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* Turneu în Ungaria. Handbalistele de la Cetate Deva sunt primele sportive din județ care își reiau activitatea după Crăciun, reunirea lotului echipei devene, fiind-programată, azi, la ora 10.30. Graba cu care se încep antrenamentele este justificată de participarea la finalul săptămânii la un puternic turneu internațional în Ungaria. (C/M.)

■ După o viață de 
dependență, unui 
bărbat din Lupeni i se 
redă un trai demn.Deva (I.J.) - Un accident feroviar i-a schimbat radical viața lui Alexandru Agoston, din Lupeni încă de pe când

avea opt ani. „Cum linia de cale ferată trecea prin centrul orașului, noi, copiii, ne suiam în tren de plăcere. Ultimul tren în care m-am suit a plecat și am făcut greșeala să sar din mers. Mi-a tăiat un picior și am vrut să îl iau de pe linie. Atunci roata mi-a tăiat una din mâini, iar pe cealaltă mi-

a smuls-o. De atunci au trecut 25 de ani. întreaga mea viață s-a schimbat radical, susține Alexandru. Factorul de e- chilibru în familie a fost mama lui Alexandru, cea care îl supraveghează permament, pentru că el este total dependent. „Cu ajutorul meu, Alexandru nu s-a lăsat doborât de

disperare. Singura mea grijă este că nu mai sunt tânără și, dacă mor eu, copilul meu va rămâne neajutorat. Are 150 de lei pensie, cine ar sta cu el pentru banii aștia?”, plânge Viorica Agoston. La inițiativa subprefectului Attila Dezsi, Alexandru va avea din 2007 o mână mioelectrică. /p.3
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Vremea caldă a făcut ca în Deva, ghioceii - simbol al primăverii • să apară îndecembrie. (Foto: T. Mânu)

Zăpadă la StrajaStraja (M.T.) - Turiștii aflați în stațiunea Straja, din Valea Jiului, schiază pe zăpadă naturală și se bronzează la soare. Vremea pentru schiat a fost foarte bună, stratul de zăpadă depășește aici 30 de centimetri, iar pe trei din cele cinci pârtii omologate s-a schiat în condiții excelente atât ziua, cât și noaptea.
Prețul căldurii-neschimbat
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■ Devenii vor plăti 
același tarif la energia 
termică și în primele 
luni ale anului viitor.Deva (M.S.) - Prețul energiei termice va rămâne neschimbat în Deva și în primele luni din iarna anului 2007, populația urmând să achite 107,5 lei pentru fiecare gigacalorie. Energia termică este furnizată

de SC Electrocentrale SA Deva, iar menținerea vechiului tarif a fost posibilă datorită investițiilor efectuate în reabilitarea sistemelor de transport a agentului termic de la Termocentrala Mintia până la punctele termice din oraș. „Suntem interesați să recâștigăm piața de energie termică în Deva, diminuată cu 40 la sută în ultimii ani”, a declarat directorul SC Electrocentrale

SA Deva. El a menționat că între intențiile companiei se numără și preluarea serviciului de distribuție a agentului termic în municipiu, dar a exclus o fuziune cu actualul o- perator de energie termică, SC Calor SA Deva. Pentru anul 2007 se estimează o creștere cu 5% a prețului la cărbune, dar acest aspect nu va influența tariful practicat la energia termică produsă la Mintia.

Deținuți învoițiDeva (M.S.) - Opt deținuți de la Penitenciarul de la Bârcea Mare au petrecut Crăciunul acasă, ei fiind învoiți de conducerea instituției într-o permisie de cinci zile. Ei se vor întoarce în penitenciar astăzi, iar pentru Anul Nou va fi analizată posibilitatea ca și alte persoane să fie învoite.
Tentativă de suicid

~~Românit sunt pe locul 3 în rândul infractorilor străini din Italia
La sfârșitul lunii octombrie, 12,64% dintre deținuții 

^străini ai închisorilor italiene erau români.

Grafica Cuvântul bber. sursa Atac

■ Un bărbat a încercat 
să se sinucidă, sub 
privirile disperate ale 
soției și ale copilului.

Uricani (M.T.) - După o ceartă cu soția sa, în Ajunul Crăciunului, bărbatul a decis să-și pună capăt zilelor, însă din fericire a fost slavat la timp de un echipaj al SMURD. S-a urcat într-un copac, a legat o funie de o creangă, iar celălalt capăt și l-a trecut în jurul gâtului și de acolo a

început să amenințe că își dă drumul și se omoară. Martorii incidentului povestesc că tânărul striga că nu mai vrea să trăiască și că se aruncă, deși soția și copilul său îl rugau să se liniștească și să coboare din pom. Bărbatul a fost salvat în ultimul moment de o echipă SMURD care, după mai multe zeci de minute de negocieri, a reușit să se apropie de el și, chiar în momentul în care acesta a încercat să se arunce, paramedicii i-au tăiat funia și au reușit să-l prindă. | piului Deva._ pe străzile munici-
(Foto: T. Mânu)
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PE IC Bf • Nu are cancer. Problemele de sănătate ale lui Fidel Castro sunt legate de sistemul digestiv, dar nu are cancer, a declarat medicul Jose Luis Garcia Sabrido după o conferință de presă susținută la Madrid. El a declarat că liderul de la Havana nu necesită o intervenție chirurgicală. „Cere în fiecare zi să se întoarcă la lucru, dar medicii îl sfătuiesc să nu facă acest lucru", a declarat Sabrido, după ce s-a întors din Cuba și Rusia.
MesajBucurești (MF) ■ „Mi-a făcut plăcere să lucrez împreună cu un partener atât de dinamic și plin de energie, care crede, ca și noi, în aceleași principii democratice esențiale. Sunt nerăbdător să cooperăm cu România pe măsură ce aceasta avansează în Europa”, afirmă Taubman. De asemenea, el se declară deosebit de recunoscător pentru prietenii pe care și i-a făcut în România.„Le transmit tuturor românilor cele mai calde urări pentru 20071”, afirmă diplomatul în finalul mesajului său.

Ambasadorul SUA (FotaEPA)

întâlnire
Tel Aviv (MF) - 
„Olmert și Mubarak 
se vor întâlni 
săptămâna viitoare la 
Sharm el-Sheikh, pe 
litoralul Mării Roșii", 
a declarat oficialul 
citat, care a cerut să 
i se păstreze anoni
matul.
„Data exactă a întâl
nirii trebuie fixată 
cu ocazia vizitei de 
miercuri, în Israel, a 
ministrului egiptean 
de Externe, Ahmed 
Abul Gheit, și se va 
concentra pe evoluția 
conflictului israelo- 
palestinian", a 
adăugat el.
Olmert a efectuat în 
urmă cu o 
săptămână o vizită- 
surpriză la Amman, 
pentru a discuta cu 
suveranul hașemit 
Abdullah al ll-lea, și 
s-a întâlnit sâmbătă 
la Ierusalim, pentru 
prima dată în șase 
luni, cu președintele 
palestinian Mah
moud Abbas.

Saddam va fi executat
Damask (MF) - Curtea de Apel din Irak a confirmat verdictul și pedeapsa cu moartea în cazul lui Saddam Hussein, acuzat de crime împotriva umanității, a declarat marți consilierul pentru Securitate Națională, Mowaffaq al-Rubaie, citat de Reuters.Purtătorul de cuvânt al tribunalului, Raed Juhi, a declarat că președintele instanței va susține o conferință de presă pentru a-și explica decizia pronunțată în cazul apelului. întrebat dacă tribunalul a confirmat verdictul din 5 noiembrie, Jouhi a răspuns afirmativ.Potrivit normelor înaltului Tribunal Penal irakian execuția va avea loc în decurs de 30 de zile de la pronunțarea deciziei finale în cazul apelului.Saddam, în vârstă de 69 de ani, și alți doi inculpați, între care și fratele său vitreg, au fost condamnați la moarte la 5 noiembrie pentru crime împotriva umanității comise în orașul Dujail, unde au fost executați 148 de etnici șiiți.„Tribunalul a confirmat verdictul și sentința”, a declarat Mowaffaq al-Rubaie, consilierul irakian pentru securitate națională.Premierul irakian, Nuri al-Maliki, declara de curând că dorește ca sentința să fie pusă în aplicare înainte de sfârșitul anului.

Saddam Hussein, va fi executat înainte de 
sfârșitul anului (Foto: epa)
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UE solicită adoptarea Legii ANI
■ Pren erul a declarat, 
vineri, că a primit o 
scrisoare din partea 
comisarului european.Tăriceanu a precizat însă că nu poate interveni în dezbaterea și deciziile Senatului, dar a anunțat că va discuta, odată cu reluarea activității parlamentare în luna februarie, cu senatorii liberali și democrați despre promovarea legii în forma în care a fost propusă de Guvern.Președintele Traian Băses- cu a rostit, miercuri, în ședința Gamerelor reunite consacrată aderării la UE un discurs la finalul căruia a solicitat Legislativului respectarea, până la sfârșitul anului, a angajamentului asumat de România privitor la legea de înființare a ANI.„Noi toți spunem că vom fi un partener, o țară membră

UE care își va respecta angajamentele. Vreau să vă spun, fără a intra în niciun fel de detalii, că am auzit în timpul Consiliului European de la Bruxelles următoarea remarcă: «Se vede că am fost de acord să intre România în UE și România a făcut slow-down - nu și-a respectat angajamentul legat de Agenția Națională de Integritate»”, a spus Băses- cu, adresându-se președintelui Senatului, Nicolae Văcăroiu și plenului celor două Camere. El a menționat că are „marea rugăminte” ca în cele câteva zile care au mai rămas din anul 2006 „să dăm o probă a seriozității noastre”.1 
îndemn la seriozitate„în cele câteva zile care au mai rămas, să dăm o probă a seriozității noastre cu total respect pentru punctul de vedere al Parlamentului pentru forma pe care această lege

Comisarul european Olli Rehntrebuie să o aibă”, a spus Băses- cu.Președintele Senatului, a declarat că discutarea Legii ANI în această sesiune parlamentară nu este posibilă, dar că în a doua săptămână din ianuarie se poate organiza o sesiune extraordinară, dacă

(Foto: EPA)„crapă pământu'”. Președintele Comisiei Juridice a Senatului, a declarat, joi, că Legea privind Agenția Națională de Integritate va fi dezbătută cu prioritate începând cu 22 ianuarie 2007, când membrii comisiei sunt con- vocați în ședință.

Băsescu cere ajutorul UE
(Foto: EPA)

Apel pentru stabilitate
Băsescu cere ajutorul UE pentru soluționarea conflictelor înghețate din zona Mării Negre. Președintele Traian Băsescu a cerut ajutorul comunității internaționale pentru soluționarea conflictelor înghețate de la porțile Uniunii Europene, care constituie „un pericol major” pentru stabilitatea Uniunii, într-un interviu publicat marți de cotidianul „Le Monde”, relatează AFP. „România nu va putea să soluționeze de una singură conflictele înghețate din Ose- tia de Sud, din Abhazia, din Transnistria și din Nagorno-

Karabah”, a atenționat el.„Această zonă de insecuritate va deveni în 2007 frontiera orientală a UE și a NATO”, a subliniat Băsescu.în opinia președintelui român, „aceste conflicte pot fi reanimate în orice moment și reprezintă un pericol major pentru stabilitatea Europei”. „Doar prin voința politică comună a UE, a Statelor Unite, a Rusiei și a Turciei va putea fi solționată aceasță proble-

flict”, Băsescu amintește că „Marea Neagră este un mozaic de culturi formate din creștini, ortodocși și catolici, și din mulsumani”. „Dacă no1 nu reușim să comunicăi. între noi, această zonă va rămâne un focar de insecuritate pentru toată Europa”, a spus el. România și Bulgaria vor intra în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 și vor completa lărgirea UE spre Est, aducând Uniunea la 27 de.mă”, apreciază el. .Subliniind, - membri. Aceste țări dau o nou£ dimensiune strategică Uniuniică nu face „decât să atraga atenția asupra urgenței de a calma aceste focare de con Europene, care se va întinde astfel până la Marea Neagră.
Atentate multipleTrei explozii simultane s-au produs, marți, într-o intersecție aglomerată situată într-un cartier șiit din Bagdad, provocând moartea a 14 persoane și rănirea altor câteva zeci, au anunțat autoritățile irakiene, citate de Reuters.O altă bombă a explodat în Piața Bab al-Sharji din centrul capitalei Irakului, sol- dându-se cu moartea a 15 per

soane. Trei grenade au explodat în districtul Șeicul Omar, omorând un locotenent și rănind alte trei persoane.Irakul a devenit scena unor atacuri armate între comunitățile șiite și sunnite, concretizate prin explozii în piețe comerciale, locuri unde se adună persoanele aflate în căutarea unor locuri de muncă sau alte zone aglomerate.
Se reduc restricțiilePremierul israelian Ehud Olmert a ordonat o „reducere imediată a restricțiilor” impuse palestinienilor din Cisiordania și din Fâșia Gaza.„Premierul a ordonat reducerea imediată a restricțiilor pentru palestinieni în scopul de a susține elementele moderate în termenii acordurilor încheiate în timpul întâlnirii sale de sâmbătă cu președintele Autorității Palestiniene Mahmoud Abbas”, a declarat biroul său de presă într-un comunicat.Potrivit postului public de radio, măsurile se referă în special la Cisiordania, într-o primă fază, acestea vor permite creșterea numărului de comercianți palestinieni autorizați să intre în Israel.Vârsta minimă a palestinienilor autorizați să intre în

Israel va fi redusă, metodele de control al mărfurilor transportate în camioane vor fi atenuate, drumurile de pe valea Iordanului vor fi redeschise palestinienilor, iar procedurile de trecere prin barajele rutiere din jurul Ierusalimului pentru cazurile umanitare și persoanele publice vor fi, de asemenea, revizuite.în al doilea rând, 27 de baraje rutiere dintre cele 400 realizate de armată în Cisiordania vor fi ridicate, fără a se stabili data la care această măsură va intra în vigoare, potrivit postului de radio citatOlmert a autorizat aceste măsuri după o reuniune de patru ore cu ministrul Apărării, Amir Peretz, și cu oficiali din serviciile de securitate.
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Trei explozii simultane s-au produs într-o intersecție aglomerată 
din Bagdad (Foto: epa)

Teheranul amenință cu stoparea 
exporturilor de petrolIranul a reiterat avertismentul că ar putea utiliza exporturile de petrol ca armă în criza internațională provocată de ambițiile sale nucleare.„Dacă va fi necesar, Iranul va utiliza orice armă pentru a se apăra”, a declarat Kazem Vaziri-Hamaneh, ministrul iranian al Petrolului.Consiliul de Securitate ONU a aprobat în unanimitate sâmbătă o serie de sancțiuni împotriva regimului conservator iranian, pentru a-1 opri să achiziționeze materiale utilizate la programul nuclear.Președintele Mahmud Ahmadinejad avertiza zilele trecute că statele care au

susținut proiectul de rezoluție conceput de Marea Britanie, Franța și Germania „vor regreta în curând acest act superficial”.La rândul său, ministrul Petrolului recomanda țărilor europene să împiedice luarea „unor decizii inadecvate” dacă doresc să mai beneficieze de petrol din Iran.„Țările europene nu trebuie să se îngrijoreze, pentru că au un rol în ecuația luării deciziilor. Ele poA împiedica luarea deciziilor* inadecvate”, a spus Vaziri- Hamaneh, adăugând că țara sa - al patrulea producător de petrol mondial - ar prefera să nu joace cartea petrolului.
Redactor.șef Adrian Sâlăgean
Redactori: Valentin Neâgu, InaJurcone, Ciprian Marinuț, Clara Pâs, 
Sanda Bocaniciu, Mihaela Tamaș, Tiberiu Stroia, Călin Bicăzan 
Fotoreporter: Traian Mânu
Tehnoredactori; Codruța Goța, Adriana Gârnițaru 
Corectori: Alice Negru, Luiza Marinuț

Abonamentul la Cuvântul liber costă 8,9 lei pentru o lună, 25,90 lei Reclamații
pentru trei luni, 48,90 lei pentru șase luni și 89,90 lei pentru un an privind
la sediul redacției și la propriii distribuitori de presă, și 7,60 lei plus difuzarea
ta-xele poștale la factorii poștali și la oficiile poștale din teritoriu, ziarului

Dacă vrei să testezi gratuit Cuvântul liber, timp de o luna, sună la telefonul
0801 030303 (netaxabil), devenind astfel cititor de probă. ^801 030303
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Concert umanitar• Salarii. Funcționarii publici și personalul auxiliar judecătoresc, vor primi majorări salariale de 7% în aprilie și de 11% în octombrie 2007. Polițiștii vor beneficia de o creștere cu 3% în aprilie și cu 2% în octombrie, iar pentru militari majorarea, de 14,5%, se va aplica din ianuarie 2007. (C.P.)
Grav*. Federația Națională a Sindicatelor ■xiin Administrația Publică Locală a anunțat că membrii ei opresc lucrul pe 29 decembrie, adică vor face grevă de Revelion. Alianța Sed Lex, cea mai mare structură sindicală din branșa funcționarilor publici, a anunțat că ar vrea să-și coordoneze protestele cu celelalte federații ale funcționarilor publici. (I.J.)

