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dimineața la prânz seara

• Din nou în arest. Patru inculpați în dosarul mafiei fierului vechi din Hunedoara, care au fost reținuți de polițiști, miercuri, Romulus Jelea Diomede, Samson Marin Varga, Ciprian Lukacs și luliu Mărginean au rămas în arest pentru 30 de zile. Au fost acuzați că au încălcat interdicția de a părăsi localitatea și ultraj contra bunelor moravuri. (M.T.)
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Inflația scade spectaculos
Răîaanuală a inflației a scăzut în România la coîe accepț
ie, în acest ațagnozândo-se c valoare $ub cinci procente.

«
Integrarea In Uniunea Europeană 

îl conferă Primăriei Den® bucuria Si 
a organiza două spectacole pentru 
toți cetățenii Devei, indiferent de 

/b'rstd. Ea 23 decembrie. începând ca oro 16,
va p organizat un spectacol folcloric în care 

regăsim nume precum loan Basts, Urâții - 
Petreuy, lonuț Daliânescu, Ciprian Roman. Spec
tacolul va fl prezentat de Vărul Săndel. La26 
decembrie, te la ara 17, vor concerta trupel- 
Provincialii, JV/co, Selena, Kt, șt alții. Prezintă s

Pneumoniile fac ravagii
■ Numărul cazurilor de 
pneumonie, 809, depă
șește valoarea medie din 
ultimii cinci ani.

Deva (I.J.) - Numărul cazurilor de pneumonie a ajuns la pragul critic în săptămâna 11- 17 decembrie, când cele 809

cazuri înregistrate depășesc valoarea medie din ultimii cinci ani. Din cele 809 pneumonii, 151 au necesitat internare, grupa de vârstă afectată fiind copiii sub patru ani (156 de cazuri din care 69 internate). „1432 de persoane au fost diagnosticate cu viroze respiratorii și 20% dintre ele

au ajuns la spital în formă gravă. Copiii sunt cei mai afectați de boală pe grupele de vârstă 0-4 ani și 5-14 ani, unde s-au înregistrat 203 cazuri”, declară dr. Dan Magheru, director ASP Hunedoara. Pentru prevenirea îmbolnăvirilor, ASP Hunedoara a primit 35.000 de doze

de vaccin antigripal. „încurajăm persoanele în vârstă și cu boli cardiovasculare să solicite vaccinarea gratuită la medicul de familie. Pentru celelalte grupe de vârstă trebuie luate măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirilor respiratorii”, adaugă doctorul Dan Magheru.
Consilierii județeni I ău fost colindați ieri în desJ •ihiderea ultimei ședințe din ‘acest an. Copiii au primit ' cadouri, iar adulții au fost recompensați cu bani strânși din indemnizațiile de ședință ale consilierilor® 
/p.6 f, ] www.huon.ro .;®

Accident mortal pe DN7
■ Un mort și cinci 
răniți e bilanțul acci
dentelor petrecute ieri 
pe șoselele din județ.

Mintia (M.T.) - O femeie și- a pierdut viața și alte cinci persoane au fost grav rănite în urma a trei accidente de circulație, produse ieri pe

șoselele hunedorene. Tragicul accident, în urma căruia o femeie și-a pierdut viața s-a produs în localitatea Mintia, din cauza unui șofer obosit, care se întorcea din Spania, în jurul orei 6.00, la volanul unui autoturism Peugeot. într-o curbă; înainte de a intra în Deva, Valentin Vasile P., de 21 ani, din Bacău, a derapat și a

intrat pe contrasens, unde s-a izbit violent de un autoturism Dacia Solenza, condus regulamentar de Daniela Adriana T., de 34 ani, din comuna Râu de Mori. în urma impactului, ocupanta locului din dreapta față a autoturismului Dacia Solenza, Paula Simona Ș., de 38 ani, din Hațeg, a murit pe loc. /p.3

An bun la ISUDeva (M.S.) - Anul care se încheie a fost cel mai bun, din punct de vedere al dotărilor cu echipamente pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara. Lista s-a îmbogățit substanțial față de anul trecut, /p.6
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• Moțiune respinsă. Moțiunea simplă „Opriți privatizarea CEC", inițiată de PSD șiPRM, a fost respinsă, ieri, de Senat. Pentru moțiunea simplă au votat senatorii PRM șiPSD, care au fost și inițiatorii acesteia, împotrivă dedarându-se parlamentarii Alianței D.A., UDMR și PC.
„Serviciile nu sunt

Amenință cu 
noi atacuri

Dubai (MF) - Ayman al-Zawahiri, adjunctul lui Osama ben Laden, a anunțat înregistrare video dată publicității ieri că rețeaua al-Qaida va continua să atace ținte occidentale atât timp cât musulmanii nu vor avea securitate. „Dacă vom mai fi atacați, nu vom înceta să atacăm țările occidentale, cu ajutorul lui Allah. Nu vă veți putea gândi să aveți securitate până nu o vom avea noi, în Palestina și în alte țări musulmane”, a atras atenția liderul rețelei teroriste al-Qai- da. Numărul doi în ierarhia al-Qaida, Ayman al-Zawahiri, afirmă, de asemenea, că alegerile palestiniene nu vor permite eliberarea teritoriului palestinian și vor da o lovitură războiului sfânt împotriva ocupației israeliene.

Mahmoud Ahma
dinejad (Foto: EPA)

Ayman al-Zawahiri

Împotriva 
tuturor
Teheran (MF) - SUA 
Marea Britanie și 
Israelul sunt con
damnate sâ dispară, 
a declarat președin
tele iranian Mah
moud Ahmadinejad, 
îhtr-un discurs 
susținut la Javanroud 
(vest), au transmis ieri 
agențiile de presă 
iraniene. „Puterile op
resive vor dispărea în 
timp ce poporul irani
an va supraviețui, de
oarece orice putere 
care este cu Allah 
supraviețuiește, iar ce
le care se îndepăr
tează de Allah dispar 
ca Faraonul", a decla
rat Ahmadinejad. „în 
prezent. Statele Unite, 
Marea Britanie și 
regimul sionist vor 
dispărea, deoarece 
s-au îndepărtat de 
învățăturile lui Allah. 
Este o promisiune de 
ordin divin", a 
adăugat el.

■ Băsescu: Legile sigu
ranței în forma aprobată 
de Guvern necesită 
modificări consistente.

București (MF) - Președintele Traian Băsescu a declarat, ieri, că legile siguranței în forma în care au fost transmise de Guvern necesită modificări consistente, precizând că serviciile de informații nu pot funcționa ca niște ONG-uri, întrucât serviciile au misiunea de a apăra cetățenii țării în timp de pace.„Sper să găsim posibilitatea unui dialog prin care să se se înțeleagă care este misiunea

serviciilor într-un stat democratic”, a adăugat președintele. El a precizat că armata are misiunea de a apăra cetățenii în timp de război, iar în timp de pace instrumentele de protejare a cetățenilor sunt „pe o întreagă gamă”, între care se află și serviciile de informații.
Pentru cetățeniBăsescu a adăugat că, de acepa, serviciile „trebuie așezate in acel optim care să protejeze interesele cetățenilor”.„Aici avem o problemă de principii și nu voi renunța la a încerca să conving cu privire la nevoia unor struc

turi eficiente în favoarea unor elogii ieftine: «ce trans- parante sunt serviciile secrete». Când se găsește primul serviciu de informații transparent din lume, aș fi bucuros șă fiu anunțat”, a mai spus Traian Băsescu.El a făcut aceste declarații la finalul ședinței CSAT, răspunzând unei întrebări.în 8 noiembrie, consilierul prezidențial Adriana Săftoiu anunța că proiectele de legi din pachetul privind siguranța națională, în forma aprobată de Guvern, au ajuns la Departamentul Securității Naționale al Administrației prezidențiale, precizând că, după avizarea
Traian Băsescu (Foto: epa)în CSAT, acestea se vor întoarce la Guvern pentru a fi adoptate.

Bush recunoaște că nu 
câștigă războiul din Irak în pofida acordului

(Foto: EPA)

mașină-capcană a explodat Au murit patru irakieni. (Foto: epa)

■ Președintele Bush a 
admis pentru prima dată 
că Statele Unite nu 
câștigă războiul din Irak.

Washington (MF) - Președintele SUA George W. Bush a admis pentru prima dată că Statele Unite nu câștigă războiul din Irak, precizând că ia în calcul o majorare a numărului de militari pentru a face față luptei de durată împotriva terorismului, informează The Washington Post.Căutând noi strategii pentru Irak, Bush a adoptat acum formula propusă de consilierul său pe probleme de apărare pentru a descrie situația, „Nici nu câștigăm, nici nu pierdem”, a afirmat Bush într-un interviu pentru The Washington Post.Bush i-a cerut secretatului Apărării, Robert Gates, să pună la punct pn plan pentru a crește eficiența trupelor armatei și a pușcașilor marini, răspunzând astfel avertizărilor Pentagonului și Congresului că numeroasele desfășurări de militari din Irak și Afganistan ar putea determina colapsul forțelor ar-

Președintele american George 
W. Bush (Foto: EPA)mate. Președintele a precizat că ia în calcul o creștere pe termen scurt a trupelor din Irak cu 70.000 de militari.Majorarea va crește costul războiului. Administrația dorește să ceară o suplimentare de peste 100 de miliarde de dolari pentru războaiele din Irak și Afganistan, pe lângă cele 70 de miliarde de dolari deja aprobate în 2006, potrivit oficialilor americani. Aceasta ar fi o majorare de circa 50 la sută față de suma prevăzută inițial pentru 2007, făcând acest an cel mai scump an de la invazia din 2003.

Gaza/ (MF) - Președintele Autorității Palestiniene Mahmoud Abbas și premierul Ismail Haniyeh, membru al grupării Hamas, au anunțat marți seara intrarea în vigoare a unui acord de încetarea totală a violențelor, după o serie de ciocniri între Hamas și Fatah, soldate cu moartea a 11 persoane.Potrivit lui Abbas, acest acord privind încetarea ostilităților - al doilea în decurs de 48 de ore - între grupările armate palestiniene ar trebui să înceapă

în Fâșia Gaza la ora locală 23.00. O serie de confruntări s-au produs între partizanii Hamas și Fatah în cartierul Sahara din Gaza, în cursul serii, în pofida anunțului acestui acord.Intensificarea violențelor din Fâșia Gază, care se apropie de imaginea unui război civil, s-a produs în urma deciziei lui Abbas de a convoca alegeri anticipate, după eșușrea negocierilor de șase luni cu gruparea Hamas, pe tema înființării unui Guvern de uniune națională.

Violențe și distrugeri pe străzile din Gaza (Foto: EPA)

agresiv. Să dai drumul animalului din lesă. Să faci mișto ieftin, să agiți pumnul. Să umilești.Revoluționarii 
lașității perfecte
Miron Beteg
mironbeteg@yahoo.comEram tentat să scriu că președintele Traian Băsescu ar fi putut declara regimul comunist ca „ilegitim și criminal” și pe un stadion, în plin campionat, între peremiștii lui Vadim Tudor și o galerie ieșită din minți n-ar fi, aparent, nici o diferență. Apoi mi-am amintit că, totuși, tribunele sunt mult mai civilizate. Pe un stadion românesc nu mai poți afișa orice banner dorești. Mesajele pe care suporterii le flutură în vânt nu mai pot fi grosolan jignitoare. Altfel ți Ie confiscă imediat Jandarmeria. Trebuie să-ți folosești inteligența, imaginația și să faci un apel corect la limba română dacă dorești să transmiți ceva - obscen, ofensator, porcesc, cum o fi. Pe un stadion românesc nu s-ar mai putea intra cu o bucată 

de pânză pe care să scrie, deasupra unei fotografii, „Pușcăria mafioților”. Pe de altă parte, manifestările huliganice ale galeriilor au în ele o doză de bărbăție. O măsură mare de risc. Nu doar circ, ci și durere. Știi că dacă întinzi prea mult coarda, poți lua bastoane pe spate de la jandarmi. Te poți trezi împroșcat cu tunurile de apă sau să te aduni de pe jos dintre picioarele cailor poliției călare. Riști să iei și tu un scaun în cap de la galeria adversă. Poți sta măcar 24 de ore dincolo de gratii. Pe când, luni, la ședința solemnă a Parlamentului, peremiștii au fost „revoluționarii” lașității perfecte. Apostoli ai violenței, verbale și fizice, care nu riscă nimic. Iar când nu riști nimic, ți-e foarte ușor să devii violent, vulgar,
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Țn sală se afla și ministrul de llnterne, Vasile Blaga. înainte de a fi vinovat Nicolae Văcăroiu, văzut de mulți ca un co-organi- zator al jalnicului spectacol peremist, e vinovat Vasile Blaga. Zărind balele roșii ale lui Vadim, s-a mărginit să declare, mai mult, să se scuze în fața acestuia, prin cuvintele: „Știți că nu răspund de siguranța Camerei Deputaților!” Când însuși ministrul de Interne lasă să se înțeleagă că se poate întâmpla orice, iar el nu poate interveni, că nebunia, lipsa de măsură, ura și josnicia se află într-un teritoriu al nimănui, cum să nu transforme Vadim Parlamentul într-o replică absurdă la „Zbor deasupra unui cuib de cuci”? Cum un neică nimeni să nu-și permită să-i ducă președintelui României o sticlă de vin în timp ce acesta condamna comunismul și să-l facă bețiv ordinar, trimițându-1 să-și citească discursul la Golden Blitz? Mă mir că 

nu le-a trecut prin cap să îi proțăpească înainte și o blondă goală, doar pentru a-i aminti de toate glumele cu Elene Udrea. Probabil că și mârlănia are limitele ei. Lașitățile ei.Ede înțeles că, luni, condamnând fostul regim comunist, Traian Băsescu nu și-a spălat toate păcatele. Risc să spun că și el a contribuit, vreme de doi ani, din plin, la paranghelia la care, prin reprezentanții lui, a participat întreg poporul român. Neluându-și niciodată în serios funcția deținută în stat, cochetând cu vulgaritatea ori de câte ori a avut ocazia, afișându- se poporan prin birturile bucureștene, hăhăind cumplit pe axa București - Londra - Washington, preluând deseori civilizația stadioanelor și mentalitatea unui investitor în fotbal, având prea multă grijă de femeile din jurul lui și luptându-se catastrofal cu un guvern care trebuia totuși să gestioneze țara, făcând bășcăti de propriul dosar de Securitate și glumind grosier cu 

reporterițele, Traian Băsescu a lăsat senzația că se poate și așa, că uneori viața politică poate fi bosajată și contondentă, de mahala poleită cu cristale Zvarovsky. Jucându-se de-a președinția, Traian Băsescu a creat premisele celui mai mare circ pe care l-a cunoscut Parlamentul României în ultimii ani. Când tu nu iei pe nimeni în serios, nu poți aștepta să te ia ceilalți în serios. Vadim rămâne un biet bufon care vrea, din când în când, să stea pe tronul regelui.Din păcate, a fost compromisă o idee superbă și a fost pusă în umbră cea mai importantă reparație morală din ’89 încoace. Dar nu comisia Tismăneanu a ratat momentul, nici Vadim, ci președintele Basescu a pregătit ratarea în acești ultimi doi ani de când e în fruntea statului. * * *Punctele de vedere exprimate de colaboratorii ziarului nostru în rubricile de opinii nu coincid neapărat cu cele ale redacției.
CWÂffllj.
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• S-a aruncat pe geam. 0 tânără de 18 ani, Coca Marinela Ș., din Lupeni, s-a aruncat de la etajul doi al apartamentului în care locuia cu familia, după ce s-a certat cu sora sa, în vârstă de 15 ani. în urma căzăturii a fost transportată la spitalul din localitate unde a rămas internată cu diagnosticul „traumatism toracic". (M.T.)

