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Timp însorit. Dimineața, ceață locală înghit kilograme de praf

• Pieton accidentat. Un bărbat de 53 de ani, din Petroșani, a fost accidentat de un Peugeot condus de Marian O., din Lupeni. Gheorghe K. a traversat prin loc nemarcat fără să se asigure și avea o alcoolemie de 0,78 mg/l în aerul expirat. (M.T.)

■ Locuitorii din anu
mite zone ale județului 
înghit fiecare sute de 
grame de praf anual.

Deva (I.J.) - Anumite zone ale Devei, Simeriei, Hunedoarei și din Zlaști sunt atât de poluate încât locuitorii aces-

tora înghit anual sute de grame de praf rezultat din poluarea industrială și a șantierelor. „în județ există zeci de puncte de control pentru verificarea indicatorilor de pulberi în suspensie și sedimentabile. în 2006 au fost înregistrate depășiri ale concentrației maxime admisibile în Deva, pe

strada Aurel Vlaicu pentru pulberi în suspensie și la Hunedoara și Zlaști la pulberi sedimentabile. în general, chiar dacă există depășiri, nu se prea trece de limita impusă de STAS”, declară Elena Bă- descu, director APM Hunedoara. Potrivit normelor de mediu din UE, cele mai impor-

tante drumuri naționale și stații de cale ferată sunt considerate poluatoare fonic pentru locuitorii din apropiere, iar autoritățile trebuie să investească pentru a salva urechile cetățenilor. La poluare fonică cel mai prost stă localitatea Simeria, spun specialiștii de mediu.

Fericita câștigătoare a concursului puzzle destinat celor care vor să se alăture Cuvântului Liber, devenind citi- i tori de probă, este Tașcu Rodica, din Deva. Cei 50 ' ron câștigați ■ i-au adus zâm- betul pe buze. Felicitări!
(Foto: CL)

Totuși, grevă!
Deva (I.J.) - Nemulțumiți de negocierile cu ministrul Finanțelor, zeci de mii de funcționari publici au anunțat că Săptămâna viitoare vor intra în grevă. Ei cer o majorare salarială de 22%, însă Guvernul le-a propus o majorare salarială de 15%, acordată în două tranșe, 6% de la 1 aprilie și 9% de la 1 octombrie anul viitor. Oferta a fost refuzată.

O
la Deva

CUVÂNTUL LIBER
3 Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
£ (0254) 211275

■ Producția de cărbune
Producția de cărbune preparat a României s-a cif
rat, în primele nouă luni ale acestui an, la 25,921 

^^nilioane tone.__________________________________

■ Mihail Hărdău a 
participat la predarea a 
11 microbuze școlare 
beneficiarilor.

Deva (S.B.) - După festivitatea de înmânare a cheilor celor 11 microbuze Fiat Duca- to, galbene, destinate transportului elevilor, ministrul Educației și Cercetării, Mihail Hărdău, a făcut cunoscut

un raport al realizărilor din anul 2006 în sistem. Cu acest prilej a declarat că „prioritatea Educației pentru anul 2007 este desființarea învățământului simultan la clasele V-VIII, pentru că așa nu se face învățământ de calitate. Pentru asta trebuie mai întâi asigurate condițiile necesare, fiecare județ urmând să prezinte, în acest sens, un necesar. „Legat de

problema autorizațiilor sanitare de funcționare, Ministerul Educației și Cercetării dorește ca, începând cu anul 2008, toate unitățile de învățământ din țară să îndeplinească cerințele pentru obținerea acestor autorizații. /p.3

Spune-ți părerea la forum! »

Gaz mai ieftin
Deva ( C.P.) - Facturile la gaze plătite de consumatorii captivi, inclusiv populația, vor scădea la 1.01.2007 cu 4%, ca urmare a ajustării prețurilor finale reglementate și a modificării sistemului de accizare, a anunțat Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, /p.3

Aurarii deveni la recurs

Număr angajați in settor -27.

A

■ Unul din specialiștii 
care au participat la 
expertizarea brățărilor 
dacice, audiat.

Deva (M.T.) - în procesul ce a avut loc ieri, la Tribunalul Hunedoara, instanța a audiat doi martori din șase citați în dosarul „aurului dacic” descoperit în Munții Orăștiei. Au fost audiați Mihalache V., operatorul documentarului prezentat în emisiunea „Tora, Tora, Tora”, în care apărea

una din brățările dacice din aur, și Ana Marinescu, unul dintre cei trei experți, care în luna noiembrie a acestui an au fost trimiși de către statul român să verifice autenticitatea celor patru brățări, la Frankfurt. Urmează ca cele patru persoane, care nu au onorat citația, printre care și realizatorul emisiunii, Radu Tora, să fie prezentate instanței, la următorul termen, stabilit pentru data de 12 ianuarie 2007, cu „mandate de aducere, cu însoțitor”, /p.3

Un biciclist și-a pierdut viața ieri, pe DN7, în localitatea Leșnic, în timp ce traversa șoseaua prin Ioc neper- mis și fără să se asigure, fiind lovit de un autovehiculFord Transit, /p.3 ; J www.huon.ro (Foto: T Mânu)
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•Asasinat la Sankt Petersburg. Un om de afaceri rus, fost președinte al unei bănci locale care a fost închisă în 2001 din cauza unor creanțe dubioase, a fost asasinat prin împușcare joi seara, în timp ce se afla în mașina sa, în orașul Sahkt Petersburg (nord- estul Rusiei). Mai mulți bancheri și oficiali din domeniul financiar au fost uciși în ultimele luni în Rusia.

Tăriceanu, corectat de Băsescu

A depus 
jurământul

New York (MF) - Sud- coreeanul Ban Ki-moon a depus jurământul de învestire în postul de secretar general al ONU, promițând că își va asuma un rol de mediator și că va conduce o Organizație a Națiunilor Unite dinamică și curajoasă, când va prelua efectiv funcția, la 1 ianuarie. Ban Ki-moon (62 ani) va deveni, la 1 ianuarie 2007, cel de-al optulea secretar general al ONU. El a depus jurământul în cadrul unei ceremonii desfășurate la Adunarea Generală a ONU, care l-a elogiat pe secretarul în exercițiu, Kofi Annan (68 de ani), din Ghana, al cărui mandat se încheie la 31 decembrie. Mandatul lui Annan a fost marcat de acuzații de corupție și management defectuos, în cazul programului pe- trol-contra-hrană pentru Irak, în valoare de 64 miliarde dolari.

Ban Ki-moon (Foto: epa)

Viktor lușcenko
(Foto: EPA)

| Respinge 
| anticipa- 
I tele

Mev (MF) - Președin- 
i tele ucrainean Viktor 
j lușcenko a înlăturat 
î ieri posibilitatea con- 
i vocării de alegeri an- 
I ticipate, în pofida 
; conflictelor cu pre- 
I mierul, pe care 11 a- 
I cuză că le provoacă, 
i „Sunt adeptul stabi- 
i lității în Ucraina", a 
; declarat șeful statului 
î ca răspuns la o între

bare privind eventua- 
j iele alegeri anticipate, 
i în ultimele 30 de 
î luni, „Ucraina s-a a- 
j flat într-o permanen- 
î tă campanie electo- 
i rală", iar tensiunile 
; din această perioadă 
; au avut un impact 
| > negativ asupra eco- 
I ribmiei ucrainene și a 
i investițiilor, a sublini- 
j at lușcenko. El a re- 
j cunoscut totuși că 
; relațiile cu premierul 
j Viktor lanukovici au 

devenit din ce în ce 
i mai tensionate în 
î ultimul timp.

■ Premierul Tăriceanu a 
fost întrerupt și corectat 
în discurs de președinte
le Băsescu, la Bruxelles.

Bruxelles (MF) - Premierul Călin Popescu Tăriceanu a fost întrerupt în discursul său de la Bruxelles, după reuniunea de ieri a Consiliului European, de președintele Traian Băsescu, care a dorit să corecteze o propoziție a pri- mului-ministru privind mesajul de bun venit în UE adresat României și Bulgariei.Tăriceanu și-a început discursul arătând că, la începutul anilor '90 și chiar în urmă cu doi ani, multe persoane nu credeau că România va avea capacitatea de a-și îndeplini angajamentele asumate la sfârșitul negocierilor cu UE.El a evocat importanța integrării europene a României, proces pe care l-a comparat ca semnificație cu Marea Unire de la 1918.

Premierul Târlceanu și președintele Băsescu (Foto: epa)„Ceea ce ne-a bucurat astăzi, și începând de ieri de când a început reuniunea, e- te faptul că mențiunea referitoare la intrarea României în UE și salutul de bun venit este chiar făcut, așa cum spunea și președintele, la punctul doi al concluziilor acestui Consiliu European”, a adău

gat Călin Popescu Tăriceanu.Premierul a fost întrerupt la această frază de președinte, care i-a atras atenția că mesajul adresat României reprezenta practic primul punct al concluziilor, și nu al doilea, deoarece textul final al Consiliului European începea cu adresele formale de mulțu

mire pentru participanți.„Scuză-mă, e primul punct. Primul a fost de mulțumire, dar din punct de vedere operativ este primul punct, chiar dacă este scris la 2”, i-a spus Băsescu premierului. gTăriceanu nu a reacțioisârt, ci și-a continuat discursul fără să se corecteze.
Băsescu, înlăcrimatPreședintele Traian Băsescu s-a arătat impresionat, ieri, de fraza prin care Consiliul European adresează bun venit României și Bulgariei ca membri UE, citind acest mesaj din raportul final al Consiliului vizibil emoționat și cu lacrimi în ochi.El a participat, alături de premierul Călin Popescu Tăriceanu, la lucrările Consiliului European de iarnă, unde a fost adoptat un raport în care, la punctul doi, se adresează un bun venit călduros României și Bulgariei ca membri UE.

Acuze de tentativă de asasinat
■ Hamas acuză gărzile 
președintelui Abbas că 
au deschis focul spre con
voiul lui Ismail Haniyeh.

Gaza (MF) - Mișcarea Hamas acuză gărzile președintelui Autorității Palestiniene că au deschis focul spre convoiul premierului Ismail Ha

niyeh, care părăsea punctul de tranzit de la Rafah, într-o încercare de ucidere a șefului Guvernului.Un membru al serviciilor care asigură paza premierului a fost ucis în schimbul de focuri care a urmat, în timp ce alte persoane, inclusiv fiul premierului și unul dintre consilierii săi, au fost răniți.

Dublu scrutin în Iran
Teheran (MF) - Alegerile municipale și cele pentru Adunarea Experților, care controlează activitatea Ghidului suprem, sunt un test de popularitate pentru susținătorii președintelui ultraconservator Mahmoud Ahmadinejad, la un an și jumătate de la preluarea puterii de către acesta.în Adunarea Experților, responsabilă cu numirea, controlul și eventuala demitere a Ghidului suprem, conservatorii au șanse să-și păstreze majoritatea.Moderații, reuniți în jurul fostului președinte Akbar Hashemi Rafsandjani, și ultra- conservatorii conduși de ayatollahul Mohammad Taghi Mesbah Yazdi urmează, însă, să-și măsoare forțele. 164 de candidați își dispută cele 86 de locuri ale acestei camere care își alege membrii o dată la opt ani. Principala miză este controlul asupra consiliului municipal al Teheranului și ale celor din alte mari orașe ale țării, care va oferi indicii despre tendințele politice, la un și jumătate după alegerea lui Ahmadinejad.

Mahmoud Ahmadinejad la vot (Foto: epa)
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este auditat de 

Biroul Român de 
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Convoiul premierului palestinian Jsmail Haniyeh (dreapta) a fost 
ieri ținta unor focuri de armă (Foto: epa)

„Focurile de armă au fost o încercare a Forței 17 (garda prezidențială - n.red.) de a-1 a- sasina pe fratele Ismail Haniyeh. Ii cerem lui Mahmud Abbas să dea toate ordinele pentru găsirea autorilor atacului”, a afirmat Fawzi Bar- hum, purtătorul de cuvânt al mișcării Hamas.„Știm cine a deschis focul asupra convoiului și vom ști cum să îi facem față”, a declarat Haniyeh după revepire la domiciliul din Gaza.Potrivit unor surse guvernamentale, agresorii au vizat în special mașina care îl transporta pe șeful guvernului.Garda prezidențială, care a- sigură securitatea terminalului Rafah, a negat acuzațiile militanților Hamas.„Aceste declarații sunt false și rușinoase. Suntem acolo pentru a proteja securitatea terminalului. Am protejat convoiul premierului și am luat legătura cu observatorii europeni în acest sens”, a a- firmat un oficial de rang înalt din cadrul Forței 17.

AvertismentSeul (MF) ■ Coreea de Nord ar putea efectua un al doilea test nuclear, pentru a-și consolida po-- ziția de negociere la dis-w cuțiile în șase care urmează să fie reluate luni la Beijing, a avertizat, ieri, ministrul sud-core- ean al Apărării.„Trebuie să fim pregătiți să facem față unui e- ventual al doilea test nuclear al Coreei de Nord și unei posibile mișcări (■ ostile în cadrul negocierilor privind armamentul nuclear nord-core- ean”, a spus Kim Jang- Soo, într-un mesaj adresat armatei.Negocierile la care participă China, cele două Corei, Statele Unite, Japonia și Rusia, suspendate cu un an în urmă prin retragerea de la discuții a regimului de la Phenian, vor fi reluate luni la Beijing, la două luni după primul test nuclear al Coreei de Nord.
Suspendarea parțială 
a negocierilor, validată
■ Țările UE au validat 
suspendarea a opt din
tre cele 35 de capitole 
de negocieri cu Turcia.

Bruxelles (MF) - Șefii de stat și de guvern din cele 25 de țări europene au validat ieri suspendarea a opt dintre cele 35 de capitole de negocieri pentru aderarea Turciei la UE, deoarece aceasta refuză să își deschidă porturile și aeroporturile pentru traficul cipriot grec, relatează AFP.în această declarație adoptată ieri, cu ocazia summitu- lui, cele 25 de state membre au aprobat decizia luată luni de miniștrii de Externe, de a îngheța opt din cele 35 de capitole de negocieri cu Turcia, pentru refuzul acesteia de a-și deschide porturile și aeroporturile pentru navele și aero

navele cipriote.Liderii nu au redeschis dezbaterea pe această temă sensibilă, care amenința discuțiile din timpul summitului.
Ofertă refuzatăîn pofida suspendării parțiale a negocierilor cu Ankara, „am lăsat ușa deschisă pentru Turcia”, a apreciat președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso.Relansarea negocierilor în cazul celorlalte capitole se încadrează în spiritul concluziilor adoptate, a adăugat ministrul finlandez de Externe Erkki Tuomioja, a cărui țară își încheie mandatul la președinția Uniunii Europene la 31 decembrie.Dar nici un alt capitol nu va mai fi deschis înainte de sfârșitul anului, au precizat surse europene.

Japonia va avea un 
Minister al ApărăriiTokyo (MF) - Japonia, stat cu o politică oficială pacifistă, a înființat ieri un Minister al Apărării pro- priu-zis, pentru prima oară după înfrângerea sa, la sfârșitul celui de al doilea război mondial, relatează AFP.Decizia a fost adoptată de Senat cu o majoritate confortabilă, după ce același lucru se întâmplase și în Camera Deputaților, principalul partid de opoziție raliindu-se proiectului de lege al majorității de dreapta.Inițiativa are un caracter mai mult simbolic, deoarece actuala Agenție de Apărare, care îndeplinea până în prezent rolul unui minister, era deja dotată cu

mijloace de acțiine puternice.Dincolo de schimbarea de nume, această lege reprezintă o manifestare a voinței autorităților de la Tokyo de „normalizare” a politicii lor de apărare și de a-și consolida rolul pe scena internațională, după mai bine de 60 de ani de doctrină pacifistă.Creată în 1954, imediat după războiul din Coreea, Agenția de Apărare a fost plasată sub controlul direct al premierului.Ea este condusă la oțtt actuală de Fumio Kyuma, care are funcția de simplu secretar de stat.Noua lege îi conferă a- cestuia rangul de ministru cu drepturi depline.
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•Burse. Ministerul Educației $i Cercetării dorește inițierea unui proiect prin care toți studenții care au medii cuprinse între 7 și 10 să beneficieze de burse. Aceste burse vor trebui să acopere cheltuielile legate de cămin și transport. (C.B.)
Ministerul 
vrea taberele

Gaz mai ieftin de la Revelion

Deva (C.B.) - Numărul mic al biletelor gratuite alocate studenților pentru taberele de iarnă l-a determinat pe liderul studenților din Petroșani, Dacian Ciodaru, să aibă o întrevedere cu ministrul Educației, Mihail Hărdău. Ministrul a precizat că responsabilitatea taberelor revine Autorității Naționale pentru Tineret și cere studenților să militeze pentru aducerea taberelor în subordinea ministerului. Mihail Hărdău dorește ca în viitor taberele să fie organizate de studenți, dar gestionate de minister. Numărul de bilete gratuite a fost mic în acest an. „Dacă în trecut exista un bilet la fiecare patru stuff denți, în acest an doar r un student din 200 poate merge gratuit într-o tabără. Cu ceva timp în urmă erau 6000 de bilete doar în București și Cos- tinești, acum sunt 1400 pe țară”, a spus Ciodaru.
I

Sărbătoare
Pădișa (IJ.) - Copiii 
din Centrul de Recu
perare a Persoanelor 
cu Handicap Neuro- 
psihic alături de cei 
din Școala Specială 
Pădișa au pregătit 
ieri un spectacol de 
colinde și cântece 
sub denumirea 
„Astăzi s-a născut 
Hristos". „Spectacolul 
a continuat cu o 
expoziție cu vânzare 
în care, aceiași mi
nunați copii au rea
lizat ornamente de 
brad, cizmulițe pen
tru cadourile Moșului 
și împletituri cu 
sfoară. Banii obținuți 
din vânzare vor fi 
folosiți pentru 
achiziționarea de alte 
materiale pentru o 
expoziție viitoare, 
în acest mod, copiii 
fac terapie prin 
muncă, benefică 
atât pentru psihicul 
lor cât și pentru 
dezvoltarea abilităților 
lor motrice", 
declară Nicolae 
Cristea, directorul 
Școlii Speciale 
Pădișa.