Și tu poți fi Moș Crăciun
Hunedoara (I.J.) - Asociația Linișor a implementat o campanie de Crăciun denumită „Și tu poți fi Moș Crăciun” destinată oamenilor săraci din Hunedoara. în cadrul acestei campanii 50 de familii defavorizate au beneficiat de alimente și dulciuri, rechizite școlare cu ocazia sărbătorilor de iarnă. „Această campanie a fost realizată cu sprijinul oamenilor de bună credință din Hunedoara: Liliana Țolaș - consilier județean, Ladislau Farcaș, notar Gina Bobocel, contabilă, Nicoleta Isaconi și senator Viorel Arion, firmelor Comser și Casian”, declară Mircea Zidărescu, președintele Asociației Linișor Hundoara.

■ Consiliul Județean dă 
în scop umanitar suma 
de 13.000 lei pentru o 
proteză.

Ina Jurcohe___________________
Jna.jurcone@informmedia.ro

Deva - Concertul umanitar care a avut loc sâmbătă, la Prefectură, a fost organizat ca semn de mulțumire instituțiilor statului în urma contribuției lor pentru un braț mioelectric de care are nevoie Alexandru Agoston, din Lupeni. „Este pentru prima dată când Consiliul Județean acordă 13.000 lei în scop umanitar pentru ca Alexandru să
Accident mortal în Ajun
■ O persoană și-a pier
dut viața și zece au 
fost rănite grav în ur
ma accidentelor.

Deva (M.T.) - Un bărbat de 56 de ani, Lazăr M., din Hunedoara, a fost accidentat mortal, pe DN7, la ieșire din Deva, în timp ce traversa strada prin loc nepermis. Acesta a fost surprins și accidentat mortal de autoturismul Mercedes Benz condus de Maria Monica D., de 36 de ani, din Orăștie. Tot în Ajunul Crăciunului, șase persoane, dintre care două fetițe de șase și 

Zece persoane au fost rănite în accidente rutiere

aibă o mână. Au contribuit Prefectura, ISU, ISJ, DMSSF Hunedoara și Primăria Geoa- giu. Mulțumesc pentru implicarea tuturor în acțiunea umanitară. îl cunosc pe Alexandru, este un luptător și de aceea avea nevoie de un braț: să poată deveni independent”, a declarat Attila Dezsi, subprefectul județului Hunedoara.Alexandru Agoston are deja o proteză pentru picior și de atunci nu stă o clipă locului. Merge pe munte, stă la taifas cu prietenii săi și, mai nou, navighează pe Internet. Pentru aceasta folosește degetele de la piciorul cel bun. Până acum, singura lui problemă a fost că era total dependent de 
șapte ani au ajuns în stare gravă la Spitalul de Urgență din Petroșani, in urma unui accident de circulație care a avut loc pe DN 66A, în localitatea Aninoasa. Conducătorul unui autoturism Seat Toledo, Ioan S., 45 ani, din Lupeni, nu a adaptat viteza la condițiile de carosabil umed și a derapat într-o curbă periculoasă, intrând in coliziune cu autoturismul WV Golf, condus din sens opus de Ioan A., de 40 de ani, din Petroșani. în urma accidentului, A.A., de 15 ani, S.A., de 5 ani, I.A., de 7 ani, Monica A, de 40 de ani, din Petroșani, au fost grav răniți.

Alexandru Agostonmama sa. După ce va avea un braț mioelectric, Alexandru se va putea descurca singur.
Alarmă la UrgențăDeva (I.J.) - Numărul cazurilor de viroze respiratorii a depășit substanțial cele de indigestie alimentară în timpul sărbătorilor de Crăciun. „S-a înregistrat o rată crescută a virozelor respiratorii. Pe locul secund s-au situat bolile digestive. Se pare că lumea n- a făcut excese alimentare ca în alți ani când numărul colecistitelor și indigestiilor domina numărul bolnavilor înregistrați la secțiile de urgențe ale spitalelor județene. Nici acum nu putem spune că numărul cazurilor a fost mic. La Deva și Hunedoara s-au înregistrat peste 70 de solicitări zilnic, iar la Petroșani cca. 60/ zi”, declară dr. Dan Magheru, director al Autorității de Sănătate Publică Hunedoara. Orice persoană care are nevoie de un consult poate apela în perioada sărbătorilor la ser

Pe Internet
Deva (C.P.) - Oficiul Registrului Comerțului va publica gratuit pe pagina de Internet a instituției lista persoanelor supuse procedurii de insolvență. Vor fi disponibile gratuit informații privind: denumirea debitorului, codul de identificare fiscală și numărul de ordine în registrul în care acesta este înregistrat, numărul dosarului de insolvență și instanța judecătorească pe rolul căreia este înregistrat dosarul. Informațiile pot fi consultate și la sediul ORC de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

viciile de urgență ale spitalelor său la centrele de permanență. Medicii de familie vor lucra de astăzi în regim de program redus până la 29 decembrie. „Toate entitățile cu atri- buțiuni comunitare în domeniul urgențelor medico- chirurgicale au asigurate la nivel optim personalul, mijloacele tehnico-materiale și stocurile de medicamente”, aduagă dr. Magheru.

Dr. Dan Magheru

UKVTB WK imți cm A
n - Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara

- Birou notarial Farcaș Ladislau. din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara

- Cabinet medical doctor Râceanu ileana, din Hunedoara

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

doara

- Cofee Savoya Snack, din Deva

- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva

- Cabinet medical Promosan, din Deva

- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria

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

Oamenii care chiar au bani vor sta aici și cei care cred că au bani vor pleca dincolo pentru că e mai ieftin.
Gheorghe Mogoș, 
Deva

Dincolo, cu siguranță. Unul din motivele pentru care aleg calea Occidentului e suficiența. Aici s-au săturat de toate. 
Florin Bretutean, 
Deva

Miss Hunedoara 2006

întrebarea săptămânii:
Vțimul an al integrării în Uniunea 
^•iropeană va fi unul mai ușor 
pentru români?

prin 
SMS

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

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

■ Hunedorenii au ales 
fata care îi va repre
zenta în 2007 la con
cursurile de frumusețe.

Hunedoara (C.P.) - La Hunedoara în X-Club a avut loc cea de-a patra ediție a celui mai important concurs județean de frumusețe din județul nostru. Competiția s-a desfășurat de- a lungul a patru probe de concurs. Au fost 16 concurente din Orăștie, Hațeg, Petroșani, Vața de Jos, Hunedoara și Deva. Juriul a avut o sarcină destul de grea în alegerea celei mai frumoase tinere din județul Hunedoara deoarece toate cele 16 concurente au a- vut o prezență și o participare extrem de bună. în final, ma

Vor rămâne în țară.Să plece dincolo e prea departe și nu au timp. Cei care au bani mulți lucrează din greu pentru ei.
Mihaela,
Deva

rele titlu: ”MISS HUNEDOARA 2006” a fost câștigat de Izabella Sebestyen din Hunedoara, concurenta cu numărul 13. Se pare ca de această dată numărul 13 a fost cu noroc pentru tânăra hunedo- reancă. Izabella are 17 ani, 1,73 m înălțime, dimensiunile 90- 61-90 și este de puțin timp model al Agenției High Life Models.A câștigat premii în valoare de peste 600 euro (cosmetice, premiu în valoare de 300 euro din partea Școlii de șoferi CIPRO, de 200 lei din partea magazinului Effect, 100 euro din partea salonului SYM și 200 euro din partea High Life Models). Ea va reprezenta județul Hunedoara în toate festivalurile de modă și con-

1*1 vor petrece în țară pentru că și aici sunt condiții. Cei care pleacă sunt ipocriți, merg pentru ifose.
Laurențiu Vasilache, 
Deva

Cu siguranță că îl vor petrece afară.Dacă îi încurcă banii ar fi culmea să rămână în țară, mai bine merg dincolo.
Vasile Avram,
Deva

Miss Hunedoara 2006 este Izabella Sebestyen (Foto d.m.)cursurile de frumusețe importante din România, fiind timp de un an de zile “frumoasa județului Hunedoara”.în acest an programul evenimentului a fost mult mai complex și mai elaborat decât edițiile trecute, organizatorul evenimentului Adrian Bohm,

președintele High Life Models, promițându-ne pe viitor evenimente din ce în ce mai mari și mai profesioniste pentru județul nostru.
www.tutin.m

Vezi fotografii pe ți'" ’ ■
www.huon.ro 1

mailto:Jna.jurcone@informmedia.ro
http://www.tutin.m
http://www.huon.ro
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I 1571 - S-a născut astronomul german Johannes Kepler
I (m. 1630)._____________________________________

1585 - A murit poetul francez Pierre de Ronsard, princi- 
pal reprezentant al Pleiadei (n. 
1524). ____________________
1822 - S-a născut chimistul 
francez Louis Pasteur (m. 1986).
1897 - S-a născut Tudor X/ianu, 
poet, estetician și filosof român 
(m. 1964). ______________
1901 - s-a născut Marlene Diet- 
rich, actrița germana de film 
(«îngerul albastru») (m. 1992), 
1925 - S-a sinucis poetul rus 
Serghel Aleksandrovici Esenin (n.

1895)________________________________________________
1948 - S-a născut actorul francez Gârard Depardieu (foto). 
1997 - A încetat din «lata regizorul Mircea Veroiu 
2003 - A încetat din viață, la vârsta d; 69 de ani, actorul 

britanic Alan Bates.

VRFMFA
-2° miercun 20

Prognoza pentru astăziTimp însorit. Maxima va fi de 2 C, iar minima de -2 C.
Prognoza pentru două zileJoi. Va fi soare, dar rece. Maxima va fi de 4 C, iar minima de -2 C.
Vineri. Cer mai mult noros, posibilă lapovită. Maxima va fi de 1 C, iar minima de -5 C.
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BerbecZi favorabilă realizărilor pe plan social și material, dar să nu vă așteptați ca rezultatele să apară Imediat! S-ar putea să plecați într-o călătorie neplanificată.
TaurSunteți în formă șl vă adaptați cu ușurință la situații noi. Reușiți să rezolvați câteva probleme ale familiei $1 chiar să II ajutați pe alții, să își rezolve problemele.utafi pe alții, să își rezolve problemele.
GemeniS-ar putea să nu vâ ajungă banii pentru ceea ce v-ațf propus. Decât să regretați mai târziu mal bine rugați un prieten să vă împrumute.
RacDemarați cu bine o nouă afacere $1 faceți planuri de viitor, în legătură cu o investiție pe termen lung. Partenerul de
LeuIntuiția șl simțul practic vă ajută să luați decizii inspirate în afaceri. Dacă vi se propune asocierea într-o nouă afacere,nu vă grăbiți să refuzați!
FecioarăVă decideți să amânați o călătorie lungă în interesul familiei, din cauza dificultăților financiare. Ar fi bine să petrecețl seara în mijlocul familiei.
BalanțaSe conturează o zi excelentă în afaceri, cu întâlniri fructuoase și planuri de viitor bine concepute. Investițiile pe termen lung sunt favorizate.
ScorpionAveți succes în activitățile desfășurate în cămin, dar șl în afaceri. Partenerii de afaceri vă apreciază propunerile, darvă sfătuim să nu începeți mal multe activități

ti

Calendar Creștin ■ Ortodox
Pomenirea Sfântului Apostol, .întâiul mucenic și arhidia- 
con Ștefan

Calendar Romano - Catolic________________________
SF. loan, ap. și ev. PP

Calendar Greco-Catolic____________________________
A 111-a zi de Crăciun. S Ștefan, ad, protom, (+ 37). S Teodor

Soluția Integramel din numărul 
precedent: R-P-O-P - DECEM
BRIE - NORI - UNA - FILE - STI - 
0 - ÎNOTA - B - IMN - IE - PE - 
ODA - ARAC - OS - RA - ATU - 
CB - COPiL - CREȚ - CINE - 
ATAȘA - ET - ACERA - IA - N - 
FULGI - NARI

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 287808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz_______227091
Informații CFR_______ 212725
Urgențe_________________ 112
Pompieri________________ 981
Jandarmerie_____________ 956
Poliție___________________955
O.J.P.C. HD 214971

SăgetătorEste o zi bună pentru a lua decizii importante în privința relațiilor sentimentale și parteneriale. Puteți să vă bazați pe intuiție.
CapricornIntuiția vă ajută să găsiți o metodă originală nentru a face schimbări Importante în viața socială. Puteți obține satisfacții majore ta viitorul apropiat.
VărsătorAveți un succes deosebit în activitățile intelectuale și în societate. în partea a doua a zilei, încasați o sumă importantă

tNTRKROPni APA, 8AZ, CDBBNT
Energie electrică _________ ________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice.

G az ______ ___________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 
metan.

Apă___________ ____________________________ __
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei pota
bile.

i

Cotlet cu bere
Ingrediente necesare: 2 cotlete de porc (cca 180 g bucata), 1 linguriță boia de ardei dulce, piper proaspăt măcinat, 2 linguri unt topit, 6 linguri bere, sare.
Mod de preparare: cotletele se presară bine cu boia și piper, se prăjesc în unt pe fiecare parte, aproximativ 1 minut la foc mare și se stropesc cu puțină bere. Apoi se prăjesc încă 2 minute, se stropesc din nou cu bere. Acest procedeu se repetă de câteva ori, până ce cotletele s-au prăjit și sunt crocante. La nevoie, se reduce focul. Cotletele se sărează și se servesc fierbinți. Timp de preparare: cca 1/4 oră. Se consumă cu salată de varză albă.

