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Criză de sânge la Deva
• Pușcăria mafioților. PRM a perturbat ieri, în Parlament, discursul împotriva comunismului citit de președintele țării, Traian Băsescu. Extremiștii au afișat un banner cu șeful statului în spatele gratiilor pe care a fost înscris „Pușcăria mafioților". Discursul său a fost înrerupt de mai multe ori. /p.2

■ Criza de sânge 
transfuzabil se simte a- 
cut în perioada sărbă
torilor de iarnă.Deva (I.J.) - Numărul donatorilor de sânge din județul Hunedoara a scăzut dramatic în raport cu numărul acci

dentalilor care necesită transfuzii. Impunerea normelor UE față de remunerarea persoanelor care donează sânge a făcut ca numărul de pungi de sânge pentru transfuzii sanguine să scadă îngrijorător din lipsa donatorilor. „în acest moment a- vem câteva pungi din fiecare grupă de sânge. însă numărul

donatorilor este în continuă scădere, cu peste 10% față de luna trecută, în vreme ce numărul accidentelor rutiere a crescut cu peste 30%. Este posibil ca de sărbători să nu ne mai putem descurca. Trebuie să mulțumesc tuturor celor care, prin actul lor, salvează vieți”, declară dr. Victoria

Hălmagi, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Hunedoara. Numărul donatorilor la finele lui 2005 se ridica în județ la 8110, dintre care 5.677 au donat în decursul unui an 400 ml sânge, 65 au donat 450 ml. Cantitatea de sânge donată de hunedoreni s-a ridicat, în 2005, la 2.300,05 litri.

Ucis prin neglijențăDeva (M.T.) - în urmă cu două zile, un bebeluș de două luni, din Băcia, a fost găsit dimineața mort, de către mama sa. Din cauză că medicul din localitate nu a mai trecut pe la dispensarul din localitate de aproximativ șase luni, femeia nu s-a gândit să ia copilul și să consulte alt medic. Ar fi putut să meargă la Spitalul din Simeria, însă a preferat să-l „doftoricească” acasă. în urma necropsiei, medicii legiști au stabilit că „bebelușul a murit din cauza unei pneumonii interstițiale. Din punct de vedere moral gestul părinților poate fi clasat ca fiind omor prin neglijență”, a declarat șeful Institutului Medico-Legal Hunedoara, Dan Mărculescu.
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însemnătatea Sărbătorilor de Iarnă

Integrarea în Uniunea Europeană 
îl conferă Primăriei Deva bucuria de 
a organiza două spectacole pentru 
toți cetățenii Devei, indiferent de 

vârstă. La 23 decembrie, începând eu ora 16,

Bani pentru 
tineriDeva (C.P.) - Tinerii care achiziționează ferme vor primi, în anul viitor, o primă de instalare în mediul rural de până la 55.000 euro, din FEADR al UE a declarat, secretarul de stat din Ministerul Agriculturii, Dănuț Apetrei. /p.5

Medicii boicotează Casa?Deva (I.J.) - Circa 1000 de medici, câți sunt în județul Hunedoara, ar putea să nu mai semneze contractul-cadru cu Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara.Recomandarea este făcută de însuși președintele Colegiului Medicilor din România, Mircea Cinteză, care spune că documentul, așa cum este el redactat în acest moment, promovează birocrația. Motivul este însă unul

mult mai profund și vizează faptul că nu există nicăieri stipulate majorări salariate în condițiile în care munca medicilor a crescut în mod exponențial.„în această situație sunt aproximativ 1000 de medici în județul Hunedoara. Este vorba de medici de familie și specialiști din ambulatoriu”, declară dr. Mircea Artean, președintele Colegiului Medicilor Hunedoara, /p.3

Mită prin PoștăDeva (M.T.) - Doi funcționari ai Administrației Naționale a Drumurilor - Arad au fost prinși în flagrant de oamenii legii hunedoreni, în timp ce ridicau de la Poștă 1.000 lei, sumă pretinsă de a- ceștia administratorului unei societăți din Hunedoara, pentru a-1 „scuti” de plata unei amenzi, /p.6

Studenții ornează căminele

va fi organizat un spectacol folcloric în care 
regăsim nume precum loan Bocșa, Frații 

Petreuș, lonuț Dalănescu. Ciprian Roman, 'Spec
tacolul va fi prezentat de Vărul Săndel. La 26 
decembrie, de la ora 17, vor concerta trupele 
Provincialii, Nico, Selena, Kt, și alții. Prezintă , 

Daniel Buzdugan și Simona Pătruleasa. §

■ Campusul universitar 
din Petroșani a fost de
corat ieri cu trei brazi 
frumos împodobiți.Deva (C.B.) - Acțiunea inițiată de Sindicatul Studenților din Petroșani, de înfrumusețare a campusului universitar, aduce un plus de culoare în jurul căminelor. Cei trei brazi înalți de aproximativ doi metri au fost așezați ieri, la lăsarea serii, în fața celor trei cămine studențești și împodo

biți cu 200 de globuri. Noutatea este adusă de faptul că fiecare student va avea posibilitatea să dea autografe pe globuri și să scrie pe diferite bilețele propria opinie referitoare la inițiativa colegilor din sindicat. „Suntem foarte curioși să vedem reacția colegilor noștri cu privire la această acțiune organizată exclusiv de studenți. Pentru împodobirea lor, fiecare student care a participat la această inițiativă a donat 5 lei”, a afirmat liderul studenților, Dacian Ciodaru.
stagiul militar la IJJ Hunedoara, ISU Hunedoara și Centrul de Pregătire și Perfecționare „Aurel Vlaicu” Orăștie au fost trecuți ieri în rezervă. /p.S ' www.huon.ro
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PANORAMIC /2marți, 19 decembrie 2006
PE SCURT• Eliberați. Autoritățile americane au eliberat 18 deținuți de la baza Guantanamo, unde aproape 400 de persoane sunt în continuare încarcerate. Nici unul dintre cei 18 nu a fost identificat prin nume sau naționalitate, iar Pentagonul nu a dezvăluit care au fost faptele pentru care au fost închiși în centrul de detenție de la Guantanamo din Cuba.

Clarificări

Circ peremist în Parlament

Havana (MF) - Starea de sănătate a lui Fidel Castro nu este atât de î gravă, acesta urmând să î apară în public în scurt timp, dar este puțin pro- I babil ca liderul de la Havana să se întoarcă la ; conducerea țării prea curând, au declarat i membrii delegației ame- j ricane aflată în vizită în Cuba. Delegația, fomată din membri ai Congresului, a primit aceste informații de la oficiali i din cadrul Guvernului ; cubanez. Castro nu a i mai fost văzut în public de la 26 iulie. El nu și-a făcut apariția nici cu o- cazia aniversării a 80 de ani, din această lună, a- limentând o serie de speculații conform cărora a murit sau e pe cale să moară. Delegația Congresului, formată din zece membri, a fost i cea mai mare de acestde la revoluția lui Castro din 1959.
fel care a mers în Cuba,

Sprijin democrat
Washington (MF) - Liderul grupului democrat din Senatul american, Harry Reid, a declarat, la sfârșitul săptămânii trecute, că va sprijini proiectul președintelui Bush privind suplimentarea trupelor americane din Irak pe termen scurt, dacă acest demers se înscrie într-un plan extins de retragere.Bush a dezbătut alături de experții americani noua strategie pentru Irak iar suplimentarea trupelor pe termen scurt pentru securizarea Bagdadului este unul dintre planurile avansate Casei Albe de către specialiști.„Dacă planul prevede o suplimentare pentru două sau trei luni ca parte a unui program de retragere așa cum s-a anunțat, până anul viitor în această perioadă, a- tunci, sigur, voi susține acest demers”, a declarat Reid, care va deveni liderul majorității democrate din Senat începând cu luna ianuarie.Vicepreședintele sunnit irakian Tareq al- Hashimi, a declarat că Statele Unite ar trebui să își sporească prezența militară în capitala Irakului, afectată de cele mai grave violențe. „Numărul militarilor americani este insuficient pentru a asigura securitatea în Bagdad așa cum trebuie”, a declarat acesta.

Liderul grupului democrat din Senatul SUA,
Harry Reid (Foto: epa)

Robert Gates
(Foto: EPA)

investit 
oficial
Washington (MF) - 
Fostul director CIA 
Robert Gates, a fost 
învestit oficial, ieri, în 
funcția de secretar 
american al Apărării, 
în locul fostului șef 
de la Pentagon, Do
nald Rumsfeld, a 
anunțat Casa Albă, 
citată de Reuters. Ro
bert Gates a fost în
vestit în funcție la ora 
locală 7.03 (14.03 o- 
ra României) de către 
șeful administrației 
prezidențiale, Joshua 
Bolten, în biroul a- 
cestuia, a precizat o 
purtătoare de cu
vânt. Președintele 
George W. Bush 
urma să participe la 
ceremonia de depu
nere a jurământului 
de către Gates, care 
va avea loc la Penta
gon, la ora locală 
13.15 (20.15 ora 
României).

8S Discursul de condam
nare a comunismului citit 
de președintele Băsescu a 
fost perturbat de PRM.București (MF) - Discursul pe tema condamnării comunismului rostit, ieri, în Parlament, de președintele Traian Băsescu, a fost perturbat de parlamentarii PRM, care au fluierat, au strigat și au huiduit, afișând un banner cu șeful statului în spatele gratiilor și cu inscripția „Pușcăria mafioților”.Banner-ul a fost purtat de președintele PRM Corneliu Vadim Tudor și de un alt parlamentar PRM prin fața prezidiului.„în mod cert nu mă o- presc”, a spus Băsescu, conti- nuându-și discursul.El s-a întrerupt, însă, de mai multe ori, din cauza flu-

Schimburi de focuri Grupările rivale palestiniene au fost implicate, ieri, într-o serie de schimburi de focuri în apropierea sediului din Gaza al Ministerului de Externe, controlat de mișcarea Hamas. SeMimM Se llwari a avut Ioc Intre gărzile prezidențiale, care asigură securitatea lui Mahmoua Abbas, și polițiștii care păzeau sediul ministerului. Un palestinian a murit în urma violențelor. (Fote: epa)
La marginea 
« Bucureștiul, avertizat 
că, în pofida aderării la 
UE, țara poate rămâne 
„la marginea Europei".

București (MF) - Autoritățile române au fost avertizate, ieri, cu ocazia conferinței de lansare a Aspen Institute România, că, în pofida aderării la UE, țara poate rămâne „la marginea Europei” dacă nu combate serios corupția și nu îmbrățișează principiile de bază ale „civilizației europene”.Aceste aprecieri au fost făcute de Dennis Deletant, profesor de studii românești la University College din Londra, invitat al conferinței inaugurale a Aspen România.Dennis Deletant a amintit că, din punct de vedere geografic, România este „la mar-

Președintele Traian Băsescuierăturilor și pentru a-i permite președintelui Senatului să ceară restabilirea ordinii.
Comunismul, condamnatPreședintele Traian Băses-

Europeiginea Europei”, dar a precizat că această „margine” are și semnificații mult mai profunde.El a făcut o critică aspră a guvernărilor succesive din România, după 1990, declarând că încă este nevoie de o revoluție a mentalității pentru unii dintre români.Una dintre tarele cele mai grave ale comunismului este, în opinia sa, ignorarea legii, percepția conform căreia legea este creată de autorități pentru propria protecție în fața cetățeanului, opinie care contravine practicii și mentalității democrațiilor vestice. Pe de altă parte, profesorul universitar Dennis Deletant a mai spus că Guvernele de după 1990 s-au făcut vinovate, deseori, de încălcarea demnității umane, bază a „civilizației europene”. 

(Foto: arhivă)cu a declarat, ieri, în fața Parlamentului, că, în Raportul elaborat de Comisia condusă de Vladimir Tismăneanu, a găsit rațiunile pentru care poate condamna regimul co

Asigurările premierului
București (MF) - Premierul Călin Popescu Tăriceanu i-a asigurat, ieri, pe ambasadorii statelor membre UE acreditați la București că România va susține continuarea dezvoltării proiectului european, după aderarea la Uniunea Europeană.Premierul a avut, la Palatul Victoria, o întâlnire de sfârșit de an cu toți ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați la București, principalul subiect discutat fiind viitoarea calitate a României de stat membru al U- niunii Europene.„Puteți conta pe faptul că România va susține a- profundarea integrării europene, un proiect politic care este aproape de inimi

munist din România.„Am găsit în acest document rațiunile pentru care pot condamna regimul comunist”, a spus Băsescu.El a adăugat că, pentru cetățenii României, comunismul a fost un regim impus de^ un grup politic autodesemnat ca deținător al adevărului, un regim totalitar, născut prin violență și încheiat tot prin violență.„A fost un regim de opresiune, care a expropriat poporul român de cinci decenii de istorie modernă, care a călcat în picioare legea și a obligat cetățenii să trăiască în minciună și frică”, a adăugat Băsescu.Președintele Traian Băsescu a afirmat, că, în calitate de șef al statului român, condamnă „explicit și categoric” sistemul comunist din România.
Negocieri reluate

Beijing (MF) - Negocierile multilaterale pe tema programului nuclear al Coreei de Nord au fost reluate ieri, la Beijing, a declarat un oficial sud-coreean, după ce acestea au fost boicotate mai mult de un an de Phenian, care a realizat un test nuclear la 9 octombrie.„Discuțiile au fost reluate după cum a fost prevăzut, în cursul acestei dimineți”, a declarat un membru al delegației sud-coreene. Informația a fost ulterior confirmată de a- genția oficială China Nouă.Negocierile reunesc China, Statele Unite, Coreea de Sud, Coreea de Nord, Japonia și Rusia. Nu a fost fixată nici o durată standard pentru această nouă sesiune care se desfășoară la Rezidența oaspeților distinși (Diaoyutai), în vestul Beijingului.O ceremonie oficială de deschidere a discuțiilor urma să aibă loc la prânz, continuată de o scurtă alocuțiune a fiecărui delegat, după-amiaza fiind consacrată unor întâlniri bilaterale, potrivit programului prezentat de delegația sud-coreeană.Negociatorul american Christopher Hill a cerut Coreei de Nord „să-și dovedească angajamentul în materie de denuclearizare”.
le noastre. Dorim să vedem Europa ca un actor major pe plan global, și nu doar ca o piață comună pe plan local”, a spus Tăriceanu.El a apreciat că aniversarea, în 2007, a celor 50 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma este o bună oportunitate pentru ca Europa să stabilească o soluție clară pentru viitorul proiectului european.Șeful Guvernului a arătat totodată că nu există niciun fel de condiționalita- te între continuarea extinderii Uniunii Europene și dezvoltarea proiectului eu- { ropean și a precizat că este foarte important ca statele membre UE să ofere statelor din Balcanii de Vest o perspectivă europeană.

Cotidian editat de SC Inform Media SRL, 
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 

Nr. ISSN 1220-9570

Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

TELEFOANE REDACȚIE: 0254-211275, 212157, fax 218061
ADMINISTRATA: 211275
MARKETING Șl PUBLICITATE: Magdalena Șerban - int.8806
DISTRIBUȚIE: Camelia Giga - int.8804
MICA PUBLICITATE: 212157
E-mail: cuvantul@informmedia.ro

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

Abonamentul la Cuvântul liber costă 8,9 Ici pentru o lună, 25,90 lei
pentru trei luni, 48;90 lei pentru șase luni și 89,90 lei pentru un an
la sediul redacției și la propriii distribuitori de presă, și 7,60 lei plus
taxele poștale la factorii poștali și la oficiile poștale din teritoriu,

Dacă vrei să testezi gratuit Cuvântul liber, timp de o lună, sună la
0801 030303 (netaxabil), devenind astfel cititor de .probă.

