeie s-a oprit să 
vadă ce se întâmplă. A văzut 
cadavrul femeii, iar geaca cu

care era îmbrăcată semăna cu 
cea a surorii sale, și ea pros
tituată.

Pentru că semăna foarte 
bine cu sora ei și fiind speri
ată de faptul că persoana 
moartă ar putea fi chiar 
aceasta, după ce a venit 
medicul legist și a văzut fața 
femeii decedate era convinsă 
că este sora sa. După necrop
sie însă, s-a stabilit că nu este 
ea, există doar o asemănare 
izbitoare între cele două.
Pancreatită cronică

Cauza decesului a fost sta
bilită ca fiind pancreatită 
cronică, boală de care femeia

Concerte de sărbători
Hunedoara (S.B.) - Progra

mul manifestărilor organizate 
de Primăria Hunedoara, ce se 
vor derula pe scena Casei de

Cultură, cuprinde în special 
concerte de colinde, nelipsite 
la români în aceste zile pre
mergătoare Crăciunului.

Prowamnl ipactacalBlor

13.12.2006 - ora 10.30: Concert de colinde, susținut de Centrul de pe

dagogie curativă Hunedoara. - ora 19.00: Concert de colinde, susținut de 

Liceul-de Muzică Deva.________________________________ ________ _____________________
14.12.2006 - ora 18.00: Concert de colinde susținut de Vasile Șeicaru.

15.12.2006 - ora 12.00: Festivalul județean de colinde organizat de Primăria 

municipiului Hunedoara în colaborare cu Clubul copiilor Hunedoara.
18.12.2006 - ora 18.00: Spectacol de colinde susținut de trupa “Canon", 

cu lansare de CD și a unei cărți de poezie pentru copii, semnată loan Evu.

20.12.2006 - 18.00: Concert extraordinar susținut de Mihai Treistariu.

21.12.2006 - 18.00: Concert de colinde susținut de formațiile Casei de Cul

tură a municipiului Hunedoara.

LOCAȚU VNK PVTCTI CIT! (St

- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara

- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara

- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara

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

doara

- Cofee Savoya Snack, din Deva

- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva

- Cabinet medical Promosan, din Deva

- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Sîmeria

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.

întrebarea săptămânii:

Ați dat vreodată șpagă în acest 

an?

prin 
SMS

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.

de pancreatită

O femeie a crezut, pentru câteva ore, că sora ei este moartă

suferea. Simptomele precoce 
ale pancreatitei cronice sunt: 
durerile abdominale, perioade 
de slăbire și icter,

Consumul excesiv de al
cool, ca și mesele bogate în

grăsimi sunt principalii fac
tori care duc la îmbolnăvire. 
Oamenii legii efectuează în 
continuare cercetări pentru a 
stabili identitatea femeii dece
date.

Dascălii au ieșit din grevă
Deva (S.B.) - Profesorii au 

suspendat, ieri, greva japo
neză, după ce s-a votat 
amendamentul referitor la 
transferul a 480 milioane de 
lei din bugetul alocat in
vestițiilor în învățământ 
către salariile dascălilor, 
acest lucru însemnând o 
majorare cu 4% față de Cea 
prevăzută inițial. Pasul ur
mător este cel al obținerii 
procentului de 6% din PIB 
pentru învățământ din 2007. 
„Sindicaliștii au decis și au

solicitat întrunirea de ur
gență a Comisiei intermi
nisteriale, pentru a stabili 
modul în care se vor majo
ra salariile în 2007. Execu
tivul a amânat alocarea a 
6% educației, în 2007 învă
țământul urmând să pri
mească suma prevăzută 
prin Legea bugetului. Pen
tru soluționare am cerut 
sprijinul Internaționalei 
Europene”, susține Paul 
Rusu, liderul SIP „Spiru 
Haret” Hunedoara.

Medici atrași prin promisiuni
■ Stomatologii ar 
putea profesa la sate 
da$Ș s-ar implica 
priimăHile.
INA JURCONE_______________________________

ina.jurcone@informmedia.ro

Deva Lipsa unui salariu 
corespunzător, lipsa dotărilor 
și neimplicarea primăriilor 
sunt cauze pentru care me
dicii stomatologi refuză să 
profeseze la sate. Mulți spun 
că și naveta în satele de 
munte este imposibilă pe 
timp de iarnă și costă foarte 
mult.

„Peste 90% din acest dome
niu medical este privat. Cos-

La sat e nevoie de stomatologi 

turile investiției într-un ca
binet sunt enorme și la pre
țuri foarte ridicate sunt și 
consumabilele. Iată un alt 
motiv pentru care stoma

tologii nu preferă satele, pen
tru că acolo nu își scot 
investiția. Soluția ar fi impli
carea primăriilor în rezol
varea situației. Dacă ar pune 
la dispoziția celor interesați 
măcar un spațiu în mod gra
tuit și utilități s-ar putea 
lucra în condiții normale”, 
susține dr. Avei Crăciunel, 
președintele Colegiului Sto
matologilor Hunedoara.

Printre cele mai des întâl
nite afecțiuni stomatologice 
se numără cariile, parodon- 
tozele și cancerul.

Bolile afectează persoane 
cu vârste cuprinse între 
cinci și 70 de ani, vârful de 
incidență fiind cuprins între 
50 și 60 de ani.

Program de 
studii

Deva (C.B.) - Organi
zația de Tineret Hune
doara a prevăzut ca pen
tru anul 2007 să se con
tinue Programul Inter
național de Studii dedicat 
specialiștilor și persoa
nelor active în domeniul 
ajutorării tinerilor. La 
program pot participa 
persoane salariate din 
domeniul socio-pedagogic 
sau care desfășoară alte 
activități sociale și de 
reabilitare. Programul se 
va desfășura în Germa
nia, iar dată limită de 
înscriere este 31.01.2007.

Bucuroși că au biserică “Moș Crăciun la noi sosește!”
■ La Ribicioara, bise- 
ricuța-monument are 
acoperiș nou, spre 
mulțumirea sătenilor.

Ribicioara (S.B.) - Un mesaj 
disperat din partea unui grup 
de locuitori ai satului Ribi
cioara, comuna Ribița, județul 
Hunedoara (lângă Brad) a 
venit la redacția noastră în 
urmă cu un an. Sătenii erau 
foarte supărați că nu mai au 
lăcașuri cultural-educative în

Biserica din Ribicioara

sat. Erau mândri că aveau în 
sat școală și cămin cultural. 
Au pus umărul cu toții pen
tru a le ridica și le-au 
întreținut atât cât a putut să 
le întrețină o mână de oa
meni. Atunci, erau nemul
țumiți că cele două simboluri 
ale satului, școala și căminul 
cultural, au ajuns ruine, iar 
al treilea, Biserica - monu
ment istoric stătea să se pră
bușească. Sătenii, disperați că 
vor rămâne fără biserică, au 
mai protejat-o acoperind-o cu 
folii de plastic. Timpul a tre
cut și, ieri, am primit la 
redacție o scrisoare de mul
țumire, pentru că, în urma 
semnalului tras prin inter
mediul ziarului nostru, lu
crurile s-au mișcat iar vechea 
bisericuță are acoperiș nou. 
Mai sunt de făcut multe 
reparații dar ce a fost mai 
urgent s-a finalizat. Scri
soarea este adresată și celor 
care au făcut posibilă aco
perirea cu șindrilă a bisericii- 
monument din Ribicioarâ, ce 
datează din anul 1763, lăcaș 
de suflet al localnicilor. Să
tenii doresc ca prin inter
mediul ziarului să aducă 
mulțumiri și autorităților 
locale și județene care i-au 
ajutat.

„Cuvântul liber" va premia, și in acest an, cele mai frumoase desene 
ale copiilor. Concursul nostru se adresează eievilor din clasele l-VIII, 
care trebuie să ne trimită, în perioada 7 - Î7 rf'-'TȚrrrftrte /.GSG, cei 
mai reușit desen al clasei, având ca tema: Moș Crăciun.
Adresa redacției este Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A-parter, clădirea 
Cepromin, sau le puteți atașa și pe e-mail: sanda.bocaniciu@inform- 
media.ro. Desenele pot fi atât pe portalul Hunedoara Online
la adresa rt—'/■rrrn.r'-, 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 rpulte voturi! In 22 decembrie desenul 
câștigător va aduce rrnrrr i rrrr<-rr
REGULAMENT
Lucrările copiilor trebuie sa fie în format 
A4, sub formă de desen colorat. Desenul 
și fotografia clasei câștigătoare vor fi incluse 
atât in ziar, cât și pe portal. Informații supli- q jj 
mentare la lei.0254/ 211 275, mt.8834.

CONCURS

http://www.studentcv.ro
mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@inform-media.ro
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Ziua națională a Republicii Malta _____
1642 - Navigatorul olandez Abel Tasman descoperă Noua 
Zeelandă.

1693 - A murit Dosoftei, mitropo
lit al Moldovei, primul poet român 

cult (a tradus și prelucrat din 

slavonă «Psaltirea In versuri») (n 

1624).___________________________________
1797 - S-a născut poetul german 

Heinrich Heine (m. 1856).

1900 - S-a născut compozitorul și ■
dirijorul român Ionel Perlea (m. 1970)____________________ __

1929 - S-a născut actorul Christopher Plummer (foto). 

1944 - A murit pictorul de origine rusă Vassily Kandin
sky (n. 1866)._____________________________________________________

1983 - A murit poetul Nichita Stănescu (n. 1933).

1990 - A murit scriitorul elvețian Friedrich Durrenmatt 
(n. 1921).

VREMEA
-3° miercu° 6°
minim maxim

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.
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Calendar Creștin-Ortodox
Sf. Ier. Dosoftei, Mitropolitul Moldovei; Sf. Mari Mc. 

Eustație, Anxenție, Evghenie, Mardarie și Orest: Sf. Mc. 

Lucia fecioara.

Calendar Romano-Catolic

Ss. Lucia, fc. m.; Otilia călug.

Calendar Greco-Catolic_______________________________________

Ss. Eustațiu, Axente, Eugen, Mardarie și Orest, m. și Lucia 

fee., m.

ImniiMBi apA, gaz, curent ,
Energie electric I______________ ______ ___ _
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, între 

orele;
8.00 - 15.00 la Abatorul din Hațeg;
8.30 - 14.30 în localitățile Turmaș, Mărtinești, Măgura, 
Jeledinți, Dâncu Mic, Dâncu Mare și Drid.
9 00 - 15.30 în localitățile Ilia (parțial), Livezi, Fărcâdin, 

Silvașu de Sus, Sivașu de Jos, Prislop, Tuștea, Poieni, Cri 
va, Ștel, Densuș, Hățegel, Ciula Mare, Ciula Mică, Boița, 

Flotație Boița, Vălioara, Răchitova și Mesteacăn.

Gaz________________________________________________
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă

Apa __________
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

Ardei copți umpluți cu ton 
și cangrejo

Ingrediente: ardei copți, ton de la con
servă (poate fi orice fel de pește, după gust), 
carne de cangrejo (rac), măsline tocate, 
mărar, cui îi place, un pic de piper, sare, 
dacă este nevoie! Atenție că măslinele sunt 
puțin sărate!

Mod de preparare: Se amestecă toate 
ingredientele și se umplu ardeii copți. Pen
tru cei care nu au probleme cu stomacul 
se poate pune puțină ceapă tocată foarte fin. 
Ardeii se pot consuma ca aperitiv sau gar
nitură la pește la grătar.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Soluția Integramel din numărul precedent: C-H-C-C - CAROSABIL - LATERALI

- PAȘI - AB - N - TC - TREN - CORURI - OP - RUTA - HUO - TIC - SCURT - A -

ILEON - E - CH - AUR - AC - OST - DEȘI - SPOIT - US - R - TRECE - IACI

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

i I
; Nume................................................qj.
! Prenume .............   JK
| Adresa ..................................  j
i m .i <.,»..»•»....... iei.............. ..... ............. i
j Localitatea................................  j
! Sunteți abonat la Cuvântul liber? !
S DA □ NU □ J

I crow ES3

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

Berbec

Aveți ocazia să rezolvați o problemă sentimentală cu aju
torul unei rude mai in vârstă. Pentru aceasta trebuie să 
aveți încredere și sâ vă temperați orgoliul.

Taur
Sunteți plin de energie șl aveți liel originale, W mso- 
mandâm să fiți prudent. Riscați sa depășiți anumite limite 
șl să prcvocați discuții în contradidorlia.

Ulii nu ați terminat bine o lucrare importantă șl deja vă 
gândiți să începeți alta, spre nemulțumirea întregii familii. «f 
Menajațl-vă ilnKataal

Rac
S-ar putea sâ ratați un obiectiv Important șl să deveniți Iras
cibil. Vă sfătuim să nu vă descărnați nervii pe familie. KNai 
Bine zlate|l cauzele epculull
Leu

Este posibil sa aveți mici divergențe cu partenerul He viața 
care eă reproșează lipsa de afectivitate și el acordați afa
cerilor prea multă importanță.

Fecioara
Aveți sentimentul tă un partener de afaceri încearcă să vă 
tragă pe sfoară șl sunteți pus pe reaua. Bă sfătuim să dis
cutați calm până lămuriți situația.

Balanță
Va confruntați cu dificultăți pe plan sentimental și sunteți 
nevoit să luați ■ decizie Importantă. Este o zi favorabilă 
planurilor de viitor.
Scoruion
S-ar putea să plecați într-o călătorie. Puteți fi optimist, totul 
va decurge conform planurilor. Relațiile cu pietenii sunt 
foarte bune.
Săgetător
Aveți ocazia să intrați într-o afacere, dar vă sfătuim să im 1 
vă grăbiți. S-ar putea să fiți confuz și să nu lusți decizii; 
inspirate. " i ~

Capricorn
Din cauza dificultăților financiare nu vă simțiți in largul, 
dumneavoastră. Evitați discuțiile în contradictoriu pentru 
că se poate ajunge la certuri!
Vărsător

S-ar putea să vă certați cu partenerul de viață, pentru că 
refuzați să mergeți în vizită la rude. Se pare că nu aveți 
succes nici în afaceri.