(Foto: arhivă)Poftă bună!

7:10 Calea împăratului
(doc., r)

8:40 Vrei să fii No. 1? 
9:00 Spiridușii (ep. 1, fan-
□ tezie muzicală, SUA, 

1967)
9:30 Desene animate. 

Spioanele
10:25 TVR - singurul prieten 
10:35 Moș Crăciun face...

(festivaluri! (r) 
11:50 Urmașul lui Moș

HCrădun (comedie, 
Canada, 1999). Cu: 
Arnold Pinnock, Dea- ’ 
nna Milligan

13:30 Desene animate: Club
Disney (SUA) 

14:00 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

15:00 Teleshopping 
15:30 Kronika. Emisiune în

limba maghiară 
16:00 Conviețuiri. Magazin 

pentru alte națion
alități

17:00 Jurnalul TVR 
17:20 Antrenorii (aventuri,

SUA, 1975)
19:00 Jurnalul TVR. Sport 1

Meteo

20:15 Vrei să fii No. 1?
Prezintă lulia 
Lumânare și Cătălin 
Măruță 

21:15 La Urgență (ep. 14,
România, 2006). Cu: 
Florin Piersic Jr.

22:15 Un european ca mine 
2245 Jurnalul TVR. Sport

Meteo
23:10 Broker falit, caut 

> parteneră cu stare!
(comedie romantică, 
SUA, 2001). Cu: Char
lie Sheen, Angie Har
mon, Denise Richards, 
Rosanna Arquette, Jon 
Lovitz. R.: Steve Rash 

0:50 TVR singurul prieten 
1:10 Atlantida (partea a II-

a) (aventuri, 
Franța/ltalia, 1992). 1
Cu: Tcheky Karyo

2:40 Jurnalul TVR (r).
Sport

335 Unde au dispărut 
poneii (film, reluare)

Deranjamente lift 235090 
Direcția Sanitar-Veter. 221145

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Chior să fii, noroc să 
Hail (film, r) 

11:00 Concert Ștefan Bănică 
Jr. (r) 

13:00 Știrile ProTv 
13:45 Tată cu chirie

H (comedie, SUA 1995). 
in distribuție: 
Wallace Shawn, 
Ben Diskin, 
Nick Cassavetes, 
Jarrett Lennon. 
Regia: 
Blair Treu

16:00 Tânăr și neliniștit
O (film serial) 

17:00 Miracolul de pe strada 
034 (aventuri, SUA, 

1994). Cu: Richard 
Attenborough, Eliza
beth Perkins, Dylan 
McDermott Mara Wil
son. R.: Les Mayfield 

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

Vremea

20:30 Crimă în Copenhaga
H(acțiune/thrilier, Dane- 

marca/Germania/Sue- 
dia, 1997). 
Cu: Julia Ormond, 
Gabriel Byrne, Richard 
Harris, Vanessa Red
grave, Robert Loggia. 
R.: Bille August 

2330 Academia de
O snowboard 

(comedie, SUA, 2005). 
în distribuție: 
Carmen Nicole, 
Adam Grimes, 
Peter Jason, 
Traci Lords. 
Regia: 
Jonathan Schwartz

130 Crimă în Copenhaga 
(film, 
reluare) ■ 

3:45 Academia de 
snowboard 
(film, reluare) 

5:15 Tată cu chirie
(film, reluare)

6:00 în gura presei 
cu Mircea Badea

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

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

Ql(serial)
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
13:45 Din dragoste 

(divertisment) (r)
16:00 Observator
16:45 9595, te învață ce să 

fad
18:00 Vocea inimii (serial, 

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

19:00 Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

2030 Ziua judecății
(divertisment)

2230 Fast Food (serial 
0 comedie, România, 

2006). Cu: Alina 
Crișan, Sorana. 
Mohamad, Beatrice 
Peter, Alin Roșu, Adri
an Nartea, Edgar Nis- 
tor

23:00 Observator cu
O Andreea Beredeanu și 

Andrei Zaharescu.
Sport

24:00 Răfuiala 
(western, SUA, 2004). 
in distribuție: 
Gary Busey, 
Jeff Fahey, Michael 
Worth, Adrienne Bar
beau. R.: Dustin Rikert 

2:00 Concurs interactiv 
Ș:® Observator

(reluare)
2(4:15 Animax: .Roboți 

uriași - Heavy Gear* 
5:15 Vivere (reluare)

de bani dintr-o colaborare.
PeștiS-ar putea să întâmpinați dificultăți pe plan sentimental și să fiți nevoit să luați o decizie importantă. Aveți șanse să obțineți beneficii considerabile.

1130 Caracatița (s) 1230 Pof
tă bunăl Crăciun la New York 
(doc. r) 14:00 ABC... de ce?

' 1430 Poveste fără sfârșit (s) 
i 15:00 împreună în Europa.
1 Puls - Clubul criticilor 16:00 
1 Jurnalul TVR (r) 1630 E Fo- 
! rum. Dezbatere 17:00 Jeremi

ah (s, SUA, 2000)18:00 Lecția 
\ de... istorie. Civilizații antice 
. (doc., Italia, 1999) 1835 Cara

catița (s) 19:25 Cum să nu ne 
îmbrăcăm (doc.) 20:00 Buge-

! tul meu. Prețul banilor 20:30 
Bazar 21:00 Ora de știri 
22:10 Malena (dramă,

< SUA/ltalia, 2000) 23:50 Trans
fer 0:20 Familia mea dementă

, (d.a., SUA, 1999) 0:50 Tono- 
matui DP2 (r) 2:15 D’Artagnan 
și cei trei mușchetari 3:55 Pe 
la noi de sărbători (r) 4:45 
Sărutări furate (r)

11:00 Ce bine e acasă! (s) 
12:00 Look who is winning 
13:00 Jara Iu’ Papură Vouă 
(divertisment) 1320 Look who 
is winning 14:30 Prietenul 
din adâncuri (aventură, Cana- 

j da/ SUA. 1995). Cu: Sarahj 
! Wayne, Mark Hannon 16:20 

Bărbatul din vis (s) 17:20 
Naționala de bere 1830 Știri 
19:45 Jara Iu’ Papură Vouă 
(divertisment) 20:15 Sărut 
mâna, mamă! 22:00 FBI în 
prima linie (s) 23:00 Ultravio
let (s) 24:00 Poltergeist - 
Moștenirea (s)

■ » >Vjs® U 4u'JH
<'it*'

1145 Verdict: Crimă I (r) 12:45 
! Telefonul de la miezul nopții

(s) 13:45 Taz-Mania (s) 14:15 
Liga juniorilor (s) 14:45 En
tertainment News 15:00 Joan 
din Arcadia (r) 1630 Ca-n 
familie (r) 17:00 Calea mis
terelor (s) 18:00 Verdict: 
Crimă! (s) 19:00 Viața la Casa 
Albă (s) 20:20 Joan din Arca
dia (s, dramă, SUA, 2003) 
2130 Ca-n familie (s) 22:00 
Liniște apăsătoare (thriller, 
Australia, 1989). Cu: Nicole 
Kidman 0:15 Bette (s)

6:00 Rebelde (r) 7:00 Suflete 
rănite (r) 9:00 Culoarea păcat
ului (s, Brazilia, 2004) 11:00 
Bărbatul visurilor mele (r) 
1230 Pariul iubirii (serial, Mex
ic, 2004) 13:00 Jurământul (s) 
1530 Suflete rănite (s) 17:30 
Poveștiri adevărate 1830 
Rebelde (s) 19:30 SOS, viața 
mea! (s. Argentina, 2006). Cu: 
Natalia Oreiro, Facundo Arana, 
Carlos Belloso, Caria Peterson 
2130 Tărâmul pasiunii (s) 
22:45 Bărbatul visurilor mele 
(s) 23:45 Jurământul (r) 1:45 
Poveștiri adevărate (r) 2:45 
Lori (r) 4:00 Amy, fetița cu 
ghiozdanul albastru (s)

8:15 Spectacol Circul Globus
(r) ing 11:00 Tele RON 13:00 
Play 1430 Dragoste și putere
(s) 15:00 Indianul din dulap 
(aventură/fantezie, 1995) 
1730 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
18:00 Focus 19:00 Cele mai 
uimitoare filme din lume 
19:45 Celularul (s, România, 
2006) 20:00 Cronica Cârco
tașilor 22:00 Trăsniți1 în 
N.A.T.O. Ori la bal ori... la 
Prima TV 2230 Focus Plus. 
Prezintă: Cristina Țopescu 
2330 Celularul (r) 23:45 
Săptămâna nebună (ultima 
ediție) 0:45 Trădați în dragoste 
(r) 2:00 Focus (r)

. . . '

9:00 Totul despre casa mea 
(r) 930 Căminul de cinci stele 
(r) 1030 Copii deștepți, părinți 
fericiți (r) 11:00 Dreptul la 
sănătate (r) 12:00 Știri 1230 
Teleshopping 13:05 Docu
mentar: Crăciun (r) 14:00 
Teleshopping 14:35 Lumea 
cărților 1530 Pistruiatul 
(aventuri, România, 1973). Pri
ma parte: Evadatul 16:20 
Pistruiatul (aventuri, România, 
1973) 18:00 6! Vine presa! 
20:00 Pistruiatul (aventuri, 
România, 1973) 2130 Colinde 
22:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru 2430 Bucharest 
Fashion Week (partea 3)

06.30-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

9:45 Juriul (dramă, SUA,
2003) . 11:55 Fix Alert (acțiune, 
România, 2005). 1330 La 
trapez (dramă. Luxemburg, 
2005). 15:10 Concert Depedie 
Mode 16:10 Master and Com
mander La capătul Pământu
lui (dramă, SUA, 2003). 1830 
Din nou acasă (comedie, 
Canada 2006). 20:00 Expre
sul Polar (animație, SUA,
2004) . 21:40 Juriul (dramă, 
SUA, 2003). 23:50 Venom 
(horror, SUA, 2005). 1:20 De 
dragul aparențelor (comedie, 
SUA, 2004).

12:00 Realitatea de la 12:00
13:20 EU, România 14:50 
Realitatea bursieră 1520 Fa
brica 16:50 Marfă 17:00 Real
itatea de la 17:00 17:15 Re
trospectivele anului 1745 Edi
torii Realității 1830 Realitatea 
de la 18:00 18:50 Realitatea 
zilei 20:00 Realitatea de la
20:00 20:50 România fără 
frontiere 2130 Realitatea de
la 21:00 21:50 Prima ediție 
22:05 Zece pentru România 
23:15 Realitatea all-inclusive 
2430 Realitatea de la 24:00 
JEjț ° ’ * “ ' "

• ao*,.* •

630 Clubul automobile^,, cla
sice 7:00 Brainiac, maniaci ai 
științei 8:00 Garajul global 
9:00 Automobile americane 
recondiționate 10:00 Coli
ziunea secolului 1230 Clubul 
automobilelor clasice 13:00 
Brainiac, maniaci ai științei 
14:00 Garajul global 15:00 
Dinastii ale vitezei 16:00 Cum 
se fabrică diverse lucruri? 
17:00 Cum se fabrică 18:00 
Motociclete americane 2030
Scufundarea unui vas por
tavion 21:00 Cele mai bune 
momente din 2006 23:00 
Curse și fiare vechi 24:00 
Luptătorii văzduhurilor

Ban.de
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PE SCOR 7
2006 - anul

• Fonduri. Guvernul a alocat o nouă tranșă de finanțare, de două mii. lei, aferentă realizării infrastructurii Parcului Industrial din Hunedoara. Viitoarele locuri de muncă și potențialul industrial oferit vor permite relansarea socio-economică a municipiului. (C.P.)
schimbărilor!

Parc industrial la Simeria
Simeria (C.P.) ■ în acest an la Simeria au început negocierile dintre autoritățile locale cu diferiți investitori străini pentru a deschide afaceri în zonă. Unii au demarat activitatea încă din acest an, a declarat primarul Petru Păun Jura. Italienii, ungurii, grecii și spaniolii vor să investească la Simeria. Primarul estimează că astfel se vor crea câteva sute de noi locuri de muncă, pe lângă cele legate de construcția autostrăzii. în primăvară vor începe lucrările la un parc industrial, amplasat la intersecția de la Simeria Veche. Aici concernul italian Incontro a achiziționat 6 ha de teren de la CL Simeria, a- vând intenția să cumpere alte 20 ha de la Băcia. Grecii vor să construiască un depozit de sortare-ambalare-conservare a fructelor. Ungurii și spaniolii vor investi în depozite pentru mărfuri. Planurile de viitor arată că Simeria va deveni un important nod de căi de comunicație.

După ani de regres, anul 
2006 a constituit un pas im
portant în relansarea jude
țului.

Clara Pâs____________________
clara.piiQlnformmedla.ro

REPORTER: Ce investiții 
importante s-au făcut în 
județul Hunedoara pe par
cursul acestui an?

Călin Pogăciaș: Dintre investiții, DHS Sport Deva, fabrica de biciclete cu capital integral chinez, este cea mai mare din județ.Investiții importante au fost făcute și de grupul AVIS Deva, în abatorizare, ambalare came de pasăre și ouă, aceasta în perspectiva integrării. La fel și la Agrocompany Deva în

REP.: Ca volum al 
investițiilor unde ne clasăm 
intr-un top național?

C.P,: Ne situăm undeva la mijlocul clasamentului, cred că pe poziția 21 între județele țării. în privința fluxului de capital, nemții au investit cel mai mult, urmați de chinezi și olandezi. Italia rămâne în clasament cu numărul cel mai mare de firme, însă volumul capitalului investit nu este ridicat.
procesarea cărnii. O altă investiție, cu capital maghiar, a fost făcută la Simeria. Alte investiții interesante, de milioane de euro, sunt în partea de supermarket-uri, dar și în turism și alimentație publică, la Geoagiu și Deva.

CARTE DE VIZITĂ--------................... ..........

Data nașterii: 27 aprilie 1968

Călin Pogăciaș

REP.: Cum va 
influența econo-
mia județului 
punerea 
bazelor metropolei Deva ■ 
Simeria-Hunedoara?

C.P.: Opinia mea este că o astfel de zonă se naște natural. Totuși este bine să existe o viziune generală, ca această

(Foto: CL)Călin Pogăciaș, directorul CCI Hunedoaraunire să nu se facă haotic. Cred că atunci când vom asista la această unificare, administrația va găsi și modalitățile potrivite pentru o unire în sfera administrativă. Din punct de vedere economic

ferit. Astfel, în construcții, patronatele s-au, lovit de o lipsă a forței calificate de muncă. Dacă anul trecut nu existau lucrări, la jumătatea acestui an s-au văzut obligate să refuze contracte importante pen-

Supermarket-urile sunt prezente înI toate localitățile județului. Acest sector economic a cunoscut cel mai mare ritm de dez-■ voltare. (Foto: CL) ;

Stuaîl: Facultatea de Mecanică iină 
Timișoara; numeroase stagii de per
fecționare în cadrul CCI Hunedoara, în 
țară și străinătate
Carieri: directorul Camerei de Semeț 
și Industrie Hunedoara

existența unei metropole poate fi atractivă pentru investitorii mari.REP.: Cum considerați că a 
fost anul 2006 pentru firmele 
hunedorene?C.P.: A fost un an în care din cauza schimbărilor intervenite pe piețe, firmele au fost nevoite să răspundă unor provocări specifice și au ales fie o reorientare a activității, fie o perfecționare și o creștere a gradului de competitivitate a propriei afaceri. Domeniile economice au evoluat di-

tru că nu aveau muncitori. Pe acest sector s-a observat creșterea investițiilor private, a- dică oamenii au reușit să adune bani sau au accesat credite pentru construcția ori modernizarea de locuințe proprietate personală. Construcțiile industriale sunt însă puține ca număr. Și pentru că vorbeam de anul 2006 în economie, pot spune că situația industriei ușoare s-a stabilizat. Acum s-au deschis oportunități serioase pentru prelucrările/ construcțiile metalice.
CURS VALUTAR RRR * 27.11.2006
Veuro " .............................................3,3576 lei

1 dolar american 2,5413 lei
1 gram aur 50,6638 lei

........