Sistem informatic nou
Deva (M.T.) - Polițiștii hunedoreni beneficiază, începând de ieri, de un sistem informatic performant care a fost inaugurat de ministrul Administrației și Internelor, Vasile Blaga, și inspectorul general al Poliției Române, chestorul principal de poliție Dan-Va- lentin Fătuloiu. Implementarea noului sistem informatic destinat perfecționării asistate de calculator a personalului s-a finalizat în lima octombrie a acestui an, astfel că, în faza inițială, zece mii de polițiști vor beneficia de avantajele tehnologiei în procesul de instruire. Valoarea investiției se ridică, până în prezent, la aproximativ 900.000 euro, dintre care 50.000 reprezintă costurile platformei de e-leaming AeL, ale serverelpr de suport, ale celor 2 cursuri interactive, precum și a- le training-ului.

■ Facturile la gaze 
plătite începând de 
luna viitoare vor fi mai 
mici cu circa 4%.

Clara Păs
clara.pasgirformmedia.ro

Deva - Prețurile finale reglementate pentru consumatorii captivi cu un consum de până la 2.400 metri cubi de gaze anual, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie, vor fi reduse, în cazul clienților E.ON Gaz România, fost Distrigaz Nord, la 874,52 lei pentru 1.000
Brățări dacice de la un 
american

Deva (M.T.) - Audiată ca martor în dosarul „Aurului dacic”, Ana Marinescu, unul dintre cei trei experți delegați de statul român să verifice autenticitatea brățărilor din aur, aduse la Frankfurt, spune că acestea sunt autentice, însă este necesară și o expertiză de laborator care să stabilească perioada din care fac parte acele brățări. „Din câte am auzit, cele patru brățări din metal galben au fost cumpărate de un cetățean american, de „amorul artei”. Alături de doi colegi am fost la Frankfurt, unde în urma expertizei am stabilit că cele patru bră
învățământul hunedorean si-a

A A
■ Județul Hunedoara a 
primit 95% din suma 
alocată pentru investi
țiile din învățământ.

Deva (S.B.) - Ministrul Mihail Hărdău, prezent ieri la Deva, a afirmat, într-un cuvânt de deschidere al vizitei sale, că a ținut să ajungă în județul Hunedoara pentru că îi place acest județ. El a adăugat, făcând referire generală la situația din învățământul românesc, că „reușim ca absolut la toate capitolele să ne ținem de cuvânt, dar la capitolul mașini am înregistrat o 

metri cubi, comparativ cu prețul actual de 911,11 lei. Prețul nu include TVA și nici acciza pentru gazele naturale, potrivit ANRGN. Prețurile finale reglementate pentru consumatorii captivi sunt în medie cu 4% mai mici decât cele din luna decembrie. Ajustarea prețurilor finale la consumator este motivată prin eliminarea, la 01.01.2007, a impozitului pentru gazele din producția internă și a reducerii prețului gazelor naturale importate cu circa 12 dolari pe mia de metri cubi, până la aproximativ 300 dolari pe mia de metri cubi. O 

țări aparțin poporului dac”, declară Ana Marinescu. A- ceasta mai spune că în 2001, fiind în Germania, a întâlnit- o pe Barbara Depper Litz, o veche cunoștință, și ea expert al statului german în obiecte de patrimoniu, care i-a povestit cum un tânăr român, din Deva, avea o brățară ce semăna izbitor de bine cu cele expertizate la Frankfurt în urmă cu o lună.Este posibil ca acea brățară să fie una dintre cele care urmează să/ fie aduse în țară sau poate este alta care cine știe prin ce colțuri ale lumii se află.

Mihail Hărdău, în conferință realizare deosebită. în 2006 am obținut 682 de mașini pentru elevi, în valoare totală de 22 milioane de euro, cu 182 mai multe decât am propus!” Legat de investițiile din educație, 

altă explicație este evoluția favorabilă a cursului valutar și aplicarea noilor tarife de distribuție pentru anul 2007. La 1 ianuarie 2007, sistemul de accizare pentru gazele naturale va fi modificat, ca urmare a intrării în vigoare a noului Cod Fiscal. în factura la gaze a populației va fi introdusă, la 1 ianuarie, o acciză în valoare de 0,17 euro/GigaJoule, care va fi calculată pe baza conținutului calorific al gazelor naturale. Acciza va înlocui impozitul actual aplicat gazelor din producția internă, de 7,4 euro pe mia de metri cubi și
Biciclist accidentat 
mortal pe DN7

Leșnic (M.T.) - Un bărbat în vârstă de 63 de ani, din comuna Vețel, a fost accidentat mortal, ieri, în jurul orei 15.30, pe DN7, în localitatea Leșnic, de un autovehicul Ford Transit, condus regulamentar de Liviu Octavian S., în vârstă de 46 de ani, din comuna Secusigiu, județul Arad. Nicolae S. a traversat cu bicicleta strada, fără să se asigure, moment în care a fost surprins și accidentat mortal de autove

(Foto: T. Mânu) făcute în acest an în județul Hunedoara, Hărdău a specificat că „este un județ de excepție pentru că 95% din banii pentru învățământ i-au fost deja distribuiți!” în privința

va fi evidențiată distinct pe^ factură, separat de prețul re-t glehientat aprobat de ANRGN. ’< i; IC
i
i

hiculul care circula regulamentar din sens opus. în urma accidentului, traficul rutier a fost blocat mai bine de o oră, iar coloanele de mașini s-au întins pe aproximativ cinci kilometri, în ambele sensuri. Oamenii legii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii Infracțiunii de ucidere din culpă, iar cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a petrecut tragicul accident.

»
j

primit baniimicrobuzelor care au fost ieri apredate-beneficiarilor, adică primarilor din localitățile în care au fost repartizate, ministrul a ținut să facă un apel la primari: „în aceste mașini nu au voie să circule mai mult de doi adulți alături de copii! A- ceasta este înțelegerea ministerului cu poliția. Dacă sunt profesori navetiști care au nevoie de microbuz pentru a ajunge la școala unde muncesc este absolut necesar obținerea unei aprobări specialei;în anul 2007 vor mai sosi în județ un număr de 25 de microbuze școlare.

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.

Trimite SMS conținând cuvântul
DA la numărul 0728/222779 (tarif normal). Ppt fi adăugate

Wi® Vot prin 
SMS 

întrebarea săptămânii: Credeți că 
încălzirea cu centrala termică de 

apartament va deveni mai scumpă 

decât cea în sistem centralizat?

și scurte comentarii, însoțite de nume.

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 

0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 

comentarii, însoțite de nume. Votul prin SMS poate fi tri
mis până în data de 22 decembrie, ora 24.

Votul prin SMS, 
pentru întrebarea săptămânii 
trecute: Ați dat vreodată șpagă 

în acest an?

S-au înregistrat 

40% răspunsuri afirmative și 60% 

răspunsuri negative.

Pușcăria hrănește mai 
bine ca spitalul
■ Deținuții închisorilor 
din România se 
hrănesc mai bine decât 
bolnavii din spitale.

Deva (C.B.) - în România de astăzi, suma oferită pentru hrana unui bolnav internat în spital este mai mică decât cea alocată unui pușcăriaș. Fondul de hrană al bolnavului este de 47.000 de lei în timp ce deținutul se „răsfață” din 60.000 de lei. Această situație l-a determinat pe ministrul Sănătății, Eugen Nicolaescu, să pluseze încă 8.000 de lei la alocația zilnică a bolnavului, dar fără să aplice și o majorare a bugetului unităților sanitare. Acest fapt ar putea duce la

imposibilitatea unor unități sanitare de a asigura această sumă de 55.000 de lei, iar ca o consecință directă bolnavii ar putea fi nevoiți să țină post. Cetățenii Devei văd această situație ca fiind cel puțin ciudată. „Este anormal ce se întâmplă, iar bolnavii ar trebui să fie mult mai bine hrăniți pentru că ei au mai multă nevoie. Și eu sunt bolnav și nu mi-ar conveni ca la spital să nu fiu hrănit cum trebuie”, afirmă loan Gota. Unii cred că suma alocată alimentației bolnavilor este infimă. „Alocația de 47.000 de lei pe zi este mică. E adevărat că și deținuții sunt oameni, că și ei trebuie să mănânce, dar la fel și bolnavii.”, crede Dochița Danciu.

“Moș Crăciun la noi sosește! ”

„Cuvântul liber" va premia, și în acest an, cele mai frumoase desene 
ale copiilor, având ca tema Moș Crăciun. Concursul nostru se adre
sează elevilor din clasele l-VIII.
Desenele trimise în perioada 7 - 1b u’.-.i; pot fi lipii
atât pe portalul Hunedoara Online la adresa i . . . i . i :•;. i , în perioa
da 16 - 20 decembrie, cât și completând și trimițându-ne taloanele 
de vot apărute în aceeași perioadă in ziar, pe adresa redacției din Deva, 
Bulevardul 22 Decembrie, nr.37A, parter, sau să le depună în cutiile 
speciale Cuvântul Liber. Mai multe taloane, mai multe voturi! în 22 
decembrie desenul câștigător va aduce I L1J. II II. II.I l li C1! CSI 1

Dochița Danciu loan Gota (Foto: C.B.)

REGULAMENT
Lucrările copiilor trebuie să fie în format, 
A4, sub formă de desen colorat Desenul ț 
și fotografia clasei câștigătoare vor fi incluse 
atât în ziar, cât si pe portal. Informații supli w ' 
mentare la tel.0254/ 211 275, int. 8834.

i
| Nume.............................
î Adresa.........................
1 Localitatea ................

.................Prenume................................................  
............................................................ Tel...................

*

CONCURS

clara.pasgirformmedia.ro


sâmbătă, 16 decembrie 2006 • /v

Ziua sofctarității naționale împotriva dictaturi! comuniste 

1770 - S-a născut compozitorul german Ludwig van

1938 - S-a născut actrița suedeză Liv Ullman (foto).

1965 - A murit scriitorul britanic William Somerset Maugh

am (n. 1874).

Beethoven (m. 1827).

St
□I 1775 - S-a născut scriitoarea Jane Aus- 

a tin («Mândrie și prejudecată») (m. 
bl 1817).

' w
M 1882 - S-a născut compozitorul mă- 
H ghlar Kodăly Zoltăn (m. 1967).

■ 1921 - A murit compozitorul francez 
“ Camille Saint-Saens.

Prognoza pentru astăziTimp însorit. Maxima va fi de 11 °C, iar minima de 1°C.
Prognoza pentru două zile
Duminică. Posibile averse de ploaie. Maxima va fi de 10°C, iar minima de 1°C.
Luni. Ploaie slabă. Temperatura maximă va fi de 5°C. Minima va fi de circa -1°C.

Calendar Creștin-Ortodox

Țaw

...; ,7'.\ • •'V'1

Nu surtteți deloc sociabil și aveți tendința să vă izdaf. S-|j 
ar putea să vă confruntați cu probleme care s-au acumu
lat In ultima c-ioadă la serviciu.

J

Sf. Prooroc Agheu; Sf. Mc. Marin; Sf. Teofana împărăteasa.

Calendar Romano-Catolic____________________________________

Sf. Adelaida, împ.

Calendar Greco-Catolic_______________________________________

S. Ageu, pf.

Soluția Integramel din numărul precedent: P-U-A-A - ELICOPTER - AVIATORI - 

UN - ȘLEP - D - OP - ARIPA - PRUN - ATE - A - FUM - ANI - ftS - ROI - EN - UC - 

SUS - G - APAȘI - AVE - ELE - ICAR - IR - CB - MATA - BALON - NORI

Energie electrică __ ________ ____ __________ _ _____________
Astăzi, furnizarea energiei electrice nu va fi întreruptă.
Luni, 18 decembrie, furnizarea energiei electrice va fi între

ruptă, între orele:
9.00 - 16.00 în localitățile Dealu Mic, Toplița, Vălari, Galeș, 
Mladin, Dăbâca și Hășdău. în aceste localități energia elec

trică va fi întreruptă, între aceleași ore, și în zilele de 19 

și 20 decembrie.

Gaz_________________ _____________ ____ ____________________________
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă

Luni, 18 decembrie, furnizarea gazului metan va fi între

ruptă în Deva, între orele:
9.00 - 12.00 pe str. D. Zamfirescu bl. 11, sc. D;

9.00 - 15.00 pe străzile 22 Decembrie bl. 44, sc. B și M. 

Eminescu bl. 13 A, sc. B

Apă ________ _ ____ ___ _______ ___ ________
Astăzi, furnizarea apei potabile, nu va fi întreruptă.
Luni, 18 decembrie, furnizarea apei potabile va fi între

ruptă în Deva, între orele:
8.00 - 15.00 pe strada Horea și străzile adiacente aces

teia.

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 HON Al CÂȘTIGAT!
In perioada 4 - 23 decembrie, Cuvântul Uber vrea să 
continui să-l demonstrezi cât de ușor te poți juca cu 
cuvintele. Dezleagă corect toate integrantele apărute 
în această perioadă, realizează o colecție șl trimite-o 
alături de talonul completat, pe adresa redacției: Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, 
sau depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber, până 
în 28 decembrie. Extragerea va avea loc în 29 decem
brie, Iar numele câștigătorului va fi publicat îh ediția 
din 30 decembrie, 
NOI CONTINUAM 5A IȚI dAm banii 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban. 
La acest concurs nu pot participa angajați! Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I șl II.

j Nume, 
î
I
!

rrenume 
Adresa ...

Supă-cremă de legume
Ingrediente: 1 ceapă mare, 15 ml ulei, 1/2 de felină, 1 morcov mare, 1 rădăcină pătrunjel, 1 lingură de pătrunjel verde tăiat mărunt (opțional), sare, piper.
Mod de preparare: Se taie ceapa julienne. Se încinge uleiul într-o tigaie și se călește. Se spală și se curăță legumele care se mărunțesc și se pun la fiert împreună cu ceapa călită într-o oală de 3 1. Se potrivește de sare și piper. Se lasă să clocotească la foc mediu aproximativ 20 de minute, până se fierb toate legumele. Consistența trebuie să fie cea a unei ciorbe normale. Fiertura obținută se lasă să se răcească puțin apoi se pune în blender și se face cremă, sau legumele fierte se pasează prin sită. Dacă este prea groasă se mai adaugă zeamă. Se servește caldă.

•i i fits îs?
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7:00 Jurnalul TVR
8:00 Justiție militară (s).
0 Cu: David James 

Elliott, Catherine Bell, 
John M. Jackson, 
Tracey Needham, 
Patrick Labyorteaux. 
R.: Donald P. Bellisario 

8:55 TVR 50. Izolați to 

România. TVR - singu
rul prieten 

9:00 Meseria, brățară de 

aur (r) 
9:30 Spioanele 

10:25 TVR 50 
1035 Rrom european (r) 
11:05 Garantat 100% (r) 
12:00 Dis-de-seară (r) 
13:00 Corry și restul lumii
0 (ep. 92, comedie, SUA) 

13:30 Club Disney (SUA) 
13:50 Minunata lume Disney 

1430 Jurnalul TVR 
15:30 Tribuna partidelor par

lamentare 
16:00 Parlamentul României 
17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Interes general 
17:50 Minunata lume Disney 

18:00 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR

i
i

Poftă bună! (Foto: arhivă)

20:15 Stele de... 5 stele
21:50 Lost: Naufragiații (ep.

013, SUA, 2004). Cu: 

Naveen Andrews, Emi
lie de Ravin, Matthew 
Fox, Jorge Garcia 

R.: Jeffrey Lieber, 
J.J.Abrams, Damon 

Lindelof
2245 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
23:05 Lumea citește I 

în premieră o dez

batere liberă între 
„uniunea scriitorilor" 
și „uniunea cititorilor"

2355 Celebritățile timpului 
0tău(s) 

0:10 Reconstruction
U (dramă, Danemarca, 

2003). Cu: Nikolaj Lie 

Kaas, Maria Bonnevie, 
Krister Henriksson, 
Nicolas Bro. R.: 
Christoffer Boe

1:50 Meseria, brățară de 

aur (r)

i

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

DA □ NU □

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 

doctore? 
Te urți și câștigi 

9:10 Omul care aduce 

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

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

0(s, r) 
11:00 Caviar, femei și 

Hmoarte (film, r) 
13:00 Știrile ProTV. 

Te uiți și câștigi 
Moș Ciăaun există I 

13:45 întâlnirea (acțiune, 

▼ Q România, 1982). Cu: 
Ovidiu luliu Moldovan, 
Gheorghe Dinică 
Te uiți și câștigi 
Moș Ciădun existăl 

1630 Tânăr și neliniștit (s).
0Cu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow
17:00 Știrile ProTv. Vremea 

Te uiți și câștigi

1745 Familia Bundy (s) 
18:45 Dăruiești și câștigi 
18:55 Știrile sportive 

19:00 Știrile ProTv. Sport 
Vremea

I

i
I 
f

f
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î

i

1
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630 în gura presei 

cu Mircea Badea. 
Revista presei

730 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 

Cioran și Dan Capatos 
930 tn gura presei (r) 

1030 Concurs interactiv 

1130 Vhrere (s) 
1230 Vocea inimii (s) 
1330 Observator 

cu Simona Gherghe 
14:00 Fotbal: FIFA Club 

World Championship 

1630 Observator 
16:45 9595, te învață ce să 

fad 
1830 Vocea inimii (serial,

0 dramă, România, 

2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 

Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, Ion 
Dichiseanu, Marius 

Bodochi, Maria Din- 
ulescu, Andreea 

Măcelaru Șofron 
1930 Observator cu 

Alessandra Stoicescu 

Lucian Mândruță. 
Sport Meteo
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Sunteți foarte ocupat, dar aveți destulă en 
toate imblemele. eu puțină ambiție, să duceți.