Reclamați i
privind •

difuzarea
ziarului

la telefonul
0801 030303

mailto:cuvantul@informmedia.ro


ACTUALITATE /3marți, 19 decembrie 2006
"Salariul medicilor va creste"• Cadouri Sindicatul Studenților din Petroșani continuă seria actelor de caritate pentru copiii nevoiași. Astfel, joi 21 decembrie, studenții vor merge la Petrila acolo unde 15 copii ai centrului de plasament se vor bucura de cadouri. (C.B.)

•Expoziție. Muzeul „Ion Raica" Sebeș în colaborare cu Muzeul de Etnografie și Artă Populară Orăștie organizează azi, ora 12, o expoziție temporară surpriză intitulată „Orăștie - Sebeș, punte peste veac". (I.J.)

Rușine! Multila
teral dezvoltată
Adrian Sălăgean
adrian, salagean@informmedia.ro

Statul român, prin acțiunea președintelui 
său, condamnă oficial trecutul roșu-sân- 

geriu al comunismului românesc. Cu alte 
cuvinte, statul român recunoaște că sub 
comunism a ucis, a mințit, a înșelat, a tero
rizat români nevinovați. Gestul președintelui 
Băsescu a fost unul de esență formală. O 
bornă ce trebuia împlântată în solul UE al 
României, imediat lângă cea care deconspiră 
Securitatea ca poliție politică.

La momentul actual nu e vital de impor
tantă exhaustivitatea sau seriozitatea docu
mentului întocmit de comisia Tismăneanu sau 
rolul acestei comisii. Important este că a exis
tat acest comunism și că el, atunci când nu 
era letal, a fost un sistem nociv pentru 
români. Prin urmare, era de așteptat ca o ast
fel de asumare istorică a vinovăției criminale 
a comunismului în România să înghețe 
prozaicul grețos al luptei politice la zi. Ar fi 
fost potrivită o dovadă de maturitate, cel 
puțin mintală, dacă nu politică, pentru a ne 
însuși acest trecut dureros demn și solemn.

I Medicii spun că sunt 
mult mai prost plătiți 
decât anul trecut și 
lucrează dublu.

Ina Jurcone
ina.jurcane@lnformniedia.roDeva - Dacă contractul- cadru persistă în actuala formă, atunci situația din sistemul sanitar va continua să meargă foarte prost, nu numai în laborator, dar și în spitale, unde există aparatură veche, nu există service pentru repararea acestora și din acest motiv este pusă în pericol securitatea bolnavilor, susțin medicii hunedoreiii. „Noul act normativ nu prevede majorarea veniturilor medicilor de familie și a celor din ambulatoriul de specialitate deși în celelalte sectoare au fost înregistrate creșteri între 20 și 40%. Din cauza salariilor mici, foarte
Calor Deva merge la 
Termocentrală

Și noi ce facem? Urinăm electoral pe 
memoria martirilor de la Gherla și Aiud. 

iNe coțofănim, sub ochii unor personalități 
ale lumii, în „poante" tip balul bobocilor la 
penitenciar. Huiduim prelung într-un moment 
grav, cu o „spontaneitate"... organizată de 
tristă amintire.

Mi-ar fi plăcut o despărțire de trecut gravă 
și bărbătească. A fost caraghioasă de la un 
capăt la altul. Mi-a fost rușine, domnilor par
lamentari ! Ca să mă înțelegeți bine: o rușine 
multilateral dezvoltată....

Deva (C.P.) - Centralele termoelectrice trebuie să intre în administrare locală, iar acest lucru ar putea fi posibil până la sfârșitul anului, a declarat, ministrul Economiei și Comerțului, Varujan Vos- ganian. „Experiența a arătat că aceste CET-uri trebuie să fie în administrarea primăriilor, ele sunt cele care alcătuiesc politica locală și cred că și aici situația de ambiguitate trebuie să se risipească”, este de părere Vosganian. La Deva, situația e diferită, Termocentrala Mintia nu va fi

Școlile mici în pericol
Deva (C.B.) - Din toamna anului viitor, școlile vor fi finanțate în funcție de numărul de elevi, a anunțat ministrul educației Mihail Hărdău. Școlile mici vor primi mai puțini bani, iar ca o consecință directă autoritățile locale vor fi nevoite să le închidă. în mediul rural, elevii vor fi nevoiți să învețe în altă localitate, iar primăriile să achiziționeze microbuze.

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.

CUVW
întrebarea săptămânii:
Credeți că încălzirea cu centrala 
termică de apartament va deveni 
mai scumpă decât cea în sistem 

*. centralizat?

Hoțul de „Bună 
ziua", lovește iarBăcia (M.T.) - După ce în urmă cu cinci zile, Iulian Muntean, de 29 ani, din Hațeg, a fost prins în flagrant după ce a furat din locuința Măriei S., de 37 de ani, din Sântuhalm, 100 de euro și 175 lei, pentru că instanța a decis cercetarea sa în stare de libertate, a două zi, vineri 15 decembrie, și-a reluat activitatea. Astfel, a intrat în locuința lui Ioan I., de 50 ani, din comuna hunedoreană Băcia, de unde a furat bijuterii în valoare de 1.000 lei, însă și de această dată a fost prins de polițiști în flagrant. Modul de operare al hoțului este pe cât de simplu, pe atât de eficient. El intră ziua în locuințele neasigurate și fură bunuri de valoare, care pot fi ușor de transportat. în cazul în care proprietarul locuinței îl surprinde, bărbatul salută politicos și cere im mic ajutor material. în prezent, acesta este cercetat în libertate, pentru furt calificat, pedeapsa prevăzută de lege fiind închisoarea, între 3 și 15 ani.

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

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume. Votul prin SMS poate fi tri
mis până în data de 22 decembrie, ora 24.

Iulian Muntean (Foto: T.M.)

Dr. Mircea Artean (Foto: Traian Mânu) Ovidiu Bîndea (Foto: Traian Mânu)mulți medici sunt tentați să plece în străinătate, la salarii mai mari. Ceea ce se spune în noul contract-cadru este neconvenabil pentru că valoarea punctului de consultații pe persoană nu va crește, nu vor crește salariile, iar activitatea medicilor a crescut exponențial”, declară dr. Mircea Artean, președintele Colegiu

trecută în subordinea primăriei. Hotărârea la nivelul Guvernului este de preluare de către Termocentrala Mintia a societății de furnizare a agentului termic Calor, a declarat viceprimarul Florin Oancea. Astfel s-a decis constituirea operatorului unic de furnizare a agentului termic în municipiu. „Mai avem de achitat o anumită sumă din datoriile istorice pe care CL Deva Ie are către Termocentrală. Sperăm să reușim plata până la finele acestui an”, a mai precizat Oancea. 
PrePây

un credit și jumătate!
U/ •) •

timp de 1 an, cu Orange PrePay ai:

* credit cadou să vorbești 10 minute național; 
ia fiecare 20 de minute consumate

• apeluri naționale la tarifele din rețeaua Orange
share

wvww prnnqe _____________________________________________ ____
oferta valabilă pontai once cartelă SIM Orange PrePay cumpărata și activată până la 3t decembrie; 
creditul cadou se acordă r> limita a 100 USD

lui Medicilor Hunedoara. Reprezentanții CAS Hunedoara spun că nemulțumirile medicilor n-au o bază reală. „Punctajul medicilor a crescut de la an la an. Pentru 2007 n-a apărut încă contractul- cadru, deci nu ne putem pronunța pentru ceva ce nu există încă. Salariul medicilor va crește, este clar, însă nu se
Crăciun pentru defavorizațiDeva (I.J.) - Cei mai defavorizați elevi din județ vor avea parte de vizita lui Moș Crăciun! întâlnirea va avea loc joi, 22 decembrie, de la ora 10,15. El se va întâlni și cu elevii claselor speciale 1, 2 și 3 de la Școala Generală "Octavian Go ga” din Deva. Aceasta este singura școală pilot din județ pentru copiii cu diza- bilități. “Va fi primul Moș Crăciun autentic și darnic din viața lor. Totul va sta sub genericul unei serbări a “Pomului de Crăciun”, declară Alexandru Tokar,

(61315)' 

știe cu cât. Deocamdată ei trebuie să treacă de evaluare alături de toți furnizorii de servicii medicale din țară. Aceasta se va întâmpla în ianuarie 2007. Abia după aceea vor ști mai multe despre ce le va aduce viitorul”, declară Ovidiu Bîndea, purtător de cuvânt al CJAS Hunedoara.
președintele Asociației Umanitare Non Profit Ses- tras Deva, organizatorul evenimentului.

Vine Moș Crăciun!

mailto:salagean@informmedia.ro
mailto:ina.jurcane@lnformniedia.ro
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1848 - A murit Emily Bronte, scriitoare engleză («La 
răscruce de vânturi») (n. 1818).
1910 - S-a născut scriitorul francez Jean Genet, exponent 

al teatrului absurdului (m.1986) 
1915 - S-a născut cântăreața 
franceză Edith Piaf (m. 1963).
1944 - S-a născut chitaristul rock 
britanic Alvin Lee (formația 10 Mears 
After).___________________________
1996 - A încetat din viață, la

reședința sa din Paris, în urma unui cancer al pancreasu
lui, actorul italian Marcello Mastroianni (foto) (n. 1924).

Prognoza pentru astăziAverse de ploaie. Maxima va fi de 1°C, iar minima de -3°G.
Prognoza pentru două zile
Miercuri. Lapoviță. Maxima va fi de 1°C, iar minima de -6°C.Joi. Condiții de ninsoare slabă. Temperatura maximă va fi de 2°C. Minima va fi de circa -6°C.

Calendar Creștin-Ortodox_______________________
Sf. Mc. Bonifaciu și Cuv. Aglaia din Roma; Sf. Ier. Grighen- 

tie; Sf. Mc. Trifon.
Soluția Integramel din numărul precedent: T - B - I - G - HIBERNARE - GARA - 
FES - CAMERA - UT - NB - ALO - O - FIUT - BRUN - A - SASI - Ml - TK - IT - 
ME - OMNIVORE - BAI - NARAV - LEPSI - SA - BARA - U - ENE - TU - DL - PRAF

TO*»

W

&

A

Berbec
Un succes la școală, la examen, în cadrul unei negocieri 
pe teme de afaceri - în special cu străinătatea. Poate 
obțineți acum pe ultima sută de metri o sponsorizare.

Taur
Cel mai activat segment, azi cel puțin, este cel bancar. Intră 
bani, greu de crezut că o să-i plasați îair-un depozit ban
car, pentru că aveți multe lucruri de cumpărat.

Gemeni
Confirmări - obligatoriu de bun augur. Semnați un con
tract, încasați bani, prima de Crăciun, alt bonus. E o reușită, 
cel puțin dacă nu cumva vor fi mai multe.

In colectivitate se desăvârșește nu știu ce graieat - pare să 
fie un moment important din punct de vedere profesio
nal.

Leu
Sfera colaborări este frumos animată. O mal fi încă de lucru, 
dar vin bani din activități extraprofesionale și alte - pro-
săbii - mici atenții din partea unor heneficlarl.

Fecioara
Se încheie niște lucrări de reparații în locuință. Aruncați 
toate vechiturile, puneți altele noi în locul lor, le-ați fi 
comandat deja șl sosesc în cursul zilei de azi.

Balanța
Reușită în plan intelectual. Luați note bune la examene, vi 
se aprobă transferul în altă grupă de studiu, la.altă disci
plină, primiți bursă - e o reușită.

Scoraion
Se observă □ sumă de bani din care vă veți alimenta, cu 
sau fără card, ca să cumpărați tot ce trebuie de sărbători 
și să plătiți și toate datoriile.

Săgetător
Reușite pe mai multe planuri. Oricum se vede o mulțumire 
sufletească după ce v-ați luptat luni de zile cu un proiect. 
Acum vin recompensele.

Calendar Romano-Catolic
Fer.Urban al V-lea, pp.

Calendar Greco-Catolic
S. Bonifaciu, m.

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
în perioada 4 - 23 decembrie, Cuvântul Liber vrea sâ f 
continui să-i demonstrezi cât de ușor te poți juca cu } 
cuvintele. Dezleagâ corect toate integramele apărute i 
în această perioadă, realizează o colecție și trimite-o J 
alături de talonul completat, pe adresa redacției: Deva, J

Nume.....
Prenume 
Adresa

tmnurcu apa, nai, count
■ ------ - -  JA. ---------.----------------------.'w------------------ V- - - - «- - . - i - -

Energie electrică______________________ _______
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 
orele:
8.Q0 - 14.00 în localitățile Valea Arsului, Crișcior, Bucureșci, 
Rovina, Șesuri și Curechiu.
9.00 - 16.00 în localitățile Dealu Mic, Toplița, Vălari, Galeș, 
Mladin, Dăbăca și Hășdău. în aceste localități energia elec
trică va fi întreruptă, între aceleași ore, și în 20 decem
brie.

Gaz___________ ■_______________________________
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întrerupta în Deva, 
între orele:
9.00 - 15.00 pe B-dul Decebal bl.K, sc. A și N. Bălcescu, 
bl. 34, sc. B.

APă_________________ .________________________________
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întrerupta

sau depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber, până 
în 28 decembrie. Extragerea va avea loc în 29 decem
brie, iar numele câștigătorului va fi publicat în ediția 

: din 30 decembrie.
noi continuam sA Iți dAm banii
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajații Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I și II.

I 
I
I

Localitatea
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □

a M „ SBi

Ciulama de ciuperci
Ingrediente: 2 linguri cu vârf de făină, 6 linguri de ulei, 2 conserve de ciuperci tăiate, 200 ml zeamă de la ciuperci, 100 ml lapte, sare, piper.
Mod de preparare: Se amestecă făina cu uleiul până obțineți o pastă. Se amestecă continuu la foc mediu până începe să se coloreze ușor. Se stinge cu zeama de la ciuperci și cu laptele. Se adaugă sare și piper după gust. Se amestecă să nu se prindă de fund. Se mai adaugă zeamă, dacă este nevoie, până ajungeți la consistenta dorită. De regulă trebuie să fie ca o smântână foarte groasă. Se adaugă ciupercile și se mai amestecă 2 minute. Se servește fierbinte cu mămăligută.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

7:00 Jurnalul TVR
8:00 Justiție militară (s).
HCu: David James 

Elliott, Catherine Bell 
8:55 Vrei să fii No. 1? 
9:00 Joaca de-a poveștile(r) 
9:30 Desene animate: 

Spioanele 
10:25 TVR 50 
10:35 Parteneri de week-end 

(reluare) 
11:05 Nocturne (r) 
11:50 Integrame despre inte

grare (2 episoade) 
12:00 Dis-de-seară (r) 
13:00 Cony și restul lumii

B(ep. 93, SUA, 2003) 
13:30 Desene animate 
13:50 Minunata lume Dis

ney. Concurs 
14:00 Jurnalul TVR 
15:00 Teleshopping 
15:30 Kronika 
17:00 Jurnalul TVR 
17:15 0 zi din viața lui Joe

B(ep. 2, SUA, 2003) 
17:40 Crăciun culinar 
17:45 Vrei să fii No. 1? 
17:50 Minunata lume Disney 
18:00 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR

20:15 Tatăl meu
" (dramă, SUA, 1994). 

Cu: Steve Martin, 
Gabriel Byrne, Laura 
Linney, Catherine 
O'Hara. R.: Gillies 
MacKinnon

22:10 Hollywood star. Steve 
Martin (doc.)

22:45 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

23:05 Prim plan 
2345 Dinastia (ep. 13)

0:15 Integrame despre 
integrare (2 episoade). 
Prezintă Răzvan 
Petrișor

030 Viața ca-n filme (ep.
B25, comedie, SUA, 

1990)
1:10 Sărbătoarea țapului 

(dramă, Spania/Anglia, 
2005). Cu: Isabella 
Rossellini, Miguel Acta

3:25 Jurnalul TVR (r)
425 Viața ca-n filme (r) 
4:50 Dănutz SRL (r)

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

9:10 Omul care aduce 
cartea 

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

10:15 Om sărac, om bogat
B(s, r)

11:15 Dispăruți fără urmă
B(s, r)

12:15 La Bloc (r) 
13:00 Știrile ProTv

Te uiți și câștigi 
Moș Crăciun existăl 

13:45 Viață de adolescent 
«(dramă, SUA, 2005).