Impozit mai mare pe

Daruri 
pentru copii

Deva (C.B.) - Centrul de zi din Deva a găzduit, ieri, ultima parte a campaniei intitulate „Dăruiește de Crăciun”, inițiată de loan Ghițan de la revista Zile și Nopți Deva în colaborare cu hypermarket-ul Trident. După ce au susținut câteva momente teatrale cu temă religioasă, copiii de la Centrul de zi au primit o mulțime de cadouri. „Acesta reprezintă sfârșitul unui an întreg de muncă. Azi (n.r. ieri) copiii centrului și copiii care locuiesc în apartamentele de tip familial din Simeria au pregătit un dar sufletesc. Prin această campanie am adus o bucurie în sufletele noastre și o bucurie în ini- , mile unor copii care vi- ^sează la Moș Crăciun.Vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest lucru, sunt niște oameni extraordinari”, a afirmat Valentin Crainic, directorul Centrului de zi.

Mircea Bobora

Bilanț 
favorabil
Deva (C.B.) - Bilanțul 
favorabil al compa
niei Carpatcement 
Deva i-a făcut pe oa
menii acestei com
panii să se reunească 
ieri într-un cadru fes
tiv pentru a sărbători 
un an plin de suc
cese. „Anul 2006 
constituie cel mai 
bun an din toate 
punctele de vedere la 
nivelul producției și 
eficienței activității 
începând din 1976, 
anul înființării compa
niei și până în pre
zent. Acest rezultat e 
meritul întregii echi
pe, ", a afirmat Mir
cea Bobora, direc
torul Carpatcement. 
Compania are un 
bilanț anual de 
900.000 de tone de 
ciment, iar conduce
rea speră să producă 
mai mult în viitor.

■ Devenii vor plăti 
anul viitor aceleași 
impozite doar pentru 
locuințe și terenuri.

Clara Păs___________________
clara.pas@lntarimnedia.ro

Deva - Impozitul pentru autoturisme va fi calculat conform prevederilor noului Cod Fiscal, care intră în vigoare la 1 ianuarie. Conform acestora, dările pentru mașini se vor stabili în funcție de capacitatea cilindrică, astfel că pentru un autoturism Da-cia de 1200 cmc se vor plăti 49 de lei noi, față de 27 de lei cât a fost anul acesta, a precizat

Caria Popa, șeful Serviciului Impozite și Taxe Locale din cadrul CL Deva.
Aceleași sume ca în 2006Persoanele fizice vor plăti aceleași sume ca în 2006 pentru case și terenuri, mai puțin pentru teren-curți-cons- trucție unde valoarea impozitului a fost majorată cu 10%. Cei care achită aceste contribuții integral până la data de 31 martie vor beneficia de o bonificație de 5%. în cazul firmelor, pentru clădiri impozitul a fost majorat cu 20% față de 2006, iar pentru terenuri se păstrează valorile valabile și în acest an. „De anul viitor impozitele locale

au două termene de plată: 31 martie și 31 septembrie, cu precizarea că acei contribuabili care au de achitat până în 50 de lei trebuie să plătească suma până cel târziu la finele lunii martie”, a declarat Caria Popa. Devenii pot apela la numerele de telefon 232366, 232367, 232368, 232369 pentru a afla taxele pe care trebuie să le plătească și cuantumul acestora. Pentru a- ceasta va trebui să comunice la telefon codul numeric personal. De asemenea, Primăria va face zilnic notificări pentru restanțe, în cazul celor care au telefon fix acasă iar numărul este înregistrat la Primărie.

mașini
5

Accidentele rutiere pe bandă
■ Neatenția și obosea
la la volan fac victime 
în rândul participanților 
la traficul rutier.

Mihaela Tămaș_______________
mihaela.tamas@informniedla.ro

Mintia - în urma impactului, șoferii celor două mașini și pasagerul din Peugeot au suferit multiple traumatisme, fiind transportați de urgență la Spitalul Județean din Deva. Pentru eliberarea victimelor dintre fiarele contorsionate ale mașinilor a fost nevoie de ajutorul unei echipe de descarcerare. Traficul pe DN7

a fost blocat mai bine de o oră.
Alți răniți gravîn urma a două accidente rutiere, alte două persoane au fost grav rănite.Astfel, în urma unui accident produs în localitatea Vălișoara, șoferul unui autotractor DAF, Florea B., de 52 de ani, din Râmnicu -Vâlcea, în timp ce conducea autotractorul, a depășit neregulamentar o coloană de autovehicule în zona indicatorului depășirea interzisă intrând în coliziune frontală cu un Ford care circula regulamentar din sens opus, condus

Se păstrează aceleași valori la 
impozitul pentru locuințe

în această perioadă in trafic se înregistrează numeroase accidentede Alexandru P„ de 31 de ani, din Hunedoara. în urma accidentului șoferul Ford-ului a fost internat în stare gravă la Spitalul din Deva.La Hațeg, în urma altui accident, o femeie de 68 de ani,
Ioana T., din comuna Bretea Română, pasageră în autoturismul condus de Ioan L., de 54 de ani, din aceeași localitate, a fost transportată la Spitalul din Hațeg, cu multiple traumatisme.

Eldfll claselor I B și a IlI-a B de la Școala Generală Andrei Șaguna din Deva s-au aflat ieri la sediul redacției ziarului Cuvântul Liber unde au prezentat un frumos program de colinde. (Foto: T. Mânu) J

Milioane pentru cinci licee
■ Onci colegii din 
județul Hunedoara au 
fost premiate ieri de 
Ministerul Educației.

Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.ra

Deva - Fiecare colegiu în parte va primi imediat după începerea anului viitor câte 100 de milioane de lei ca premii pentru merite deosebite. Colegiul Național „Decebal” Deva a primit banii pentru întreaga activitate, Colegiul

Național „Aurel Vlaicu” Orăș tie pentru că este unitatea școlară cu cea mai bogată activitate extracuficulară, Colegiul Național „Traian Lales- cu” Hunedoara pentru că este școala cu cei mai mulți profesori care au primit gradații de merit, Liceul Economic „Emanoil Gojdu” Hunedoara pentru că este liceul cu cea mai mare rată de promo- vabilitate din județ și Grupul Școlar Industrial Petrila pentru cea mai bună gestionare a fondurilor destinate școlii în anul 2006. „Ministerul a

acordat criteriile de selecție Inspectoratului. Criteriile au fost aplicate matematic, însă nu sunt de acord cu toate criteriile lor. Nu mi se pare relevantă acordarea premiilor pentru gradații de merit și promovabilitate, însă e decizia ministerului. Oricum, Colegiul Decebal Deva conduce detașat în clasament. Cu banii, fiecare școală va face ce dorește, însă vor fi folosiți în exclusivitate pentru procesul de învățământ”, declară Anișor Pârvu, inspector șef-ISJ Hunedoara.

Proiecte
Hunedoara (I.J.) - Asociația Umanitară Betel și Asociația Linișor au lansat ieri proiectul „îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor din mediul rural din județul Hunedoara”. „Am primit finanțare doar pentru ca cetățenii să poată învăța cum se scrie un proiect european”, spune Come- liu Medrea, președintele AUB.

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

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 

cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 

Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 
alături de cele mai interesante comentarii.

Vot prin 
SMS

Trimite SMS conținând cuvântul

întrebarea săptămânii:
Credeți că încălzirea cu centrala 

termică de apartament va deveni 
mâț scumpă decât cea în sistem 

centralizat?

DA la numărul 0728/222779 (tarif normal). Poț 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.

MULȚUMIM, DEVENI!
La solicitarea P.D. - Deva s-a 

efectuat un sondaj de opinie 
pe un eșantion reprezentativ 
de 1048 de persoane, în ve
derea evaluării percepțiilor 

privind administrația publică 
locală după 2 ani de la 

alegerile locale.
Rezultatele sondajului arată 

că P.D. a crescut în preferințele 
devenilor de la 7% în 2004 la 

20,9% în noiembrie 2006. 
Vă mulțumim, deveni, și vă 

asigurăm că nu vă vom înșela 
încrederea nici de acum 

înainte!
SĂRBĂTORI FERICITE! 
LA MULTI ANI DEVA! 

LA MULȚI ANI EUROPA! 
ORGANIZAȚIA P.D. DEVA

M 
a

RECLAMĂ

ce concursur!^^^» ’

:it>.-r ’ Vrei

punem in joc de Sărbători?

Vrei sâ-ți oferim ediția de astăzi GRATUIT? 
Ne găsești, azi, in hypermarketu1 TRIDENT din Deva, 
începând cu ora 17,00 Fetele noastre iți slau ia dispoziție! 
Te așteptăm!

Cuvântul liber te așteaptă în Trident!

mailto:clara.pas@lntarimnedia.ro
mailto:mihaela.tamas@informniedla.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ra
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1879 - S-» nfocut 'n«n Misarionovicl Staltn. lider comu
nist sovietic (m.19531. *'  • ‘
1883 - A apărut volumul „Poesil" de Mihai Eminescu, cu 

o pretată semnată de Tltu Maiores- 
cu, singurul tipărit în timpul vieții 

'UPtlnde 64 du poezii.
1913 • A apărut, la New York, 
primul car» u de cuvinte încrucișate 
semnat de britanicul A. Wynne. 
1918, - S-e născut actrița Stela

41 tifosul adElfa americană

i W, nuHelaa de avan-

1940 - A1 iruTamerlcan Francis Scott
Fitzgerald LMerifo.Getsbyn friJ869y ............ ...........
1968 - Lansarea navel edhbIeb „Apollo 8 care a efec
tuat prima oaiIlH aBt drcmjtoar Q9 dec.
19».

Prognoza pentru astăziCerul va fi temporar noros. Minima termică va fi de -6°C, iar maxima de 0°C.
Prognoza pentru două zile
Vineri. Cerul va fi mai mult noros. Termometrele vor înregistra temperaturi minime de -6°C și maxime de -1°C.
Sâmbătă. Cerul va fi temporar noros. Temperatura minimă va fi de aproximativ -2°C și maxima de cel mult 2°C.
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Calendar Creștin-Ortodox_____
Sf. Mc. luliana; Sf. Mc. Temistode

Calendar Romano-Catolic______
Sf. Petru Canisiu, pr. înv.

Calendar Greco-Catolic________
S luliana din Nicomedia, m (+ 299).

Energie electrici
Astăzi, furnizarea energiei electrice nu va || întreruptă

GaZ
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întrerupta In Deva, 
între orele 9-15, pe Bulevardul Decebal, bl. D, sc. C; Aleea 
Streiului, bl. BE. se. Ei str. Bejan, II. 75, se. C.

Apă
Astăzi, Intre orele 8-16, furnizarea apel potabile va li între
rupta tei orașul Hațeg.

Roșii umplute
Ingrediente: 2 căni ciuperci, 1 ceapă mare, 8 roșii, 2 linguri ulei măsline, 2 căței de usturoi, 1/2 cușcuș sau orez, sare, piper.
Mod de preparare: Se curăță ceapa și se taie cubulețe (1 cană). Se curăță ciupercile de pământ, frunze, se spală și se taie de mărimea unor zaruri. Usturoiul se taie mărunt. Se taie un căpăcel de la roșii și se scobesc astfel încât să obțineți niște coșulețe. Interiorul roșiilor și căpăcele se taie bucățele. într-o tigaie se pune uleiul cu ceapa la călit. După câteva minute se pun ciupercile. Se lasă 5 minute apbi se pun și roșiile cu zeamă cu tot. Se lasă la foc mediu până scade toată zeama. într-o crăticioară mică se pune o cană de apă și se pregătește cușcușul. Se scurge de apă și se amestecă cu legumele scăzute. Se umplu coșulețele cu acest amestec.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Soluția Integrantei din numărul precedent: M-B-Z-T- CAPUTINER - CÂNI - ELE 

- FIN - GAG - C - NABAB - GE - CA - BRUTE - TD - AROME - NAUT - INEL - E - 

LEITI - I - SIC - SECAT - BEAT - APA - IR - MM - IZA - SCARA - ETAN

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
în perioada 4 - 23 decembrie. Cuvântul Uber vrea sâ 
continui sâ-l demonstrezi cât de ușor te poți juca cu 
cuvintele. Dezleagă corect toate Integramele apărute 
în această perioadă, realizează o colecție $1 trlmlte-o 
alături de talonul completat, pe adresa redacției: Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, 
sau depune-o Tn cutiile speciale Cuvântul liber, până 
în 28 decembrie. Extragerea va avea loc în 29 decem
brie, Iar numele câștigătorului va fl publicat în ediția 
din 30 decembrie.
NOI CONTINUĂM SĂ IȚI DĂM BANII 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int 8806.
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajațiI Inform 
Media $l nici rudele acestora de gradele I $i II.

Nume.....
Prenume 
Adresa ...

Tel.
Localitatea
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □

a c

Berbec

Familia vă ajută, va susține si rezelvați toate pn^lem» 
casei - lie ca e vorba de mers la cumplrlîtirl mu j?us 
umărul la haturile gospodărești.

Belanțl_______________ _________________ ________

PRO TV
7:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
8:00 Justiție militară (s). 

0Cu: David James 
Elliott Catherine Bell 

8:55 Vrei să fii No. 1? 
9:00 Mic da' voinic (r) 
9:30 Desene animate.