1# bun sfârșit fot ce ați început.

Sunte| Hotărât sâ ob|lne|i hani pin udai mijloace. Un 
bărbat mal în vârstă încearcă să vă tempereze șl vă sfătuim 

î. Mu vl neglijați pdpenii șl âamillai

pentru a 1 
t

Astăzi sunteți hotărât sa rezolvați probleme familiale pe 
care le-ați M amânat, (Plecați într-o călătorie și faceți 
mic, investiții pentru casa.

MV sfătuim să vă amânați afacerile programate pentru azi, 
pentru di s-ar putea să nu vă reușească. Mal mult, există 
amil să pierdeți o sumă importantă.

.. — „vi

u E»e

Capricorn
Dimineață na sunteți prea comunicativ, m@®f 
Rațiile sociala pot avea de suferit. Nu este 
sa frieepeți actlviWțl sau colaborați noi.

Simțiți nevoia să discutați cu o persoana de sex opus despre 
problemele sentimentale din ultima vreme. Vi se pure că 
sunteți neglijat și aveți. nevple de sfatul,..

7:00 Suflete rănite (r) 8:00 
Amy, fetița cu ghiozdanul 
albastru (s) 930 De 3x femeie 
(r) 10:00 Culoarea păcatului 
(ep. 1) 1130 Bărbatul visurilor

730 ABC... de ce? (r) 7:30 
Clubul zânelor (s) 830 Lecția 
de... sănătate (r). Sănătate și! 
asistență socială 830 Secretul 
tatălui (s, r),930 Jeremiah (s,; . , .
r) 1030TonomatUlDP21130 mele (r) 1230 Pariul iubirii (s)! 
Caracatița (r) 1225 Câțiva pași, 13:00 Daria, iubirea mea (r); 
spre un management mai bun • 14:00 Iubire ca în filme (r)s 
(doc, r) 1330 Mbtomagia (r) 15:15 Rețeta de acasă 1530 
1430 ABC... de ce? 1430 Suflete rănite (s) 17:30 Po-; 
Secretul tatălui (s) 1530 ftnp» veștiri adevărate 1830Rebel- 

ună în Europa! Magazin ; de (s) 1930 SOS, viața meal 
interetnic 1630 jurnalul TVR i (s) 2030 Bijuterii (romantic, 
(r) 1630 Hollywood reporter (s); SUA, 1992) 23:00 0 lume a 
1730 Jeremiah (s, SUA, 2000) fiarelor (s. Mexic, 2006) 130

Poveștiri adevărate (r) 2:00 ’ 

Extravaganta Anastasia (s) 
430 Muzica de acasă

0630-07.00 Observator (r)„., 

1630-1645 Știri locale

HBO

1730 Jeremiah (S. SUA, 2000) 

1830 Lecția de management., 
(doc.) 18:35 Caracatița (s) 
1925 Ray Mears (doc.) 2030 

D'ale lui Mitică 2130 Ora de 
știri 22:10 Campionatul de 

comedie 2240 Mica Britanie 
(s) 23:10 Festivalul ARTMANIA 

040 Ray Mears

a jjjU

2030 Harry Potter și Ca- 
Omeia Secretelor (aven

turi, SUA 2002). Cu: 
Daniel Radcliffe, 
Rupert Grint Emma 
Watson, Kenneth 

Branagh, Robbie 
Coltrane, Richard Har
ris, Alan Rickman, 
Jason Isaacs, Maggie 
Smith, Ian Hart, John 
Cleese, Warwick Davis, 
Richard Griffiths, Fiona 
Shaw, Julie Walters. 
R.: Chfis Columbus 

24XX) La servid (s)
045 Familia Bundy (r) 
145 Știrile ProTv 
245 La Servid (r) 
3:15 Stilul Oana Cuzino (r) 
430 Te vezi la Știrile ProTv 

(reluare)
445 icstrim Tivi 

(reluare)
5:15 Apropo Tv

(reluare)
630 Parte de carte (r)

i

i

î

I
I

«I 
t
i 
I
(

I
- I 

t
1
I

I
I
I 
t
I

NAȚIONAL

730 Dragoste și putere (r)
830 Sport cu Florentina 835 
Teleshopping 8:15 The Temp- i 
tations (partea a ll-a) (film, r) 
10:30 Teleshopping 11:00 
Tele RON 13:00 Play 1430 !

1330 Mireasă la comand! 
(comedie, SUA, 2004). 14:50 

Bun venit to junglă! (aventuri, 
SUA, 2003). 1635 Copilu* kf 
tăticu* (comedie, SUA, 2004jî 

18:00 Impostorul (dramă, 
SUA, 2004). 19:30 Cinema, d» 

nema, cinema (SUA, 2008) 

2000 Huff -Fără Belh (Ep. 23; 
comedie, SUA, 2005). 21:00 
Război to deșert - Tendințe 

sinucigașe (Ep. 10, acțium, 
SUA, 2005). 2230 Răzbunare 
și iertare (thriller, SUA, 2004). 
2330 Chariie și fabrica de do- 

colată (aventuri. SUA. 200^j

2030 Tablou de nuntă
(divertisment)

2330 Mai bine nu se poate 

0(comedie/dramă, SUA, 
1997). Cu: Jack Nichol- ■ 
son, Helen Hunț Cuba 
Gooding Jr., Greg Kin- 
near. R.: James L. 
Brooks

230 Concurs interactive 
330 întâmplări hazlii (s) 

430 Animax: „Roboți 
iași - Heavy Gear*

530 Vhrere (r)

i
5
i

i

i

i

1130 Baronii (s) 1230 Look 
who is winning 1330 țara Iu' Dragoste și putere (s) 15:00 
Papură Vouă (divertisment) ‘ Alegerea lui Solomon (dramă, J 

13:20 Look who, is winning SUA, 1992) 1730 Farsele lui 
14:30 Miezul problemei (r). Jugaru (r) 1830 Focus 1930 
16:20 Bărbatul din vis (s); Cele mai uimitoare filme din 

1720 Naționala de bere 1830 lume 19:30 Camera de râs , 
Baronii (s, r) 1830 Știri Națio-: 20:00 Eroi necunoscuți 
nai TV 1945 țara .lu' Papură < (acțiune, Hong Kong, 1971) 
Vouă (divertisment) 2030 i 22:00 Mondenii (r) 22:30 

Tabăra amintirilor (comedie) Focus Plus 23:30 Cod roșu 
2230 Slujbe de noapte (come- (thriller, SUA, 1999) 130 
die romantică) 24:00 Știri Focus (r) -
Național TV 030 Emmanuelle , / W' ■
(s) 130 Iapa verde (comedie,

Italia, 1959)

1230 Realitatea de la 123g 

13:20 EU, România 14:5fi 
Realitatea bursieră 1520 Fe 
brica 16:50 Marfa 1730 Rea 
litatea de la 17:00 1720 F • 
mânia fără frontiere 1745 Edij 
toni Realității 1830 Realitatea 

de la 18:00 18:50 Realitatea 
zilei 20:00 Realitatea de la 
20:00 20:15 Reporterii Rea-’ 
lității 2050 România fără fron
tiere 21:50 Prima ediție 223fi 

Tănase și Dinescu 23:15 Rea* 
litatea all-indusive 2430 Rea
litatea de la 24:00

10:00 Euromaxx (r) (doc.) 
1030 Euroblitz (r) 11.-00 Ne 
privește 12:00 Știri 13)05 

Esentze (r) 1435 Lumea căr- ' 
ților 15:35 Euromaxx (doc.) 
16:00 Unde e iubirea 17:00 
Vis de vacanță 17:30 Pasul ; 
Fortunei 19:00 Știri 19:20 

Hobby Mix 2030 Bărbați de 
onoare (dramă, SUA, 2000). î

10:15 Creatoarea de modele 
(comedie) 1245 Tăz-Mania (s) 

; 13:15 Liga juniorilor (s) 1345
Lumea Pro Cinema (r) 14:15

! Viața la Casa Albă (r) 1530 

\ Dispăruți fără urmă (r) 1630:
Ca-n familie (s, r) 17d» Fasci
nație ucigătoare (dramă/, Cu: Robert de Niro, Charlize 

thriller) 19:00 Viața la Casa 

Albă (s) 2030 Entertainment 
News 2020 Dispăruți fără 

urmă (s) 2130<Ca-n familie (s) 
2230 Atenție, se filmează!
(corn.) 030 Prețul libertății (s)
130 Sub Pământ SRL (s)

Theron, Cuba Gooding Jr., ; 
Aunjanue Ellis. R.: George 

Tilman Jr. 2330 High Life. Cu 
Monica Stan 24:00 Lorn-; 
brazilor 8 (s, r) 1XX) Știri 1:15 
Vedetele se întreabă (divertis
ment) (r) 145 Upgrade (r)

6:00 Tehnologie extreme 
7:00 Discovery Atlas 10:010 
Automobile americane re? 

condiționate 1130 Confrun
tări și fiare vechi 1230 Teh
nologie ektremă 13:00 DIS 
covery Atlas 1530 Brainiafc 

Maniaci ăi științei 16:00 
Curse 17:00 Automobile S* 

mericane recondiționate 
1830 Motociclete americane 
19:00 Alegerea dvs. 213t 

Ultimele 24 de ore: Rivej 
Phoenix 22:00 Crimlnaliștii, 

23:00 Garajul global 24:00 
Bărbații în alb 3:00 Rable șl 
reparații - SUA: Tata mi-a 
furat mașina! 4:00 Curse e’.

W- 

vyr.
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culturile
■ Ciobanii nu au voie 
să intre pe terenurile 
oamenilor fără a avea 
acordul acestora.

MAME I
Amplasarea «paratelor radar tn data de 16,12.2006:

- DN 66: Băcia - Călan;
- DN 7: Vețel -Ilia - limita jud. Arad;

- DN 68A: Dobra - limita jud. Timiș;

- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea șl 

Mitiai-Eminescu.
Amplasarea aparatelor radar în date de 17.12.2006:

- uN 7: Zam - Ilia - limita jud. Arad;
• DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;

- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 

Mihal Eminescu.

Clara Păs___________________
c!ara.p«gInformmadlB ro

‘A? /C i '
Deva - Iosif Iacob din Dobra s-a prezentat la redacție pentru a reclama faptul că pe raza localității s-a aciuat un cioban care intră cu mioarele pe terenurile sătenilor și le distruge pământul și culturile. „Deși am venit numai eu, mai mlllți oameni din comună se lovesc de această problemă. Consider că primarul este vinovat pentru că i-a dat dreptul acestui cioban să intre în localitate cu animalele, iar a-

cum acesta a ajuns să încalce proprietatea privată a oamenilor. Mai grav este că nu sunt oile oamenilor din localitatea noastră. Am făcut adrese scrise la Primărie, la Poliție și nimeni nu ia nici o măsură în acest sens”, susține Iosif Ia- cob.
Răspunsul autoritățilorPrimarul comunei Dobra, Gheorghe Vasile Șuiagă, ne-a declarat telefonic că nu a dat niciodată vreun accept scris sau verbal vreunui cioban de a pătrunde pe raza comunei cu oile.„în plus, nu am primit nici o sesizare scrisă de la domnul Iacob, dar dacă dumnealui se consideră lezat, trebuie să se adreseze prima dată Poliției,

.Vj

f

Oile nu au voie să fie lăsate de către ciobani, să pască pe terenurile 
sătenilor (Foto: T. Mânu,unde va depune o plângere scrisă. Dacă va face acest lucru, Poliția ne va cere o persoană delegată de Primăria Dobra, de la Centrul Agricol, împreună cu care se vor deplasa pe teren pentru evaluarea pagubelor. în baza aces-

tei evaluări, cel prejudiciat va putea să-l cheme în instanță pe cioban sau să încerce să re zolve situația pe cale amiabilă, prin achitarea de către cel vinovat a sumei de despăgubire”, precizează primarul comunei Dobra.
PĂREREA TA CONTEAZĂ: JMi Bonul oo funcționarii publici să facă grevă înainte de sărbători?

557051
217725

Hf 
—3§T“ 
=SF
mm

Direcția Sanftor-Veter
<v ■ xr‘ ■

HUNEDOARA ......
Farmacia „Encrgofărm*, nonstop, str. George'Enescu, 

nr. 14. ©-^717659. ___________________

Farmacia .Green Line', non-stop, Bd. Dacia, nr. 33.©-» 

748080._ ___________________

Farmacia .Arnica’, str. G. Enescu, nr. 7. ©-» 713045. 

DEVA
Farmacia .Bella Farm", non stop, b-dui Decebal, bl. 5. 

©■* 231515.

Farmacia nr.1 .Remedia*, non-stop, Piața Victoriei, nr.
29. ©-> 211616, 224488.__________________________________ >_

Farmacia .Tacoml - Humanltas II’, str. Aleea Transil

vaniei, bl. 7. ©-» 211949.
ORĂȘTIE

Farmacia .Oros”, sâmbătă, orele 8 - 23, duminică, orele
9-18, str. N. Bălcescu, nr. 7. ©-» 240976.

Reguli:
în fiecare 

bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9, 
stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie comple

tate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 

încât fiecare 

1! număr să 
: ''figureze o 

singură dată. 

De aseme

nea, cifrele 

de lă 1 la 9 

trebuie să 

figureze o 

singură dată 

. atât pe rân- 

.. durile orizon

tale cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

, împreună.
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ncepători Avansa

\a, este normal să J-zfacă grevă, chiar și înainte de sărbători, pentru că știu ei de ce o fac și cred că dacă le este bine lor poate se vor purta os:si cu
.............. _

I î 
Maria Olaru, ‘ 
Boholt

Voturi pentru tineri
Deva (I.J.) - „Gala tineretului 2006” ce se va desfășura săptămâna viitoare își va desemna candidații până duminică, 17.12.2006, prin vot electronic. Se vor vota „Gel mai bun proiect”, „Gel mai bun/ activ SAT” și „Cel mai bun lider”. Criteriile de alegere pentru fiecare categorie vizează în special relevanța proiectului pentru nevoile grupului țintă și impactul proiectului asupra beneficiarilor. „Notele vor fi acordate de la 1 la 5. Pentru realizarea materialului de prezentare a nominalizărilor, fiecare SAT este invitat să trimită în format electronic, până duminică, 17.12. 2006, ora 20, afișe, poze sau alte informații utile despre SAT, proiect sau lideri nominalizați pentru cele trei categorii”, declară Lorincz Szell, director DJT Hunedoara.

Bani pentru rable
București (MF) - Administrația Fondului pentru Mediu are banii necesari pentru o nouă etapă a programului de stimulare a înnoirii parcului național auto, dacă Executivul îl va aproba în 2007, a precizat ieri Mihai Toți, președintele AFM. La finalizarea programului de stimulare a înnoirii parcului auto național, a rămas neutilizată suma de 4,17 milioane lei, aferentă, unui număr de 1.390 autovehicule. Conform datelor AFM, în România există circa 1,8 milioane de autovehicule care s- ar încadra în astfel de programe. în primele 11 luni ale lui 2006, veniturile încasate la Fondul pentru mediu au atins o valoare record, de 180 milioane lei, câea ce reprezintă 120 la sută din valoarea previzională pentru întregul an.

Este o perioadă cam nepotrivită pentru o grevă a funcționarilor publici dar poate bine aleasă pentru a se reuși obținerea a ceea ce cer și ei, ca atâția alții, Guvernului- ‘ .
Loredana Ciurar, 
Orăștie

Cred că fac bine că intră în grevă pentru drepturile lor! Fac bine pentru toată lumea! Ca funcționari publici muncesc foarte mult și într-un mediu de mare stres.
Ștefan BlAnaru, 
Deva

Adresa: str. Avram lancu, Bl. H 3, Parter, Deva - 330025
Tel: 0254/216364. 0254-219544; Fax: 0254/232797
E-mail: Mihaela.Boldor.HDamail.mfinante.gv.ro

Părerea mea este că toată lumea trebuie să facă câte o grevă pentru că în țara asta este foarte multă sărăcie! Nu cred că este rău că fac grevă în săptămâna ce vine.
Lucia BlAnaru, 
Deva

Nu știu ce cer ei dar dacă avem nevoie și dăm de acești funcționari publici, trebuie, de cele mai multe ori, să dai „ceva”. Nu cred că fac bine să înceapă greva acum!
Lovasz, 
Deva

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE 
A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Modificări semnificative ale TITLULUI VI "TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ"

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

partea a /V-a

Prin normele metodologice date In aplicarea codului fiscal se vor stabili proceduri noi privind rambursarea taxei pe va

loarea adăugată către persoane neînregistrate în scopuri de TVA în România, respectiv:

- către persoane impozabile din Comunitate care fac cumpărări în România;

- către persoane impozabile din țări terțe care fac cumpărări în România;

- către persoane fizice care fac livrări intracomunitare de mijloace de transport noi.

Armonizarea legislației în domeniul TVA presupune și introducerea unor metode noi privind ajustarea taxei deduse 

în cazul bunurilor de capital precum și în cazul altor bunuri și servicii.

Deducerea inițială se ajustează atunci când taxa dedusă este mai mare sau mai mică decât deducerea la care ar 

fi avut dreptul persoana impozabilă, deci ajustarea poate fi în favoarea statului sau în favoarea persoanei impozabile, incluzând 

printre altele următoarele situații:

- utilizarea bunului integral sau parțial pentru alte scopuri decât activitatea economică;

- pentru realizarea de operațiuni care nu dau drept de deducere;

- pentru operațiuni care dau drept de deducere a taxei într-o măsură diferită față de cea inițială.

Perioada de ajustare este de 20 ani pentru bunuri imobile și de 5 arii pentru alte bunuri de capital decât cele imobile. 

