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Sănătate pe card de 2 lei
• Belu, propus șef la ANS. Președintele PD, Emil Boc, a declarat, ieri, că;noul președinte al Agenției Naționale pentru Sport (ANS) va fi Octavian Belu, căruia urmează să i se facă propunerea oficială în cel mai scurt timp. Se pare că fostul antrenor al lotului olimpic de gimnastică al României ar accepta această propunere. (C.M.)

■ Cârdul de sănătate 
UE vine mai repede 
decât cel românesc și 
costă doar 2,166 lei.

Deva (I.J.) - Prețul mic și faptul că va fi disponibil începând cu 1 ianuarie 2007, cârdul european de sănătate

naște aprigi dispute. „Societățile de asigurări au început să pună bețe în roate Casei pentru ieșirea pe piață cu acest card pentru că, spun ei, își pierd clientela care se deplasează în străinătate.Gardul va costa puțin peste doi lei, ceea ce face ca aceste societăți să ajungă în pragul

falimentului. Faptul că in mass-media s-au vehiculat prețuri ale cârdului de peste 30 de lei a,fost o descurajare a societăților care oferă servicii medicale peste hotare pentru asigurați, în speranța că vor renunța la cârdul eur.o- pean de sănătate”, declară Victor Leu, directorul GJAS Hu

nedoara. Pentru a intra în posesia cârdului european, fiecare asigurat trebuie să facă o cerere Casei și va obține cârdul în șapte zile. El va avea o valabilitate de șase luni. Pe baza lui sunt permise toate tratamentele în regim de urgență și în caz de accidente petrecute în altă țară, /p.3
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■ /ntțgrarea ftrlto/wiea Europeană 
Primăriei Deva bucuria Kde 

a organiza două spectacole pentru 
toț/ cetățenii Devei, indiferent de 

verstă. La 23 decembrie, începând eu ora î:6, 
a jg organizat un spectacol folcloric tn care 

■ ’ regăsim nume precum loan Bocșa, Frații 
Petreuș, lonuț Dolănescu, Ciprian Roman. Spec
tacolul va fi prezentat de Vărul Săndel. La 26 

WK'la ora 12, vor concerta trupele 
Nico, Selena, K1, și alții. Prezintă , 

Daniel Buzdugan șl Simona Pătruleasa. ș

întocmit pe ul 
Ide Olanda/I

-

Doar două cereri de subvenții
■ Timpul scurt și con
dițiile restrictive au 
redus numărul solici- 
tanților de subvenții.

Deva (C.P.) - Doar o firmă și o persoană fizică vor beneficia în județul Hunedoara de subvenții pentru achiziționarea de animale. Aceștia vor cumpăra un număr de 57 de juninci de lapte. Animalele

din rasa Holstein Friza vor fi importate din Franța. „Condițiile dure de performanțe impuse pentru animalele ce vor fi achiziționate a diminuat numărul cererilor. Astfel de animale se găsesc numai în ferme de elită. în județul Hunedoara, 50 de juninci vor ajunge la o firmă din localitatea Aurel Vlaicu, iar alte șapte bovine la o persoană fizică din Vaidei. A măi

existat un dosar pentru cinci juninci, însă nu a corespuns condițiilor impuse și nu a fost validat”, a declarat Alexandru Indrea, reprezentantul DADR Hunedoara.Beneficiarii declarați eligibili vor primi subvenții de 25% (dar nu mai mult de 1000 lei/cap), respectiv 50% (dar nu mai mult de 2000 lei/cap) din prețul de achiziție al animalului.

Arion anunță 
demisii

Deva (C.B.) - Senatorul Arion a declarat ieri, că susținătorii lui Stolojan se vor constitui într-un grup independent după anunțarea demisiilor din PNL. Demersurile în a- cest sens vor fi demarate săptămâna viitoare după adoptarea bugetului, /p.6

c

Copacul i-a curmat viațaĂninoasa (M.T.) - Un bărbat de 56 de ani și-a pierdut viața după ce un copac uscat, pe care intenționa să-l transporte a- casă, a căzut peste el. Accidentul s-a petrecut marți în pădurea din zona coloniilor, din localitatea Ăninoasa, în locul numit „Dealul Muncelului”. Doi bărbați pensionari, Dorel L., de 56 ani, și Nicolae B., de 62 ani, din localitate, au plecat împreună, marți dimineața, în pădure unde știau că există un copac uscat. Odată ajunși la fața locului,

cei doi au legat copacul cu un troliu de un alt copac. Acesta s-a rupt în mai multe bucăți care au căzut pe pământ. într- un moment de neatenție, bărbatul a fost surprins de una dintre bucățile de lemn și accidentat mortal. Victima a fost transportată la morga Spitalului Petroșani, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului. Cercetările sunt continuate de către polițiști pentru a stabili cu e- xactitate împrejurările în care s-a petrecut tragicul accident.
a avut loc ieri la Școala „Andrei Șaguna” din Deva, între 
actuale și foste cadre didactice ale școlii, /p.3
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• Dispăruți. Mai mulți dintre martorii-cheie în ancheta asupra morții lui Aleksandr Litvinenko, desfășurată în cinci țări, sunt dați dispăruți, printre aceștia aflându-se și rusul Evgheni Limarev, unul dintre contactele expertului italian Mario Scaramella, relatează The Times, în ediția electronică de ieri.
Negocierile 
vor continua

Strasbourg (MF) - U- niunea Europeană este pregătită să continue negocierile de aderare cu Turcia anul acesta, pentru a demonstra că suspendarea parțială în problemele legate de Cipru nu va bloca acest proces, a afirmat marți comisarul european pentru Extindere, Olli Rehn. Statele membre organizează ședințe speciale săptămâna aceasta pentru a încheia procesul legislativ de monitorizare, iar anumite capitole de negociere vor putea fi deschise înainte de Crăciun, a adăugat el.

OUI Rehn (Foto: EPA)

Ayatollahul Kha
menei (Foto: EPA)

Asigurări
Teheran (MF) - Aya
tollahul Aii Khame
nei, liderul spiritual al 
Iranului, a dat asigu
rări, ieri, că Teheranul 
„va face noi progre
se" în domeniul nu
clear, a relatat tele
viziunea publică ira
niană, citată de AFP. 
„Republica islamică a 
atins un nivel foarte 
ridicat în domeniul 
tehnologiei nucleare. 
Bineînțeles că nu es
te capătul drumului; 
națiunea iraniană va 
continua progresele 
în acest domeniu", a 
spus Khamenei. Ma
rile puteri analizează 
îh prezent un proiect 
de rezoluție ONU 
care prevede sanc
țiuni împotriva regi
mului conservator de 
la Teheran.

Premierul Tăriceanu (Foto: arhivă) Președintele Băsescu (Foto: arhiva)

împreună la Bruxelles
■ Premierul Tăriceanu și 
președintele Băsescu 
participă la reuniunea 
Consiliului European.

București (MF) - Premierul Călin Popescu Tăriceanu, va fi prezent, azi și mâine, la Bruxelles, cu prilejul reuniunii Consiliului European, ultima ședință de acest gen la care România va participa în calitate de observator activ, și nu de stat membru al Uniunii Europene.Membrii Consiliului European urmează să confirme, la această reuniune, aderarea României la UE la 1 ianuarie 2007.Tăriceanu va participa și la reuniunea Alianței Liberal Democraților Europeni (ELDR).

în marja reuniunii de iarnă a Consiliului European, premierul va participa și la un eveniment organizat de Comisia Europeană pentru aderarea României și Bulgariei la UE, eveniment în cadrul căruia va fi expusă cea mai mare hartă a Uniunii Europene construită din turtă dulce.La acțiune vor participa președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barosso, și comisarul european pentru Extindere, Olli Rehn.
Despre extindereReprezentanții Comisiei Europene vor dezveli harta gigantică, la care oficialii din cele două noi state membre vor adăuga formele geometrice din turtă dulce ale Români

ei și Bulgariei, pentru a completa harta Uniunii Europene.Și președintele Traian Băsescu se va afla, azi și mâine, la Bruxelles, pentru a participa la summit-ul Partidului Popular European și la Consiliul European de iarnă.Președintele Băsescu se va afla la Bruxelles cu ocazia Consiliului European, care va marca, la nivelul politic, aderarea României și Bulgariei la UE la 1 ianuarie 2007, informează Președinția.Conform sursei citate, principalul subiect de dezbatere în cadrul reuniunii va fi extinderea UE.în aceeași zi, șeful statului va participa, în calitate de invitat, la lucrările summit-ului Partidului Popular European.

Aderarea, 
„o tragedie"

Bruxelles (MF) - Euro- deputatul Jeffrey Titford, membru al Partidului Independentei din Marea Britanie, a avertizat, ieri, România și Bulgaria, că aderarea lor la Uniunea Europeane nă va fi „o tragedie” intr-un discurs rostit în ședința PE de aprobare a comisarilor român și bulgar, se arată într-un comunicat.Titford a afirmat că după ce au renunțat „la jugul comunismului și și-au recăpătat independenta, (România și Bulgaria) sunt gata să renunțe și la aceasta și să preia jugul Bruxelles-u- lui, cu toată birocrația sa sufocantă și continua dorință de putere”.în opinia sa, cele două state se află „în pragul unei tragedii”.Europarlamentarul a încheiat subliniind pericolul „subjugării” statelor suverane „dorinței Comisiei Europene nealese liber și intolerante”, precizând că „libertatea este indivizibilă” și nu ar trebui „cedată în schimbul unor câștiguri economice, în special a- r tunel când a fost dobân- ' dită cu un preț atât de mare”.

țî Și iăniți Cel puțin zece persoane 
au fost ucise și alte 25 au fost rănite, ieri

.„«M

dimineață, în urma exploziei unei mașini- capcană într-o zonă aglomerată din estul

Moțiune simplă la Senat pe tema CEC-ului
■ Moțiunea senatorilor 
PSD și PRM cere sus
pendarea privatizării 
CEC.București (MF) - Senatorii PSD și PRM au depus, ieri, moțiunea simplă „Opriți privatizarea CEC”, cerând suspendarea privatizării CEC, iar conducerea acestei bănci să fie exercitată de specialiști în domeniul financiar-bancar, alături de reprezentanți ai patronatelor, sindicatelor, pen

sionarilor țf Societății civile.Senatorul PRM Gheorghe Funar a anunțat, în plenul Senatului, că un număr de 43 de senatori PRM și PSD au depus la Biroul Permanent al a- cestei Camere moțiunea simplă „Opriți privatizarea CEC”.Semnatarii moțiunii solicită suspendarea acțiunii de privatizare a CEC, iar conducerea acestei bănci să fie e- xercitată de un Consiliu de Administrație, din care ar putea să facă parte trei specia

liști din domeniu! financiar- bancar, un reprezentant al patronatelor, unul al sindicatelor, unul din partea pensionarilor și alți doi reprezentanți ai societății civile.Ei mai arată că privatizarea sistemului bancar românesc a generat pierderi „mai mult decât susbstantiale” la nivelul BNR, care a devenit un consumator de fonduri publice, iar în anul 2005 a înregistrat o pierdere din operațiuni de peste 31.000 de miliarde ROL.

Grecia în grevă 
generală

Atena (MF) ■ Angajatii din Grecia au declanșat o grevf de 24 de ore pentru a protesta față de bugetul de austeritate prevăzut pentru anul 2007, informează Reuters.Guvernul conservator din Grecia a înaintat Parlamentului proiectul bugetar pe anul 2007, angajându-se să continue reformele, mai ales în domeniul privatizărilor.Organizația sindicală GSEE a cerut angajatilor din secte rul public și privat să se soL darizeze împotriva „unui buget de austeritate impus muncitorilor și săracilor”.

Slană, palincă și congres
Miron Beteg______
mkonbetcgtyihoo.coffi

De duminică, în PSD nu vor mai circula nici poante despre învățăcei la Moscova, nici glu- mițe delicate pentru uzul diplo- maților de carieră, ci bancuri cu ardeleni. Congresul a consfințit dominația incontestabilă a „laturii ardelene". Oricum, Rus- ificarea partidului devenise chiar agresivă în ultimul timp. S-a ajuns până acolo încât un cunoscut pesedist, prea inteligent pentru a se bate pentru vreo funcție de conducere, l-a lăudat, imediat după realegerea lui Geoană în funcția de președinte, pe... loan Rus, pentru modul în care a reușit să pună partidul pe icioare. Să-l reformeze. Să-l întinerească. Niciodată înainte mintea cea mai lucidă, dar și cea mai perversă a social- democraților, Vasile Dâncu, n-a 

folosit atât de des pronumele personal „noi" precum acuma. în talk-show-uri, în scurte interviuri, în intervențiile de la Congres.Până și nostalgicii, până și durii partidului au priceput că dacă nu vor să dispară definitiv din politica românească sunt obligați să folosească un puternic accent ardelenesc atunci când vor vorbi de protecție socială ori de revenirea la guvernare. Ion Iliescu s-a mulțumit cu bulzul ideologic ce i-a fost azvârlit, la un soi de Târg al fetelor de la Căpâlna, nu aoar acceptând funcția de președinte de onoare, ci explicându-și greșelile din trecut, delicatețea în fața corupției și pornirea lui spre iertare, care se revarsă și asupra celor care l-au transformat, la penultimul 

Congres, într-o biată cârpă cu care au curățat de firimituri, resturi de ceapă și urme de slană masa prezidiului la care s-a ales, atunci, Mircea Geoană. Până și Mitrea, poate omul cel mai temut în PSD, care a scăpat acum doi ani doar pentru că grupul de la Cluj avea nevoie de el pentru anihilarea lui Năstase, a dat-o pe răbdare și tutun, acceptându-și înfrângerea și spunând lucruri atât de așezate, atât de ardelenești, încât chiar Dâncu l-a lăudat pentru modul în care înțelege „noile realități ale partidului". Ardelenii fac lucrurile încet, dar temeinic. Rus & Co. au avut, s-o recunoaștem, destulă răbdare cu Mitrea: o debarcare începută în 2005 au sfârșit-o în 2006!Obișnuit cu bisturiul, practicând delicatețea unui topor educat, doar Sorin Oprescu a încercat o variantă mai violentă, o metodă, în termenii lui vorbind, puternic invazivă. Adresându-se Congresului, Sorin Oprescu semăna cu un chirurg

'*< 1cc < A* ii«. *i < < < v panicat ce încearcă să resusciteze un cadavru în putrefacție. Din chirurg s-a transformat în medic legist. Discursul lui a fost bun doar pentru a pricepe din ce cauză a murit, duminică, PSD ca partid de opoziție. Apoi și-a dat demisia din funcția ae șef al organizației București, parcă doar pentru a-i permite lui Mircea Geoană să conducă direct și pesediștii Capitalei. Era limpede că Rus, cu vorba lui așezată și privirea de șarpe sătul, nu-l putea lăsa să iasă prea mult în față pe Vanghelie, individ căruia, la Cluj, nu i s-ar încredința probabil nici lipirea afișelor pentru partid, de teamă că ar putea folosi prenadezul doar ca să-i aspire mirosul dintr-o pungă de un leu.Artist al debusolării electorale, Vasile Dâncu a lăsat să se înțeleagă că mârâiala PSD va trebui îndreptată spre Guvernul Tăriceanu, și nu către președinte. Proiectul de buget pentru anul viitor e cel mai bun prilej. Stolo- jeniștii sunt incontrolabili,

! %»iv%tv4 cfW «c«• A««• ’ democrații fac jocuri de culise pe care nici Băsescu nu le mai înțelege. în atari condiții un partid inexistent, Partidul Conservator, intră minerește în cabinetul primului-ministru pentru a „negocia" susținerea parlamentară. E limpede că șandramaua liberală se clatină tot mai serios. Din ianuarie, februarie, un PSD reformat, „curățat", ras, tuns, frezat, se va simți obligat, în numele binelui național, să participe la guvernare. Liberalilor le putem pune cruce. Și-au pus-o, de fapt, singuri. Cimitirul liberal va fi al doilea, ca haz, după Cimitirul vesel din Săpânța. Distracția cu ăștilalți va începe iar din momentul în care Stolojan îi va lua locul lui Boc. Aștept circul ăsta cu nerăbdare. Până atunci, promit să-mi văd doar de ale mele. Cuminte. Așezat. Arc*' - lenește.
ak* *Punctele de vedere exprimate de colaboratorii ziarului nostru în rubricile de opinii nu coincid neapărat cu cele ale redacției.
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• Htentail Cvartetul de coarde al Academiei de Muzică „Gh. Dima" și Corul „Orfeu" al Liceului de Muzică și Arte Plastice „Sigismund Toduță" Deva susțin, astăzi, la Biserica Greco-Catolică „Immaculata" din Deva, cu începere de la ora 19.00, recitalul „lată vin colindătorii". (S.B.)
• &ravă. Funcționarii publici intră în grevă4 . din prima zi a săptămânii viitoare după ce y au decis'să întrerupă negocierile cu Guvernul. Principala revendicare a lor este dublarea. Comandamentele de grevă ale Sed Lex vor întrerupe lucrul pe termen nelimitat, din 18 decembrie 2007. (I.J.)