Pești 1 ■ - b ' t £ l
Deși aveți multe probleme de rezolvat, vă sMtuim să va 
menajați sănătatea și să acordați mai mult timp odihnei 
dumneavoastră.

I 1 DEVA

Elliott, Catherine Bell 
8:55 TVR 50. Izolați în 

România. TVR - singu
rul prieten

9:00 Elefantul cu bulină (r) 
930 Spioanele 

10:25 TVR 50 
10:35 Dinastia (r) 
11:05 Lumea citește (r) 
12:00 Dis-de-seară (r) 
13:00 Cony și restul lumii 

0(ep 90, SUA, 2003). 

Cu: Ben Savage 
13:30 Club Disney (SUA) 
13:50 Minunata lume Disney 
14:00 Jurnalul TVR 

15:30 Oameni ca noi 
16:00 Conviețuiri 
17:00 Jurnalul TVR 

17:15 Pe ce dăm banii? 
17:50 Minunata lume Dis

ney. Concurs 
18:00 Dis-de-seară. Prezintă: 

Ovidiu Uscat, Constan
tin Trofin. Un show 

nou, care te convinge 
că ziua bună se poate 

cunoaște și seara! 
19:00 Jurnalul TVR. Sport

20:15 La Urgență (ep. 12,
0 România, 2006). Cu: 

Florin Piersic Jr„ 
Daniela Nane, Claudiu 

Istodor, Crina Matei, 
Cătălin Paraschiv, 
Horațiu Mălăele, Victor 
Rebengiuc, Lamia Beli- 
gan, Alexandru Bindea 

21:15 Premiile TV Mania 

22:15 Un european ca mine 
22:45 Jurnalul TVR. Sport 
23:05 Prim plan 
23:45 Cultura libre

030 Viata ca-n filme 
0(serial, comedie) 

1:10 Dormi lângă mine
(2 (comedie romantică, 

SUA 1994). Cu: Meg 
Tilly, Eric Stoltz. R.: 
Rory Kelly

235 Reflector (r) 
3:05 Jurnalul TVR (r) 
4:05 Tezaur fbldoric (r) 
5:10 Un european ca mine

(r)
5>4O Cultura libre (r)

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

9:10 Omul care aduce 

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

O Moș Crăciun există! 
10:15 Om sărac, om bogat 

0(s, r)

11:00 Ultima petrecere 

Hffilm, r)
13:00 Știrile ProTv 

Te uiți și câștigi 
Moș Crăciun există I 

13:45 Ringul (dramă, Româ- 
Hnia, 1985). Cu: Marin 

Moraru. R.: Sergiu 
Nicoiaescu. 
Te uiți și câștigi 
Moș Crăciun existăl 

16:00 Tânăr și neliniștit (s) 
Te ui]i și câștigi

17S Știrile ProTv. Vremea. 
Te ui)i și câștigi

17:45 Om sărac, om bogat 
(s)

0Te uiți și câștigi 
18:45 Dăruiești și câștigi 
18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

2030 Inamicul nevăzut
■’(partea I) (thriller, SUA 

2006). Cu: Stephen 

Dorff, Mira Sorvino, 
Blair Underwood, 
Sophia Myles. R.: Mick 

Jackson
22:15 La Bloc 

23:00 Știrile Pro Tv. Sport 
23:45 Renegatul

0(serial, SUA, 1992). 

Cu: Lorenzo Lamas, 
L.Q. Jones, Geoffrey 

Blake, Mike White, 
Kent McCord. 
Regia: 
Stephen J. Cannell 

0:45 La Bloc (r) 
1:10 Omul care aduce 

cartea (r)
1:15 Știrile ProTv 

2:15 Inamicul nevăzut 
(film, r)

4."00 Renegatul (r) 
5:00 lestrim Vivi (r) 
530 Parte de carte (r)
630 Pro Motor (r)

î

f

i

6:00 In guta presei 

cu Mircea Badea
7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 

Cioran și Dan Capatos
9:00 In gura presei (rj 

10:00 Concurs interactiv 

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

Gherghe 
14:00 Fotbal: FIFA Club 

World Championship:

î

8:00 Amy, fetița cu ghiozdanul830 Secretul tatălui (s, r) 9®0
Jeremiah (s, r) 10:00 Tono- albastru (s) 9®0 De 3x femeie 
matul DP2. Transmisiune i (r) 10:00 Ciocolată cu piper (s) 
directă 1130 Caracatița (s) 
1225 Școala părinților (doc. r) 
13:00 Omul între soft și moft 
(r) 14:00 ABC... de ce? 1430 
Secretul tatălui (ep. 2, come
die, SUA, 2004) 15:00 împre

ună în Europa 16:00 Jurnalul 
TVR (r) 1630 E Forum. Dez
batere 17:00 Jeremiah (s) 
18:00 Lecfia de... istorie

11:00 Bărbatul visurilor mele 
(r) 12:00 Pariul iubirii (s) 13:00 
Jurământul (s) 1400 Iubire ca 
în filme (r) 15:15 Rețeta de 
acasă 1530 Suflete rănite (s) 
1630 De 3x femeie 1730 Po- î 

veștiri adevărate 1830 
Rebelde (s) 19:30 SOS, viața 
meai (s, Argentina, 2006) Ș 

____________________ 2030 Iubire ca în filme (s, 
W1 vs Intemadonal de ■■ (doc., Italia, 1999) 1835 Cara-; România, 2006) 2130 Daria, 

Porto Alegre 
16:00 Observator 

16:45 9595, te învață ce să
fed

18:00 Vocea inimii (serial, 

0 dramă, România,
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma DănilâCezara 
Dafinescu, Alexandru 

Repan, Ion Dichiseanu, 
Marius Bodochi, Maria 

Dinulescu
1900 Observator cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță.
Sport 
Meteo

1

catița (s) 19:25 Cum să nu ne iubirea mea (s) 22:45 Tărâmul 
îmbrăcăm (doc.) 20:00 Buge
tul meu. Preful banilor 20:30 
Bazar 21:00 Ora de știri 22:10 
Frida (dramă, SUA 2002) 020 
Transfer 0:50 Jurnalul Euro
news 1:05 Tonomatul DP2 (r) 
2:30 Castelanul (partea l) 

(film, r)

pasiunii (s) 23:45 Bărbatul: 
visurilor mele (s) 0:45 Roveștiri 
adevărate (r)

ESES'

06.30-07.00 Observator (r) 

1630-16.45 Știri locale

i
i

J 
1 
f 
f

l 
»

■ f 
f

20*30 Ziua judecății
(emisiune de 
divertisment) 

2230 Fast Food 
0(film serial comedie,

România, 2006).
In distribuție:
Alina Crișan, 

' Sorana Mohamad,
Beatrice Peter,
Alin Roșu, 
Adrian Nartea, 
Edgar Nistor 

23:00 Observator
cu Andreea Beredeanu 
și Andrei Zaharescu.
Sport

24.-0I Jias 

0 (film serial, SUA)
In distribuție:

Jennifer Gamer 
1:00 întâmplări hazlii 
0 (serial, reluare) 

2:00 Concurs interactiv 
3:00 închiderea 

programului, 
revizie tehnică

i

f
I
I

7:00 Cele mai uimitoare filme 
din lume (r) 730 Dragoste și 
putere (r) 8:00 Sport cu Flo
rentina 8:15 Sentinje (film, r) 
11:00 Tele RON 13:00 Play 
15:00 The Temptations (par- 
tea I) (dramă/muzical, SUA, 
1998) 17:30 Trăsniți în 

13:20 Look who is winning ; N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 19SX) 
14:30 Miezul problemei (relu- Cele mai uimitoare filme din 

are) 16:20 Bărbatul din vis 
(film serial) 17:20 Naționala 20:00 Cronica Cârcotașilor 

de bere 1830 Știri Național f 22:00 Trăsniți în N.A.T.O. 
TV 19:45 Țara Iu' Papură 2230 Focus Plus 23:30 
Vouă (divertisment) 20:15 Săptămâna nebună 030 Inter- 
Sărut mâna, mamă! 22:00 viurile Cristinei Jopescu (r) 
Baronii (film serial) 22:30 1 30 Focus (r) 230 Sunset 

Miezul problemei 24:00 Știri 
030 Poltergeist - Moștenirea 
(film serial) 230 Sărut mâna, 
mamă! (reluare)

10:50 înainte de apus (roman

tic, SUA 2004). 12:10 Winnie 
și efefănțelul (animație, SUA 

2005). 13:15 Jocuri politice 
(thriller, Danemarca, 2004). 
15:00 Premiile Academiei 
Europene de Film 2006 (Mă
rea Britanie, 2006) 16:35 
Dansezi? (romantic, SUA 
2004). 18:25 Tatăl vitreg al 

miresei (comedie romantică. 

Australia, 2006). 2ft00 Insula 
(aventuri, SUA 2005). 22:15 
Blue Juice (comedie, Marea 

Britanie, 1995). 23:55 EAnonn 

(aventuri, SUA, 2005).

NAȚIONAL !
REALITATEA

- - . _ _____ • ,

11:00 Baronii (s) 12:00 Look 
who is winning 13:00 Jara lu' 
Papură Vouă (divertisment)

lume 19:30 Camera de râs

Beach (s)

14:00 Realitatea de la 14:00 

14:50 Realitatea bursieră 
15:15 Fabrica 16:50 Marfa cu 

Dragoș Bucur 1720 România 
fără frontiere 17:45 Editorii 
Realității 18:00 Realitatea de 

la 18:00 18:50 Realitatea zilei 
20:00 Realitatea de la 20:00 

20:50 România fără frontiere 
21:00 Realitatea de la 21:00 

21:50 Prima ediție 22:05 
100% 23:00 Realitatea de lâ 
23:00 23:15 Realitatea all- 
inclusive 24:00 Realitatea de 
la 24:00

9:00 Verissimo 10:00 Euro- 
maxx (r) (doc.) 10:30 Docu
mentar: Moș Nicolae 11:00 
Ne privește 12:00 Știri 13:05 

Briefing (r) 14:35 Lumea 
cărților 15:00 Teleshopping 
1535 Euromaxx (doc.) 16:00 
Nașul. Talk-show cu Radu 

Moraru (r) 18:00 6! Vine pre
sa! 20:00 Racolarea (polițist, 
România, 1985). Cu: Florin 
Piersic, Tora Vasilescu, Ion 
Dichiseanu, Rodica Mureșan 
22:00 Nașul. Talk-show cu 

Radu Moraru 24:00 Știri. Emi-

12:45 Telefonul de la miezul 
nopții (s) 13:45 Taz-Mania (s) 
14:15 Liga juniorilor (s) 14:45 

Entertainment News 15:00 
Joan din Arcadia (r) 1630 Ca
rt familie (r) 17:00 Calea mis
terelor (s) 18:00 Verdict: 
Crimă! 19:00 Viața la Casa 

Albă (s) 20:00 Entertainment 
News 2020 Joan din Arcadia 
(s) 2130 Ca-n familie (s) 22:00 
Pacientul nr. 14 (thriller, SUA 

2004) 24:00 Sub Pământ SRL siune informativă 0:15 61 Vine 
(s) 1:15 Clanul vampirilor!
(dramă, SUA, 2002)

I presa! (r) 2:15 Racolarea (relu
are) (polițist, România, 1985)

9:00 Automobile american*', 
recondiționate 10:00 Motrk 
dete americane 11:00 Con
fruntări și fiare vechi 12:00 

Tehnologie externă 13:00 De- 
pendenți de cascadorii 14.-00 
Natura dezlănțuită 15:00 
Brainiac 16:00 Curse 17:00 
Automobile americane recon
diționate 18:00 Motociclete 
americane 19:00 Alegerea 
dvs. 20:00 Gigantul aerului 
21:00 Ultimele 24 de ore 
22:00 Criminaliștii 23:00 In 

viteza a cincea 24:00 Radi
ografia unui dezastru 1:00 
Cele mai mari superlative 2:00 

Curse
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flUraNEUTU
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808

Dispecerat Electrica 929

Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725

Urgente 112
Pompieri âăi
Jandarmerie 956
Poliție 955

O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Aurul dacilor e adus acasă
■ Autoritățile au plătit 
800.000 de lei unui co
lecționar american pen
tru brățări.

Mihaela Tămaș_______________
mlhaela.tamas9lnf0rmmcdla.ro

Deva - Cele cinci brățări 
dacice de aur vor fi expuse, 
pentru prima dată în Româ
nia, de Crăciun, la Muzeul Na
țional de Istorie din București. 
Guvernul a alocat săptămâna 
trecută 800.000 lei pentru răs
cumpărarea a patru brățări 
dacice din aur de la un pro
prietar american.

în afara acestora, o altă 
brățară dacică din aur a fost 
descoperită în luna septembrie 
la unul din standurile Ex
poziției Bienale de la Grand 
Palais din Paris. Aceasta a 
fost confiscată de statul fran
cez și va fi înapoiată statului

Reguli stricte în târguri

Amplasarea aparatelor radar în data de 13.12.2006:
- DN t’. Ilia - Zam - limita jud. Arad;

- DN 66: Băcia - Călan - Bretea Română;
- Deva: B-dul Decedai, Calea Zarandului, str. Horea ji Mihai 
Emlnescu.

TRANZACȚII BURSIERE
J J -

Societatea Preț Variație
închidere (lel/act) (%)

SNP 0.5800 -1.69
SIF1 3.0400 -0.33
TLV 1.6360 -0.99
BRD 18.1060 -2.16
BCC 0.5100 -0.97
IMPACT 0.5600 -1.75
6IOFARM OPRIT AGA
ANTIBIOTICE 1.6600 0.61
TEL 31.9000 ■0.31
ROMPETROI 0.0905 -2.48
SIF3 2.8500 0.3S
SIF5 3.1300 0

Rubrică realizată de SVM IFB FIN WEST SA DEVA,
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

■ Țăranii care cresc 
animale în gospodării 
vor trebui să respecte 
reguli restrictive.