Pentru bunurile de capital care au fost prima dată utilizate, înainte de aderare, sunt prevăzute măsuri tranzitorii, în care 

este redusă perioada de ajustare de la 20 ani la 5 ani, dacă după aderare se schimbă destinația bunurilor respective .

Regimul spedal de scutire pentru întreprinderi mid are stabilit plafonul de scutire la 35.000 euro, iar în calculul pla

fonului nu se include livrarea de active și livrarea intracomunitară de mijloace de transport noi, scutite.

Persoana impozabilă care începe o activitate economică în cursul anului calendaristic, calculează plafonul de scutire pro

porțional cu perioada rămasă de la înființare până la sfârșitul anului.

La depășirea plafonului și înregistrarea în scopuri de TVA intreprinderile mici vor putea ajusta taxa nededusă pentru 

bunurile aflate în stoc sau pentru bunurile de capital, dacă se află în cadrul perioadei de ajustare.

. începând cu 1 ianuarie 2007 documentele ce vor fi întocmite de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA 

funcție de activitatea economică desfășurată (livrare, livrare intracomunitară, achiziție intracomunitară, transfer, non-trans- 

fer, etc ) vor fi:

- factura;

- autofactura;

- decontul de TVA;

- decontul special;

- jurnalele de TVA

- registrul bunurilor primite;

- registrul bunurilor transmise (non-transferurilor)

- declarația recapitulativă (pentru livrări și achiziții intracomunitare, numai în perioadele în care au loc astfel de tran

zacții);

- registrul mijloacelor fixe (pentru ajustarea dreptului de deducere)

începând cu data de 1 ianuarie 2007, codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanelor juridice impozabile de 

către organul fiscal va avea prefixul *RO" urmat de codul de identificare fiscală.

Pentru persoanele juridice plătitoare de TVA, înregistrate în evidența fiscală până la data de 1 noiembrie 2006 modifi

carea se va face din oficiu, un exemplar al certificatului de înregistrare în scopuri de TVA fiind comunicat contribuabilului.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
LUCIAN HEIUȘ

(72500)

RECLAMA

Mihaela.Boldor.HDamail.mfinante.gv.ro
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CUM SĂ NE 
GĂSIM UN JOB?

• Site, http://www.jobs-in-europe.net/ este un site ce poate fi considerat ghidul joburilor în Europa. în el sunt prezentate sute de link-uri utile pentru cei doritori să-și găsească un loc de muncă într-o țară europeană. Căutarea se poate face după țară și după domeniu. (I.J.)
• Prime. Angajații companiilor de stat vor primi prime de Crăciun în valoare de 300 de lei. De astfel de bonusuri vor beneficia chiar și salariații din întreprinderile cu pierderi și datorii către buget. De asemenea, mecanicii de locomotivă și angajații CFR de la Mișcare Comercial așteaptă o decizie a administrației pentru o primă de 330 lei noi. (I.J.)
EURES - recrutare de forță 
de muncăDeva (I.J.) - EURES este o rețea de cooperare intre Comisia Europeană, Serviciile publice de recrutare din statele membre, la care se adaugă Norvegia, Liechtenstein, Islanda și Elveția, și a fost creată în scopul facilitării liberei circulații a forței de muncă în Uniune. Portalul EURES conține oportu- i nități de angajare din toate statele membre UE, dar și conturi personale pentru angajatori și pentru persoanele care caută un loc de muncă într-o altă țară europeană, acesta funcționând ca un târg virtual de joburi la nivel european. în același timp, rețeaua | EURES oferă și servicii de asistență pentru angajatori și pentru cei care doresc să- și găsească un loc de muncă în țările membre UE. în prezent, portalul numără aproximativ 8.200 de angajatori în baza de date, peste 180.000 de CV-uri, precum și mai mult de 900.000 de oportunități de angajare.

Un job
■ Carmen Susanu a re
ușit să se angajeze din 
șomaj într-o cofetărie 
de tip occidental.

INA JURCONE______________________
ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Carmen a terminat liceul abia de un an și nici nu se gândea că poate obține vreo slujbă în Deva, dacă nu are nici o relație sau o cunoștință care să o recomande. Așa că s-a înscris în baza de date a Agenției Teritoriale de Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara și a sperat că poate reușesc ei să-i găsească un job. Pentru că a terminat o secție de alimentație publică și turism, tânăra știa că oferta pe piața muncii în specialitatea ei este aproape inexistentă. Pe când aproape că și-a piedut speranța și mai avea doar o lună până să-i expire indemnizația de șomaj, a găsit într-o vitrină un anunț. „Treceam pe stradă întâmplător și am văzut că angajau personal. Am intrat, am întrebat cu cine pot lua legătura pentru anunț și l-am
Job-uri de vară pentru studenți

Cu Eures - locuri de muncă în toată Europa

■ Acțiunea de preselec- 
ție a studenților care vor 
să lucreze în Germania a 
fost prelungită.

Ina Jurcone___________________
ina.jurcone@informmedia.ro

București - Acțiunea de preselecție a studenților soli- citanți de locuri de muncă în Germania, pe perioada vacanței de vară de anul viitor, se va prelungi până la 22 decembrie, persoanele declarate admise urmând să fie a- nunțate în aceeași zi, la ora 17.00, informează Oficiul pentru Migrația Forței de Muncă.Pot pleca la muncă în Germania, în timpul vacanței de vară, studenții înscriși la o facultate de stat sau la o facultate particulară acreditată la cursuri de zi, dar să nu fie în primul sau în ultimul an de studiu, să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani

între dulciuri si dienti
A Ș

Carmen Paula Susanu: „pe moment această slujbă este perfectă pentru mine" (Foto ina Jurcone)cunoscut pe patron. Nu a trebuit să dau nici o probă de lucru, am fost angajată și mi- am început activitatea în câteva zile. Ceea ce fac acum e o plăcere. Mi s-a spus că îmi va fi greu dacă n-am lucrat niciodată, însă n-a fost nimic adevărat”, susține Carmen Paula Susanu. Postul care-i 

Pentru un post în Germania, studenții trebuie sa știe nemțeșteși cunoștințe foarte bune de limba germană, precizează sursa citată.Domeniile în care vor activa cei care vor fi selectați sunt gastronomie, hotelier, industrial și agricol.Studenții interesați trebuie să prezinte copie după buletin sau carte de identitate, copie pașaport, adeverință de la facultate, în care să se specifice 

place atât de mult este cel de ospătar la cofetăria „Savoya” și unde zilnic este înconjurata de zeci de feluri de dulciuri care mai de care mai delicioase. „Există și clienți mai obraznici sau mai pretențioși, însă am fost învățată că trebuie să fac pe plac clientului ca să fie tentat să revină.

în ce an și ce tip de cursuri frecventează, iar dacă este înscris la o facultate particulară să aducă și dovada acreditării.De asemenea, solicitanții unui loc de muncă vor trebui să mai prezinte foaia matricolă pentru anul de studiu 2005-2006, recomandare de la unul din profesorii de cursuri și trei poze tip pașaport. 

Chiar e foarte simplu să faci asta. Nu cred că va fi meseria mea până ies la pensie, însă pentru ceea ce îmi doresc acum mi se pare o slujbă perfectă”, spune tânăra.Faptul că postul i se potrivește ca o mănușă, cum spune ea, este și pentru că pur și simplu adoră dulciurile.
Mirajul SUA

Petroșani (I.J.) - Peste 400 de mineri au participat de-a lungul a două zile la un interviu realizat de reprezentanții americani ai unei firme de intermediere pe piața muncii din SUA. Interviurile cu ortacii, pentru un loc de muncă, au avut loc în cursul săptămânii, marți și miercuri, și au fost prezenți atât mineri disponibi- lizați cât și dintre cei încă activi. Cele mai solicitate posturi au fost însă cele pentru Canada, unde slujbele sunt mult mai bine plătite. Reprezentanții firmei de intermediere a forței de muncă spun că posturile unde nu se cere cunoașterea foarte bine a limbii engleze sunt mai prost plătite și necesită forță fizică.

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

angajează 
MUNCITORI NECALIFI-

CATI pentru 
DEPOZIT DEVA 

Oferim salariu motivant, o 
masă caldă pe zi.

Informații la sediul unității 
sau la tel. 0254/226.149, 

0254/232.715, 
0729/009.776.

(72268)

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

MUNCITORI
NECALIFICAȚI pentru

DEPOZIT ARAD
Oferim salariu motivant, 3 
mese/zi și cazare gratuită. 
Informații la sediul unității 
sau la tel. 0254/226.149, 

0254/232.715, 
0729/009.776.

(72268)

Compania Națională de Administrare 
a Fondului Piscicol

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

- pentru județul Hunedoara:
* Referent specialitate -1 postCondițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele în vederea participării fa 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. (72458)

în ziarul de luni, 18 decembrie, vei găsi inserată o carte poștală pentru cititori de probă. Colecționează fiecare piesă puzzle (6) apărută până in 22 decembrie, inclusiv, lipește-le apoi pe cartea poștală, reconsti tuind imaginea și depune-o in cutiile speciale Cuvân tul Liber, sau la O.P.l, C.P.3, Deva, sau trimite-o la sediul redacției din Deva, Strada 22 Decembrie, nr. 37A, până in 29 decembrie, in 30 decembrie poți să fii câștigătorul celor 1 Toți participantnce se incadrează in regulament vor primi, timp de o lună, Cuvântul Liber
Alăturâ-te Cuvântului Liber! ____________ hmcmvI'
Cu noi ai numai de câștigat! JURNAL RWWii

CONCURS

http://www.jobs-in-europe.net/
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro


„Am căpătat tupeu în
ultimele meciuri"
■ Handbalistele de la

HANDBAL | 11Q» NfiTIQNAIiĂ

Cartonașe. în prima parte a acestui sezon N/a Campionatului Național de Rugby, Știința Petroșani a primit un cartonaș roșu și patru galbene. Acest lucru înseamnă că a fost una dintre cele mai cuminți echipe din campionat. Mai ales dacă se compară cu Poli lași, care a adunat șapte cartonașe roșii și trei galbene. (V.N.)
• Posturi. Antrenorul echipei Jiul Petroșani, Marin Tudorache, a declarat că echipa sa are câteva posturi deficitare. „Am avea nevoie de un fundaș, doi mijlocași centrali și un atacant. Dacă vor veni acești jucători, vom renunța tot la atâția", a precizat tehnicianul. (V.N.)

Cetate vor să câștige în 
fața campioanelor și a 
echipelor puternice.

Deva (V.N.) - Duminică, de la ora 11, handbalistele de la Cetate Deva întâlnesc pe teren propriu una dintre cele mai puternice echipe ale momentului din România. De fapt, este vorba de campioana națională la handbal a României, Rulmentul Brașov.Cu toate acestea, atât oficialii, cât și jucătoarele cred că pot face o figură frumoasă și să câștige punctele puse în joc. „în ultimele partide am

făcut jocuri bune și am reușit să câștigăm. Am bătut pe HCM Baia Mare, echipă care are ca obiectiv participarea într-o cupă europeană. Am căpătat tupeu și suntem într- o formă bună” - ne-a declarat ieri Marcel Șerban, antrenorul de la Cetate.Atuurile pe care se bazează devencele în acest meci ar fi mai multe. în primul rând este vorba de faptul că cea mai bună jucătoare, Cartaș, „și-a revenit după accidentare, este în formă și trage echipa după ea, iar în poartă Bistriceanu a adus un plus de siguranță” - a mai spus Marcel Șerban.

Deva (C.M.) - Programul etapei a Xll-a, 17 decembrie: HCM Baia Mare - 
Universitatea Timișoara; Mureșul Tg. Mureș - Rapid CFR București; U. Joli- 

don Cluj - Oltchim Rm. Vâlcea; Dunărea Brăila - HCM Roman; Tomis Con
stanța - Oțelul Galați; Astral Poșta Câlnău - HC Zalău; Cetate Deva - Rul-

Clasamentul
1. Oltchim Rm. V 11 11 0 0 393-247 22
2. Rulmentul Brașov 11 10 0 1 326-253 20
3. U. Jolidon Cluj 11 9 0 2 315-279 18
4. HCM Roman 11 7 0 4 293-306 14
5. Dunărea Brăila 11 6 1 4 300-284 13
6. Tomis Constanța 11 6 1 4 271-270 13
7. Astral P. Câlnău 11 6 0 5 313-279 12
8. Cetate Deva 11 5 0 6 273-275 10
9. HCM Baia Mare 11 5; 0 6 274-277 10
10. Oțelul Galați 11 4 0 7 275-274 8
10. HC Zalău 11 3 1 7 256-284 7
12. Rapid CFR, 11 3 0 8 275-307 6
13. U. Timișoara 11 0 1 10 270-386 1
14. Mureșul Tq. M 11 0 0 11 250-363 0
Etapa a Xlll-a, 21 decembrie: Rulmentul Brașov - HCM Baia Mare; HC 

Zalău - Cetate Deva; Oțelul Galați - Astral Poșta Câlnău; HCM Roman - 
Tomis Constanța; Oltchim Rm. Vâlcea - Dunărea Brăila; Rapid CFR-București 

- U. Jolidon Cluj; Universitatea Timișoara - Mureșul Tg. Mureș.

Nu numai la fotbal...
Meci de meci: Prietenii lui
Mihai Leu vs Corvinul 80

Deva (C.M.) - Jucătorii din generația de aur a Corvinului, vedete din lumea sportului și oameni politici hunedoreni vor fi protagoniștii unei atractive partide de fotbal între prietenii lui Mihai Leu și echipa Corvinul 80. „Din echipa prietenilor mei vor face parte foștii internațio-nali Prunea și Lupescu,
Mihai Leu președintele Agenției Na- (Foto: cu ționale de Tineret Karoly Borbely, vicepreședintele CJ Petre Mărgineanu și subprefectul Dan Pricăjan. La Corvinul 80 și-au anunțat prezența Gabor, Petcu, Rednic, Văetuș, Dubinciuc, Gălan, singurul care nu poate k ajunge fiind Andone care nu a încheiat încă sezonul în Cipru”, afirma Mihai Leu, fost campion mondial la box profesionist și campion național la automobilism. Meciul se va disputa sâmbătă, 16 decembrie, de la ora 19.00, la Sala Sporturilor din Deva, iar intrarea publicului va fi liberă.

■ CT „Transilvania" 
reprezintă un centru 
important al activității 
sportive devene.

Valentin Neagu
valentln.neagu@infarmmedia.ra

Deva - Fără îndoială, despre activitatea sportivă care se desfășoară într-o unitate școlară se pot spune multe. Deși obiectivul principal al acestei activități nu este neapărat performanța, tot rezultatele și succesele obținute la diferite niveluri sunt acelea care o reflectă.Iar la Colegiul Tehnic „Transilvania” se poate vorbi mult despre rezultate sportive notabile. Acest lucru a reieșit din recenta discuție avută cu Marius'Sîrbu, profesor de educație fizică la acest colegiu. Am aflat astfel că, numai în ultima perioadă, sportivii de aici au câștigat locul I pe județ la baschet băieți, și același loc

Marius Sîrbula șah băieți. Dar cel mai mult se bucură cei de aici de locul I ocupat la faza pe țară a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, la fotbal băieți. Acest titlu a fost adus în judec f wKnedoara după 24 de anî. Așadar... „Personal, consider că pentru activitatea de educație fizică dintr-o școală, esențial este modul în care este privită de dascăl.

Importanța care i se acordă și felul cum acesta comunică cu elevul. Iar rezultatele pe care le-am obținut până acum cu copiii de la Școala Generală nu pot decât să ne bucure”,Cea mai recentă ispravă a copiilor de aici este câștigarea locului I la fotbal, la nivelul școlilor din județ, ceea ce le dă dreptul de a participa la faza națională.

Pleacă Hotoboc
Petroșani (C.M.) - Portarul Jiului, Dumitru Hotoboc, unul dintre cei mai vechi jucători ai echipei din Petroșani, pare mai mult decât hotărât să plece de la Jiul, în această iarnă. Hotoboc (28 de ani) susține că se află în negocieri cu patru echipe din prima ligă, cel mai a- proape de a-i obține semnătura fiind FC Argeș și Oțelul Galați. „Dacă în vară am renunțat la Oțelul pentru Jiul Petroșani, acum nu voi mai repeta aceeași greșeală. Am venit la Jiul cu inima, dar m-am ales pe nedrept cu cea mai mare amendă din istoria clubului”, a spus Hotoboc. în cazul în care transferul portarului va fi realizat, atunci Jiul ar încasa suma de 100.000 de dolari, > clauza de reziliere prevăzută în contract.

Jiul Petroșani în război cu 
U. Craiova și FRF

Petroșani (C.M.) - Pretențiile celor de la U. Craiova legate de transferul lui Alexandru Bădoiu de la Jiul la Poli Timișoara încurcă socotelile minerilor, după ce Curtea de Arbitraj pentru Fotbal a dat verdictul definitiv și irevocabil în favoarea echipei oltene. Conform deciziei forului federal, Jiul a fost obligată să plătească echipei patronate- de Adrian Mititelu suma de 150.000 de dolari plus TVA, drept cotă-parte din transferul lui Bădoiu pe Bega. Verdictul îi nemulțumește pe oficialii Jiului care susțin că vor face plângere la Tribunalul Sportiv de la Lausanne. „Sigur că nu ne convine decizia, dar lucrurile nu vor rămâne așa. Vom ataca pe toate căile care au mai rămas. Dacă e cazul ne vom adresa și Tribunalului Sportiv de la Lausanne”, afirma Ilie Bălănescu, directorul general al clubului Jiul Petroșani.