Cârdul national la anul
5

■ Spitalele încă nu 
sunt dotate cu cititoare 
de cârduri pentru 
asigurații plătitori CAS.

INA JURCONE_______________________________

ina.Jureoneglnfbrmmedia.ro

Deva - Chiar dacă vor beneficia de cârduri de sănătate, hunedorenii nu le pot folosi

în țară, în caz de nevoie. Nici chiar legislația încă nu este pusă la punct și, în prima perioadă a anului viitor, se vor folosi tot carnetele de asigurat. „Cârdul de sănătate național va conține mult mai multe date decât cel european. Până va primi fiecare asigurat unul va mai dura ceva. în plus, va trebui ca spitalele să fie dotate cu cititoare

de cârduri pentru a putea fi utilizate. în ceea ce privește cârdul european, el poate fi obținut doar de către asigu- rații care au plătit contribuția la sănătate neîntrerupt în ultimii cinci ani sau dacă în acel moment lucrează și angajatorul i-a plătit asigurările la zi”, declară Victor Leu, directorul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hune-

Noul card de sănătatedoara. Pentru cei care vor pierde cârdul european, fie în țară fie peste hotare, este suficientă completarea unei cereri de prelungire și asiguratul va primi un certificat provizoriu de sănătate.
Hunedoara are o nouă hartă

întâlnire de suflet
Deva (S.B.) - Cadrele didactice care au ieșit la pensie de la Școala Generală Nr.4 „Andrei Șaguna” Deva au fost invitate, ieri, să participe la o „întâlnire de suflet”. Evenimentul a fost organizat în școala deveană în premieră și s-a bucurat de participarea a 40 de foști profesori, învățători și educatori ai săi. Invitații au fost așteptați cu flori, într-un cadru festiv, emoțiile care i-au stăpânit fiind vizibile. Programul pregătit a cuprins vizitarea școlii, claselor și laboratoarelor, întâlnirea cu foști elevi și cu colegii în prezent activi și o adunare festivă „la o cafea” alături de cadre didactice ale școlii. Directorul Gelu Minișca a făcut, în deschidere, o prezentare a unității, cu toate noutățile, dar și a greutăților prin care s-a trecut până la obținerea excelentelor rezultate pe care le are în prezent.

O cafea între generații de profesori

■ Noua hartă a muni
cipiului Hunedoara pre
zintă multe informații 
necesare cetățeanului.

Hunedoara (C.B.) - Realizată de compania Stiefel Eurocart în jumătate de an și editată în 5000 de exemplare, noua hartă a Hunedoarei, lansată ieri în municipiu, se deosebește de toate celelalte prin complexitatea și actualitatea informațiilor conținute. „De la Revoluție nu am mai avut o astfel de hartă performantă a orașului Hunedoara. Ea respectă standardele europene de cartografie și aduce o mulțime de informații. Scopul nostru de viitor îl reprezintă refacerea tuturor hărților de județe și municipii din țară”,

a spus Silviu Octavian Huplea, directorul companiei Stiefel în România. De la stațiile de benzină și taxime- trie până la blocurile recent construite, cetățeanul poate localiza cu precizie informația dorită. Realizarea acestei hărți a costat 60.000 de lei, Consiliul Local contribuind la aceasta doar din punct de vedere logistic. „Cu această hartă intrăm în Uniunea Europeană. Eu doresc ca dinamica de dezvoltare a municipiului să fie atât de mare, încât să avem parte în curând de o altă hartă”, a afirmat viceprimarul Hunedoarei, Simion Jitian.Distribuția hărților se va face gratuit în 1500 de locații publice și 3500 de birouri private.

Lansare de CD la Deva
Deva (C.P.) - Camera de Comerț și Industrie a județului Hunedoara organizează astăzi lansarea CD- ului de prezentare a expoziției virtuale cu produse și servicii destinate exportului, realizate de societățile comerciale din județul Hunedoara. CD-ul a fost realizat de Ministerul Economiei și Comerțului, prin Direcția Generală de Promovare a Exporturilor, împreună cu Camera de Comerț și Industrie a județului Hunedoara. La acest eveniment va fi prezent și ministrul delegat pentru comerț, Iuliu Win

kler, a declarat Călin Po- găciaș, directorul CCI Hunedoara.

Iuliu Winkler

'TV'

’ con

r

» Cabtaet medical doctor Anca Qeorgeta, din Hunedoara

< - Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara

i, Birou notarial Farcaș Ladislav, din Hunedoara

Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara

- Cabinet medical doctor RSteanu Ileana, din Hunedoara

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

doara

- Cofae Savoya Snack, dirt Deva
' - Cabinet medical doctoi Negruțlu Alexandru, din Deva

- Cabinet medical Promosan, din Deva

- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria

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.

Vot prin 
SMS

... întrebarea săptămânii:
Ați dat vreodată șpagă în acest 

7 an?

EA
DA la numărul 0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate
și scurte comentarii, însoțite de nume.

Trimite SMS conținând cuvântul

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.

J J ■ Jj j

Nu toți românii muncesc cu această spaimă în suflet. Fenomenul există dar diferă de la județ la județ! în Hunedoara șomajul este mai mare decât în Sibiu! 
Dumitru Manițiu, ,
Sibiu

»■ jT» Jjj’J'j anjru-.-j

■ătgSWStW

'I'. ‘

Chiar dacă muncesc în țară sau străinătate majoritatea românilor se așteaptă Să fie concediați pentru că angajatorii vor ca angajații să fie cât mai eficienți.
Bianca Manițiu, 
Sibiu

Românii sunt harnici și apreciați și se bazează pe acest lucru. Frica de concediere este doar a celor care nu se simt siguri pe ei sau nu le place locul lor de muncă! 
Marius Todor,
Deva

Cuvântul liber te 
așteaptă în Trident!

Fetele noastre tti stau la dispoziției Te așteptăm!

de MstoriTM oferim «Sțla de astazi GRATUIT?
' Ne găseștf, azi, h hypermarketui TRIDENT din Deva începând cu ora 17,00.

Salariații români ar trebui să se înscrie toți în sindicate care le apără drepturile. Nu pot fi concediați când vrea patronul!... Multora le este frică de concediere!...
Eduard Vandraș,
Deva

Tuturor românilor le este frică de concediere și muncesc foarte mult chiar și peste program pentru a evita acest lucru! în țara asta trebuie să fii propriul tău șef! 
Anonim,
Deva

“Moș Crăciun la noi sosește!"

„Cuvântul liber" va premia, și in acest an, cele mai frumoase desene 
ale copiilor. Concursul nostru se adresează elevilor din clasele l-VIII, 
care tiebuie sa ne trimită, in perioada cel
mai reușit desen al clasei, avand ca temă: Moș Crăciun.
Adresa redacției este: Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A-parter, clădirea 
Cepromin, sau le puteți atașa și pe e-mail: sanda.bocaniciu@inform- 
media.ro. Desenele pot fi atât pe portalul Hunedoara Online
la adresa in perioada 16 - 20 decembrie, cât și com
pletând si trimițându-ne talonul de vot aparut în aceeași perioadă in 
ziar. Mai multe taloane, mai multe voturi! in 22 decembrie desenul 
câștigător va aduce
REGULAMENT
I ucrarile copiilor trebuie sa fie in format 
A4. sub tomna de desen colorat. Desenul 
și fotocj-alia clasei câștigătoare vor li incluse I 
atât in ?i-șr, cât si pe portal, Informații supli- 0 
mentaie la tel.0254/ 21 1 275, ini. 8834.

CONCURS

ina.Jureoneglnfbrmmedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@inform-media.ro
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astrolog și medic.faimos Rentruprpfe&iftesidelm. 1566) 

1799 - A încetat din viață președintele Statelor Unite ale 
Amerlcll, @ea>v MtaiMiNgtaB (a.

Exploratorul...norvegian

toa 0 Mundaen devin primul am 
care ajunge la Batal Sud, înaintea 
expediției sondase de Robert F. 
Scatt._______________ ____________ _
1918 - S-a născut actorul și regi- 

zortil Radu Beliqan. ' .- •«r-ț»,_________
1946— S-l născut aollsta de jazz Aura Uțzlceanu (foto). 
1955- România'este prfinKS in dtaduf «Melorrnembre 

ate.QM.

■i..........r" rr" "T mi ... . r

Prognoza pentru astăziTimp însorit. Maxima va fi de 8°C, iar minima de -2°C.
Prognoza pentru două zile
Vineri. Timp însorit. Maxima va fi de 11°C, iar minima de -2°C.
Sâmbătă. Timp însorit. Temperatura maximă va fi de 11°C. Minima va fi de circa -2°C.

Calendar Creștln-Ortodox
Sf. Mc. Tlrs, Calinlc, Fllimon șl Apolonle.

Calendar Romano-Catollc___________________________
Sf. loan al Crucii, pr. înv.

Calendar Greco-Catollc______________________________
Ss. Tirs, Leudu, Calinlc, Fllimon, Apolonlu șl Arian, m.

Soluția Integram»! din numitul preoedent R - P - PUF - SUPĂRĂ - EF - RUȘINAȚI
- SAPA - AMIN - LARG - UTA - Bl - ARA - EL - I - TRENA -1 - STI - BATA - AGIL
- URS - SCANAT - DA - AIA - ZMEU - OM - IM - URNI - CRETE - INEL

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!

Ciorbă de post cu ștevîe
Ingrediente: 1 ceapă, 2 morcovi, 1 felină, 3-5 cartofi, 3-4 linguri orez, 2 legături de ștevie, 2 legături leuștean, borș sau suc de roșii.
Mod de preparare: Ceapa se toacă fin, țeli- na se rade, iar cartofii se taie cubulețe și toate se călesc în puțin ulei. Se adaugă apă și se lasă să fiarbă, apoi se adaugă orezul, ștevia tocată fin, leuștean și spre sfârșit se va pune sucul de roșii sau borșul. Se poate pregăti și cu came de pasăre sau de vită.

Poftă bună! * (Foto: arhivă)

tn perioada 4 ■ 23 decembrie, Cuvlntul liber vrea al 
continui rt-l demonstrezi cit de u|or te poți Juca cu 
cuvintele. Dezleagi corect toata Integramele apirute 
tn această perioada, reallzeazl o colecție |l trimlta-o 
alături de talonul completat pe adresa redacției: Dave, 
str. 22 Decembrie, nr. 37A, seu la OP1, CP 3, Deva, 
sau depune-o tn cutiile speciale Cuvlntul liber, pini 
tn 28 decembrie. Extragerea va avea loc in 29 decem
brie, Iar numele cijtlgitorulul va fl publicat tn ediția 
din 30 decembrie.
NOI CONTINUĂM SA tTI DĂM BANII
Informații suplimentara la nr. 0254-211275, Int. 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajațll Inform 
Madia sl nici rudele acestora da gradele I si II.

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

Localitatea
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □

JURNAL

Dimlneațl

TVR 1
I 
1
I
I
(

ANTENA 1
700 Jurnalul TVR 
8:00 Justiție militară (s).
BCu: David James Elliott 

8:55 TVR 50 
9:00 Mic da' volnic (r) 
930 Sploanele 

10:25 TVR 50 
1035 Reflector (r) 
11:05 Premiile TV Mania (r) 
12:00 Dls-de-seară (r)
13. -00 Conyșl restul lumii

B(ep. 91, comedie, SUA 
2003). Cu: Ben Sa
vage, Rider Strong, 
Danielle Fishel, J.B. 
Gaynor. R.: Jodi Bin
stock, Micky Dolenz 

13:30 Desene animate. Club 
Disney (SUA)

13:50 Minunata lume Disney
14. -00 Jurnalul TVR. Sport 
1530 Akzente
17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Povești întunecate 
17:50 Minunata lume Dis

ney. Concurs
1800 Dis-de-seară. Prezintă: 

Ovidiu Uscat, Constan
tin Trofin

19.-00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

20:15 Discuții despre adevăr. 
Crimele comunismului. 
Moderator Liviu 
Mihaiu Transmisiune 
directă

Zl2b Minutul 0. Realizator 
Vlad Enăchescu

2145 Fotbal: Tottenham - 
' Dinamo. Meci din

Cupa UEFA. Transmisi
une directă

2345 Minutul 91. Realizator 
Vlad Enăchescu

(£20 Grădina secretă
Q (dramă, Anglia/SUA 

1992). 
Cu: Kate Maberly, 
Heydon Prowse, 
Andrew Knott Maggie 
Smith.
R.: Agnieszka Holland 

200 Fotbal (r) 
335 Jurnalul TVR (r) Sport

Meteo
435 Lumea dleștel (r) 
590 Povești întunecate (r) 

•530 Viața satului (reluare)

t

t 
s

t 
I
I 
f
I
I

1

700 ȘtHte ProTv. Ce se 
întâmplă doctore? Te 
uiți șl câștigi

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:1 S Tânăr șl neliniștit (s, r) 
0Moș Crădun există I 

10:15 Om sărac, om bogat 
0(s,r)

1100 ' ’ “• 
13:00

I Ringul (film, r)
l Știrile ProTv. 

Te uiți șl cflștlgi 
Moș Crădun exlstăl 

13:45 Caviar, femei șl 
Qmoarte (mister, SUA 

2001). Cu: Mauiy 
Chaykin, Bill Smitro- 
vich, Colin Fox. 
Te uiți șl câștigi 
Moș Crikiun exktăl 

1600 Tânăr și nelln^tlt (s). 
Cu: Eric Braeden, 

SJoshua Morrow
17:00 Știrile ProTv. Vremea. 