Spioanele 
1025 TVR 50 
10:35 Un european ca mine

(t)
11:05 Cultura libre (r) 
11:50 Integrame despre inte

grare (2 episoade) 
12:00 Dis-de-seară (r) 
13:00 Cony și restul lumii 
0 (ep. 95, comedie, SUA) 

13:30 Desene animate. Club 
Disney (SUA) 

14:00 Jurnalul TVR 
15:30 Akzente 
17:00 Jurnalul TVR 
17:15 O zi din viața lui Joe 
S (ep. 4, SUA, 2003) 

17:40 Crăciun culinar 
17:50 Vrei să fii No. 17 
18:00 Dis-de-seară. Prezintă: 

Ovidiu Uscat
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

2(h15 Născuți pe 21
decembne. 8 docu-

: mentare - 8 regizori ■ 
8 destine

-2:4b Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

23415 Prim plan 
2345 Top Super Hit Maga

zin muzical
1:10 îngeri căzuți (dramă, 
Bl Canada/Franța, 2003). 

Cu: Miranda Richard-
’ son, Callum Keith Ren

nie, Katharine Isabelle. 
R.: Scott Smith 
Lou, Sandy și Norma 
sunt trei surori care in 
copilărie au fost obli
gate să trăiască sub 
tirania tatălui și alături 
de o mamă depresivă.

31» Jurnalul TVR (r) Sport 
Meteo

4:00 Lumea citește I (r) 
4:50 Ochiul magic (r) 
540 Integrame despre 

intețpare (2 episoade)

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
Ihtâmplă doctore? Te 
uiți și câștigi

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
Moș Crăciun există! 

10:15 Om sărac, om bogat
3 (serial)

11:00 Joshua (film, r) 
13:00 Știrile ProTv 

Te uiți și câștigi 
Moș Ciădun există I 

j 13:4512 zile până la
O Crăciun (comedie, 

SUA, 2004). Cu: 
Steven Weber 
Te uiți și câștigi 
Moș Crăciun există! 

16:00 Tânăr și neliniștit (s). 
Cu: Peter Bergman, 
Heather Tom 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
Te uiți și câștigi 

1745 Om sărac, om bogat 
(serial) 
Te uiți și câștigi 

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

Vremea

20:30 Tunetul negru
®(acțiune, SUA, 1998). 

Cu: Marcus Aurelius, 
Catherine Bell, Michael 
Cavanaugh, Michael 
Dudikoff. R.: Rick 
Jacobso 

22:15 La Bloc (s) 
23:00 Știrile ProTv. Sport 
J345 CSI: Miami (s). Cu: 
g David Caruso, Emily 

Procter, Rory 
Cochrane, Adam 
Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim 
Delaney, Jonathan 
Togo, Sofia Milos. R.: 
Daniel Attias, Norberto 
Barba, Scott Brazil, 
Danny Cannon, Joe 
Cappelle 

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

cartea (r)
1:15 Știrile ProTv 
2:15 Tunetul negu (film, r) 
400 CSI: Miam (r)

6:00 în gura presei 
cu Mircea Badea

7:00 Matinal: Dimineața 
devreme cu Cristina

ANTENA 1 ACASĂ
0630-071» Observator (r) 
1630-1645 Știri locale

71» Suflete rănite (r) 9:00 
Culoarea păcatului (s, Brazilia, 
2004) 111» Bărbatul visurilor! 
mele (r) 12:00 Pariul iubirii 
(serial, Mexic, 2004) 13:00 ; 
Jurământul (s) 1400 Iubire ca ! 
în filme (r) 15:15 Rețeta de 
acasă 1530 Suflete rănite (s) ‘ 
17:30 Poveștiri adevărate 
1830 Rebelde (s) 1930 SOS, 
viața mea! (s, Argentina, 2006) 
2030 Iubire ca în filme (s, ; 
România, 2006) 2245 Tărâmul 
pasiunii (s) 23:45 Bărbatul 
visurilor mele (s) 045 Poveștiri 
adevărate (r) 145 Iubire ca în ’ 
filme (s, r) 41» Amy, fetița cu 
ghiozdanul albastru (s)

9:00 Jeremiah (s, r) 10:00 
Tonomatul DP2. Transmisiune 
directă 11:30 Caracatița (s) \ 
1225 Cum să nu ne îriibrăcăm '• 
(r) 131» Bugetul meu (r) 1400 ) 
ABC... de ce? 1430 Poveste 
fără sfârșit (s) 151» împreună ' 
în Europal 161» Jurnalul TVR ) 
(r) 1630 Tribuna partidelor 
parlamentare 17:00 Jeremiah ! 
(s, SUA, 2000) 18:00 Lecția 
de... sănătate (doc.) 18:35 
Caracatița (s) 19:25 Câțiva > 
pași spre un management mai 
bun (doc., Anglia, 1996) 
20:00 George și Elizabeth

î
8

. i 
î 
î 
1

Cioran și Dan Capatos 
»t____ :____ :

i

5
1 
I 
f 
)• 
I 
ț 
I
3 
I 
L 
i

, fcViW 'jtuiyv UIILUUUIII
f (doc.) 21:00 Ora de știri 22:10 

Ultimul glonț (polițist, Italia, 
2003) 23:55 Marcă înregis- J 
trată 0:20 Familia mea ’ 
dementă (d. a.) 0:50 Jurnalul 
Euronews 1:05 Tonomatul 
DP2 (reluare)

9:00 în gura presei (r) 
10:00 Concurs interactiv 
11:00 Vivere (s) 
12:00 Vocea Inimii

B(film serial) 
13:00 Observator 

cu Simona Gherghe 
1345 Ziua judecății 

(divertisment) (r) 
16:00 Observator 
1645 9595, te învață ce să 

fad 
18:00 Vocea inimii (serial,

0 dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 
Bodochi, Andreea 
Măcelaru Șotron 

19:00 Observator cu

1345 Premiile Academiei Eu

1

I
1

1
3

f
i

-
II 
; i 

_________ î|
Alessandra Stoicescu și i ! 

Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

20:30 Tablou de nuntă 
(emisiune de 
divertisment) 

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

’’3:50 Extragerea Joker și 
Super Loto 5/40 

741» Puterea gândului
13 (acțiune, SUA, 2001). 

Cu: Antonio Sabato Jr, 
Michael Ironside, Eric 
Roberts, Emmanuelle 
Vaugier, Clarence 
Williams III, Ed O'Ross, t 
Michael Moriarty, 
William Davis. 
Regia: 

. Richard Pepin 
21» Concurs interactiv 
31» întâmplări hazlii
El (serial)

415 Animax: .Roboți 
uriași - Heavy Gear' 

5.15Vrvere
B(film serial, reluare)

NATIONAL I
■i

•> 
î
5
i
I

I

8:45 Revistă presei 9:00 
Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:00 Baronii (s) < 
12:00 Look who is wi-j 
nning 13:00 țara Iu' 
Papură Vouă (emisiune de 
divertisment) 13:20 Look 
who is winning 14:30 Mie
zul problemei (r) 16:20 
Bărbatul din vis (serial) J 
17:20 Naționala de bere) 
18:30 Știri Național TV 
20:00 Film artistic 22:00 [ 
Baronii (film serial) 22:30 
Miezul problemei 24:00

730 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:05 
Teleshopping 8:15 Lecție de 
viață (film, r) 10:30 Telesho
pping 11:00 Tele RON 13:00 
Play 14:30 Dragoste și putere 
(s) 15:00 Angus (comedie) 
1730 Trăsniți în N.A.T.O. (r) t 
18:00 Focus 19:00 Cele mai' 
uimitoare filme din lume ‘ 
19:45 Celularul (s) 20:00 
Super Nanny 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. 22:30 Focus Plus. 
Prezintă: Cristina Țopescu 
23:30 Celularul (r) 2345 
Poliția în acțiune (r) 0:45 
Focus (r) 145 Sunset Beach (s) 
245 Clubul de noapte

ropene de Rhn 2006 (Marea 
Britanie, 2006) 15:20 înainte 

de apus (romantic, SUA, 
2004). 1640 Dirty Dancing 2: 
Nopțj m Havana (romantic, 
SUA, 2004). 181)5 Charile și 
fabrica de docolal j |av tun. 
sua 2005). 20:00 De dragui 
aparențelor (comedie, sua
2004) . 2135 Ocean's 12 
(polițist, SUA, 2004). 2340 
Război în deșert-Tendințe sin
ucigașe (Ep. 10, acțiune, SUA
2005) . 0:25 Huff-Fără Beth 
(Ep. 23, comedie, SUA 2005).

REALITATEA

i

12:00 Realitatea de la 12:00 
13:15 EU, România 14:50 
Realitatea bursieră 151» Rea
litatea de la 15:00 1520 Fa
brica 16:50 Marfă 1720 Ro
mânia fără frontiere 1745 Edi
torii Realității 18:50 Realitatea 
zilei. Cu Răzvan Dumitrescu 
20:00 Realitatea de la 201» 
20:50 România fără frontiere 
21:50 Prima ediție 22:05 Cap 
și pajură. Cu C. T. Popescu și 
Emil Hurezeanu 23:15 Reali
tatea all-inclusive 241» Rea
litatea de la 24:00

i

’ 3

I

f

I
I
i

I
{

1

10:10 Telefonul de la miezul 
nopții (s) 1145 Telefonul de la 
miezul nopții (s) 12:45 Verdict: 
Crimă! (r) 1345 Taz-Mania (s); 
1415 Liga juniorilor (s) 15:00 
Joan din Arcadia (r) 16:15 Ca- 
n familie 16:45 Petrecere cu... 
cântec (com.) 19:00 Viața la) 
Casa Albă (s, dramă, SUA,' 
2004) 20:00 Entertainment 
News 20:20 Dispăruți fără 
urmă (s) 2130 Ca-n familie (s) 
22:00 Presupus nevinovat 
(thriller, SUA, 1990 045 Sub 
Pământ SRL (s)

9:00 Verissimo. Cu Gina 
Tănase 10:00 Euromaxx (r) 
(documentar) 10:30 Euroblitz 
- Azi, mâine (r) 11:00 Ne 
privește 121» Știri 13:05 Marș 
forțat. Cu George Mihalcea 
14:00 Teleshopping 14:35 
Lumea cărților 1535 Euroblitz: 
Jurnal european (r) (docu-, 
mentar) 16:00 Nașul. Talk
show cu Radu Moraru (r) 
181» 6! Vine presa! Cu Livla 
Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 
Unde e iubirea 22:00 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru 
241» Știri 0:15 6! Vine pre
sa! (r) 2:15 Nașul 415 Unde 
e iilxrea (r)

81» Australia sălbatică 91» 
Supraviețuitori în condl'^ 

extreme 10:00 SuperstrucW 
111» Confruntări și fiare vechi 
12:00 Tehnologie externă 
13:00 Petrol, sudoare plat
forme 1400 Australia sălba
tică 151» Brainiac. Maniaci ai 
științei 16:00 Curse 17:00 
Automobile americane recon
diționate 18:00 Motociclete 
americane 19:00 Alegerea 
dvs. 20:00 Gigantul aerului 
21:00 Discovery Atlas 231» 
Curse și fiare vedii 2400 Epi
centrul unui tsunami 21» 
Curse 31» Automobile ame
ricane recondiționate
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UN SITE PE El:

www.studentcv.ro
Deva ( C.P.) - Site-ul se vrea a fi a arhiva nationals de 
EV-tirf studențești care să se constituie ca o punte be 

i Interconectare între studenți șl firmele angajatoare.

j CUBS VALUTAS BIB * 21.11.1008
1 euro 3,4179 lei
1 dolar american 2,5841 lei
1 gram aur 51,7990 lei

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat aofi caldă 217ȘQȘ
Dispecerat Electrica §29
Dispecerat gaz _________________________ 227091
Informații CFft 212725
Urgențe ________ 112
Pompieri_______________________________________981
Jandarmerie___________________________________ 956
Poliție__________________________________________955
O.J.P.C. HD_______________________________ 214971
Deranjamente lift_________________________ 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Simion Jitian, viceprimar începând cu ora 09.00

AUDIENTE JOI

Consiliul Județean Hunedoara:
Dorin Păran, vicepreședinte 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean:
Colonel Ion Bogdan, adjunct al inspectorului-șef

14.00-16.00

IPJ Hunedoara:
Comisar de poliție Marcel Zaharie, adjunct al șefului IPJ

10.00 - 12.00

Primăria Municipiului Deva:
loan Inișconi, viceprimar 08.00-10.00

Primăria Municipiului Hunedoara:

Amplasarea aparatelor radar în data de 21.12.2006:
- DN 7: Vețel -Ilia - limita jud. Arad;
- DN 68A: Dobra - limita jud. Timiș;
- DN 7: Simeria - Orâștie - limită jud Alba;
- Deva: B-dul Decedai, Calea Zarandului, str. Horea și Mihai 
Eminescu.
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Vin brătarile!
■ Brățările dacice vor 
ajunge vineri în țară și 
vor fi expuse de Cră
ciun în București.

București (MF) - Cele cinci brățări dacice din aur recuperate de statul român din SUA și Franța vor ajunge mâine în România, în condiții de siguranță. Ele vor fi expuse în perioada Crăciunului la Muzeul Național de Istorie din București. Guvernul a alocat, în urmă cu două săptămâni, 800.000 de lei pentru răscumpărarea a patru brățări de la un proprietar american. O altă brățară dacică a fost descoperită în luna septembrie la unul dintre standurile Expoziției Bienale de la Grand Palais din Paris. Aceasta a fost con

fiscată de statul francez și va fi înapoiată statului român fără răscumpărare, pentru că posesorul nu avea acte prin care să dovedească proprietatea. Aceste brățări sunt singurele recuperate din totalul de 15 astfel de obiecte sustrase de infractori în ultimii zece ani din situl arheologic Sarmizegetusa Regia Munții Orăștiei. Brățările se află în urmărire internațională, cercetările în acest caz fiind făcute de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba

Brățară dacică

Perspective pentru zona 
montană hunedoreanăDeva (C.P.) ■ Asociația Non Profit „Alternative Rurale” Ghelari a organizat ieri la Deva un seminar dedicat dezvoltării satelor din zona montană a județului Hunedoara. Președintele Asociației, Sergiu Țenț, a declarat cu acest prilej că în județ aceste zone au un potențial ce ar puțea fi pus în valoare și care ar permite dezvoltarea mediului rural. Pentru aceasta însă oamenii locului și autoritățile locale trebuie să învețe să colaboreze în cadrul unor proiecte comune, care pot viza dezvoltarea agroturismului ori a fermelor zootehnice. Pentru aceasta ar fi nevoie de mai

mult spirit civic, de spirit întreprinzător și de un grad mai ridicat de accesare a fondurilor comunitare. Seminarul a constituit un bun prilej pentru prezentarea proiectelor finanțate prin fonduri SAPARD, dar și a oportunităților de finanțare aplicabile pentru zona de munte. Participanții la acțiune au vizitat și o expoziție de fotografii și țesături din Munții Poiana Ruscă.