SUDOKU
Reguli::

în fiecare 
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea, tre
buie comple 
tate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare
număr să 
figureze o 
singură dată. 
De aseme
nea, cifrele 
de la 1 la 9 
trebuie să 
figureze o 
singură dată 
atât pe rân
durile orizon
tale cât și pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.

Începători

SAMTID,
■ Prin aceste progra
me s-au primit bani 
pentru proiectele de 
infrastructură.

Clara Pâs
clara.pas@informmedia.ra

Deva - Mai multe drumuri din sate și comune ale județului au fost reabilitate cu bani europeni, prin programul SAPARD. Bineînțeles că au existat discuții aprinse pe tema calității lucrărilor efectuate, fapt care i-a determinat pe oficialii SAPARD să amenințe de câteva ori că nu vor deconta cheltuielile, acolo un

ISPA și SAPARDde semnalaseră probleme. în județ se derulează investiții în sumă de 5 milioane de euro, prin programul SAMTID, destinat orașelor Brad, Orăștie, Călan, Geoagiu, Hațeg și Simeria, pentru reabilitarea infrastructurii de apă-canal. „Aproximativ 52% din volumul de lucrări prevăzute în proiect a fost realizat. Pentru reabilitarea întregii rețele din aceste localități fie se vor aloca bani din bugetele locale, fie se vor accesa fondurile structurale puse la dispoziție de UE după integrare”, a declarat Victor Arion, directorul ApaProd Deva, operatorul regional de apă. în

cadrul programului ISPA se vor reabilita sistemele de alimentare cu apă și canalizare în municipiile Deva și Hunedoara. Costul total al lucrărilor este de 50 de milioane de euro. din care 34 de milioane sunt asigurate printr-un grant nerambursabil. Implementarea acestui proiect urmărește în fapt reducerea de la 43% la 27% a pierderilor din rețeaua de apă a celor două municipii, decolmatarea sistemului de canalizare, dar și creșterea gradului de racordare la rețeaua de canalizare, de la 73% la 83%. în municipiul Deva, necesarul de investiții în infrastructura de apă-
Milioane de euro sunt investite 
în infrastructura utilităților canal se ridică la 40 de milioane de euro.
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Investiții în agricultură
Deva (C.P.) - Anul 2006 poate fi considerat anul investițiilor în domeniul agricol prin accesarea de sume importante prin programele SAPARD și Fermierul. Numărul total de proiecte s-a ridicat la 117, valoarea acestora fiind de 85,7 milioane de euro. „Cele mai mari investiții se vor face în

unitățile de procesare a produselor agricole, respectiv în construcția de abatoare și fabrici de lapte, modernizarea unor fabrici de carne, mezeluri, conserve sau în panificație”, declară Artur Kovaci, directorul Oficiului Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Hunedoara.

Bani pentru turism

Proiecte eligibile

Măsura SAPARD Nr. proiecte Valoare
1. Procesare și 11 16 mii. euro
marketing produse agricole
2. Ferme agricole 37 9 mii. euro
vegetale și animale
3. Activități non-agricole 28 4 mii. euro
4. Infrastructură 32 (17 finanțate) 17 mii. euro
5. Drumuri forestiere 8 7 mii. euro

Deva (C.P.) - Turismul are în județ condiții propice de dezvoltare pe termen mediu și lung. „Guvernul a alocat în acest an 3 milioane de lei noi, pentru județul Hunedoara, cu scopul de a finanța patru studii de fezabilitate în turism. Proiectele aparțin Consiliului Județean Hunedoara (Studiu de Fezabilitate și Proiect tehnic pentru subprogramul „Dezvoltarea Infrastructurii turistice din zona montană înaltă”) și municipiilor Vulcan, Petroșani, Lupeni, pentru fiecare dintre acestea urmând a se realiza

câte un Studiu de Fezabilitate pentru subprogramul „Schi în România”, a declarat, la Geoagiu, Iuliu Winkler, ministrul delegat pentru comerț.

Iuliu Winkler

clara.piiQlnformmedla.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ra


iercuri, 27 decembrie 2006 CUVÂM1HI. SkKUIIUi /b

Hunedoara - 
reședință 

europeană (5)

Azi: Centrul Civic

• Abonamente. Din luna ianuarie se vor reînnoi contractele pentru spațiile de parcare din zonele adiacente blocurilor cartierului Centru Civic. Doritorii de abonamente pentru locurile individualizate de parcare trebuie să achite 15 lei/lună. (C.B.)

„Parc Place" pentru copii și tineri

Siguranță publică
Hunedoara (C.B.) - într-un cartier liniștit precum Centru Civic, apele sunt tulburate de hoții de buzunare. „Majoritatea celor 7500 de locuitori din cartier au o stare socială bună. Din punct de vedere infracțional, aici nu sunt probleme deosebite, dar există furturi din buzunare, locuințe, societăți sau autoturisme. Rugăm cetățenii să-și asigure locuințele și autoturismele cât mai bine. Permanent zona este monitorizată de patrule de ordine publică. Poliția de proximitate consiliază cetățenii privind aspectele de evitare a infracțiunii de furt”, a declarat subinspectorul Bogdan Nițu, purtător de cuvânt în cadrul IPJ.

Bloc fără apă rece
Hunedoara (C.B.) - Locatarii blocului A4- 1 sunt nedumeriți de faptul că mai multe zile consecutiv, nu mai curge apă rece la robinete. „în ultimul timp se ia apa prea des în tot blocul și nu știu de ce. Poate se pierde apă prin subsolul blocului, nu știu care sunt cauzele”, spune Vasile Bălan. Directorul filialei Apa

Sigismund Prod din Hunedoara, Sigis-
Ungur mund Ungur afirmă că astfel de probleme devin tot mai dese în blocurile turn. „Când procesul de simultaneitate crește, atunci debitul de apă scade. Apa nu se ia întâmplător, ci atunci când sunt avarii. Acolo sunt spărturi la subsol, nici acum nu s-au rezolvat. Trebuie curățate filtrele tot mai des și din acest motiv se ia apa mai des”.
Nota redacției pentru Centru Civic este: 8

Vasile Bălan Ion Bătrînu Veronica Moraru Gheorghe M. Elena Popa

Un cartier cu bune maniere
■ După periplul prin 
cartierele Micro 7 și 
Micro 5, Centrul Civic 
pare un colț de rai.

CăLIN BicăZAN

Hunedoara - Diferența dintre Centrul Civic și cartiere precum Micro 5 sau Micro 7 este vizibilă cu ochiul liber. Chiar dacă și aici există nemulțumiri, impresia de zonă îngrijită nu poate dispărea din ochii privitorului. Cetățenii afirmă că diferența e făcută de mentalitate și responsabilitate, calități pe care locatarii altor cartiere nu le au. “Față de alte cartiere, în Centrul Civic e mult mai bine. De fapt, nici un există termen de comparație. Asta și pentru că e situat în miezul orașului, dar și pentru că oamenii sunt mai educați”, crede Veronica Moraru. “Centrul Civic e un
„Sunt câini ca peste
■ Parcul de joacă, sin
gura mare mulțumire a 
cetățenilor, nu a fost 
făcut din banii primăriei.

Călin Bicăzan

Hunedoara - Primăria nu neagă existența câinilor vagabonzi, însă această problemă nu este considerată de o importanță capitală.„Sunt câini ca peste tot, prin toate orașele nu doar în Hunedoara. Primăria gestionează situația lor în limita posibilităților. Tocmai pentru că sunt mulți, numărul de 

cartier liniștit, plăcut și sigur. E puțin cam mult zgomot din cauza traficului intens, dar în rest e bine”, spune Vasile Bălan. Printre cei care își laudă cartierul mai există și cetățeni mai puțin mulțumiți. “Fațada cartierului, e frumoasă, dar în spatele blocurilor e foarte urât. Frumusețea e doar la suprafață”, e de părere Gheorghe M.
Câinii problemăCâinele comunitar nu este deloc o rasă pe cale de dispariție în municipiul Hunedoara. Pe cetățenii cartierului Centrul Civic cel mai mult îi deranjează lipsa de reacție a autorităților în soluționarea acestei probleme. “Pentru a- ceastă problemă am făcut o adresă la primărie. Sunt haite întregi de câini care mișună prin oraș. Eu înțeleg că fiind atât de mulți nu se poate rezolva ușor, dar să-i mai și 
locuri pentru câini comunitari din incinta Grădinii Zoologice a crescut de la 25 la 40”, spune Mircea Diaconu, purtător de cuvânt în cadrul Primăriei Hunedoara. Chiar dacă locul special construit pentru copii din zona Gam- brinus nu a fost susținut financiar de primărie, această instituție a avut rolul său în amenajarea lui. „în cazul locului de joacă trebuie să fim corecți și să spunem că primăria nu a contribuit financiar la amenajarea lui, dar a achiziționat terenul pe care a fost construit spațiul de joacă, în parteneriat cu o fir- 

prindă. în zona unde stau eu au fost mușcate cinci persoane. Au făcut plângere la primărie și li s-a spus că animalele sunt în atenția lor. Cu atenția au rămas. Am auzit că s-ar putea ca toți acești câini să fie aduși de la Deva sau Călan și lăsați în Hunedoara”, spune Elena Popa, completată de Ion Bătrînu care afirmă că „în oraș sunt ciudat de mulți câini vagabonzi. Noaptea latră și nu poți dormi de ei. Am numărat și 30 de câini odată”.
Nemulțumiți de primărieAflați la periferie sau nu, educați sau nu, locatarii cartierelor din Hunedoara au o nemulțumire comună. Ei afirmă că se simt ignorați de primărie și trăiesc cu sentimentul că situația lor nu constituie o prioritate pentru edilii orașului. „Nu simt că primăria a făcut ceva pentru mine. Și la Hunedoara se mer
tot"mă”, spune Mircea Diaconu.Centrul Civic nu este deloc ignorat de primărie așa cum afirmă cetățenii, iar purtătorul de cuvânt al primăriei face o trecere în revistă a tuturor lucrărilor ce au loc în această zonă.„în Parcul Tineretului se află în curs de desfășurare amenajarea zonei catedralei. Fântâna arteziană se va desființa și va fi înlocuită cu o piațetă, iar noua fântână va fi construită într-un spațiu situat între catedrală și Bulevardul Dacia. în plus toate străzile și trotuarele din Hunedoara fac parte dintr-un 

ge în nota obișnuită a primarilor de peste tot. Zic una atunci când sunt în campanie electorală și fac alta după ce câștigă. Eu unul sunt dezamăgit”, spune cu supărare Ion Bătrînu. Străzile sunt luate și ele în colimator. „Strada Poștei e plină de gropi. La drumurile și aleile dintre blocuri mai trebuie să se lucreze pentru că arată rău. Pe strada asta avem de toate. Aleargă câte 20 de câini odată plus trafic intens de vibrează geamurile locuințelor”, afirmă Gheorghe M. După atâtea nemulțumiri, cetățenii sunt total satisfăcuți de faptul că primăria nu i-a uitat pe cei mici și le-a amenajat un loc de joacă frumos. „Dacă primăria a făcut ceva bun pentru cartierul nostru, atunci locul de joacă special amenajat pentru copii e acel lucru. Pentru că e așa frumos vin copii din alte cartiere să se joace aici”, spune Ion Bătrînu.

Mircea Diaconuprogram de reabilitare care va începe anul următor”.

Grupul celor care caută prin gunoaie, salută primăria Gropile din asfalt, ridică probleme șoferilor

Locurile de parcare sunt suficiente Locurile de joacă pentru copii sunt frumos amenajate (Foto calin Bicăzan:
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• Pariuri ilegale. „Mai multe persoane au B fost arestate duminică în Vietnam în urmapariurilor ilegale pe meciuri de fotbal", a declarat un responsabil al poliției din Ho Chi Min. în timpul operațiunii poliției, cel puțin 14 persoane au fost arestate și s-au confiscat aproximativ 7 miliarde de dong (332.000 euro). (MF)

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a Xlll-a, 21 decembrie: 
Rulmentul Brașov - HCM Baia Mare 33-18; HC Zalău - 
Cetate Deva 27-27; Oțelul Galați - Astral Poșta Câlnău 20- 
19; HCM Roman - Tomis Constanța 22-26; Oltchim Rm. 
Vâlcea - Dunărea Brăila 37-20; Rapid CFR București - U. 
Jolidon Cluj 25-27; Universitatea Timișoara - Mureșul Tg. 
Mureș 28-26.

Etapa a 14-a (prima din retur), 14 ianuarie 2007: HCM 
Baia Mare - Mureșul Tg. Mureș; Universitatea Timișoara
- U Jolidon Cluj; Rapid CFR București - Dunărea Brăila; 
Oltchim Rm. Vâlcea - Tomis Constanța; HCM Roman - 
Astral Poșta Câlnău; Oțelul Galați - Cetate Deva; HC Zalău
- Rulmentul Brașov.

Clasamentul
1. Oltchim Rm. V. 13 13 0 0 456-290 26
2. Rulmentul Brașov 13 11 0 2 378-293 22
3. U. Jolidon Cluj 13 10 0 3 365-330 20
4. Tomis Cbnstanța 13 8 1 4 323-312 17
5. Dunărea Brăila 13 7 1 5 352-345 15
6. Astral P. Câlnău 13 7 0 6 367-325 14
7. HCM Roman 13 7 0 6 339-364 14
8. Cetate Deva 13 6 1 6 322-321 13
9. HCM Baia Mare 13 6 0 7 324-329 12
10. Otelul Galati 13 5 0 8 315-319 10
11. Rapid CFR 13 4 0 9 333-364 8
12. HC Zalău 13 3 2 8 309-346 8
13. U. Timișoara 13 1 1 11 317-444 3
14. Mureșul Tg. M. 13 0 0 13 306-424 0

■ Handbalistele vor 
participa la un puternic 
turneu internațional în 
țara vecină.

ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@informmedia.roDeva - Handbalistele de la Cetate Deva sunt primele sportive din județ care își reiau activitatea după Sărbătoarea Crăciunului, reunirea lotului echipei antrenate de Marcel Șerban și loan Mătăsaru fiind programată, azi, la ora 10.30 la Sala Sporturilor din Deva. Graba cu care se încep antrenamentele este justificată de partiparea la finalul săptămânii la un puternic turneu internațional în Ungaria și de calendarul competițional foarte încărcat, prima etapă din retur fiind programată în 14 ianuarie.
Transfer importantReluarea pregătirilor echipei Cetate va fi dublată și de cooptarea în lot a experimentatei jucătoare Mia Rădoi, fostă la Oltchim Rm. Vâlcea.„La reunirea lotului de după Crăciun se va prezenta și Mia Rădoi care va fi trans-

Sportul românesc, în cădereDeva (C.M.) - Performanțele sportive ale României in anul 2006 au fost mai slabe decât în 2005. într-un clasament întocmit pe baza medaliilor cucerite în acest an țara noastră se află pe locul 32 în lume cu trei poziții mai jos față de anul 2005, fiind devansată de țări precum Ungaria (locul 12), Ucraina (15), Austria (locul 17), Mexic (locul 22), Etiopia (locul 26), Noua Zeelandă (locul 27), Grecia (locul 30) sau Croația (locul 31).în acest an, România a obținut numai 30 I de medalii, 10 de aur, opt de argint și 12 de bronz. Cele mai multe medalii pentru România s-au obținut la feminin unde ne situăm pe locul 21, în vreme ce la masculin situația e mai delicată, tricolorii fiind abia pe locul 52. Primul loc este ocupat de SUA, cu 618 medalii, la 149 de discipline sportive, dintre care 226 de aur, 197 de argint și 195 de bronz. Locul doi este ocupat de Rusia (346 medalii / 122 aur, 100 argint, 124 bronz). Poziția a treia revine Chinei cu 257 de medalii (119 aur, 75 argint, 63 bronz). La realizarea acestui clasament s-au luat în considerare rezultatele obținute de sportivi din 111 țări până la 15 noiembrie 2006. Pentru acest clasament s-au luat în considerare rezultatele de la Jocurile Olimpice de Iarnă, Campionatele Mondiale și în cazul unor discipline, cum ar fi tenisul, situația la zi în clasamentele mondiale de referință.

Naționala de futsal în 
cantonament la Deva
■ Tricplorii vor efectua 
un stagiu de pregătire 
înaintea startului în 
preliminariile CE 2007.

ClPRIAN MARINUȚ 

clprlin.marlnulalfiformmedla.ro

Deva - Lotul echipei naționale de fotbal în sală a României se va reuni, la Deva, în data de 11 ianuarie, în vederea startului oficial în preliminariile Campionatului European de Futsal 2007. Tricolorii vor disputa, la Sala Sporturilor din Deva, în perioada 18-21 ianuarie, jocurile din cadrul primului tur de calificare la CE 2007 în care România va juca în grupa B cu Letonia, Anglia și Bulgaria. “Echipa României va efectua un mini-cântonăment la Deva înaintea turneului, din data de 11 ianuarie până în 18 ianuarie când sunt programate primele jocuri”, afirma Paul Grecu, vicepreședintele FC CIP Deva.
Câmpeanu, campion național la VTM

Dinamo vrea un portughez
București (MF) - Dinamo este interesată de achiziționarea mijlocașului ofensiv Carlos Martins, de la Sporting Lisabona, informează Diario Digital. Carlos Martins nu *mai intră în vederile antenorului Paulo Ben- ^o pentru anul 2007, iar liderul campionatului românesc s-a arătat interesat de serviciile fotbalistului, al cărui preț de transfer nu a fost încă stabilit de Sporting Lisabona. De asemenea, mijlocașul ar putea fi doar împrumutat până la finalul sezonului, cu opțiune de cumpărare. în cazul în care transferul lui Carlos Martins la Dinamo nu se va concretiza, gruparea „alb-roșie” mai are în vedere și alți mijlocași din campionatul Portugaliei. Meciul tur dintre Benfica și Dinamo este programat la 14 februarie 2007, la ora 22.00, la Lisabona, returul urmând să aibă loc în 22 februarie, la București.

■ Pilotul brădean a câș
tigat pentru a doua oa
ră în carieră titlul la vite
ză pe traseu montan.

ClPRIAN MARINUȚ 

clprlan.marlnut@informniedla.ro

Deva - Mihai Cîmpeanu a câștigat oficial titlul de campion național la Viteză pe Traseu Montan, la clasa Hll, după ce Federația Română de Automobilism a omologat, înainte de Crăciun, clasamentele fără disputarea ultimei etape care nu s-a mai ținut din cauza vremii nefavorabile. Singurul pilot din județ care a “alergat” în acest an în Campionatul Național de VTM și-a îndeplinit astfel obiectivul și a câștigat pentru a doua oară în carieră titlul național, după ce a reușit aceeași performanță și în anul 2000.
Maestru al pilotajului“Sunt bucuros de câștigarea acestui nou trofeu

Handbalistele de la Cetate Devaferată la Deva, pentru a aduce un plus de experiență și tenacitate echipei. O vom lua cu noi în turneul din Ungaria pentru a o testa și a se integra cât mai repede în sistemul de joc al echipei”, afirma Marian Muntean, președintele clubului devean.Cetate va pleca în Ungaria, la Beckecsaba, joi, iar turneul la care vor participa trei echipe din țara vecină și for

Antrenorul naționalei Zoltan Jakab nu a anunțat încă componența lotului pentru meciurile primului tur de calificare însă mai mult ca sigur ponderea jucătorilor de la campioana FC CIP Deva va fi din nou însemnată. La ultimele șase meciuri amicale de verificare cu Cehia (două), Slovenia (două) și Turcia (două), din lotul României au făcut parte mulți jucători de la FC CIP și probabil că devenii vor deține din nou majoritatea în lot. Astfel au mari șanse de a fi convocați la națională Lupu, Molom- fălean, Matei, Gherman, Dobre, Măgureanu, Al- Ioani și portarul Juverdeanu.
Suntem favorițiSelecționerul României apreciază că România a avut noroc la tragerea la sorți și e favorită la câștigarea grupei. “Cu Bulgaria am câștigat cu 12-0 la Sofia în ultimul meci amical, iar în fața Angliei și Letoniei suntem favoriți”, 

Mihai Cîmpeanu a câștigat titlul național, deși nu a avut o 
mașină foarte performantă (Foto: cocu atât mai mult cu cât concurența a fost deosebită, iar eu m-am confruntat cu unele dificultăți financiare. Chiar dacă adversarii au alergat pe mașini mai puternice decât mine, i-am depășit pentru că am avut ca atu experiența și tehnica pilotajului. în multe etape forța mașinilor contra- candidaților a fost anulată de condițiile meteo dificile și a contat mai mult modul de a negocia virajele sau inspi

au puține zile de vacanțămația deveană se va disputa vineri și sâmbătă.La finalul turului Ligii Naționale, Cetate ocupă locul opt cu 13 puncte la doar două puncte de locul cinci care asigură participarea în cupele europene. „Putem prinde un loc în cupele europene dacă echipa va juca și în retur la fel ca în ultimele trei partide din tur în care am luat cinci puncte din șase posibile și am 

Doi dintre jucătorii FC CIP care ar putea fi convocați la naționalăcomenta Zoltan Jakab. Dacă România câștigă grupa va evolua, în perioada 18-25 februarie 2007, în Slovenia, în grupa G în cel de al doilea tur preliminar, alături de naționala țării gazdă, Belgia și Republica Moldova.Dacă tricolorii vor încheia primul tur în postura de cea mai bine clasată echipă de pe poziția secundă, România va evolua în grupa D a turului doi preliminar, alături de Olanda (care va fi și gazda meciurilor din această grupă), Serbia și Azerbaidjan. în ulti

rația. Dacă la anul reușesc să obțin sprijin din partea unor sponsori mai generoși și voi achiziționa o mașină mai puternică voi ataca titlul la o clasă superioară și la general”, afirma Câmpeanu. Pe parcursul acestui sezon al Campionatului Național de VTM, Mihai Câmpeanu a fost susținut financiar de Agro- company, Imcomex, Autorom, Autosena, Eco Invest și cotidianul “Cuvântul liber”. 

(Foto: Traian Mânu)învins campioana națională, Rulmentul. Șansele sunt mari pentru că avem și un program mai bun decât adversarele, urmând să jucăm pe teren propriu cu celelalte echipe care se bat pentru cupele europene”, comenta Marian Muntean.în prima etapă din 2007, programată în data de 14 ianuarie, Cetate Deva va juca în deplasare cu Oțelul Galați.

ma situație posibilă, dacă România se va califica de pe poziția a doua, dar nu va avea cel mai bun punctaj, va juca în grupa C cu reprezentativele Spaniei (campioana mondială care va fi și gazda meciurilor din această grupă), Polonia și Macedonia.La turneul final al Campionatului European de fotbal în sală, organizat de Portugalia în luna noiembrie a anului viitor, vor participa selecționata țării gazdă împreună cu câștigătoarele celor șapte grupe din turul doi preliminar.
Cassano pus 
pe liber

' Madrid (MF) - Atacantul italian Antonio Cassano a fost anunțat de oficialii grupării Real Madrid că nu vor mai conta pe serviciile sale în 2007, el fiind liber să negocieze cu orice grupare un eventual transfer. Internaționalul a ieșit în evidență mai mult prin repetate acte de indisciplină, care au culminat cu criticile la adresa tehnicianului surprinse de camerele de luat vederi înaintea meciului Espanol Barcelona - Real Madrid. Ca urmare a acestui episod, un alt jucător care l-a criticat pe Capello, mijlocașul Maha- madou Diarra, a căzut în dizgrație, postul său în echipă fiind amenințat. Prioritatea lui Antonio Cassano este revenirea la AS Roma.

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
clprlin.marlnulalfiformmedla.ro
mailto:clprlan.marlnut@informniedla.ro


miercuri, 27 decembrie 2006 arun ■ yo

• Deces. Fosta campioană mondială la gimnastică, rusoaica Elena Mukhina, a decedat la finalul săptămânii trecute, la Moscova, din cauze necunoscute. Mukhina, campioană mondială în 1978, la Forth Worth, și-a întrerupt cariera cu brutalitate, la vârsta de 20 de ani. Pe 3 iulie 1980, în timpul unui antrenament de rutină la sol, gimnasta a suferit o accidentare gravă la coloana vertebrală și a rămas paralizată. (MF)

Simona Spiridon (Foto: fan)

Spiridon la ETO Gyor
GyGr (MF) - Handbalista Simona Spiridon a semnat un contract valabil până la finalul sezonului cu campioana Ungariei, ETO Gyor, formație cu care va juca în Liga Campionilor. Spiridon, care are și cetățenie austriacă și evoluează pentru echipa națională a Austriei, a ajuns la un acord cu ETO Gyor, chiar înaintea Crăciunului, urmând a se prezenta la echipă, în cursul zilei de azi. Pivotul în vârstă de 27 ani a evoluat în turul campionatului la Rulmentul Brașov, unde s-a transferat în vară, după cinci sezoane în care a evoluat la formația austriacă Hypo Viena. Jucătoarea a plecat de la Rulmentul Brașov după ce a depus memoriu la FR Handbal, pentru a deveni liberă de contract, reclamând’ întârzierea plății obligațiilor contractuale. La ETO Gyor mai joacă patru handbaliste românce: Stăncuța Guiu, Ana Maria Lazer, Aurelia Brădeanu și Monica Gogârîă, ultimele două fiind componte ale lotului național. ’

Un nou
■ Fotbalistul român se 
află pe locul secund în 
clasamentul golgeterilor 
din Serie A. '

Firenze (MF) - Atacantul Adrian Mutu a marcat un gol în meciul pe care Fiorentina l-a câștigat sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 4-0 în fața formației Messina, în etapa a XVIII-a a campionatului Italiei.
Mutu, la cota 10Mutu a pasat decisiv la golul prin care Toni a deschis scorul, în minutul 17, și a stabilit scorul final al întâlnirii, înscriind în minutul 51. Celelalte goluri ale Florentinei au fost marcate de Potenza '22 și Liverani '45+2. Adrian Mutu a primit un cartonaș galben în minutul 31, iar în minutul 71 a fost înlocuit cu Santana. Coechipierul său, portarul Bogdan Lobonț, a fost rezervă. Adrian Mutu continuă astfel să fie unul dintre cei mai buni atacanți din Serie A în acest sezon, confirmând sezonul foarte fast pe care-1 are cu
Claudiu Răducanu va juca in Cipru

Record pentru 
Internazionale

Milano (MF) - Internazionale Milano a egalat recordul de 11 victorii consecutive stabilit în sezonul 2005/- 2006 de AS Roma, după ce a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-lf formația Atalanta, în etapa a XVIII-a a campionatului Italiei. După 18 etape, Inter Milano rămâne singura echipă neînvinsă din Serie A și ocupă primul loc in clasament, cu 48 de puncte (15 victorii și 3 remize), urmată de AS Roma, cu 41 de puncte. Dacă va reuși să câștige și următorul meci în campionat, programat la 14 ianuarie, în deplasare, cu AC Torino, Inter va stabili un nou record de victorii consecutive, 12.

Suspendată Mcscrva (MF) - Atleta 
rusă Lyubov Ivanova, 
specialistă a cursei de 
3.000 metri obstacole, 
a fost suspendată doi 
ani pentru dopaj, în 
urma unui control 
pozitiv cu steroizi 
anabolizanți, a anunțat 
duminică președintele 
Federației ruse de 
atletism, Valentin Bal- 
akhnichev, citat de 
AFP. Urme de anabo
lizanți au fost găsite în 
eșantioanele de urină 
ale sportivei, în urma 
unui control antido
ping efectuat în timpul 
finalei Turului mondial 
de la Stuttgart, în luna 
septembrie, unde a 
ocupat locul patru. 
Ivanova, în vârstă de 
25 ani, a încheiat de 
asemenea pe locul 
patru cursa de 3.000 
m obstacole din cadrul 
Campionatelor 
Europene de la Gote- 
borg, din luna august.

■ Fostul internațional 
ex-stelist a fost legitimat 
la echipa cipriotă Nea 
Salamina.

Nicosia (MF) - Atacantul Claudiu Răducanu, ultima oară la formația Guangzhou Pharmaceutical, din liga a doua chineză, a semnat un contract pe un an și jumătate cu gruparea cipriotă Nea Salamina, unde va fi coechipier cu un alt român, Mugur Bolohan, informează cotidianul Typos. Claudiu Răducanu a debutat în prima ligă din România în sezonul 1994- 1995, la Electroputere Craiova, formație ce a retrogradat, în același sezon, în eșalonul secund. Răducanu s-a transferat de la Electroputere la Extensiv Craiova în 1998, iar în pauza competițională a

Revenire Mijlocașul echipei Benfica Lisabona, Rui Costa, va reveni pe teren în Iurta ianuarie, după ce timp de trei luni a fost indisponibil din cauza unei grave leziuni musculare, astfel că ar putea fi apt pentru dubla manșă cu Dinamo, din șaispre- zecimile Cupei UEFA. (MF) (Foto: fan) I

Cei mai buni în 
CroațiaZagreb (MF) - Schioa- rea Janica Kostelici și tenismanul Ivan Ljubici- ci au fost desemnați sportivii anului 2006 în Croația. Janica Kostelici, în vârstă de 24 ani, cvadruplă campioană olimpică și de cinci ori campioană mondială, a câștigat în 2006 medalia de aur la Jocurile Olimpice de iarnă de la Torino, medalia de aur la combinată nordică și pe cea de argint la Super-G. De asemenea, ea a câștigat Cupa Mondială în 2006, cu victorii la slalom și combinată nordică. Tenismanul Ivan Ljubicici, în vârstă de 27 ani, cel mai bun jucător croat, a câștigat în 2006 trei turnee, la Madras, Zagreb și Viena, și a jucat în semifinalele turneului de Grand Slam de la Roland-Garros. La un alt turneu de Grand Slam, în Australia, Ljubicici a ajuns până în sferturi. Kostelici et Ljubicici au câștigat pentru a doua oară consecutiv titlurile de cei mai buni sportivi ai anului în Croația.

gol pentru Adrian Mutu

Atacantul român Adrian Mutu e în mare formăFiorentina. Transferat în toamnă de la Juventus, echipă retrogradată în Serie B, Mutu a alcătuit un cuplu de atacanți de invidiat alături de internaționalul italian Luca Toni, cei doi reușind să înscrie 

Claudiu Răducanu (Foto epa)sezonului 1999-2000 a fost achiziționat de Steaua București, formație cu care a și câștigat un titlu de campion al României în 2001 și unde a devenit golgeter al Ligii I, în sezonul 2002/2003,
Vranjikovic se bucură pentru transfer
S Jucătorul bosniac își 
dorește să facă perfor
manțe cu noua sa 
echipă, Dinamo.