Te uiți și câștigi
1745 Om sărac, om bogat 

(s) 
Te uiți șl

1845 Dăruiești 
18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport

2030 Inamicul nevăzut
13(partea a ll-a) (thriller, 

SUA 2006). Cu: 
Stephen Dorff, Mira 
Sorvino, Blair Under
wood, Sophia Myles 

»■!« La Bloc (s) 
2300 Știrile ProTv. Sport 
2345 CSI: Miami (s). Cu: 

EIDavid Caruso, Emily 
■ Procter, Rory 

Cochrane, Adam 
Rodriquez, Jonathan 
ogo, Sofia Milos. R.: 

Daniel Attias, Norberto 
Baiba, Scott Brazil,

»a’Danny Cannon, Joe 
Cappelle 

045 La Bloc (r) 
MO Omul care aduce 

»'■ cartea (r) 
1.15 Știrile ProTv 
2:15 Inamicul nevăzut 

(partea a ll-a) (film, r) 
400 CSI: Miami (r) 
m Meseriașii (r) 
KOO Apropo Tv (r)

I 
» 
»
I
I

i

t

I 
t
1
I
1
I
• 140Oft>ttoăl^FIFA Club
I “
I
I
• IW.W -L-rjtrciwzjwi! 16:45 9595, te"învață ce să

! fad
j 1800 Vocea inimii (serial,
I ' * * '
1/ -
I
I
J
i

t

l
îi

I 1900 Observator cu
! Alessandra Stoicescu și \

) 
I 
T
i
I
5
I
I 
J 
l

600 tn gura presai 
cu Min badea

7:00 Matinal: Dimineața 
devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos

900 Tn gura presei (r) 
1000 Concurs interactiv 
1100 Vhrere (s) 
12:00 Vocea Inimii (s) 
1300 Observator cu Simona

Gherghe

World Championship: 
W2 vs FC Barcelona 

16:00 Observator

Iad

Hdramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, i 
Toma Dănilă, Olga j

Delia Mateescu, 
Alexandru Repan, |
Marius Bodochi, Maria

t 
1 
i

9:00 Jeremiah (s, r) 10:00! 
Tonomatul DP2 11:30 Cara- ’ 
cattța (s) 1225 Cum să nu ne ’ 
îmbrăcăm (r) 13:00 Bugetul î 
meu (r) 1400 ABC... de ce? J 
1430 Secretul tatălui (s) 1500 < 
împreună în EuropaI Emisiune( 
tn limba maghiară 1600 Jur
nalul TVR (r) 16:30 Tribuna ’ 
partidelor parlamentare 1700■ 
Jeremiah (s, SUA 2000) 180G 
Lecția de... sănătate (doc.)' 
18:35 Caracatița (s) 19:25 » 
Câțiva pași spre un manage-, 
ment mai bun (doc.) 20:00 < 
Edward al-VIII-lea, regele ’ 
devenit duce (doc.) 2100 Ora > 
de știri 22:10 Ultimul glonț Ș 
(polițist, Italia, 2003) 24:00' 
Marcă înregistrată 030 Futu- i 
rama (d. a.) 1:00 Jurnalul; 
Euronews 1:15 Tonomatul 
DP2 (r) 240 Frida (film, r)

800 Amy, fetița cu ghiozdanul! 063007.00 Observator (r) 
albastru (s) 900 De 3x femeie î 16.30-1645 Știri locale 
(r) 1000 Ciocolată cu piper (s), 
11:00 Bărbatul visurilor mele ■
(r) 1200 Pariul iubirii (serial,; 
Mexic, 2004) 13:00 Jură
mântul (s) 14:00 Iubire ca în 1 
filme (r) 15:15 Rețeta de acasă ‘ 
1530 Suflete rănite (s) 1630 ,

■ - j

HBO

Dinulescu, Andreea 
Măcelaru Șotron

Lucian Mândruță. 
Sport
Meteo

030 Profesorul trăsnit și
Q danul Klump 

(acțiune, SUA 2000). >
EXJS»

I

I
1
1 
i

i
i

Cu: Eddie Murphy, 
Janet Jackson, 
Larry Miller, 

■ John Ales.
Regia:

„ ■ Peter Segal 
Observator 

cu Andreea Beredeanu 
;i Andrei Zaharescu. J 
Sport

2350 Extragerea Joker și 
Sqx Loto 5/40

2400 Alias
Hffilm serial)

100 întâmplări hazlii
£1 (serial)

200 Concurs interactiv < 
300 Observator

(reluare)
400 Animax: .Roboți 

uriași-Heavy Gear* î 
5:15 Vhrere

—a (film serial,
• reluare)

i
i

845 Revista presei 9:00 
Dimineața cu Răzvan și Dani ■ 
1100 Baronii (serial) 12:00’ 
Look who is winning 13:00 > 
Jara Iu’ Papură Vouă (diver- î 
tisment) 13:20 Look who is ‘ 
winning 14:30 Miezul pro
blemei (reluare) 1620 Bărba
tul din vis (s) 1720 Naționala i 
de bere 1830 Știri Național TV; 
2000 Logodnă cu ghinioane; 
(comedie, Anglia, 2000)., 
22:00 Baronii (serial) 2230 * 
Miezul problemei 2400 Știri ’ 
Național TV 0:30 Anatomia ‘ 
crimei (serial)____________

PRO CINEMA
1

De 3x femeie 1730 Poveștiri 
adevărate 18:30 Rebelde (s) 
19:30 SOS, viața meal (s, 
Argentina, 2006) 2030 Iubire 
ca în filme (s, România, 2006), 
22:45 Tărâmul pasiunii (s) 
23:45 Bărbatul visurilor mele ’ 
(serial) 0:45 Poveștiri adevă
rate (reluare)'

PRIMA TV

f

i

i

I 
ț
?

J
7:30 Dragoste și putere (r) 
800 Sport cu Florentina 8:15 
The Temptations (film, r) 
11:00 Tele RON 13:00 Play \ 
14:30 Dragoste și putere (s) < 
15:00 The Temptations j 
(dramă/muzical, SUA, 1998) ș 
1730 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
1800 Focus 19:00 Cele mai 
,'imitoare filme din lume ‘ 
1930 Camera de râs 20:00 ; 
Super Nanny. Cu Irina Petrea >. 
22:00 Trăsniți în N.A.T.O.; 
22:30 Focus Plus. Prezintă: i 
Cristina Țopescu 2330 Politia ! 
în acțiune (r) 0:30 Focus (r) i 
1:30 Sunset Beach (s) 2:30 J 
Clubul de

(r) 1130 Calea misterelor (r)
1230 Verdict Crimăl (r) 1330 
Taz-Mania (s) 14:00 Liga 
juniorilor - Looney Toons (s)! 
1430 Joan din Arcadia (r) 

15'45 Ca-n familie (r) 16:15 
Infernul din zgârie-nori ________ ____________ r._
(dramă/thriller, SUA 1974)’ sal Cu Livia Dilă și Nzuzi 
1900 Viața la Casa Albă (s,j 
dramă, SUA) 2000 Entertain-’ 
ment News 20:20 Dispăruți' 
fără urmă (s) 2130 Ca-n fa
milie 22:00 Rivalii (acțiune/' 
istoric) 045 Sub Pământ SRL.
(s) 200 Rivalii (r)

11:10 Bibi Blocksberg șl secre
tul bufnițelor albastre (aven
turi, Germania, 2004). 1305 
Wallls șl Edward (romantic, 
Marea Britanie, 2005) 1440 
Pe platourile de filmare (SUA, 
2005) 15:10 Fete rele (come
die, SUA, 2004). 1645 Lovi
tura (polițist, SUA, 2004). 
1820 Dragostea nu costă ni
mic (comedie, SUA, 2003). 
2000 Formosa (comedie, SUA, 
2005). 2130 Venom (horror. 
SUA, 2005). 23:00 Răzbc h 
deșert-Capturăde război (Ep. 
9, actii'ne, SUA 2005).

13:15 EU, România 14:09 
Realitatea de la 14:00 14:50 
Realitatea bursieră 1500 Rea
litatea de la 15:00 1520 Fa 
brica 16:50 Marfă 1700 Refe 
litatea de la 17:00 1720 Rar 
mânia fără frontiere 1745 Edi
torii Realității 1850 Realitatea 
zilei 20:00 Realitatea de 'la 
20:00 20:50 România fără 
frontiere 2100 Realitatea de 
la 21:00 21:50 Prima edițți 
22:05 Cap și pajură 23:15 
Realitatea all-indusive 24:Q0j 
Realitatea de la 24:00

DISCOVERY
10:00 Euromaxx (r) (doc.) i 
1030 Euroblitz - Azi, mâine (r), 
(documentar) 11:00 Ne 
privește. Talk-show pe teme , ________ ____ _________
socialeU0QȘtirM305Marș; Tehnologie’'externă" 13:0Ă 

... „ Depencjențj cascadorii
14:00 Omul-rechin 1500 
Brainiac. Maniaci ai științei' 
1600 Curse 1700 Automobile 
americane recondiționate 
1800 Motociclete americane 
1900 Alegerea dvs. 2000 Cel 
mai mare avion din lume 
21:00 Ultimele 24 de ore 
2200 Criminaliștii 2300 Gara
jul global 24:00 Zborul 175 
1:00 Cele mai mari superla
tive: Bombardiere 200 Curse

forțat 14:35 Lumea cărților' 
15:35 Euroblitz: Jurnal euro- ■ 
pean (r) (documentar) 1600 
Nașul. Talk-show cu Radu 1 
Moraru (r) 1800 6! Vine pre- s

Mbela 2000 Unde e iubirea ’ 
22:00 Nașul. Talk-show cu s 
Radu Moraru 2400 Știri. Emi-; 
siune informativă 0:15 61 Vine ; 
presai (r) 2:15 Nașul. Talk- { 
show cu Radu Moraru (r) 4:15 
Unde e iubirea (r)

800 Omul-rechin 900 Supra 
viețuitori în condiții extreif 
10:00 Superstructure 11 Mi 
Confruntări și fiare vechi 12Jw
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sare prezintă moltate, transmisii live ele unor meciuri,
■ < topuri și comentarii de' la diverse eventawte importante 

din domeniu.
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Ajutoare pentru încălzire
■ O nouă OU va acor
da ajutor de încălzire și 
pentru cei care nu 
primesc ajutor social.
Ina Jurcone__________________
lna.jurconeflnformniedle.ro

Deva - Ordonanța de Urgentă (OU) 5/2003, care s-a modificat de ieri, vizează a- cordarea de ajutoare pentru Încălzirea locuinței pentru persoanele sau familiile singure care nu primesc ajutor social. Acestea în proporție de 85%, se află în mediul rural și utilizează pentru încălzirea locuinței un singur tip de combustibil. OU adoptată a- cordă posibilitatea de a primi ajutoare de încălzire și acestor categorii care nu primesc ajutor social. „Având în vedere că sezonul rece deja a început, se impunea luarea unor măsuri de urgentă pentru ca familiile și persoanele singure care nu primesc venit minim garantat și care utilizează pentru încălzirea
Condiții de viața 
mai bune pentru săteni

Hunedoara (I.J.) - Asociația Umanitară Betel în colaborare cu Asociația Linișor lansează miercuri proiectul „îmbunătățirea condițiilor de viată ale locuitorilor din mediul rural din județul Hunedoara”. Scopul proiectului este de a facilita cooperarea și coexistența prin oferirea de modele efective de dezvoltare comunitară prin implicarea membrilor comunității în șase sate și comune din județul Hunedoara în perioada decembrie 2006 - decembrie2007. „Beneficiarii directi ai

Cel în drept trebuie să facă o cerere la primărielocuinței lemne, cărbuni, combustibili petrolieri să poată beneficia, începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru perioada ianuarie - martie 2007, de un ajutor pentru încălzirea locuinței”, a declarat Gheor- ghe Barbu, ministrul Muncii. Ordonanța de urgentă pre

acestui program sunt 36 de persoane din Boșorod, Certej, Lunca Cernii, Peștișu Mic, Teliuc și Toplița care vor beneficia de instruire și consultantă în vederea accesării unor finanțări și pentru crearea unor structuri asociative în cadrul comunității unde aceștia trăiesc”, declară Mircea Zidărescu, președintele Asociației „Linișor” Hunedoara. Proiectul este fi- nantat de „Cooperating Netherlands Foundation for Central and Eastern Europe” din Olanda. 

vede acordarea ajutorului pentru încălzire familiilor și persoanelor singure cu venituri pe membru de familie de până la 500 lei. Cuantumul ajutorului este stabilit în sumă fixă, astfel că familiile cu veniturile cele mai reduse vor beneficia de un ajutor
Fonduri record în județ

Deva (I.J.) - Guvernul a alocat ieri pentru turismul hunedorean 3.261.000 lei pentru finanțarea unor studii de prefezabilitate, fezabilitate și proiecte tehnice ale subprogramelor de investiții în turism. Suma este cea mai mare alocată din toate județele țării. Cu acești bani se vor realiza patru studii de fezabilitate pentru proiecte ce aparțin Consiliului Județean pentru orașele Vulcan, Petroșani și Lupeni. „După ce ani de zile s-a tot vorbit despre po

lunar în cuantum de 46 lei, iar cele cu veniturile de 500 lei/persoană vor beneficia de un ajutor lunar de 14 lei; Familiile și persoanele singure vor depune cererile completate la primăriile în a căror rază teritorială locuiesc, începând cu luna decembrie 2006.
tențialul turistic hunedorean și nu s-a întreprins nimic concret, s-a ajuns în situația în care există proiecte concrete destinate dezvoltării turismului în zone importante din județ. Sunt convins că autoritățile locale se vor concentra pe a- tragerea unor finanțări din sursele UE și inițierea unor parteneriate public-private pentru punerea în valoare a potențialului turistic hunedorean”, a declarat Iuliu Winkler, ministru delegat pentru comerț.
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Soluția jocurilor din numărul precedent

Moșule, ce darnic 
ești!

Petrila (I.J.) - Campania „Moșule, ce darnic ești” a fost lansată ieri de Organizația pentru tineret „New Phoenix” Petrila. Scopul campaniei este implicarea tinerilor în viata comunității și stimularea societății civile pentru copiii sub pomul cărora Moșul trebuie ajutat să poposească. Este vorba de familii cu posibilități financiare reduse. Totodată sperăm, prin transparență, să reabilităm imaginea acestor campanii inițiate de ONG-uri în fata celor generoși”, declară Gabriela Oprea, președinta OPT New Phoenix Petrila. Campania are două direcții cu aceeași finalitate: Balul tinerilor, care este în scop caritabil și activități de strângere de produse sub sloganul „Ceea ce tie-ti prisosește altuia folosește”. „Voluntarii, dotați cu un sac asemănător celui al lui Moș Crăciun, vor strânge produsele prin care sperăm să aducă bucurie pe chipurile copiilor aflati într-o situație mai deosebită”, mai spune Gabriela Oprea. Reprezentanții organizației petrilene speră o colaborare largă din partea autorităților, instituțiilor și oamenilor politici.
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Trimite CV-ul tău cu mențiunea “Lucrător" la 
McDonald's Deva DT, Str. Iuliu Maniu nr. 18, Deva, 
Județul Hunedoara; fax: 0254/235.868, e-mail: 
deva@ro.mcd.com. Data limită până la care se pot 
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• Amenzi. în urma acțiunilor și controalelor efectuate în trasee, polițiștii hunedoreni au aplicat 103 amenzi la legea circulației, din care 11 la regimul de viteză și au ridicat în vederea suspendării 11 permise de conducere și 6 certificate de înmatriculare. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 11.270 lei. (M.T.)
• Cercetați în libertate. Alin Traian P., din Alba lulia, Grigore I., din Hațeg, și P.B., de 14 ani, din Hațeg, sunt cercetați de polițiști care au stabilit că, în noaptea de 07/08.12. 2006 au furat cablul telefonic care traversa podul peste canalul Centralei Hidroelectrice Sântămăria Orlea. Prejudiciul a fost recuperat în proporție de 60%. (M.T.)