Clara Pâs
Clara.pas@lnformmedla.ro

Deva - Porcii crescuți la 
curte nu vor mai putea fi vân- 
duți în afara comunei, iar 
gospodarii nu vor mai avea 
voie să crească mai mult de 
trei porci fără ca vecinii să-și 
fi dat acordul. Aceste decizii 
poartă semnătura Autorității 
Naționale Sanitar-Veterinare 
și pentru Siguranța Ani
malelor, care încearcă să 
pună la punct un mai bun 
control în domeniul cărnii. O 
altă prevedere stabilește că 
unui crescător de porci, care 
nu figurează în acte ca fer

Reguli:
în fiecare 

bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9, 

stabilite 

dinainte 

Acestea tre
buie comple

tate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 

număr să 
figureze o 

singură dată. 

De aseme
nea, cifrele 

de la 1 la 9 

trebuie să 

figureze o 

singură dată 

atât pe rân
durile orizon

tale cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

Terapie prin manufactură
■ Cercul „Mâini de 
aur" este format din 
patru persoane cu han
dicap fizic de gradul I.
INA JURCONE

Ina.jurcone9informmcdil.ro

Hunedoara - Grupul a fost 
constituit la inițiativa Feliciei 
Oprișan, din Hunedoara, care 
este acum coordonatoare de 
cerc. Grupul a fost inițial 
mult mai mare și s-a consti
tuit la sugestia unui ergote- 
rapeut din Franța care le-a 
explicat, la întâlnirea ce a 
avut loc în urmă cu șase ani, 
despre ce pot face pentru a-și

Soluția jocurilor din numărul precedent

începători

9 8 7 1 6 3 2 4i5|
6 5 2 4 9 8 3 7 1
1 3 4 7 5 2 8 6 9
4 2 8 9 1 7 5 3 6
3 6 1 2 8 5 7 94
5 7 9 3.4 6 1 8 2
7 4 3 5 2 9 6 18
8 9 5 6 7 1 4 2j3
2 1 6 8 3 4 9 5 7|

Avansați

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

Asociere în agricultură
București (MF) - Familiile 

care doresc să se asocieze în 
vederea desfășurării unor 
activități în agricultură vor fi 
obligate să încheie un con
tract, iar asocierea va avea 
personalitate juridică, potri
vit unui proiect de ordonanță 
elaborat de Ministerul Agri
culturii.

Dacă actul normativ va fi 
aprobat, asocierile din agri
cultură dintre două sau mai 
multe familii vor avea per
sonalitate juridică, membrii 
asocierii find obligați să 
încheie un contract care să 
respecte normele Codului Ci
vil. în prezent, acest tip de 
asociere poate fi realizată

Guvernul va plăti 800.000 de lei pentru patru brățări dacice

român fără răscumpărare, 
pentru că posesorul nu avea 
acte prin care să dovedească 
proprietatea. Valoarea unui 
singur obiect de acest gen, 
care cântărește aproximativ 

mier, îi va fi interzis să aibă 
mai mult de 20 de animale. în 
privința exporturilor de carne 
de porc, un domeniu în care 
România nu își mai joacă 
încă din 2003 cartea, mai întâi 
trebuie să eradicăm pesta 
porcină. Uniunea Europeană 
ne va permite exportul numai 
după ce va reuși să se declare 
liberă de această boală.
Vaccinări la porcine

Cu toate că măsura inițială 
prevedea oprirea vaccinării 
împotriva pestei și sacrifi
carea tuturor animalelor bol
nave, specialiștii români i-au 
convins pe europeni că aces
ta ar fi un efort financiar 
prea mare.

Astfel, UE a dat voie să 
reluăm vaccinările, cu con
diția de a lua măsuri de pre
cauție în plus. „Până la 20 

ocupa timpul liber. „Atunci 
ne-am constituit într-un cerc 
și am început să realizăm 
diferite obiecte care sunt 
utile. Adică diferite cusături 
manuale cu motive naționale, 
semne de carte, iar în ultima 
vreme creăm felicitări pentru 
diferite evenimente. Ele sunt 
cusute pe etamină, cu măr
gele și flori uscate și semni
fică sărbătoarea ce va urma, 
încercăm să le facem cât mai 
frumoase, cu aspect comer
cial. Am și reușit să vindem 
câteva sute la fiecare săr
bătoare; Pensiile de handicap 
pentru noi sunt de cca. 150 de 
lei, iar o suplimentare finan
ciară de sărbători este bine

printr-o înțelegere verbală 
sau scrisă, fără alte for
malități juridice.

Țăranii vor avea nevoie de con
tract pentru a se asocia

un kilogram, este estimată la 
1,5 milioane de euro.
Aurul regilor daci

Celelalte patru au ajuns pe 
căi ocolite și oculte în posesia 

Vaccinarea anti-pestă va costa 38 de lei noi

decembrie vom merge la 
București să preluăm vacci
nurile acordate de UE. Vac
cinul este gratuit, dar ma
nopera pentru un vaccin va 
costa 38 de lei noi. Acum de 
Sărbători vor funcționa pen
tru vânzarea porcilor doar 
târgurile din Șoimuș, Orăștie, 

venită pentru fiecare. Abia ne 
descurcăm”, spune Felicia 
Oprișan.

Felicitările costă între 2,5 și 
3 lei. Unele sunt stilizate, 
altele cu citate din scripturi, 
adică după toate gusturile și 
buzunarele. „Am încercat să 
le vindem în supermarketuri. 
Ne lipsește codul de bare de 
pe fiecare produs și asta n-o 
putem face decât dacă ne con
stituim într-un SRL și să 
facem comerț. Sperăm totuși 
să le vindem acum de 
sărbători, pentru că orice ban 
obținut ne va face și nouă 
sărbătorile mai fericite”, mai 
spune Felicia Oprișan. Din 
cerc fac parte și Mărioara

Impozitul pe investiții
Deva (C.P.) - începând cu 

1 ianuarie 2007, veniturile 
obținute din operațiuni de 
vânzare-cumpărare de va
lută la termen se impun 
anticipat cu o cotă de 1%. 
Impozitul anual datorat se 
stabilește de către organul 
fiscal prin aplicarea cotei de 
16% asupra câștigului net. 
Câștigurile obținute din 
transferul titlurilor de va
loare, altele decât părțile 
sociale și valorile mobiliare 
în cazul societăților închise, 
se impun anticipat cu o cota 
de 1%. Impozitul anual 
datorat asupra câștigului 

unui colecționar american. 
Acesta a vrut să le scoată la 
vânzare și s-au sesizat au
toritățile americane și Inter
polul. Proprietarul avea acte 
doveditoare iar statul român 
le va răscumpăra la prețul la 
care au fost cumpărate de el. 
Cele patru bijuterii se pre
supune că aparțineau regilor 
daci. Dacii nu lucrau în aur, 
ei aveau o tradiție a lucrului 
în bronz, argint și foarte rar 
în aur, ceea ce ne duce cu 
gândul că au aparținut regilor 
daci.

Aceste brățări sunt sin
gurele recuperate din totalul 
de 15 astfel de obiecte sus
trase de infractori în ultimii 
zece ani din situl arheologic 
Sarmizegetusa Regia, Munții 
Orăștiei. Brățările se află în 
urmărire internațională, cer
cetările în acest caz fiind fă
cute de Parchetul de pe lângă 
Curtea de Apel Alba Iulia.

Brad, Zam, Balșa, Pui, Hațeg 
și Cristur. Oamenii pot vin
de porcii doar în localitățile 
unde se află ferma, trans
portul spre alte localități cu 
scopul comercializării fiind 
interzis”, a declarat Marius 
Lăzărescu, directorul DSVSA 
Hunedoara.

Felicia Oprișan (Foto: cl>

Cucu, Mandia Moldovan și 
Monica Neguriță.

net se stabilește de către 
organul fiscal prin aplicarea 
următoarelor cote: 16% 
dacă respectivele titluri de 
valoare au fost deținute pen
tru o perioadă mai mică de 
365 de zile și 1% dacă 
respectivele titluri de va
loare au fost deținute pen
tru o perioada mai mare de 
365 de zile.

Obligația privind calcu
lul, reținerea și virarea 
impozitului anticipat revine 
intermediarilor (sau altor 
plătitori de venit), după 
fiecare tranzacție, infor
mează DGFP Hunedoara.

http://www.iiiidniare.ru
mlhaela.tamas9lnf0rmmcdla.ro
mailto:Clara.pas@lnformmedla.ro
Ina.jurcone9informmcdil.ro
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• Lansare. Harta oficială a municipiului 
Hunedoara va fi lansată astăzi, proiectul 

I fiind realizat de o firmă privată. Hunedoara 
devine, astfel, cel de-al doilea municipiu din 
județ care are o hartă la standarde 
europene. (M.S.)

Deținuții s-au calmat
Bârcea Mare (M.S.) - Deținuții de la Pe

nitenciarul de Maximă Siguranță Bârcea 
Mare au încetat acțiunile de protest 
declanșate în urmă cu trei zile. Una dintre 
revendicările deținuților din închisoarea de 
la Bârcea Mare se referea la emiterea unui 
decret de grațiere de care să beneficieze și 
recidiviștii, mai ales că în penitenciar 
aproape 70 la sută dintre condamnați se 
încadrează în această categorie de pedepse. 
Deținuților li s-a explicat însă că emiterea 
unui decret de grațiere este „impusă de con
diții deosebite, obiective, temeinic analizate 
și justificate” și în niciun caz ca urmare a 
presiunii exercitate de către condamnați. 
Conducerea penitenciarului va continua dis
cuțiile cu deținuții pentru cunoașterea 
revendicărilor acestora.

■ Investiție în sumă de 
8,4 mil. euro va fi reali
zată în parteneriat de CL 
Deva și o firmă privată.

Deva (M.S.) - Piața Cen
trală a municipiului Deva va 
fi transformată într-un mo
dern complex comercial den
umit „Shopping Mall Deva”, 
proiectul, care include o con
strucție cu demisol, parter și 
două etaje, fiind aprobat ieri 
de consilierii locali. în cadrul 
complexului vor funcționa o 
piață agroalimentară, un ma
gazin universal, spații pentre 
recreere și pentru alimentație 
publică.

Complexul va fi realizat în 
baza unui parteneriat public- 
privat între Consiliul Local 
(CL) Deva și o firmă privată 
de construcții, contractul a- 
vând o valabilitate de 30 de 
ani. Proiectul are o valoare 
totală estimată la 8,4 milioane 
euro, din care lucrările de 
construcții și montaj costă 7,2

milioane euro. Consiliul Local 
Deva va contribui în cadrul 
proiectului cu terenul aferent 
și va primi dreptul de a folosi 
gratuit piața agroalimentară 
ce va fi construită în cadrul 
complexului.

De remarcat este faptul că, 
pentru prima dată, nu au 
existat tensiuni între con
silierii opoziției și cei ai put
erii în ceea ce privește opor
tunitatea efectuării inves
tiției. S-au formulat însă o- 
biecții, consilierii solicitând 
ca în proiectul tehnic să fie 
cuprinsă o suprafață de 4000 
de metri pătrați pentru piața 
agroalimentară, realizarea 
unei parcări la parter și a 
unei alei care să poată fi 
folosită și pentru intervențiile 
cu mașinile pompierilor.

Consilierul Vasile Țonea 
s-a arătat nemulțumit că pri
măria a investit aproape 
300.000 lei în reamenajarea ac
tualului spațiu al pieței în 
condițiile în care susține că 
ar fi putut fi previzionată

Panorama actuală a Pieței Agroalimentare din Deva (Foto: t. Mânu)

investiția pentru Mali. Pri
marul Mircia Muntean s-a 
declarat de acord cu obiecția 
consilierului PSD și a afirmat

că se va solicita construc
torului să suporte o parte din 
cheltuiala făcută de Consiliul 
Local.

PĂBEBEA T* CONTEAZĂ: Credeți că politicienii noștri vizează binele comun?

Semafoarele vor fi 
modernizate

Deva (M.S.) - Consiliul Local Deva a apro
bat ca sistemul de semaforizare din muni
cipiu să fie cuprins într-un program de 
reabilitare. Lucrările sunt necesare pentru 
că actualele semafoare au o vechime de 30 
de ani și nu mai pot asigura o funcționare 
corespunzătoare pentru ca traficul rutier să 
se desfășoare în condiții de siguranță. Va
loarea estimată a lucrărilor este de 1,28 mi
lioane lei, suma fiind asigurată din fonduri 
ale bugetului local.

Harababura din intersecții va dispărea

Se poate și așa!
Deva (M.S.) - O scrisoare a unui grup de 

cetățeni de pe strada Olarilor din Deva 
arată că acolo unde există seriozitate se pot 
face foarte multe lucruri bune în favoarea 
comunității. Oamenii semnalează, prin 
reprezentantul lor, Teofil Tricu, că își pier
duseră orice speranță că pe strada lor se va 
face ceva, în condițiile în care nu exista 
canalizare, rețea de apă și asfalt. „Surpriza 
a venit în iunie 2006, când o echipă de spe
cialiști și muncitori și-a făcut apariția pe 
strada noastră și a pus un afiș cu „Șantier 
în lucru” (...) La sfârșitul lunii noiembrie 
strada noastră are toate utilitățile - un drum 
betonat, rețea de gaze naturale, sistem de 
alimentare cu apă - încă nelegat la rețea din 
lipsa racordurilor electrice la stația de 
pompe”, se arată în scrisoare, alături de 
rugămintea ca Electrica să finalizeze racor
durile electrice. Acum cele 23 de familii de 
pe strada Olarilor au ținut să mulțumească 
autorităților și firmei care s-a ocupat de 
punerea în practică a proiectului de mo
dernizare și recunosc că au privit „cu un 
dram de neîncredere” începutul lucrărilor.

Cred că da. Ei 
încearcă tot posi

bilul să facă în așa fel 
încât să fie bine 
poporului. Că unii 
dintre ei sunt corupți, 
e partea a doua. 
Roxana Olteanu,
Deva

Nu urmăresc binele 
comun pentru că 

nu fac nimic pentru 
popor. își urmăresc 
toți propriul interes.

Bineînțeles că nu, și 
asta se vede din 

traiul de zi cu zi al 
tuturor. Mulți sunt 
corupți, s-a și dovedit 
asta.