Cu: Alexa Vega, Lisa 
Vidai, Leah Pipes 
Te uiți și câștigi 
Moș Crăciun existăl 

16:00 Tânăr și neliniștit (s)
BTe uiți și câștigi 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
Te uiți și câștigi 

17:45 Om sărac, om bogat
0(s). Cu: Horia Brenciu, 

Șerban lonescu 
18:45 Dăruiești și câștigi 
18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv

20*30 Masca neagră 2:
E Orașul măștilor 

(acțiune, Hong 
Kong/SUA, 2002). Cu: 
Andy On, Tobin Bell, 
Jon Polito, Teresa He
rrera, Tyler Mane. R.: 
Hark Tsui 

22:15 U Blx 
2300 știrile Pro Tv. Sport 
2345 Prietenie pe muchie

3 de cuțit (s, SUA, 2003). 
Cu: Dylan Walsh, 
Julian McMahon, John 
Hensley, Valerie Cruz 

045 La Blx (r) 
1:10 Omul care aduce 

cartea (r)
1:15 Știrile ProTv 
2:15 Masca neagră 2: 

Orașul măștilor (film, r)
430 Prietenie pe muchie 
Bde cuțit (r)

5:00 Stilul Oana Cuzino (r) 
530 Te vezi la Știrile Pro

Tv(r)
630 Apropo Tv (r)

J 6:00 In gura presei 
cu Mircea Badea

730 Matinal: Dimineața 
devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos

900 în gura presei 
(reluare)

* 10:00 Concurs interactiv 
11:00 Vivere (serial)

1 12:00 Vocea inimii (serial) 
, 13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
13:45 Revanșa starurilor 

(divertisment) (r)
, 1600 Observator

164 5 9595, te învață ce să 
fad

s 18:00 Vocea inimii (serial, 
B dramă, România, 

2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Cezara 
Dafinescu, Alexandru 
Repan, Ion Dichiseanu, 
Marius Bodxhi, Maria 
Dinulescu, Andreea 
Măcelaru Șotron 

1900 Observator cu
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport
Meteo

2030 Din dragoste 
(divertisment) 

2230 Fast Food (serial
‘ Bcomedie, România, 

2006). Cu: Alina 
Crișan, Sorana 
Mohamad, 
Adrian Nartea, 
Edgar Nistor

2300 Observator 
cu Andreea Beredeanu 
și Andrei Zaharescu. 
Sport

2400 Alias (serial)
1O0 întâmplări hazlii (s) 
730 Concurs interactiv 
300 întâmplări hazlii (s) 
4:15 Animax: .Roboți 

uriași - Heavy Gear* 
5:15 Vivere (r)

Rtdactla Jutnal TV 
nu tji Mumă răspunde
re* pentru eventualele 
modificări survenite In 
programele TV, duna * 
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Capricorn
Cu orice problemă v-ați fi confruntat - de sănătate sau de 
serviciu - gata, acum s-a rezolvat, s-a încheiat totul cu bine. 
V-ați revenit la normal.

Vărsător
Un ajutor substanțial din partea unor oameni care nu cer 
nimic în schimb. Și chiar o să vă Impresioneze gestul lor. 
Vi se acordă vreun premiu?

Pești
Bani; salariu, primă, un cadou de la cineva - o surpriză de 
fapt. Pare să fie mai mult decât ați sperat - un fel de bonus, 
pe lângă multe altele.

6:00 Rebelde (r) 7:00 Suflete800 Lecția de... știință (r) 8:30
Poveste fără sfârșit (s, r) 900 rănite (r) 9:00 Culoarea păca- 
Jeremiah (s, r) 10:00 Tono-; tului (s, Brazilia, 2004) 11:00 
matul DP21130 Caracatița (r) Bărbatul visurilor mele (r) 
1225 Populații străvechi (r) ’ 12:00 Pariul iubirii (serial, Me- 
13.00 Zestrea românilor (dx., xic, 2004) 13:00 Jurământul (s) 
r) 1400 ABC... de ce? 1430 15:15 Rețeta de acasă 1530 
Poveste fără sfârșit (s) 15:00 1 Suflete rănite (s) 17:30 
împreună în Europa 16:00 Jur- Poveștiri adevărate 1830 
naiul TVR (r) 1630 Tribuna par- Rebelde (s) 19:30 SOS, viața 
tidelor parlamentare 17:00 mea! (s, Argentina, 2006) 
Jeremiah (s, SUA, 2000) 1800 2030 Iubire ca în filme (s, 
Lecția de... geografie. La piim- România, 2006) 21:30 Daria, 
bare prin Asia (dx., Marea Bri- ‘ iubirea mea (s) 2245 Tărâmul 
tanie) 1835 Caracatița (s) 
1925 Școala părinților (doc.) 
2030 Arta supraviețuirii 2100 
Ora de știri 22:10 Castelanul 
(partea a ll-a) (dramă, Franța, 
2002) 0:05 Campionatul de 
comedie (r) 030 Familia mea 
dementă (d. a., SUA, 1999).
130 Jurnalul Euronews

pasiunii (s) 2345 Bărbatul 
visurilor mele (s) 045 Poveștiri 
adevărate (r) 1:45 Iubire ca în 
filme țs, r)

♦ .-X *
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06.30-07.00 Observator (r)
16.30-1645 Știri locale

11:00 Baronii (film serial) 
12:00 Look who is winning 
1300 țara Iu' Papură Vouă 
(emisiune de divertisment) 
13:20 Look who is winning 
14:30 Miezul problemei 
(reluare) 16:20 Bărbatul din 
vis (film serial) 17:20 
Naționala de bere 18:30 
Știri Național TV 19:45 Jara 
Iu' Papură Vouă (emisiune 
de divertisment) 20:15 Trei 
ceasuri... 22:00 Baronii

8:00 Sport cu Florentina 8:15 
Un dar din dragoste: Povestea 
lui Daniel Huffman (film, r) 
1030 Teleshopping 11:00 
Tele RON 13:00 Play 1430 
Dragoste și putere (s) 15:00 
Copacul fermecat (dramă) 
1730 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
18:00 Focus 19:00 Cele mai 
uimitoare filme din lume 
1945 Celularul (s) 20:00 Ciao 
TV 20:30 Mondenii (serial pa
rodie) 21:00 Gogo Mania 
2130 Farsele lui Jugaru 22:00 
Trăsniți în N.A.T.O. 22:30 
Focus Plus 23:30 Celularul (r) 
23:45 Trădați în dragoste (r) 
0:45 Focus (r)

11:15 Telefonul de la miezul 
nopții (s) 12:15 Verdict Crimă!
(r) 13:15 Taz-Mania (s) 13:45 
Liga juniorilor (s) 14:15 Tele
fonul de la miezul nopții (s) 
1530 Smallville (r) 1630 Ca- 
n familie (r) 17:00 Calea mis
terelor (s) 18:00 Verdict: 
Crimă! (s) 1930 Viața la Casa 
Albă (s) 20:00 Entertainment 
News 2020 Joan din Arcadia
(s) 2130 Ca-n familie (s) 
22:00 Teroare la Casa Albă 
(acțiune, SUA, 1998) 24:00 
Sub Pământ SRL (s)

(documentar) 11:00 Ne 
privește 12:00 Știri 1305 Un 
nou început (r) (doc.) 14:35 
Lumea cărților. Cu George 
Mihalcea 15:00 Teleshopping 
1535 Moș Nicolae în Olanda 
16:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru (r) 18.00 6! Vine 
presa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 20:00 No Comment. 
Reality-show cu Irinel Colum- 
beanu și Monica Gabor 22:00 
Nașul. Talk-show cu Radu 
Moraru 2400 Știri. Emisiune 
informativă

1220 Hoț și polițist (comedie, 
Canada, 2004). 13:55 Sister 
Act 2: De la capăt (comedie, 
SUA, 1993). 1545 Copilu' Iu' 
tătiaj' (comedie, SUA, 2004). 
17:15 într-un suflet (aventuri, 
SUA, 2004). 18:45 Empire 
Falls (partea I) (dramă. SUA, 
2005). 20*35 Empire Falls (par
tea a ll-a) (dramă, SUA, 2005). 
22:00 Deadwood (Ep. 19, 
dramă, SUA).23:00 Insula (a- 
venturi, SUA, 2005). 1:15 Ochii 
de aistal (thriller, Italia, 2004). 
3:00 Răzbunare și iertare 
(thriller, SUA, 2004).
*

11:15 Fabrica 12:00 Realitatea 
de la 12:00 13:15 EU, Româ
nia 14:00 Realitatea de la 
14:00 14:50 Realitatea bursi
eră 15:15 Fabrica 16:50 Mar
fa 17:15 România fără fron
tiere 17:45 Editorii Realității 
18:00 Realitatea de la 18:00 
18:50 Realitatea zilei 20:45 
România fără frontiere 21:50 
Prima ediție 22:05 100% cu 
Robert Turcescu 23:00 Reali
tatea de la 23:00 23:15 Rea
litatea all-inclusive 24:00 Rea
litatea de la 24:00

7:00 Tehnologie extremă 830 
Petrol, sudoare și platform' 
930 Australia sălbatică 10/ 
Superstructuri 11:00 Con
fruntări și fiare vechi 12:00 
Tehnologie extremă 13:00 
Petrol, sudoare și platforme 
1430 Australia sălbatică 1530 
Braîniac. Maniaci ai științei 
1630 Curse 1730 Automobile 
americane ■ recondiționate 
1830 Motociclete americane 
1930 Alegerea dvs. 2030 Top 
Ten 21:00 Discovery Atlas 
23:00 Curse și fiare vechi 
24:00 Bătălia de la Cemobîl 
2:00 Curse 330 Automobile 
americane recondiționate
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www.structuraiunds.
Deva (C.P.) - Aceasta este o pagină de internet dedicată 
mediului de afaceri și comunităților locale Interesate să 
acceseze și să gestioneze programe cu fonduri structurale.

Bani pentru tinerii fermieri
CURS VALUTAR BNR • 19.12.8008
1 euro 3,4238 lei

■ k ' dolar american
1 gram aur

2,6145 lei
51,8877 lei

TOEFOANE UTILE
Dispecerat apă rece 227987
Dispecerat apâ caldă 217808
Dispecerat EleeMca 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 958
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221148

■ Tinerii care cumpără 
ferme vor primi, de 
anul viitor, o primă de 
instalare la sat.
Clara Păs___________________
clara.pas@lnformmedia.ra

Deva - Tinerii care intră în afaceri în agricultură, prin a- chiziționarea sau preluarea unei ferme, vor primi, din 2007, o primă de instalare în mediul rural, al cărei prag maxim este, în UE, de 55.000 euro. Banii sunt destinați dezvoltării afacerii și încurajării tinerilor antreprenori, iar măsura este inclusă în Planul National de Dezvoltare Rurală, a afirmat secretarul de stat din Ministerul Agriculturii, Dănut Apetrei. România va primi, în perioada 2007 - 2013, fonduri de opt mid. euro de la UE, pentru dezvoltare rurală.
Părerea oamenilor„Măsura este bună. Mie îmi place să trăiesc și să muncesc

Nlcoleta Rusla tară. De fapt stau la sat și cu asta mă ocup, cu munca câmpului și creșterea animalelor. Nu mi-ar fi greu să fac acest lucru”, spune Nico- leta Rus din Zdrapti. „Nu prea cred că tinerii vor fi interesați de această ofertă. în primul rând nu au pregătirea necesară în domeniul agricol pentru a lucra eficient pă-
Gala Tineretului la vot!

Eugen Rus Luciana Pripmântui. Apoi nu dispun de utilaje, e drept că le-ar putea cumpăra cu banii primiți. Și poate ce este mai important este faptul că tinerii vor viată mondenă, nu să meargă la tară. Majoritatea sunt crescuți la bloc, iar în mediul rural nu regăsesc condițiile pe care le au la oraș. Aici au apă caldă, încălzire, pe când

dacă merg la tară trebuie să- și taie lemnele, ca pe vremea bunicului, să aibă aceste utilități”, crede Luciana Prip, din Deva. „Bănuiesc că acordarea acestor bani va aduce tineri la sat. Iar suma este destul de mare. Personal cred că măsura este una bună și binevenită”, este de părere Eugen Rus din Zdrapti.

HARARE
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Amplasarea aparatelor radar în data de 19,12.2006:
- DN 7: Zam - Ilia - limită jud. Arad;
- Dl 687: Bârcea Mică - Eristur - Hunedoara - Hășdati
- Deva: B-dul Decedai, Calea Zarandului, str. Horea și Mihai 
Eminescu.

AUDIENȚE MARTI
Prefectura Județului Hunedoara:
Cristian Marius Vladu, prefect începând cu ora 10.00

Consiliul Județean Hunedoara:
Dana Dan, secretar general

Inspectoratul de Jandarmi Județean

09.00-12.00

Colonel Sălan Viorel, comandantul IJJ

Primăria Municipiului Deva

12.00-14.00

Florin Oancea, viceprimar

Primăria Municipiului Orăștie

09.00-12.00

Alexandru Munteanu, viceprimar 09.00-11.00

■ Voturile pentru cele 
mai bune organizații 
de tineret s-au încheiat 
ieri, la ora 12.

Ina Jurcone__________________
lnajurconfi@infcrmmedla.ro

Deva - Propunerile pentru anul 2006 au vizat cel mai bun proiect, cel mai bun SAT, cel mai bun președinte și au fost făcute de Direcția Județeană de Tineret Hunedoara. Pentru cel mai bun proiect,de sau pentru tineret au fost nominalizați: 1. SOS CASTELUL - Asociația Tinerilor Activi pentru Comunitate Deva, 2. Valea Jiului pentru Tinerii Anului 2006 - Clubul de Speologie Rhinolophus Lupeni, 3. Sărbătorirea Zilei

Tineretului - Organizația Națională Cercetașii României - Centrul Local Hunedoara, 4. Curs de inițiere în realizarea actelor de prezentare antre- prenorială - Asociația Teser- act - Club de Literatură și artă, 5. Consiliul Județean al Elevilor - Factor Activ în Sistemul Liceal - Asociația Lala - Land Deva. La categoria cea mai bună structură asociativă de sau pentru tineret au fost nominalizați: 1. Sindicatul Studenților Democrati din Universitatea din Petroșani, 2. Asociația Tinerilor Activi pentru Comunitate Deva, 3. Organizația Națională Cercetașii României - Centrul Local Hunedoara, 4. Asociația Act 4 Europe Hunedoara și 5. Asociația Amigos Deva. Pentru cel mai bun președinte au

Cei mai activi organizatori au fost premiațifost nominalizați: 1. Ciodaru Dacian - Sindicatul Studenților Democrati din Universitatea din Petroșani, 2. Capota Florin - Asociația Act 4 Europe Hunedoara, 3. Nut Alin - Asociația Amigos Deva. 4. Gherman Laurian - Organizația Națională Cercetașii României - Centrul

Local Hunedoara și 5. Militant Ștefan - Clubul de Speologie Rhinolophus Lupeni. Juriul Galei a fost format din trei reprezentanți ai DJT Hunedoara, un reprezentant mass media - Cuvântul Liber și reprezentantul administrației publice locale - Attila Dezsi, subprefect.