Senatorii vor să plece din PNL
■ Senatorii liberali pro 
Stolojan doresc consti
tuirea unui grup sepa
rat de PNL.
CALIN BicăZAN

Jandarmii hunedoreni in acțiune

Deva - „Susținătorii lui Theodor Stolojan își vor anunța demisiile numai după adoptarea bugetului de stat pe anul viitor, pentru a nu da naștere la suspiciuni că ar vota împotrivă”, a declarat Viorel Arion. Este posibil ca momentul anunțării demisiilor să fie amânat până marți, când

va avea loc o ședință festivă pe tema împlinirii a 17 ani de la evenimentele din Decembrie 1989. Ei se vor constitui într-un grup independent care va purta numele de Partidul Liberal Democrat (PLD). Senatorul Viorel Arion a declarat, ieri, că există mulți parlamentari interesați să se înscrie în viitorul partid.
Vor în PLD„Există foarte multe persoane care ne vizitează la sediu și ne propun tot felul de variante de colaborare în viitor. PLD are o priză foarte

Viorel Arion

Lecții „europene" la
■ Elevii de clasa a ll-a 
învață de mici ce 
înseamnă integrarea în 
Uniunea Europeană.Deva (C.B.) - La Colegiul Pedagogic „Sabin Drăgoi” din < Deva au fost susținute, ieri,

Furt de fier
Hunedoara (M.T.) - Trei persoane au fost prinse, marți seara, de către jandarmii hunedoreni, în zona platformei industriale din municipiul Hunedoara, în timp ce furau 340 de kilograme de material feros. Romeo B., de 40 ani, Mircea Pardailan C., de 22 ani și Stelian Robert T., de 32 ani, din Hunedoara au încărcat fierul îritr-un autoturism Dacia pick-up, proprietate a unuia dintre ei, cu care urma să fie transportat flerul la un centru de colectare. „Celor în cauză le- au fost întocmite acte de constatare pentru furt calificat și vor fi înaintate, pentru continuarea cercetărilor, Parchetului de pe lângă Judecătoria Municipiului Hunedoara. Pe linia prevenirii și combaterii fenomenului contravențional, în aceeași dată, jandarmii au constatat și aplicat 46 de contravenții în valoare de 22.200 lei”, declară purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara, sublocotenent Nicolae Răducu.

cursuri de integrare europeană elevilor de clasa a Il-a. Celor 15 copii prezenți le-au fost împărțite diferite broșuri informative și li s-a explicat ce înseamnă aderarea pro- priu-zisă la Uniunea Europeană. Pe o hartă special realizată copiii au trebuit să deseneze în diferite culori toate țările membre în funcție de anul aderării. Proba finală i-a încântat pe micuți. „Trebuie să facem un drapel al Europei din indicațiile pe care ni le va da doamna învățătoare. îmi place să par-

bună în teritoriu, cei trei executivi din partid fiind asaltați de doritori de a veni
Devaticip la astfel de cursuri”, a spus Alexandru Apostol, unul dintre elevii participanți. O altă elevă, Timeea Desmeri, crede că „integrarea în Uniunea Europeană aduce pace și astfel nu vor mai fi războaie”. Pentru că elevii sunt mici, timpul alocat instruirii lor nu este suficient.„Deoarece copiii sunt mici iar timpul e scurt, mai avem nevoie de încă o oră pentru ca elevii să asimileze toate cunoștințele pe care dorim să le predăm. Oricum ei au

alături de noi”, a spus Viorel Arion. Senatorul nu a dorit să spună de la ce partide sunt parlamentarii care doresc să se înscrie în PLD. Liberalii subliniază că deși platfor- miștii au zis că vor binele,^ PNL „acum își fac partid*" democrat". „Sunt partide diferite și nu aș vrea să le divulg numele, pentru că nu am acceptul lor să fac acest lucru. Din informațiile pe care le am, sunt între opt și zece parlamentari la momentul de față care doresc să ni se alăture”, a mai spus senatorul Viorel Arion.

Timeea Desmerirăspuns foarte bine acestor lecții și cred că le place”, afirmă învățătoarea Maria Elena Dauzaț
www.lwon.ro r.

Subofițerii jandarmi 
vor fi pregătiți la Orăștie
■ Subofițerii Jandar
meriei Române se vor 
pregăti și perfecționa 
la Orăștie.

Mihaela TAmaș_____________
mlhaela.tamas@iinformniedia.ro

Române, în cadrul ședinței de evaluare a activității jandarmilor de la Orăștie.„în acest an au fost pregătiți o serie de militari cu ajutorul unor concepte și tehnologii moderne. De asemenea, au fost executate misiuni de intervenții în situații de urgențe civile, în ve-derea limitării și înlăturării | efectelor inundațiilor și a- B lunecărilor ’de teren în lo-Orăștie - Centrul de instrucție pentru militari în men „Aurel Vlaicu”, Orăștie, se va transforma înCentrul de pregătire și perfecționare pentru subofițeri ai Jandarmeriei Române. Acest lucru a fost anunțat de către generalul de brigadă loan Crânguș, adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei

calitățile Orăștie, Cinciș-Cer- na, Vața de Jos, Sântămăria Orlea, Geoagiu, Teliucu Inferior, Ohaba-Ponor, precum și realizarea unui dispozitiv de protecție în localitatea Go- văjdie, în vederea asanării unor cantități de muniție din

Vezi fotografii pe w
www huon.ro\

Generalul de brigadă Crânguș prezent la ședința de evaluarecel de-al doilea război mondial”, a declarat purtătorul de cuvânt al Centrului de Pregătire și Perfecționare Jandarmi „Aurel Vlaicu”, din Orăștie, maior loan Tămaș. Prezent la ședința de evaluare, generalul de brigadă loan Crânguș, adjunct al inspec

torului general al Jandar- • meriei Române, a declarat că „vor fi depuse toate eforturile, pentru ca Centrul de Pregătire și Perfecționare Jandarmi „Aurel Vlaicu”, din Orăștie, să se transforme, pe viitor, într-unul specific unei instituții de învățământ”.

Trișat cu „reforma monetară"
Hunedoara (M.T.) - Un bărbat de 52 de ani, Titus J., din Hunedoara, este cercetat în stare de arest preventiv, pentru înșelăciune, după ce în 23.11.2006, atribuindu-și calitatea de angajat al primăriei, l-a determinat pe Tudor P., de 70 ani, din Hunedoara, să retragă din bancă suma economisită, respectiv 14.000 lei, spunând că va avea îoc o reformă monetară. Bătrânul a dus'banii la domiciliul său, de unde Titus profitând de neatenția acestuia i-a sustras suma respectivă, precum și 1.000 euro pe care bărbatul îi avea în casă. „Polițiștii hunedoreni le recomandă cetățenilor să nu permită persoanelor necunoscute accesul în locuință, indiferent de pretextul folosit. în cazul în care se prezintă a fi reprezentanți ai unor instituții, societăți comerciale etc., aceștia sunt obligați să prezinte un document de legitimare”, declară purtătorul de cuvânt al .Inspectoratului de Poliție al Județului sfl» edoara, subinspector Bogdan Nițu.

* - *« *

Cere-i moșului de 
două ori mai m
Cere-ne și nouă și cu siguranță RDS.Tel îți va dărui!

De Sărbători și după, merită să vorbești mai mult cu cei dragi. Pentru că RDS.Tel îți 

dăruiește de 2 ori mai multe cadouri:6.000 de telefoane fixe fără fir și tarife reduse cu 

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

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

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

prietenii Și familia, iar dacă te afli printre cei mai vorbăreți, noi îți oferim telefonul!

“Pentru mai multe detalii, consultați Regulamentul pnjmmiei.
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O victorie de moral

• Nemulțumire, loan Dragoș, președintele de la CS Vulcan, echipa satelit a Jiului *yetroșani, s-a declarat nemulțumit de faptul "*că antrenorul Dan Voicu s-a plâns că nu are suficienți jucători. Dimpotrivă, spune el, la Vulcan au fost destui jucători pe care Jiul i-a folosit în prima echipă. (V.N.)
Olimpic - revelație, Dava - 
dezamăgire

Deva (C.M.) - Cele două echipe hune- dorene care activează în liga secundă de futsal, Dava Deva și Olimpic 2003 Simeria, au avut evoluții oscilante pe parcursul primei jumătăți a întrecerii. Dava Deva care se descurcase foarte bine sezonul trecut și-a pierdut parcă din pasiune și viteză și ocupă ultimul loc. Devenii au avut rezultate foarte slabe în primele șapte etape, dar au strâns rândurile și au dres busuiocul în ultimele trei, când au scos două victorii și o remiză. în schimb, nou-promovata Olimpic a avut probleme doar în primele etape până s-a acomodat în noul eșalon, după care a fost una dintre revelațiile Campionatului. în ultimul meci dintre cele două echipe hune- dorene, disputat recent la Deva, Dava a câștigat cu 12-6, după ce în tur, la Simeria, se impusese Olimpic cu 13-9.

■ Devenii din naționala 
de futsal a României 
au jucat bine în meciul 
contra Turciei.

București (C.M.) - Naționala de futsal a României cu cinci jucători de la FC CIP în lot a învins cu scorul de 7-3 echipa similară a Turciei, într-un meci amical disputat aseară la București. Trei dintre golurile tricolorilor au fost marcate de deveni, două de Lupu și unul’de Molomfălean. Pe lângă cei doi de la FC CIP au jucat de această dată pentru națională Dobre, Gherman și Măgureanu, în vreme ce alți trei jucători convocați, Al- Ioani, Juverdeanu și Matei, nu au evoluat din cauza unor accidentări. Vedeta reprezentativei Turciei a fost în meciul de aseară cunoscutul jucător al echipelor Galata- saray și Werder Bremen, Urnit
Jiul premiată de... rapidiști

1. Arc{lca Craiova 10 7 0 3 69-46 21
2. Cetjtea Alba lulia 10 5 1 4 51-54 16
3. Olir Die Simeria 10 5 0 5 66-78 15
4. Fuț țClub Arad 10 4 1 5 59-53 13
5.

ReîJ&aiova 10 4 1 5 S9-5& 13
6. Davă feeva 10 3 1 6 62-77 10

•
>■»

Sprijin financiar pentru 
Jiul Petroșani

Petroșani (C.M.) - Relațiile reci dintre Clubul Jiul și Primăria Petroșani par să se fi încălzit odată cu rezultatele bune obținute de mineri în ultimele două etape din acest an în care au învins la Pitești și acasă pe Rapid. Astfel, primarul Petroșaniului, Carol Schreter, a revenit la sentimente mai bune față de clubul patronat de Alin Simo- ta și a declarat, ieri, că în zilele următoare va vira de la bugetul local în conturile clubului Jiul suma de 50.000 RON pentru modernizarea vestiarelor și terenurilor echipelor de juniori. în plus, reprezentanții autorităților locale susțin că nu este exclus ca în returul acestei ediții a Ligii I echipa să fip sprijinită în tentativa de a se salva de la retrogradare. Toate aceste gesturi de bunăvoință vin după ce, la începutul lunii noiembrie, Consiliul Local a anulat hotărârea de a acorda clubului suma de trei miliarde de lei, motivând lipsa fondurilor.

■ După perioade în 
care jucătorii Jiului nu 
au fost recompensați, 
acum au fost premiați.

Valentin Neagu
valentln.neagu@informmedia.ro

Petroșani - în urma victoriei cu scorul de 1-0 obținute pe propriul teren în fața formației Rapid, în cadrul etapei a XlX-a a Ligii I, jucătorii de la Jiul Petroșs.ni au încasat prime de 1.500 de dolari. Și este vorba de cele mai mari de la începerea actualului sezon. Este adevărat că după rezultatele obținute și situația din clasament, nu prea existau motiv®' pentru acordarea de premii.Noroc însă cu rapidiștii care, prin prestația de la

Cel mai bun an
Deva (V.N.) - Unul dintre cele mai pu-ter- nice cluburi din țară ale Federației Române de Karate Modem este CS Masibo Petroșani. Și nu de azi de ieri, ci de 12 ani. în prezent, clubul petroșănean are 120 de sportivi, cu grupe de începători, avansați și performanță. Anul 2006 s-a dovedit a fi cel mai rodnic pentru karatiștii din Valea Jiului. Ei au reușit .să câștige la Campionatele Naționale și Cupa iRomâniei nu mai puțin de 117 medalii. Dintre acestea, 29 sunt de aur și 34 de argint. Dar nu numai atât. Participările la alte întreceri cu caracter regional le-au mai adus alte 104 medalii, din care 20 de aur. în total, în acest an, sportivii de la CS Masibo au adunat 313 medalii, din care 81 de aur și 90 de argint. Recenț, oficialii grupării au hotărât ca 16 decembrie să fie și Ziua CS Masibo. Cu acest prilej, la sala de sport a Grupului Școlar „Dimitrie Sturza” din Petroșani se vor desfășura manifestări dedicate sportivilor și performanțelor acestora.

Fără transferuri
Petroșani (V.N.) - Finanțatorul echipei Jiul Petroșani, Alin Simota, a declarat ieri că nu va aduce jucători cu nume la Jiul. „Nu avem de gând să aducem celebrități pentru că obiectivul nostru este să reconstruim echipa și să realizăm baremul de 25 de puncte. Să fie clar însă, jucătorii care în timpul campionatului au demonstrat că nu au jucat cu sufletul, ci mai mult pentru bani, vor pleca de la Jiul”. Și tehnicianul Marin Tudorache susține că în pauza competițio- nală gruparea din Petroșani nu va transfera nici un jucător de la Poli Timișoara. „în acest moment nu avem nevoie de jucători precum Naidin și Sil- vășan care au afirmat că nu vor să vină la Petroșani. Ne vom axa doar pe jucători din partea Olteniei pentru că sunt mai agresivi”, a adăugat el.

Pregătiri
Constanța (MF) - Cătălina Ponor, triplă campioană olimpică, își va relua pregătirile la1 martie 2007, a declarat antrenorul sportivei, Matei Stânei. „La 1 martie, vom relua pregătirile, pentru a participa la CM din 2007, la sărituri, sol și bârnă, obiectivul fiind o medalie la bârnă. Vom avea pregătire pentru JO din2008. Dacă ea ar fi concurat la CM din Danfemarca, nu ar fi avut nici o problemă”, a spus Stânei. Ponor se află în Japonia, unde a încheiat un contract de 30.000 de euro pentru a participa la o serie de reprezentații televizate. Spectacolele se vor derula până la2 ianuarie 2007, fiind produse

Lupu a marcat două goluri pentru națională (Foto: cl)Davala. Cele două jocuri cu Turcia constituie pentru naționala României ultimele teste înaintea startului în preliminariile Euro 2007 în care tricolorii vor juca, la Deva, în ianuarie, în primul tur preliminar cu Letonia, Anglia și Bulgaria. Dacă România câștigă grupa va evolua, în perioa
Petroșani, i-au „premiat” pe mineri. După acest gest de bunăvoință al patronului echipei din Petroșani, Alin Simo- ta, antrenorul Marin Tudo- rache a declarat că „orice sumă de bani este binevenită, mai ales că vin și sărbătorile.” 
Tudorache confirmatȘi dacă tot a venit vorba de tehnicianul din Valea Jiului, mai trebuie spus că finanțatorul grupării din Petroșani l-a reconfirmat pe Marin Tudorache în funcția de antrenor principal la Jiul și pentru cea de-a doua jumătate a campionatului. El a declarat că „nu se pune problema să- 1 schimbăm pe Tudorache. E adevărat că am purtat discuții cu Costel Orac, dar am renunțat și vom merge pe mâna actualului tehnician”.

Vrei ca Mas Crăciun să fie mai darnic anul acesta? Câștigă cu CL în 22 decembrie:
< 1 SUI L,1.1 l L | /. I. U I ) li/. Iu(.' I' I I; |ofere de magazinul INTO sau < i I U I I /, I' I I U L 0, pentru ca masa de 

Sărbători sa-ti fie asigurată sau < Y. 1 U 1,1 care să-ți îi dulcească Sărbătorile sau s !■ I L (J [ , ca sa primești multi colindători. 