Costume pădurești

AGENDA DEMOCRAȚILOR Ț]
RAPORTUL COMISIEI TISMĂNEANU

Prezentarea în Parlament de către Președintele 

României, Traian Băsescu, a Raportului Comisiei 

Tlsmăneanu înseamnă pentru români prima recunoaștere 

oficială a faptului că regimul comunist din Românie de 

dinainte de 1989 este un regim ilegitim, odios și cri

minal.

Este pentru prima dată în 17 ani de democrație în 

care România condamnă oficial comunismul. Este pen

tru prima dată în 17 ani când reușim să ne ținem promi

siunea tinerilor care au murit în 1989 strigând „Murim 

sau vom fi liberii". Este pentru prima dată când în Româ

nia exista o condamnare explicită a comunismului pe 

baza unui material realizat de istorici care ne reamintește 

ce a însemnat comunismul pentru părinții noștri și pen

tru noi.

Gestul făcut de către Preșeainte înainte cu două 

săptămâni de aderarea României la Uniunea Europeană 

are valoare simbolică, reprezentând prima asumare clară 

a trecutului, recunoașterea suferințelor și crimelor comu

niste, în același timp fiind și o garanție pentru un viitor

construit pe un fundament moral și istoric lipsit de orice 

fel de compromis, în spiritul valorilor europene.

Partidul Democrat susține actul condamnării comu

nismului de către Președintele Traian Băsescu ca un 

răspuns care trebuie dat, în sfârșit, familiilor celor care 

au murit în decembrie, românilor care au suferit în 

închisorile comuniste și, poate și mai important, 

românilor care timp de 17 ani nu au renunțat să spere 

în libertate și democrație.

Regimul comunist din România anilor 45-89, un sis

tem totalitar de la înființare și până la prăbușire, a fost 

bazat pe încălcarea constantă a drepturilor omului, pe 

supremația unei ideologii ostile societății deschise, pe 

monopolul puterii exercitat de un grup restrâns de indi

vizi, pe represiune, intimidare, umilire și corupție.

Condamnarea regimului comunist, făcută de la nivelul 

cel mai înalt al statului, are valoare de recunoștință pen

tru cei care au avut de suferit de pe urma regimului 

comunist și nu este o vânătoare de vrăjitoare, așa cum 

a calificat-o Ion Iliescu. Dimpotrivă, este un act cerut de

repetate ori prin vocea societății civile care dorește și 

acum, după 17 ani, ceea ce dorea și în decembrie 1989: 

„Jos comunismull".

Partidul Democrat insistă asupra faptului că cer

cetarea istoriei recente trebuie să se facă de către pro

fesioniști, fără parti-pris politic, iar istoria recentă nu tre

buie utilizată în jocuri politice. Actul condamnării comu

nismului nu este un joc politicianist, ci vine în întâm

pinarea unei cereri insistente a societății civile.

De aceea, considerăm că reacțiile la limitele penalu

lui pe care le-au avut în Parlamentul României reprezen

tanții PRM sunt inacceptabile pentru o democrație euro

peană, așa cum pretindem că suntem. în acest fel cre

dem că s-a dovedit destul de clar că eticheta de „ultra- 

naționaliști" nu este decât un eufemism palid pentru 

ceea ce au dovedit de fapt că reprezintă PRM-ul: ulti

ma organizație de partid a PCR.din România.

a Organizația Județeană Hunedoara

pK) a Partidului Democrat

Biroul de Presă
(72937) ©

Colind la sindicate
Deva (I.J.) - Liderii sindicali afiliați CNSLR Frăția Hunedoara au fost colindați ieri de preșcolarii Grădiniței PP Nr.2 Deva, de elevii Liceului de Muzică și Arte Plastice „Sigismund Toduță” din Deva și chiar de subprefectul Aurel Pricăjan și primarul Devei, Mircia Muntean. „Pentru liderii de sindicat a fost un an greu. Am avut multe momente dificile, dar am avut și realizări importante. Azi încercăm să depășim greutățile vieții și să ne gândim că urmează marea sărbătoare a Crăciunului”, declară Lacrima Minișca, președinte CNSLR Frăția Hunedoara. După ce au primit cadouri de la Moș Crăciun, preșcolarii 1- au rugat pe Mircia Muntean, la sugestia Moșului, ca în 2007 să le facă patinoar și bazin de înot.

„Inimi deschise"
Deva (I.J.) - Direcția Județeană pentru Tineret Hunedoara, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și cu Teatrul de Artă Dramatică Deva au organizat ieri acțiunea „Inimi deschise”. „Scopul acestei acțiuni este recompensarea tinerilor pro- veniți din centrele de plasament care s-au remarcat în cursul anului 2006 prin rezultate deosebite în diferite domenii de activitate”, declară Lorincz Szell, director DJT Hunedoara. Programul a cuprins o piesă de teatru și un recital de colinde oferit de corul „Orfeu” al Liceului de Muzică și Arte Plastice.

RECLAMĂ
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i’m lovin’ it*

Trimite CV-ul tău cu mențiunea “Lucrător" la 
McDonald’s Deva DT, Str. luliu Maniu nr. 18, Deva, 
Județul Hunedoara; fax: 0254/235.868, e-mail: 
deva@ro.mcd.com. Data limită.până ia care se pot 
trimite CV-urile: 31 decembrie 2006.

Te așteaptă un 
mediu motivant, 

un program 
flexibil și colegi 

dornici să-ți 
transmită experiența 
acumulată în cadrul 

unei companii multinaționale!

tiga 
uni!

te la McDonald’s
îți oferim șansa 
să ni te alături! 

Dacă ești ambițios, 
dinamic, gata să 

demonstrezi ce poți, 
vino să lucrezi 

în echipa noastră!

Te așteptăm printre noi!

('.
76

99

http://www.studentcv.ro
mailto:deva@ro.mcd.com


joi, 21 decembrie 2006
• Amendați în trafic. în ultimele 24 de ore, polițiștii hunedoreni au aplicat 55 a- menzi la legea circulației, din care 27 la regimul de viteză, au ridicat în vederea suspendării 9 permise de conducere, din care unul pentru consum de alcool, și au reținut un certificat de înmatriculare. Valoarea a- menzilor aplicate a fost de 6.118,5 lei. (M.T.)

Intre dărnicie si chibzuință
A A1

Minori prinși la furat de 
sârmă din cupru

Certej (M.T.) - Doi minori au fost prinși de polițiștii din localitatea hunedoreanâ Certeju de Sus, după ce în trei zile au reușit să fure din magazia centrală a Filialei Miniere Certej peste o tonă de deșeuri din sârmă de cupru. C.V., de 17 ani, și I.G., de 16 ani, ambii din comuna Certeju de Sus, aflați în abandon școlar, cu antecedente penale, au furat, în perioada 13-15 decembrie 2006, ! aproximativ 1.350 kilograme, deșeuri din sârmă de cupru. Valoarea totală a prejudiciului cauzat este de 20.000 de lei.
Au 15 dosare penale„Din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit că minorii au acționat în timpul nopții, prin spargerea încuietorii de la ușa de acces în magazia în care se afla depozitată sârma de cupru, operațiune pentru care au folosit un târnăcop”, declară purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al județului Hunedoara, subinspector Bogdan Nițu. în ultimii doi ani, cei doi minori au fost cercetați în stare de libertate în 15 dosare penale sub aspectul infracțiunii de furt calificat din incinta Filialei Miniere Certej, dar și din locuințe. Tinerii sunt cercetați în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

■ Consilierii au plătit 
colindătorii, dar i-au 
refuzat pe revoluționarii 
din Deva.

Deva (M.S.) - Consilierii județeni au scos bani din buzunar și au plătit grupurile venite din mai multe sate pentru a-i colinda în deschiderea ședinței Consiliului Județean (CJ) Hunedoara. Grupuri de copii și de adulți, îmbrăcate în straie populare, le-au cântat consilierilor colinde tradiționale, iar la final președintele Mircea Moloț, le-a spus aleșilor că pentru copii au fost pregătite pungi cu cadouri,

însă adulții trebuie răsplătiți cu bani. „La români este obiceiul să dăm colindătorilor câte ceva. Domnilor consilieri, vă rog să vă pregătiți diurnele!”, le-a spus consilierilor, pe un ton glumeț, președintele Moloț. De altfel, chiar el a luat o căciulă de la colindători și a trecut pe la fiecare consilier în parte pentru a le aduna banii, aceasta după ce a oferit fiecărui grup câte 200 de lei din portofelul propriu.Pe de altă parte, consilierii au refuzat să aprobe suma de 3000 de lei pentru Asociația Luptătorilor din Decembrie 1989 care solicitase banii pentru comemorarea a 17 ani de
J5 > ""“I ? J J7 j 7"“ 7 J 5 jy j j j zj j

Sunt sigur că asta fac. Oferă daruri acum în preajma sărbătorilor pentru că este cel mai prielnic moment să iasă în evidență.
lOAJM OPRIȘA,

Deva

ARTICOL PUBLICITAR

Miss Hunedoara 2006
Vineri, 22 decembrie, de la ora 21:00 va avea loc la Casa de Cultură din Hunedoara în X-CLUB, cel mai așteptat concurs de frumusețe din județul nostru, MISS HUNEDOARA 2006, aflat la a patra ediție, concurs în cadrul căruia se va încorona cea mai frumoasă domnișoară din județul nostru.An de an acest concurs desemnează reprezentantele județului nostru la cele mai importante festivaluri de modă și concursuri de frumusețe din România, agenția High Life Models, organizatorul acestui eveniment, având un palmares remarcabil din acest punct de vedere, fiind fără nici o îndoială singura agenție profesionistă de modele din județul nostru.în acest an, vor concura cele mai frumoase 17 fete din județul nostru, selectate după un îndelungat și minuțios casting de către organizatori. Au fost alese 17 concurente deoarece se dorește ca acest concurs să salute integrarea României în Uniunea Europeană, 17 fiind și numărul țărilor din Uniunea Europeană începând cu 1 ianuarie 2007.Așadar, sunteți invitați să veniți să vă susțineți favoritele sau reprezentantele orașului dumneavoastră, participantele fiind din orașele: Petroșani,

Președintele Mircea Moloț strânge banii pentru colindătorila Revoluție. Consilierii au fost nemulțumiți pentru că 2300 de lei din suma totală urmau să fie plătiți pentru o masă festivă și doar 700 de lei sub forma unor ajutoare pentru șapte revoluționari. Banii nu s-au pierdut pentru că

aleșii județeni au decis să suplimenteze cu 3000 de lei fondurile destinate unei persoane infirme din Lupeni, căreia îi lipsesc ambele brațe și un picior, și are nevoie de o proteză performantă pentru o mână.
l II.JJI . I, ,1.1 WI I > .......I.JJ L-l’” — ■„•.’y.’ ’ ,

Ce a făcut domnul Vadim în Parlament nu se poate numi cadou. Le oferă acum pențru că așa consideră ei că e un moment prielnic să facă asta.
Ioan TAmaș, 
Deva

Probabil că da. în timpul anului nu au timp să ofere cadouri pentru că sunt prea ocupați. De sărbătorisunt mai liberi.
N.E., 
Deva

Nu știu dacă politicienii oferă cadouri doar pentru campanie electorală. Poate că le dăruiesc din suflet.Chiar nu știu ce gândesc ei.
Rodica,
Deva

Da, ei consideră perioada asta priel- • nică pentru campanie electorală. Mai fac cadouri și în timpul anului cu diferite prilejuri.
Mirabela Balabuc, 
Deva

Dotăn pentru intervenții ISU
Hațeg, Orăștie, Călan, Deva și Hunedoara.Ținând cont că programul evenimentului va fi completat și de o petrecere „Christmas Party" cu DJ NIROS, o tombolă cu premii pentru public și alte surprize, MISS HUNEDOARA 2006 este un eveniment care nu trebuie ratat!!!

j
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Care de care mai frumoasă!

Frumusețea este în centrul atenției

■ Motopompe pentru 
inundații, costume de 
intervenție și bărci pneu
matice în dotarea ISU.

Deva (M.S.) - Fiecare unitate a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara dispune acum de motopompe de mare capacitate care pot fi folosite în caz de inundații, într-un mod cu mult mai ușor decât autospecialele pompierilor militari, cu care se acționa, de regulă, la astfel de calamități, este doar una din concluziile ședinței de bilanț a ISU Hune

doara. „Anul care se încheie poate fi catalogat drept cel mai bun, în ceea ce privește dotările, pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara”, a apreciat, cu această ocazie, șeful instituției, colonel Petru Stăn- coane. El a menționat că între dotările primite de unitatea pe care o conduce se mai numără motopompe de capacitate mică, ușor transportabile în zone cu acces greoi, dar și zece bărci pneumatice pentru intervenții la inundații.ISU Hunedoara își va mai crea un sistem de iluminat pe timp de noapte în cazul inter-

Col. Petru Stăncoanevențiilor de urgență, după ce instituția a primit patru generatoare de curent electric.în ceea ce privește echipamentele pentru angajații ISU Hunedoara, în inventar mai figurează 450 de costume ignifugate pentru incendii, aparate de respirație individuală.

CONCURS



încă un scandal la „Corvinul"

• Invidie. Declarată cea mai bună șahistă din România în acest an. Daria Vișănescu,C( din Lupeni, a spus recent că se antrenează A patru ore pe zi și că simte o anumită invidie din partea*  unor colegi de școală, deși nu înțelege de ce. (V.N.)
• Etapă. Astăzi se desfășoară etapa a Xlll-a â Ligii naționale feminine de handbal. în acest act al întrecerilor, CSM Cetate Deva joacă în deplasare cu HC Zalău. Devencele vor să facă un joc bun, prin care să confirme ascensiunea din ultima perioadă. (V.N.)

Daria Vișănescu (Foto: cl)

■ Fotbalul din Hune
doara este în impas. 
Corvinul 2005 este în 
pragul desființării.