SUDOKU
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Sunt sigură că românii vor tăia porcul ca și până acum pentru că la noi este foarte puternic spiritul tradiției! Poate cu timpul se va pierde și această tradiție!
Maria Tat, 
Deva

-produsele din porc, tradiționale la români, nu vor lipsi de pe mesele românilor nici după integrarea tării noastre în Europa. Românii vor tăia porcul în fiecare an!
Elisabeta Pascu, 
Deva

Da! Sunt de părere că românii nu vor renunța la această tradiție pentru că bucatele de Crăciun căutate sunt tocmai cele „de casă”. Va mai dura până se va renunța!...
LlVIU PĂUNESCU,

SlMERIA

Eu cred că vor fi tot mai putini românii care se vor încumeta să mai taie porcul acasă, cum o făceau până la integrarea noastră în Europa! Unii, însă, nu Vor renunța!
Ioan Florin Stoia,
Deva

Nu cred că românii vor renunța la tradiția preparării porcului pe care-1 cresc acasă! Tăierea se va face în continuare tradițional, cum se făcea și înainte de ’89, pe ascuns!
Florea Zafei, 
Deva

Soluția jocurilor din numărul precedent
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Demitere
Deva (C.P.) - La ședința la care au participat toti președinții de organizații locale ai TNL din județ s-a decis dizolvarea Biroului Municipal de Tineret Hunedoara și demiterea din funcția de președinte a lui loan Lobont- Deciziile au fost luate ca urmare a lipsei de activitate a organizației și refuzul în mod repetat de a răspunde solicitărilor conducerii județene a TNL Hunedoara, spune Bogdan Radu Tîmpău.

Pregătirea
■ Investitorii pot învăța 
cum să pregătească 
proiectele ce vor fi fi
nanțate cu fonduri UE.

București (MF) - Ministerele care dețin autorități de management ale proiectelor cu finanțare europeană au publicat pe Internet proiectele așa- numitelor programe Complement, care oferă potențialilor beneficiari informații pentru pregătirea proiectelor, a anunțat, ieri, Ministerul Finanțelor Publice. Programele Complement furnizează informații

proiectelor europeneprivind axele prioritare, domeniile majore de intervenție, tipurile de proiecte și criteriile de eligibilitate ale acestora, precum și plafoanele de finanțare. Programul Complement este un document programatic elaborat pe baza Programului Operational, dar care poate fi folosit independent de acesta. Ghidurile Solicitantului pentru Programele Operaționale vor fi disponibile pe site-urile autorităților de management în momentul în care negocierile cu CE vor fi aproape de finalizare. Ghidurile Solicitantului vor fi elab

orate de autoritățile de management, câte unul pentru fiecare P.O. sau chiar la nivel de axă prioritară din cadrul programului. Ele vor conține criteriile de eligibilitate și de selecție aplicate în evaluarea proiectelor, precum și detalii referitoare la termenul de depunere a proiectelor, cheltuielile eligibile, documentele care trebuie să însoțească cererea de finanțare (avize, studii, documente de confirmare a cofinanțârii), în funcție de tipul de proiect.Mai multe informații: www.mie.ro

http://www.structuraiunds
mailto:clara.pas@lnformmedia.ra
mailto:lnajurconfi@infcrmmedla.ro
http://www.mie.ro
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Mită la... drumul mare• Colindați de copil. Polițiștii hunedoreni primesc astăzi vizita copiilor de la „Centrul de Integrare Socială și Profesională a Copiilor și Tinerilor cu Dizabilități", din Bretea Strei, aflați „în grija" polițiștilor hunedoreni. Copiii îi vor colinda pe polițiști, iar la final vor primi daruri din partea acestora. (M.T.)

Tone de fier vechi sunt furate zilnic

■ Doi „drumari" ară
deni, au fost prinși în 
timp ce ridicau mita de 
la un hunedorean.

Mihaela Tămaș_______________
mihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - Șoferul unei firme hunedorene a fost oprit în trafic de angajații Administrației Naționale a Drumurilor în Arad (AND). Motivul consta în depășirea gabaritului maxim admis a încărcăturii transportate. Pentru aceasta firma era pasibilă de o amendă de 8.200 de lei. Pen
Furturi la indigo

Ultimii militari în 
termen au plecat acasă

Hunedoara (M.T.) - Doi bărbați au fost prinși în flagrant de polițiștii hunedoreni în timp ce încercau să părăsească incinta societății comerciale „Mittal Steel”, din Hunedoara, cu sute de kilograme de fier vechi, încărcat în căruțe. Iancu R., de 37 ani, din Hunedoara, a fost prins în flagrant, în jurul orei 18:00, în timp ce sustrăgea cu o căruță 251 kilograme fier vechi din incintă. în aceeași zi, însă în jurul orei 12:30, polițiștii Biroului Poliției de Ordine Publică Hunedoara, l-au prins în flagrant pe Vasile B., de 31 ani, din aceeași localitate, care furase 620 kilograme fier vechi din incinta aceleiași societăți. Cei doi bărbați intenționau să valorifice fierul vechi la un centru de colectare a deșeurilor feroase. Luați la întrebări de către oamenii legii, cei doi au declarat că persoane necunoscute le-au cerut să transporte deșeurile feroase, urmând să primească o parte din contravaloarea transportului. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi hunedoreni riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 3 la 15 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

■ Peste 150 de militari 
în termen, din județul 
Hunedoara, au fost tre- 
cuți în rezervă.

Mihaela TAmaș
mihaela.tarnas@informmedia.ro

Orăștie - Ultimii militari în termen hunedoreni care și-au satisfăcut stagiul militar obligatoriu la Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Centrul de Pregătire și Perfecționare „Aurel Vlaicu”, din Orăștie, au fost trecuți în rezervă, ieri. „începând cu 1 ianuarie
Decebaliștii au adus Europa în
■ Un proiect educativ se 
derulează la Colegiul 
Național „Decebal" cu 
scopul cunoașterii UE.

Sanda Bocaniciu
sanda.hocaniciu@inframmedia.ro

Deva - La Colegiul Național „Decebal”, în aceste zile premergătoare intrării țării noastre în UE, dar și în preajma sfintei sărbători a Crăciunului, se derulează proiectul educativ „Crăciunul la poarta Europei”. Ieri au fost prezentate, în fața unei comisii, programe cu obiceiurile de Crăciun ale câte unei țări europe-
Polițiștii hunedoreni au aplicat, la sfârșitul săptămânii trecute, 304 amenzi la legea circulației, din care 44 la regimul de viteză, și au ridicat în vederea suspendării 22 permise de conducere, din care 2 pentru consum de alcool. Valoarea totală a amenzilor a fost de 32.319.6 lei. (Foto: clj

Sărbători în frig
Petroșani (MF) - Câteva mii de locuitori din Petroșani și Vulcan au rămas în frig, mai multe zile, din cauza sistemului de ter- moficare învechit. Conducta magistrală care vine de la Paroșeni are o vechime de peste 30 de ani, iar acolo unde nu s-au făcut investiții aceasta cedează. Directorul SC Termoficare SA din Petroșani, Gheorghe Berea, a spus că a convenit, cu toate riscurile, să fie furnizată căldura în zonele afectate măcar pe timpul nopții. „Cu toate pierderile, vom da căldură noaptea. Este vorba de câteva zone, unde spărturile sunt în magistrala de la Paroșeni și afectează o bună parte din consumatori”, a declarat Berea. Numai în municipiul Petroșani sunt zeci de blocuri în care nu era furnizat agent termic, toate în cartiere centrale, acolo unde magistrala a cedat din cauza vechimii.

Consideră comunis
mul o idee bună

București (MF) - Majoritatea românilor (53 la sută) consideră comunismul o idee bună. Dintre aceștia 12 la sută spun că a fost bine aplicată, iar 41 la sută prost aplicată și numai 34 la sută apreciază comunismul ca fiind o idee proastă, relevă Barometrul de Opinie Publică al Fundației pentru o Societate Deschisă din luna octombrie 2006. Cercetarea se fundamentează pe un sondaj de opinie realizat în perioada 7- 19 octombrie 2006, pe un eșantion de 1975 de persoane în vârstă de 18 ani și peste, reprezentativ pentru populația adultă neinstituțio- nalizată a României, cu o e- roare tolerată de aproximativ (plus, minus) 2,3 la sută. Culegerea și introducerea datelor a fost asigurată de The Gallup Organization România. Selecția responden- ților a fost făcută pe baza listelor electorale, asigurând astfel consultarea populației inclusiv din zonele rurale mărginașe. 

tru a nu-i aplica amenda, funcționarul AND Arad a cerut administratorului 1.500 lei, spunându-i că vrea ca banii să fie transferați on-line la Oficiul Poștal 1 Arad, în aceeași zi. în cazul în care nu primea banii, funcționarul a amenințat că, în următoarea zi, va întocmi procesul verbal de sancționare. în urma negocierilor, purtate prin telefon, cu patronul firmei hunedorene, funcționarul AND a fost de acord să primească doar 1.000 lei prin poștă, iar restul de bani să-i primească ulterior. „Am fost anunțați de administrator, iar ofițerii

2007 personalul Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara va fi format exclusiv din cadre militare, ofițeri și subofițeri, în sectorul operativ, și personal civil în sectorul administrativ. Trecerea în rezervă a ultimilor militari în termen constituie încheierea unei îndelungate tradiții, dar și un pas important în realizarea procesului de profesionalizare a instituțiilor militare ale Ministerului Administrației și Internelor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara, sublocotenent Nicolae Răducu. Ceremonialul militar 

Prezentarea Marii Britanii, în clasa a Xll-a E.ne - la clasele a Xll-a sau a clasele a VIII-a. Pentru reali- unei zone a țării noastre - la zarea proiectelor lor, elevii au

Direcției Generale Antico- rupție (DGA) - Birourile Hunedoara, Arad și Timiș, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, au supravegheat oficiul poștal, unde în jurul orei 19.00, au apărut bărbații, îmbrăcați în uniforme AND.Cei doi au ridicat banii și au fost reținuți la ieșirea din oficiu”, declară șeful Biroului Anticorupție Hunedoara, subcomisarul Virgil Suba. Cei doi au fost prezentați Tribunalului Hunedoara cu propunerea de arestare preventivă, însă instanța a dispus 

Militarii hunedoreni și-au luat adio de la arme (Foto: t Mânu)de trecere în rezervă a militarilor în termen care s-au pregătit și au executat misiuni în aceste instituții s-a desfășurat la Centrul de Pregătire și Perfecționare „Aurel Vlaicu” din municipiul Orăș

si Cuvântul liber

Imagini surprinse de ofițeri din 
cadrul DGA (Foto: DGA)cercetarea lor în stare de libertate.

tie. Prezent la ceremonie, prefectul județului, Cristian Vla- du, a înmânat soldaților, din partea Ministerului Administrației și Internelor, diplome de merit și ceasuri de mână.
liceupus mână de la mână și au realizat câte un scenariu. Au fost cântate colinde sau cântece ale țării prezentate și s- au pregătit, pentru a fi gustate de membrii comisiei, bucate și băuturi tradiționale. Sălile de clasă au fost decorate în culorile drapelelor fiecărei țări și au fost interpretate scenete reprezentative pentru a marca Crăciunul sau ambientul unei mese festive din țara prezentată. Zilele următoare, activitatea va continua cu alte clase.

www.huon.ro
Vezi fotografii pe 
ww^huojkro^

CONCURS

mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
mailto:mihaela.tarnas@informmedia.ro
mailto:sanda.hocaniciu@inframmedia.ro
http://www.huon.ro
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Derby
■ Campioana FC CIP și 
nou-promovata Quasar 
au făcut spectacol în 
derby-ul Devei.
ClPRIAN MARINUț
ciprian.marinut@informmedia.ro

• Nemulțumire. Fotbaliștii de la Jiul Petroșani s-au arătat nemulțumiți de faptul $4 că o parte din suporterii echipei care vin la stadion când au meciuri acasă susțin echipa Steaua București. „Nu ne susțin deloc, și de aceea s-a creat o presiune asupra noastră", a spus Dulcea. (V.N.)
• Masacrare. Antrenorul Minerului Lupeni, din Liga a ll-a de fotbal, Dan Mănăilă, a declarat că în prima parte a campionatului, cu deosebire în meciurile din deplasare, echipa sa a fost nedreptățită de arbitri. „Am fost pur și simplu masacrați în unele meciuri" - a declarat recent tehnicianul. (V.N.)

Deva - Duelul dintre cele două echipe ale Devei din Liga I de futsal a surprins plăcut din punctul de vedere al spectacolului oferit de combatante, dar n-a „uimit” la capitolul rezultatului. Campioana FC CIP a reușit să se impună fără dubii în fata nou-promovatei Quasar în ciuda progresului evident înregistrat de aceasta de la primul joc, pierdut în tur cu

Echipă de cupă europeană"

Viitorul handbalului
hunedorean sună

ii

Deva (V.N.) - După cum a jucat duminică în etapa a XH-a a Ligii Naționale de Handbal împotriva campioanelor României de la Rulmentul Brașov, când handbalistele de la Cetate Deva au reușit să câștige cu scorul de 22-19, nu ni se par deloc hazardate declarațiile antrenorului Marcel Șerban. El a spus că „avem o echipă în plină ascensiune, tot mai puternică, care poate aspira la un loc care să-i dea posibilitatea de a juca într-o cupă europeană. Victoria împotriva unei echipe care a câștigat o cupă europeană ne dă speranțe în acest sens” - a declarat tehnicianul. De asemenea, finanțatorul Marian Muntean a spus la sfârșitul partidei: “Brașovencele au venit la Deva doar cu gândul la victorie. Iată că nu s-a putut așa ceva, pentru că nu mai suntem ciuca bătăilor. După victoria împotriva celor de la Baia Mare și după succesul de astăzi, putem spune că avem într-adevăr echipă. Și nu de orice fel, ci de primele cinci locuri din clasament”.

Marian Muntean

■ HCC Brad și CSS 
Petroșani au câștigat 
CJ de junioare IV și 
minihandbal.
ClPRIAN MARINUț
ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Trei echipe de junioare IV și două de minihandbal au arătat că viitorul handbalului hunedorean e pe mâini bune, oferind meciuri atractive în cadrul Campionatului Județean de Handbal feminin, disputat la finalul săptămânii, la Deva. Echipele formate din sportive născute în 1992 și mai tinere, pregătite de antrenori pasionați și (sau) experimentați, au demonstrat că și-au însușit alfabetul sportului la semicerc și au jucat ca la marile campionate. Am asistat așadar la partide frumoase, încheiate cu scoruri

Programul etapei a XII l-a, din 21 decembrie 2006: Rul
mentul Brașov - HCM Baia Mare; HC Zalău - CSM Cetate 
Deva; HC Oțelul Galați - Astral Poșta Cîlnău; HCM Roman 
- Tomis Constanța; Oltchim Rm. Vîlcea - U Jolidon Cluj; 
Universitatea Timișoara - SC Mureșul Tîrgu Mureș.

UMNMUb7^ Uța ;
Clasament
1. Oltchim Rm. Vîlcea 12 12 0 0 419-270 24
2. Rulmentul Brașov 12 10 0 2 345-275 20
3. U Jolidon Cluj 12 9 0 3 338^305 18
4. Dunărea Brăila 12 7 1 4 332-308 15
5. Tomis Constanța 12 7 1 4 297-290 15
6. Astral Poșta Cîlnău 12 7 0 5 348-305 14
7. HCM Roman 12 7 0 5 317-338 14
8. HCM Baia Mare 12 6 0 6 306-296 12
9. CSM Cetate Deva 12 6 0 6 295-294 12
10. Oțelul Galați 12 4 0 8 295-300 8
11. Rapid București 12 4 0 8 308-337 8
12. HC Zalău 12 3 1 8 282-319 7
13. Universitatea Tm. 12 0 1 11 289-418 1
14. Mureșul Tg. Mureș 12 0 0 12 280-396 0

Nemulțumiri
Deva (V.N.) - Directorul sportiv al clubului Poli Timișoara, Florin Bătrânu, a declarat că nici un fotbalist nu va fi trimis să joace cu forța la Jiul, dacă nu își dorește. După cum se știe, oficialii Jiului au înaintat deja oferte pentru achiziționarea lui Naidin, Silvășan și Bădoiu, dar primii doi au declarat că nu vor să joace la Petroșani.„Poli nu va trimite nici un jucător să joace cu forța la Petroșani. Este opțiunea lor dacă vor să joace la Jiul. De fapt, acolo, în Vale s-a format un fel de colonie timișoreană și am observat că în ultimele meciuri jucătorii veniți de la Timișoara nu au prea fost folosiți. înseamnă că Jiul nu are nevoie de jucători de la Poli”, a spus Bătrânu.

local de nivel national0-8. Lipsită de aportul a patru jucători de bază, Juverdeanu, Matei, Gherman și Dobre, accidentați sau suspendați, și obosită după un sezon de toamnă foarte încărcat, FC CIP a încercat din start să facă legea, dar a întâmpinat o rezistentă aprigă. Quasar, cu 

strânse care au scos la rampă câteva sportive care pot ajunge oricând în Liga Națională dacă se țin de sport.
Premii pentru toțiLa finalul competiției organizatorii, Asociația Județeană de Handbal, DSJ Hunedoara și SCM Deva, au oferit premii primelor clasate, precum și cadouri tuturor sportivelor participante. 