București (MF) - Mijlocașul Vojislav Vranjkovici a declarat că se bucură de faptul că transferul său la Dinamo s-a perfectat în cele din urmă și a precizat că nu se teme de concurența cu atacantul Claudiu Niculescu la executarea loviturilor libere.„Mă bucur că în sfârșit s-au rezolvat toate problemele, pentru că în acest moment îmi doresc să fac performanță cu o echipă puternică cum este Dinamo. Nu știu de ce au durat atât de mult negocierile, dar au fost foarte dure, pentru că s-a negociat chiar și noaptea aici, la Târgu Jiu. Am fost puțin dezamăgit când am văzut că sunt probleme cu transferul, dar nu erau din cauza mea, pentru că din punctul meu de vedere nu era nici o problemă. Nu cred că vor fi probleme la Dinamo cu executarea loviturilor libere. E o provocare pentru mine și vreau să arăt că sunt un bun executant și acolo. Sper să fiu mai bun decât Niculescu”, a afirmat fotbalistul. 

împreună nu mai puțin de 19 goluri în acest sezon. Mutu se află, de altfel, cu 10 goluri, pe locul secund în clasamentul golgeterilor din campionatul italian, după Francesco Totti (AS Roma). Forma bună în 
când a înscris 21 de goluri. în ianuarie 2003, Răducanu a fost vândut de Steaua la Espanol Barcelona, unde nu a rămas însă decât până la finalul sezonului, fiind ulterior împrumutat în Germania, la Arminia Bielefeld. în sezonul 2005/2006 Claudiu Răducanu a revenit în campionatul României, semnând cu FC Vaslui. Evoluțiile sale nu au mulțumit însă conducerea grupării moldave, fiind trimis la echipa-satelit FCM Huși, din Liga a IlI-a. în 2006 Răducanu a mai evoluat în China, la Guangzhou Pharmaceutical, formație cu care a ocupat locul trei în liga secundă.Claudiu Răducanu a bifat și două prezențe în echipa națională a României, pentru care nu a reușit însă să înscrie vreun gol.

Vojislav Vranjkovic a fost transferat la Dinamo (Foto: &PA)Vranjkovici consideră că formația Pandurii Târgu Jiu este cea care l-a lansat în fotbalul mare. „Pentru mine a însemnat foarte mult acest an petrecut la Târgu Jiu, iar Pandurii rămâne echipa la care m-am lansat în fotbalul mare și le mulțumesc pentru că m-au ajutat. Am reușit aici să confirm că sunt un jucător de valoare, iar echipa și antrenorul Eugen Neagoe 

care se află Mutu i-a făcut pe conducătorii clubului Fiorentina să-l includă pe atacantul român și în calendarul echipei pe anul 2007.
Chivu, pe locul IIîntr-un alt meci disputat sâmbătă în Serie A, fundașul Cristian Chivu a fost integra- list la AS Roma în partida de pe teren propriu cu Cagliari, câștigată cu scorul de 2-0. Golurile romanilor au fost marcate de Taddei '5 și Mancini '56. Roma se află pe locul secund în clasamentul Seriei A, după lidera Inter Milano. Echipa Siena, cu mijlocașul Paul Codrea integralist, a remizat, pe teren propriu, scor 1- 1, cu US Palermo. Oaspeții au deschis scorul în minutul 41, iar Siena a egalat un minut mai târziu, prin Rinaudo. Ascoli, cu fundașul Valentin Năstase în teren până în minutul 60, a învins, cu scorul de 3-0, pe Chievo Verona, golurile fiind marcate de Paolucci '8 și Bjelanovici '14 și '37. Năstase a fost înlocuit cu Bocchetti, după o oră de joc, din cauza unei accidentări.

Constantin Gâlcă (Foto IAN)

Va juca din nouMadrid (MF) - Fostul internațional român Constantin Gâlcă, liber de contract după despărțirea de formația din liga secundă spaniolă Almeria, ar putea reveni în campionatul Spaniei, el fiind aproape de a semna un coiț, tract cu ultima clasată din Primera Division, Gimnastic Tarragona.

m-au ajutat să fac acest lucru”, a adăugat Vranjkovici. Dinamo și Pandurii Târgu Jiu au ajuns la un acord privind transferul mijlocașului bosniac Vojislav Vranjkovici la gruparea „alb- roșie”, după ce tranzacția a fost de mai multe ori în pericol de a nu se perfecta. Jucătorul bosniac a semnat un contract pe cinci ani cu Dinamo.
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• Deva, zona Zamfirescu, etaj 3,51 mp, balcon 
închis, parchet, contorizări complete, preț 
115.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• semidecomandate, balcon închis, parchet, 
gresie, faianță, 2 focuri gaz, 54 mp, Bălcescu, 
preț 850 milioane lei, negociabil. Tei. 
0742/019418.(Al)
• decomandate, centrală termică, termopane, 
parchet, gresie, faianță, balcon închis, etaj 1, 
zona Astoria, preț 35.000 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
• semidecomandate, centrală termică, 

'mopane, multiple îmbunătățiri, zona Astoria,
( 110.000 ron, negociabil. Tel. 0740/210780. 

(Si)

circuit, contorizări, balcon închis, etaj 3, zona 
Gojdu, preț 115.000 ron, negociabil. Tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• bd. Bălcescu, et. 2, dec., Centrală termică, 
amenajat, preț 120.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• zona Minerului, et. 1, dec., faianță, gresie, 
balcon, parchet, preț 26.000 euro, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• In Gojdu, et. intermediar, semidec., contorizări, 
parchet, preț 115.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• In Dacia, parter, faianță, gresie, termopane, 
convector, preț 70.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• pe bd. Decebal, et. intermediar, amenajări, 
centrală termică, preț 140.000 RON, neg., tel. 
221712 sau 0724/305661. (A2)
• urgent, zona Bălcescu, dec., et. 2, amenajări 
moderne, centrală termică, preț 125.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)

OMNIASIG i
Vienna Insurance Group

1 .................................... .............................foche/e o asigurare RCA 
în perioada 
decembrie 2006 - ianuarie 2007 
și vei primi în plus

■ O asigurare a locuinței pentru întreg anul 2007
■ O hartă a României și a Europei
■ Organizarea tractării ia un preț avantajos 

a autovehiculului asiguratului

- Deva, Aleea Transilvaniei li. 7, parter;Tel. 231.355,235.355
> Ag. DEVA - str. Kog&iniceam. li. D7 parter; Tel, 218,087,206.088 

)-Str,Republlcii; Tei.613.891 • Ag.CALAN - Str. Libertății; Tel. 732,911
lORAȘTIE Eroilor; Tel. 244.144 • Ag. HUNEDOARA bd. Corvln bl 7, ap. 17; Tel. 745.599 

Ag. PETROȘANI str. 1 Decembrie, bl. 116, parter; Tel. 548.891,548.805
țAg-PETRILr «tr. Republicii bl. 54, ap. 16 • Ag. LUPENI str. Plopilor bl. 1, parter; Tel. 560.040
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GRECIA de ir.65 €
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Mihaela Stroia 0720 - 400 438 
Anca Bobora 0721- 513 871 
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• urgent, zona Dacia, balcon, fără amenajări, 
preț 78000 RON. tel. 0740/013971. (A2)

• b-dul lullu Maniu, dec., et. 8/10, parchet, 
balcon mare, contorizări, preț 105.000 RON, tel. 
0745/367893, (A2)
• pe Aleea Pescarilor, et 1, dec., contorizări, 
balcon, s=56 mp, baie, bucătărie mare, preț 
130.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)

• urgent, dec, living, bucătărie stil bar, CT, 
gresie, faianță parchet, termopane, et. 1, zona 
Eminescu, preț 38000 euro, tel. 0740/290024. (A3)

• dec, repartitoare, apometre, balcon închis, 
st=60 mp, zona loan Corvin, preț 1,15 miliarde, 
tel. 0740/290024. (A3)
• drcult, gresie, faianță, parchet, cabină de duș, 
balcon închis, et. 2, zona Dacia, preț 1 miliard, 
tel. 0740/290024. (A3)
• semldec, gr e, 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)

S.C. „AXUM COMP" S.R.L.
Arad, Bd. Revoluției, nr. 12-18, sc. 8, apt. 3

ANGAJEAZĂ:_____________________

_____________ SUPOM fl INSTALATORI_______
CERINȚE:

- disponibilitate la deplasări Tn țară;
- rezistență la efort fizic;
- seriozitate șl spirit de echipă.

Se oferă: salarizare avantajoasă, bonuri de mesă
Isl 0257/252.104; CV. se poete trimite lefex. 0257/252.108 
fcmall: offlceaaxumcom.ro: sau personal la sediul firmei.

ÎMPREUNĂ ÎN ÂFaCERI

COLMACO covoare
DEVA

Bd. 1 Decembrie 20 A 
(centrul vechi I
0254.212.215

Luni-Vineri 10.00-18.00
Sâmbătă 10.00-13.00

OFERTE SPECIALE H!:
I

JUD.

• decomandate, etaj 1, cu balcon, zonă ultra
centrală, fără modificări, sau amenajări, preț 
118.000 ron negociabil, accept credit ipotecar, 
tel. 0723/251498,0745/302200. (A4)
• decomandate, etaj intermediar, zona piață- 
Mihai Viteazul, mobilat și utilat, totul nou, 
centrală termică, termopan, ușă metal nouă, 
parchet, gresie, faianță 2 balcoane, superame- 
najat, preț 52.000 euro negociabil, tel, 
0745/302200,0723/251498,232808. (A4)
• decomandate, etaj 3. zona Mărăști, renovat, 
parchet, ocupabil azi, preț 125.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• etaj Intermediar, zona Gojdu, centrală 
termică, termopan, parchet, gresie, faianță, ușă 
metalică, instalații sanitare noi, modificări, preț 
37.000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (A4)
• etaj 1, cu intrări separate, balcon, hol central, 
parchet de stejar în camere, igienizat recent, 
ocupabil repede, preț 108.000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0745/302200, 
0723/251498,232808. (A4)
• zona, Uc. Auto, parter, cu balcon mare, 
contorizări, repartitoare, fără modificări, bine 
întreținut, preț 105.000 ron negociabil, accept 
credit ipotecar, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)
• etaj 3, centrală termică, Scărișoara, preț 83.000 
ron. negociabil, tel, 0745/302200. (A4)
• et 2, CT proprie, balcon închis, parchet, bl, de 
cărămidă B-dul Kogălniceanu. preț 125.000 RON, 
neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228, (A5)
• et 3, dec., contorizări, 2 balcoane mari, str, 
Dorobanți, preț 140.000 RON, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• et. 3, contorizări, parchet, bloc de cărămidă 
Al. Moților, preț 66.000 RON, neg., tel, 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• et Intermediar, 2 balcoane mari, CT proprie, 
bale cu geam, modernă, str. Dorobanți, preț 
137.000 RON, neg., tel. 223400 , 0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• et 3, parchet, balcon, geamuri termopan, ușă 
metalică, CT proprie, zona Gojdu. Merită văzutl 
Preț 130.000 RON, tel. 223400, 0724/069303, 
0742/005228. (A5)
• dec, zona Parc (Avram lancu), parter, ST 55 
mp, amenajat, ideal pentru locuit, sau birou, 
cabinet, preț 40.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729.018866,0724.620358. (A6)
• zona Dada, et. intermediar, termopane, modi
ficat, parchet laminat, bine întreținut preț 22.000 
euro, tel 235208; 0724.620358; 0729.018866. (A6)
• zona N. Bălcescu, modificat, balcon închis, 
parchet în camere, laminat pe hol șl 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 contorlzat, suportă modificări, 55 mp, 
preț 125.000 ron. Tel. 235208,0724/620358 (A6)
• zona Piață 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc,, 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit gresie, 
faianță, termopane, parchet balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona 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)
• semldec, multiple îmbunătățiri (gresie, 
faianță geamuri termopan, CT, parchet laminat, 
vedere pe 2 părți), etaj 3, zona Gojdu, preț nego
ciabil, tel. 231.800; 0740/317.314. (A9)
• Brad, gresie, faianță parter, zona A, preț nego
ciabil, telefon 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

TOUR IMPEX GROUP vă oferă: |
SCULE ELECTRICE, MOTOFIERĂS1 RÂIE, MOTOUNELTE, s 

UTILAJE AGRICOLE, CENTRALE TERMICE .________

• urgent, in Deva, plata imediat. Tel. 215212. (Al)
• foarte urgent, apartament 2 camere, în Deva, 
orice zonă, indiferent de etaj, se oferă preț bun, 
plata imediat, de preferință fără amenajari, se 
oferă de la 65.000 ron pină ia 130.000 ron, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

Cel mai flexibil SISȚEM I)£RATE 
Fără CAR I E DE MUNCA! DOBÂNDA 12,9%

1. Deva, bd. Decebal. bl. I parter
2 Deva, bd. I. Maniu, bl. I parter
3. Hunedoara, bd. Corvin nr. 9
4. Orăștie, str. Eroilor, bl.C'l pan.
5. Brad, str. Avram lancu. bl.43 p.