Valentin Neagu______________
valetitln.neagu@lnformmedia.roHunedoara - După cum se știe, în jurul fotbalului din municipiul Hunedoara s-au creat în ultimii ani mai multe divergențe, poate chiar scandaluri. Fie că echipele s-au numit simplu „Corvinul”, ori „Corvinul 2005”. Și vrem s-o spunem de la început. Este păcat că în jurul unei echipe cu tradiție în fotbalul românesc se ivesc asemenea momente cu totul neavenite.De această dată scandalul a izbucnit între Florin Uscatu, finanțatorul principal al echipei „Corvinul 2005”, și Consiliul Local Hunedoara, reprezentat prin primarul

Nicolae SchiauNicolae Schiau. Și totul a pornit de la bani, firește. Este bine cunoscut că în fotbal se rulează mulți bani. Chiar în jurul unei echipe de Liga a II- a, cum este Corvinul 2005 Hunedoara. Florin Uscatu a

Florin Uscatu (Foto: cl)declarat că el „a dat între 1,4 - 1,6 miliarde de lei pe lună echipei. De aceea nu înțelege de ce primarul Schiau i-a spus că din lipsa fondurilor, nu mai poate să-i aloce cele 250 de milioane de lei lunar pentru pla

ta utilităților. Ei bine, de aici a pornit toată tărășenia. Uscatu mai susține că din august trecut și până în prezent a investit în club 16 miliarde de lei, iar pentru a- și recupera o parte din bani va căuta un cumpărător.
Nu există conflictîntr-o conferință de presă de ieri, primarul Nicolae Schiau a ținut să precizeze că „nu există nici un conflict între mine și Florin Uscatu. Consiliul local va respecta ceea ce a hotărât, adică să contribuie cu 20 la sută din cheltuielile clubului. Acest lucru înseamnă trei miliarde de lei pe an. Ne-am angajat să plătim cheltuielile pentru utilități. Cam 250 milioane de lei lunar. Dar ne-au venit facturi tot mai mari. Dar dacă Florin Uscatu vrea să vândă echipa, vom vedea ce va fi” - a spus primarul.

Jiul - fără Dumitru Hotoboc

Șahista anului 2006
Petroșani (V.N.) - Daria Vișănescu, maestră FIDE, legitimată la Comexim R Lupeni, a fost desemnată cea mai bună șahistă din România în 2006, de către federația română de specialitate. Vișănescu a acumulat același număr de puncte cu Iose- fina Păuleț, de la Politehnica Iași. Șahista din Valea Jiului a devenit în 2006 campioană națională la șah clasic, categoria de vârstă 10 ani, campioană europeană la șah clasic și vicecampioană europeană la șah rapid, titluri cucerite în Muntenegru, și vicecampioană mondială la șah școlar, în Grecia. Antrenorul șahistei, Gheorghe Șcurhan, a declarat: „Sunt mândru de performanțele obținute de Dana și sper ca și anul viitor să fie tot în top”.

■ Dumitru Hotoboc a 
semnat un contract pe 
două sezoane cu FC 
Argeș.

Petroșani (V.N.) - Ieri, Portarul echipei Jiul Petroșani, Dumitru Hotoboc, a semnat, un contract pe două sezoane cu FC Argeș. în conformitate cu unele surse din anturajul jucătorului, Hotoboc va avea la Pitești un contract de aproximativ 50.000 de dolari pe sezon și are garantat postul de titular. „Plec, nimeni și nimic nu mă va mai face să mă răzgândesc, îmi pare rău de Jiul, dar a venit timpul să mă gândesc și la mine. Am un contract avantajos și cred că îmi va fi. bine. Dacă în

Dumitru Hotobocvară am renunțat la Oțelul pentru Jiul, acum nu voi mai repeta aceeași greșeală. Am venit la Jiul cu inima, dar m- am ales cu cea mai mare amendă din istoria clubului”, a spus Hotoboc. Dacă va pleca la Argeș, să fie definitiv. Nu mai avem loc pentru el, ne vom căuta alt portar. A plecat de bunăvoie, nu l-a dat nimeni afară”, a declarat antrenorul Marin Tudor ache.

Sprijin pentru FutsalDeva (V.N.) - în cadrul ședinței de ieri a Consiliului Județean Hunedoara, un punct mai deosebit pe ordihea de zi l-a constituit prezentarea echipei de fotbal în sală, FC CIP Deva. Mircea Moloț, președintele Consiliului Județean, i-a felicitat pe jucători și oficiali pentru titlul de cam

pioană a țării la acest gen de sport și pentru locul doi obținut recent la Moscova în UEFA Futsal Cup. în aceste condiții, pentru sezonul competițional viitor, Mircea Moloț a promis echipei un sprijin financiar „consistent” din partea Consiliului Județean.

Echipa FC CIP a fost felicitată pentru rezultatele obținute

PrePay

un credit și jumătate!

timp de 1 an, cu Orange PrePay ai:

• credit nadnti să vorbești 10 minute natinnata.

Vrei ca Moș Crăciun să fie mai darnic anul acesta? Câștigă cu CLÎn 22 decembrie:
oferit de magazinul INTO sau pen Im ca masa de

i Sărbători să-ți fie asigurată sau care sa-ti îndulcească Sărbătorile sau ca sa primești multi colindători.
1 Fă ți un abonament la Cuvântul liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonai nonl ru minim o lună și participa cu copia după 

chitanță până în 21 decembrie. Cu CL, Crăciunul va exista în fiecare casă!

REGULAMENT Li

mailto:valetitln.neagu@lnformmedia.ro


joi, 21 decembrie 2006
Mourinho si-a cerut scuze• Preoți. Patronul clubului albanez de fotbal 1 SK Tirana a decis să apeleze la 30 de preoțimusulmani, care să se roage timp de o săptămână pentru ca atacantului Hamdi Sali- hi să-i revină pofta de gol, după o lună de secetă. (MF)

• Pedeapsă. Opt componenți ai echipei de volei Levski Sofia au fost obligați să doarmă în sală, drept pedeapsă după înfrângerea suferită în fața propriilor suporteri, în întâlnirea cu formația Marek Union Ivkoni (1-3), duminică, în campionatul Bulgariei. (MF)
Adevăratul 
Mutu

București (MF) - Tehnicianul echipei Fiorentina, Cesare Prandelli, nu este surprins de prestațiile atacantului Adi Mutu și crede că românul poate avea evoluții mult mai bune, informează presa italiană. „Nu sunt surprins de e- voluțiile foarte bune ale lui Mutu, el trebuia să- și regăsească puțin liniștea. Dar, pentru că îl cunosc bine, sunt convins că poate face mai mult, încă nu l-ați văzut pe adevăratul Mutu”, a afirmat Prandelli. Adrian Mutu a marcat două goluri in meciul cu AC Milan, din etapa a XVI-a a campionatului Italiei, fiind golgheterul Italiei timp de o zi, cu 9 goluri. El a fost întrecut însă de coechipierul lui Cristi Chivu de la AS Roma, Francesco Totti, care are 11 goluri. Fiorentina întâlnește în această seară, de la ora 21.30, în deplasare, formația Cagliari,în etapa a XVII-a a campionatului Italiei.

Realegere
București (MF) - Jose 
Maria Del Nido a fost 
reales, cu unanimi
tate de voturi, preșe
dinte al grupării FC 
Sevilla, adversara Ste
lei în 16-lmile’de 
finală ale Cupei 
UEFA informează 
cotidianul Marca. 
Alegerile pentru func
ția de președinte au 
avut loc îh cadrul 
Adunării Generale a 
Acționarilor, ce s-a 
desfășurat marți 
seară. Del Nido va 
rămâne la condu
cerea FC Sevilla încă 
șase ani, după cei 
patru de până acum. 
Gruparea spaniolă, 
deținătoare a trofeu
lui Cupel UEFA a 
încheiat sezonul 
2005/2006 cu un 
profit de peste 29 de 
milioane de euro, 
potrivit datelor comu
nicate marți de direc
torul general Jose 
Maria Cruz, veniturile 
totale înregistrate 
ridicându-se la 97,7 
milioane de euro.

■ După ce l-a acuzat 
pe Johnson că a trișat, 
tehnicianul a revenit și 
a spus că a greșit.Lcjndra (MF) - Antrenorul echipei Chelsea, Jose Mou- rinhfe, i-a cerut scuze, miercuri, atacantului formației Everton, Andy Johnson, pentru ca l-a acuzat că a trișat, lucru considerat o premieră la tehnicianul portughez, informează AFP.Mourinho l-a acuzat pe Johnson, duminică, după victoria echipei Chelsea cu Everton, scor 3-2, că s-a aruncat deliberat în suprafața de pedeapsă pentru a provoca un penalti, iar jucătorul a explicat că a vrut să evite un contact cu portarul, lucru arătat și de imaginile televizate. Everton a amenințat că îl va acționa în justiție pe Mourinho, pentru declarații con
Claudiu, dorit de Real Sociedad
■ Atacantul dinamovist 
reprezintă un mare 
interes pentru tehni
cienii din Spania.

București (MF) - Cotidianul El Mundo Deportivo scrie că atacantul dinamovist Claudiu Niculescu este dorit de conducerea tehnică a grupării Real Sociedad, care a intenționat să trimită un reprezentant la Londra, pentru a-1 urmări pe român la meciul cu Tottenham, din Cupa UEFA. Sursa citată menționează că Niculescu este dorit mai ales având în vedere că oficialii de la Real Sociedad nu s-au înțeles cu gruparea Nueva Chicago, pentru transferul lui Federico Higuain. „Higuain era o prioritate pentru staff-ul
Contract cu Celtic Glasgow

Arad (MF) - Fostul component al echipei naționalei de juniori Under 17, Dumitru Copil, va pleca pe 03.01.2007 în Scoția, pentru a semna un contract de joc cu gruparea scoțiană Celtic Glasgow. Mijlocașul în vârstă de 17 ani, legitimat la CS Atletico Arad, a fost remarcat de oficialii clubului Celtic cu prilejul unui meci între selecționatele României și Scoției. în luna noiembrie el a fost supus unor probe de joc la Celtic Glasgow, primind apoi aviz favorabil. De transferul lui Dumitru Copil se mai arătaseră interesate și alte două cluburi britanice, Heart of Midlo- tian și FC Liverpool, unde de asemenea el a dat probe. „Mi-a plăcut foarte mult la Heart și am vrut mult să merg acolo. După ce m-am întors, după o săptămână, m-au chemat cei de la Liverpool. Mi-a plăcut, a fost frumos, dar mai mult mi-a plăcut la Heart. Până la urmă, am ajuns la Celtic?”, a spus .Copil.
Zinedine Zidane vaprimi 50.000 de euro daune din partea unei reviste franceze care a prezentat în mod tendențios fotografii în care apăreau fostul fotbalist și o cântăreață. (Foto: epa)

Marian Dră- 
gulescu, dublu 
campion mon
dial, ales cel 
mai bun spor
tiv al Româ
niei în acest 
an, susține că 
lipsa condi
țiilor și a ba
nilor repre
zintă cauza 
rezultatelor 
slane înregis- 
trate de spor
tul românesc 
în 2006.

(Foto: EPA)

Suporteri morți în accidentMadrid (MF) - Patru suporteri ai echipei Recreativo Huelva au murit, în noaptea de marți spre miercuri, după ce autocarul cu care se deplasau spre Madrid, pentru meciul cu Real, s-a ciocnit de un camion pe autostrada A-49, a anunțat poliția spaniolă. Potrivit site-ului oficial al grupării spaniole, în accident au murit trei pasageri, precum și șoferul autobuzului. Alte 15 persoane au fost rănite grav, în timp ce 22 dintre pasageri au suferit răni ușoare. Coliziu

Deși o face foarte rar, Mourinho și-a cerut scuze (Foto: EPA)siderate „defăimătoare”. Arbitrul nu a acordat penalti la această acțiune, dictând însă un altul câteva minute mai târziu.„După ce am revăzut caseta video, mi-am dat seama că arbitrul Halsey a făcut o treabă formidabilă și deciziile 

Claudiu Niculescu (alb) este dorit de spaniolitehnic, care explorează acum alte posibilități. Un reprezentant de la Real Sociedad a a- vut prevăzută o vizită la Londra, săptămâna trecută, pentru a-1 vedea pe Niculescu, dar aceasta a fost amânată, deoarece jucătorul nu a evoluat din cauza unei ușoare accidentări. Atacantul de 30 de ani re
Transferuri mari, dar fără ecou
■ Atacantul stelist Nico- 
lae Dică a declarat că 
transferurile de la Dina
mo și Rapid nu îl sperie.

București (MF) - Atacantul stelist Nicolae Dică a declarat, miercuri, că nu îl sperie transferurile făcute în ultimul timp de adversarele din campionat, Dinamo și Rapid, și că gruparea din Bulevardul Ghencea are destul timp să se întărească. „Nu ne sperie transferurile făcute de Dinamo și Rapid. Chiar dacă nu aduceau jucători, cele două rămân echipe valoroase. în ceea ce privește plecările de la Dinamo, ei știu cel mai bine ce se întâmplă la club. Cătălin Munteanu (n.r. - până la urmă Cătălin Munteanu rămâne la Dinamo) și Ga- nea au fost jucători importanți pentru ei. Sper să reușim și 
nea s-a produs în jurul orei 00:35, în apropiere de orașul Sevilla. Marca notează că numele persoanelor decedate nu au fost anunțate și precizează că răniții grav au fost transportați la spitale din Sevilla, în timp ce celelalte persoane au fost duse la Huelva. Recreativo, club la care este legitimat și Laurențiu Roșu, a solicitat oficial amânarea partidei cu Real Madrid. „Este o tragedie și în acest moment fotbalul contează mai puțin”, a declarat, Francisco Mendoza, 

sale au fost bune. A încercat Andy Johnson să evite un șoc cu portarul meu? Răspunsul este afirmativ. Everton, antrenorul și jucătorul merită scuzele mele”, a declarat portughezul, comentariile sale laudative la adresa unui arbitru fiind considerate tot o 

prezintă un foarte mare interes pentru tehnicienii de la Sociedad și ar putea veni pentru circa un milion de euro”, scrie El Mundo Deportivo. Cristi Borcea, a anunțat că Niculescu, alături de coechipierul său din atac, Ionel Dănciulescu, își vor prelungi contractele.