Junioare IV
HCC Brad - SCM Deva
CSS Petroșani - HCC Brad
SCM Deva - CSS Petroșani
Clasamentul: 1. HCC Brad (antrenor Amos Boloț); 2. SCM Deva (antrenor
Cosmin Hendrea); 3. CSS Petroșani (Edith Mileti).
Minihandbal
CSS Hunedoara - CSS Petroșani 4-14
Clasamentul: 1. CSS Petroșani (antrenor Cristian Groza); 2. CSS Hunedoara 
(antrenor - Cristina Lasconi)

ON

în prima linie (Stancu, Vișan și Gavrilă) s-a închis bine în defensivă, iar după ce a- simțit că se poate mai mult nu a ezitat să lovească. Astfel, după mai multe ratări ale FC CIP, între care una a lui Bârcean în care mingea a lovit de două ori bara, Vișan a deschis scorul pentru Quasar la capătul unui un-doi cu căpitanul R. Vlad. La 0-1, FC CIP a reacționat furibund, iar Șotârcă și Bârcean au răsturnat scorul în doar două minute, după faze care au făcut mat defensiva Quasaru- lui. în repriza secundă, Quasar a continuat să joace curajos și frumos, însă plusul de experiență și de valoare individuală a făcut ca tot cei

HCC Brad, câștigătoarea turneului„Asociația Județeană de Handbal Hunedoara a reușit și în 2006 să se achite de principala misiune impusă de Federația Română de Handbal, aceea de a încerca să asigure schimbul de mâine al
12- 9

11-13
13- 12

1.

Quasar - FC CIP 1-5
Au marcat: Vișan (8) / Șotârcă (9), 
Bârcean (10), Al-loani (24), 
Șotârcă (31), Molomfălean (37).
Quasar: Florea, Vezeteu - 
Gavrilă, Stancu, Vișan, R. Vlad - 
Cobârzan, Schiau, Goran.
FC CIP: lancu, Bejenariu - 
Molomfălean, Al-loani, Stăncuța, 
Lupu - Șotârcă, Măgureanu, 
Tomescu, Bârcean.

de la FC CIP să marcheze. Al- Ioani, Șotârcă și Molomfălean au speculat micile erori ale adversarilor și au adus o nouă victorie pentru FC CIP, a 15-a din tot atâtea meciuri disputate.

(Foto: CL)handbalului hunedorean. Am sprijinit cluburile care pun preț pe creșterea tinerelor jucătoare și am organizat mai multe competiții rezervate celor mai mici categorii de vârstă. Ne bucurăm acum la final de an că sunt deja câteva cluburi care au înțeles importanța promovării junioarelor și le felicităm pentru eforturile depuse. în plus, tuturor sportivelor, sportivilor și iubitorilor de handbal din județ le dorim sărbători fericite și un an 2007 plin cu sănătate, bucurii și perfor- ' manțe”, afirma Nelu Ardelean, președintele Asociației Județene de Handbal Hune- doara.
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• Asigurare record. Fotbalistul echipei Real Madrid, David Beckham, și-a făcut o asigurare de 149,2 milioane de euro pentru accidentări în teren, boli grave și desfigurare. „Suma din polița de asigurare este una fără precedent în Marea Britanie, încât costurile au trebuit să fie împărțite la mai multe firme", scrie The Sun. (MF)
• Pedeapsă diminuată. Curtea de Arbitraj a Comitetului Olimpic Italian (Coni) a decis, vineri, să reducă sancțiunea vicepreședintelui grupării AC Milan, Adriano Galliani, urmând ca aceasta să expire în 23.12. și nu la 14.04. 2007, așa cum era prevăzut inițial, informează cotidianul Gazzetta dello Sport. (MF)
România, locul 19 în topul 
FIFA

Paris (MF) - Echipa națională a României a încheiat anul 2006 pe locul 19, cu 912 puncte, în clasamentul FIFA Coca-Cola, dat publicității, luni, informează site-ul oficial al forului mondial. Adversarele României în grupa G de calificare la Campionatul European din 2008 se află pe următoarele locuri: Olanda ■ locul 7 cu 1305 puncte, Bulgaria - locul 43 cu 684 de puncte, Belarus - locul 70 cu 447 de puncte, Slovenia ■ locul 77 cu 414 puncte, Albania - locul 87 cu 375 de puncte, Luxemburg ■ locul 186 cu 27 puncte.
1.Brazilia 15B8 puncte
2-ltalla 1560
3. Argentina 1551
4. Franța 1523
5. Anglia 1359
6. Germania 1350
7.0landa 1305
8. Portugalia 1258
9. Nlgeria 124»
10. Cehia 1190

Se subordonează echipei
■ Adi Mutu arată că 
s-a maturizat și nu mai 
vrea să se remarce, ci să 
ajute Fiorentina.Milano (MF) - Atacantul Adrian Mutu a declarat că nu poate avea obiective personale, singura sa țintă în acest sezon fiind salvarea de la retrogradare a echipei AC Fiorentina, informează agenția Datasport. „Nu pot avea o- biective personale atâta timp cât joc într-o echipă formată din 11 fotbaliști. Avem un obiectiv comun: salvarea de la retrogradare. Vreau să ajut Fiorentina să se salveze de la retrogradare”, a spus Mutu.
Golgheter în premierăInternaționalul român a afirmat că este pentru prima oară în cariera sa când este golgheterul unei echipe. „Pentru prima oară în carieră sunt golgheterul unei echipe. Sezonul trecut Fabio Capello mă folosea mai mult mijlocaș la Juventus, când dorea să-i odihnească pe Camoranesi sau Nedved. Am acceptat

Mutu se simte perfect la Fiorentinasituația deoarece voiam să joc într-o echipă mare. însă, la Fiorentina mă simt excelent și antrenorul Cesare Prandelli știe să mă pună în valoare”, a precizat Mutu. Adrian Mutu crede că Luca Toni, coechipierul său din atacul Florentinei, va marca mai multe goluri decât el în acest sezon. „începem să ne simțim bine împreună. Eu văd spa
tl.Eafflaw 1160 
12.Spania 1154 
13.Ucraina 1054 
«.Suedia 958
15. Croația 948
16. Grecia 945
17. Elveția 937
18. Coasta de Fildeș 919
19. România 912
20. Mexic 883.

Turcul și... „fetițele

Oferte pentru Eriksson
Londra (MF) - Fostul selecționer al Angliei, Sven-Goran Eriksson, este aproape de a reveni în lumea fotbalului și se află în discuții cu grupările franceze Olympique Marseille, Paris Saint-Germain, dar și cu o echipă din Qatar, susține, luni, presa engleză, citată de AFP. Potrivit agentului tehnicianu-

Sven Goran Erik- lui, Athole Still, suedezul 
sson va finaliza un acord „foarte curând” pentru „genul de provocare” care ar fi pe măsura „statutului său”. Situația ar urma să se rezolve în următoarele două săptămâni. Eriksson a părăsit echipa Angliei după Cupa Mondială din Germania. în conformitate cu acordul său, Federația Engleză de Fotbal (FA) îi plătește peste 20.000 de euro pe săptămână, iar în cazul în care își va găsi un nou post, forul de la Londra va înceta plățile.

■ FRF susține că vede
ta naționalei Turciei, 
Urnit Davala, le-a cerut 
fetițe în cantonament.

București (MF) - Valeriu Ioniță, delegatul Federației Române de Fotbal la meciurile amicale de futsal România - Turcia, care au avut loc săptămâna trecută, la București, a declarat că jucă- • torul turc Urnit Davala a solicitat „fetițe” în cantonamentul de la Mogoșoaia. „Lui Davala nu i-a stat gândul la fotbaL El a cerut «fetițe» la Mogoșoaia (n.r. - Centrul Național și Academia de Fotbal de la Mogoșoaia). A vrut pentru asta chiar să se cazeze la un hotel din centru. El a fost adus pentru a face imagine fotbalului în sală din Turcia. Nu prea știe să joace fotbal în

sală”, a spus Ioniță. Urnit Davala, în vârstă de 33 de ani, a evoluat la echipele Istanbul- spor (1994/1995), Diyarbakir- spor (1995/1996), Galatasaray (1996-2001, 2002/2003), AC Milan (2001/2002) și Werder Bremen (2003-2006).în pauza de iarnă a sezonului 2005/2006 s-a retras din activitate, după o accidentare la șold, suferită în luna octombrie a anului 2005, iar acum e în naționala de futsal, în timpul carierei de fotbalist, în 2004, Davala a scos pe piață un album Cu muzică rap, din care s-au vândut, atât în Tur- cia cât și în alte țări, 100.000 de unități.în mai 2006, s-a implicat în politică, el devenind membru, al Partidului Dreptății și Dezvoltării (AK) și și-a anunțat intenția de a candida pentru postul de primar al localității

Mutu e iubit de coechipieri (Foto: epajțiile pe care el le creează și profit de faptul că nu jucăm în linie. Cu siguranță Toni va marca mai multe goluri ca mine”, a declarat Mutu. Mutu consideră că nu putea face mai mult în perioada când a jucat la formația Internazio- nale Milano.„Când eram la Inter aveam doar 20 de ani. Nu puteam face mai mult ținând cont că

în lot erau Roberto Baggio, Alvaro Recoba, Ivan Zamorano, Christian Vieri și Ronaldo. Am făcut bine că am plecat. La Londra am greșit. La Torino am jucat 22 de partide titular din totalul de 32 și pot spune că a fost o experiență pozitivă. La Florența mă simt bine, avem un proiect bun și un președinte ambițios”, a spus Mutu.

Urnit Davala e mai interesat de femei decât de futsal (Foto: epa)Narlidere, la alegerile locale ce vor avea loc în Turcia peste trei ani. Selecționatele de futsal ale României și Turciei au disputat, în cursul săptămânii trecute, două par
tide amicale, încheiate cu victoriile echipei României cu scorul de 7-3 și 6-2. Meciurile au fost primele din istoria reprezentativei Turciei de fotbal în sală.

Atleta suspectata că e bărbat
New Delhi (MF) - Un test de feminitate la care a fost supusă atleta indiană Santhi Soundarajan are rezultat anormal și sportiva ar putea fi nevoită să returneze medalia de argint în proba de 800 metri câștigată la Jocurile Asiatice de la Doha. „Santhi a fost supusă unui test de feminitate la Doha (după proba de 800 metri) și am primit un raport conform căruia ea a picat testul”, a declarat președintele comisiei medicale a Comitetului Olimpic Indian (IOA), Manmohan Singh. Comitetul Olimpic Asiatic (OCA) a aflat de cazul atletei după ce o altă echipă a depus plângere, cum se obișnuiește în astfel de situații. OCA încă nu a anunțat oficial rezultatul testului sau retragerea medaliei. Cazurile sportivelor care pică la testul de feminitate pot fi reexaminate de o comisie de experți după doi ani de la examen și un tratament adecvat. Soundarajan, în vârstă de 25 de ani, a mai fost supusă unui test de feminitate, cu rezultat satisfăcător, în 2005, după ce s-a clasat pe locul doi în proba de 800 metri la Campionatele Asiei.

Michael Greis (Foto: epa)

Sportivii germani ai anului
■ Michael Greis și Kati 
Wilhelm au fost desem
nați cei mai buni spor
tivi germani în 2006.

Baden Baden (MF) - Michael Greis, triplu campion olimpic la biatlon la Jocurile Olimpice de la Torino, și Kati Wilhelm, laureată a Cupei Mondiale la biatlon, au fost desemnați, duminică, sportivii germani ai anului 2006 de către un juriu de jurnaliști specializați, informează AFP. Cu 3126 voturi, Greis, în vârstă de 30 de ani, l-a devansat pe fostul pilot de Formula 1, Michael Schumacher (1645 voturi), ales sporti

vul anului în 1995 și 2004, și pe Miroslav Klose, cel mai bun marcator la CM și golgheterul Germaniei în sezonul 2005-06 (1430 voturi). Wilhelm le-a devansat cu 3363 de voturi pe înotătoarea Britta Steffen, cvadruplă campioană a Europei (2980 de voturi) și pe campioana olimpică la sanie, Sylke Otto (1337 voturi). Reprezentativa Germaniei, o- cupanta locului trei la Cupa Mondială, a fost desemnată echipa anului, la ediția a 60-a a acestei ceremonii, desfășurată la Baden-Baden (sud). E- chipa Germaniei a devansat (4165 de voturi) formația de hochei pe iarbă. Kati Wilhelm (Foto: EPA)

Este deranjat de fani
București (MF) - Tehnicianul echipei Chelsea Londra, Jose Mourinho, a angajat mai multe gărzi de corp pentru el și familia sa. „Jose Mourinho și familia sa sunt apărați de o armată de gărzi de corp pentru a-i ține la distanță pe fani”, scrie jurnalul englez The Sun. Mourinho este deranjat că atenția fanilor îi împiedică pe cei doi copii ai săi să mai iasă în public cu el și de aceea a angajat gărzi de corp ce îl păzesc non-stop atât pe el, cât și pe soția sa

Tami, în vârstă de 40 de ani, și pe cei doi copii: Tita (9 ani) și Zuca (6 ani). „îmi place să mă gândesc că atunci când îmi termin treaba pot să ies pe stradă și să fiu ca toată lumea. Dar nu sunt. Sunt prea popular la Londra. Sunt unele lucruri pe care nu le pot evita. Mi se acordă foarte multă atenție. Mă simt stânjenit. Când îmi sărut soția sau avem o conversație importantă se găsesc doi sau trei oameni să ne întrerupă și să ceară autografe”, a declarat Mourinho.

Suporterii protestează
București (MF) - Aproximativ 100 de suporteri ai echipei Poli Timișoara pichetează Casa Fotbalului în semn de protest față de deciziile instanțelor sportive de a interzice grupării bănățene să folosească palmaresul și emblemele fostei asociații, SC FC Politehnica Timișoara SA, ce aparține i- talianului Claudio Zambon. Fanii timișoreni s-au strâns la sediul FRF în jurul orei

11.00, afișând bannere pe ca-, re erau inscripționate ur- / mătoarele mesaje: „Ne-am 'f săturat ca decizia să se a- mâne. Vrem să obținem ce ne aparține” și „Poli suntem noi”. De asemenea, ei au scandat lozici precum „Noi nu ne lăsăm, ne vom lupta, pentru că suntem Poli Timișoara”, „Pentru Poli / Mereu aici vom fi / Și nu vom ceda / Mereu vom cânta / Pentru Timișoara”.
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TEL: Deva -0254/23.15.19
Hunedoara -0254/74.87.84
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Vând ap. 2 camere (03)
• urgent, In Bârcea Mare, fără intermediari, gaz 
în bloc, preț negociabil. Tel. 0254/231750. (T)

• în Deva, zona Zamfirescu, etaj 3,51 mp, balcon 
închis, parchet, contorizări complete, preț 
115.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• semldecomandate, balcon închis, parchet, 
gresie, faianță, 2 focuri gaz, 54 mp, Bălcescu, 
preț 850 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
• decomandate, centrală termică termopane, 
parchet, gresie, faianță, balcon închis, etaj 1, 
zona Astoria, preț 35.000 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
• semidecomandate, 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 Minerului et. 1, dec., faianță, gresie, 
balcon, parchet, preț 26.000 euro. tel. 221712 sau 
0724/3056Ș1.(A2)
• bl Gojdu, et intermediar, semidec., contorizări, 
parchet, preț 115.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
o 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 lullu 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)
• circuit, 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 piață- 
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 Intermediar, 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)

Alege CL pentru anunțul tău

Radio Deva
IODVd local

Vrei o mobila modernă, de calitate si ieftină? 
Doar magazinul INTO ți«o poate oferi!