Cupa presei 
la fotbal

Deva (C.M.) - Echipele cotidianelor Cuvântul Liber, Servus Hunedoara și Hune- doreanul și cea a postului de radio Național FM se vor înfrunta, duminică, la Baza Real Sport de la Stadionul Cetate, în semifinalele Cupei presei la fotbal, competiție organizată în premieră de TMT Media. în prima partidă, programată de la ora 10.00, Cuvântul Liber va întâlni echipa de la Hune- doreanul, iar în a doua semifinală se vor întâlni Servus și Național FM. La final, pe lângă premiile acordate primelor trei echipe clasate vor fi recompensați și cel mai bun portar, golgheterul turneului și cea mai fair-play echipă.
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Vrei ca Moș Crăciun să fie mai darnic anul acesta? Câștigă cu CL în_22 decembrie:
Ct LULLl.L CCLV-L L!L1 LLZiluC D Llik oferit de magazinul INTO sau v*L L’CLL'-v L-L L'CLbC* pentru ca masa de 

SărbatO'i să-ti fie asigurata sau vl ICLl care să-ți îndulcească Sărbătorile sau vLu LCL, ca sa primești multi colindători. 
Fâ-ți un abonament la Cuvântul liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o luna și participă cu copia după 
chitanță până în 21 decembrie Cu CL, Crăciunul va exista în fiecare casă!

JURNAL
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• Pavel - nr. 1. F.R. Tenis i-a premiat, ieri, 
pe cei mai buni jucători de tenis ai anului 
2006, pe prima poziție fiind Andrei Pavel, urmat de Victor Hănescu. Pavel a fost ales cel mai bun tenisman român pentru performan
ța din Cupa Davis, victoria din SUA în fața lui Andy Roddick, precum și pentru calificarea României în Grupa Mondială. (MF)
• Peste 11 mii de euro pe minut. Fiecare minut petrecut în teren de jucătorii Andrei Șevcenko și Michael Ballack de când s-au transferat la Chelsea, în vara acestui an, a costat clubul londonez 11.137 de euro, conform unei estimări făcute de cotidianul The Sun. Ei sunt cei mai bine plătiți fotbaliști de pe planetă, (MF)
București (MF) ■ Echipa AS Roma, la care este legitimat 

Cristian Chivu, va întâlni formația Olymplque Lyon In opti
mile de finală ale Ligii Campionilor, s-a stabilit în urma 

tragerii la sorți efectuate, vineri, la Nyon.
Programul complet al optimilor de finală din Liga Campi

onilor este următorul:

FC Porto (Portugalia) - Chelsea Londra (Anglia) 

Celtic Glasgow (Anglia) - AC Milan (Italia) 

PSV Eindhoven (Olanda) ■ Arsenal Londra (Anglia) 

OSC Lille (Franța) - Manchester United (Anglia) 

AS Roma (Italia) - Olympique Lyon (Franța) 

FC Barcelona (Spania) - Liverpool (Anglia) 

Real Madrid (Spania) - Bayern Mflnchen (Germania) 

Internationale Milano (Italia) - FC Valencia (Spania) 

Partidele tur vor avea loc pe 14 ți 15 februarie 2007 pe 

terenul primelor echipe, manșa secundă urmând a avea loc 

©.săptămână mal târziu.

Nyon - Tragerea la sorți a 16-imllor și de finală din Cupa 

UEFA, care a avut loc, vineri, la Nyon a stabilit următoarele 

partide:
1. Zulte-Waregem (Belgia) - Newcastle United (Anglia)
2. Sporting Braga (Portugalia) - FC Parma (Italia)

3. RC Lens (Franța) - Panathlnakos Atena (Grecia)
4. Bayer Leverkusen (Germania) - Blackburn Rovers (Anglia)

5. Hapoel Tel Aviv (Israel) - Glasgow Rangers (Scoția)
6. Livorno (Italia) - Espano! Barcelona (Spania)

7. Feyenoord Rotterdam (Olanda) - Tottenham Hotspur 

(Anglia)
8. Fenerbahce Istanbul (Turcia) ■ AZ'67 Alkmaar (Olanda)
9. Werder Bremen (Germania) - Ajax Amsterdam (Olanda)

10. Spartak Moscova (Rusia) - Celta Vlgo (Spania)
11. ȚSKA Moscova (Rusia) - Maccabi Haifa (Israel)

12. AEK Atena (Grecia) - Paris Saint-Germain (Franța)

13. Benfica Lisabona (Portugalia) - Dlnamo București (Româ
nia)

14. Steaua București (România) - FC Sevilla (Spania)

15. Șahtior Donețk (Ucraina) - AS Nancy (Franța)
16. Glrondlns. Bordeaux (Franța) - Osasuna Pamplona

(Spania). )
Prima manșă va avea loc la 14 și 15 februarie 2007, retu

rul urmând să,aibă loc la 22 februarie 2007.

Programul optimilor_____________________________
Zulte-Waregem (Belgia) / Newcastle United (Anglia) - Fener
bahce Istanbul turcia) / AZ'67 Alkmaar (Olanda)

ȚSKA Moscova (Rusia) / Maccabi Haifa (Israel) - Livorno 

(Italia) / Espanol Barcelona (Spania)
Hapoel Tel Aviv (Israel) / Glasgow Rangers (Scoția) - 

Glrondlns Bordeaux (Franța) 1 Osasuna Pamplona (Spania) 
Sporting Braga (Portugalia) / FC Parma (Italia) ■ Feyenoord 

Rotterdam (Olanda) / Tottenham Hotspur (Anglia)

Steaua București (România) / FC Sevilla (Spania) - Șahtior 

Donețk (Ucraina) / AS Nancy (Franța)
RC Lens (Franța) / Panathlnakos Atena (Grecia) ■ Bayer Lev

erkusen (Germania) / Blackburn Rovers (Anglia)
AEK Atena (Grecia) / Paris Saint-Germain (Franța) - Benfi
ca Lisabona (Portugalia) / Dinamo București (România) 

Spartak Moscova (Rusia) / Celta Vigo (Spania) - Werder Bre
men (Germania) / Ajax Amsterdam (Olanda).

Prima manșă va avea loc la 8 martie 2007, returul urmând 
să aibă loc la 14 și 15 martie 2007.

Zidane „renegat" și de 
justiția franceză

Paris (MF) - Un judecător de la tribunalul din Paris a respins, vineri, apelul unui grup de asociații, care contesta eliminarea lui Zinedine Zidane în finala Cupei Mondiale din Germania, câștigată de Italia, informează AFP. „Colectivul național pentru stabilirea adevărului privind finala” și asociația „Justiție CM 2006” ceruseră ca justiția să solicite o anchetă pentru a se stabili în ce condiții s-a decis eliminarea lui Zidane în minutul 110 al finalei Cupei Mondiale, disputată la 9 iulie și pierdută de Franța. Asociațiile, reprezentate de avocatul Mehana Mouhou, consideră că Zinedine Zidane a fost eliminat după ce s-a recurs la arbitrajul video, ceea ce nu este permis. FIFA și federația franceză (FFF) au calificat acțiunea asociațiilor drept „pur publicitară”. Justiția franceză a decis ca asociațiile să plătească FIFA 7.000 de euro și FFF 3.000 de euro, reprezentând cheltuielile de judecată.

cuvw

Cel mai greu adversar posibil
■ Antrenorul Cosmin 
Olăroiu crede că dubla 
cu deținătoarea trofeului 
va fi de foc.

București (MF) - Antrenorul FC Steaua București, Cosmin Olăroiu, a declarat că sorții au scos în calea echipei sale, în 16-imile Cupei UEFA, cea mai dificilă opțiune dintre variantele posibile, formația FC Sevilla, deținătoarea trofeului, informează site- ul oficial al grupării din bulevardul Ghencea. „La fel ca și în Liga Campionilor, sorții ne-au oferit cea mai dificilă opțiune dintre variantele posibile. Noi ne vom juca șansa, iar dacă îi vom elimina, cu atât mai mare va fi satisfacția. Este una dintre cele mai puternice echipe din Europa și nu trebuie să uităm că în sezonul trecut Steaua a fost la un pas de a juca finala Cupei UEFA chiar contra echipei FC Sevilla”, a spus Olăroiu.
Câștigăm CupaPrincipalul finanțator al FC Steaua, Gigi Becali, a de

Steaua va juca cu un adversar mai bine clasat ca Real Madrid (Foto: epa)clarat, ieri, după tragerea la sorți a 16-imilor Cupei UEFA, că gruparea bucureșteană va câștiga trofeul european, în cazul în care va depăși pe deținătoarea titlului, FC Sevilla.„Dacă îi scoatem, înseamnă că vom câștiga noi Cupa UEFA. Sunt optimist, ce o vrea Dumnezeu. Este o echipă puternică, foarte valoroasă. Nu mă interesează Dinamo.

Dacă vom scoate echipele a- cestea, înseamnă că fotbalul românesc e puternic”, a spus Becali.Referindu-se la faptul că România se află în concurență directă cu Portugalia în clasamentul pentru coeficienții UEFA, Becali a spus: „Să-i bată Dinamo, să demonstreze acum, noi am adus destule puncte. Acum să aducă și ei”. întrebat dacă Steaua

se va întări în iarnă, Becali a răspuns în glumă: „Da, o să punem întăritor”.Steaua va întâlni formația FC Sevilla în șaisprezecimile de finală ale Cupei UEFA, conform tragerii la sorți ce a avut loc, ieri, la Nyon. Steaua va disputa prima manșă cu FC Sevilla, la București, în 14/15 februarie 2007, returul fiind programat în 22 februarie, la Sevilla.
Război cu lusitanii
■ Oficialii dinamoviști 
cred că Benfica poate fi 
eliminată dacă se va 
juca cu seriozitate.

București (MF) ■ Directorul executiv al FC Dinamo, Cristi Borcea, a declarat, ieri, după tragerea la sorți a 16-imilor Cupei UEFA, că echipa antrenată de Mircea Rednic are șanse de calificare în optimile competiției doar dacă va trata cu seriozitate dubla manșă cu Benfica Lisabona. „Nu pot spune că am căzut cu super-adversari, pentru că la nivelul acesta nu mai există așa ceva. E nevoie de o întărire a lotului", a spus Borcea.
Mai ușor in optimiOficialul dinamovist consideră însă că posibilii adver

sari din optimile de finală sunt mai accesibili decât Benfica Lisabona. „Foarte important va fi ce vom face la Benfica. Dinamo, în ultimii doi ani, a câștigat cam toate meciurile de acasă, chiar dacă am jucat cu ȚSKA Moscova sau cu Bayer Leverkusen. Important pentru noi este acest culoar bun și să facem tot ce este posibil să mergem mai departe. Dacă vom trece de Benfica, vom întâlni pe AEK Atena sau PSG. Și eu spun că nu se compară să joci cu aceste echipe sau cu Sevilla, Werder Bremen sau Șahtior Donețk. Pare mai ușor în optimi decât în șaisprezecimi”, a opinat Borcea. „Nu-mi amintesc cu plăcere despre ultima întâlnire cu Benfica pentru că atunci nu ne-am calificat” a spus Borcea, referindu-se la dubla partidă cu Benfica Li-

Dinamo va avea viață grea cu Benfica (Foto: EPA)sabona din turul I al Cupei UEFA, ediția 1999-2000, când Dinamo a învins cu scorul de 1-0 în deplasare și a pierdut cu 0-2 la București. Referindu-se la adversara Stelei din 16-imile Cupei UEFA, Borcea este de părere că Sevillla este una

dintre favoritele competiției. „După părerea mea, Sevilla este una dintre primele patruechipe cotate la câștigarea cestui trofeu”. Echipa Dinaii^!va întâlni formația portugheză Benfica Lisabona în 16-imilede finală ale Cupei UEFA.

FC Sevilla a câștigat două tro
fee în 2006 (Foto: EPA)

Mai tare ca FC Barcelona
■ FC Sevilla a câștigat 
în acest an două trofee 
de top: Cupa UEFA și 
Supercupa Europei.

București (MF) - Echipele Steaua și FC Sevilla, adversare în 16-imile de finală ale Cupei UEFA, s-ar fi putut întâlni în finala din sezonul trecut a aceleiași competiții, dacă formația din Bulevardul Ghencea nu ar fi fost eliminată, în semifinale, de Middlesbrough. Cele mai mari performanțe europene ale formației andaluze sunt câștigarea Cupei UEFA în sezonul 2005-2006 și a Supercupei

Europei în 2006-2007. Pe plan intern, FC Sevilla a câștigat un singur titlu de campioană, în sezonul 1945-1946, și a terminat de patru ori pe locul secund. Sevilla a câștigat și trei Cupe ale Spaniei în 1935, 1939 și 1948. Antrenorul echipei este Juan de la Cruz Ramos, în vârstă de 52 de ani, care a câștigat primele trofee din carieră cu FC Sevilla. Vedetele echipei andaluze sunt portarul Andres Palop, fundașii Javi Navarro (spaniol) și Daniel Alves (brazilian), mijlocașii Christian Poulsen (danez) și Enzo Maresca (italian) și ata- canții Ernesto Chevanton (u- ruguayan), Luis Fabiano (bra

zilian) și Frederic Kanoute (francez). în primul tur al actualei ediții de Cupa UEFA, FC Sevilla a trecut de echipa elenă Atromitos Atena, 2-1 în deplasare (Kepa, Valente) și 4- 0 pe teren propriu (Luis Fabiano - 2, Ioannoy - autogol, Kepa). în faza grupelor, Sevilla a terminat pe locul secund, după ce a înregistrat următoarele rezultate: 0-0 în deplasare cu Slovan Liberec, 2-0 acasă cu Braga, 4-0 în deplasare cu Grasshopper Zurich și 1-2 pe teren propriu cu AZ’67 Alkmaar. în acest moment, după disputarea a 14 etape, FC Sevilla ocupă locul secund în campionatul Spaniei.
Are mulți internaționaliBucurești (MF) - Benfica Lisabona a mai jucat cu Dinamo în urmă cu opt ani, în turul întâi al Cupei UEFA, sezonul 1999/2000, formația portugheză obținând calificarea după ce a pierdut cu scorul de 0-1 meciul de pe teren propriu, dar a câștigat la București cu 2-0.Benfica a câștigat de două ori Cupa Campionilor Europeni, în 1961 și 1962, de 24 de ori Cupa Portugaliei și de patru ori Supercupa Portugaliei. Formația este antrenată de

Fernando Santos, 52 de ani, care a preluat funcția în vară, înlocuindu-1 pe Ronald Koe- man. Santos are în lot numeroase vedete, printre cele mai cunoscute figurând portarul Quim, Ricardo Rocha, Petit, Simao Sabrosa și Nuno Gomes, toți internaționali portughezi.în acest sezon, Benfica ocupă locul patru în campionat, cu 23 de puncte, după 13 etape, fiind la 11 puncte de liderul FC Porto, dar având un meci mai puțin disputat.

„Mai greu nu se putea",București (MF) - Președintele LPF, Dumitru Dra- gomir, a declarat, ieri, în urma tragerii la sorți a Cupei UEFA, că șansele formațiilor Dinamo și Steaua în 16-imile competiției sunt mici și că „mai greu de atât nu se putea”. „Mai rău nu se putea să cadă. Dacă trecem de ăștia, înseamnă că avem un fotbal de nu ne dăm nici noi seama. Astea sunt echipe puternice, care

bagă milioane, zeci de mT lioane de euro în fiecare an în echipă”, a opinat Dra- gomir. Șeful ligii consideră că Dinamo avea mai mulți sorți de izbândă cu Werder Bremen decât cu Benfica Lisabona. „Mai bine jucam cu Werder Bremen, decât cu portughezii. Nu-mi plac deloc portughezii. E mai greu cu Benfica decât cu Werder Bremen”, a mai spus Dragomir.
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Felicitări (67)

• Pentru o persoană deosebită, într-o zi specială, îi 
urăm cu ocazia zilei de naștere, un sincer și călduros 
„La mulți ani” doamnei Șovăială Ana. Nuți și Jeni

(6/14.12)

Vând ap. 2 camere (03)

• Hațeg, AleeaTrandafirilor.nrJ, bl. A2, sc. 
B. ap. 22, parter; preț negociabil. Tel. 
0726/834634.(10/12.12)

• Orâftte, str. 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. (D
' • urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 

apă, gaz, preț 1250 mid. lei. Tel. 0254/223336. (T)

• semidecomandat*, balcon închis, parchet, 
gresie, faianță, 2 focuri gaz, 54 mp, Bălcescu, 
preț 850 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)

• zona Zamflrescu, etaj 3,51 mp, balcon închis, 
parchet, contorizări complete, preț 115.000 ron. 
Tel. 0726/710903. (Al)
• decomandate, centrală termică, termopane, 
parchet, gresie, faianță, balcon închis, etaj 1, 
zona Astoria, preț 35.000 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)

• Mmidecomandate, centrală termică, 
termopane, multiple îmbunătățiri, zona Astoria, 
preț 110.000 ron. negociabil. Tel. 0740/210780. 
(Al)

• circuit, contorizări, balcon închis, etaj 3, zona 
Gojdu, preț 115.000 ron, negociabil. Tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• bd. Bălcescu, et 2, dec., centrală termică, 
amenajat, preț 120.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• zona MlneruU, et. 1, dec., faianță, gresie, 
balcon, parchet preț 26.000 euro, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)

• In Gojdu, et intermediar, semidec., contorizări, 
parchet, preț 115.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• In Dada, parter, faianță, gresie, termopane, 
convector, preț 70.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• pe bd. Decebal, et. intermediar, amenajări, 
centrală termică, preț 140.000 RON, neg., tel. 
221712 sau 0724/305661. (A2)
• urgent zona Bălcescu, dec., et. 2, amenajări 
moderne, centrală termică, preț 125.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona Dacia, balcon, fără amenajări, 
preț 78.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• b-dul luliu 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)
• drcutt, gresie, faianță, parchet cabină de duș, 
balcon închis, et 2, zona Dacia, preț 1 miliard, 
tel. 0740/290024. (A3)
• semidec, gresie, faianță, parchet, canalizare 
separată, zona Al. Teilor, preț 650 mii., neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• semidec, gresie, faianță, parchet, reparti
toare, et 2, zona Al. Moților, preț 980 mii. neg., 
tel. 0740/290024. (A3)
• decomandate, etaj 1, cu balcon, zonă ultra
centrală, fără modificări, sau amenajări, preț 
118.000 ron negociabil, accept credit ipotecar, 
tel. 0723/251498,0745/302200. (A4)