“ Aprobare pe 
tel: 712592 * IOC.
tei: 244603 estimafin ance* 
tel: 612822

• Deva, Bălcescu, etaj 3, parchet, balcon închis, 
contorizări complete, preț 94.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)
• decomandate, contorizări, 2 băi, balcon, zona
Liliacului. Tel. Q745/639022,0726/316796. (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 împ. Traian, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)

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

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

(64978)
REAIJZARE, ÎNTREȚINERE Șl REPARAȚII

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 

Al - Prima Invest 
A2 - Garant Consulting 
A3 - Imobfranc
A4 - Fiesta Nora
A5 - Casa Betania
A6 - Rocan 3000 SRL
A7 - Mimason
A8 - Morellia 
AS - Elitte
A1O - Liliacul Multicom

Calculatoare si accesorii 
(51)

SUPER OFERTA!
Usi de interior PORTA DOORS

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

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

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

« BEME Internațional 

calculatoare • monitoare 
imprimante * accesorii pc 
importat» direct sisteme nai și secaI haad 

Ofertă specială:
MONITOR 19 ’ LOO WIDE SCREEN LG FUTRON, S MS « 
Risnm,iiMiewnw ns non, m incub , a uh urm» 
LAPTOP MSI3400 MHZ, 512 DURAM, g] 
HDD 80 SB, DVD-RW, 2199 ROH. tva incu»^ 

LAPTOP Pillwu999 RON,wamkum

a semidec, parchet, apometre, repartitoare, 
balcon închis, zona Gojdu, preț 13 miliarde, tel. 
0740/290024. (A3)
• decomandate, 70 mp, contorizări totale, 
parchet, balcon mare, 2 băi, zona Bălcescu, preț 
130.000 ron negociabil, accept credit ipotecar, 
tel. 0723/251498,0745/302200,232809. (A4) 
a cu garaj șl boxă mare, zona împăratul Traian, 
110 mp, etaj 2, cu centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță, 2 balcoane, poziție 
deosebită zonă liniștită accept credit ipotecar, 
preț 79.000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200,232809. (A4)
a 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)
a doc, et 2, CT proprie, 2 băl, 2 balcoane, 
geamuri termopan, mobilat, str. Dorobanți, preț 
53.000 euro, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)

• bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg, tel. 235208,0729/018866. (A6)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică, preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Creangă, 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et. bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
• doc, 2 băi, hol central, balcon, etaj 3, zona 
Progresul, Deva, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
231.800. (A9)
• Brad, «ta| 2, zonă centrală cu demisol, preț 
atractiv, telefon 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158,483. (A10)

a ot Intermediar, dec., CT proprie, 2 băl, 2 
balcoane, st=94 mp, b-dul 22 Decembrie, preț 
175.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (A5)
a zona Decebal et 3, termopane, 2 băi cu gresie 
șl faianță, 2 balcoane închise, totul contorlzat, 
parchet In 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)
• zona împăratul Traian, Deva, etaj Intermediar, 
decomandate, 2 băl, 100 mp, centrală termică, 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță parchet, 
merită văzut, gara) sub bloc, preț 80.000 euro. 
Tel. 235208,0724/620358 (A6)
• str. Scărișoara, et 3, semldec., liber, balcon 
închis, laminat apometre, Instalație făcută pt. 
CT, preț 95.000 RON, tel. 206003,0749/268830. (A7) 

o zona Wu Malorescu, semldec., et. 4, Izolat CT, 
ușă metal, s=60 mp, preț 125.000 RON, neg., tel. 
206003,0745/159608, (A7)
• B-dul 1 Decembrie, semldec., et. 1, liber, 
contorizări, neamenajat, vedere la bulevard, 
preț 170.000 RON, neg., tel. 206003,0745/159573. 
(A7)
• • Iul Decebal dec., 2 băl, 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 băl, balcon mare, cu vedere 
spre cetate, CT, amenajat frumos, aprobări + 
proiect pentru mansardare, preț 62.000 euro 
neg., tel. 0749/268830. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băl, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garaj* pivniță 42 mp, preț 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)
• temldec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, etaj 1, zona Gojdu, Deva, preț 130.000 
Ron, tel. 231800. (A9)
• zonă centrală Brad, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
telefon 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• to Deva, orice zonă indiferent de amenajări, 
sau etaj, evaluare la vedere, cu plata urgent, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• semldecomandate, centrală 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, Wng, faianță gresie, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată et. intermediar, zona 
Banca Transilvania, preț 70.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)

• zona Carpați etaj 1, balcon mare închis, 
contorizări, parchet, fără modificări, sau 
amenajări, accept credit ipotecar, preț 50.000 
euro negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498, 
232809. (A4)
• decomandate, etaj 2, zona Eminescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică, parchet, 
fără modificări, sau amenajări, poziție 
deosebită accept credit ipotecar, tel. 
0730/474275,0740/535095.  (A4)

• eL 1, dec, 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 53.000 euro, neg, tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• dec, st=100 mp, contorizări, zona Dorobanți, 
preț 46.000 euro, tel. 223400, 0720/387896. 
0740/914688 (A5)

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

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

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva, I 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 băl, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat preț 360.000 ron. neg., tel. 
0745/786578 (A8)

Vând case, vile (13)

• casă tn Geoaglu, 4 camere, dependințe, 
preț 180.000 ron, negociabil. Informații tel. 
0726/694936,0721/089191. (1/19.12)

• cată I" Deva, loc central, sau schimb cu 
apartament, In Deva, loc central, 3 camere, cu 
îmbunătățiri, etaj 1, plus diferență. Tel. 
0254/215795. (T)
• casă nouă in 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, bale, bucătărie, curte și 
grădină st*1.500 mp, apă, curent sobă teracotă 
zona Cristur, preț 1,8 miliarde, neg., tel. 
0740/290024. (A3)

• urgent 2 camere, hol, bucătărie, cămară beci, 
bucătărie de vară, anexe, apă curentă curent 
trifazic, livadă s=200Q mp + 2000 mp teren lângă 
casă zona Geoaglu, preț 25.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• 2 camere, bucătărie, hol, apă curentă, gaz 
metan, canalizare, st=400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 RON, tel. 223400, 0720/387896, 
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 Baritlu, D+ P+l, 4 camere, 2 băi, 2 
bucătării, balcon, scară interioară garaj pentru
2 mașini, grădină centrală termică preț 200000 
euro, tel. 235 208 0724-620358. (A6)

• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi,
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)

• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro. neg., tel. 0745/786578. (A8)
• 3 camere, bucătărie, baie (gresie, faianță), 
piscină curte, ST=580 mp, zona ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro negociabil, tel. 231.800; 
0740/317314. (A9)
• Brad, 2 camere, grădină, lângă Liceul Av. 
lancu, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613.366 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 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. (A10)

• Deva, zona Gojdu, etaj 1, parchet, 30 mp, 
contorizări, preț 77.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• semidecomandat contorizări, balcon închis, 
zona gării, preț 75.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)
• confort 1, 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 sea?. 
(A2) /
• dec, bucătărie, baie, faianță, gresie, bafei, 

contorizări, zona Contim, preț 85.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• urgent, zona Dorobanți, et. intermediar, 
balcon, contorizări, preț 80.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dacia, modernizări, et. 1, preț 
60.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Gojdu, et. Intermediar, 
contorizări, preț 67,000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• semldec, zona Mărăști, preț 65.000 RON, tel. 
0740/290024. (A3)
• dec, gresie, faianță parchet, CT, bucătărie 
modificată zona Dorobanți, st=40 mp, tel. 
0740/290024. (A3)
• urgent semldec, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, mobilată balcon închis, zona 
Mărăști, preț 670 mil., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• zona Decebal, zona pieței, cu balcon, dec., 
debara, bale mare, gaz 2 focuri, termopan, 
parchet, ocupabilă imediat, preț 83.000 ron 
negociabil, 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)
e zona Minerului bloc de cărămidă, parchet, 
apometre, repartitoare, ușă metalică ocupabilă 
repede, preț 47.000 ron negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (A4)

e et 1, dec., contorizări, termopane, gresie și 
faianță moderne, Al. Romanilor, preț 65.000 RON, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0742/005228.  (A5)
• et 3, contorizări, balcon, Al. Crișului, preț 
48.000 RON, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• parchet laminat apometre, lavabil, B-dul 
Kogălniceanu, 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, contori^J 

ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg., ta. 
2352080729/018866. (A6)

• zona Piață et 2, contorizări, balcon, parchet 
preț 235208 0724/620358. (A6)
• urgent zona Oacia, dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet, marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 Ron, neg, 
tel. 0746/779288. (A8)

• zona Dada, 2 camere, parchet gaz contorizat 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/7792® 
(A8)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră, gresie, faianță inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)
• dec, amenajată (parchet laminat, gresie, 
faianță), contorizări, etaj 3, zona Zamfirescu 
Deva, preț 85.000 Ron negociabil, tel. 231.800; 
0740/317.314. (A9)

• semidec, suprafață 35 mp, cameră cu 
parchet, contorizări, balcon, zona Mărăști, Deva, 
preț 62.000 Ron negociabil, tel. 231.800,• 
0740/317.314, (A9)
• Brad, confort 1 sporit, etaj 2, mobilată, preț 
negociabil, telefon 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpâr garsoniere (20)

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

Vând case la țară (17)

• casă in Rișculrța, 3 camere, bucătărie, 
cămară bed, grajd, șu.ășopnidefân,etc; 
L5 ha teren arabil și 5Ă ha pădure, preț 
negodabiL TeL 0357/426587 Arad ți 
0254/682335 Rișculfc (1/2U2)

Vând garsoniere (19)

• urgent, decomandate, parchet, gresie, faianță 

repartitoare, etaj 3,30 mp, zona Gojdu, preț 620 

milioane lei, negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)

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

Vând terenuri (21)
• 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, pretabil depozit/hală/sp. comer
cial, DN 7,3000 mp, fs 90 m, CF, PUD, CU, avize, 
proiect hală branșamente de utilități, totul 
pregătit pt. a se construi pe el, pers, fizică 35 
euro Tel. 0723230204. (T)

• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 
euro/parcela. Tel. 0722/564004. (Al)

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

• urgent, teren intravilan, st=3.519 mp,fs=20m, 
zona Bârsău, preț i,5 euro/mp, acces din drum, 
tel. 0740/290024. (A3)
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• 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)
• teren in Deva, zona, Eminescu, parcelat, de la 
500 mp, la 800 mp, teren plan, formă drep
tunghiulară, poziție bună, ideal pt. investiție, 
construție casă, acte la zi, 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 Simeria 
dinspre Deva, st=10.000 mp, fs= 25 m, toate 
utilitățile, preț 17 euro/mp, tel. 223400,

- 0724/169303,0742/005228.(A5)
, • teren Intravilan, st=370 mp, în zona ultracen- 
trală, toate utilitățile, Deva, preț 280 euro/mp, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• teren Intravilan la DN 7, Vețel, st= 2.300 mp, 
fs=13 m, curent electric, gaz metan, preț 7 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (Ă5)

• teren Intravilan la DN 7, între Deva și Simeria, 
2 parcele alăturate a căte 3.600 mp, fiecare, 
utilități în zonă, preț 19 euro/mp, neg., tel. 
223400,0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 parcele cu s=800 mp, 20 x 40 m, intravilan, 
utilități în zonă, loc drept și panoramă super, 
Deva, în prelungirea str. I. Vulcan, preț 18 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (A5)
• 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, nefe., tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg, 
tel. 0745/786578. (A8)

• intravilan, in Deva, zona Zăvoi, 5-1000 mp, FS- 
18, utilități în zonă, preț negociabil, tel. 212.141 
sau 231.800. (A9)
• S 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă, preț 25 euro/mp, tel. 231.800 
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 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• Brad - 0,5 ha + pădure pentru construcție, 
case de vacanță, la șosea pe malul Arieșului. 

preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

Cumpăr teren (22)
• 5 ha teren intravilan, la șosea Deva sau împre
jurimi, plata imediat. Tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)
• 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, contorizâri, preț 36.000 euro 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Eminescu, parter, modificat spațiu 
comercial, parchet, gresie și faianță contorizâri, 
ocupabil repede, preț 120.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Mărăsti, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)

Vând alte imobile (27)
• două camere la parter (uscătorii), zona Baroul 

‘ de avocați; complex de alimentație publică P+l
și apartament de serviciu. Tel. 0723/514133, 
235570. (T)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, telefon 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Imobile chirii (29)
• pe b-dul Decebal, et. 2,2 camere dec., reparti
toare, mobilat frumos, s=56 mp, preț 150 
euro/lună și garanție, din 10 decembrie, tel. 
0745/367893. (A2)
• pe b-dul Decebal, et. 1,3 camere dec., mobilat 
frumos, repartitoare, s=70 mp, preț 700 
RON/lună și garanție, tel. 0745/367893. (A2)

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

• apartament 2 camere dec., mobilat complet, 
aragaz, frigider, zona Piață, preț 150 euro/lună 
tel. 0740/290024. (A3)
• ofer spațiu comercial de închiriat ST 45 mp, 
super amenajat, zona BRD Deva, CT, termopane, 
preț 8 euro/mp, neg., (360 euro/lună neg.), tel 
235208,0729.018866.0724.620358. (A6)
• zona Măriști, apartament 3 camere (living și 2 
dormitoare), termopane, centrală termică 
podele laminate, tv color, gresie, faianță 
mobilat și utilat, preț 300 euro/lună Tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• caut apartamente sau garsoniere, (ne)mobi- 
late, zona Gojdu, B-dul Decebal, piață, M.. 
Eminescu, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 235208,0724-620358, 0729- 
018866. (A6)

Cititorii Cuvântul 
liber: 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul familiei tale!

• 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, et.3, C.T., 
pe termen lung, pentru persoane serioase, preț 
100 euro/lună + garanție, tel. 0745/640725. (A7)
• garsonieră, zonă centrală, et. 1, mobilată, 
contorizâri, 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, contorizâri, preț 200 euro/lună, 
tel. 0745/159608. (A7)
• apartament 3 camere semidec., et. 1, nemo
bilat, contorizâri la apă, gaz, zona centrală, preț 
180 euro/lună tel. 206003,0749/268830. (A7)
• apartament 2 camere semldec., parter, zona 
Kogălniceanu, balcon, apometre, gaz contorizat, 
nemobilat, preț 120 euro/lună, tel. 206006, 
0749/268830. (A7)
• închiriez spațiu comercial, s=32 mp, zona 
Bălcescu, nou amenajat, modern, pentru birouri, 
sediu firmă, preț 250 euro/lună neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• închiriez sp. corn., s=16 mp, geam la alee, 
acces prin scara blocului, apa caldă, căldură, 
preț 50 euro/lună, tel. 206003,230324. (A7)
• închiriez uscătorle amenajată ca sp. corn., 
pentru diferite activități, vedere în spate, zona 
Trident, preț 200 RON/lună, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• ofer spațiu pentru depozitare, parter de vilă, 
zona Simion Bărnuțiu, preț 100 euro/lună, tel. 
206003,230324. (A7)
• închiriez spațiu comercial, s=50 mp, 2 
încăperi, grup sanitar, zona Pavilioanele 
Ofițerilor, pretabil prestări servicii, preț 600 
RON/lună, tel. 206003,230324. (A7)
• spațiu comercial în Deva, zonă ultracentrală, 
S-140 mp, amenajat, contorizări, preț negociabil, 
tel. 231.800 sau 0745/511,776. (A9)
• comercial, 5-203 mp, zona 22 Decembrie, 
Deva, preț negociabil, tel. 212.141 sau 
0745/511.776. (A9)

Garaje (43)
• ofer spre închiriere garaj, în Deva, str.
Câlugăreni, condiții foarte bune. Tei. 211649, 
216155. (T)

Mobilier și interioare (47)
• vând moblă bucătărie, albă mobilă bucătărie, 
suspendată plus mască chiuvetă, lemn masiv, 
servantă, lemn mahon, birou furnir cireș, 
mochetă 4/2 m, negociabil. Tel. 218084, 
0722/586808 (T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

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

Materiale de construcții (53)
• vând 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)

Pierderi (62)
• pierdut câine Ciobănesc german (câine lup), 
vârsta 1,5 ani, tatuat în ureche, răspunde la 
numele Athos. Ofer recompensă. Tel. 
0254/232231,0720/010848,0724/560865. (2/22.12)

Prestări servicii (72)

• abordabil, transport zilnic, sigur și rapid, 
persoane In Italia -100 euro, Spania -120 
euro, Franța, Portugalia și Belgia, cu mașini 
modeme; reduceri pentru grupuri; asigur 
necesarul pentru o călătorie sigură Tel. 
0723/329600, 0765/455835, 0743/241010. 
(4/21.11)

• efectuez orice tip de lucrări în domeniul 
instalațiilor sanitare, montez sau repar centrale 
de apartament sau case, montez boilere sau 
convectori, sigilez apometre. Tei. 218084, 
0722/586808. (T)
• transport mobilier, 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)
• administrator cumpărări, Lupeni, 1 post, 
cunoștințe limba chineză data limită 30.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• administrator imobile, Orăștie, 1 post, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• administrator, Simeria, 1 post, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Călan, 5 posturi, data limită 30.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 10 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază, control, acces, ordine și 
intervenții. Hunedoara, 5 posturi, data limită 
7.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază în incinte, Călan, 13 posturi, 
data limită Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• ambalator manual, Călan, 11 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• arhitect clădiri, Deva, 1 post, data limită 
10.01.2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent manager, Orăștie, 1 post, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent medical generalist, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.
• barman, Călan, 3 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 29.12. Tel. 
213244, orele 9-16.