Fâ ți un abonament la Cuvântul liber pentru o lună (8,9 lei) s<-u prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună și participă cu copia după 
chitanță până în 21 decembrie. Cu CL, Crăciunul va exista în tecare casă!

da 18-25 februarie 2007, în Slovenia, în grupa G în cel deal doilea tur preliminar, alături de naționala țării gazdă, Belgia și Republica Moldova. Dacă tricolorii vor încheia primul tur în postura de cea mai bine clasată echipă de pe poziția secundă, România va evolua în grupa D, turul doi.

Amical caritabil
Simeria (C.M.) - Cor- vinul 2005 Hunedoara va susține azi, de la ora 14.00, la Simeria, ultima partidă amicală din acest an în compania liderei Ligii a IV-a, CFR Mar- mosim. Partida se va disputa 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 accident. Invităm așadar pe toți amatorii de fotbal din Simeria să vină la stadion pentru a-și vedea favoriții în compania unei echipe din liga secundă și pentru a face o mică bucurie unui copil cu probleme. Cor- vinul a dispus marți cu 8- 0 de Agrocompany Băcia, ocupanta locului secund din Liga a IV-a.

Jucătorii Jiului au fost premiați pentru victorie (Foto: cl)

mailto:valentln.neagu@informmedia.ro
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• Brazilian la Steaua. Portarul formației Figueirense, Andrey Afonso, va părăsi gruparea braziliană, el fiind foarte aproape de un transfer la Steaua. Președintele clubului Figueirense, Jose Carlos Lages, a afirmat că Andrey va pleca la o echipă din Europa, iar presa susține că echipa lui Andrey negociază cu Steaua. (MF)
• Sportivii anului. Voleibalistul Giba a fost desemnat, marți, sportivul anului 2006 în Brazilia, el câștigând cu naționala braziliană Campionatul Mondial din Japonia. Titlul de cea mai bupă sportivă a anului a fost decernat gimnastei Lais Souza. Comitetul Olimpic Brazilian l-a premiat și pe antrenorul echipei de volei a Braziliei, Bernardo Rezende. (MF)

Med pentru imagine și moral

Adversare tari pentru națio
nala feminină de fotbalBucurești (MF) - Echipa națională de fot-' bal feminin a României, pregătită de Gh. Staicu, a fost repartizată în grupa a 2-a a preliminariilor CE din 2009, alături de Suedia, Italia, Ungaria șl Irlanda, s-a stabilit ieri, în urma tragerii la sorți care a avut loc la Nyon, informează FRF. Meciurile urmează să se dispute în sistem „flecare cu flecare”, tur-retur, in perioada 11 aprilie 2007 - 2 octombrie 2008. Alături de Finlanda, țara gazdă, calificată din oficiu, vor merge direct la turneul final câștigătoarele celor șase grupe preliminare. Naționalele care se vor clasa pe locul secund și cele mai bune patru reprezentative clasate pe poziția a treia în grupe vor juca cinci partide playoff, la 25 și 30 octombrie 2008, câștigătoarele acestor baraje urmând să se califice la CE.

Atacantul stellst Nicolae Dlcă a impresionat în meciul din Liga Campionilor cu Ollmpique Lyon și este în atenția a trei cluburi din Franța, respectiv Girondina Bordeaux, RC Lens și Olympique Lyon.
(Fotei EPA)

■ O victorie în meciul 
cu Tottenham le poate 
asigura dinamoviștilor 
locul I în grupă.București (MF) - Atacantul echipei Dinamo, Ionel Ganea, a declarat că meciul cu Tottenham Hotspur, programat azi în ultima etapă a grupei B a Cupei UEFA, nu este atât de important, iar dinamoviștii vor merge la Londra la cumpărături. „Eu nu cred că este un meci așa de important pentru noi. Vom merge la cumpărături. Din câte știu eu, suntem deja calificați. Nu mai contează primul loc, obiectivul a fost să ne calificăm. Noi neam îndeplinit toate obiectivele de anul acesta”, a declarat Ganea. Dacă va câștiga, Dinamo va termina grupa B a Cupei UEFA pe primul loc. în caz contrar, Dinamo va încheia grupa pe locul doi și va întâlni .în 16-imile Cupei UEFA o formație eliminată din Liga Campionilor.Atacantul Ionel Dănciulescu îșl dorește ca Dinamo să vină
Gigi Becali a refuzat
10 milioane de euro
■ Finanțatorul Stelei nu 
a acceptat o ofertă de 
a-l transfera pe Rădoi la 
o echipă din Rusia.București (MF) - Finanțatorul FC Steaua, Gigi Becali, a declarat, că a refuzat o ofertă de 10 milioane de euro pentru căpitanul Mirel Rădoi, primită de la o echipă din Rusia. „Am primit azi o ofertă pentru Rădoi de zece milioane de euro și salariu de 1,5 milioane de euro pentru el, de la o echipă din Rusia, dar am spus nu. Voi o să spuneți că am mințit, dar acesta este adevărul. Nu știu numele echipei, impresarul Dumitru
Țara fotbalului vrea
■ Brazilia și-a depus 
oficial candidatura pen
tru organizarea Campi
onatului Mondial 2014.

„Pandurul" Vranjkovici e 
scumpTg. Jiu (MF) - Președintele clubului Pandurii Tărgu-Jiu, Marin Condescu, a declarat, miercuri, că negociază cu Steaua, Dinamo și Rapid pentru transferul mijlocașului bosniac, Vojslav Vranjkovici, dar că nu intenționează să îl cedeze pe acesta pentru mai puțin de un milion de euro.„Oferte au fost mai multe pentru transferul lui Vranjkovici, însă nu ne-am decis pentru că vrem să alegem ce e mai bun pentru jucător și pentru club. Deocamdată nu știm ce vom face, Dinamo, Steaua și Rapid acceptând să plătească banii imediat pentru el ca să joace la ei din retur. Nu știu exact cât valorează, dar oricum nu mă gândesc să-l cedăm fără un milion de euro”, a spus Condescu.Marin Condescu a menționat că a primit o ofertă pentru transferul jucătorilor Vranjkovici și Guso, cărora le-a prelungit contractele până în 2008, respectiv 2010. „Am purtat o discuție cu Vranjkovici și cu Guso pentru că au fost oferte din afară pentru ei, dar în acest moment nici unul nu vrea să plece de la Pandurii. Este o ofertă și din Germania care se va concretiza și pentru Guso și pentru Vranjkovici în zilele următoare, în sensul că vom primi în scris dorința unei echipe din prima ligă de a-i transfera”, a completat oficialul gorjean.

Rio de Janeiro (MF) - Brazilia și-a prezentat în mod oficial, miercuri, la Tokyo, proiectul de candidatură pentru organizarea Cupei Mondiale din 2014, a anunțat FIFA, informează AFP.„Noi ne-am exprimat oficial dorința de a organiza Cupa Mondială din 2014, o șansă unică pentru poporul brazilian, care o merită cu adevărat”, a declarat Ricardo Texeira, președintele Federației Braziliene de Fotbal
De la tenis la mănăstireBucurești (MF) ■ Fosta jucătoare americană de tenis Andrea Jaeger, finalistă la Ro- land-Garros în 1982 și la Wimbledon în 1983, s-a călugărit în urmă cu trei luni și în prezent are grijă de copiii bolnavi de cancer într-un spital din Cincinnati. Andrea, în vârstă de 41 de ani, spune că știa încă de la 14 ani că Dumnezeu are planuri importante cu ea. „Părinții mei nu aveau nici măcar o Biblie în casă, dar eu am știut mereu că Dumnezeu are planuri mari cu mine”, a

Dinamo are asigurată calificarea în primăvara europeană indiferent de meciul cu Tottenham (Foto, epa)cu un rezultat bun de la Londra. „Ne dorim să ne întoarcem cu un rezultat bun, sperăm să iasă bine. Pentru cumpărături vom avea timp doar câteva ore, înainte de a ne Întoarce, dar nu asta este important. Cel mai important cadou ar fi cele trei puncte", a spus Dănciulescu.Antrenorul Mircea Rednic 1- a contrazis pe Ionel Ganea, subliniind că Dinamo nu

Tudor mi-a prezentat oferta, dar i-am spus că nu mă interesează. Putea să spună că îmi dă și 20 de milioane, care este problema? Și cu 20 și fără 20, tot aia e”, a spus Becali.Becali a mai spus că Rădoi trebuie să fie „mulțumit sufletește” ca să plece de la Steaua. „Am vorbit cu Rădoi și i- am spus: «Faci cum vrei, dar ar fi bine să pleci la vară, cu imagine de războinic, la o echipă de top, să mă mândresc că finul meu este la Barcelona, Real sau Arsenal». El mi-a spus: «Așa fac, nu mă duc»”, a subliniat Becali. Becali a menționat că zece milioane de euro pentru Rădoi nu înseamnă pentru el așa mulți

Suporterii Braziliei sunt cei mai 
înfocați din lume (Foto: epa)(CBF). „Ultimul CM din această regiune a avut loc în urmă cu 28 de ani (n.r. - în Argentina în 1978), ceea ce înseamnă că în 2014 se va ajunge la 36 de ani”, a adău- 
mărturisit Jaeger. Cariera în tenis a jucătoarei americane a durat patru ani, din 1980 până în 1984, când Andrea s-a retras la vârsta de 19 ani. în 1983, Jaeger a jucat finala turneului de la Wimbledon, fiind învinsă de Martina Navratilova, cu scorul de 6-0, 6-3, după ce cu un an înainte o pierduse și pe cea de la Roland-Garros. După ce s-a retras din tenis, Andrea și-a investit toți banii în fundația „Little Star”, o organizație care ajută copiii bolnavi de cancer. 

merge la Londra la cumpărături. „Ne dorim o victorie pentru a încheia acest an foarte bine. Vom întâlni cea mai bună echipă din grupă, asta este părerea mea după ce i-am văzut în câteva meciuri din Cupa UEFA și din campionat. Nu vom merge la cumpărături, așa cum a spus Ganea, poate are el alt program. Este un meci pentru imagine, pentru moralul nos

Cota lui Rădoi n-a scăzut, deși a fost accidentat 5 luni (Foto: epa?bani încât să-l încânte. „N-am probleme de bani. Nu mai contează câți bani pun, nu spuneam sume înainte, când eram mai sărac, dar acum? Nu făceam atunci bugete, dau cât e nevoie, asta spuneam atunci, când nu prea aveam chiar așa. Acum dau cât e nevoie, ce contează?”, a spus
spectacolgat Texeira, pentru care candidatura braziliană trebuie să fie cea a întregii Americi de Sud.La prezentarea documentului de candidatură de la Tokyo au participat Nicolas Leoz și Eduardo de Luca, președintele, respectiv secretarul general al Confederației Sud-americane de Fotbal (Conmebol), precum și directorul de competiții al FIFA, Jim Brown, și directorul de comunicare al forului mondial, Markus Siegler.Leoz a subliniat că sud- americanii au decis încă din 2002 să sprijine candidatura braziliană, inclusiv Argentina fiind de acord. 

Marius Niculae, care a semnat un contract până în iulie 2007 cu KSV Mainz 05, a declarat că este „un mare noroc" să joace la gruparea germană. (Foto: EPÂ)

tru, poate fi privit și ca un test, să vedem dacă mai avem nevoie și de alți jucători”, a comentat Rednic.El crede că ar fi bine ca și Rapidul să se califice în 16- imile Cupei UEFA. „Au șansa lor, dacă Panathlnaikos merge să joace la Paris. Ar fi păcat să nu se califice, după modul cum joacă și lotul pe care îl au”, a spus Rednic. Dinamo a plecat, miercuri la Londra

Becali. Impresarul Dumitru Tudor a confirmat existența ofertei, spunând că Rădoi nu vrea să plece până la vară și că este vorba de un contract de la o echipă puternică și cunoscută din Rusia. „Există discuții și pentru alți jucători, dar deocamdată nu sunt oferte concrete”, a mai spus Tudor.
CM al cluburilorBucurești (MF) - Echipa braziliană Interna- cional Porto Alegre s-a calificat în finala CM al Cluburilor, după ce a învins în semifinale, cu scorul de 2-1, formația egipteană Al Ahly, miercuri, la Tokyo. Pentru Intemacional au marcat Pato '23 și Luiz Adriano '72, în timp ce pentru Al Ahly a înscris Flavio '54. în finală, Intemacional Porto Alegre va întâlni învingătoarea din cealaltă semifinală, care se va disputa, joi, între America de Mexico și FC Barcelona.
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TEL: Deva <0254/23.15.19
Hunedoara <0254/74.87.84

Vând ap. 2 camere (03)

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

• Deva, Mul Bălcescu, 55 mp, bl. 17, etaj 7, 
balcon mare, repartitoare, ocupabil imediat, 
preț 84.000 ron, negociabil. Tel. 0729/018866. CT)

• Orăștie, Sir. Pricazului, bl. 42, ap. 73, preț 14500 
euro, negociabil. Tel. 0722/912697. (T)

• parter, balcon închis cu termopan, beci sub 
balcon, centrală, ușă metalică, 2 intrări prin 
balcon și scară, zona Gojdu, Al. Crinilor, 125.000 
ron. Tel. 0723/227569. (T)
• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă gaz, preț 1,250 mid. lei. Tel. 0254/223336. (T)

• decomandate, b-did 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)
• bd. Bălcescu, et. 2, dec., centrală termică, 
amenajat, preț 120.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• zona Minerului, et. 1, dec., faianță gresie, 
balcon, parchet, preț 26.000 euro, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• bl Go)du, et intermediar, semidec., contorizări, 
parchet preț 115.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• In Dada, parter, faianță gresie, termopane, 
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 
modeme, centralătermică, preț 125.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona Dacia, balcon, fără amenajări, 
preț 78.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• b-dul Uu Maniu, dec., et. 8/10, parchet, 
balcon mare, contorizări, preț 105.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• pe Aleea Pescarilor, et. 1, dec., contorizări, 
balcon, s=56 mp, baie, bucătărie mare, preț 
130.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• urgent dec, living, bucătărie stil bar, CT, 
gresie, faianță parchet, termopane, et. 1, zona 
Eminescu, preț 38.000 euro, tel. 0740/290024. (A3)
• dec, repartitoare, apometre, balcon închis. 
st=60 mp, zona loan Corvin, preț 1,15 miliarde, 
tel. 0740/290024. (A3)
• drcuH, jesle, faianță parchet cabină de duș, 
balcon închis, et 2, zona Dacia, preț 1 miliard, 
tel. 0740/290024. (A3)
• semidec, gresie, faianță parchet canalizare 
separată zona Al. Teilor, preț 650 mii., neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• semidec, gresie, faianță parchet, reparti
toare, et. 2,2ona 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 intermedar, 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)

Pentru că e Luna Cadourilor, 21 decembrie vă poate aduce | < I ii

a câte *1 v J I ('] I . 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 câștigătoare!