Alun T., 
Deva

Raj Tunaru, 
rearestat

Petroșani (MF) - Fostul de
putat Raj Tunaru a fost are
stat din nou în Statele Unite 
ale Americii, la nici o lună de 
când soția sa i-a plătit 
cauțiunea de 500.000 de 
dolari, a declarat ieri, con
silierul județean Costel 
Avram, prieten și fost coleg 
de partid cu Tunaru. Potrivit 
sursei citate, la ora actuală, 
judecătorii au stabilit o 
cauțiune de un milion de 
dolari pentru ca Raj Tunaru 
să fie eliberat din închisoare 
pe perioada derulării proce
sului. Raj Tunaru este jude
cat în statul american Cali
fornia și este acuzat de „vio
lență domestică”, după ce o 
femeie de origine română, 
despre care se spune că ar fi 
fost amanta sa, l-a reclamat 
că ar fi lovit-o și ar fi ame
nințat-o cu moartea. Inițial, 
Poliția din Los Angeles l-a 
reținut pe fostul deputat în 
data de 30 septembrie, iar 
instanța a stabilit o cauțiune 
de 500.000 de dolari pe care 
soția lui Raj Tunaru a achi
tat-o după circa o lună. 
Tunaru a fost eliberat din 
arest, dar a avut interdicție 
de a părăsi teritoriul SUA 
până la finalizarea procesu
lui. La primul termen al pro
cesului, care a avut loc joia 
trecută, magistrații americani 
l-au reținut din nou pe 
Tunaru în baza unei înre
gistrări în care el ar fi 
amenințat-o pe femeie că, 
dacă nu își retrage plângerea, 
o omoară, aceasta reclamân- 
du-1 însă din nou, a afirmat 
Costel Avram.

Rodica Mateiu, 
Deva

Nu, pentru că sunt 
corupți și își 

urmăresc propriul 
interes indiferent de 
partid. Unii au 
intenții bune dar nu 
au fapte.
Fabiola Ignat,
Deva

Bandiții ăia? .
Urmăresc doar 

bugetul lor, să se 
îmbogățească și să le 
fie numai lor bine. 
Aici la noi e mai rău 
ca-n Palestina.
Virgil DrAgoi, 
Deva

CONCURS



Medaliate la Cupa României

• Aprobare. Cunoscuta handbalistă Valenti
na Elisei Ardean își face casă la Deva. Consi

liul local a aprobat ieri documentația urba
nistică necesară. Noua locuință a familiei

Ardean de pe strada Retezat, la numărul 50, 
va cuprinde parter și etaj mansardat. (V.N.)

• Probleme. Căpitanul echipei de fotbal Jiul
• Petroșani, Cornel Mihart, are serioase pro

bleme de sănătate. El a declarat că are mari 
dureri de spate, medicii apreciind că situația 
lui este destul de gravă. Cu toate acestea, va 
face un tratament la Herculane, pentru că 
vrea să fie sănătos la reunirea lotului. (V.N.)

■ Luptătoarele de la 
CSS Deva, Pogăcian și 
Leucă, au încheiat anul 
2006 pe podium.

ClPRIAH MaRINUȚ 
ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Alina Pogăcian și 
Alexandra Leucă, cele mai 
valoroase componente ale 
secției de lupte a CSS Deva, 
au adus noi argumente pen
tru clasarea în topul celor 
mai buni sportivi hunedoreni 
ai anului 2006. Cele două 
sportive, ambele componente 
ale loturilor olimpice ale 
României, și-au completat pal
maresul din acest an cu 
obținerea a noi medalii în 
concursul de Cupa României, 
junioare, disputat la Lugoj.

Alina a obținut medalia de 
argint la categoria 55 kg, însă

Alina Pogăcian și Alexandra Leucă, împreună cu antrenorii lor

antrenorul său Cosmin Văcă- 
rașu susține că merita aurul.

“Alina luptă de obicei la 
categoria 48 kg, însă acum nu 
a mai făcut slăbire și a con
curat la 55 kg. Chiar și așa a 
ajuns fără probleme în finală, 
după ce a obținut victorii 
clare în fața sportivelor de la 
CSS Sfântu Gheorghe, CSS 
Bacău și Rapid Bu curești. In 
finală, în fața sportivei de la 
CSS Jimbolia - CS Steaua

București, Alina a luptat 
foarte bine, însă a fost deza
vantajată de arbitri. Au fost 
două reprize egale, iar în a 
treia priza s-a alocat prin 
tragere la sorți și i-a revenit 
luptătoarei de la CSS Jimbo
lia. Chiar și cu acest avantaj, 
adversara Alinei a câștigat 
doar cu ajutorul arbitrilor”, 
afirma Cosmin Văcărașu.

Alexandra a cucerit bronzul 
la categoria 67 kg, dar ar fi

putut scoate un rezultat mai 
bun dacă alegea altă categorie. 
“Majoritatea sportivelor va
loroase din lotul olimpic n-au 
mai vrut să facă slăbire și au 
anunțat că luptă la categoria 
63 kg, așa că noi am ales să 
luptăm la 67 kg. în ziua con
cursului ne am trezit că toate 
migraseră la categoria 67 kg și 
medaliile la această categorie 
deveniseră cele mai disputate. 
Alexandra a câștigat lejer 
primul meci cu echipa CSS 
Bacău. în runda secundă 
Alexandra a picat cu o fostă 
campioană de senioare de la 
Rapid, care a revenit în com
petiție după o suspendare de 
doi ani pentru dopaj și a pier
dut la limită: 1-2. A câștigat 
în recalificări meciul cu 
sportiva de la CSS Oradea și 
a obținut bronzul”, comenta 
Suraj Moravan, antrenorul 
sportivei.

Liber de contract
Petroșani (V.N.) - Adrian Ilie, fundașul 

Jiului, a declarat că intenționează să 
depună memoriu la Federația Română de 

Fotbal pentru a deveni 
jucător liber de contract. 
Fotbalistul reclamă faptul 
că gruparea din Petroșani 
nu l-a mai plătit de trei 
luni. „Pentru că de trei 
luni nu am mai primit nici- 
un ban din contractul de 
joc, ceea ce nu mi se pare

firesc, vreau să depun memoriu”, a spus fot
balistul. De asemenea, el a adăugat că în 
cursul acestei săptămâni o să poarte o dis
cuție cu patronul Alin Simota. Fotbalistul 
a mai afirmat că este surprins de 
declarațiile făcute de patron la adresa 
jucătorilor accidentați care a afirmat că 
jucătorii care au fost mai mult accidentați, 
printre care se află și el, nu vor mai face 
parte din lotul echipei în retur. „Eu chiar 
am avut probleme de sănătate. M-a durut 
spatele îngrozitor, nu fac pasul înapoi, dar 
nici nu-mi convine să nu iau niciun ban. 
Mi-am dorit să joc pentru că altfel nu 
veneam la Jiul”, a precizat fotbalistul.

Lecție de fotbal
■ Echipa antrenată de 
Titi Alexoi a câștigat la 
scor meciul cu Agro- 
company Băcia.

Deva (C.M.) - Corvinul 2005 
Hunedoara din Liga a Il-a a 
făcut instrucție cu ocupanta 
locului secund în Liga a IV-a, 
Agrocompany Băcia, impu- 
nându-se cu scorul de 7-0 în 
cadrul unui meci amical dis
putat marți, pe Stadionul

Cetate din Deva. Diferența 
mare de scor s-a conturat încă 
din prima repriză, când 
antrenorul Titi Alexoi a folosit 
garnitura de bază, iar hune- 
dorenii au dominat auto-ritar 
și au marcat șase dintre cele 
șapte goluri ale meciului. 
După pauză, Corvinul a jucat 
cu juniorii și cu noile achi
ziții, astfel că Agrocompany a 
oferit o replică mai consis
tentă. Totuși, unicul gol al 
reprizei a fost marcat tot de

cMm tunică £
Agrocompany Băcia - Corvinul 2005 Hd. 0-7 (0-6) __ _________ ______

Au marcat: Pepenar (min. 4), Dăscălescu (15), Furdean (17), Ambruș (33), 

Păcurar (39), lacob (42), Pribac (81).
FC Corvinul 2005 Hunedoara (repriza I): Opric - Tătaru, Ambruș, Irina, 

Crușoveanu - Vișan, lacob, Furdean, Pepenar - Dăscălescu, Păcurar.

FC Corvinul 2005 Hunedoara (repriza a ll-a): Cobliș - Călugăr (junior), 
Hațegan, Varadi (junior), Sălăjan (Retezatul Hațeg), Găldean (CSM Sebeș), 

R. Cristian (junior), Pribac, Vișan, lacob, Loghin (Școala „Gică Popescu"). 
Antrenor - Titi Alexoi.

Dăscălescu (la minge) a marcat golul doi al hunedorenilor

Corvinul prin Pribac (min. 
85), iar Al. lacob (Corvinul) a 
ratat un penalty în minutul 
75. „Sunt mulțumit de jocul 
juniorilor și al noilor achiziții. 
Dintre cei noi mi-au plăcut 
mult Găldean, Sălăjan și Lo
ghin”, afirma Titi Alexoi, 
antrenorul Corvinului.
Meci de caritate

Echipa
susține joi, 14 decembrie la 
Simeria în compania liderei 
Ligii a IV-a, CFR Marmosim,

ultimul meci amical din acest 
an. Partida se va disputa de 
la ora 14.00 pe stadionul Mar
mosim și va fi una cu scop 
caritabil, întrucât încasările 
de pe bilete vor fi donate unui 
copil care a suferit un acci
dent. Invităm așadar pe toți 
amatorii de fotbal din Sime
ria să vină la stadion pentru
a-și vedea favoriții în compa- 

secundă și pentru a face o
mică bucurie unui copil cu 
probleme.

PPE-DE salută România Europeana
Cel mai important grup politic din Parlamentul 
European este partenerul strategic al României
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• CM al cluburilor. Programul partidelor ce 
se vor disputa în semifinalele Campionatului 
Mondial al Cluburilor. Miercuri: Internacional 
(Brazilia) - Al Ahly (Egipt), ora 13.20, la To
kyo; joi : FC Barcelona (Spania) - Club Ameri
ca (Mexic), ora 13.20, la Yokohama. (MF)

J j J J > J J J J J Mutu - cel mai bun fotbalist
• Suspendare pe viață. Atletul norvegian 
Aham Okeke, depistat pozitiv în urma unui 
control antidoping efectuat în luna iulie, la 
un antrenament de la Goteborg, a fost sus
pendat pe viață de Federația Norvegiană de 
Atletism și de Comitetul olimpic din această 
țară. (MF) /

Revenire
Roma (MF) - Președin

tele clubului italian AC 
Milan, Silvio Berlusconi, 
a declarat ieri că Andrei 
Șevcenko, de la Chelsea, 
nu va reveni la AC Mi- ! 
lan, după ce sâmbătă î 
susținea că vrea să-l răs- j 
cumpere pe atacantul u- 
crainean. După cum se i 
știe, Șevcenko a fost î 
transferat de AC Milan j 
la Chelsea pentru 44 mi
lioane euro in mal 2006, 
după 7 sezoane petrecute 
in Serie A. Ucraineanul, 
care marcase 173 de go
luri în 296 jocuri pentru î 
AC Milan, a înscris 4 I 
goluri în 20 de meciuri i 
pentru Chelsea. Neadap- 
tarea sa la campionatul î 
englez a alimentat spe- i 
culațiile privind o even- i 
tuală revenire in Italia I 
în mercato din iarnă. 
Berlusconi a declarat j 
marți că are deplină în
credere în actualul lot al

Franz 
Beckenbauer

precizat 
vitor la re 
venirea lui 
Șevcenko.

Milanului și în antreno
rul Carlo Ancelotti. „Es
te o discuție închisă”, a

(Foto: EPA) 

An greu 
Munchen (MF) - 
Franz Beckenbauer a 
declarat că anul 
2006, cu organizarea 
CM din Germania, 
precum și cea de-a 
treia căsătorie a sa 
au constituit motivele 
pentru care îl poate 
considera „anul cel 
mai frământat din 
întreaga existență". 
„Cupa mondială 
2006 s-a desfășurat 
perfect", s-a felicitat 
singur președintele 
Comitetului de orga
nizare al CM 2006. 
„Apoi, m-am căsăto
rit șl nu te căsăto
rești chiar în fiecare 
zi, nici măcar eu", a 
glumit Beckenbauer, 
amintind de mariajul 
oficializat cu Heidrun 
Burmester, în Austria, 
în plin Mondial și în 
cel mai măre secret 
în 23 iunie, data naș
terii mamei sale, de
cedată anul acesta în 
ianuarie. în ceea ce 
privește sărbătorile 
de Crăciun, germanul 
a spus că le va petre
ce în Africa de Sud, 
țară care va organiza 
Cupa Mondială de 
fotbal din 2010.

■ Fotbalul românesc 
și-a desemnat cei mai 
buni jucători, antrenori, 
arbitri și conducători.

București (MF) - Atacantul 
echipei AC Fiorentina, Adrian 
Mutu, a fost desemnat, luni, 
pentru a doua oară consecu
tiv, cel mai bun jucător român 
al anului, în cadrul Galei Fot
balului Românesc 2006, festi
vitate ce a avut loc la World 
Trade Center. Pentru titlul de 
„cel mai bun fotbalist al anu
lui” au mai fost nominalizați 
Cristian Chivu (AS Roma), Ci- 
prian Marica (Șahtior Donețk) 
și Gabriel Tamaș (Celta Vigo). 
In cadrul galei s-au oferit trei 
premii de excelență: premiul 
pentru întreaga activitate în 
antrenorat - Angelo Niculescu; 
premiul pentru întreaga acti
vitate în arbitraj - Aron Huzu; 
premiul pentru întreaga cari
eră de conducător de club - 
Gino Iorgulescu. Jucătorii 
Nicolae Dică (Steaua) și Clau-

Mutu este cel mai bun atacant al Florentinei (Foto: epa>

diu Niculescu (Dinamo) au 
fost desemnați cei mai buni 
jucători din campionatul in
tern în 2006, în timp ce tehni
cianul stelist Cosmin Olăroiu 
a câștigat premiul pentru cel 
mai bun antrenor. Fotbaliștii 
Viorel Moldovan (Rapid) și

Ionel Ganea (Dinamo) au fost 
premiați la categoria „Cea 
mai spectaculoasă revenire în 
fotbalul românesc”. Conducă
torul de club al anului 2006 a 
fost desemnat directorul exe
cutiv al FC Dinamo, Cristi 
Borcea, iar premiul pentru

investitorul anului a fost acor
dat acționarului majoritar al 
FC Rapid, George Copos. So
rin Corpodean a fost desemnat 
cel mai bun arbitru în 2006. 
Trofeul fair-play i-a fost acor
dat mijlocașului echipei Stea
ua, Bănel Nicoliță.