• decomandate, etaj intermediar, zona plață- 
Mihai Viteazul, mobilat și utilat, totul nou, 
centrală termică, termopan, ușă metal nouă, 
parchet, gresie, faianță, 2 balcoane, superame- 
najat, preț 52.000 euro negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498,232808. (A4)
• decomandate, etaj 3, zona Mărăști, renovat, 
parchet, ocupabil azi, preț 125.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275.0740/535095. (A4)
• etaj rtermedtar, zona Gojdu, centrală termică, 
termopan, parchet, gresie, faianță, ușă metalică, 
instalații sanitare noi, modificări, preț 37.000 
euro negociabil, tel. 0723/251498.0745/302200. 
(A4)
• etaj 1, cu intrări separate, balcon, hol central, 
parchet de stejar în camere, igienizat recent, 
ocupabil repede, preț 108.000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0745/302200, 
0723/251498,232808. (A4)
• zona, Uc. Auto, parter, cu balcon mare, 
contorizări, repartitoare, fără modificări, bine 
întreținut, preț 105.000 ron negociabil, accept 
credit ipotecar, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)
• etaj 3, centrală termică, Scărișoara, preț 83.000 
ron. negociabil, tel. 0745/302200. (A4)
• et 2, CT proprie, balcon închis, parchet, bl. de 
cărămidă B-dul Kogălniceanu, preț 125.000 RON, 
neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• et 3, dec., contorizări, 2 balcoane mari, str. 
Dorobanți, preț 140.000 RON, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• et 3, contorizări, parchet, bloc de cărămidă 
Al. Moților, preț 66.000 RON, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/00522& (A5)
• et intennedar, 2 balcoane mari, CT proprie, 
baie cu geam, modernă str. Dorobanți, preț 
137.000 RON, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688 (A5)

Pentru că e Luna Cadourilor, 21 decembrie vă poate aduce ÎE | 'a Liul-U 

a câte îl'L' i Vii. 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 n 
participa angajați i S.C. Inform Media 
și nici rudele acestora de gradele I și II. 
suplimentare la tel. 211275, int. 8806.

u pot 
S.R.L 
Relații

£ JURNAL ram
CONCURS

Suntem nr. 1 
în județul 
Hunedoara

/7\ fifiENfll IMOBILIARA
Z /Z \\ \ IMOBFRAIIC

DEVA, Sir. 22 Decembrie, nr.
37 A, parter, camera 

12fCBROMN)
FIȚI INFORMAȚI D£ ULTIMELE OFERTE 

In vânzări și Închirieri 
IMORIUARE!

TEL: 0742/290024 
E-mail: imobfranc@yahoo.com

(71146)
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Agenția Imobiliară
Deva, I.L Caragiale, nr.20 (In spate la U.M. Pompieri) 

*4 223400 

*4 0723/020207

__ _0740/914688

Casa Betania
www.casabetania.rdsllnk.ro

. aproape de tine...” |
e-mail: casabetania@rdslink.ro “

LIDER IMOBILIAR AL JUDEȚULUI HUNEDOARA

Garant Consulting
11 ani de experiență

www gafarrt,ioiHuhfn$.tfe

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

în spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0729/018866.
(65432)

• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST pune gratuit la dispoziția clienților peste OPT MII de oferte: garsoniere, apartamente, case, vile, spații comerciale și terenuri în scopul VÂNZĂRII, CUMPĂRĂRII sau ÎNCHIRIERII.• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST este LIDER pe piața imobiliară a județului Hunedoara și are cea mai PERFORMANTĂ OFERTĂ LA CEL MAI BUN RAPORT PREȚ - CALITATE.• GRATUIT clientul primește următoarele informații: imobiliare, creditare bancară, juridice, notariale, precum și RANDAMENTUL INVESTIȚIEI IMOBILIARE PE TERMEN MEDIU Șl LUNG.• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST oferă informațiile necesare clientului pentru ca acesta să poată lua cea mai BUNĂ DECIZIE pentru el și să facă cea mai RENTABILĂ INVESTIȚIE pentru viitorul lui și al familiei.• Toți clienții care CUMPĂRĂ prin Agenția imobiliară PRIMA-INVEST sunt serviți GRATUIT.• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST vă așteaptă la sediul din:DEVA, BD. IULIU MANIU, bl. G1, parter.Tel./fax 215.212Sau la adresa de Internet: www.prima-invest.ro. e-mail: imob@prima-invest.ro MANAGER: ing. Nelu VERZES 0722/564.004DIRECTOR: ing. Adriana VERZES 0721/055.313.

AICI POATE 
El RECLAMA TA!

Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. F5, 
parter (colț cu Bd. Decebal) 

Tel. 215800,215151, 
0722/297610,0745/630316

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cei mai scurt timp! (55181)

AGENȚIA IMOBILIARĂ

PRIMA - INVEST
LIDER IMOBILIAR 

ATESTAT Șl LICEN Ți A T
Deva, bd. luliu Maniu, bl.C1, parter 

Tel/fax 0254/215212 

sau 0722-564004. 

www.prima-invest.ro
(55267)

RECLAME

mailto:imobfranc@yahoo.com
http://www.casabetania.rdsllnk.ro
mailto:casabetania@rdslink.ro
http://www.prima-invest.ro
mailto:imob@prima-invest.ro
http://www.prima-invest.ro
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• < 3, parchet balcon, geamuri termopan, ușă 
metalici CT proprie, zona Gojdu Merită văzut! 
Preț 130X00 RON. tel. 223400, 0724/069303, 
0742/005228 (A5)
• dac, mb Parc (Avram lancu), parter, ST 55 
mp, amenajat ideal pentru locuit sau birou, 
cabinet preț 40X00 euro, neg., tel. 235208, 
0729X18868 0724.620358 (A6)
• zona Docta, et intermediar, termopane, modi
ficat parchet laminat bine întreținut preț 22.000 
euro, tel 235208 0724.620358; 0729.018866. (A6)
• mb N. Bălcescu, modificat, balcon închis, 
parchet in camere, laminat pe hol și bucătărie, 
gresie, faianță, instalații suplimentare noi, preț 
89X00 RON, tel. 235208; 0724.620358; 0729X18866 
(A6)
• mb Gojdu, etaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorizat, suportă modificări, 55 mp, 
preț 125.000 ron. Tel. 235208 0724/620358 (A6)
• mb Mâță, 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc, 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578 (A8)
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit gresie, 
faianță termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578 (A8)

• Man Aimatal, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet, gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zonă centrală, 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg, tel. 0746/779288. (A8)
• semktec, multiple îmbunătățiri (gresie, 
faianță geamuri termopan, CT, parchet laminat 
vedere pe 2 părți), etaj 3, zona Gojdu, preț nego
ciabil, tel. 231.800; 0740/317.314. (A9)
• Brad, gresia, faianță parter, zona A, preț nego
ciabil, telefon 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483 fA10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent tn Deva, zona Minerului, Al. Jiului, Tltu 
Maiorescu, M. Eminescu. ofer prețul pieței. Tel. 
0723/585641,0720/323357. (T)
• urgent In 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 pînă la 130.000 ron, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

ÎMPREUNA IN AFACERE

TOUR IMPEX GROUP vă oferă: f
SCULE ELECTRICE, MOTOFIERÂSTRAIE, MOTOUNELTE, 1 

UTILAJE AGRICOLE, CENTRALE TERMICE._______
(el mai flexibil SIS | IM 1)1 R VH 

lata( ARII 1)1 Ml M A!I)()BA\I)A IZ.'JS
1. Deva, bd. Decebal, bl. 1 parter tel: 230310
2 Deva, bd. I. Maniu, bl. J parter tel: 230210
3. Hunedoara, bd. Corvin nr. 9 tel: 712592
4. Orăștie, str. Eroilor, bl.C.l part, tel: 244603 eStlITiaf I Dcince
5. Brad, str. Avram lancu, bl.43 p. tel: 612822

Aprobare pe 
•y loc.

Vând ap. 3 camere (05)

• In Don, Bălcescu, etaj 3, parchet, balcon 
închis, contorizări complete, preț 94.000 ron. Tel, 
0726/710903.(41)
• decomandata, contorizări, 2 băi, balcon, zona 
Liliacului. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• doc. CT, 2 balcoane, bucătărie modificată 
gresie, faianță parchet, boxă zona Dorobanți, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• doc. 2 băi, 2 balcoane, termopane, gresie,

a
 parchet garaj, boxă zona Imp. Traian,
100 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)

• semldtc* parchet apometre, repartitoare, 
balcon închis, zona Gojdu, preț 13 miliarde, tel. 
0740/290024. (A3)
• decomandate, 70 mp, contorizări totale, 
parchet balcon mare, 2 băi, zona Bălcescu, preț 
130.000 ron negociabil, accept credit Ipotecar, 
tel. 0723/251498 0745/302200,232809. (A4)
• cu gan| și boxă mare, zona împăratul Tralan, 
110 mp, etaj 2, cu centrală termică termopan, 
parchet gresie, faianță 2 balcoane, poziție 
deosebită zonă liniștită accept credit Ipotecar, 
preț 79.000 euro negociabil, tel. 0723/251498 
074Ș/302200,232809. (A4),
• zona Udo, ultracentral, 2 băl, balcon, deco
mandate, termopan, parchet gresie faianță 
bine întreținut, preț 55.000 euro negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• dec. ol 2, CT proprie, 2 băl, 2 balcoane, 
geamuri termopan, mobilat str. Dorobanți, Preț 
53.000 euro, tel. 223400, 0720/3B7896, 
0742/005228 (A5)
• at Intarmtdlar, dec., CT proprie, 2 băl, 2 
balcoane, st=94 mp, b-dul 22 Decembrie, preț 
175.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (A5)
• zona Dacebat et 3, termopane, 2 băl du gresie 
șl faianță 2 balcoane închise, totul contorlzat, 
parchet în camere, merită văzut, preț 45.000 
euro, tel. 235208; 0724.620358; 0729.018865, (A6)
• zona Decebal decomandate, CT, parchet preț 
135.000 RON, neg, tel. 235208; 0724.620358; 
0729.018866. (A6)
• zona împăratul Traian, Deva, etaj Intermediar, 
decomandate, 2 băl, 100 mp, centrală termică 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță parchet 
merită văzut, garaj sub bloc, preț 80.000 euro. 
Tel. 235208,0724/620358. (A6)
• str. Scărișoara, et. 3, semidec* liber, balcon 
închis, laminat, apometre, Instalație făcută pt. 
CT, preț 95,000 RON, tel. 206003,0749/268830. (A7)
• zona ntu 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-dul Dtctbal dec., 2 băl, bucătărie mare, 
balcon de 10 mp, cu vedere la bulevard, CT, ușă 
metalică preț 140.000 RON, neg., tel. 0748640725. 
(A7)
• zona paie, 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 împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat 2 băl, 2 
balcoane, parchet gresie, faianță termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82X00 bura, neg* 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona l Creangă parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabll pentru birouri sau lecuit preț 180X00 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)

• semidec* camara cu parchet, contorizări, 
balcon, etaj 1, zona Gojdu, Deva, preț 130.000 
Ron, tel, 231X00. (A9)
• zonă centrală Brad, 2 băl, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, telefon 0254/613366, 
0788/040.490,0788(158483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
telefon 0254/613366,0788/04049" 0788/158483 
(A10)

• zonă uRracenMă 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 Gojdu, CT, preț 45X00 
euro, neg., tel. 235208,0729/018866, (A6)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, Inst sanitare 
noi, parchet termopane, ușă metalică preț 
207,000 ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et bun, CT, 2 balcoane, parchet 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288 
(A8)
• zonaLCorvln,4camere decomandate,gresie, 
faianță, CT, 2 balcoane, parchet laminat 
termopane, sc 80 mp, preț 138000 ron, tel. 
0746/779288 (A8)
• doc*2 băl, hol central, balcon, etaj 3, zonă 
Progresul, Deva, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
231800. (A9)
• Brad, cta| 2, zonă centrală cu demisol, preț 
atractiv, telefon 0254/613368 0788/040.490. 
0788/1584&. iA16

Vând ap. 5,6 camere (09)

• In Deva, 6 balcoane, 2 băl, scară Interioară 
centrală termică 130 mp, preț 240.000 ron. Tel. 
0722/564004. (Al)
• m l Creangă 6 camere decomandata, P+M, 
et bun, 3 băl, CT, 2 balcoane, aer condiționat f. 
frumos amenajat preț 360.000 ron, neg., tel. 
0746/786578, (A8)

Vând case, vile (13)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

K CRIOTI SUL str narasti bl»
SERVICII DE CURĂȚENIE

• In Don, Orice zonă Indiferent de amenajări, 
sau etaj, evaluare la vedere, cu plata urgent tel. 
0730/474275,0740/535095.  (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA SI CONFORT 
Servicii profesionale de curățenie șl de Întreținere -

Te mx:0254/231552 Mobil:0721/032271 i

JsL Moș Crâciciii a VENIT III
Cu NUMAI 775 lei (TVA Indus), 

puteți achiziționa un calculator * pentru sărbătorile de lamă 

+ GRATUIT o cameră web
* firi monitor

Venițila DUAL sâ vâ luați cadourile
bd.i.Manlu, bl.C, parter, tel:230449

OinU.fMTAiU.

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

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

(64978)
REALIZARE, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

• semldacomandata, centrală termică parchet 
gresie, faianță bloc acoperit, zona Gojdu, preț 
40.000 euro. Tel. 0745/639022,0726/316798 (Al)
• doc* gresie, faianță parchet CT, garaj, boxă 
et intermediar, zona Împăratul Tralan, preț 
70.000 euro, neg,, tel. 0740/290024. (A3)
• dec* CT, 2 băi, boxă 2 balcoane, st=H2 mp, 
et. Intermediar, zona pizzeria Veneția, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• doc, IMng, faianță gresie, 2 băl, 2 balcoane, 
bucătărie modificată et. Intermediar, zona 
Banca Transilvania, preț 70.000 euro, neg., tel. 
0740/290024, (A3)
• zona Carpațt etaj 1, balcon mare închis,
contorizări, parchet, fără modificări, sau 
amenajări, accept credit Ipotecar, preț 50.000 
euro negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498 

232809. (A4) - -
• decomandate, etaj 2, zona Eminescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică parchet 
fără modificări, sau amenajări, poziție 
deosebită accept credit Ipotecar, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• •11, dec., 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 53.000 euro, neg., tel. 223400, 
0742/005228 0724/169303. (A5)
• dec* st=100 mp, contorizări, zona Dorobanți, 
preț 46.000 euro, tel. 223400, 0720/387896. 
0740/914688 (A5)
• tormopane, CT proprie, bucătărie mare, 
cămară în balcon, Al. Lalelelor, preț 42.000 euro, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0740/914688 (A5)

• 1 camere, 2 bucătării, 2 cămări, bale cu fosă 
șopru, grald, șuri curte, toate cimentate, 
grădină cu viță șl pomi, apă canalizare, gaz, 
cablu, preț negociabil, 0744/391868 (T)
■ casă 4 camere, hol, bale, bucătărie, ger*,, 
curte, irădl st 430 mp, Deva, zona Barltlu, preț

> i euro, negociabil. Tel. 0725/043786, (T)

• cai* nouă în Deva, P+E+M, sc 240 mp, 2 
Intrări separate, 5 camere, 2 băl, 2 bucătarii, 
garai, centrală termică 400 mp teren, preț 
120,000 euro. Tel. 0722/564004, (Al)
e casă la 14 km de Deva, 3 nivele, garaj, 800 mp 
teren, canalizare, apă gaz, curent totul nou, 
preț 65.000 euro. Tel. 0722(564004. (Al)
■ urgent 4 camere, bale, bucătărie, curte șl 
grădină st=1500 mp, apă Curent sobă teracotă 
zona Crlstur, preț 18 miliarde, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• um* 2 camere, hol, bucătărie, cămară beci, 
bucătărie de vară anexe, apă curentă curent 
trifazic, livadă s=2000 mp ♦ 2000 mp teren lângă 
casă zona Geoaglu, preț 28000 euro, neg., tel, 
0740/290024. (A3)
• 2 camera, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st=400 mp, zona Călugărenl, 
preț 230.000 RON, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• ceai P+l, 4 camere, 2 băi, garaj, CT proprie, 
parțial termopane, st: 1.200 mp, Deva, preț 
100.000 euro, neg., tel. 223400. 0720/387896, 
0742/005228 (A5)
• zon* ultracentrali casă modestă 450 mp, 
acces auto, toate utilitățile (apă gaz, curent), fs 
15 m, merită văzută preț 250.000 ron. Tel. 235208, 
0724/620358 (A6)
• zona BmMi, D+ P+1,4 camere, 2 băl, 2 
bucătării, balcon, scară Interioară garaj pentru
2 mașini, grădină centrală termici preț 200000 
euro, tel. 235 208,0724-620358. (A5)
• conetnicțleZOOi P+M, living, bucătărie, 2 băl,
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
108000 euro, neg* tel. 0745/7*6578 (AS)
• conetoucțle 1NO, P+8 living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garai, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg* tel. 0745/786578 (A8)
• 1 cement! bucătărie, bale (gresie, faianță), 
piscină cute, ST=580 mp, zona ultracentrală 
Deva, pref 150X00 euro negociabil, tel. 231800; 
0740/317314. (A9)
• Brad, 2 camere, grădini lângă Liceul Av. 
lancu, preț negociabil, telefon 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșcl, preț negociabil, tel. 0254/613366 șl 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, gard (150 mp), încălzire 
centrali canalizare, zona A ap* curentă 
posibil* privatizare, preț negociabil, telefon 
0254/613368 0788/040490,0786(158483. (A10)
• Brad, n -1200 mp, preț negociabil, telefon
02+ OUM.U « 88/158483. (A10)

Cumpăr casa (14)

■ rast, cm* cu grădină în Deva sau Slmeria, 
plata Imediat Tel. 215212.1 )

Vând garsoniere (19)

■ urganl sena Mărăștl, p- balcon Închis, 
contorizări, complet amenajată 2 focuri, preț 
negociabil, la vedere. Tel. 222313,0747/692330. 
(T)
• Bl Deva, zona Gojdu, etaj 1, parchet 30 mp, 
contorizări, preț 77.000 ron. Tel. 0726(710903. (Al)
• legeni decomandate, parchet gresie, faianță 
repartitoare, etaj 8 30 mp, zona Gojdu, preț 620 
milioane lei, negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• semidoconiindate, contorizări, balcon închis, 
zona gării, preț 75X00 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)
• confort l dec* bucătărie, baie, faianță gresie, 
contorizări, et Intermediar, zona Dorobanți, preț 
85.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• contat L dec., bucătărie, bale, faianță gresie, 
suprafață de peste 40 mp, zona Dorobanți, preț 
110.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• 2 camora, bale, et Intermediar, zona Gojdu, 
preț 67.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)
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DEVA, str. Ion Creanga, bl. 25 ap. 2

Alege CL pentru anunțul tău

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

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

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

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

Inform Media SRL.
Bajusz Andris
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mall: andras.bajuszOlnformmedia.ro
Informații: 0724-22-03-6S.