REGULAMENT: La acest concurs nu pot 
participa angajatii S.C. Inform Media SRL 
si nici rudele acestora de gradele I si II. Relații 
suplimentare la tel. 21 1275. int. 8806

• etaj intermediar, zona Gojdu, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță ușă metalică 
instalații sanitare noi, modificări, preț 35.000 
euro negociabil, tel. 0788/165703,0745/302200. 
(A4)
• decomandate, 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 ă 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)
• et intermediar, 2 balcoane mari, CT proprie, 
baie cu geam, modernă str. Dorobanți, preț 
137.000 RON, neg.; tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• et 3, parchet balcon, geamuri termopan, ușă 
metalică CT proprie, zona Gojdu. Merită văzut! 
Preț 130.000 RON, tel. 223400, 0724/069303, 
0742/005228. (A5)
• dec, zona Parc (Avram lancu), parter, ST 55 
mp, amenajat, ideal pentru locuit, sau birou, 
cabinet, preț 40.000 euro, neg, tel. 235208, 
0729.018866,0724.620358. (A6)
• 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. 
0745/786574 (A8)
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578. (A8)
o 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; 0740/317314. (A9)
• Brad, gresie, faianță parter, zona A, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)

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

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, 2 băi, centrală termică Bdul 
Decebal, bl. 15,2 balcoane, ocupabil imediat, 
preț 128.000 ron, negociabil. Tel. 0729/018866. (T)
• urgent semldecomandate, balcon închis, 
parchet etaj 2, contorizări, 2 focuri, zona Astoria 
preț 950 milioane, negociabil. Tel. 0742/019414 
(Al)

CONCURS

• Gojdu, etaj 1, contorizări complete, parchet 
balcon, fără îmbunătățiri, preț 136.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)
• dec, CT, 2 balcoane, bucătărie modificată 
gresie, faianță parchet boxă zona Dorobanți, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
■ dec, 2 băi, 2 balcoane, termopane, gresie, 
faianță parchet garaj, boxă zona Imp. Traian, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• semidec, parchet apometre. repartitoare, 
balcon închis, zona Gojdu, preț 13 miliarde, tel. 
0740/290024. (A3)
• decomandate, TO mp, contorizări totale, 
parchet balcon mare, 2 băi, zona Bălcescu, preț 
130.000 ron negociabil, accept credit ipotecar, 
tel. 0723/251498,0745/302200.232809. (A4)
• cu garaj și boxă mare, zona împăratul Traian, 
110 mp, etaj 2, cu centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță 2 balcoane, poziție 
deosebită zonă liniștită, accept credit ipotecar, 
preț 79.000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200,232809. (A4)
• zona Udo, ultracentral, 2 băi, balcon, deco
mandate, termopan, parchet, gresie faianță 
bine întreținut preț 55.000 euro negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703. (A4)
• dec, et 2, CT proprie, 2 băi, 2 balcoane, 
geamuri termopan, mobilat str. Dorobanți, preț 
53.000 euro, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• et Intermediar, dec., CT proprie, 2 băi, 2 
balcoane, st=94 mp, b-dul 22 Decembrie, preț 
175.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (A5)
• zona Decebal, et 3, termopane, 2 băi cu gresie 
și faianță 2 balcoane închise, totul contorizat 
parchet în camere, merită văzut preț 45.000 
euro, tel. 235208; 0724.620358; 0729.018866. (A6)
• zona Decebal, decomandate, CT, parchet preț 
135.000 RON, neg, tel. 235208; 0724.620358; 
0729.018866. (A6)
• zonaknpăraUTraian, Deva,etaj intermediar, 
decomandate, 2 băi, 100 mp, centralătermică 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță parchet, 
merită văzut garaj sub bloc, preț 80.000 euro. 
Tel. 235204 0724/620354 (A6)
• sir. Scărișoara, et 3, semidec., liber, balcon 
închis, laminat apometre, instalație făcută pt. 
CT, preț 95.000 RON, tel. 206003,0749/268830. (A7)
• zona llto Maiorescu, semidec., 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-dui Decebal, 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 pare, dec, 2 băi, balcon mare, cu vedere 
spre cetate, CT, amenajat frumos, aprobări + 
proiect pentru mansardare, preț 62.000 euro 
neg, tel. 0749/268830. (A7)
• zona Împăiatul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg, 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona L Creangă parchet contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit preț 180.000 
ron, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• semidec, 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. 0254/613866, 0788/040.490, 0788/158483. 
(AW)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• In Deva, orice zonă indiferent de amenajări, 
sau etaj, evaluare la vedere, cu plata urgent tel. 
1723/ . ,498 074h, «uznn 232809. (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• iipent Deva, zona l. Maniu, dec., 2 balcoane, 2 
băi, 120 mp, centrală termică aer condiționat 
preț 80.000 euro. Tel. 215212(A1)

RECLAME
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SC CRISDEY CAR SRL
închiriază autoturisme, 

utilitare ți autoturisme 

pentru taxi. 

Preț unic! 

Informații 

la tel. 0722/678.722.

TOUR IMPEX GROUP vă oferă: g
SCULE ELECTRICE, MOTOFIERĂSTRAIE, MOTOUNELTE, s 

UTILAJE AGRICOLE, CENTRALE TERMICE .________
( t i Dini llisilril SIS I KM 1)1. R \ II
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SC Panicomex SRL
cu sediul în localitatea Deva, str. N. Bălcescu, bl. B, 
ap. 1, județul Hunedoara, anunță depunerea 
solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu 
pentru obiectivul Fabrică Pâine, situat în comuna 
Vețel, sat Mintia, str. Lucian Blaga, nr. 185 E. 
Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, 
zilnic între orele 8-16. Eventualele sesizări și 
reclamații pot fi depuse în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data anunțului. (tjak)

• idee, CT, parchet, balcon, zona Miorița, preț 
40.000 euro, tel. 0726/316796; 0745/639021 (Al)
• dec, grecie, faianță parchet, CT, garaj, boxă 
et Intermediar, zona împăratul Tralan, preț 
70.000 euro, neg., tel. 0740/290024, (A3)
• dec, CT, 2 băl, boxă 2 balcoane, st=112 mp, 
et, Intermediar, zena pizzeria Veneția, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dec, Wng, faianță gresie. 2 băl, 2 balcoane, 
bucătărie modificată et. Intermediar, zona 
Banca Transilvania, preț 70.000 euro, neg., tel. 
0740/290024.(A3)
• zona CarpațL etaj 1, balcon mare închis, 
contorlzărl, parchet, fără modificări, sau 
amenajări, accept credit Ipotecar, preț 50.000 
euro negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498 
232809.(44)
• decomandate, etaj 2, zona Eminescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică parchet, 
fără modificări, sau amenajări, poziție 
deosebită accept credit Ipotecar, tel. 
0745/302200,0723/251498 (A4)
• et 1, dec., 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 53.000 euro, neg., tel. 223400, 
0742/005228 0724/169303. (A5)
• dec, st=100 mp, contorlzărl, zona Dorobanți, 
preț 46.000 euro, tel. 223400, 0720/387896. 
0740/914688. (A5)
• taimopane, CT proprie, bucătărie mare, 
cămară fn balcon, Al. Lalelelor, preț 42.000 euro, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0740/914688 (A5)
• zonă ultracentrală et 2, st 100 mp, balcoane 
spațioase, decomandate, gresie, faianță 
parchet în camere, 2 băl, CT, proaspăt zugrăvit 
merită văzut, preț 60.000 euro, tel 235208; 
0724.620358. (A6)

• bloc cărămidă zona Goldu, CT, preț 45.000 
euro, neg., tel. 235208,0729/018866 (A6)
• zom L Creangă 4 camere decomandate, et 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, Inst sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288 (48);,’$ .
• zom L Creangă 4 camere* decomandate, 

gresie, faianță et bun, CT, 2 balcoane, parchet 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288 
(A8)
• zom L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288 (A8)
• dec, 2 băi, hol central, balcon, etaj 3, zona 
Progresul, Deva, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
231300. (49'

• nM uMneanbill, casă modești 450 mp, 
acces auto, toate utilitățile (api gaz, curent), to 
15 m, merita văzută preț 250.000 ron. Tel. 235208 
0724/620358 (46)
• ma Baritki, D+ P+l, 4 camere, 2 băl, 2 
bucătării, belcpn, scară Interioară, garaj pentru
2 mașini, grădini centrală termici preț 200000 
euro, tel, 235 208 0724-620358 (46)
• catarurile 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băl,
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (48)
• MMtniețle IBM, P+E. living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg, tel. 0748/786578 (48)
• 1 Minere, bucătărie, bale (gresie, faianță), 
piscină curte, ST=580 mp, zona ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro negociabil, tel. 231800; 
0740/317314. (A9)
• Bilă 1 camere, grădină lăngă Liceul Avram 
iancu, preț •'eooclabll, teL 0254/613366, 
0788/040 490, (410)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
oWWo)9Klibll,tel'0254/613366 Șl

• Brad, eu curte, garai (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, it 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad mm B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 026V613366 
0788/040490,0788/158.483. (A10)

• inent,In Deva sau Simeria, cu grădină, plata 
Imediat Tel. 215212. (Al

Vând case la țară (17)
• cm In comuna Unirea, lângă Hațeg, preț 
negociabil. Tel. 0727/386660. CD
• CMă ki Jimbolla, județul Timiș, grădină, garaj, 
bucătărie de vară, alte acaretun în beton șl elec
trificate, centrală pe gaz, preț 58000 euro. Tel. 
0788/940104. (D

Vând garsoniere (19)

Vând ap. 5,6 camere (09)

Tt'

Compania Națională de Adml- w 
nlstrare a Fondului Piscicol

cu sediul în București, organizează în perioada 23.01.2007 - 
24.01.2007 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 
vacante pentru Filiala Timiș:

■ puntni Județul Hunedoarei
* HeAwwnt 1/Ndtlltite -1 post

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele 
în vederea participării la concurs, programarea probelor 
de concurs, locul susținerii concursului, precum și actele 
necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul Filialei 
Timiș. Relații suplimentare la tel. 0256-227722. ms» -

• mm M> Eminescu, dec, et 3, ocupabllă 
Imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208 . 
0729/018866(46)
• mm Merita, balcon mare, contorlzărl,

li Imediat, preț ’8000 RON, neg, tel. 
2311268 072S/018866 (A6)
• mm Mail, et 2, contorizări, balcon, parchet, 
preț 2352080724/520358(46)
• wgsnt, km Dacia dec, et bun, bale, 
bucătărie, parchet apometre, preț 54000 Ron, 
neg, tel. 0745/786578 (48)
• mm Dedal cameră, bale, parchet mamuți
ga bun, preț 48000 Ron, neg,
tel. 0748/779288 (48)
• km Dada 2 camere, parchet gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg, tel. 0746/779288

• mm Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameri gresie, faianță, Inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilate, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288(48)
• doc, aiMMlatt (parchet laminat gresie, 
faianța), contorlzărl, etaj 3, zona Zamflrescu 
Deva preț 85.000 Ron negociabil, tel. 231.800; 
0740/317314 (49)
• semldec. suprafață 35 mp, cameră cu 
parchet contorlzărl, balcon, zona Mărăștl, Deva 
preț 62.000 Ron negociabil, tel. 231,800; 
0740/317314 (49)
• Ind, contort 1 sporit etaj 2, mobilați preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

• 1 nanele cu s=800 mp, 20 x 40 m, Intravilan, 
utilități în zoni loc drept șl panoramă super, 
Deva, în prelungirea str. I. Vulcan, preț 18 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (45)
• mm Zăvoi. 1000 mp, îi 15 m, toate utilitățile, 
Ideal construcție casi panoramă superbi preț 
40 euro mp. Tel. 235208 0724/620358 (46)

• Intrevtan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208 
0729/0im (A6)
• IntravBan. la DN 7, st 3041 mp, fS90m.cunr.de 
casi certificat de urbanism, gaz, apă, curent 
toate cu proiect șl branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 eura/mp. neg., teL 
0745/786578 (48)
• Den, ktauvlan, 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 (48)
• htravlan, In Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, FS* 
18 «jibzonă preț negociabil, tel. 212.141

• l 6004000 mp, zona Bejan, Deva b «• 
utilitățile în zoni preț 25 euro/mp, tel. 231400 
sau 0745/511.776 (49)
• Prad - Den, 1800 mp, Intravilan, acces tă 
șosea certificat de urbanism, preț negociabil 
tel. 0254/613366, 0788/040490, «8.'158.463. 
(410)
• Brad, 1 ha zona 8 Intravilan, preț atractiv, tei 
0254/613366 0788/040490,0788/158483. (410)
• Brad, 04 ha+pădure, pentru construcție case 
de vacanțe, la șosea pe malul Arleșulul, preț 
negociabil, tel. 0254/613366,0788/040490. (410)Cumpăr garsoniere (20)• urgent zom Mărăști, parter, balcon închis, 

contorizări, complet amenajată 2 focuri, preț 
negociabil, la vedere. Tel. 222313,0747/692330. 
(D
• zom Mărăștl, st 30 mp, contorlzărl, parchet 
balcon închis, preț 65.000 RON. Tel. 0726/710903. 
(Al)
• contort 1, dec., bucătărie, baie, faianță gresie, 
contorizări, et Intermediar, zona Dorobanți, preț 
85.000 RON, tel. 0741/154401,227542 Seara. (A2)
• contort 1, dec, bucătărie, bale, faianță gresie, 
suprafață de peste 40 mp, zona Dorobanți, preț 
110.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (42)
• 2 camera, bale, et Intermediar, zona Gojdu. 
preț 67.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)

• doc, oamablă Imediat zona Zamfirescu, preț 
22.000 euro, neg, tel. 0741/154401.227542 seara 
(A2)
• doc, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
contorizări, zona Contim, preț 85.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• lugont, zom Dorobanți, et Intermediar, 
balcon, contorizări, preț 80.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zom Dacia modernizări, et 1, preț 
60.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• irgent, zom Gojdu, et intermediar, 
contorizări, preț 67.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• semldoe, zom Mărăști, preț 65.000 RON, tel. 
0740/290024. (A3)
• doc, graslo, faianță parchet, CT, bucătărie 
modificată zona Dorobanți, st=40 mp, tel. 
0740/290024. (A3)
• urgent aamlduc, parchet gresie, faianță 
repartitoare, mobilată balcon închis, zona 
Mărăștl, preț 670 mil., neg, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• zom DocobaL 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)
• zom M. Viteazul - piață balcon, fără 
modificări sau amenajări, ocupabllă în 7 zile, 
accept credit Ipotecar, preț 71.000 ron nego
ciabil, tel. 0788/165703,0745/302200. (44)

• ut L dec., contorlzărl, termopane, gresie șl 
faianță modeme, Al. Romanilor, preț65.000 RON, 
neg, tel. 223400,0720/387896 0742/005228 (AS)
• et 3, contorlzărl, balcon, Al. Crlșulul, preț 
48000 RON, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• parchet laminat, apometre, lavabil, B-dul
Kogălnlceanu, preț 75.000 RON, tel. 223400, 
0720/J87896, _ jAS)

• toarta tagmă garsonieră în Deva, orice zonă 
se oferă preț bun, plata Imediat de preferință 
fără amenajări, se oferă de la 67.000 ran pănă Ia 

90.000 in.tei w- ’'•-B.(A4)

Cumpăr teren (22)
• In Deva, pe DN7, între Brutăria Neamț șl Săli 
Sporturilor, ofer prețul pieței. Tel. 0721/0553fs• Dm, 6 balcoane, 2 băl, scară Interioară, 

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

Vând terenuri (21)
Vând spații comerciale (25)• două tontul extravilan, de 6000 și 24.700 mp, 

localitatea Toteștl • Hațeg, lăngă canton, acte tn 
regulă, titlu șl cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (D
• Hnvlan 960 mp, 830 mp, zona bazinele apă, 
toate utilitățile, preț 20 euro mp. Tel. 
0745/253413. (T)
• krtravBan, In Mintia, la DN7,2000 mp, fs 163 m, 
preț 12 euro mp. Tel. 0254/227929.
• htravBan, prataMI depozit/hală producție/ 
hotel, pregătit pentru a construi pe el, la DN7, 
3041mp, fs 90 m, CF, PUD, CU, avize,proiect hală 
de 420 m, branșamente de utilități, liber de 
sarcini, tel. 0723/230204.0)
• Intravilan, pratabll depozlt/hală/sp. comer
cial, DN 7,3000 mp, fs 90 m, CF, PUD, CU, avize, 
proiect hală, branșamente de utilități, totul 
pregătit pt a se construi pe el, pers, fizici Tel. 
0723230204. (T)
• urgent, teren intravilan, st=3.519 mp, fs=20m, 
zona Bărsău, preț 13 euro/mp, acces din drum, 
tel. 0740/290024. (A3)
• teren Intravlan, st=2.750 mp, fs=20 m, 
facilități: api curent, gaz, zona Sântandrei, preț 
15 euro/mp, tel. 0740/290024 (A3)
• teren Intravilan, st= 5.700 mp, fs=30 m, 
facilități: api gaz, curent zona Sântuhalm, preț 
20 euro/mp, neg, tel. 0740/290024 (A3)
• In Dun, zona Eminescu, parcelat, de la 500 
mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulari poziție buni Ideal pt investiție, construție 
casă acte la zl, preț de la 22 euro/mp, la 25 
euro/mp, negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165703,0254/232809. (A4)
• teren IntravBan 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 Intravital, st=370 mp, în zona ultracen
trali toate utilitățile, Deva, preț 280 euro/mp, 
neg, tel. 223400,0720/387896,0740/914688 (A5) 
teren Intravilan la DN 7, Vețel, st= 2.300 mp, 
fc=13 m, curent electric, gaz metan, preț 7 
euro/mp, neg, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (A5)
• teren Hmlin la DN 7, între Deva și Simeria, 
2 parcele alăturate a câte 3.600 mp, flecare, 
utilități în zoni preț 19 euro/mp, neg, tel. 
223400,0724/169303,0740/914688. (A5)

tel: 230310 
tel: 230210 
tel: 712592

Deva, bd. Decebal, bl. I parter
Deva, bd. I. Maniu, bl. J parter
Hunedoara, bd. Corvin nr. 9

4. Orăștie, str. Eroilor, bl.CI part. tel: 244603 CStlfTiaflHănCS 
Ș Brad, str. Avram Iancu, bl.43 p. tel: 612822 -

1.
2
3.