Al patrulea tenisman din istorie

Campioni de Legendă
București (MF) - Președintele Fundației 

Atletismul Românesc, Iolanda Balaș Soter, 
care, marți, a împlinit 70 de ani, a primit, 
la Cercul Militar Național, din partea Fun
dației Casa Campionilor, trofeul „Campioni 
de Legendă”, iar din partea Administrației 
Prezidențiale, Steaua României în grad de 
comandor. Iolanda Balaș Soter a declarat că, 
începând cu 2007, dorește să acorde anual un 
trofeu, care îi va purta numele, juniorilor 
practicanți ai atletismului. „Nu mă așteptam 
la o asemenea manifestație de simpatie. 
Doresc să mulțumesc Fundației Casa Cam
pionilor și Clubului Sportiv al Armatei pen
tru această zi care mă emoționează.”, a spus 
Balaș.

CCSârC Prandelli, antrenorul echipei de 
fotbal Fiorentina, Ia care activează românii 
Adrian Mutu și Bogdan Lobonț, a primit 
titlul de cel mai bun tehnician italian al 
sezonului 2005-2006. (Foto: epa)

■ Elvețianul Federer și 
belgianca Henin sunt 
cei mai buni jucători de 
tenis în 2006.

Londra (MF) - Tenismanul 
elvețian Roger Federer și 
jucătoarea belgiană Justine 
Henin-Hardenne au fost 
desemnați de Federația Inter
națională de Tenis (ITF) cei 
mai buni jucători în anul 
2006, a anunțat cotidianul 
Gazzetta dello Sport.

Federer este al patrulea 
tenisman din istorie care este 
premiat în trei ani consecu
tivi de ITF, după Bjorn Borg, 
Ivan Lendl și Pete Sampras. 
Roger Federer a terminat 
sezonul 2006 pe primul loc în 
clasamentul ATP, a câștigat

Roger Federer

trei din cele patru turnee de 
Grand Slam, Australian O- 
pen, Wimbledon și US Open, 
și a obținut victoria în Mas
ter sul Campionilor de la 
Shanghai. De asemenea, Jus
tine Henin-Hardenne a ter-

Justine Hardenne (Foto: epa)

minat pe prima poziție în 
clasamentul WTA, a câștigat 
tuneul de la Roland Garros, 
a fost finalistă în celelalte trei 
turnee de Grand Slam și a 
câștigat Mastersul Campioa
nelor de la Madrid.

Risc ridicat
Paris (MF) - Meciul 

dintre Paris Saint-Ger
main și Panathinaikos A- 
tena, din grupa G a Cu
pei UEFA, programat 
miercuri, a fost clasat de 
forul european drept par
tidă „cu grad ridicat de 
risc”, pentru această în
tâlnire fiind desemnat și 
„un delegat special pe 
probleme de securitate”. 
Acest meci a fost clasat 
cu grad ridicat de risc 
din cauza evenimentelor1 
petrecute recent. La 23 £ 
noiembrie, la partida 
PSG - Hapoel Tel-Aviv 
din CU, răfuielile specta
torilor s-au soldat cu un 
mort și un rănit.

Englezul Jonathan
Woodgate nu este sigur 
că Real îl va dori înapoi 
după ce va expira împru
mutul pe un sezon la Mi
ddlesbrough. (Foto: EPA)

_

Cei mai buni gimnaști ai anului
■ Sandra Izbașa, Dră- 
gulescu și Mavrodinea- 
nu, sportivii anului la 
FR Gimnastică.

București (MF) ■ Titlul de 
sportivul anului 2006 a re
venit gimnaștilor Sandra 
Izbașa, la feminin, Marian 
Drăgulescu, la masculin, și 
Valentin Mavrodineanu, la 
gimnastică aerobică.

Secretarul general al FR 
Gimnastică, Mircea Apolzan, 
a declarat marți că topurile 
au fost întocmite pe baza 
rezultatelor de la competițiile 
din 2006. Clasamentele com
plete ale celor mai buni 
sportivi din cadrul FRG, pe 
cele trei discipline, sunt 
următoarele: Gimnastică
artistică feminină - Sandra 
Izbașa, urmată de Cătălina 
Ponor, Steliana Nistor, Floa-

Sandra Izbașa

rea Leonida, Aluissa Lăcus- 
teanu, Dana Druncea, Lore- 
dana Șucar, Elena Chirie, 
Andreea Grigore și Cerasela 
Pătrașcu. Gimnastică artis
tică masculină - Marian Dră
gulescu, urmat de Flavius 
Koczi, Alin Jivan, Răzvan Șe- 
lariu, Daniel Popescu, Dan 
Potra, Robert Stănescu, Adri-

Cea mai bună judoka
București (MF) - Campioa

na europeană Alina Dumitru 
a fost declarată de FR Judo 
cea mai bună sportivă în anul 
2006, în care a câștigat patru 
medalii de aur, una la Cam
pionatul European și trei în 
etapele de Cupă Mondială, la 
categoria 48 de kilograme. 
Alina Dumitru, legitimată la 
clubul Steaua Petrom, a ocu
pat locul întâi în ierarhia rea
lizată de FR Judo, cu 180 de 
puncte, fiind urmată de Ioana 
Aluaș (U CSM Cluj - Dinamo 
București, 140 puncte) și Dan

Fâșie (CSM Liberty Oradea, 
100 puncte). Pe următoarele 
locuri s-au situat, în ordine, 
următorii sportivi: Costel 
Dănculea (Dinamo, 70 puncte), 
Monica Ungureanu (CSM Cra
iova - CSM Cluj, 65 puncte), 
Alina Croitoru (U CSM Cluj - 
Dinamo București, 60 puncte), 
Alina Lotoroșanu (Steaua Pe
trom, 60 puncte), Corina Că- 
prioru (U CSM Cluj - Dinamo 
București, 45 puncte), Claudiu 
Baștea (Dinamo, 40 puncte) și 
Andreea Chițu (Steaua Pe
trom, 40 puncte).

Marian Drăgulescu (Foto: epa)

an Bucur, Cosmin Malița și 
Marius Berbercar. Gimnas
tică aerobică - Valentin Ma
vrodineanu, urmat de Mircea 
Zanfir, Mircea Brânzea. Mi- 
haela Pohoață, Raluca Băbă- 
ligea, Mădălina Cioveie, Cris
tina Nedelcu, Cristina Anto
nescu, Izabela Lăcătuș și 
Cristina Marin.

Mijlocașul echipei Chelsea Londra, Joe Cole, va fi 
indisponibil timp de o lună din cauza unei accidentări 
Ia piciorul drept, a anunțat, luni, clubul englez. (Foto: epa) 

. .................’............................
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WltCS & ROS cntâ COLABORATORI 
peUniRKtibrcideedRp«ffl«iteDipTV.

' faHHțide câștig mri!
JtMUNHOMe OO-SMMjOWH (5.005 RO 

pt M. Mm m nte rtrasțn saați h 
•354 4001441 sa h stdH RCS & RDS dm
Mri Canin, ir. 12, bl A4-2, parter, Hmedean

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 

ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Arad și Satu Mare caută pentru colaborare

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

cuwHHțț
(71363)

b TiațlOlYa/

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

Macintosh: QuarkXPress,
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

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

Inform Media SRL.
Bajusz Andrâs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro 
Informații: 0724-22-03-65.

• et inteimediar, 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 văzutl 
Preț 130.000 RON, tel. 223400, 0724/069303, 
0742/005228. (A5)
• dec, zona Parc (Avram lancu), parter, ST 55 
mp, amenajat, ideal pentru locuit, sau birou, 
cabinet, preț 40.000 euro, neg.,-; tel. 235208 
0729.018866,0724.620358. (A6)
• zona Dada, et. intermediar, termopane, modi
ficat, parchet laminat, bine întreținut, preț 22.000 
euro, tel 235208; 0724.620358; 0729.018866. (A6)
• zona N. Bălcescu, modificat, balcon închis, 
parchet în camere, laminat pe hol și bucătărie, 
gresie, faianță instalații suplimentare noi, preț 
89.000 RON, tel. 235208; 0724.620358; 0729.018866 
(A6)
• zona Gojdu,-etaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorizat, suportă modificări, 55 mp, 
preț 125.000 ron. Tel. 235208 0724/620358 (A6)

• 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 Zamfirescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dadă 2 camere, CT, parchet, gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• semidec, multiple îmbunătățiri (gresie, 
faianță geamuri termopan, CT, parchet laminat, 
vedere pe 2 părți), etaj 3, zona Gojdu, preț nego
ciabil, tel. 231.800; 0740/317.314. (A9)

• Brad, gresie, faianță parter,zonaA,preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)

Pentru că e Luna Cadourilor, 21 decembrie vă poate aduce

a câte I -1 I 1111 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 în 20 decembrie. Cu CL fiecare 
literă este câștigătoarei

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.

Vând ap. 2 camere (03)
• decomandate, 50 mp, etaj 1, zonă Zimfirescu 
preț 1,200 mid. lei, negociabil. Tel. 0745/253413. 
(T)

• HațeftAJeeaTrandafirilor, nr.3, bl.A2.sc.
B, ap. 22, parter, preț negociabil. Tel. 
0726/834634. (10/12.12)

• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă, gaz. preț 1.250 mid. lei. Tel. 0254/223336. (T)
• decomandate, twkii Decebal, et. Intermediar, 

. balcon închis, parchet, ST 55 mp, etaj 2.
cărămidă, bucătărie mare, contorizări, 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)

* - • decomandate, contorizări, balcon închis, 
îmbunătățiri, Zona Minerului, 85.000 RON. 
0726/316796; 0745/639022. (Al)

m| bd. Bălcescu, et. 2, dec., centrală termică 
amenajat, preț 120.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
o zona Mineralul, et. 1, dec., faianță gresie, 
balcon, parchet, preț 26.000 euro, tel. 221712 sau 
0724/305661.(A2)
• ii Gojdu, et intermediar, semidec, contorizări. 

t. parchet, preț 115.000 RON, tel. 221712 sau 
! 0724/305661. (A2)

• In Dada, parter, faianță gresie, termopane. 
S convertor, preț 70.000 RON, tel. 221712 sau

0724/305661. (A2)
• pe bd. Decebal. et intermediar, amenajări, 
centrală termică preț 140.000 RON, neg., tel. 
221712 sau 0724/305661. (A2)
• urgent, zona Bălcescu, dec., et. 2, amenajări 
moderne, centrală termică preț 125.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dacia, balcon, fără amenajări, 
preț 78.000 RON, tel. 0740/0139/1. (A2)
• b-dtri lullu Maniu, dec, et. 8/10. parchet 
balcon mare, contorizări, preț 105.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)

• semidec, gresie, faianță parchet, reparti
toare, et. 2, zona Al. Moților, preț 980 mii. neg., 
tel. 0740/290024. (A3)
• zona Bălcescu - I. Corvin, decomandate, 
centrală termică modifcări, parchet, gresie, 
faianță ușă de lemn capitonată, bine întreținut, 
preț 127.000 ron negociabil, accept credit 
ipotecar, tel. 0723/251498,0745/302200. (A4)
• etaj intermediar, zona 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 inteimedar, zona Gojdu, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță ușă metalică 
instalații sanitare noi, modificări, preț 35.000 
euro negociabil, tei. 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 8 dec., contorizări, 2 balcoane mari, str. 
Dorobanți, preț 140.000 RON, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• et 3, contorizări, parchet, bloc de cărămidă 
Al. Moților, preț 66.000 RON, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CLI
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 ÎS;
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;
□ia - 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.

CONCURS

PERSOANE SI COLETE

TEL: Deva -0254/23.15.19
Hunedoara -0254/74.87.84

ITALIA 
SICILIA 
SPANIA 
GRECIA

• 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)
• drcult, gresie, faianță parchet, cabină de duș, 
balcon închis, et. 2, zona Daciă preț 1 miliara, 
tel.0740/290024. (A3)
• semidec, gresie, faianță parchet, canalizare 
separată zona Al. Teilor, preț 650 mii, neg, tel. 
0740/290024. (A3)

»

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

Â1 - Prima Invest
A2 - Garant Consulting
A3 - Imobfranc
A4 - Fiesta Nora
A5 - Casa Betania
A6 - Rocan 3000 SRL
A7 - Mimason
A8 - Morellia
A9 - Elitte
A1O - Liliacul Multicom
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PIESE AUTO DIN IMPORT
PENTRU

O P EI - 

SKODA 

WOLSVAGEN

Deva, bd. Oecebal bl.k parter tel 227546

^NBmxi srl

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

cu sediul în Deva, str.
M. Eminescu, nr. 48, 

angajează 
MUNCITORI

NECALIFICAȚI pentru 
DEPOZIT ARAD.

Oferim salariu moti
va nt, 3 mese/zi și 
cazare gratuită.

Informații la sediul 
unității sau la tel.
0254/226.149, 
0254/232.715, 
0729/009.776.

(72268)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent, Deva, plata Imediat. Tel. 215212. (Al)
• foarte urgent, apartament 2 camere tn Deva, 
orice zonă, indiferent de etaj, șe oferă preț bun, 
plata imediat, de preferință fără amenajări, se 
oferă de la 65.000 ron pănă la 130.000 ron, tel. 
0745/303300,0723/251498 (A4)

închiriozâ outoturijme, 
utilitare și autoturisme 

pentru taxi. 
Prot unic!
Informații

la tel. 0722/678.722.