CUVÂW
• dac, BațibU Imediat zona Zamfirescu, preț 
22.000 euro, neg* tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)
• dea* bucMâria, bale, faianță gresie, balcon, 
contorizări, zona Contlm, preț 85.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• urgent mm Dorobanți, et. Intermediar, 
balcon, contorizări, preț 80.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• țigani zbm Dacia modernizări, et. 1, preț 
60.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urjent zom Gojdu, et. Intermediar,: 
contorizări. preț 67.000 RON, tel. 0740/013971.
(A2)
• aamldac, zona Mărăștl, preț 68000 RON, tel. 
0740/290024 (A3)
• dac* gratia, faianță parchet, CT, bucătărie 
modificată zona Dorobanți, st=40 mp, tel. 
0740/290024. (A3)
• tifoni, semidec, parchet gresie, faianță
repartitoare, mobilată balcon închis, zona 
Mărăștl, preț 670 mii* neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3) 1 •
• zom DeceăaL zona pieței, Cu balcon, dec., 
debara bale mare, gaz 2 focuri, țermopan, 
parchet, ocupabllă Imediat, preț 83.000 ron 
negociabil, 0723/251498 0745/302200. (A4)
• zom Decetai, dec* etal bun, contorizări, fără 
modificări, ocupabllă repede, accept credit 
Ipotecar, preț 85.000 ron negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (A4)
• zom MkwiM bloc de cărămidă parchet, 

'' apometre, repartitoare, uș* metalica ocupabllă 
' repede, 'preț' 47.000 - ron negociabil,' tel.
0788/165703,0745/302200. (A4)
• ol ă dec* contorizări, termopane, gresie șl 
faianță modeme, Al. Romanilor, preț 65.000 RON, 
neg* tel. 223400,0720/387896,0742/005228. (A5)

• el ă contorizări, balcon, Al. Grisului, preț 
48.000 RON, neg* tei. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (AS)
• parcM laminat apometre, lavabll, B-dul 
Kogălnlceanu, preț 75.000 RON, tel. ,223400, 
0720/387886,0742/005228 (A5)
• mm IL Eminescu, dec* et. 3, Ocupabllă 
Imediat preț 52.000 RON, tel. 238208 
0729/018866. (A6)
■ IBM Mtartța, balcon mare, contorizări, 
ocupabllă Imediat preț 78000 RON, neg* tel. 
2352080729/018866. (A6)
• IBM Mă et 2, contorizări, balcon, parchet 
preț 235208,0724/620358 (A6)
o inat* mm Dacia dec* et bun, bale, 
bucătărie, parchet apometre, preț 54.000 Ron, 
neg* tel. 0745/786578 (A8)
o mm Dada 1 cameră bale, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48000 Ron, neg* 
tel. 0746/779288 (A8)
• ibm Docta, 2 camere, parchet gaz contorizat 
gresie, preț 60.000 Ron, neg* tel. 0746/779288 
(A8)
• zom Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță Inst sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 28000 euro, tel. 
0746/779288 (A8)
• dec* omoM|att (parchet laminat gresie, 
faianță), contorizări, etaj 3, zona Zamfirescu 
Deva preț 85.000 Ron negociabil, tel. 231X00; 
0740/317314. (A9)
• aomldoc* auprahț* 35 mp* cameră cu 
parchet contorizări, balcon, zona Mărăștl, Deva 
preț 62.000 Ron negociabil, tel. 231X00; 
0740/317314, (A9)
• Brad, contai 1 sporit etaj 2, mobilată preț 
negociabil, telefon 0254/613366,0788/040/90, 
07»zi58483. (A10)

• taran In Deva, zona, Eminescu, parcelat deJp 
500 mp, la 800 mp, teren plan, formă drep
tunghiulară poziție bună Ideal pt Investiția, 
construțle casă acte la zl, preț de la 22 euro/mp, 
la 25 euro/mp, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• taran Hravăan la DN 7, la Intrare în Slmeria 
dinspre Deva, st=10.000 mp, fs= 25 m, toate 
utilitățile, preț 17 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• taran rtravian, st=370 mp, în zona ultracen
trală toate utilitățile, Deva, preț 280 euro/mp, 
neg* tel. 223400,0720/387896,0740/914688 fi) 

teren intravilan la DN 7, Vețel, st= 2300 nw 
fs=13 m, curent electric, gaz metan, preț"» 
euro/mp, neg* tel. 223400, 0720/387838 
0742(005228 (A5)
• taran Mravăan la DN 7, între Deva șl Slmeria, ■ 
2 parcele alăturate a căte 3.600 mp, flecar»* 
utilități în zonă preț 19 euro/mp, neg*.Mr 

223400,0724/169303,0740/914688 (A5)
• 3 parcele cu s=800 mp, 20 x 40 m, Intravltarț 
utilități în zonă loc drept șl panoramă supt* 
Deva, în prelungirea str. I. Vulcan, preț 1£ 
euro/mp, neg* tel. 223400, 0724/1693038 
0740/914688 (A5)
• zom Ztvo* 1000 mp, fs 15 m, toata utIlltătM 
Ideal construcție casă panoramă superbă preL 
40 euro mp. Tel. 235208 0724/620358 (A6). f
• Intravlin, Dova, Prelungirea Vulcan, St 70s

mp, preț 15 euro/mp, neg* tel. 23520* 
0729/018866. (A6) ■ fc
• MravBan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 ih, cu nr. d*
casă certificat de urbanism, gaz, apă curentf 
toate cu proiect și branșament pe teren, avlțe 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg* MI 
0745/786578 (A8) s-P
e Dan, Hmlan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 ir 
toate facilitățile, + 2.clădiri pe teren, Ideal» 
pentru birouri șl depozit preț 210.000 euro, nag£ 
tel. 0745/786578 (A8) „ g
• InbmBan, ta Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, FS-" 
18 utilități tn zonă preț negociabil, tel. 212.14^1 
sau 231X00. (A9)
• B 800-1000 mp, zona Be|an, Deva, toat*
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp* tel. 231X0 
sau 0745/511.776. (A9) <|g
• Brad ■ Den, 1800 mp, Intravilan, acces .12 

șosea, certificat de urbanism, preț negociabil) 
telefon 0254/613366,0788(040.490,0785^48% 

(A10)
• Brad, 1 ha, zona B, Intravilan, preț atractiv» 
telefon 0254/613368 0788/040X90,0788/158483.. 
(A10)
• Brad - 03 ha + pădure pentru construcției
case de vacanță la șosea pe malul ArleșukM 

preț negociabil, telefon 0254/61335&? 
0788(040.490. (A10) _________________Jf.

Vând spații comerciale (25)

• amanalM ca restaurant 70 locuri, terasă 8®
locuri, parcare, sc 560 mp, st 880 mp, Deva. Țel) 
0747/490290. (T) ,
• urgent hal* de producție, 5 birouri, rampăF 
poduri rulante, curent trifazic, CT, teren aferent- 
4800 mp, zona Industrială Deva, tel. 0740/290024P* 
0254/232060. (A3)
• apartamanl 2 camere, zona Gojdu, modlflșar 
în spațiu comercial, contorizări, preț 36X00 eurd 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535098 (A4) K
• zom Endnaacu, parter, modificat sptM;
comercial, parchet gresie șl faianță contorbât® 
ocupabll repede, preț 120X00 ron negociabil, MB 

0736/474275,0740/535098 (A4) M
• zom MărtșlL st 24 mp, toate facilitățile, gon 
sanitar, preț 18000 euro, tel. 0745/786578 (ĂfițK

Cumpăr garsoniere (20) Vând alte imobile (27)
• gmonlori, In Deva u, Ice zona se oferă preț 
bun, olata Imediat, de preferință fără amenajări, 
se oferă de la 67,000 ron păriăla 90.000 ron, tel. 
0730/474278 0740/535095. (A4)

Vând terenuri (21)

• douătamal extravilan, de 6000 șl 24.700 mp, 
localitatea Toteștl ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu șl cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (D
• InlmBan 45M mp, la 14 km de Deva șosea 
asfaltată apă gaz, canalizare, toate la poartă 
acte în regulă Tel. 0729/055585, 0254/212803, 
după ora 18 (T)
• brtradtai pratabă depozit/hală/sp. comer
cial. DN 7,3000 mp, fs 90 m, CT, PUD, CU, avize, 
proiect hală branșamente de utilități, totul 
pregătit pt a se construi pe el, pers, fizică 35 
euro Tel. 0723230204. (T)

• teren Mnbn situat în Șolmuș pe șoseaua 
spre Boholt 1200 mp, fs 12 m. preț 12 euro mp, 
negociabil. Tel. 0746/029058 (T)
• urgent teren Intravilan, st=3519 mp, fs=20 m, 
zona Bârsău, preț 15 euro/mp, acces din drum, 
tel. 0740/290024 (A3)
• teren Mravkn, st=2.750 mp, fs=20 m, 
fedlltăți: apă curent gaz, zona Săntandrei,preț 
15 euro/mp, tel. 0740/290024 (A3)
• tom Manta, st= 8700 mp, fs=30 m, 
facilități: apă gaz, curent zona Săntuhalm, preț 
20 euro/mp, neg* tel. 0740/290024 (A3)

. doMcamoralaparter(uscăioril),zona8arw^. 
de evocați; complex de aHmentațfe publică pșl- 
și apartament de serviciu. Tel. 0723/514F^ 
235570. (T)
• Brad, cabaM din lemn, 60 mp, mobilii . 
curent zona Blăjenl, preț negociabil, *•! 
('”=4613/68 0788/04" ^«0.0788(158483. (Alffjț

1

Imobile chirii (29)

• ota spn închiriere garsonieră în Devar
complet mobilată preț80 euro/luni Tel. 215Ț^* 
(Al) ,Z’

• ota penbu închiriere apartament 2 camdrW 
complet mobilat preț 150 euro/lună Tel. 215a2E 
(Al)
• ota spre închiriere spațiu comercial, tn DmF 
70 mp șl 130 mp depozit centrală termlH®. 
termopane, preț 800 euro/lună Tel. 215212. țj .

• pe b^ul Decebal, et 2,2 camere dec* repa 
toare, mobilat frumos, s=56 mp, preț ă» 
euro/lună și garanție, din 10 decembrl ta 
0745/367893. (A2)
• polhdid Decebal, et 1,3 camere dec., moMaț 
frumos, repartitoare, s=70 mp, preț M 
RON/lună șl garanție, tel. 0745/367893. (A2) £

• sb. Caraglak et 2,2 camere dec* CT, molxg 
nouă amenajări deosebite, dotări, preț M 
euro/lună+garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• ganonM rnobDaU, aragaz, frigider, zona
Mărăști, preț 110 euro, neg* tel. 0740/290038 
(A3) f

fe?

iă.
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andras.bajuszOlnformmedia.ro


CONVOCATOR
Se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la S.C. 
REAL 2003 S.A. Deva, pentru data de 24.01.2007 ora 14.00, la sediul 
societății din Deva, B-dul Decebal, Bl. 8, parter+mezanin, cu următoarea 

ordine de zi:
1, Vânzarea unor spatii deținute de societate, situate după cum 

urmează:

Nr. crt. Adresa

w:15 Arad Str. Banu Mărăcine, bl. 1, ap. 25 

A»- Arad Calea Aurel Vlaicu, Str. Scoale! X 34/2

TOTAL

1 Arad. Str. Mudus Scaevola bl. S1, ap. 18 116.23

3 Arațf, Str. Micalaca, bl. 310, sc. A, ap. 17 A 125.19
| 3 Arad.

4 Arad

Str. Micalaca, bl. 310, sc. A. apt. 17 B

Str. Aleea Răsăritului, bl. 22, ap. 84

41.34

102.21 ..

. ■ B Arad Str. Oqorulul, nr. 29, Aradul Nou 567.00
6 Arad Str. Spitalului, bl. 5, ap. 17 146.46

7 Arad Calea Zlmandului FN 297.37

i 8 Arad 

' 9 Arad

Str. Ștefan Tenetchi nr. 1 (Pajustei 1)

Str. Baladei nr. 2, bl. 01, ap. 17

672.98

279.78

10 Arad Str. Brezoianu, bl. A 34 329.69

11 Arad Str. Dreptății, nr. 23, bl. 717, ap. 17 694.00

12 Arad P-ța. Arenei, nr. 6, bloc E 322,45

13 Arad P-ța. Arenei, Avram lancu, bl. E, parter 203.17

14 Arad Str. Steagului, nr. 1, bl. Flacăra 283.42

241.99

120.69

4.543.97

2. Vânzarea dreptului litigios deținut de societate asupra imobilului 
situat in localitatea Sinaia, str. Octavian Goga, nr 2, județul Prahova, 

respectiv VILA PARC.

3. Vânzarea imobilului situat în localitatea Eforie Sud, strada Mihai 
Viteazul, nr. 48, județul Constanța, respectiv HOTEL BISTRIȚA.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a S.C. REAL 2003 S.A. s-a 
făcut în baza Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale republicată, a 

Legii nr. 441/2006 șl a Actului Constitutiv.

Data de referință pentru participarea acționarilor la adunare, va fi data 
de 20 decembrie 2006.

Materialele Informative referitoare la problemele Induse pe ordinea de 
zl, precum și formularele de procuri speciale pot fi obținute de la sediul 
societății începând cu data de 15.01.2007. Procurile pot fl depuse până 
la data de 23.01.2007. în caz de neîntrunlre a cvorumului legal necesâr, 

a doua ședință se va ține în data de 25.01.2007 ora 10.00, la sediul 
societății din Deva, B-dul Decebal, bloc 8, parter+mezanin.