Steliștii nu sunt alarmați de achizițiile celorlalte echipenoi transferuri, avem timp”, a spus Dică. Jucătorul formației „roș-albastre” a afirmat că Steaua nu este victimă sigură în fața echipei FC Sevilla, în 16-imile Cupei UEFA. „Am dovedit că suntem și noi valoroși. Sevilla e pe val, a
AmericanulBode Miller a semnat miercuri cea de-a treia victorie a sezonului câștigând proba de slalom super- uriaș de la Hin- terstoder, a 13-a etap® a Cupei Mondiale de schi alpin. 

premieră. „Aș vrea să spun că am cel mai mare respect pentru Everton, pentru antrenorul David Moyes și pentru jucătorii săi. De aceea ador să joc împotriva lor, în special pe Goodison Park, unde atmosfera este fantastică”, a afirmat Mourinho.
Selecționer

Londra (MF) - Antrenorul apărătorilor naționalei de rugby a Angliei, Brian Ashton, a fost promovat, ieri, în postul de antrenor principal cu „efect imediat”, a anunțat Federația Engleză de Rugby (RFU), informează f1 AFP. Ashton îi succede lui Andy Robinson, demis la 29.11., după trei ani și un bilanț de 13 înfrângeri în 22 de meciuri. El va conduce naționala Angliei la Turneul celor Șase Națiuni, care începe la 3 februarie și până la * Cupa Mondială. Toți can- didații evocați pentru a-i succede lui Robinson au declinat ofertele sau nu au fost disponibili.

reușit să bată în acest an și pe Real Madrid, și pe Barcelona. Trebuie să ne jucăm șansele, și noi credem în‘ele. Sevilla a arătat că e mai bună decât Real Madrid, dar Olympique Lyon este peste Sevilla”, a comentat Dică.
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Vând ap. 2 camere (03)

• Skneria, zonă ultracentrali, centrală termică, 
parchet, acte în regulă, preț 820 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0729/015069,0748/658222. (T)
• Deva, zona Zamfirescu, etaj 3,51 mp, balcon 
închis, parchet, contorizări complete, preț 
115.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• semidecomandat», 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)
• semMecomandate, centrală termică, 
termopane, multiple îmbunătățiri, zona Astoria, 
preț 110.000 ron, negociabil. Teii 0740/210780. 
(Al)
circuit, contorizări, balcon încfiis, etaj 3, zona 
Gojdu, preț 115.000 ron, negociabil. Tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• bd. Băkescu, et 2, dec., centrală termică, 
amenajat, preț 120.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661.(A2)
• zona Mineralul, et. 1, dec., faianță, gresie, 
balcon, parchet, preț 26.000 euro, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
e In Gojdu, et intermediar, semidec, contorizări, 
parchet, preț 115.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• în 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)
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Cere-ne și nouă șî cu siguranță RDS.Tel îți va dărui!

SPANIA
GRECIA

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

că RDS.Tel îți dăruiește de 2 ori mai multe cadourirfi OOO de 

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

vechiului operator de telefonie fixă.

Ești unul dintre cei mai vorbăreți client! 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 cel mai vorbăreți, noi îți oferim teiefonull

Pentru mai multe detalii, consultați Regulamentul pmmajjeL

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

• urgent, zona Bălcescu, dec., et. 2, amenajări 
modeme, centrală termică, preț 125.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
e urgent, zona Dacia, balcon, fără amenajări, 
preț 78.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• b-dul iuliu Maniu, dec., et. 8/10, parchet 
balcon mare, contorizări, preț 105.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
e 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 
Emlnescu, preț 38.000 euro, tel. 0740/290024 (A3) 
e dec, repartitoare, apometre, balcon închis, 

st=60 mp, zona loan Corvin, preț 1,15 miliarde, 
tel. 0740/290024 (A3)
• drcutt, grade, faianță, parchet cabină de duș, 
balcon închis, et. 2, zona Dacia, preț 1 miliard, 
tel. 0740/290024 (A3)
• semldec, gresie, faianță, parchet canalizare 
separată, zona Al. Teilor, preț 650 mii., neg., tel. 
0740/290024 (A3)
• semldec, 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)
• decomandata, eta| 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, etal 3, zona Mărăști, renovat 
parchet ocupabil azi, preț 125.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275, 0740/535095. (A4)

• eta| 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)
• eta| L 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)
• etal 3, centrală termică, Scărișoara, preț 83.000 
ron. negociabil, tel. 0745/30221». (A4)
• et2, 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)
• et ă parchet balcon, geamuri termopan, ușă 
metalică CT proprie, zona Gojdu. Merită văzutI 
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 22.0CO 
euro, tel 235208; 0724.620358; 0729.018866. (A6)
• zona N. Bălcescu, modificat balcon închis, 
parchet în camere, laminat pe hol și bucătărie, 
gresie, faianță instalații suplimentare noi, preț 
89.000 RON, tel. 235208:0724.620358; 0729.018866 
(A6)
• zona Gojdu, etaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorizat suportă modificări, 55 mp, 
preț 125.000 ron. Tel. 235208,0724/620358 (A6)
• zona Ptață 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc., 
mobilat șl utilat preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, gras, 
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)

RECLAME

• semldec, muftfpte îmbunătățiri (gresie, 
faianță geamuri termopan, CT, parchet laminat, 
vedere pe 2 părți), etaj 3, zona Gojdu, preț nego
ciabil, tel. 231.800; 0740/317314. (A9)
• Brad, gresia, faianță parter, zona A, preț nego
ciabil, telefon 0254/613366, 0788/040.490, 
)7*.i««u.  A10

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent, în Deva, zona Minerului, Ai. Jiului, Titu 
Maiorescu, M. Emlnescu, ofer prețul pieței. Tel. 
0723/585641,0720/323357. (T)
• urgent ăi Deva, plata imediat Tel. 215212. (Al)
• toarte urgent apartament 2 camere, în Deva, 
orice zonă indiferent de etaj, se oferă preț bun, 
plata imediat de preferință fără amenajări, se 
oferă de la 65.000 ron pînă la 130.000 ron, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, BăJcescu, etaj 3, parchet, balcon închis, 
contorizări complete, preț 94.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)
• decomandata, 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)
• semldec, parchet apometre, repartitoare, 
balcon închis, zona Gojdu, preț 13 miliarde, tel. 
0740/290024. (A3)
• decomandate, 70 mp, contorizări totale, 
parchet balcon mare, 2 băl, zona Bălcescu, preț 
130.000 ron negociabil, accept credit ipotecar, 
tel.0723/251498 0745/302200,232809. (A4)
• cu garaj șl boxă mare, zona împăratul 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 băi, balcon, deco
mandate, termopan, parchet gresie faianță 
bine întreținut preț 55.000 euro negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• dec, ot 2, CT proprie, 2 băi, 2 balcoane, 
geamuri termopan, mobilat str. Dorobanți, preț 
53.000 euro, tel.' 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (A5)
• st Intermediar, dec., CT proprie, 2 băi, 2 
balcoane, st=94 mp, b-dul 22 Decembrie, preț 
175.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (A5)
• zona Decebal, et. 3, termopane, 2 băi cu gresie 
șl 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)

• zonaImpăratulTraian,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)
• str. Scărișoara, et. 3, semidec., liber, balcon 
închis, laminat, apometre, instalație făcută pt. 
CT, preț 95.000 RON, tel. 206003,0749/268830. (A7)
• zona Titu Maiorescu, semidec., et 4, izolat CT, 
ușă metal, s=60 mp, preț 125.000 RON, neg., tel, 
206003,0745/159608. (A7)
• B-dul 1 Decembrie, semidec., et. 1, liber, 
contorizări, neamenajat, vedere la bulevard, 
preț 170.000 RON, neg., tel. 206003,0745/159573. 
(A7)
• B-dul Decebal, dec., 2 băi, bucătărie mare, 
balcon de 10 mp, cu vedere la bulevard, CT, ușă 
metalică preț 140.000 RON, neg., tel. 0745/640725. 
(A7)
• zona parc, dec., 2 băi, balcon mare, cu vedere 
spre cetate, CT, amenajat frumos, aprobări + 
proiect pentru mansardare, preț 62.000 euro 
neg., tel. 0749/268830. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, gara)+ 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)
• semldec, camere cu pardhet, 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 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
telefon 0254/613366,0788/040.490,0788/158483.

10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• In Dwa, orice zonă indiferent de amenajări, 
sau etaj, evaluare la vedere, cu plata urgent, tel. 
0710/47427' 740/535095. (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• semidecomandat», centrate termică parchet, 
gresie, faianță bloc acoperit zona Gojdu, preț 
40,000 euro. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• dec, gresie, faianță parchet, 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, Hvlng, faianță gresie, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată et. Intermediar, zona 
Banca Transilvania, preț 70.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• zona Carpațl, etaj 1, balcon mare închis, 
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)
• teimopane, CT proprie, bucătărie mare, 
cămară în balcon, Al. Lalelelor, preț 42.000 euro, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0740/914688 (A5)
• zonă uftracentrate, 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 0729/018868 (A6)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi, parchet termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et bun, CT, 2 balcoane, parchet 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288 
(A8)
• 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)
• dec, 2 băi, hol central, balcon, etaj 3, zona 
Progresul, Deva, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
231800. (A9)
• Brad, etal 2, zonă centrală cu demisol, preț 
atractiv, telefon 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

Vând ap, 5,6 camere (09)

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

Vând case, vile (13)

• casă * camere, hol, bale, bucătărie, garaj, 
curte, grădină st 430 mp, Deva, zona Barițiu, preț 
105.000 euro, negociabil. Tel. 0726/043786. (T)
• casă, cu 440 mp teren, în Deva. Str. Spitalului, 
nr. 19. Tel. 0254/216036 CD
• casă to Deva, loc central, sau schimb cu 
apartament, în Deva, loc central, 3 camere, cu 
îmbunătățiri, etaj 1, plus diferență Tel. 
0254/215795.(7)
• casă to Simeria, toate condițiile, zonă ultra
centrală preț 1,7 mid. lei, negociabil. Tel. 
0729/015069. (t)

• casă 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)
• casă la 14 km de Deva, 3 nivele, garaj, 800 mp 
teren, canalizare, apă gaz, curent, totul nou, 
preț 65.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• urgent, 4 camere, baie, bucătărie, curte și 
grădină st=1500 mp, apă curent, sobă teracotă 
zona Cristur, preț 1,8 miliarde, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
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SC ICSH SA, cu sediul în Hunedoara, str. C. Bursan, nr.8, titular al 
proiectului „Racorduri canalizare menajeră și pluvială, separator produse 
petroliere’situate în Hunedoara, str. Carpați, nr.47, 53, 61, C. Bursan, 
nr. 5A, B-dul Traian, nr.5, Peștiș DN 68, jud. Hunedoara, anunță publicul 
interesat că în urma ședinței de analizare tehnică ce a avut loc, APM 
Hunedoara a luat decizia parcurgerii procedurii simplificate de avizare 
prin aplicarea ștampilei tip B - fără acord de mediu.
Sugestii și redamații se depun la A.P.M. Hunedoara, Deva, str. A. Vlaicu, 
în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția anunțului.

(72879)

SC Apa Prod SA C.E.D Hațeg informează utilizatorii serviciului cu apă potabilă din orașul HAȚEG că în data de 21.12.2006 se va sista furnizarea apei potabile în intervalul orar 08.00-16.00, în vederea executării defecțiunilor apărute în rețeaua principală de alimentare cu apă din azbociment Dn = 250 mm de pe str. HOREA.
(72938)

mOlÂ ÎN AFACER

• urgent, 2 camere, hol, bucătărie, cămară, beci, 
bucătărie de vară, anexe, apă curentă, curent 
trifazic, livadăs=2000 mp + 2000 mp teren lângă 
casă, zona Geoagiu, preț 25.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• 2 carnete, bucătărie, hol, apă curentă, gaz 
metan, canalizare, st=400 mp, zona Călugăren i, 
preț 230.000 RON, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• casă, P+l, 4 camere, 2 băi, garaj, CT proprie, 
parțial termopane, st=1.200 mp, Deva, preț 
100.000 euro, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• zonă 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 băl, 
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. 0745/786578. (AS)
• 3 camere, bucătărie, baie (gresie, faianță), 
piscină, curte, ST=580 mp, zona ultracentrală 
Deva preț 150.000 euro negociabil, tel. 231.800; 
0740/317.314. (A9)
e 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. 
București, 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 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

GE Consumer 8 Industrial 
Lighting

Lampa singura, 
caut bec să mă reaprindâ la viață
OFERÂ-l UN BEC, PARTICIPĂ LA PROMOȚIE Șl CÂȘTIGĂ O EXCURSIE LA VIENA

Cumpârâ*  pânâ la 30.12.2006'*  un bec economic compact florescent GF iu 
Tungsram și douâ becuri cu Incandescență ASO - GE sau Tungsram și pojTcftjJ® 
unul dintre cele 3 premii ale promoției noastre: o excursie la Viena pentru doi (premiul U, 
un sistem Home Cinema Ipremiul 2) sau o camera miniDV Ipremiul 3). Trimite la OP 12 
CP 310 București cel puțin un cod de barâ al becului economic și cel puțin douâ coduri 
de barâ ale celui cu incandescență și poți fi unul dintre câștigâtorî.

'Promoția se desfoșo > în următoarei» arog*:  București, Galați, Baciu, Piatra Naatnț, lași, Botoșani. 
Suceava, Focșani, Baia Mare, Oradea. Deva, Târgul Secuiesc, Brașov, Cernavodă. Constanța, Brăila, 
Tulcea, Slghetul Marmațlel, Timișoara, Cluj, Zalău
" Ultima dată o poștei este 12.01.2007

GE imagination at work («160

COLMACO ,
-q îf fi

Cumpăr casă (14)

DEVA
Bd Decembrie 20 A 

entriil vechi >
(1254.212.215 

Luni-Vineri 10.00-18.00 
Sâmbătă 10.00-13.00

• urgent, caii cu grădină în Deva sau Simerla, 
plata imediat Tel. 215212. (Al) ____________

Vând case la țară (17)

• casă In roșu. înVața,sc 180 mp, grădină 
l apă curentă 5 camere. Tel. 0745/193909.