Vând ap. 3 camere (05)

TOUR IMPEX GROUP vă oferă: |
SCULE ELECTRICE, MOTOFIERĂ STRAIE, MOTOUNELTE, £ 

UTILAJE AGRICOLE, CENTRALE TERMICE ._______
(VI ni;ii flexibil SIS | IM Dl R V(’l< 

l;u;i(ĂRII Dl Ml M \! DOBÂNDĂ I2.9',
1. Deva, bd. Decebal. bl. I parter tel: 230310 
2 Deva, bd. I. Maniu, bl. I parter tel: 230210
3. Hunedoara, bd. Corvin nr. 9 tel: 712592
4. Orăștie, str. Eroilor. bl.Cl part, tel: 244603
5. Brad, str. Avram lancu, bl.43 p. tel: 612822

Aprobare pe 
Ă’j Ioc.

estimafi nance'

&CRIOTI deva. str. narastiblb

SERVICII DE CURĂȚENIE

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

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

---------- T--------------------------------------------------------

Moș Crăciun a VENIT!!!
.sSjșc cu numai nswtrvAindut),
puteți achiziționa un calculator * pentru sărbătorile de iarnă 

+ GRATUIT o cameră web
‘fără monitor

Veniți la DUAL să vă luați cadourile
bd.l.Mamu, U.C, parter, tek230449

mtau. met

S.C. DITEL NET S.R.L.
Deva, Str. B.Șt. Delavrancea 
Nr.9A
Tel: 0254217402
Tel/Fax: 0254 243000
Mobil: 0744118773
E-mail: cdinis@smart.ro

DITELNET 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

(64978) 
REALIZARE, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

• urgent, Mmldecomandate, balcon Închis, 
parchet etaj 2, contorizări, 2 focuri, zena Astoria, 
preț 950 milioane, negociabil. Tel. 0742/019418. 

(Al)
• Qojdu, etal 1, contorlzărl complete, parchet, 
balcon, fărăimbunătățirl, preț 136.000 ron. Tel. 
0726/710903.(Al) '
e 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 garaj, boxă zona Imp. Traian, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• semldee, parchet, apometre, repartitoare, 
balcon închis, zona Gojdu, preț 13 miliarde, tel, 
0740/290024. (A3)
• decomandate, N mp, contorlzărl totale, 
parchet balcon mare,2 băl; zona Bălcescu, preț 
130.000.ron negociabil, accept credit Ipotecar, 
tel. 0723/251499,0745/302200,2328^^) ‘
• cu garai șl boxă mare, zona împărțitul Tralan, 
110 mp, etaj 2, cu centrală termică’tetmopan, 
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)
• dac, at 2,' CT proprie, 2 băl, 2 balcoane,
geamuri termopan, mobilat sttDorohanțl, preț... 
53.000 euro, tel. 223400, 1720/3,78'6
0742/005228 (A5)
• at Intermtdiar, 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 DictbaL et. 3, termopane, 2 băl cu gresie 
șl faianță, 2 balcoane închise, totul contorlzat, 
parchet Tn camere, merită văzut, preț 45.000 
euro, tel. 235208; 0724.620358; 0729.018866. (A6)
• zona DocobaL decomandate, CT, parchet preț 
135.000 RON, neg, tel. 235208; 0724.620358; 
0729.018866. (A6)
• zona împăratul Traian, Deva, etaj Intermediar, 
decomandate, 2 băl, 100 mp, centrală termică 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță parchet 
merită văzut, garaj sub bloc, preț 80.000 euro. 
Tel. 235208,0724/620358, (A6)
• str. Scărișoara, et. 3, semldec., liber, balcon 
închis, laminat, apometre, Instalație făcută pt. 
CT, preț 95.000 RON, tel. 206003,0749/268830. (A7)
• zona THu Maiorescu, semldec., et 4, izolat CT, 
ușă metal, s=60 mp, preț 125.000 RON, neg., tel. 
206003,0745/159608. (A7)
• B-dul 1 Decembrie, semidec., et 1, liber, 
contorizări, neamenajat, vedere la bulevard, 
preț 170.000 RON, neg., tel. 206003,0745/159573, 
(A7)
• B-dul DocobaL dec., 2 băi, bucătărie mare, 
balcon de 10 mp, cu vedere la bulevard, CT, ușă 
metalică preț 140.000 RON, neg., tel. 0745/640725. 
(A7)
• zona parc, dec., 2 băi. balcon mare, cu vedere 
spre cetate, CT, amenajat frumos, aprobări + 
oroiect pentru mansardare. preț 62.000 euro 
neg., tel. 0749/268830. (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, 
pretaoil pentru birouri sau locuit preț 180.000 
ron, neg, tel. 0746/779288. (A8)
• somidoc, camere cu parchet, contorizări. 
balcon, etaj 1, zona Gojdu, Deva, preț 130.000 
Ron, tel. 231800. (A9)
• zonă centrală. Brad, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel, 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

Calculatoare si accesorii 
(51) * I

i Piața Victoriei 5B/10 
tel: 0359 / 405.002 

“ BENE intern.țfoN.i
| calculatoare • monitoare
I imprimante ■ accesorii pc
■ taportmordbectxtaemeol^MCBmllMid

Ofertă speciali:
! HO*™ ÎS ■ LCD Witt SCREEN te FUTON, tmtWX 
> Mmns, m î amufl. m k* m Hcuo. e tM «mmhe 
i LAPTOP MSI 3400 MHZ, 512 DURAM â 
HDD 80 GB, DVD-RW, 2199 RON,«minai § 
LAPTOP Pilite u 99$ HM, mnoi»

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS

5

■ TAMPLARIE PVC fl ALUMINIU PROFILE REHAU
■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
* 10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

Cumpăr ap. 3 camere (06)

e In Deva, orice zonă indiferent de amenajări, 
sau etaj, evaluare la vedere, cu plata urgent tel. 
07B/-KUW «745/302200,232809. (A/

Vând ap. 4 camere (07)

e urgent Den, zona l. Maniu, dec., 2 balcoane, 2 
băl, 120 mp, centrală termică aer condiționat 
preț 80.000 euro. Tel. 215212. (Al)
• sdec, CT, parchet balcon, zona Miorița, preț 
40.000 euro, tel. 0726/316796; 0745/639022. (Al) 
e dec, gresia, faianță parchet CT, garaj, boxă 
et Intermediar, zona împăratul Traian, preț 
70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
e dec, CT, 2 băi, boxă 2 balcoane, st=U2 mp, 
et intermediar, zona pizzeria Veneția, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3) 
e dec, Mng, faianță gresie, 2 băl, 2 balcoane, 
bucătărie modificată, et. Intermediar, zona 
Banca Transilvania, preț 70.000 euro, neg,, tel. 
0740/290024. (A3)
• rana Cârpiți, etal 1, balcon mare închis, 
contorlzărl, parchet, fără modificări, sau 
amenajări, accept credit Ipotecar, preț 5Q.000 
euro negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498, 
232809. (A4)
e decomandate otel 2, zona Eminescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică parchet, 
fără modificări, sau amenajări, poziție 
deosebită accept credit Ipotecar, tel. 
0745/302200,0723/251498. (A4)
e et 1, dec., 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 53.000 euro, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
e dec, «»=100 mp, contorlzărl, zona Dorobanți, 
preț 46.000 euro, tel. 223400, 0720/387896. 
0740/914688. (A5)
etarmoiMM, CT proprie, bucătărie mare, 
cămară fn balcon, Al. Lalelelor, preț 42.000 euro, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5) 

e zonă uMncentriM, et 2, st 100 mp, balcoane 
spațioase, decomandate, gresie, faianță, 
parchet în camere, 2 băl, CT, proaspăt zugrăvit 
merită văzut preț 60.000 euro, tel 235208; 
0724.620358 (A6)
e bloc ctrlmldt, zona Goldu, CT, preț 45.000 
euro, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et 
bun, gresie, faianță, CT, 2 balcoane, I nst sanitare 
noi, parchet termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et bun, CT, 2 balcoane, parchet 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
o zona L corvln, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
• doc, 2 băl, hol central, balcon, etal 3, zona 
23L8M (AMeVS'Drtț 501100 BUr° neBOclabl1'te1.

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Dmm, i balcoane, 2 băl, scară Interioară 
centrala termică 130 mp, preț 240.000 ron. Tel. 
0722/564004. (Al)
• zonal Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et. bun, 3 băl, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
«7«/7aei7iî, (A8)

Vând case, vile (13)

• cu* tn Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, etaj 1, central, cu îmbunătățiri, în Deva, 
plus diferență Tel. 0254/215795. (T)
• casă nouă în Deva, P+E+M, sc 240 mp, 2 
Intrări separate, 5 camere, 2 băl, 2 bucătării, 
garai, centrală termică canalizare, 400 mp teren, 
prej 98000 euro, negociabil. Tel. 0722/564004.

• cart la 14 km de Deva, 3 nivele, garaj șl 800 mp 
teren, totul nou, canalizare, apa, gaz, curent 
preț 65,000 euro. Tel, 0722/564004. (Al)
• cuă MMmască cu teren 2000 mp. fs 24, 
apă gaz, canalizare, preț 38 euro/mp, neg., tel. 
0742-019418 (Al)
• urgent, 4 camere, bale, bucătărie, curte șl 
grădină st=1500 mp, apă curent sobă teracotă, 
zona Cristur, preț 1,8 miliarde, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• urgent, 2 camere, hol, bucătărie, cămară beci, 
bucătărie de vară anexe, apă curentă curent 
trifazic, livadă s=2000 mp + 2000 mp teren lăngă 
casă zona Geoagiu, preț 25.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• 2 canwre, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st=400 mp, zona Călugărenl, 
preț 230.000 RON, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688 (A5)
• cază P+l, 4 camere, 2 băi, garaj, CT proprie, 
parțial termopane, st=1.200 mp, Deva, .preț 
100.000 euro, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (A5)
• zonă uttracontrală casă modestă 450 mp, 
acces auto, toate utilitățile (apă gaz, curent), fs 
15 m, merită văzută preț 250.000 ron. Tel. 235208 
0724/620358 (A6)
• zona Boridu, D+ P+l, 4 camere, 2 băi, 2 
bucătării, balcon, scară interioară garaj pentru
2 mașini, grădină centrală termică preț 200000 
euro, tel. 235 208 0724-620358 (A6)
• construcții 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi,
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (AS)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garai, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• 3 cantora, bucătărie, baie (gresie, faianță), 
piscină curte, ST=580 mp, zona ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro negociabil, tel. 231.800; 
0740/317314. (A9)
• Brad, 2 camere, grădină, lăngă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)

• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613.366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
«788/040. 0. OToS/'ISRAS’ tAlO)

Cumpâr casă (14)

■ urgent ta Deva sau Simeria, cu grădină plata 
Imediat. Tel. 215212. (Al'

Vând case la țară (17)

• Băda, 2 corpuri, 2 nivele, 7 camere, terase, 
pivniță centrală termică apă curentă gaz, 
canalizare, garaj, curte, grădină anexe, preț 
62.000 euro, negociabil. Tel. 0254/264523, 
0254/211273. (T)
• casă ta comuna Unirea, lângă Hațeg, preț
negociabil. Tel 0,0)_______________

Vând garsoniere (19)

• urgent zona Mărăștl, parter, balcon închis, 
contorizări, complet amenajată 2 focuri, preț 
negociabil, la vedere. Tel. 222313,0747/692330. 
(T)
• zona Mărăștl st 30 mp, contorizări, parchet, 
balcon închis, preț 65.000 RON. Tel. 0726/710903. 
(Al)
• confort 1, dec., bucătărie, bale, faianță gresie, 
contorlzărl, et Intermediar, zona Dorobanți, preț 
85.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• confort 1, dec., bucătărie, baie, faianță gresie, 
suprafață de peste 40 mp, zona Dorobanți, preț 
110.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• 2 camere, bale, et. Intermediar, zona Gojdu, 
grej 67.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara.

• doc, ocupabU Imediat zona Zamflrescu, preț 
22.000 euro, neg., tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)
• doc, bucttlrio, bale, faianță gresie, balcon, 
contorlzărl, zona Contlm, preț 85.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• urgtnt, zona Dorobanți, et Intermediar, 
balcon, contorlzărl, preț 80.000 RON, tel. 
0740/013971.(A2)
• urgent zona Dacia, modernizări, et. 1, preț 
60.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Gojdu, et. Intermediar, 
contorlzărl, preț 67.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• somldoc, zona Mărăștl, preț 65.000 RON, tel. 
0740/290024. (A3)
• doc, gresii, faianță parchet, CT, bucătărie 
modificată zona Dorobanți, st=40 mp, tel. 
0740/290024. (A3)
• urgent, semldec, parchet gresie, faianță 
repartitoare, mobilată balcon închis, zona 
Mărăștl, preț 670 mil., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• zona Dtcebal zona pieței, cu balcon, deco
mandată debara, bale mare, gaz 2 focuri, 
termopan, parchet, ocupabllă Imediat, preț 
83.000 ron negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (A4)
• zona M. Viteazul ■ piață balcon, fără 
modificări sau amenalărl, ocupabllă în 7 zile, 
accept credit Ipotecar, preț 71.000 ron nego
ciabil, tel.0788/165703,0745/302200. (A4)
• et 1, dec., contorlzărl, termopane, gresie și 
faianță modeme, Al. Romanilor, preț 65.000 RON, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0742/005228 (A5)
• st ă contorlzărl, balcon, Al, Crișulul, preț 
48.000 RON, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• parchet laminat, apometre, lavabil, B-dul 
Kogălnlceanu, preț 75.000 RON, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228 (A5)
• zona M. Eminescu, dec., et. 3, ocupabllă 
Imediat preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorlzărl, 
ocupabilă Imediat preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208,0729/018868 (A6)
• zona Plată et 2, contorizări, balcon, parchet 
preț 235208 0724/620358 (A6)
• urgent zona Dacia, dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada, 1 cameră bale, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet gaz contorlzat 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)
• dac, amonalatâ (parchet laminat, gresie, 
faianță), contorizări, etaj 3, zona Zamfirescu 
Deva, preț 85.000 Ron negociabil, tel. 231.800; 
0740/317314. (A9)
• somldoc, suprafață 35 mp., cameră cu 
parchet contorizări, balcon, zona Mărăștl, Deva, 
preț 62.000 Ron negociabil, tel. 231.800; 
0740/317314. (A9)
• Brad, confort 1 sporit etaj 2, mobilată preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)

Vând terenuri (21)