VinziCumperiînchirieziSchimbiCauți
Alege CI pentru anunțul tău

în sfânta zi a Crăciunului a trecut la cele veșnice cea mai bună soție, mamă, soacră, bunică și cuscră, distinsă slujitoare în învățământul pedagogic hune- dorean

• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
14.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.-
• barman, Simeria, 2 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar, Brad, 1 post, data limită 31.01.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Brad, 6 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Lupeni, 1 post, data limită 30.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Deva, 3 posturi, data limită31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Hațeg, 1 post, data limită 15.01.2007.
Tel. 213244, orele 9-16.
• bucătar, Orăștie, 2 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• cabanier, Brad, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.

• casier, Brad, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.

• drcularist la tăiat lemne de foc, Brad, 5 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• drcularist la tăiat lemne de foc, Petroșani. 2 
posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• confecționer articole din piele și înlocuitori, 
Brad, 29 posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, 
orele 9 • 16.

• confecționer-asamblor articole textile, Brad,
20 posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 • 
16.
• confecționer-asamblor articole textile, Călan,
30 posturi, data limită 18.12. Tel. 213244, orele 9 • 
16.
• confecționer-asamblor articole textile, Hune
doara, 51 posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole textile,
Simeria, 2 posturi, bonuri de masă, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• confecționer cablaje auto, Orăștie, 23 posturi, 
data limită 31.12. Tel. 213244,orele 9 ■ 16.
• confecționer tricotaje după comandă, Hune
doara, 10 posturi, data limită 30.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist, Hunedoara, 1 post, data limită 29.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.
• cosmetician, Petroșani, 1 post, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor, Lupeni, 7 posturi, data limită 30.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• croitor-ștanțator piese încălțăminte, Brad, 2 
posturi, data I i mită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• croitor-ștanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 1 post, data limită 5.01.2007. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 18 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 6 
posturi, data limită 31.03.2007. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 8 posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Petroșani, 
5 posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■

• dispecer, Brad, 4 posturi, data iimltâ 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dispecer, Brad, 5 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dispecer,Hunedoara, 1 post, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher, Deva, 2 posturi, data limită 10.01.2007. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher, Hunedoara, 50 posturi, fără 
antecedente penale, data limită 14.01.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher-restaurator, Deva, 5 posturi, data 
limită 3.01.2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• dulgher-restaurator, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• dulgher, Simeria, 2 posturi, data limită 25.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• dulgher, Simeria, 2 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• economist bancă, Deva, 1 post, data limită
22.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 10 posturi, data limită 30.01.2007. Tel. 
213244, Orele 9-16.

• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 6 posturi, data limită 31.01.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații. Orăștie, 1 
post, data limită 15.01.2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• factor poștal, Petrila, 1 post, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• fasonator cherestea, Brad, 2 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• flerar-betonlst, Deva, 2 posturi, data limită 
10.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.

• flerar-betonlst, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 31.01.2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• flerar-betonlst, Hunedoara, 50 posturi, fără 
antecedente penale, data limită 14.01.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.

• figurant, Vulcan, 2 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• galvanlzator, Orăștie, 3 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.

• gaterist la tăiat bușteni, Brad, 5 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9-16.

• gaterist la tăiat bușteni, Petroșani, 2 posturi, 
data limită 31.01.2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• infirmieri, Lupeni, 1 post, data limită30.12. Tel. 
213244, orele 9-16.

• inginer automatist, Orăștie, 3 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• Inginer constructor instalații, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 31.01.2007. Tel. 213244, orele 9 
-16.
• Inginer producție, Brad, 2 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.

• Instalator apă, canal, Deva, 10 posturi, data 
limită 30.06.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.

• instalator apă, canal, Orăștie, 1 post, data 
limită 15.01.2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• Incărcător-descărcător, Călan, 3 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• îngrijitoare la unități de ocrotire socială, Hune
doara, 3 posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• îngrijitor clădiri, Lupeni, 2 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.

• jurisconsult, Lupeni, 2 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244. orele 9-16.

prof. MARGARETA ISTRATEîn vârstă de 65 de ani. înmormântarea va avea loc joi, 28 decembrie 2006, de la Casa mortuară din Deva, str. M. Eminescu.
Dumnezeu s-o odihnească în pace Familia îndoliată

(1/27.12)

Suntem cu toată dragostea și compasiunea solidari cu familia Tiberiu Istrate în durerosul ceas al despărțirii ft de iubita lor ■ și a noastră,
J MARGARETA

Dumnezeu s-o odihnească! Nicoleta, Lizuca și Radu Ciobanu
Colectivul, redacției ziarului Cuvântul liber și foștii colegi sunt alături de Tiberiu Istrate la greaua încercare pricinuită de trecerea în neființă a soției,

MARGARETA
Dumnezeu s-o odihnească! Condoleanțe familiei îndurerate

Pios omagiu celei care a fost
prof. MARGARETA ISTRATEtrecută prematur la cele veșnice. Compasiune colegului și prietenului Tibi și copiilor săi dragi, Codruța și Sorin.

Dumnezeu s-o odihnească! Lucia și Nicolae Stanciu
Compasiune colegului și prietenului Sorin, la dureroasa despărțire de mama lui dragă

prof. MARGARETA ISTRATE
Dumnezeu s-o odihnească! Familia Lucian Stanciu

Cu lacrimi de adâncă și nemărginită durere în suflet ne despărțim de cel care a fost
SECULA MATEIîn vârstă de 58 de ani, din Deva, care ne-a părăsit fulgerător.

Dumnezeu să-l odihnească! 
Nu te vom uita niciodată. Familia și rudele

(2/27.12)

Conducerea SC BAU DECOLUX Deva este alături de familia greu încercată prin decesul celui care a fost un bun contabil șef al societății
ANGHEL MATEȘ

Dumnezeu să-l odihnească!

(2/27.12)

Deplângem moartea prematură a bunului nostru coleg
ANGHEL MATEȘși suntem alături de familia îndoliată 

Dumnezeu să-l odihnească!Colegii de la SC BAU DECOLUX Deva
Redacția nu-și asumă responsabilitatea 
pentru conținutul anunțurilor de mică și 
mare publicitate.



miercuri, 27 decembrie 2006
PE Peste 500 de mort în Nigeria
• Cutremur. Un seism de 7,2 grade pe scara Richter s-a produs, ieri, la sud de Insula Taiwan. Agenția Meteorologică Japoneză a comunicat că seismul a creat un val de aproximativ 1 metru care se îndreaptă spre Arhipelagul Filipine.
• Record mondial. „Casino Royale" s-a impus ca cel mai de succes lungmetraj al francizei „James Bond", după ce a reușit să încaseze aproape 450 de milioane de dolari de la lansarea pe marile ecrane, la începutul lunii noiembrie.

Mesaj Papa Benedict XVI a transmis luni, din piața Sfântul Petru, mesajul de Crăciun Urbi et Orbi. (Foto: epa)

■ în urma exploziei unei 
conducte de petrol au 
murit peste 500 de per
soane în Lagos.

Lagos (MF) - Explozia unei conducte de petrol în orașul Lagos, din Nigeria, a provocat ieri moartea a peste 500 de persoane, a declarat un martor ocular citat de Reuters. Fotoreporterul agenției Reuters Akintunde Akinleye, prezent la locul exploziei, a declarat că a numărat peste 500 de cadavre carbonizate, numărul lor putând ajunge chiar la 700.Crucea Roșie din Nigeria a confirmat că bilanțul victimelor exploziei din Nigeria
Kylie, vedeta model în 2006

Los Angeles (MF) - Cântăreața Kylie Minogue s-a situat pe primul loc într-un top pe anul 2006 al vedetelor care au constituit un model de comportament pentru adoles-
Incendiu în 
Filipine

Manila (MF) - Un incendiu produs luni, într-un magazin din orașul fili- pinez ormoc, care comercializa petarde, a provocat moartea a 23 de persoane. Potrivit primelor indicii, pertadele au determinat incedierea deco- ratiunilor de Crăciun din apropiere. Cele 23 de cadavre, printre care al unei femei însărcinate și ale unor bebeluși, au fost descoperite în toaleta magazinului, unde clienții se refugiaseră. Alte nouă persoane rănite au fost internate în spital. Autoritățile au deschis o anchetă. Magazinul nu avea licență pentru a vinde articole pirotehnice.

Ce a mai rămas (Foto: epa)

Brown (Foto: EPA)

A murit

Kylie Minogue (Foto: epa)

Alianța (MF) - Cân
tărețul James Brown, ț
care s-a autoproda- 
mat „Nașul muzidi i
soul" și cel mai munci- I
tor om din lumea I
divertismentului, a în- i
certat din viață, luni, la i
vârsta de 73 de ani, a I
anunțat managerul 
său. Brown a murit la I
Emory Crawford Long 
Hospital din Atlanta, 
după ce fusese inter- I
nat sâmbătă, fiind i
diagnosticat cu o i
formă gravă de pneu- I
monie. Cântărețul, 
cunoscut de aseme- i
nea ca „Mr. Dyna
mite", a adus cuvântul 
„funk" în mainstream- î
ul muzical și a influ- i
ențat mai multe ge- i
nerații de muzicieni de I
culoare. î

De Crăciun, cu

I Ivo, delfinul grădinii zoologice din Duis- : burg, Germania, a primit o mulțime de pești

■ Actrița Angelina Jolie 
și-a petrecut Crăciunul 
cu refugiații din Costa 
Rica.

San Jose (MF) - Starul Angelina Jolie și-a petrecut sărbătorile de Crăciun împreună cu refugiații din Costa Rica în calitate de ambasadoare a bunăvoinței pe lângă înaltul Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite. Jolie a sosit în Costa Rica, luni, pentru a vizita o tabără de refugiați columbieni și pentru a se întâlni cu câțiva oficiali din această țară, conform unui comunicat emis de înaltul Comisariat pentru Refugiați. în această țară există aproximativ 11.500 de refugiați și 
de la Moș Crăciun. (Foto: epa)
Titlu onorific de cavaler

Dublin (MF) Bono, solistul trupei U2, va primi titlul britanic onorific de cavaler, pentru contribuția la evoluția industriei muzicale și pentru acțiunile sale umanitare. Bono va primi titlul onorific de la ambasadorul britanic din Irlanda, David Reddaway, în cadrul unei ceremonii care va avea loc la Dublin, imediat după Anul Nou. Un purtător de cuvânt al cântărețului născut la Dublin, al cărui nume real este Paul Hewson, a spus că acesta este flatat să primească acest titlu. Titlurile de cavaler sunt acordate de regină, la sfatul Guvernului. Printre cei care au primit distincția, deși nu sunt cetățeni britanici, se numără Bill Gates, Placido Domingo, Rudolf Giuliani, Steven Spielberg și Simon Wiesenthal. Starul rock nu va primi și titlul de „Sir”, pentru că nu este cetățean britanic.

Flori pentru cei morți (Foto: epa)
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ar putea fi de 500 de persoane. „Este o zonă foarte populată. Vorbim despre sute de morți. Șaizeci au fost transportați la spital, cu arsuri grave. încă nu putem confirma numărul morților, care poate fi de 300, 400 sau 500”, a declarat secretarul general al Crucii Roșii, Abiodun Orebiyi.Sute de persoane veniseră să sustragă petrol dintr-o conductă, după ce hoții spărseseră țeava în timpul nopții, la Abule Egba, o zonă foarte populată, a declarat Abiodun Orebiyi. Un alt membru al Crucii Roșii aflat la locul incidentului a precizat că „multe persoane au fost arse, iar (cadavrele lor) sunt împrăștiate pe pământ”.
cente. Starul australian s-a situat pe primul loc în topul realizat de revista britanică Sugar, după ce a învins lupta cu o boală gravă, cancerul la sân, și s-a întors pe scena muzicală internațională cu turneul „Showgirl”, întrerupt anul trecut.„Kylie este un adevărat model. Este prietenoasă, extrem de frumoasă, talentată, iar anul acesta a arătat cât este de puternică”, a indicat editorul șef al revistei, Annabel Brog.Cântăreața Christina Aguilera s-a situat pe locul al doilea în acest top și este urmată de actrița Hilary Duff și de cântărețele britanice Lily Allen și Charlotte Church. Câștigătoarea concursului American Idol, cântăreața Kelly Clarkson, s-a situat pe locul al șaselea.

Jolie a vizitat o tabără de refugiați columbienl (Foto. EPA)mulți dintre aceștia au fugit din Columbia din cauza conflictelor între grupările de guerilla de stânga, soldați și
Ceremonii comemorative

Jakarta (MF) - Statele din Asia au comemorat ieri împlinirea a doi ani de la catastrofa provocată de valurile seismice din Oceanul Indian, soldate cu moartea a 220.000 de persoane. în provincia indoneziana Aceh, unde au murit aproape 170.000 de oameni, ceremoniile au fost perturbate de inundații și alunecări de teren soldate cu zeci de morți. între 50.000 și 70.000 de indonezieni
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refugiații

forțele paramilitare. „Conflictul din Columbia constituie cea mai mare tragedie umanitară din emisfera vestică dar este 
locuiesc și în prezent în barăci prefabricate.în Thailanda, unde au fost 5.400 de victime, ieri au fost oficiate slujbe comemorative pe plaja Patong de pe Insula Phuket și' în satul Ban Nam Khem. în Sri Lanka, unde valurile au lăsat 31.000 de morți, autoritățile au decretat „Ziua securității naționale”. Ceremonii au fost organizate și pe insulele Andaman și Nicobar. 

foarte puțin mediatizat”, a indicat actrița, după ce a sosit la San Jose. „Mesajul meu de Crăciun pentru refugiații din Columbia este că mai există oameni în lume care nu au uitat de ei”, a spus Jolie.Aproximativ trei milioane de columbieni au fost forțați să-și părăsească locuințele din cauza conflictelor armate care durează de peste două decenii și cei mai mulți sunt refugiați în propria țară. Alți 500.000 de oameni au fugit în alte țări din regiune.înaltul comisariat pentru Refugiați a indicat că aceasta este cea de-a doua călătorie a lui Jolie în regiune de când actrița a devenit ambasadoare a bunăvoinței pentru ONU, în 2001.

Paradă Pe străzileorașului Caii din Columbia a avut loc, luni, para- I da cu cai a târgului orga- i nizat în fiecare an.
(Foto: EPA)