• 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, 
0724/169303,0742/005228. (A5)

• et Intermediar, 2 balcoane mari, CT proprie, 
baie cu geam, modernă str. Dorobanți, preț 
137.000 RON, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)

LEGENDĂ 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
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rds.TEL

Wât iw» fm 1

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

De Sărbători și după, merită să vorbești mai mult cu cei dragi. Pentru 

că RDS.Tel îți dăruiește de 2 ori mai multe cadouri: COCO de 

telefoane fixe fără fir și tarife reduse cu până U 50% față de cele ale 

vechiului operator de telefonie fixă.

Ești unul dintre cei mai vorbăreți clienți RDS.Tel Conect din orașul 

tău? Telefonul fix fără fir poate fi al tău. Tot ce trebuie să faci este să 

te bucuri de conversații lungi și plăcute cu prietenii și familia. Iar 

dacă te afli printre cei mai vorbăreți, noi îți oferim telefonul!

’ Pentru rnai muHe ekuhi. conwltafi Regulamentul prCHnoțlet

«■»» rdțielro

§
g

bl.de
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• et 3, parchet, balcon, geamuri termopan, ușă 
metalică, CT proprie, zona Gojdu. Merită văzut! 
Preț 130.000 RON. tel. 223400, 0724/069303, 
0742/005228. (A5)
• dec, zona Parc (Avram lancu), parter, ST 55 
■mp, amenajat, ideal pentru locuit, sau birou, 
cabinet, preț 40.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729.018866,0724.620358. (A6)
• zona Dada, et intermediar, termopane, modi
ficat, parchet laminat, bine întreținut, preț 22.000 
euro, tel 235208; 0724.620358; 0729.018866, (A6)
• zona H. Bălcescu, modificat, balcon închis, 
parchet în camere, laminat pe hol și bucătărie, 
gresie, faianță, instalații suplimentare noi, preț 
89.000 RON, tel. 235208; 0724.620358; 0729.018866 
(A6)
• zona Gojdu, etaj 1, balcon închis, oecoman* 
date, totul contorizat, suportă modificări, 55 mp, 
preț 125.00C ron. Tel. 235208,0724/620358. (A6)

• zona Piață, 2 camere decomandate, modificat, 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc, 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)

• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110,000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)

• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona 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)
• semidec, multiple îmbunătățiri (gresie, 
faianță geamuri termopan, CT, parchet laminat, 
vedere pe 2 părți), etaj 3, zona Gojdu, preț nego
ciabil, tel. 231.800; 0740/317.314. (A9)

• Brad, Bresle, faianță parter, zona A, preț nego
ciabil, telefon 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
e urgent,tn Deva, zona Minerului, Al. Jiului, Titu 
Maiorescu, M. Emlnescu, ofer prețul pieței. Tel. 
0723/585641,0720/323357. (T)
• urgent, In Deva, plata imediat. Tel. 215212. (Al)

• foarte urgent, apartament 2 camere, In 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 sn afaceri

COLMACO covoare Cisnădie
DEVA

Bd. 1 Decembrie 20 A 
(centrul vechi) 
0254.212.21S 

Luni-Vineri 10.00-18.00
Sâmbătă 10.00-13.00

•F •*11
(66748):
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Vând ap. 3 camere (05)
• In Deva, Bălcescu, etaj 3, parchet, balcon 
închis, contorizări complete, preț 94.000 ron. Tel.

| 0726/710903. (Al)
• decomandate, contorizări, 2 băi, balcon, zona 
Liliacului. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• dec, CT, 2 balcoane, bucătărie modificată, 
gresie, faianță parchet, boxă zona Dorobanți, 
preț 70.000 euro neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, termopane, gresie, 
faianță, parchet, garaj, boxă zona Imp. Traian, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• semidec, parchet, apometre, repartitoare, 
balcon închis, zona Gojdu, preț 13 miliarde, tel. 
0740/290024. (A3)
• decomandate, 70 mp, contorizări totale, 
parchet, balcon mare, 2 băi, zona Bălcescu, preț 
130.000 ron negociabil, accept credit Ipotecar, 
tel. 0723/251498,0745/302200,232809. (A4)

| • cu garaj și boxă mare, zona împăratul Traian, 
110 mp, etaj 2, cu centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță 2 balcoane, poziție 
deosebită zonă liniștita, accept credit Ipotecar, 
preț 79.000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200,232809. (A4)
• zona Udo, ultracentral, 2 băl, balcon, deco
mandate, termopan, parchet, gresie falahțî. 
bine întreținut, preț 55,000 euro negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• dac, «t 2, CT proprie, 2 băl, 2 balcoane, 
geamuri termopan, mobilat, str. Dorobanți, preț 
53.000 euro, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• at Intermediar, dec., CT proprie, 2 băl, 2 
balcoane. st=94 mp, b-dul 22 Decembrie, preț 
175.000 RON, tel. 223400, 0724/169303,

I 0740/914688 (A5)

• zona Decebal, et. 3, termopane, 2 băl cu gresie 
și faianță .2 balcoane închise, totul contorizat, 
parchet în camere, merită văzut, preț 45.000 
euro, tel. 235208; 0724.620358; 0729.018866, (A6)
• zona Decebal, decomandate, CT, parchet preț 
135.000 RON, neg, tel. 235208; 0724,620358; 
0729.018866. (A6)

i a zona împăratul Traian, Deva, etaj Intermediar, 
decomandate, 2 băi, 100 mp, centrală termică 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță parchet, 
merită văzut, garaj sub bloc, preț 80.000 euro. 
Tel. 235208,0724/620358 (A6)
a str. Scărișoara, et. 3, semidec, liber, balcon 
închis, laminat, apometre, instalație făcută pt 
CT, preț 95.000 RON, tel. 206003,0749/268830. (A7) 
a zona Titu Maiorescu, semidec., et 4, Izolat CT, 
ușă metal, s=60 mp, preț 125.000 RON, neg., tel. 
206003,0745/159608 (A7)
o 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 Decebal, dec., 2 băi, bucătărie mare, 
balcon de 10 mp, cu vedere la bulevard, CT, ușă 
metalică preț 140.000 RON, neg., tel. 0745/640725. 
(A7)
a zona parc, dec., 2 băi, balcon mare, cu vedere

I 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 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garaj + pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona L Creangă parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, etaj 1, zona Gojdu, Deva, preț 130.000 
Ron, tel. 231.800. (A9)
• zonă centrală Brad, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
telefon 0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)

• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et. bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță, CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
• doc, 2 băi, hol central, balcon, etaj 3, zona 
Progresul, Deva, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
231.800. (A9)
o Brad, ota| 2, zonă centrală cu demisol, preț 
atractiv, telefon 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• uși șl geamuri termopan, centrală termică 
ușă metalică gresie, faianță, parchet laminat, 
baie mobilată cabină de duș. Tel. 0729/685994. 
(T)
• In Deva, 6 balcoane, 2 băl, scară interioară 
centrală termică 130 mp, preț 240.000 ron. Tel. 
0722/564004. (Al)

• ioni L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et. bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360,000 ron, neg., tel, 
0745/786578. (A8)

Vând case, vile (13)

• cui D+P+L construcție nouă mirafiț 
construită TOO mp, curte HO mp, ioni 
foarte bunii i itni detain 'tați: 
wwwxuuuptrjMiMJO. (K24707/44Z)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• In Deva, 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 și de intreținere^ 

Tel/Fax:O254/231552 Mobil:0721/0322 71 I

Moș Crăciun a VENIT!!!
Cu IVUMA177S lei (TVA inclus),

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

* fără monitor

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

• semidecomandate, centrală termică parchet, 
gresie, faianță bloc acoperit, zona Gojdu, preț 
40.000 euro. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)

• dec, gresie, faianță p.archet, CT, garaj, boxă 
et. intermediar, zona împăratul Traian, preț 
70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)

• dec, CT, 2 băi, boxă 2 balcoane, st=112 mp, 
et. intermediar, zona pizzeria Veneția, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)

• dec, living, faianță gresie, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată, et. intermediar, zona 
Banca Transilvania, preț 70.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• zona Carpați, 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 Emlnescu. cu 
balcon mare închis, centrală termică parchet, 
fără modificări, sau amenajări, poziție 
deosebită accept credit ipotecar, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• et 1, dec., 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 53.000 euro, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• dec, st= 100 mp, contorizări, zona Dorobanți, 
preț 46.000 euro, tel. 223400, 0720/387896. 
0740/914688. (A5)

• termopane, CT proprie, bucătărie mare, 
cămară in balcon, Al. Lalelelor, preț 42.000 euro, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)

• zonă ultracentrală, et. 2, st 100 mp, balcoane 
spațioase, decomandate, gresie, faianță 
parchet în camere, 2 băi, CT. proaspăt zugrăvit, 
merită văzut, preț 60.000 euro, tel 235208; 
0724.620358 (A6)

• bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
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)

• cui, In Brad, 2 camere, bucătărie, cămară 
anexe, 440 mp, apă în bucătărie, preț 630 
milioane lei, negociabil, sau schimb cu 
garsonieră în Deva. Tel.0745/959364.(T)

• cui, In Deva, loc central, sau schimb cu 
apartament, în Deva, loc central, 3 camere, cu 
îmbunătățiri, etaj 1, plus diferență Tel. 
0254/215795. (T)

• cui nouă, în Deva, P+E+M, sc 240 mp, 2 
intrări separate, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică 400 mp teren, preț 
120.000 euro, Tel. 0722/564004. (Al)
• cui, 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 și 
grădină st= 1.500 mp, apă curent, sobă teracotă 
zona Cristur, preț 1,8 miliarde, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• urgent, 2 camere, hol, bucătărie, cămară beci, 
bucătărie de vară, anexe, apă curentă curent 
trifazic, livadă s=2000 mp + 2000 mp teren lângă 
casă zona Geoaglu, preț 25,000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• 2 camera, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st=4O0 mp, zona Călugărenl, 
preț 230.000 RON, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)

• caii, P+1,4 camere, 2 băl, garaj, CT proprie, 
parțial termopane, st=1.200 mp, Deva, preț 
100.000 euro, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• zonă ultracentrală, 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 Barițlu, D+ P+l, 4 camere, 2 băi, 2 
bucătării, balcon, scară interioară garaj pentru 2 
mașini, grădină centrală termică preț 200000 
euro, tel. 235 208,0724-620358. (A6)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi, 
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• construcție 1990, P+E. living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/78657& (A8)

• 3 camere, bucătărie, baie (gresie, faianță), 
piscină curte, ST=580 mp, zona ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro negociabil, tel. 231300; 
0740/317314. (A9)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Av. 
lancu, preț negociabil, telefon 0254/613.366. 
0788/040.490. (A10)

• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă 
posibilă privatizare, preț negociabil, telefon 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, ST - 1200 mp, preț negociabil, telefon 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr casă (14)
• urgent, casă cu grădină în Deva sau Simeria, 
plata imediat. Tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)
• 3 camere, gaz, șopru, șură grădină mare, 
pemi, vie, situată în comuna Ciugud, nr. 43, 
județul-Alba. Tel. 0254/221328. (T)
• casă In Bretea Mureșană, loc central, preț 
negociabil. Tel. 0254/215795. CT)
• casă In Certeju de Sus, șură grajd, fântână 
preț 370 milioane lei. Tel. 231289,0727/861357. CT)
• casă In comuna Unireă lângă Hațeg, preț 
negociabil. Tel. 0727/386660. (T)

• casă in roșu, în Vața, sc 180 mp, grădină 
apă curentă 5 camere. Tel. 0745/193909. 
(3/18.12)

Vând garsoniere (19)
• Deva, zona Gojdu, etaj 1, parchet, 30 mp. 
contorizări, preț 77.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)

• ugent, decomandată parchet, gresie, faianță 
repartitoare, etaj 3,30 mp, zona Gojdu, preț 620 
milioane lei, negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)

■ semidecomandate, contorizări, balcon închis, 
zona gării, preț 75.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)
• confort ț dec., bucătărie, baie, faianță gresie, 
contorizări, et intermediar, zona Dorobanți, preț 
85.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)

• confort 1, dec, bucătărie, baie, faianță gresie, 
suprafață de peste 40 mp, zona Dorobanți, preț 
110.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)

SUPER OFERTA! 
Usi de interior PORTA DOORS
■ TÂMPLĂRIE PVC Șl ALUMINIU PROFILE REHAU
■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788,664.715, 0254-230.553

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

Primăria comunei Tomeștl, județul Hunedoara organizează CONCURS în 
data de O3.O1.2OO7, ora 1O.OO, pentru ocuparea unui post de 

2Z2ZEE3ZE
Condiții de participare:

■ stadii medii
- domiciliul - comuna Tome,ti 
înscrierile se fac la secretariatul Primăriei, până in data de 29.12.2006, ora 12.00. 

Informații suplimentare la tal. 0254/681828.
(72661)

• 2 camera, baie, et. intermediar, zona Gojdu, 
preț 67.000 RON, tel. 0741/154401, 227542 seara. 
(A2)
• dec,ocupabU imediat, zona Zamfirescu, preț 
22.000 euro, neg., tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță, gresie, balcon, 
contorizări, zona Contim, preț 85.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• urgent zona Dorobanți, et Intermediar, 
balcon, contorizări, preț 80.000 RON, tel. 
0740/013971.(A2)
• urgent, zona Dacia, modernizări, et. 1, preț 
60.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Gojdu, et. intermediar, 
contorizări, preț 67.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
■ semidec, zona Mărăști, preț 65.000 RON, tel. 
0740/290024. (A3)
• doc, gresie, faianță, parchet, CT, bucătărie 
modificată, zona Dorobanți, st=40 mp, tel. 
0740/290024. (A3)
o urgent, semidec, parchet, gresie, faianță, 
repartitoare, mobilată balcon închis, zona 
Mărăști, preț 670 mii., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
■ zona Decebal, zona pieței, cu balcon, dec., 
debara, baie mare, gaz 2 focuri, termopan, 
parchet ocupabilă imediat preț83.000 ron nego
ciabil, 0723/251498,0745/302200. (A4)
• zona Decabal, dec., etaj bun, contorizări, fără 
modificări, ocupabilă repede, accept credit 
Ipotecar, preț 85.000 ron negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (A4)
• zona Mineralul, bloc de cărămidă parchet, 
apometre, repartitoare, ușă metalică ocupabilă 
repede, preț 47.000 ron negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (A4)
• et 1, dec., contorizări, termopane, gresie și 
faianță moderne, Al. Romanilor, preț 65.000 RON, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0742/005228 (A5)

• et 3, contorizări, balcon, Al. Crlșului, preț
48.000 RON. neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• parchet laminat, apometre, lavabil, B-dul 
Kogălnlceanu, preț 75.000 RON, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228 (A5)
• zona M. Eminescu, dec., et. 3, ocupabilă 
Imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață, et. 2, contorizări, balcon, parchet, 
preț 235208 0724/620358 (A6)
• urgent, zona Dacia, dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet, marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288. (A8)

• zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)
• dac, amenajată (parchet laminat, gresie, 
faianță), contorizări, etaj 3, zona Zamfirescu 
Deva, preț 85.000 Ron negociabil, tel. 231.800; 
0740/317.314. (A9)
• semidec, suprafață 35 mp., cameră cu 
parchet, contorizări, balcon, zona Mărăști, Deva 
preț 62.000 Ron negociabil, tel. 231.800; 
0740/317314, (A9)
• Brad, confort 1 sporit, etaj 2, mobilată preț 
negociabil, telefon 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)
• garsonieră In Deva, orice zonă se oferă preț 
bun, plata imediat, de preferință fără amenajări, 
se oferă de la 67.000 ron până la 90.000 ron, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

Vând terenuri (21)
o 11500 mp teren, în Deva, lângă cabana Bejan. 
Tel. 0254/222002. (T)
• dau pământ în arendă sau alte forme, foarte 
bun, la Lunca. Tel. 0722/719670. CD

• două terenuri, de 6000 și 24.700 mp, localitatea 
Totești - Hațeg, lângă canton, acte in regulă, titlu 
Și Cf, preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560. (T)

• Intravilan 4000 mp, la 14 km de Deva, șosea 
asfaltată apă gaz, canalizare, tpate la poartă 
acte în regulă Tel. 0729/055585, 0254/212803. 
după ora 18. (T)

• intravilan, pretabil depozit/hală/sp. comer
cial, DN 7,3000 mp, fs 90 m, CF, PUD, CU, avize, 
proiect hală, branșamente de utilități, totul 
pregătit pt. a se construi pe el, pers, fizică, 35 
euro Tel. 0723230204. a)

• urgent, 1779 mp teren, între Deva și 
Săntuhalm, zona Alaska. Tel. 210869, 
0721/430502. (T)
• In Deva, zonă rezidențială, 6 parcele, 740 
mp/parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 
euro/parcela. Tel. 0722/564004. (Al)

• ntravian In Șoimuș, st 4600 mp, fs 70 m, preț 
20 euro mp, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)

• urgent, teren intravilan, st=3.519 mp, fs=20 m, 
zona Bârsâu, preț 1,5 euro/mp, acces din drum, 
tel. 0740/290024. (A3)

• teren intravilan, st=2.750 mp, fs=20 m, 
facilități: apă curent, gaz, zona Sântandrei, preț. 
15 euro/mp, tel. 0740/290024. (A3)

• teren intravilan, st= 5.700 mp, fs=30 m, 
facilități: apă gaz, curent, zona Săntuhalm, preț 
20 euro/mp, neg., tel. 0740/290024. (A3)

• teren bi Deva, zona, Eminescu, parcelat, de la 
500 mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară poziție bună ideal pt investiție, construție 
casă acte la zi, preț de la 22 euro/mp, la 25 
eurp/mp, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)

• teren intravBan la DN 7, la intrare în Simeria 
dinspre Deva, st=10.000 mp, fs= 25 m, toate 
utilitățile, preț 17 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)

• teren Intravlan, st=370 mp, în zona ultracen
trală toate utilitățile, Deva, preț 280 euro/mp, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)

• teren intravilan la DN 7, Vețel, st= 2.300 mp, 
fs=13 m, curent electric, gaz metan, preț 7 
eurp/mp, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)

• teren Intravilan la DN 7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate a căte 3.600 mp, fiecare, 
utilități în zonă preț 19 euro/mp, neg., tel. 
223400,0724/169303,0740/914688. (A5)

• 3 parcele cu s=800 mp, 20 x 40 m, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă super, 
Deva, în prelungirea str. I. Vulcan, preț 18 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (A5)

• tona Zăvoi, 1000 mp, fs 15 m, toate utilitățile, 
ideal construcție casă panoramă superbă preț 
40 euro mp. Tel. 235208 0724/620358 (A6)

• Intravlan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208 
0729/018866. (A6)

• rav i, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
toate cu proiect și branșament pe.teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
• Deva, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
• Intravilan, In Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, FS- 
18, utilități în zpnă preț negociabil, tel. 212.141 
sau 231300. (A9)

• S 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp., tel. 231.800 
sau 0745/511.778 (A9)
• Brad - Deva, 1800 mp, intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
telefon 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atract 
telefon 0254/613.366,0788/040.490,0788/158483! 
(A10)
• Brad - 0,5 ha + pădure pentru construcție, 
case de vacanță la șosea pe malul Arieșului, 

preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040490. (A10)

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)
• urgent, bun pentru birou, sediu firmă, zona 
Liceului auto Deva, 32 mp, preț negociabil. Tel. 
0743/204069,0722/596940. (T)
• In Diva, P+l, 150 mp și teren, 2 garaje, centrală 
termică canalizare, apă, gaz, preț 82.000 euro. 
Tel. 215212. (Al)
• urgent, hală de producție, 5 birouri, rampă, 
poduri rulante, curent trifazic, CT, teren aferent 
4800 mp, zona industrială Deva, tel, 0740/290024, 
0254/232060, (A3)

• aparrnent 1 camere, zona Gojdu, modificat 
în spațiu comercial, contorizări, preț 36.000 euro 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Emlnescu, parter, modificat spațiu 
comercial, parchet, gresie și faianță contorizări, 
ocupatul repede, preț 120.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Mărăsfl, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578 (A8)

Vând alte imobile (27)
• două camere la parter (uscătorii), zona Baroul 
de avocați; complex de alimentație publică P+l 
și apartament de serviciu. Tel. 0723/514133, 
235570. (T)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, telefon 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. (A101 ■

Imobile chirii (29)
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
central, Deva, mobilat complet, centrală termică 
preț 180 euro/lună Tel. 0722/968910. (T)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
central Deva, mobilat complet, centrală termică 
preț 180 euro/lună Tel. 0722/564004.0)
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată, 
utilată modern, preț 100 euro/lună Tel. 
0740/013971. CT)

• oferim de' închiriat spatii excepționale 
pentru birouri: 40, 43 și Z2 mp, preț 10 
euro/mp. TeL 0254/206210, 0723/130466, 
(7/14.12)

• pe b-dul Decebal, et 2,2 camere dec., reparti
toare, mobilat frumos, s=56 mp, preț 150 
euro/lună și garanție, din 10 decembrie, tel. 
0745/367893. (A2)
• pe b-dul Decebal, et. 1,3 camere dec., mobilat 
frumos, repartitoare, s=70 mp, preț 700 
RON/lună și garanție, tel. 0745/367893. (A2)

• str. Caragiale, et 2,2 camere dec., CT, mobilă 
nouă, amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• garsonieră mobilată aragaz, frigider, zona 
Mărăști, preț 110 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)

• apartament 2 camere dec., mobilat complet, 
aragaz, frigider, zona Piață preț 150 euro/lună 
tel. 0740/290024. (A3)

• ofer spațiu comercial de închiriat ST 45 mp, 
super amenajat zona BRD Deva, CT, termopane, 
preț 8 euro/mp, neg., (360 euro/lună neg.), tel 
235208 0729.018866,0724.620358 (A6)
• zona Mărăști, apartament 3 camere (living și 2 
dormitoare), termopane, centrală termică, 
podele laminate, tv color, gresie, faianță mobilat 
și utilat, preț 300 euro/lună Tel. 235208, 
0729/018866. (A6)

• caut apartamente sau garsoniere, (ne)mobi- 
late, zona Gojdu, B-dul Decebal, piață M. 
Eminescu, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 235208 0724-620358,0729- 
018866. (A6)

• apartament 4 camere, zona Liliacului, etaj 
intermediar, de lux, centrală termică 
termopane, gresie + faianță parchet, complet 
mobilat și utilat, merită văzut, preț negociabil, 
tel. 235208,0724-620358. (A6)

• apartament 2 camere, zona Dacia, et3, C.T., pe 
termen lung, pentru persoane serioase, preț 100 
euro/lună + garanție, tel. 0745/640725. (A7)

• garsonieră zonă centrală et 1, mobilată 
contorizări, preț 100 euro/lună + garanție, tel. 
0745/640725. (A7)

• garsonieră dec, nemobilată parter, zena 
Trident, preț 100 euro/lună + garanție, tel. 
0745/159608 (A7)

• apartament 2 camere dec, mobilat CT, zona 
Banca Transilvania, pe B-dul 22 Decembrie, preț 
200 euro/lună + garanție, tel. 0749/268830. <A7)

• apartament 2 camere dec, et 2, nemobilat 
zonă centrală preț 150»euro/lună tel. 
0749/268830. (A7)

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

• apartament 3 camere dec, zonă centrală 
mobilat utilat contorizări, preț 200 euro/lună 
tel. 0745/159608. (A7)
• apartament 3 camere semidec, et 1, nemâ 

bilat contorizări la apă gaz, zona centrală PmI, 
180 euro/lună tel. 206003,0749/268830. (A7)

• apartament 2 camere semidec, parter, zona 
Kogăiniceanu, balcon, apometre, gaz contorizat 
nemobilat, preț 120 euro/lună, tel. 206006, 
0749/268830. (A7)

• nchMez spațiu comercial, s=32 mp, zona 
Bălcescu, nou amenajat modem, pentru birouri, 
sediu firmă preț 250 euro/lună neg, tel, 
0745/640725. (A7)

• Închiriez sp> corn, s=16 mp. geam la alee, 
acces prin scara blocului, apă caldă căldură 
preț 50 euro/lună tel. 206003,230324. (A7)

• închiriez uscătorie amenajată ca sp. corn., 
pentru diferite activități, vedere in spate, zona 
Trident preț 200 RON/lună neg,, tel. 206003, 
230324. (A7)

RECLAME
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parte a unei corporații internaționale mass-media care define poziția de lider in publicarea de ziare 

W și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estulUngariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare 
organizator abonamente 

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

, e capacitate de convingere• seriozitate;• abilități de comunicare.
Oferim:• lucru într-o echipă tânără și dinamică;• mediu de lucru profesional și competitiv;• salariu atractiv în funcție de realizări.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

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

• ofer spațiu pentru depozitare, parter de vilă, 
zona Simlon Bârnuțiu, preț 100 euro/lună, tel. 
206003,230324. (A7)
• închiriez zpațlu comercial, s=50 mp, 2 
încăperi, grup sanitar, zona Pavilioanele 
ofițerilor, pretabil prestări servicii, preț 600 
RON/lună, tel. 206003,230324. (A7)
• spațiu comercial în Deva, zonă ultracentrală, 
S-140 mp, amenajat, contorizări, 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)

Auto românești (36)

• vând Dada 1310, af 1987, culoare albastră, unic 
proprietar, RAR 2008. Tel. 0728/054076. (T)

Auto străine (37)
• vând Skoda Fabia, af 2003, recent adusă în 
România, toate extrasele, carte service, accept 
verificare în prezență Tel. 0744/125690. (T)

• vând VW Passat Diesel, af 1987, stare 
bună de funcționare. Tel. 0745/193909. 
(3/18.12)

• vând VW Passat ID, 1500 cmc, 4+1 uși, VT 
2008, motor în rodaj, turelă, cârlig remorcă 
consum 451, piese rezervă preț 1200 euro nego- 

. ciabil,-variante. Tel. 0720/57583"’ T)

AMIIOT HIBI IC
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S.C. Electrificare CFR S.A., cu sediul în localitatea
București, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, anunță depunerea solicitării 
pentru eliberarea autorizației de mediu pentru:
1. Obiectivul Centrul Electrificare Deva - district linie de contact Simeria 
Triaj situat în comuna Băcia, satul Tâmpa, nr. 1, jud. Hunedoara;
2. Obiectivul Centrul Electrificare Deva - laborator Pram-Telemecanizare 
situat în localitatea Deva, str. Mihai Viteazul, nr. 36, jud. Hunedoara.
Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, zilnic, între orele 8 
- 16.
Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data anunțului. (72665)

Programul manifestărilor dedicate 
aniversării a 17 ani de la Revoluția 

Pomină din Decembrie 1981
- din 22 Decembrie 2006

- ora 12,00 - Deschiderea festivităților TE DEUM

- ora 12,30 - Cuvântul reprezentanților Prefecturii, 
Consiliului Județean, Primăriei Deva și ai Asociației de 
Revoluționari Deva.

-ora 13,00 - Depuneri de Coroane la „Monumentul 
Eroilor Martiri" din Piața Operei.

dr. Mihail Nicolae Rudeanu
(72706) . .

AGENȚIA IMOBILIARA 
MIMASON

vă așteaptă în Deva pe Aleea 
Salcâmilor, bl. 31, parter 

(lângă Lie. Auto) 

Tel. 230324, 200003.

Piese, accesorii (42)
• vând «uuromotor pornire, alternator, 
rulment presiune ambreiaj, baterie filtre dublă, 
pentru U 650, toate noi, pompe hidraulice, PRD2, 
214 D, 250 Bari stg + dr. Tel. 0723/957284,217640. 
CD

Mobilier și interioare (47)
• vând canapea extensibilă pentru două 
persoane, culoare maro închis, foarte bine 
intreținută preț la vedere. Tel. 0721/055313. (T)
• vând moblâ bucătărie, albă mobilă bucătărie, 
suspendată plus mască chiuvetă lemn masiv, 
servantă lemn mahon, birou furnir cireș, 
mochetă 4/2 m, negociabil. Tel. 218084, 
0722/586808. (T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând fustă piele, 80 ron, candelabru 25 ron, 
meșă păr natural 35 ron. Tel. 0728/095029. (T)
• vând rochii pentru ocazii și compleuri de 
damă cu accesorii, mărimi 40 ■ 44. Tel. 218084, 
0722/586808,0743/211074. (T)

Materiale de construcții (53)
• vând Me și lațuri pentru acoperiș, preț nego
ciabil. Tel. 0254/215795. (T)

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

Decese (75)

• vând pereți prefabricate pentru construcție de 
casă garaj, cabană etc., preț 100 lei/bucata. Tel. 
260412. (T>

Electrocasnice (56)
• vând aragaz 4 ochiuri, cuptor cu gril, preț 200 
ron, congelator 5 sertare, preț 350 ron, nego
ciabil. Tel. 0254/222318. (T)
• vând combină frigorifică Electrolux, 4 sertare, 
2 motoare încorporate, aragaz 4 ochiuri, mașină 
automată 1000 rot./min„ prețuri negociabile. Tel. 
218084,0722/586808. (T)
• vând congelator 5 sertare, preț 400 ron, nego
ciabil, și aragaz 4 ochiuri. Tel. 0721/428280. (T)

Plante și animale, agroali 
mentare (57)

• Oameni de bine din orașul Deva, rog 
ajutor câinilor comunitari; salvați de la 
moartea prin împușcare șl otrăvire, duși la 
adăpostul din Sântuhalm, cu hrană bani 
(se dă chitanță fiscală), materiale de 
construcții șl adopții; câinii sunt sterilizați. 