• două terenuri extravilan, de 6000 și 24.700 mo,
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte® 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272». 
0723/732560. (T) «
• Intravilan, pretabH depozlt/hală producți^

hotel, pregătit pentru a construi pe el, la DNÎt 
3041 mp, fs 90 m, CF, PUD, CU, avize, proiect hală 
de 420 m, branșamente de utilități, liber de 
sarcini, tel. 0723/230204. CT) i
• regent teren intravilan, st=3519 mp, fs=20 m) 
zona Bârsău, preț 13 euro/mp, acces din drum, 
tel. 0740/290024. (A3)
• teren Intravilan, st=2.750 mp, fs=20 m,
facilități: apă curent gaz, zona Sântandrei, preț 
15 euro/mp, tel. 0740/290024. (A3) A,
• teren Intravilan, st= 5.700 mp, fs=30 
facilități: apă gaz, curent zona Sântuhalm, pre, 
20 euro/mp, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• ta 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= 2300 mp, 
fs=13 m, curent electric, gaz metan, preț 7 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0720/387896. 
0742/005228 (A5)
• teren Intravlan la DN 7, între Deva și Simeria, 
2 parcele alăturate a căte 3.600 mp, fiecare, 
utilități în zonă preț 19 euro/mp, neg., tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (A5)
• 3 pared* cu s=800 mp, 20 x 40 m, intravilan, 
utilități în zonă loc drept șl panoramă super, 
Deva, în prelungirea str. I. Vulcan; preț 18 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (A5)
• zona am 1000 mp, fs 15 m, toate utilitățile, 
ideal construcție casă panoramă superbă preț 
40 euro mp. Tel. 235208 0724/620358 (A6)
• Intravilan, Dova, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208 
0729/018866. (A6)
• tatravflan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă, certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
toate cu proiect șl branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg, tel. 
0745/786578 (A8)
• Deva, Intravttan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, Ideale 
pentru birouri șl depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
• Intravilan, ta Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, FS- 
18 utilități în zonă preț negociabil, tel. 212.141 , 
sau 231800. (A9)
• S SOfrlOOO mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp., tel. 231800 
sau 0745/511.776. (A9)
• Brad ■ Dava, 1800 mp, Intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, 1 ha, zona B, Intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613368 0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 03 ha+pădure, pentru construcție case 
de vacanțe, la șosea pe malul Arleșulul, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

Vând spații comerciale (25)

• Deva, 180 mp+teren, 2 garaje, CT, canalizare) 
apă gaz, preț 82.000 euro, tel. 215212. (Al)

• urgent hală de producție, 5 birouri, ram m, 
poduri rulante, curent trifazic, CT, teren aferent 
4800 mp, zona industrială Deva, tel. 0740/290024, 
0254/232060. (A3)
• zona Goțdu, modificat în spațiu comercial, 
contorizări, preț 36.000 euro negociabil, tel. 
0723/251498 0745/302200,232808 (A4)
• zona Eminescu, parter, modificat spațiu 
comercial, parchet gresie ;i faianță contorizări,' 
ocupabil repede, preț 120.000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498,232809. (A4)
• zona Mărăștl st 24 mp, toate facilitățile, grupe, 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578 (A8) 11

Vând alte imobile (27)

• două camere la parter (uscătorii), zona Baroul
de avocați; complex de alimentație publică P+I 
și apartament de serviciu. Tel. 0723/514133) 
235570. (T) 1
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent zona Blăjeni, preț negociabil, tei 
0254/61336^ 07HUX». «0. «/«a/158 '3. (A10)'

Imobile chirii (29)

• închiriez apartament 2 camere ultracentral,
nemobilat, centrală termică preț 400 ron/lună 

Tel. 0722/258444. (T) jj
• ofer spre închiriere garsonieră în Deva, 
mobilată complet, preț 80 euro/lună. Tel. 215212. 
(Al)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
complet mobilat preț 150 euro/lună. Tel. 215212. 
(Al)
• ofer spre închiriere ap. 2 cam. mobilate, 
centrală termică preț 180 euro/lună. Tel. 0740- 
210780. (Al)
• 40 mp, preț 400 euro/lună tel. 0740-210780.

• toarte iigent, garsonieră în Deva, orice zonă 
se oferă preț bun, plata imediat, de preferință 
fără amenajări, se oferă de la 67.000 ron până la 

90.000 ron, tel. 0745/302200,0723/251498 (A4)

cu sediul în Deva, , r 
str. M. Eminescu, 
nr. 48, angajează 

MUNCITORI
NECALIFICAȚI . 

pentru DEPOZIT 
DEVA.

Oferim salariu 
motivant, o masă 

caldă pe zi. 
Informații la sediul 
unității sau la tel.
0254/226.149, 
0254/232.715, 
0729/009.776.

(72268)

RECLAME

mailto:cdinis@smart.ro


MIC* PUBLICITATE /l1miercuri, 13 decembrie 2006 CUM®

țfețvjg SC FELVIO DISTRIBUTION SRL
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: 
dmanolescuaifelvlo.ro sau la fax: 0254/223 320 până la data de 14 

decembrie 2006. (72130)

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

organizator abonamente 
pentru Deva

Condiții:

• ioni Map Centrală, st 112 mp, birou, grup 
social, preț 4 euro/mp, neg. Tel. 0742/019418. 
(Al)
• pa b-dui Decebal, et. 2,2 camere dec., reparti
toare, mobilat frumos, s=56 mp, preț 150 
euro/lună și garanție, din 10 decembrie, tel. 
0745/367893. (A2)
• pa b-dtd Decebal, et, 1,3 camere dec., mobilat 
frumos, repartitoare, s=70 mp, preț 700 
RON/lună și garanție, tel. 0745/367893. (A2)
a. str. Caraglata, 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 
Mărăști, 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 amendat zona BRD Deva, CT, termopane, 
preț 8 euro/mp, neg., (360 euro/lună, neg.), tel 
235208,0729.018866,0724.620356 (A6)
• zona Măiășfl, apartament 3 camere (living și 2 
dormitoare), termopane, centrală termică, 
podele laminate, tv color, gresie, faianță, 
mobilat și utilat preț 300 euro/lună. Tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• caut apartament* 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)
• apartament * camere, zpna Liliacului, etaj 
intermediar, de lux, centrală termică, 
termopane, gresie + faianță, parchet, complet 
mobilat și utilat merită văzut, preț negociabil, 
tel. 235208,0724-620358. (A6)
• apartament 2 camere, zona Dacia, et.3, C.T., 
pe termen lung, pentru persoane serioase, preț 
100 euro/lună + garanție, tel. 0745/640725. (A7)
• genonieră, zonă centrală, et. 1, mobilată, 
contorizări, preț 100 euro/lună + garanție, tel. 
0745/640725. (A7)
• garsonieră, dec, nemobilată, parter, zona 
Trident, preț 100 euro/lună + garanție, tel. 
0745/159608. (A7)
• apartament 2 camere dec., mobilat CT, zona 
BancaTransilvania, pe B-dul 22 Decembrie, preț 
200 euro/lună + garanție, tel. 0749/268830. (A7)
• apartament 2 camere dec., et 2, nemobilat 
zonă centrală, preț 150 euro/lună, tel.

—.0749/288830, W) ~ " ------ ---------- --
• apartament 2 camere, mobilat și utilat pentru 
pretențioși, CT, termopane, pe termen lung, preț 
250 euro/lună neg., tel. 0745/640725. (A7)

• apartament 3 camere dec., zonă centrală, 
mobilat, utilat contorizări, preț 200 euro/lună 
tel. 0745/159608. (A7)

• apartament 3 camere semidec., et. 1, nemo
bilat, contorizări la apă gaz, zona centrală preț 
180 euro/lună tel. 206003,0749/268830. (A7)
• apartament 2 camere semidec., parter, zona 
Kogălniceanu, balcon, apometre, gaz contorizat 
nemobilat, preț 120 euro/lună, tel. 206006, 
0749/268830.(A7)
• Închiriez spațiu comercial, s=32 mp, zona 
Bălcescu, nou amenajat modern, pentru birouri, 
sediu firmă preț 250 euro/lună neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• închiriez sp. corn., s=16 mp, geam la alee, 
acces prin scara blocului, apă caldă căldură, 
preț 50 euro/lună tel. 206003,230324. (A7)

• închiriez uscătorie amenajată ca sp. corn., 
pentru diferite activități, vedere în spate, zona 
Trident, preț 200 RON/lună, neg., tel. 206003, 
230324, (A7)
• ofer spațiu pentru depozitare, parter de vilă 
zona Simion Bărnuțiu, preț 100 euro/lună tel. 
206003,230324. (A7)
• închiriez spațiu comercial, s=50 mp, 2 
încăperi, grup sanitar, zona Pavilioanele 
ofițerilor, pretabii prestări servicii, preț 600 
RON/lună tel. 206003,230324. (A7)
• spațiu comercial în Deva, zonă ultracentrală 
S-140 mp, amenajat, contorizări, preț negociabil, 
tel. 231800 sau 0745/511.776. (A9)
• comercial, $-203 mp, zona 22 Decembrie, 
Deva, preț negociabil, tel. 212.141 sau 
0745/511.776. (A9)

Auto românești (36)

• vând Dada papuc, dublă cabină 5 locuri, af 
2004, vopsea metalizată km reali, service la zi, 
taxe la zi, 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)

Auto străine (37)

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

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

•vând agent abricht motor trifazic cu două cuțite 
cu ridicătoare, preț negociabil. Tel. 611439. (T)

Mobilier și interioare (47)

• vând convenabil mobilă second, birou, 
servantă, hol, bucătărie, mochete, mașină 
automată, combină frigorifică aragaz, prețuri 
accesibile. Tel. 218084,0722/586808,0743/211074, 
0724/643045. (T)
• vând mohU bucătărie, albă mobilă bucătărie, 
suspendată plus mască chiuvetă lemn masiv, 
servantă lemn mahon, birou furnir cireș,! 
mochetă 4/2; m, negociabil.. TeL 218084,F 
0722/586808. CT)
• vând ușă exterior, deschidere pe stânga 
189/90 cm, din stejar, preț 150 ron și tv color 
Electronica, diag. 37 cm, preț 150 ron. Tel. 
0254/214814. (T)

imbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochii pentru ocazii și compleuri de 
damă cu accesorii, mărimi 40 - 44. Tel. 218084, 
0722/586808,0743/211074. (T)

Electrocasnice (56)

• vând comblnâ frigorifică Electrolux, 4 sertare, 
2 motoare încorporate, aragaz 4 ochiuri, mașină 
automată 1000 rot/min., prețuri negociabile. Tel. 
218084,0722/586808 (T)

SC HERAL CONSULTING SRL Orăștie, 
lichidator al SC ALEXCOM SRL - în faliment, cu sediul în Orăștie, str. 

Erou Ovidiu Munteanu, nr. 15, jud. Hunedoara, anunță vânzarea la 

licitație publică a următoarelor actiye:

- Sediu atMnistraih, abatsr și mfa pallimn, grajd, rampă 

animale, post te* |l temi ta suprata . Ue IJMM mp, state în Orăștie, 

str. Erou ©sidiu Munteanu, nr. 5, Înscrise ta CF nr. 4670/7, nr. top 
(3243/ti®1Zb/B1Mi®M; 3242/1; prețul de pornire a licitației este de 

359.700 Ron ♦ TVA;

- Corp principal de produdțj p w < taiMpratațâ oe 997 mp, situate 

în Orăștie, str. Erou Ovidiu MgnMmu ar. .5. tascdse in CF nr 4670/7, 

nr top (3243/W1/t»221/imra72; IWUHi prețul de pornire a licitației 
este ae 341.000 Ron+TV‘

Licitația va avea tac ta data de 12.01.2007, ora 12,00, la sediul 

Tribunalului Hunedoara. ,

Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de 

pornire a licitației și poate fi achitată cu ordin de plată sau chitanță. 

Cumpărarea caietului de sarcini este obligatorie pentru ofertanți și poate 

fi găsit la sediul lichidatorului în Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 42, tel. 

0254-240807, 0744861763, fax 0254-206241.

(72247)

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potrivește!

Informația te privește

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

Oferim:
• lucru într-o echipă tânără și dinamică;
• 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@informmedia.ro

(42648

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 2 porci 140 - 160 kg, preț convenabil, 
informații Răchitova, tel. 775343. (T)

• abordabil, transport zlnlc, sigur si rapid, 
persoane fel Halta-100 euro, Spania-120 
euro, Franța, Portuoaia șl Mgta, cu mașini 
moderni roducen pentru gnipurii asigur 
necesarul pentru o călători* sigură. TeL 
0723/329*00, 07U/U583S, 070/241016 
(4/2141)

• vând pord grași, Banpotoc, nr. 235. 
Relații latei. 0741/355301. (6/12.12)

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

• vând țuică, calitate excepțională, ideală 
pentru orice tip de evenimente, preț negociabil, 
in funcție de cantitate. Tel. 0254/212242, 
0721/400563. CD

• Laboratorul VITROS, Aleea Transilvaniei, 
parter, efectuează analize compensate în lunile 
decembrie 2006 șl Ianuarie 2007. Tel. 
0254/212376.(7/12.12)
• ropar orice fel de defecțiune în domeniul 
instalațiilor, montez centrale, boilere, sigilez 
apometre. Tel. 218084,0724/643045,0722/586808, 
0743/211074. (T)
• transport penoanei Italia. Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148,0749/037604. (65282)

Oferte locuri de muncă (74)

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Avram Elena Andreea. Se declară nul. 
(8022622/12.12)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Pădurean Maria Carmen. Se declară nul. 
(5/12.12)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Sălăjan Filip Valentin. Se declară nul. (9/12.12)

Solicitări servicii (71)

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

Prestări servicii (72)

• JAoșuF 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)
• efectuez orice tip de lucrări în domeniul 
instalațiilor sanitare, montez sau repar centrale 
de apartament sau case, montez boilere sau 
convectori, sigilez apometre. Tel. 218084, 
0722/586808. (T)

■ angajez cu contract de muncă personal în 
agricultură, în Grecia, salariu 1.000 ■ 1500 euro; 
cazare gratuită. Tel. 0747/153922,0766/858542, 
0720/396149.(2/7.12)
• SC Guler Corn Imex SRL angajează șoferi 
profesioniști cu atestat pentru trafic Intern și 
internațional, obligatoriu pașaport Relații la tel. 
0254/219751,0254/213141,0723/800830. (3/11.12)
• Sodetat* de pază angajează agenți pentru 
pază. Relații la tel. 0723/525399. (11/12.12)
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Brad, 5 posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Lupeni, 1 post data limită 15.12. 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 ■ 
16.
• strungar unlvereal, Orăștie, 1 post data limită 
15.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux, 
Petroșani, 3 posturi, data limită 15.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.