(3/18.12)

________________________________________

• 3 camere, gaz, șopru, șură, grădină mare, 
pomi, vie, situată în comuna Ciugud, nr. 43, 
județul Alba. Tel. 0254/221328. (T)
• casă In Bretea Mureșană, loc central, preț 
negociabil. Tel. 0254/215795. (T)
• casă In Jimbolia, județul Timiș, grădină garaj, 
bucătărie de vară toate acareturile în beton și 
electrificate, centrală pe gaz, preț 55.000 euro. 
Tel. 0788/940104. CT)

Vând garsoniere (19)

stihl: NUMĂRUL 1 MONDIAL^
PROMOȚIE

15 SEPT.-30 NOV.

Lrt 
LO

Numai prin magazinele TOUR IMPEX GROUP din:
1. Deva, bd. Decebal, bl. I parter

2 Deva, bd. I. Manta, bl. 1 parter
3. Hunedoara, bd. Corvin nr. 9
4. Orăștie. Str. Eroilor, bl. CI part.

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

tel: 23031« 

tel: 23021(1 
tel; 712592
tel: 244603

R VI E
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SERVICII DE CURĂȚENIE

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

TeVFax:0254/231552 Mobil:0721/032271 g

JjL Moș Crăcâin a VEim UI
Cu NUMAI 77S lei (TVA Mutll 

puteți achiziționa un calculator * pentru sărbătorile de iama 
+ GRATUITo cameră web

Jura nwnnOr

Venrțila DUAL sâ vă luați cadourile
bd.l.Maniu, bl.C, parter, tel:230449

• Deva, zona Gojdu, etaj 1, parchet, 30 mp, 
contorizări, preț 77.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• urgent, decomandate, parchet gresie, faianță 
repartitoare, etaj 3,30 mp, zona Gojdu, preț 620 
milioane lei, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• semldecomandate, contorizări, balcon închis, 
zona gării, preț 75.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)
• confort L dec., bucătărie, baie, faianță gresie, 
contorizări, et intermediar, zona Dorobanți, preț 
85.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• confort 1, dec., bucătărie, baie, faianță gresie, 
suprafață de peste 40 mp, zona Dorobanți, preț 
110.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• 2 camere, baie, et intermediar, zona Gojdu, 
preț 67.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara 
(A2)
• dec,, ocupabilă imediat, zona Zamfirescu, preț 
22.000 euro, neg., tel. 0741/154401,227542 seara 
(A2)
• dec,, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
contorizări, zona Contlm, 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)
• dea, gresie, faianță parchet CT, bucătărie 
modificată zona Dorobanți, st=40 mp, tel. 
0740/290024. (A3)
• urgent, semidec,, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, mobilată balcon închis, zona 
Mărăști, preț 670 mii., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• zona Decebal, zona pieței, cu balcon, dec., 
debara baie mare, gaz 2 focuri, termopan, 
parchet, ocupabi lă imediat preț 83.000 ron nego
ciabil, 0723/251498,0745/302200. (A4)
• zona Decebal, dec., etaj bun, contorizări, fără 
modificări, ocupabilă repede, accept credit 
ipotecar, preț 85.000 ron negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (A4)
• zona Minerului, 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 modeme, Al. Romanilor, preț 65.000 RON, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0742/005228.  (A5)
• et ă contorizări, balcon, Al. Crișului, preț 
48.000 RON, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)

e parchet laminat, apometre, lavabll, 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)
o 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)
e zona Dads, 1 cameră baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288 (A8)
o 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,, amenajate (parchet laminat gresie, 
faianță), contorizări, etaj 3, zona Zamfirescu 
Deva preț 85.000 Ron negociabil, tel. 231.800; 
0740/317314. (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 0254/613366,0788/040.490, 
J7RR/158483 < A101

Cumpăr garsoniere (20)

• garsonieră b> 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. 
nnn/474275,07"'/si‘W <A4)

Vând terenuri (21)

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

• Intravilan, SăntandroL 1660 mp, preț 15 
euro mp; intravlM zona sora, 8400 mp, praț 
10 euro mp; extravilan Sântandrei, acces 
din DJ, praț 10 sura mp șl extravilan zona 
Bvadă Slmeria, 5200 mp, preț 53 euro mp. 
Td. 0720/888994X4Z20J2)

• Intravilan 4600 mp, la 14 km de Deva, șosea 
asfaltată apă gaz, canalizare, toate la poartă 
acte în regulă Tel. 0729/055585, 0254/212803, 
după ora 18. (T)
• Intravilan, pretabll 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. (T)
• urgent; 1779 mp teren, între Deva și 
Sântuhalm, zona Alaska Tel. 210869, 
0721/430502. (T)
• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcela fs 22’ m, facilități, preț 20.000 
euro/parcela T el. 0722/564004. (Al)
• intravlan In Șoimuș, st 4600 mp, fs 70 m, preț 
20 euro mp, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• urgent, teren intravilan, st=3319 mp, fs=20 m, 
zona Bârsău, preț 13 euro/mp, acces din drum, 
tel. 0740/290024. (A3)
e teren intravilan, st=2.750 mp, fs=20 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 Sântuhalm, preț 
20 euro/mp, neg., tel. 0740/290024. (A3)

15 
euro/zi!

închiriază autoturisme, 

utilitare și autoturisme 

pentru taxi. 
Prof unic! 

Informații 

la tel. 0722/678.722.
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SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS

5

■ TA-fHARIE PVC Șl ALUMINIU PROFILE REHAU
• REAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10%REDUCERE "

• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA

’ în veuerer completării efectivelor is ofițeri operativi Se Informații, Servi
i ciul Român ie Intonații organizează, ta anul 2007, prin Academia 
} Națională tfe Informat", eonairss^ Admitere la următoarele forme de 

învățământ
| I. Guars unwersitai te licență, ta cadrul Facultății de Informații, în 
R perioada 21 - 27.07.2007 pentru specializările: psihologie - informații și 
. comuntafe și relații publice - informații.

Cifra de școlarizare, pentru seria 2007 - 2010, este de 15 tocuri băieți 
' și 5 locuri fete, pentru fiecare specializare.
I Durata stadiilor este de 3 ani și se adresează exclusiv absolvenților de 
. * liceu, cu diplomă de bacalaureat, ta iM de până la 23 de ani, împliniți 
I ta anul organizării rtrioufsului; care sunt apți din punct de vedere medical 
( șl psihologic și accept să lucreze, după finalizarea stadiilor, In unitățile 
ț unde hr I raparitoțl, conform ihmHbk Serviciului.
I înscrierile pentru participarea la concurs se fac ta perioada 3 Ianuarie - 

15 br’ -rle 2007, la sediul Secției Județene de Informații din Deva. str. 
Mhai Mhbbml nr. IM.

2. Curs unteeraRar de master „Managementul a&teltățil de informații 
pentru sesuntatea națională’. Candidapi declarați admiși vor fi încadrați in

• teren In Deva zona Eminescu, parcelat de la 
500 mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară poziție bună ideal pt. investiție, construți e 
casă acte la zl, preț de la 22 euro/mp, la 25 
euro/mp, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095.(A4)
• teren Intravilan la DN 7, la intrare în Slmeria 
dinspre Deva st=10.000 mp, fs= 25 m, toate 
utilitățile, preț 17 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)

■ teren intravllaii, 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 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• teren Intravilan la DN 7, între Deva și Si meri a, 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 șl panoramă super, 
Deva, în prelungirea str. I. Vulcan, preț 18 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (A5)
• zona Zăvoi, 1000 mp, fs 15 m, toate utilitățile, 
ideal construcție casă, panoramă superbă preț 
40 euro mp. Tel. 235208,0724/620358. (A6)
• Intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208 
0729/018866. (A6)
• Intravilan, 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)
• Dora, 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 zonă preț negociabil, tel. 212.141 
sau 231300. (AS)
• S 500-1000 mp, zona Bejan, Deva toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp., tel. 231300 
sau 0745/511.776. (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 atractiv, 
telefon 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• Brad - 04 ha + pădure pentru construcție, 
case de vacanță, la șosea pe malul Arieșului, 
preț negociabil, telefon 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)

Vând alte imobile (27)

• două cantore la parter (uscătoril), zona Baroul 
de avocațl; complex de alimentație publică P+l 
șl apartament de serviciu. Tel. 0723/514133, 
235570. (T)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, telefon 
■”54/613.3» '”0>/h4fl.490.0788/158483. (A10)

(mobile chirii (29)

Cumpăr teren (22)

• 5 ha teren intravilan, la șosea Deva sau împre- 
iurimi, plata imediat. Tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

• popas turistic, sc 560 mp, restaurant 70 locuri, 
terasă 80 locuri, st 880 mp, Deva. Tel. 
0747/490290. (D
• Deva, 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)
• apartament 2 camere, zona Gojdu, modificat 
în spațiu comercial, contorizări, preț 36.000 euro 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095.  (A4)
• zona Eminescu, parter, modificat spațiu 
comercial, parchet, gresie și faianță contorizări, 
ocupabil repede, preț 120.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095.  (A4)
• zona Mărăști, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578 (A8)

• pe b-dul Decebal, et. 2,2 camere dec., reparti
toare, mobilat frumos, s=56 mp, preț 190 
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. Caraglale, et. 2,2 camere dec., CT, mobilă 
nouă, amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)

• garsoniera mobilate, aragaz, frigider, zona 
Mărăști, preț 110 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3) i 
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 șl 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)mobl- 
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 UIG 
euro/lună + garanție, tel. 0745/640725. (A7)
• garsoniera, zonă centrală et 1, mobilată 
contorizări, preț 100 euro/lună + garanție, tel. 
0745/640725. (A7)
• garsonieră dec,, nemobilată parter, zona 
Trident, preț 100 euro/lună + garanție, tel, , 
0745/159608 (A7)
• apartament 2 camere dec., mobilat CT, zona 
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, nemo
bilat, contorizări la apă gaz, zona centrală preț 
180 euro/lună tel. 206003,0749/268830. (A7) ,
• apartament 2 camere semidec., parter, zonă 
Kogălniceanu, balcon, apometre, gaz contorizat 
nemobilat preț 120 euro/lună tel. 206006, 
0749/268830. (A7)
• închiriez spațiu comercial, s=32 mp, zona 
Bălcescu, nou amenajat modern, pentru birouri, 
sediu firmă preț 250 euro/lună neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• închiriez sp, corn., s=16 mp, geam la alee, 
acces prin scara blocului, apă caldă căldură 
preț 50 euro/lună tel. 206003,230324. (A7)
• închiriez uscătorie amenajată ca sp. com., 
pentru diferite activități, vedere în spate, zona 
Trident, preț 200 RON/lună neg., tel. 206003, 
230324. (A7)

Serviciul Român de Informații, urmând ca prin cursul moNomI săttobSn- 
ttească competențele profesionale necesare exeriMtll.attiBu|lltar g
de informații.

Cifra de șcdarizare, pentru seria 2Q07 - 20%, csje ia ISP He 1 

dintre care 120 pentru bărbați și 30 pentru femei
Oferta se adresează exclusiv absolvenților învăj mpprite ji

dfe-ăel mult rilungă durată, cu examen de lieen|ă sau & 
32 de ani, împliniți în anul organizării 
condițiile pentru încadrare fo Serviciul Ro 
ofițeri de infc 
buni cunosc 
studiilor, să 
Serviciului.

înscrierile pentru participarea la
28 februarie 2007, la sediul Secției Județerz Se 
Eminescu, nr. 130.

Detalii suplimentare privind coniffiplte de tartara pentru '.
fiecare dintre formele de învățământ menționate, probele de camrufe, ' 
modul de desfășurare a acestora și statutul celor admiși 
cursurilor de pregătire se pot obține de la sedis 
Informații (telefon; 025AS333ii2. Interior am

■ leu
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• „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)

A plecat dintre noi, după o grea suferință, un prieten 
drag, un om deosebit,

dr. TUDOR BULGAROV

Comemorări (76)

• ofer spațiu pentru depozitare, parter de vilă, 
zona Simion Bărnuțiu, preț 100 euro/lună, tel. 
206003,230324. (A7)
• închiriez spațiu comercial, s=50 mp, 2 

țJncăperi, grup sanitar, zona Pavilioanele 
ițofițerilor, 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)
• conwdațS-203 mp, zona 22 Decembrie,Deva, 
preț negociabil, tel. 212.141 sau 0745/511.776. 
(A9)

Dumnezeu să-l odihnească. Familiile Boldog, Rosetti, Calotiță
Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând motoare auto, diesel și pe benzină 
import, complete, electromotor, alternator, aduc 
la comandă Tel. 0722/439536. CD

Garaje (43)

• ofer garai pentru închiriat, în Deva, zona 
centrală Tel. 0728/122559. (T)

Dumnezeu să-l odihnească pe nașul și prietenul 
nostru,

dr. TUDOR BULGAROVFamilia Alin Danciu

Cu durere în suflet soțul Costică, fiul 
Titi și nepoții amintesc că se împlinesc 
5 ani de când ne-a părăsit cea care a 
fost o deosebită soție, mamă și bunică

DRAGOMIR MARIA
Parastasul de pomenire va avea loc în 
26 decembrie, la Biserica ortodoxă din 
O.V. Călan.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Auto românești (36) Mobilier și interioare (47)

• vând Dada 1300, af 1979, preț 1000 ron. Tel. 
0728/093490. (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 1D, 1500 cmc, motor în rodaj, 
VT 2008, consum 4,5 litri, 5 T, turelă cârlig 
remorcă piese schimb, preț 1200 euro, variante. 
Tel. 0720/575832. (T)

• vând VW Passat Diesel, af 1987, stare 
bună de funcționare. Tel. 0745/193909. 
(3/1812)

7

|ANUNț
JfelHMMI cu Regim de Maidml Siguranță Bîrcea Mare 

scoctFrtac&ncurs 9 (nouă) posturi mmm de ofițeri de 
enețsțția, dkțră'cum urmează:

i;''* *#  post ofițer Instructor principal I (siguranță exterioară)

• deținătorii de acțiuni de la SC Comat 
Deva SA societate tochlsă, care doresc să-șl 
vândă acțiunile, sunt așteptați zMc, Intre 
orele 8 ■ 16, la sediul societății din Sir. 
Depozitelor, nr. 5, Deva. Relații la teL 
0254/216582, 0744/572948 lordache.
(5/18.12) 

■ vând fereastră cu toc, nouă, dimensiuni 
1,20/130 m, preț negociabil. TeL 0254/215795. (T)
• vând mașină de cusut Naumann seria 705 
germană, ceas Doxa de damă, mașină de spălat 
rufe, din plastic. Tel. 224643. (T)
• vând țuică de prună calitate excepțională, 
ideală pentru orice tip de evenimente, preț nego
ciabil, în funcție de cantitate. Tel. 212242, 
0721/400563.(T)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Condurache Elena. Se declară nul. (1/20.12)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Llmbianu Gabriela Lucia. Se declară nul. 
(1545758/20.12)

' ’ , • ,-Țșiort ofițer instructor principal i (aplicarea regimurilor)

. < I.gdagml înMwgntit mlhologja
'B; .«^posturi ofițer psiholog principal I 

r'~ '' ,-T post ofițer specialist i (asistent social)

- t post ofițer instructor I (educației

qtș Scctaruiecprwnrtico-aetmtnirtranv
' -1 post ofițer specialist I (responsabil situații de urgență șl 

. țp»tecțla muncii)

1 post ofițer specialist I (achiziții)
■ Tpost ofițer economist principal l (flnanciar-contJțfiK)

“9

Concursul pentru paslu i1 din sectorul siguranțadețitieriîii ,■ 

regim penitenciar, secbarul economfza-admlsșailh va ,t 
loc începând cu data da B Ianuarie 2OO?, llseidiil ȘcoHI de 
Formare și Perfecționarea Pregătirii ■genților din Admînfflrapa/ 

Națională a Penitenciarelor - Târgu Ocna din IiiilteiM Tătgu 

Ocna, str. Tisejtl nr. 137, județul Bacău.
Concursul pentru posturile din sectaml țfflH» ”*

logică va avea loc începând cu data de 22 ianuarie 2007. la. 
sediul Centrului de Formare șl Specializare ■ SBțpiilbt din 
Administrația Națională a Penitenciarelor din localitatea Arad 
si -. Nîcolae Grigorescu, nr. B. județul «st*

Datele pentru susținerea probelor de concurs vor fi comu
nicate în timp ufl car {fior.