5.

Aprobare pe 
loc.

Vând case, vile (13)

CS3 itCRIOTI a oev*,str.uarastiblsw

SERVICII DE CURĂȚENIE

SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA Șl CONFORT 
Servicii profesionale de curățenie și de Întreținere

Tel/rax:0254/231552 Mobll:0721/032271 g

Moș Crâciim a VENIT III
Cu NUMAI 775 tei (TVA indus), 

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

* fără monitor
Veni# la DUAL sa vă tuați cadourile

bd.l.Maniu, MC parter, td:230449
i
■...... .......................................................... ...................................................................................

S.C. DITEL NET S.R.L.
Deva, Str. B.Șt. Delavrancea
Nr.9A
Td: 0254 217402
Tel/Fax: 0254 243000
Mobil: 0744118773
E-mail; cdinis@siiiart.ro

! i

• caiă cu 440 mp teren în Deva, ultracentral. Str. 
Spitalului, nr. 19. Tel. 0254/216036. (T)
• caiă In Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, etaj 1, central, cu îmbunătățiri, în Deva, 
plus diferență. Tel. 0254/215795. (T)
• caiă nouă, în Deva, P+E+M, sc 240 mp, 2 
intrări separate, 5 camere, 2 băi, 2 bucătarii, 
garaj, centrală termică, canalizare, 400 mp teren, 
preț 98.000 euro, negociabil. Tel. 0722/564004. 
(Al)

• caiă la 14 km de Deva, 3 nivele, gara) și 800 mp 
teren, totul nou, canalizare, apa, gaz, curent, 
preț 65.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• caiă bătrânească cu teren 2000 mp, fs 24, 
apă, gaz, canalizare, preț 38 euro/mp, neg., tel. 
0742-019418. (Al)
• urgort, 4 camere, bale, bucătărie, curte si 
grădină, st=1500 mp, apă, curent, sobă teracota, 
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 camere, bucătărie, hol, apă curentă, gaz 
metan, canalizare, st=400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 RON, tel. 223400, 0720/387896, 
0746/914688. (A5)

• caiă, P+l, 4 camere, 2 băl, garai, CT proprie, 
parțial termopane, st=1.200 mp, Deva, preț 
100.000 euro, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (A5)

• Deva, 160 mp + teren, 2 garaje, CT, canalizare, 
apă gaz, preț 82.000 euro, tel. 215212. (Al)
• urgent hală de producție, 5 birouri, rampă 
poduri rulante, curent trifazic, CT, teren aferent 
4800 mp, zona industrială Deva, tel. 0740/290024, 
0254/232060. (A3)
• zona Gcjdu, modificat în spațiu comercial, 
contorizări, preț 36.000 euro negociabil, tel. 
0723/251498 0745/302200,232808 (44)
• zom Eminescu, parter, modificat spatiti 
comercial, parchet gresie și faianță contorizări, 
ocupabll repede, preț 120.000 ron negociabil, tei. 
0745/302200,0723/251498 232809. (A4)
• zom MărăștL st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578 (A8)

Vând alte imobile (27)
• două camera la parter (uscătorii), zona Baroul 
de avocați; complex de alimentație publică P+l 
și apartament de serviciu. Tel. 0723/514133, 
235570. CT)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, . 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0188/158 3 A10)

Imobile chirii (29)
• ota pentru închiriere apartament 3 camere th 
Deva, zona Udo, etaj 1, mobilat aragaz, frigider, 
tv, contorlzărl, preț 120 euro/luni Tel. 
0722/968910. CD
• primesc In gazdă la casă particulari o elevă 
aproape de Liceul Pedagogic, condiții bune, 
acces baie șl bucătărie. Tel. 216347. (T)
• ofer spre închiriere garsonieră, în Deva, 
mobilată complet preț 80 euro/luni Tel. 215212. 
(41)

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 Șl REPARAȚII

II SRL SC ERA XXI SRL

SUPER OFERTĂ! 
Usi de interior PORTA DOORS
> TAmhARII PVC Șl ALUMINIU PROFIL! RIHAU
■ ORAM T1RMOPAN ■ JALUZILIVERTICALI ■ RULOURI
• 10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

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

angajează 
MUNCITORI

NECALIFICAȚI pentru 
DEPOZIT ARAD.

Oferim salariu moti- 
vant, 3 mese/zi și 
cazare gratuită.

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

(72268)

Vinzi
Cumperi
închiriezi
Schimbi
Cauți

Alege CL pentru anunțul tău

cu sediul în Deva, 
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.

f (72268)
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RECLAME

fS90m.cunr.de
mailto:cdinis@siiiart.ro


MICĂ PUBLICITATE /ljoi, 14 decembrie 2006
Unic distribuitor al produselor Philip Morris, KRAFT șl WRIGLEY în 

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

ACim 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: 

dmanolescuafelvlo.ro sau la fax: 0254/223 320 până la data de 14 

decembrie 20 06. (72130)

Decese (75)

Familia îndoliată anunță cu durere încetarea din viață a celei care a fost o minunată mamă
NECHIF MARIAîn vârstă de 79 de ani. înmormântarea va avea loc joi, 14 decembrie, ora 13, de la Casa mortuară la Cimitirul Bejan Deva.

Dumnezeu s-o odihnească în pace

Cu adâncă durere în suflet întreaga familie Suba din 
1 r Lăpușnic anunță încetarea din viață a celui care a fost

TRAIAN SUBAun bun soț, tată, bunic și străbunic. înmormântarea va avea loc în satul Lăpușnic, vineri 15 decembrie, ora 13.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(8/13.12)

n S.C. APROTERRA S.A. SIMERIA nu 
N mai prestează activitate de service 
U pentru acumulatori auto produși de 
N S.C. ROMBAT S.A. BISTRIȚA, înce- 
T pând cu data de 01.01.2007.

(3/12.12)

• 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. 
(Al)
• zona Piața Centrală, st 112 mp, birou, grup 
social, preț 4 euro/mp, neg. Tel. 0742/019418. 
(Al)
• pe b-dul Decebal, et. 2,2 camere dec., reparti
toare, mobilat frumos, s=56 mp, preț 150 
euro/lună și garanție, din 10 decembrie, tel. 
0745/367893,(A2)
• pe b-dtd Decebal,etl,3camere dec.,mobilat 
frumos, repartitoare, s=70 mp, preț 700 
RON/lună șl garanție, tel. 0745/367893. (A2)

Cititorii Cuvântul 
liber: 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul familiei tale!

• tir. Caraglale, et. 2,2 camere dec., CT, mobilă 
nouă, amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună+garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• garsonieră moMată, 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)
• of*r spațiu comercial de închiriat ST 45 mp, 
super amenajat zona BRD Deva, CT, termopane, 
preț 8 euro/mp, neg., (360 euro/lună neg.), tel 
235208,0729.018866,0724.620358. (A6)
• zona Mâriști, apartament 3 camere (living șl 2 
dormitoare), termopane, centrală termică, 
podele laminate, tv color, gresie, faianță 
mobilat șl utilat preț 300 euro/lună Tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• caut apartamente sau garsoniere, (ne)mobl- 
late, zona Gojdu, B-dul Decebal, piață M. 
Emlnescu, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 235208, 0724-620358,0729- 
018866. (A6)
• apartament 4 camere, zona Liliacului, etaj 
Intermediar, de lux, centrală termică 
termopane, gresie + faianță parchet complet 
mobilat șl utilat merită văzut preț negociabil, 
tel. 235208,0724-620358. (A6)
• apartament 2 camere, zona Dacia, et.3, C.T., 
pe termen lung, pentru persoane serioase, preț 
100 euro/lună+garanție, tel. 0745/640725. (A7)
• ganonM, zonă centrală et 1, mobilată 
contorlzări, preț 100 euro/lună + garanție, tel. 
0745/640725. (AT)
• ganonM, dec, nemobUată parter, zona 
Trident preț 100 euro/lună + garanție, tel. 
0745/159608. (A7)
• apartament 2 camere dec., mobilat CT, zona 
Banca Transilvania pe B-dul 22 Decembrie, preț 
200 euro/lună+garanție, tel. 0749/268830. (A7)

Cu adâncă durere în suflet și adânc regret familia (A anunță trecerea în neființă a celei care a fost mamă, 
LI bunică și străbunică

IGRET SOFIAîn vârstă de 83 ani. Slujba de înmormântare va avea loc vineri, 15 decembrie, ora 13, la Biserica Ortodoxă din Brad.
Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Familia îndoliată anunță cu durere încetarea din viață a celui care a fost un bun soț, tată, socru și bunic, medic veterinar
MOLDOVAN IOANin vârstă de 74 ani. înmormântarea are loc astăzi 14 decembrie, ora 12, de la Capela din Cimitirul Catolic de pe str. M. Eminescu Deva.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(4/13.12)

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

W «1 servicii Internet in vestul Austriei, în nord-eetul
Ungariei, cât șl în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

organizator abonamente
pentru Deva

Condiții:• cunoașterea foarte bună a localității în care domiciliază;
o 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

CV-urite ss pot trimite I» fax nr. 0354-100 20» sau pa a-mall la adresa 
moniea.muntBanairom.be

Informații suplimentare la numărul da telefon: O3S4-1OO208 sau la sediul firmei: 
Șoimuș, nr. 409 (lângă Târgul Auto, In curte cu Ergoform).

Oferta ztwgW 
-salariu atrectlv.M 

-«chete Nț
- transport asigurat

« AMADEUS SRL
tud»CM*f^9ȘMp*<& atoedenș» in domeniu, cunoscător de imt»-contabil cu. 

germani iau frt

- mețrtruțțs 
■personalei
- croitori fel
-tâmplari

(72432)

• apartament 2 camere dec., et. 2, nemobllat, 
zonă centrală, preț 150 euro/lună, tel. 
0749/268830. (A7)
• apartament 2 camere, mobilat și utilat pentru 
pretențioși, CT, termopane, pe termen lung, preț 
250 euro/lună neg., tel, 0745/640725. (A7)
• apartament 1 camere dec., zonă centrală 
mobilat utilat, contorlzări, preț 200 euro/lună 
tel. 0745/159608. (A7)
• apartament 3 camere semidec, et 1, nemo
bllat contorlzări la apă gaz, zdha centrală, preț 
180 euro/lună tel. 206003,0749/268830. (A7)
• apartament 2 camere semldec., parter, zona 
Kogălnlceanu, balcon, apometre, gaz contorizat 
nemobllat, preț 120 euro/lună, tel, 206006, 
0749/268830. (A7)
• Închiriez spațiu comercial, s=32 mp, zona 
Bălcescu, nou amenajat, modem, pentru birouri, 
sediu firmă preț 250 euro/lună neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• tochkta sp. corn., s=16 mp, geam la alee, 
acces prin scara blocului, apă caldă căldură 
preț 50 euro/lună tel. 206003,230324. (A7)
• închiriez uscători amenajată ca sp. comșf= 
pentru diferite activități, vedere în spate, zona 
Trident preț 200 RON/lună, neg., tel. 206003, 
230324 (AT)
• ahr spațiu pentru depozitare, parter de vilă 
zona Slmion Bămuțlu, preț 100 euro/lună tel. 
206003,230324. (A7)
• Inc laz spațiu comercial, s=50 mp, 2 
încăperi, grup sanitar, zona Pavilioanele 
ofițerilor, pretabll prestări servicii, preț 600 
RON/lună tel. 206003,230324. (A7)
• spațiu comercial în Deva, zonă ultracentrală 
S-140 mp, amenajat contorlzări, preț negociabil, 
tel. 231.800 sau 0745/511.776. G|$ ...
• comercial, 8-203 mp, zona 22 Decembrie, 
Deva, preț negociabil, tel. 212.141 sau 
0745/511.776. (A9)

(72456)
• vând moblă bucătărie, albă mobilă bucătărie, 
suspendată plus mască chiuvetă lemn masiv, 
servantă lemn mahon, birou furnir cireș, 
mochetă 4/2 m, negociabil. Tel. 218084, 
0722/586808.0)
• vând ușă exterior, deschidere pe stânga 
189/90 cm, din stejar, preț 150 ron șl tv color 
Electronica dlag. 37 cm, preț 150 ron. Tel. 
0254/214814 0)

Televizoare (48)
• vând tv Saba, amplltuner Yamaha șl boxe 80 
w. Tel. 0745/253413.0)

imbrăcaminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând complewi damă de seară flecare cu 
accesorii, șl rochii de seară mărimi între 40-44. 
Tel. 218084,0722/586808,0743/211074 (T)

Electrocasnice (56)
• vând combM frigorifică Electrolux, 4 sertare, 
2 motoare încorporate, aragaz 4 ochiuri, mașină 
automată 1000 rot/mln., prețuri negociabile. Tel. 
218084 0722/586808. (T)
• vând mașină de cusut electrică rusească, 
puțin folosită, preț 190 ron. Tel. 0254/220956. 
•T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

Auto românești (36)

• vând port de 200 kg șl purcel de 60 - 75 kg; 
scroflțe apte de montă rasă de carne. Tel. 
0254/210900,0744/611145. CT)

Cu sufletele răvășite de durere familia anunță încetarea din viață a celui care a fost un om deosebit
MĂGIRESCU GHEORGHEîn vârstă de 81 de ani. înmormântarea va avea loc azi, 14.12, ora 12, de la Casa Mortuară Deva, str. M. Eminescu. ’

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Suntem alături de familia Niculescu în greaua pierdere pricinuită de decesul celei care a fost o bună soție, soacră și bunică,
înv. NICULESCU MARIAîți vom păstra o vie amintire.