Tel. 0254/233582. (8/14.12)

• vând 2 porci cca 150 kg fiecare, preț nego
ciabil. Tel. 0727/321944,0254/283260, Dobra.(T)

• vând 2 porci Marele alb, 80 ■ 100 kg, 5 ron/kg; 
purcei 7 săptămâni, preț negociabil, Hărău nr. 60. 
Tel.0727/318838,0254/218965. (T)
• vând porc mare pentru sacrificat și purcei de 
60 ■ 75 kg, scrofițe apte pentru montă rasă de 
carne. Tel. 0254/210900,0744/611145. (T)

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

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

• vând pord grași, rasa Marele alb, vaccinați, 
deparazitați, sănătoși, 80 ■ 130 kg. Tel. 
0721/252609. (T)

Instrumente muzicale (60)
• obiect muzical ■ vioară Stradivarius, ștanțată 
pe ambele fețe corp; obiect rar de găsit, merită 
cumpărat pentru cei dragi, cadou de sărbători. 
Tel. 281259. (T)

• vând fereastră cu toc, nouă dimensiuni 
1,20/1,30 m, preț negociabil. Tel. 0254/215795. (T)
• vând țuică calitate excepțională ideală 
pentru orice tip de evenimente, preț negociabil, 
în funcție de cantitate. Tel. 0254/212242, 
0721/400563. (T)

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Rus Marius. Se declară nul. (4/18.12)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Suto Ecaterina Maria. Se declară nul. (6/18.12)
• pierdut carnet șomaj pe numele Cîmpean 
Marcel. Se declară nul. (1/18.12)

Solicitări servicii (71)
• caut femeie pentru îngrijire uoamnă în vârstă
Tel. 0254/234143,0740/061491, după Ora 18. (T)

Prestări servicii (72)

• abordabil, transport zilnic, sigur și rapid, 
persoane in Italia -100 euro, Spania -120 
euro, Franța, PortugaRa și Belgia, cu mașini 
moderne; reduceri pentru gnipuri; asigur 
necesarul pentru o călătorie sigură TeL 
0723/329600, 0765/455835, 0743/241010. 
(4/21.11)

• efectuez orice tip de lucrări în domeniul 
instalațiilor sanitare, montez sau repar centrale 
de apartament sau case, montez boilere sau 
convectori, sigilez apometre. Tel. 218084. 
0722/586808. (T)
• transport persoane: italia. Germania. Franța. 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148,0749/037604. (65282)

Oferte locuri de muncă (74)
• 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, în 
Timișoara. Relații la tel. 0745/988198, Ădam 
Mihaela, BRU. (5/13.12)
• SC LIDAS PROD SRL angajează șef rețea 
C.A.T.V. (Cablu TV). Relații la tel. 0746/054276. 
(72457)
• mașinist la mași ni pentru terasamente, Hune
doara, 2 posturi, data limită 30.12. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• mașinist la mașini pentru terasamente, 
Petroșani, 1 post, data limită 31.01.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.
• mecanic auto, Brad, 2 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic auto, Orăștie, 1 post, data limită 
31.12.2006. Tel. 213244, orele 9-16.
• medic specialist Orăștie, 4 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.

I • montator placaje interioare și exterioare, 
I Deva. 2 posturi, data limită 20.12. Tel. 213244, 
i orele 9-16.

1 • montator subansambluri, Hunedoara, 2
i posturi, data limită 20.12. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• montator subansambluri, Hunedoara, 35 
i posturi, data limită 15.01.2007. Tel. 213244, orele 9 
I -16.

• montator subansambluri, Orăștie, 2 posturi, 
data limită 20.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• montator subansambluri, Petroșani, 6 posturi, 
data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalHIcat în agricultură Brad, 4 
posturi, data Iimită31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat în agricultură Hune
doara, 3 posturi, data limită 20.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necalHIcat în silvicultură Brad, 7 
posturi, data Iimită31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalHIcat în silvicultură, Hune
doara, 10 posturi, data limită 20.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necalHIcat în silvicultură, Petroșani, 
5 posturi, data limită 31.01.2007. Tel. 213244, orele 
9-16.
• muncitor necalHIcat la ambalare produse sub 
formă de praf și granule, Simeria, 4 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Călan, 2 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Deva, 4 posturi, data limită 
5.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Hunedoara, 19 posturi, data 
limită 30.01.2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Lupeni, 4 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Orăștie, 54 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Simeria, 7 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Petroșani, 9 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la spargerea și tăierea 
materialelor, Simeria, 4 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• operator confecții industriale ■ îmbrăcăminte, 
țesături, Brad, 83 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• operator fabricarea mezelurilor, Hațeg, 9 
posturi, data limită 5.01.2007. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• operator-răsudtorfire, Călan, 9 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• ospătar, Călan, 2 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar,Călan. 2 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Hunedoara, 2 posturi, data limită
25.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• ospătar,Simeria, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• parchetar llnolist, Simeria, 3 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• paznic, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.
• paznic, Orăștie, 2 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• pregătitor piese încălțăminte, Brad. 9 posturi, 
data limită31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 8 
posturi, data limită 1.03.2007. Tel. 213244, orele 9 
-16.
• preparator la concentrate miniere, Hune
doara, 4 posturi, data limită 31.01.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.
• sondor la foraj manual, Brad, 9 posturi, data 
limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sortator produse. Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.
• strungar universal, Simeria, 5 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor, Hunedoara, 5 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor In mediu protector, Deva, 10 posturi, 
data limită 5.01.2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor In mediu protector, Simeria, 4 posturi, 
data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor, Lupeni, 2 posturi, datalimită 30.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Hațeg, 4 
posturi, data limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• șef atefer transporturi, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 31.01.2007.Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Brad, 29 posturi, data limită 21.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Brad, 46 posturi, data limită 31.12. Tel, 213244, 
orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Deva, 5 posturi, data limită 29.12. Tșl. 213244, 
orele 9-16.
• șofer de autoturisme și camionete, Lupeni, 2 
posturi, data limită 22.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• șofer de autoturisme și camionete, Petroșani,
2 posturi, data limită 21.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• tălpuitor industrial, Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• tâmplar universal, Brad, 2 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar universal, Petroșani, 6 posturi, data 
limită 21.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• tapițer, Petroșani, 4 posturi, data limită 21.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• tehnician echipamente de calcul și rețele, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 20.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• termisMratamentist de piese semifabricate, 
Orăștie, 4 posturi, data limită 30.03.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.
• tinichigiu carosier, Brad, 2 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• tricoter manual, Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• tumător-formator, Brad, 3 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• vânzător, Brad, 3 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Deva, 2 posturi, data limită 
11.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.
• vânzător, Lupeni, 3 posturi, data limită 30.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Orăștie, 2 posturi, data limită 22.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.

Cu lacrimi de adâncă durere și dor nestins anunțăm plecarea din această lume a celei care a fost o bună soție, mamă și bunică
NATALIA HARAGAdin Hațeg. Inimile noastre triste te vor plânge mereu. înmormântarea are loc astăzi 19 decembrie, ora 12, la Hațeg.

Dumnezeu să te odihnească! Soțul Gigi, fiicele Luana și Doina, ginerele Liviu și nepoțelul Dragoș

(8022623/18.12)

Vestea neașteptată a încetării din viață a celei care a fost colega noastră
contabil-șef NATALIA HARAGAne-a întristat inimile tuturor. Acum la despărțire rugăm pe bunul Dumnezeu să-ți dăruiască pace și odihnă. Consiliul de Administrație al Societății Cooperative „Bucura” Hațeg

(8022624/18.12)

Colectivul de cadre medicale și administrația Spitalului Orășenesc Hațeg sunt alături de colegii noștri, familia dr. Bătucă Luana și Liviu și fiica Doina Haraga la greaua încercare prin care trec ca urmare a decesului mamei lor
NATALIA HARAGAdin Hațeg. Dumnezeu s-o odihnească.Comitetul Director al Spitalului Orășenesc Hațeg

(8022625/18.12)

Colectivul de salariați de la Grupul Școlar „Grigore Moisil” Deva regretă prematura trecere în neființă a colegului lor
prof. ing. ec. AUREL ȘTEFsunt alături de familia greu încercată și îi transmit pe această cale sincere condoleanțe.

Dumnezeu să-l odihnească în pace

(7/18.12)

Familia îndoliată mulțumește tuturor celor care le-au fost alături în greaua încercare pricinuită de trecerea la cele veșnice a celui care a fost
PĂULEȚ EMIL

Dumnezeu să-l odihnească în pace

RFCI âMF
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Risc de calamitate ecoloaică
• Gata de lansare. Un telefon care are inserat un sistem prin care se poate afla când o persoană minte sau este stresată va ieși pe piață, spre bucuria soțiilor suspicioase care vor să își controleze bărbații.
• Premiat. Premiul Louis-Delluc 2006, care recompensează cel mai bun film francez al anului, a fost decernat, ieri, la Paris, producției „Lady Chatterley" a lui Pascale Ferran.
Dorește un castel ecologic

Londra (MF) - Prințul Charles, primul în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, vrea să restaureze câstelul Kinloch, o clădire din secolul al XIX-lea situată în Scoția, și să-l transforme într-un „palat ecologic” do- tându-1 cu cele mai recente descoperiri în domeniul construcțiilor. Prințul de Wales a vizitat acest castel în iunie, împreună cu soția sa Camilla, și dorește să sprijine renovarea acestei clădiri după criterii ecologice. „PrințulCharles colaborează cu Patrimoniul scoțian (proprietarul clădirii)” la acest proiect, conform unui purtător de cuvânt din partea Clarence House, reședința prințului.
Charles

(Foto: EPA)

■ Un incendiu produs în 
portul Shenjin a provo
cat importante scurgeri 
de combustibil.

Tirana (MF) - Un grav incendiu s-a produs duminică, în portul Shenjin, situat la 60 de kilometri de Tirana, în urma exploziei unei cisterne de petrol, care a provocat importante scurgeri de combustibil, autoritățile albaneze apelând la sprijinul Greciei, a anunțat Ministerul de Interne. Incendiul a afectat trei cisterne dintr-un total de cinci, care conțineau peste zece milioane de litri de petrol.Potrivit postului de televiziune News 24, explozia, ale cărei cauze au rămas neelucidate, a provocat pierderea a aproximativ opt milioane de litri de petrol, reprezentând astfel un risc de calamitate ecologică în regiune. Cel puțin patru pompieri asfixiați sau afectați de arsuri în timp ce
Luminat printr-o oglindă

Moaștele 
Ioanei D'ArcLondra (MF) - O echipă de cercetători a contestat veridicitatea moaștelor Ioanei D'Arc, apreciind că osemintele păstrate ca fiind ale unei sfinte ar putea aparține de fapt ’unei pisici, scrie Daily Mirror. încă din secolul al XIX-lea, pelerinii catolici au omagiat oasele despre care se presupune că îi aparțin sfintei franceze, care a fost arsă pe rug în 1431. Noile teste realizate pe oasele respective - despre care se știa că sunt o coastă și un os de la picior - arată că acestea s-ar putea să aparțină de fapt unei pisici. Varianta avansată de cercetători în urma testelor trebuie luată serios în considerare, mai ales că pe rug se ardeau de multe ori și pisici, care, în Evul Mediu, erau considerate o imagine a răului.

Paris (Foto: EPA)

Roma (MF) - Satul Viganel- la, situat pe masivul Ossola din nordul Italiei, primește artificial, începând de duminică, razele solare prin intermediul unei oglinzi gigantice care trimite asupra localității lumina de care este
Se mărită
Ne/v York (MF) - Paris 
Hitton a declarat că 
urmează să se mărite 
cu logodnicul ei, 
Stavros Niarchos, con
firmând astfel 
zvonurile pe această 
temă care arculâ de 
mai mult timp. „Este 
adevărat, mă 
căsătoresc", a dedarat 
Paris. „Vreau o nuntă 
ca în povești și Britney 
va fi domnișoara mea 
de onoare. Mă poate 
consilia în ceea ce 
privește nunta", a 
adăugat Hitton. 
Părinții lui Stavros 
Niarchos nu au o 
părere foarte bună 
despre Paris și chiar i- 
au cerut acestuia să 
aleagă între 
moștenirea familiei și 
aceasta.

Oglinda, ontrolată computerizat
(Foto: EPA)

Suspectat pentru cinci crime

Lady După câteva ore de joacă în curte, o farfurie cu lapte cald este binevenită.
(Foto: FAN)

■ Polițiștii britanici cer 
ajutorul traficanților de 
droguri în cazul prostitu
atelor ucise.

Londra (MF) - Televiziunile britanice l-au identificat pe bărbatul în vârstă de 37 de ani arestat, ieri, de poliție și suspectat de uciderea a cinci prostituate din Ipswich (estul Angliei), ca fiind Tom Stephens, angajat al unui super- magazin. Bărbatul a fost arestat la domiciliul său din satul Trimley, la sud-est de Ipswich, la ora locală 7:20, a declarat Stewart Gull, comandantul de poliție răspunzător de anchetă.Cotidianul The Sunday Mirror a publicat în ediția sa de duminică un amplu interviu cu
Trei clone ale unui câine

Controlat cu gândul
Londra (MF) - Cercetătorii americani în domeniul computerelor au inventat un robot umanoid care poate fi controlat cu ajutorul gândului. Purtarea unei caschete speciale cu 32 de electrozi îi permite oricărei persoane să „ordone” robotului să se miște și să ridice obiecte. Acest tip de dirijare a robotului se face prin intermediul undelor cerebrale. Rajesh Rao de la Universitatea din Washington a prezentat robotul la reuniunea Current Trends in Brain Computer Interfacing, care a avut loc în Canada. „Această invenție sugerează că vom putea folosi într-o zi roboți semi- autonomi care să ajute persoanele cu diza- bilități”, a spus el. Comenzile „cu mintea” sunt limitate la instrucțiuni de bază.

Seul (MF) - Cercetători sud- coreeni a anunțat, ieri, că a obținut trei clone ale unui ogar afgan, după ce aceeași echipă l-a obținut anul trecut pe Snuppy, primul câine donat din lume, tot rasa ogar afgan. Profesorul Lee Byung- chun este actualul coordonator al echipei de cercetare conduse în trecut de Hwang Woo- suk. Woo-suk a fost foarte criticat, după ce s-a aflat că a fal (Foto: FAN)

A explodat o cisternă de petrol
(Foto: EPA) încercau să stingă incendiul, au fost transportați la spitalul local. Un altul în stare gravă a fost transferat la Tirana, potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății.Autoritățile albaneze au cerut sprijinul Greciei, care a trimis pompieri. Surse apropiate autorităților au precizat că pompierii albanezi, aflați la fața locului, nu erau în număr destul de mare și nu dispuneau de echipament, în special de extinctoare. Aproximativ 30 de persoane au fost evacuate.

privat în cele trei luni ale iernii. Oglinda are dimensiuni de opt metri pe cinci, este instalată pe versantul unui munte care flanchează depresiunea în care se află satul și cei 185 de locuitori ai săi și este controlată computerizat în ceea ce privește traseul pe care îl urmează pentru a reflecta razele soarelui în centrul orașului. Iarna, din primele zile de noiembrie și până la începutul lui februarie, munții împiedică soarele să ajungă în sat și îi obligă pe localnici să stea în umbră și frig.

Victimele Anneli Aiderton, Gemma Adams, Paula Clennell și jos, 
Annette Nicholls Tania Nicol (Foto epa)Tom Stephens. Acesta a recunoscut că le cunoștea pe 
sificat rezultatele unor studii privind embrionii umani.Cei trei cățeluși donați identici, Bona, Peace și Hope, au venit pe lume în iunie și iulie. „Echipa lui Lee intenționează să exploateze acest succes pentru a produce medicamente și pentru a contribui la protecția animalelor pe cale de dispariție”, se arată întră-un comunicat guvernamental.
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Avelline este născută în zodia Scorpion, îi plac fotbal, mașinile și muzică.

victime: „Sunt un prieten al tuturor aceste fete (...) și nu am

un alibi”. Tom Stephens se consideră nevinovat, este divorțat și locuiește singur. Traficanții care au vândut droguri victimelor pot oferi informații anchetatorilor fără a se teme că vor fi acuzați de trafic de stupefiante, a declarat, duminică, detectivul care coordonează investigația, citat de The Times. Toate cele cinci victime erau prostituate din Suffolk și erau consumatoare de droguri.Anchetatorii cred că e posibil ea ucigașul să își fi neutralizat victimele printr-o supradoză de droguri înainte de a le asfixia. O echipă de polițiști a fost desemnată să recupereze hainele victimelor și obiectele, care par să fi fost reținute de ucigaș ca trofee sau distruse.

Câinele Snuppy

Prăjitură cu 
diamanteTokyo (MF) - Cei cărora nu le este frică de un desert prea bogat pot vizita unul dintre marile magazine din Osaka, care le permite clienților săi să cumpere o prăjitură de Crăciun acoperită cu dia- , mante de 650.000 de euro. ( Prăjitura din ciocolată și cele 100 de diamante ale sale a fost pusă în vânzare de un lanț celebru de magazine, Takashiyama. Având 35 cm înălțime și o suprafață din ciocolată de 25 cmp, prăjitura este creația comună a bijutierului S-Birth și a patiserului Masami Miyamoto.