Taxa de participare 1» concurs este de 50 RON șl w IM | 

achita de către candidați cu ocazia înscrierii

Informații suplimentare se pot obține de la sediul PenSfțn- 
ciarulul cu Regim de Maximă Siguranță Btaa Mare, sv. 
Slntuhalm, r»r. 1 - Biroul Resurse Umane, .Unic, între orele 
B8.00-14.00, șl pe pagina WEB a AdmlrâsVațlel Naționale a 
Penitenoarelorî www.anp-just.ro.

• vând coițar Dulcineea, pluș vișiniu, stare bună 
preț 300 ron, negociabil, cumpăr fotoliu-pat Tel. 
0724/392810. (T>
• vând mobltt bucătărie, albă mobilă bucătărie, 
suspendată plus mască chiuvetă lemn masiv, 
servantă lemn mahon, birou furnir cireș, 
mochetă 4/2 m, negociabil. Tel. 218084, 
0722/586808 (T)
• vând ușă exterior din stejar, deschidere pe 
stânga, cu toc, 189/90 cm, preț 150 ron. Tel. 
214814 (T)

Aparate foto și telefonice (50)

• vând carttlâ Orange cu număr, credit 29 
dolari, preț 72 ron, negociabil. Tel. 0744/116494 m

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând combină Schneider formată din radio 
digital, 30 memorii, dublu cas cu înregistrare, 
amplificator Hi Fi 2x45 W, pick-up, cd și 3 boxe, 
250 ron, negociabil. Tel. 0254/225578, 
0744/934462 0726^1701. (T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochie de mireasă import Germania, 
mărimea 42 ■ 44, lungă preț 300.euro, negociabil. 
Tel. 0722/439536. (T)

1

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

Materiale de construcții (53)

• vând bile și lațuri pentru acoperiș, preț nego
ciabil. Tel. 0254/215795. (T)
• vând pereți prefabricate pentru construcție de 
casă garaj, cabană etc., preț 100 lei/bucata. Tel. 
260412. (T)

Electrocasnice (56)

• 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 Ieftin aragaz cu 4 ochiuri șl cuptor în 
stare foarte bună Tel. 260416. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând cartoll pentru porci, 1500 kg, fân și otavă 
cantitate mare. Tel. 0723/079658. (T)

• vând floare Ficus, 1,70 m, cu ghiveci mare și 
farfurie, nou, culoare maro, pentru firme sau 
apartament, preț 50 ron, asigur transport, Tel. 
0254/225578,0744/934462,0726/551701.  (T)
• vând mere, toate soiurile, preț convenabil. Tel. 
248528 (T) 

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

• vând porc mare pentru sacrificat și purcei de 
60 ■ 75 kg, scrofițe apte pentru montă, rasă de 
carne. Tel. 210900,0744/611145. (T)
• vând poid grași, rasa Marele alb, vaccinați, 
deparazitați, sănătoși, 80 ■ 130 kg. Tel. 
0721/252609. CD

Altele (61)

• Oameni de bine din orașul Deva, rog 
ajutor câinilor comunitari; salvați de la 
moartea prin împușcare șl otrăvfre, duși la 
adăpostul din Sâmutalm, cu hrană, bani 
(sa dă chitanță fiscală), materiale de 
construcții ^«^1; câini sunt sterilizați

Pierderi (62)

(2/20.12)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Perța loan. Se declară nul. (1545759/20.12)
e pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Tincu Alexandra Teodora. Se declară nul. 
(1545760/20.12)

Prestări servicii (72)

• abordabil, transport zilnic, sigur șl rapid, 
petioane In Itala • 100 euro, Spania • 120 
euro, Franța, Portugala șl Belgia, cu mașini 
modeme; reduceri penbu grupuri; asigur 
necesarul pentru o călătorie sigură. TeL 
0721/129600, 0765/455835, 0743/241010. 
(V2U1)

• 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 mobller, electrocasnice, cu auto de 
1,2 t și 14 mc volum, asigur demontare și 
manevrare la mutări. Tel. 0254/225578, 
0744/934462,0726/551701. (T)
• transport persoane: Italia, Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148 0749/037604 (65282)

Orerte locuri de muncă (74)

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

Conducerea Mittal Steel transmite calde urări 
de Sărbători fericite și La Multi Ani angajaților și colaboratorilor săi.

Vă mulțumim pentru eforturile dumneavoastră susținute 
de-a lungul anului care se încheie și vă dorim 

un An Nou cu sănătate, succese și împliniri pe toate planurile.

La Mulți Ani și fericire, dumneavoastră și celor dragi!

Shaping the future of steel

(39190)

http://www.anp-just.ro
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Divorțat pentru a doua oară
•Inventați în Israel. 0 companie a realizat un videoproiector miniatural care transformă lentilele ochelarilor normali într-un ecran video personal.
• Debut regizoral. Cântăreața Madonna a declarat că plănuiește să regizeze filmul său de debut „Blade To The Heat", o poveste adevărată a celebrilor boxeri Emile Griffith și Benny 'Kid' Paret.

■ Cântărețul american 
de rap Eminem a divorțat 
pentru a doua oară de 
soția sa, Kim Mathers.

Mount Clemens (MF) - Sta. rul muzicii rap Eminem și soția sa, Kim Mathers, au introdus acțiune de divorț la doar trei luni după ce s-au recăsătorit, în luna aprilie. Cererea de divorț a fost depusă în statul Michigan, de unde sunt originari Eminem și Kim Mathers.Cei doi au fost căsătoriți prima dată între 1999 și 2001. Cântărețul a cunoscut-o pe Kim în timpul liceului, iar cei doi au împreună o fiică de zece ani. Eminem, al cărui nume real este Marshall Mathers III, în vârstă de 33 de ani, și Kimberly Mathers, în vârstă de 31 de ani, s-au recăsătorit la jumătatea lunii ianuarie.Cântărețul și Kim Mathers au căzut de acord asupra împărțirii în mod egal a bunurilor și a custodiei fiicei
Premială Fotograful danez Jan Grarup 
a câștigat competiția internațională 
fotografia anului 2006 UNICEF. Lucrarea 
reprezintă o fetiță de cinci ani, Rahila, rănită 
în cutremurul din Pakistan. (Foto: epa)

Pink ia 
atitudineParis (MF) - Cântăreața Pink a lansat un apel pentru boicotarea lânii și cărnii de oaie provenite din Australia, la începutul concertului pe care l-a susținut la Palatul Omnis- port din Paris. Militantă activă PETA, fundația a- mericană pentru apărarea drepturilor animalelor, Pink a prezentat un film care denunța în mod explicit metodele de creștere intensivă a oilor în Australia. „Paris este capitala mondială a modei și am dorit să-mi lansez campania aici. Este important să se țină seama de ceea ce suferă oile în Australia. Această țară produce maximum de lână utilizând condițiile cele mai crude”, a declarat Pink. Starul a mai denunțat și condițiile în care sunt transportate ovinele în Orientul Mijlociu și în nordul Africii.

| Misiune
| încheiată |
I Houston (MF) - Dis

covery s-a desprins, î
i marți, de Stația I
ș Spațială Internațion- I
: ală (ISS), după o vi-
i zită de opt zile care i
i le-a permis me- I
ș mbrilor navetei I

spațiale americane
i să continue lucrările i
: de construcție ale I
I acestui avanpost i
i spațial necesar i
: viitoarelor misiuni. I
; Naveta a arimat la ;
; ISS pe 11 decern- i

brie, la două zile de i
i la lansarea pe timp i
i de noapte a aces- ;
î teia de la centrul
i spațial Kennedy din
; Florida. „Am înde- j
î plinit principalele ;

= obiective ale acestei i
; misiuni", a indicat j
i John Curiy, director ș
; de zbor. Manevra \

de desprindere a i
î fost efectuată de ;
i copilotul William î

Oefelein.
I I

Afiș inedit pentru Oscaruri
Los Angeles (MF) - Posterul pentru ediția din 2007 a premiilor Oscar decernate de Academia americană de film conține o fotografie a celebrei statuete realizată de Albert Watson și 75 din cele mai bune replici din istoria cinematografiei. Toate replicile, cu excepția uneia, sunt din filme care au fost nominalizate pentru premiile Oscar pentru cel mai bun film sau cel mai bun scenariu în perioada 1936 - 2005. Singurul film care apare cu două re

Girafele se bucură încă de vremea bună 
la grădina zoologică din Frankfurt, Germa
nia (Foto: EPA)

Un nou
■ Actorii Sharon Stone 
și Christian Slater vor 
petrece împreună 
sărbătorile de Crăciun.

Los Angeles (MF) - Actorii americani Sharon Stone și Christian Slater au confirmat că au o relație și au spus că- și vor petrece sărbătorile de Crăciun împreună, informează breakingnews.iol.ie.Speculațiile în legătură cu o eventuală relație între cele două vedete hollywoodiene, care împart genericul filmului nominalizat la premiul Globul de Aur „Bobby”, au apărut după ce Stone și Slater au participat împreună la o serie de evenimente mondene. Inițial, cei doi au refuzat să confirme
Primesc premii Grammy onorifice

Licitație 20th Century Fox
Los Angeles (MF) - Studiourile 20th Century Fox au anunțat că vor scoate la licitație peste 200 de documente semnate de staruri. Licitația este organizată de Swann Galleries din New York și va avea loc pe 25 ianuarie. încasările vor fi destinate Motion Picture & Television Fund, o organizație de caritate pentru ajutorarea actorilor și altor oameni care au lucrat la Hollywood. Printre obiectele scoase la licitație se numără un memoriu intern din 1946 prin, care se anunța că Norma Jean Dougherty își schimbă numele de scenă în Marilyn Monroe, un contract prin care i se permitea lui Elvis Presley să se coafeze Cum dorește pentru rolul său din filmul de debut „Love Me Tender”, lansat în 1956, și contractul prin care Marlon Brando era angajat să joace în filmul „Viva Zapata” (1951) contra sumei de 125.000 de dolari.

■ Joan Baez, Maria 
Callas și The Doors sunt 
recompensați cu premii 
Grammy onorifice.

Los Angeles (MF) ■ Recording Academy a anunțat, ieri, personalitățile din lumea muzicală care vor fi recompensate cu premii onorifice la cea de-a 49-a ediție a premiilor Grammy, care va avea

Eminem (Foto: epa)lor Hailie Jade Scott. Eminem a realizat șase albume care s-au vândut în 60 de milioane de exemplare în toată lumea. Starul a câștigat nouă premii Grammy, printre care pentru cele mai bun album rap pentru „The Slim Shady LP”, „The Marshall Mathers LP” și „The Eminem Show.” De asemenea, Eminem a câștigat premiul Oscar -pentru cântecul „Lose Yourself’ din coloana sonoră a filmului „8 Mile”, producție inspirată din viața lui, care a fost lansată în 2002.
plici este „Jerry Maguire” (1996). Membrii Academiei au declarat că îi lasă pe cinefili să ghicească excepția.Printre cele mai celebre citate se numără: „Frankly, my dear. I don't give a damn!” („Sincer/' draga mea, nu dau doi bani”) din „Pe aripile vântului” (1939), „Here's looking at you, kid” („Iată, puștoaico, se uită la tine”) din „Casablanca” (1943), „Frailty, thy name is woman!” („Slăbiciune, numele tău este femeie”) din „Hamlet” (1948).
cuplu la Hollywood

Sharon Stone (Foto: epa) Christian Slater (Foto: epa)că sunt împreună. SharonStone, în vârstă de 48 de ani, și Christian Slater, în vârstă de 37 de ani, au participat 
loc la Los Angeles, pe 11 februarie.Joan Baez, Booker T. & The MG's, Maria Gallas, Ornette Coleman, The Doors, Grateful Dead și Bob Wills vor primi premiul pentru întreaga carieră. Co-fonda- torul Stax Records Estelle Axton, inginerul Cosimo Matassa și Stephen Sondheim vor fi onorați cu Academy's Trustees Award, în timp ce

Monica este născută în zodia Taur, îi plac mo- delling-ul, înotul și dansul.

recent la o petrecere organizată de Dolce & Gabbana la Los Angeles unde au sosit împreună braț la braț pentru 
inginerul de sunet David M. Smith și Yamaha Corporation vor fi recompensați cu Technical Grammy Award.„Grupul de personalități recompensate anul acesta cu premii onorifice este foarte divers și influent, fiind vorba de creatorii unora dintre cele mai renumite și înregistrări muzicale din lume”, a indicat președintele Recording Academy, Neil Portnow. 

ca toată lumea să știe că sunt un cuplu. O sursă apropiată lui Stone a declarat: „Sunt amândoi fericiți dar nu se așteaptă la o relație pe termen lung. Sharon are o influență pozitivă asupra lui. Nu consumă alcool și are trei copii. Pentru moment formează o pereche potrivită”.Stone a divorțat în ianuarie 2004 de editorul Phil Bronstein după un mariaj care a durat șase ani. Actrița are trei copii adoptați.Christian Slater a divorțat în 2006 de producătoarea de televiziune Ryan Haddon după un mariaj care a durat șase ani, marcat de violențe. Foștii soți au împreună doi copii, un băiat de șapte ani și o fetiță de cinci ani.

Strălucitoare Linia 1 

de bijuterii Swarovski, 
intitulată „Poetic Night”, 
a fost prezentată ieri, la 
Bangalore. (Foto: EPA)