Acces limitat ta spital!

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

Pentru că suntem numărul 1 în județ, te 
ajutăm să fii și tu numărul 1!

A ir
U

Colectivul Politiei Municipiului Deva este alături de 
domnul comisar-șef Nechif Achim în greaua încercare 
pricinuită de decesul mamei sale

NECHIF MARIA
și transmite sincere condoleanțe.

Dumnezeu s-o odihnească!

(3/12.12)

Emilia și Vlad Sichet sunt alături de nașul lor Achim 
Nechif în greaua încercare pricinuită de decesul 
mamei sale

MARIA NECHIF
și-i împărtășesc durerea cauzată de această grea 
pierdere. Sincere condoleanțe.

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

(4/12.12)

Familia Valentin și Adina Neagu este alături de 
Achim Nechif la greaua încercare pricinută de decesul 
mamei sale

MARIA NECHIF
Sincere condoleanțe 

Dumnezeu s-o odihnească!

Cu sufletele răvășite de durere anunțăm încetarea din 
viată a celui care a fost un om deosebit

MĂGIRESCU GHEORGHE
în vârstă de 81 de ani. Corpul neînsuflețit se află depus 
la Casa Mortuară Deva, str. M. Eminescu.

Familia îndoliată 
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Un ultim omagiu celui care a fost
MĂGIRESCU GHEORGHE

din partea Asociației Crescătorilor de Albine Deva. 
Sincere condoleanțe familiei îndoliate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

• sudor, Deva, 2 posturi, data limită 15.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 10 posturi, data limită
15.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 15.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor In mediu protector, Deva, 10 posturi, 
data limită 5.01.2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• sudor In mediu protector, Simeria, 4 posturi, 
data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor, Lupeni, 2 posturi, data limită 30,12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric, Deva, 1 post, 
data limită 22.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 9 
posturi, data limită 20.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor manual cu arc flacără de gaze, Călan, 
19 posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16
• sudor manual cu arc flacără de gaze, Hațeg, 4 
posturi, data limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• sudor, Orăștie, 1 post, data limită 15.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• tâmplar universal, Brad, 3 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar universal, Călan, 2 posturi, data limită 
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar universal, Petroșani, 10. posturi, data 
limită 21.12. Tel. 213244, orele 9 -16
• lapiter, Petroșani, 4 posturi, data limită 21.12. 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• tehnician echipamente de calcul, rețele, Hune
doara, 4 posturi, data limită 20.12. Tel. 213244, 
orele 9-16
• tehnician electromecanic, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 15.12. Tel. 213244, orele 9 -16
• termist-tratamentist de piese semifabricate, 
Orăștie, 4 posturi, data limită 30.03.2007. Tel. 
213244, orele 9-16
• tinichigiu carosier, Brad, 2 posturi, data limită 
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.

Redacția nu-și asumă responsabili
tatea pentru conținutul anunțurilor 
de mică și mare publicitate.

(8/12.12)
• tinichigiu caroeler, Orăștie, 1 post, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16
• UnlcNgki de șantier, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• tractorist, Hunedoara. 1 post, data limită 
7.01.2007. Tel. 213244. orele 9-16.
• tratamentist pil, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• tricolor manual, Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• tumător-fonnator, Brad, 3 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Brad, 2 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Călan, 2 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Deva, 2 posturi, data limită 15.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită
15.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, lupeni, 3 posturi, data limită 30.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Orăștie, 2 posturi, data limită 22.12.
Tel. 213244, orele 9-16.

• vânzător, Orăștie, 2 posturi, data limită 31.12.
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Petroșani, 2 posturi, data limită
14.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Simeria, 3 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vopsitor industrial, Deva, 2 posturi, data limită
22.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar-restaurator, Deva, 3 posturi, data limită 
5.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar-restaurator, Deva, 5 posturi, data limită 
3.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.
• zidar-rosar-tencuitor, Călan, 4 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• zidar-rosar-tencuitor. Deva, 2 posturi, data 
limită 10.01.2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• zidar-rosar-tencuitor, Hațeg, 3 posturi, data 
limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• zidar-rosar-tencuitor, Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• zidar-rosar-tencuitor, Petroșani, 5 posturi, 
data limită 15.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• zidar-rosar-tencuitor, Simeria, 3 posturi, data 
limită 31.12. TeL 213244, orele 9 ■ 16.
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Discovery a arimat la ISS
• Cămașa îndrăgostiților. lubiții aflați la 
distanță unul de celalat își pot alina dorul 
cu ajutorul unei invenții, „cămașa care te 
îmbrățișează", ce poate transmite 
partenerului afecțiune fizică. Ambii parteneri 
trebuie să își achiziționeze câte o cămașă. 
Partenerul va simți cum cămașa sa se 
încălzește și începe să vibreze în locurile în 
care s-ar afla mâinile persoanei iubite.

Dansatorii au participat, luni, Ia fes
tivitățile dedicate Fecioarei Guadalupe,

■ Naveta cu cei șapte 
astronauți a arimat după 
o călătorie de aproape 
48 de ore în spațiu.

Huston (MF) - Naveta ■ 
spațială Discovery a arimat cu 
succes, luni, la Stația Spațială 
Internațională (ISS) pentru o 
misiune de o complexitate fără 
precedent ce implică, printre 
altele, refacerea sistemului elec
tric de pe stație. Naveta cu cei 
șapte astronauți la bord, dintre 
care și primul suedez care 
ajunge în spațiu, a arimat la 
ISS după o călătorie de aproape 
48 de ore în spațiu. Naveta Dis
covery a fost lansată sâmbătă 
seara de la centrul spațial 
Kennedy, SUA. Este vorba de a 
treia și ultima lansare a unei 
navete spațiale în 2006. înainte 
de a arima, comandantul de 
bord Mark Polansky a făcut o 
piruetă cu naveta pentru ca cei

înainte de aniversarea a 475.de ani de la 
apariția acesteia la bazilica Guadalupe din | 
Mexico City. (Fot»- epaj |

_____________________________________

Nu va mai cânta la Scala

in premieră, 
pe internet

Viena (MF) - Partiturile 
lui Wolfgang Amadeus 
Mozart sunt disponibile 
în premieră, în mod gra
tuit pe internet, începând 
de ieri, datorită inițiativei 
Fundației internaționale 
Mozarteum din Salzburg, 
orașul natal al compozi
torului. Anul acesta a fost 
dedicat marelui compozi
tor, cu ocazia împlinirii 
a 250 de ani de la nașterea 
sa. Inițiativa numită 
„NMA Online” (Neue 
Mozart Ausgabe), unică 
în genul său, a fost 
lansată în colaborare cu 
un institut califomian din 
Los Altos, Packard Huma
nities Institute. Versiunea 
digitală este bazată pe 
ediția tipărită tradițională 
elaborată din 1954 de 
muzicologi renumiți. Pe 
site-ul http.7/dme.mozar- 
teum.at se găsesc peste 
600 de creații.

Arestată
Los Angeles (MF)-
Starleta Nicole Richie 
a fost arestată pentru 
conducere sub influ
ența unor substanțe 
interzise, după ce 
poliția a remarcat că 
aceasta rula pe con- 
trasens. Nicole Richie 
(25 ani) a fost elibe
rată de poliție după 
ce a plătit o cauțiune 
în valoare de 15.000 
de dolari, a indicat un 
purtător de cuvânt din 
partea comisariatului 
din Burbank, nord- 
estul orașului Los 
Angeles. Tânăra 
femeie, fiica adoptată 
a cântărețului de 
muzică soul Lionel 
Richie, face parte din 
crema lumii mondene 
de la Hollywood, 
unde a devenit cele
bră după ce a apărut 
în reality show-ul „The 
simple life", alături de 
prietena sa. Paris 
Hilton..

Milano (MF) - Teatrul Scala 
din Milano a decis, luni 
seara, să renunțe la serviciile 
tenorului francez Roberto 
Alagna, soțul sopranei Angela 
Gheorghiu, după ce acesta a 
părăsit scena în plin specta
col pentru că prestația sa fu
sese criticată de public. Com
portamentul tenorului a

Alagna (Foto: EPA)

Mii de filipinezi sunt izolați

Pinguinii africani fac parte dintr-o 
colonie salvată după poluarea din Dire 
Island, la 200 km de Cape Town. (Foto: epa>

■ Șase morți și mii de 
sinistrați este bilanțul în 
urma trecerii taifunului 
Utor în Filipine.

Manila (MF) - Taifunul Utor, 
care s-a abătut luni asupra 
statului Filipine, a provocat 
moartea a șase persoane și izo
larea altor câteva mii, după ce 
rafalele de vânt și valurile pu
ternice au afectat liniile de 
înaltă tensiune și căile de 
comunicație din arhipelag. 
Utor, taifun de categoria a 
doua, cu rafale de vânt cu 
viteze de până la 150 km pe oră 
urma să se intensifice ieri, 
transformându-se într-un tai
fun de categoria a patra. Con
siliul Național pentru Ges
tionarea Dezastrelor (CNCD) a

„Zborul United 93", filmul anului
Acuzat de plagiat

Los Angeles (MF) - Actorul Mel Gibson 
a fost acuzat de regizorul mexican Juan 
Catlett că ar fi copiat în superproducția 
„Apocalypto” scene dintr-un film realizat 
de el, apărut în 1989. Catlett a spus că 
scenele respective au fost furate din fil
mul său „Return to Aztlan”. Mexicanul a 
declarat că managerul de producție al lui 
Gibson i-a cerut o copie a lungmetrajului 
său pentru care a fost plătit cu suma de 100 
de pesos (6,99 euro). Referindu-se la „Apo
calypto”, Catlett a spus: „Există scene sim
ilare cu cele din filmul meu. Se pare că 
filmul meu a servit care referință și pen
tru acest lucru am fost plătit cu 100 de 
pesos”. Catlett este și scenaristul filmului 
„Return to Azlatan”, în care se prezintă 
decăderea fostului imperiu mayaș din 
tauza secetei. „Apocalypto” este o dramă 
violentă despre declinul civilizației Maya.

■ Cercului Criticilor de 
Film din New York și-a 
împărțit premiile pentru 
filmele anului 2006.

New York (MF) - „Zborul 
United 93”, care reconstituie 
clipele trăite de pasagerii unui 
avion care a fost deturnat de 
teroriști și s-a prăbușit în 
Pennsylvania, în septembrie 
2001, a câștigat premiul pen

Astronauții la bordul stației 
spațiale (Foto: EPA)

trei astronauți de pe Stația 
Spațială Internațională să 
fotografieze scutul termic de pe 
partea inferioară a navetei pen
tru a detecta eventuale daune.

în timpul celor opt zile pe 
care le vor petrece la bordul 
stației spațiale, astronauții de 
pe Discovery vor continua con
strucția ISS, singurul avanpost 
existent în spațiu, considerat 
crucial pentru pregătirea 
viitoarelor misiuni cu echipaj 
uman pe Marte și dincolo de 
această planetă.

provocat o ruptură între 
artist și public, pe care Scala 
nu o poate repara”, a indicat 
Stephane Lissner, directorul 
general și artistic al teatrului 
milanez, într-un comunicat.

Alagna, care interpreta 
rolul generalului egiptean 
Radames în opera lui 
Giuseppe Verdi „Aida”, pusă 
în scenă de Franco Zeffirelli, 
a părăsit brusc scena, 
dîiminică seara, după ce a 
interpretat aria „Celeste 
Aida” pe parcursul căreia a 
fost fluierat continuu de unii 
spectatori, nemulțumiți de 
prestația artistului. Direc
torul instituției a anunțat că 
locul lui Alagna va fi luat de 
tenorul Walter Fraccaro.

Case distruse pe insula turistică Boracay

anunțat că două persoane 
printre care și o fetiță în 
vârstă de un an, au murit după 
ce un copac s-a prăbușit peste 

tru cel mai bun film pe 2006 
din partea Cercului Criticilor 
de Film din New York. Pre
miile se numără printre cele 
mai importante distincții acor
date înainte de sezonul pre
miilor Oscar. Forest Whitaker 
a fost desemnat cel mai bun 
actor pentru din „Ultimul rege 
al Scoției”, în timp ce Helen 
Mirren a fost luat premiul 
pentru cea mai bună actriță 
pentru rolul din „The Queen”.

casa lor, în centrul provinciei 
Capiz. Despre alte trei per
soane se crede că au murit 
înecate. Pe insula turistică

Premiul pentru cel mai bun 
regizor a fost atribuit lui Mar
tin Scorsese pentru „Cârtița”. 
Cel mai bun actor în rol se
cundar a fost desemnat Jack
ie Earle Haley, pentru rolul 
din „Little Children”, iar cea 
mai bună actriță în rol secun
dar a fost aleasă Jennifer Hud
son, pentru rolul din „Dream- 
girls”. „Happy Feet” a primit 
premiul pentru cel mai bun 
lungmetraj animat.

Boracay, vântul a smuls 
acoperișuri și copaci. „Unii 
oameni plâng, pentru că sunt 
înspăimântați și în stare de 
șoc”, a declarat Roselle Gal- 
lano, chelneriță într-o cafenea 
situată pe malul mării. Guver
natorul provinciei învecinate, 
Aklan, a declarat că o persoană 
a murit în Boracay și cel puțin 
patru sunt date dispărute.

Peste 90.000 de locuințe au 
fost evacuate, majoritatea din 
provincia Albay, unde mai 
mult de o mie de persoane au 
murit la sfârșitul lunii noiem
brie, din cauza inundațiilor și 
alunecărilor de teren provocate 
de trecerea taifunului Durian.

Utor este cel de-al cincilea 
taifun care s-a abătut asupra 
Arhipelagului Filipinelor din 
septembrie.

Replici ale istoricelor 
lămpi cu gaz din Praga 
au fost aprinse, ca în 
fiecare an, pentru atmos
fera de Crăciun din 
vechiul oraș. (Foto: epa)
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