Dumnezeu să te odihnească Mary Rațiu cu familia
(3/13.12)

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

• vând porci grași, Banpotoc, nr. 235. 
Relații la tel. 0741/355301. (6/12.12)

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

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)
• vând Skoda Fabia SDI înmatriculată în 2005, af 
2002, preț 7800 euro. Tel. 0744/508217. CT)
• vând Trabant 601 S, aripi spate stânga, 
dreapta, alternator, etc. Tel. 0254/231129, 
0254/214319. (D
• vând Volvo V401,9 TDi, af 2001, full electric, 
ABS, SRS, MP3, climatronic, jenți Al 16 Inch, 
persoană fizică 8500 euro. Tel. 0723/301857. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

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

Piese, accesorii (42)
• vând motor și cutie viteză Mercedes Cobra 
Tel. 0722/288113. (T)
• vând radiator Dacia 1300,150 ron; calorifer 
Dacia 1300,75 ron; electromotor Dacia 350 ron, 
alternator 12 v, 160 ron, redresor 12 v, 75 ron, 
toate noi. Tel. 0254/214504. (T)

Mobilier și interioare (47)
• vând canapea extensibilă pat cu saltea 
arcuri, masă cu 4 scaune, 2 dulapuri cu 3 uși, 
bufet și masă bucătărie (vechi de 100 ani), 2 
noptiere. Tel. 0254/225034.0)
• vând convenabil mobilă second, birou, 
servantă hol, bucătărie, mochete, mașină 
automată combină frigorifică aragaz, prețuri 
accesibile. Tel. 218084,0722/586808,0743/211074, 
0724/643045.0)

Redacția nu-și asumă respon
sabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică și mare 
publicitate.

• vând vacă grasă pentru sacrificat Relații 
latei. 0254/264611. (1/13.12)

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând paști* Lomustln 12 bucăți, tv Panasonic, 
guler damă jder șl vidră Tel. 0254/235153. (T)

Altele (61)
• vând cadă bale acrii, nouă cu scurgere 
automată șl mască frontală incluse, preț 250 ron, 
negociabil. Tel. 0723/227569. (T)

• vând cuptor rotativ pe gaz pentru pati
serie - Imitări* cu Inhctorul nou, stare 
foarte bună; mașină MIm aluat, malaxor, 
more de lucru, 3 uși noi, din lemn. Tel

• 1.(11/1342)

• vând mașină de cusut marca Naumann, seria 
705, germană ceas Doxa de damă elvețian, 
mașină de spălat rufe, din plastic. Tel. 
0254/224643. (T)
• vând țuică calitate excepțională ideală 
pentru once tip de evenimente, preț negociabil, 
in funcție de cantitate. Tel. 0254/212242, 
0721/400563. (T)

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Grigoroșcuță Camelia Nicoleta. Se declară nul. 
(1545756/13.12)
• plenlut carnet asigurări sănătate pe numele 
Pâtrui Sofia. Se declară nul. (7/13.12)

• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Pătrui Traian. Se declară nul. (6/13.12)

Citații (63)
• se citează pârâta Stînga Maria la Judecătoria 
Brad, dosar nr. 778/195/2006, cu termen la 
9.0L2007, având ca obiect - divorț, în proces cu 
reclamantul Stingă Petru

Suntem alături de familia Niculescu la fulgerătoarea pierdere pricinuită de decesul celei care a fost o bună soție, soacră și bunică,
înv. NICULESCU MARIANu te vom uita niciodată.

Dumnezeu să te odihnească Familiile Marinescu si Florescu

Matrimoniale (69)
• domn fără obligații din Deva, dublă cetățenie, 
doresc cunoștință cu doamne/domnlșoare, fără 
obligații pentru prietenie/căsătorie, vârsta 18 ■ 
35 ani. Tel sau SMS la 0730/419735, orele 17 - 20. 
(T)

(3/13.12)
• repar orice fel de defecțiune în domeniul 
Instalațiilor, montez centrale, boilere, sigilez 
apometre. Tel. 218084,0724/643045,0722/586808, 
0743/211074. (T)
• transport persoane: Italia, Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, la destinație. Tei. 
0745/568861,0742/121148,0749/037604. (65282)

Solicitări servicii (71) Oferte locuri de muncă (74)

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

Prestări servicii (72)
• JAoșuT vine la tine și anul acesta, pentru o 
sumă modică de 10 ron. Merită să faci copilul 
tău fericit Tel. 0726/621049,0728/466491. CD

• abordabl, transport zllric,slgir sl rapid, 
persoane In Italia ■ 100 euro, Speria -120 
euro, Franța, Portugal* șl Belgia, cu ișlni 
modeme; ri; gr asigur 
ne ul pentru o călătorie sigură. TeL 
0723/329600, 0765/455835, 0743/241010. 
(4/2141)

• efectuez orice tip de lucrări în domeniul 
instalațiilor sanitare, montez său repar centrale 
de apartament sau case, montez boilere sau 
convectori, sigilez apometre. Tel. 218084, 
0722/586808 (T)
• fac menaj 2 ■ 3 zile pe săptămână sau 
ocazional, calc rufe, gătesc, diverse. Tel. 
0254/217561,0723/830709. (T)
• Laboratorul VITROS Aleeș Transilvaniei, 
parter, efectuează analize compensate în lunile 
decembrie 2006 și ianuarie 2007. Tel. 
0254/212378(7/1212)

• angajez cu contract de muncă personal în 
agricultură, în Grecia, salar 1.000 ■ 1500 euro; 
cazare gratuită Tel. 0747/153922,0766/858542, 
0720/396149.(2/7.12)
• Fundația Mara cu sediul în Deva angajează 
jurist Informații la tel. 221200, 0354/401169. 
(9/13.12)
• h data de 20.12.2006, ora 10, la sediul SC Smart 
SA din Timișoara va avea loc concurs pentru 
ocuparea a două posturi de inginer, în 
Timișoara. Relații la tel. 0745/988198, Adam 
Mihaela, BRU. (5/13.12)
• SC Danielle Company SRL Deva, Str. 
Rândunicii, nr. 6, angajează agent comercial. 
Relații la tel. 0724/230642 sau 0728/107099. 
(2/12.12)
• SC Guler Corn Imex SRL angajează șoferi 
profesioniști cu atestat pentru trafic intern și 
internațional, obligatoriu pașaport Relații latei. 
0254/219751,0254/213141,0723/800830. (3/11.12)
• Societate de pază angajează agenți pentru 
pază Relații latei. 0723/525399. (11/12.12)
• zldar-rosar-tencuitor, Simeria, 5 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• zldar-rosar-tencuitor, Vulcan, 4 posturi, data 
limită 29.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• zHar-șamotor, Brad, 1 post data limită 20.12. 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• zidar-șamotor, Călan, 3 posturi, data limită 
3L12. Tel. 213244, oreie9-16

RECLAME

manolescuafelvlo.ro
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
moniea.muntBanairom.be


joi, 14 decembrie 2006 AAZIN /12

Se caută un
•A născut o fetiță. Creatoarea de modă Stella McCartney, fiica celebrului Paul McCartney, fost membru al trupei Beatles, a născut o fetiță și i-a dat numele unei creme de whisky, o băutură alcoolică populară în cluburile britanice. Numele fetiței este Bailey Linda Olwyn Willis.
•Din turtă dulce. Harta Europei extinse realizată din turtă dulce va fi dezvelită astăzi, în centrul Bruxelles-ului, în paralel cu desfășurarea Consiliului European de iarnă ce va consfinți intrarea României și Bulgariei la UE la 1 ianuarie 2007.
Riscă să fie condamnat

Los Angeles (MF) - Busta Rhymes riscă să fie condamnat la un an de închisoare, după ce a fost pus sub acuzație pentru deținere ilegală de arme, acesta fiind al doilea proces in care este implicat artistul în ultimele luni. în august, poliția a găsit în mașina ra- pper-ului o macetă, considerată armă ilegală. Rhymes (34 ani), al cărui nume real este Trevor Smith. s-a prezentat marți ia un tribunal din Manhattan și nu afăcut nici o declarație. Pe numele lui Rhymes a mai fost deschis un proces. Artistul a fost reținut de poliție pentru că a maltratat fizic un bărbat care a scuipat pe mașina rapper-ului în 12 august. Avocatul cântărețului, Scott Leemon, crede că Rhymes ar fi trebuit doar să fie amendat.

Rhymes
(Foto: EPA)

La prima ieșireHouston (MF) - Doi astronauți de pe Discovery au efectuat cu succes prima dintre cele trei ieșiri în spațiu prevăzute în cadrai acestei misiuni pentru continuarea construcției Stației Spațiale Internaționale (ISS). Americanul Robert Curbeam și colegul său suedez Christer Fugle- sang au atașat la ISS o grindă din aluminiu pe care vor fi atașate alte grinzi mai mici.

Ieșire în spațiu (Foto: epa)

Coliziune
Roma (MR-Doi 
mecanid de locomo
tivă au decedat, ieri 
dimineață, în urma 
coliziunii a două tre
nuri de marfă, în nord- 
estul Italiei. „Din moti
ve încă neelucidate, în 
jurul orei 05.35 
(06.35, ora României) 
un tren de marfă s-a 
ciocnit cu un altul sta
ționat la culoare ro
șie", pe linia care face 
legătura între orașele 
Trento și Verona, se 
arată într-un comuni
cat dat publicității de 
compania italiană de 
căi ferate. Linia de cale 
ferată a fost închisă, 
iar călătorii care urmau 
să o folosească au fost 
transportați cu auto
carele.

Pinguinii imperiali au fost scoși ieri la I 
promenadă, spre deliciul vizitatorilor grădinii 
botanice din Basel, Elveția. (Foto: epa) l

Cel mai bun cântec în 2006
Los Angeles (MF) - „Crazy”, al lui Gnarls Barkley, a fost numit cel mai bun cântec al anului 2006 de revista americană Rolling Stone, în timp ce „Modern Times”, al lui Bob Dylan, a primit titlul de cel mai bun album al anului. „Crazy” a fost prima melodie care a ajuns pe primul loc în topurile din Marea Britanie doar datorită vânzărilor online. Cei de la Rolling Stone sunt de părere că această melodie este una care a devenit „clasică instant” și pe care mulți au încercat să o reorchestreze, dar cântărețul Cee-Lo a fost singurul care a reușit să facă un cover bun. Pe locul al doilea în topul celor mai bune cântece pe 2006 s-a situat „Steady As She Goes”, al trapei The Raconteurs.

■ în Marea Britanie, 
polițiștii caută un posibil 
ucigaș în serie a unor 
prostituate.Londra (MF) ■ Polițiștii britanici care investighează moartea a trei prostituate din Ipswich sunt îngrijorați de dispariția celei de-a patra femei. Aceștia susțin că Paula Clen- nell, prostituată, nu a mai fost văzută de sâmbătă noaptea.Potrivit Sky News, există temeri că un criminal în serie umbță nestingherit în zonă, dupăi ce corpul unei alte prostitute a fost găsit în pădurile de lingă Ipswich. Cadavrul unei tinere de 24 ani a fost găsit duminică după-masă.Detectivii au spus că este încă prea devreme pentru a se pronunța dacă moartea are vreo legătura cu cele ale prostituatelor Gemma Adams și Tania Nicol. Cele două au fost

Paula Clennell (Foto epa)găsite, în 2 respectiv 8 decembrie, la numai câțiva kilometri una de alta, în zona Ipswich, la scurt timp după ce au fost date dispărute din „zona roșie” a orașului. Ambele femei erau dezbrăcate, însă nici una nu fusese agresată sexual și nici nu prezentau urme ale unor acte de violență pe corpurile lor. Polițiștii spun că există „similarități izbitoare” între modul în care acestea au fost omorâte, însă va fi nevoie de teste suplimentare.
Vândute în câteva minute

Londra (MF) - Prima serie de bilete la concertul organizat de fiii prințesei Diana, prinții William și Harry, pentru a comemora zece ani de la moartea acesteia, s-a epuizat în doar câteva minute de la punerea în vânzare. Ofertele de bilete vândute la suprapreț au apărat pe internet încă înainte

William și Harry (Foto: EPA)

ca acestea să fie puse oficial în vânzare.Evenimentul muzical va avea loc pe stadionul Wembley, la Londra, pe 1 iulie 2007, dată la care Lady Di ar fi sărbătorit împlinirea a 46 de ani. încasările rezultate din vânzarea de bilete vor fi donate unor organizații de caritate sprijinite de prințesa Diana.J Mai multe mari nume din istoria muzicii precum Madonna, Elton John sau Beyonce ar trebui să cânte în fața a 90.000 de spectatori, în cursul unui spectacol transmis în direct de mai multe televiziuni. Artiștii participanți vor fi aleși chiar de prinți și vor reflecta gusturile muzicale ale mamei lor.
(Foto: Traian Mânu)

AndreeaNăscută în zodia Scorpion, îi plac dansul, moda și cosmetica.

Ard pădurile în Australia
■ Incendiile din Aus
tralei distrug o suprafață 
mai mare decât cea a 
ducatului Luxemburg.

Melbourne (MF) - Incendii puternice au distrus, în decurs de o săptămână, o suprafață de pădure mai mare decât teritoriul ducatului Luxemburg și amenințau, miercuri, mai multe localități din apropierea orașului Melbourne și de pe insula Tasmania, potrivit unor surse oficiale.Incendiile au distras circa 4.080 de kilometri pătrați din statul Victoria, o suprafață cu 60 la sută mai mare decât cea a ducatului european (2.586 de kilometri pătrați), a declarat Kevin Monk, reprezentant al

Shakira în Panama City (Foto: epa)

în statul Victoria au ars circa 4.080 de kilometri pătrați (Foto: epa)Biroului pentru Mediu și Amenajări (DSE). Peste 2.500 de pompieri au fost mobilizați pentru a stinge incendiile,
„printre cele mai grave” care au afectat Australia până în prezent, a subliniat Monk. Seceta care face ravagii de-a lun

gul continentului australian, cea mai gravă din ultimul secol, a făcut ca pădurile să fie „foarte uscate și ușor inflamabile”, a explicat sursa citată. Situația este cu atât mai gravă cu cât actualele focare marchează abia debutul prematur al sezonului incendiilor de pădure. Vara începe în luna decembrie, în emisfera sudică a planetei. Pe insula Tasmania, incendiile de pădure au distrus 18 locuințe în cursul nopții de marți spre miercuri și 11.000 de hectare de teren. Pompierii, ajutați de militari, au pus în practică un plan de prevenire cu scopul de a proteja mai multe sate amenințate de extinderea incendiilor, atât în jurul orașului Melbourne, cât și în Tasmania.
Luptă împotriva sărăciei

Panama City (MF) - Shakira și laureatul premiului Nobel pentru literatură Gabriel Garcia Marquez sprijină împreună o organizație caritabilă fondată în beneficiul copiilor săraci din America Latină. Sprijinită de cei doi columbieni celebri și alte personalități din lumea divertismentului și finanțelor, Latin America in Solidarity Action (ALAS),

luptă împotriva sărăciei care ucide anual în America latină aproximativ 350.000 de copii.Cântărețul spaniol Miguel Bose va fi directorul fundației care a fost ideea Shakirei. Cântăreața a mai fondat o asociație caritabilă, Pies Descalzos sau Barefoot, în Columbia, în beneficiul copiilor victime ale violențelor.
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34.000 de bomboane și 
expus în fața unui hotel 
din Bangkok. (Foto: epa)