(72614)

apartament 2 camere dec., mobilat complet, 
aragaz. frigider, zona Piață, preț 150 euro/lună 
tel. 24. (A3)
• (Ar spațiu comercial de închiriat ST 45 mp, 
super amenajat, zona BRD Deva, CT, termopane. 
preț 8 euro/mp, neg., (360 euro/lună neg.), tel 
235208,0729.018866,0724.620358 (A6)
• zona Mâriștl, apartament 3 camere (living șl 2 
dormitoare), termopane, centrali termică, 
podele laminate, tv color, gresie, faianță, 
mobilat șl utilat, preț 300 euro/lună. Tel. 235208, 
0729/01386 Afi)
• caut apartamente sau garsoniere, (ne)mobl- 
late, zona Gojdu,B-dui .M, piață. M. 
Emlnescu, ofer prețul pieței în funcție de 
Cbndlțlll (ferite, tei: 235208,0724620358,0729- 
0180» (A6)
• apartament 4 camere, zona Liliacului, etaj 
Intermediar, de lux, centrală termică, 
termopane, gresie + faianță, parchet, complet 
mobilat șl uitat, merită văzut, preț negociabil, 
tel. 235208,0724420358.(46)
• apartament 2 camere, zona Dacia, et3, C.T., 
pe termen lung, pentru persoane serioase, preț 
100 euro/lună+garanție, tel. 0745/640725. (A7)
• garsonieră, zonă centrală, et 1, mobilată, 
contorlzărl, preț 100 euro/lună * garanție, tel. 
0745/640725. (A7)
• garsonieră, dec, nemobllată parter, zona 
Trident, preț 100 euro/lună + garanție, tel. 
0745/159608. (A7)
o apartament 2 camere dec., mobilat CT, zona 
Banca Transilvania, pe B-dul 22 Decembrie, preț 
200 euro/lună+garanție, tel. 0749/268830. (A7)
• apartament 2 camere dec., et 2, nemobllat, 
zonă centrală, preț 150 euro/lună, tel. 
0749/268830. (A7)

o apartament 2 camere, mobilat șl utilat pentru 
pretențioși, CT, termopane, pe termen lung, preț 
250 euro/lună, neg., tel. 0745/640725. (A7)

o apartament 1 camere dec., zonă centrală, 
mobilat, utilat contorlzărl, preț 200 euro/lună. 
tel. 0745/159608 (A7)
• apartament 3 camere semldec., et 1, nemo
bllat contorlzărl la apă, gaz, zona centrală, preț 
180 euro/lună țel. 206003,0749/268830. (A7)

• apartament 2 camere semldec., parter, zona 
Kogălnlceanu, balcon, apometre, gaz contorizat 
nemobllat preț 120 euro/lună, tel. 206006, 
0749/268830. (A71
• tncWrta spațiu cMflfrcitf
Bălcescu, nou amenaiat, mpdem, penbvwurf, 
sediu firmă, preț 250 euro/lună neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• IncNriez ap, corn., s=16 mp, geam lă alee, 
acces prin scara blocului, apă caldă, căldură 
preț 50 euro/lună tel. 206003,230324. (A7)
• închiriez uscâtorit amena|ată ca sp. corn,, 
pentru diferite activități, vedere în spate, zona 
Trident, preț 200 RON/lună neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• ofer spațiu pentru depozitare, parter de vilă 
zona Slmlon Bămuțiu, preț 100 euro/lună tel. 
206003,230324 (A7)
• închiriez spațiu comercial, $=50 mp, 2 
încăperi, grup sanitar, zona Pavilioanele 
ofițerilor, pretabll prestări servicii,, preț 600 
RON/lună tel, 206003,230324. (A7)
• spațiu cemonlal în Deva, zonă ultracentrală 
$-140 mp, amenajat, contorlzărl,preț negociabil, 
tel. 231.800 sau 0745/511.776. (A9)
• comercial, S-203 mp, zona 22 Decembrie, 
Deva, preț negociabil, tel. 212.141 sau 
0745/511.776. (A9)

Aiwmr public
S.C. S8J TURISM Șl ARTĂ S.R.L., cu sediul în cdm. Ghelarl, str. Valea Caselor, 

nr. 19, jud. Hunedoara, titular al proiectului AMENAJARE COMPLEX 
TURISTIC GHELARI, anunță publicul Interesat că în cadrul ședinței Colec
tivului de Analiză Tehnică ce a avut loc la A.P.M. Hunedoara s-a decis nece
sitatea elaborării Studiului de evaluare a impactului pe care acest proiectil, 
poate avea asupra factorilor de mediu. Proiectul poate fl consultat fi. 
observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Hunedoara, timp de 
10 zile lucrătoare de la publicare. (72615)

parte a unei corporații Internaționale mass-media 
k.p-’-i care deține poziția de lider in publicarea de ziare 

-șl servicii Internet In vestul Austriei, In nord-estul 
r a Ungariei, cât șl In județele Bihor, Timiș, Caraș- 

>1^ Severin, Hunedoara, Arad gl SatuMare

' •

pentru Deva

Decese (75) ■ Comemorări (76)

Soția Florica, copiii Eugenia, Emil, Florin și Mihaela, sora Eugenia și familia Ungureanu din Cluj, anunță cu adâncă durere în suflet trecerea la cele veșnice a soțului, tatălui și fratelui
PĂULEȚ EMILînmormântarea are loc astăzi 16 decembrie, ora 13, de la Capela Catolică de pe str. M. Eminescu Deva.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

■ 1 v1

(3/16.12)

Cu durere in suflet părinții 11 plâng pe fiul lor
SIMOC MIRCEA DORINELDacă ar fi trăit, în 17 decembrie ar fi avut 39 de ani.

Dumnezeu să-l aibă în paza Sa

(3/14.12)

Condiții:

cunoașterea foarte bună a localității în care
,?'-?U\ffibhîlejliază’

• capacitate de convingere
• seriozitate;
• abilități de comunicare.

Oferim:
• lucru intr-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

• oforim de IncMrtet epatfl txctptiomte 
pentnj birouri: 40» 43 il 22 mp, proț 10

Auto românești (36)

• vând Mda papuc, dublă cabină, 5 locuri, af 
2004, vopsea metalizată, km reali, service la zl, 
taxe la zl, foarte bine întreținută. Tel. 
0723/270348 (T)

Auto străine (37)

• vând Skoda Fabia af 2003 ide o lună in 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. (T)
• 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)
• vând VW Passat ID, 1500 cmc, 4*1 uși. VT 
2008, motor In rodaj, turelă, cârlig remorcă, 
consum 451, piese rezervă, preț 1200 euro nego
ciabil. variante. Tel. 0720/575832. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând remorcă, acordeon, vanc *ei. imit , lăzi 
plastic pentru pâine, presă struguri mică. Tel. 
0254/213907. (T)
• vând tractor U 650 cu plug, disc, remcrcă de 5 
tcne. cositoare rotative și Dacia 1310 cu 
remorcă af 1996, octombrie, preț la vedere. Tel. 
244711. (D
• vănd tractor, stare perfectă de funcționare, 
preț negociabil, Beriu. Tel. 0254/246162. (T)
• vitod iigMit abricht motor trifazic cu două 

'iutite cu ridicătoare, preț negociabil t<611439. 
CD ' :

Mobilier și interioare (47)

• vând mobU bucătărie, albă mobilă 
bucătărie, suspendată plus mască chiuvetă 
lemn masiv, servantă lemn (nation, birou furnir 
cireș, mochetă 4/2 m, negociabil. Tel. 218084, 
0722/586801 D

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând cămări video JVC cu mini DV zoom 16 x 
700, efecte, ecran color LCD, filmare nocturnă 
cabluri, preț 250 euro sau 875 ron, negociabil. 
Tel. 0745/343093. CD

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând cartatt Orange cu număr, 29 dolari, preț
73 ron, negociabil. Tel. 0744/116494. (T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

vând rochi pentru ocazii și compleurl de 
damă cu accesorii, mărimi 40 ■ 44 Tel. 218084 
083(585808 0743/211074. (T)

Electrocasnice (56)

• vând combină frigorifică Electrolux, 4 sertare, 
, 2 motoare Incorporate, aragaz 4 ochiuri, mașină 
automată 1000 rot/min, prețuri negociabile. Tel. 
218084,0722/586808 CD
• vând frigider Sharp, schiuri 1,60 m. Relații la 
tel, 0254/212097. (1/15.12)
• vând ladă frigorifică 2401,7 sertare, 350 roti; 
trusă sudură oxlacetllenă nouă 450 ron: 
reductor oxigen, 150 ron. Tel. 0254/214504 CD

• vănd ladă frigorifică cu 5 sertare, preț 200 ron. 
Tel. 0727/887797. CD

• vănd porc mare pentru sacrificat și purcei de
60 • 75 kg, scrofițe apte pentru montă rasă de 
came. Tel. 0254/210900,0744/611145. (T)

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

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

• vând cadă baie acrii, nouă, cu scurgere 
automată și mască frontală incluse, preț 250 
ron, negociabil. Tel. 0723/227569. CD
• vănd covor persan 2,5/35 m, butoi de țuică de 
2001, mașină de cusut Ileana, ladă frigorifică 4 
sertare. Tel. 0254/26853. (T)
• vând țirică calitate excepțională iaeală 
pentru orice tip de evenimente, preț negociabil, 
In funcție de cantitate. Tel. 0254/212242, 
0721/400563.CD

Pierderi (62)

. pumn jmt asigurări sănătate pe numele
Burian loan. Se declară nul. (3/15.12

Solicitări servicii (71)

• caut tanalt pentru îngrijire doamnă în vârstă 
Tel. 0254/234143,0740/061491, după ora 18. (T)

Prestări servicii (72)

• abordau, transport zlnlc, sigur sl rapid, 
pareoam to Italia ■ IM auro, Spania ■ 120 
wcFranța, Portupalasl Belgia, cu mașini 

modamet roducanpanhu ar Im 
nacosand pantni o călătoria siguri. Tal 
0723/12000, 0716/46033, 0743/241010. 
(4/2141)

• Ms/țf vine la tine șl anul acesta pentru o 
/sumă ritodlcă.de 10 ron. Merită să faci copilul

tău fericit Tel. 0726/621049,0728/466491. (T)

• efectuez orice tip de lucrări în domeniul 
Instalațiilor sanitare, montez sau repar centrale 
de apartament sau case, montez boilere sau 
convectorl, sigilez apometre. Tel. 218084, 
0722/586808(T)
• eloclridan autorizat execut orice lucrări la 
Instalații electrice, preț foarte convenabil. Tel. 
0254/215654,0742/210071. (T)
• Laboratorul VITROS, Aleea Transilvaniei, 
parter, efectuează analize compensate în lunile 
decembrie 2006 șl Ianuarie 2007. Tel. 
0254/212376.(7/12.12)
• tnnaport poreoano: Italia, Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148  0749/037604. (65282)

Oferte locuri de muncă (74)

o caut colaboratori cu mașină proprie pentru 
colaborare cel puțin pe peri pada sărbătorilor de 
lamă Informații la tel. 0726/369313,0745/100194. 
(5/14.12)

Cu aceeași durere in suflet amintim că au trecut 13 ani de când cea care a fost cea mai bună și iubitoare soție, mamă și bunică
DOMNICA FILIPESCUdin satul Orăștioara de Jos, ne-a părăsit pentru totdeauna. îți păstrăm o vie amintire. Parastasul de pomenire va avea loc duminică 17 decembrie, la Biserica Ortodoxă din Orăștioara de

Familia

• Fundația Mara cu sediul în Deva angajează 
jurist. Informații la tel. 221200. 0354/401169. 
(9/13.12)
• In 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, In 
Timișoara. Relații la tel. 0745/988198 Adam 
Mihaela, BRU. (5/13.12)

• SC llanlelle Company SRL Deva, Str. 
Rândunlcll, nr. 6, angajează agânt 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 șl 
internațional, obligatoriu pașaport Relații la tel. 
0254/219751,0254/213141,0723/800830. (3/11.12)

• SC LIDAS PROD SRL angajează șef rețea 
C.A.T.V. (Cablu TV). Relații la tel. 0746/054276. 
(72457)

(2/13.12)

LEGENDA AGENȚII IMOBILIARE:
A1 - Prima Invest
A2 - Garant Consulting 
A3 - Imobfranc
A4 - Fiesta Nora
A5 - Casa Betania
A6 - Rocan 3000 SRL
A7 - Mimason
A8 - Morellia
A9 - Elitte
A1O - Liliacul Multicom

Informația te privește!
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sâmbătă, 16 decembrie 2006
Curs de patriotism în școli

•Pentru plagiat. Esma Redzepova, celebra cântăreață țigancă din Macedonia, care a cântat în urmă cu o săptămână la București împreună cu Fanfara Ciocârlia, îi va da în judecată pe producătorii filmului „Borat" pentru plagiat și va cere 800.000 de euro despăgubiri.
•în semn de protest. Tenorul Roberto Alagna, care ar fi trebuit să cânte, joi seară, în spectacolul „Aida" pus în scenă la Scala din Milano, a cântat în fața teatrului o arie din „Madame Butterfly" sub flash-urile fotografilor, în semn de protest pentru că a fost concediat.

Riscă 
închisoarea

Los Angeles (MF) - Starleta Nicole Richie, arestată în urmă cu două zile pentru conducere sub influența unor substanțe interzise, după ce poliția a remarcat că aceasta rula pe con- trasens, riscă să petreacă un timp după gratii. Nicole Richie ar putea fi condamnată laînchisoare pentru că este pentru a doua oară când este arestată pentru viteză excesivă și conducere sub influența unor substanțe interzise. De asemenea, poliția ar putea să-i suspede permisul de conducere pe un an și să o oblige să frecventeze ședințele Alcoolicilor Anonimi. Starleta a mai fost implicată într-un incident de acest tip în 2002 și la începutul acestui an.

Tarzan 
revine
Los Angeles (MF)- 
Studiourile Wamer 
Bros, și producătorul 
Jeny Weintraub vor 
să-l readucă pe Tarzan 
pe marile ecrane, 
într-un lungmetraj care 
ar putea fi regizat de 
Guillernio del Toro. 
Cel care va scrie sce
nariul ar putea fi John 
CoOee, cunoscut pen
tru „Master and Com
mander ta capătul 
Pământului" și „Happy 
Feet - Mumble cel mai 
tare dansator". De 
când Tarzan, un săl
batic musculos 
îmbrăcat într-o fâșie 
de piele, a fost lansat 
de Edgar Rice Bur
roughs prin intermedi
ul unei cărți publicate 
în 1914, acesta a fost 
personajul principal 
pentru multe lungme- 
traje de acțiune și ani
mate.

■ Japonezii introduc 
cursuri de patriotism în 
școli ca o importantă 
reformă a Educației.Tokyo (MF) - Denatul japonez a adoptat, ieri, o importantă reformă a Educației, care instaurează în special predarea unor cursuri de patriotism în școli, inițiativă controversată într-o țară în care subiectul respectiv a fost tabu începând din 1945. Noul text, adoptat la 16 noiembrie de Camera Depu- taților, revizuiește legea-cadru asupra Educației, promulgată în timpul ocupației americane (1945 - 1952).Premierul conservator Shinzo Abe a transformat reforma Educației și în special introducerea patriotismului în școli în principala sa luptă pe plan intern. Patriotismul este definit în text ca „o atitudine de respect față de tradiție și cultură, de dragoste pentru
Speriat de telefoanele mobile

Los Angeles (MF) - Actorul american George Clooney a mărturisit că este speriat de telefoanele mobile, mai ales de cele din noua generație, dotate cu cameră video, care i-ar putea pune cariera în pericol pentru că orice mișcare pe care o face poate fi fotografi-

Queenie a probat un costum de la magazinul pentru câini VIP, în Amsterdam.
(Foto: EPA)

Atent la fotografi (Foto: epa)

cursurile Academiei militare 
Sandhurst și a devenit 
ofițer al armatei britanice.Sandhurst (MF) - Prințul William, al doilea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, a absolvit cursurile Academiei militare Sandhurst și a primit, ieri, diploma de ofițer al armatei britanice în cadrul unei ceremonii la care a asistat bunica sa, regina Elis- abeta a Il-a.La ceremonie au mai participa tatăl lui William, prințul Charles, soția sa Camilla și prințul consort Philip. De asemenea, la ceremonie a sosit și prietena lui William, în vârstă de 24 de ani, Kate Mid-
Un horror de Crăciun provoacă mânie

Bono în Congresul american
Washington (MF) - Bono, solistul trupei irlandeze de rock U2, a vorbit în Congresul american pentru a sensibiliza noua majoritate democrată în privința resurselor financiare necesare în lupta contra maladiei SIDA și a sărăciei din lume. „Viitoarea președintă a Camerei reprezentanților, Nancy Pelosi, și viitorul șef al majorității Senatului, Harry Reid, s-au întâlnit cu Bono pentru a discuta despre importanța finanțării luptei împotriva maladiei SIDA în lume și a inițiativelor de eliminare a sărăciei”, informează un comunicat emis de cele două părți. SuperstarUl irlandez militează în mod activ pentru a forța statele dezvoltate să se implice mai mult în lupta împotriva maladiei SIDA și a sărăciei.

■ Filmul „Black Christ
mas" a stârnit mânia 
grupurilor religioase din 
Statele Unite.

New York (MF) - Horrorul „Black Christmas”, în care Moș Crăciun și renii săi sunt asezonați cu scene de groază și sânge și care urmează să fie lansat în Statele Unite pe 25 decembrie, a stârnit

Vor învăța ce e patriotismul
(Foto: EPA)națiune și pentru pământul care ne-a crescut, și care contribuie la pacea și dezvoltarea internațională”.Această revizuire a legii a divizat opinia publică și a fost criticată aspru de organizațiile de stânga, precum sindicatul profesorilor din Japonia, care consideră că predarea cursurilor de patriotism reamintește de Japonia imperială, din secolul trecut. Circa 400 de profesori, studenți și cetățeni au organizat ieri o manifestație în fața Parlamentului, în semn de protest față de acest text.

ată. „Toată lumea are câte o cameră video pe telefon acum, așa că orice greșeală pe care o faci o poți găsi pe o înregistrare video. Și deja se cunosc câteva greșeli idioate de acest tip”, a adăugat Clooney.Actorul este celebru pentru numeroasele sale relații cu femei frumoase. Clooney spune însă că s-a săturat de aventuri. întrebat de un reporter de la revista Newsweek dacă poate avea orice femeie dorește, acesta a răspuns: „Oh, nu, pentru că mă trezesc dimineața și mă dor genunchii și mă gândesc că am 45 de ani”.
are diploma de ofițer

Kate la ceremonie (Foto: epa) Prințul William (Foto: epa)dleton. Ceremonia de înmâ- nare a diplomelor va fi precedată de o slujbă religioasă și urmată de o paradă militară, 
mânia grupurilor religioase din Statele Unite. Filmul, produs de Dimension Films este un remake al unui lungmetraj din 1974 despre un grup de studente terorizate de un criminal, de Crăciun, și este catalogat drept „cea mai tare cursă printre măceluri”.Grupurile religioase din Statele Unite au condamnat însă faptul că producătorii

un dineu și un bal. Prințul William, al doilea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, se va alătura, ca și 
au ales ca zi a lansării tocmai Crăciunul. „Un film care se axează pe crime și schilodiri de Crăciun, un moment de sărbăoare și bucurie peste tot în lume, este complet nepotrivit”, a declarat Mathew Staver, fondator și președinte al Liberty Counsel, o organizație dedicată libertății religioase și valorilor tradiționale ale familiei. 

fratele său mai mic Harry, regimentului Blues and Royals al cavaleriei, cu sediul la Windsor, lângă Londra. William a ales să servească în regimentul Blues and Royals al cavaleriei, cel mai vechi și mai prestigios din armata britanică. Regimentul a participat la cele două războaie din Golf și la misiuni în Bosnia și Kosovo.Teoretic, prințul ar putea fi trimis în misiune în Afganistan, unde se află în prezent regimentul Blues and Royals, sau în Irak. După un an de pregătire militară, prințul William va începe să se familiarizeze cu chestiunile constituționale pentru a se pregăti pentru ziua în care se va urca pe tronul Marii Britanii.

Tenorul Jose Carreras a invitat 20 de artiști să participe la gala de laI Leipzig pentru a strânge ' bani în folosul bolnavilor 1 de leucemie, și speră să I \ se adune câteva milioane de euro. (Foto: EPA)


