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Timp însorit. Cerul va fi variabil. Integrarea aduce scumpiri
dimineața la prân2 seara

e Finanțare. Guvernul a alocat 26,844 milioane de lei pentru finanțarea unor lucrări de construcție, reparații și amenajări pentru un număr de 20 de unități de asistență socială și 9 unități de asistență medico- socială. în județ, banii vor veni pentru unitatea de asistență medico-socială Hunedoara, din municipiul Hunedoara. (I.J.)

■ Prețurile combusti
bililor și electricității 
vor crește din cauza 
majorării accizelor.

tibil pentru motor vor crește de la 1 ianuarie 2007, când intră în vigoare noi niveluri ale accizelor. Accizele pentru electricitate vor fi majorate, de la 1 ianuarie, cu peste 30%, iar în cazul benzinei cu plumb taxa va crește cu 6,6%, potrivit prevederilor Codului Fis-Deva (C.P.) - Prețurile la energie electrică, benzină cu plumb, păcura și gazele naturale utilizate drept combus- cal referitoare la accizele

armonizate. în cazul electricității utilizate în scop comercial, acciza va urca de la 0,19 euro/MWh, la 0,26 euro/ MWh (36,8%), iar taxa pentru electricitatea destinată sectorului necomercial, inclusiv populației, va urca cu 33,3%, de la 0,39 euro/MWh, la 0,52 euro/ MWh. Vor exista și pro

duse la care accizele nu se vor mai aplica sau vor fi reduse. Astfel autoturismele și autovehiculele, aparatele de aer condiționat și cuptoarele cu microunde nu mai sunt supuse accizelor. Acciza pentru cafea se va reduce treptat, începând din 2007, astfel încât în 2011, aceasta să fie eliminată, /p.5

Hniivi ■la Școala linde și proză literară. Articolele au fosta”f noua revistă a elevilor de enerală Pui, cuprinde poezii, co-culese de elevi și profesori. 7p.3 (Foto: u.)

Prinși cu lemne-n sac
Turdaș (M.T.) - Doi bărbați din comuna Turdaș au fost prinși în flagrant în timp ce furau lemne de foc. A. M., agent de pază la o societate din Deva și I.S., administrator la o societate comercială, au fost prinși în timp ce furau lemne de foc din magazia aparținând DJD Hunedoara - Secția Orăștie, situată pe raza localității Turdaș, unde primul efectua serviciul de pază. Cei doi sunt cercetați în stare de libertate pentru furt calificat.

în ultimele două zile polițiștii hunedoreni au ridicat în vederea suspendării 31 de permise de conducere. De la 1 ianuarie cei care își pierd permisele vor fi obligați să susțină din nou proba de legislație rutieră.
(Foto: T. Mânu)

Petarde comercializate ilegal
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■ Un tânăr din Vulcan 
a fost prins în timp ce 
comercializa ilegal 27 
de cutii cu petarde.

Deva (M.T.) - Tânărul S.R., de 17 ani, din Vulcan, fără ocupație, fără antecedente penale, a fost prins de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Vulcan, în timp ce

comercializa ilegal 27 cutii cu petarde clasa I. „Tânărul este cercetat pentru comiterea infracțiunii prevăzute de Legea 126/1995, modificată, privind regimul materiilor explozive”, declară purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, subinspector Bogdan Nițu. La nivel național, polițiștii au constatat 58 infracțiuni și 54 contravenții și peste 400 de

mii de materiale pirotehnice au fost ridicate, în vederea confiscării. Numai obiectele pirotehnice de distracție foarte mici, din clasa I, de tipul artificiilor, cu o masă maximă de amestec pirotehnic de trei grame, steluțe, lumânări scânteietoare, jerbe cu scântei, minifacle, minisori, inele de foc, sateliți pot fi comercializate populației, /p.3

Creditare
Deva (C.P.) - BNR a supus dezbaterii publice un nou regulament privind creditele destinate populației. BNR renunță să mai impună băncilor să ceară avansul de 25% la creditele imobiliare. Noul regulament ar urma să intre în vigoare în martie 2007. /p.5

Rata inflației in luna noiembrie
Rț*' I Octombrie HL,. I Noiembrie 
Rata inflației în noiembrie a

fiber oursa- :>VS

Tâlhărit de prietenii de pahar
■ Prietenii i-au luat din 
casă un DVD player și 
au cerut 100 de lei, 
pentru a-i fi restituit.

Lupeni (M.T.) - Un bărbat din Lupeni, Eugen D., de 41 de ani, a fost vizitat, de Crăciun, de două cunoștințe, respectiv Iosif Anton S. și Ciprian D. cărora trebuia să le restituie o mai veche datorie, în bani. Toți trei au consumat băuturi alcoolice, iar la un moment dat Ciprian D. l-a lovit cu palma peste față pe Eugen D. și

i-a luat din casă un aparat DVD. Pentru restituirea aparatului, Ciprian i-a cerut lui Eugen 100 de lei. Bărbatul a fost de acord și împreună cu cei doi s-au deplasat la un bancomat, de unde a ridicat suma de bani solicitată. Le-a dat banii celor doi, iar aparatul DVD i-a fost înapoiat. Eugen a depus împotriva celor doi o plângere penală, iar aceștia au fost prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani, care a dispus cercetarea lor în stare de libertate, pentru tâlhărie.

UN AN NOU FEHKA ?

RECLAMA

mailto:cuvantul@informmedia.ro


joi, 28 decembrie 2006
J 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4-J4 4 4 4 4 4 4 4 -. 44 4 4 4 4 ~4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4• în familie Europarlamentarii PRM vor adera la grupul politic al Naționalismului Luminat care va fi înființat în PE, în luna ianuarie, la inițiativa liderului Frontului Național din Franța, Jean-Marie Le Pen.

UE rămâne 
deschisă

Helsinki (MF) - Uniunea Europeană rămâne deschisă pentru țările din sud-estul Europei, în pofida faptului că liderii europeni au privesc cu reținere o viitoare extindere a UE, a declarat, ieri, comisarul european pentru Extindere, Olli Rehn. „Ușile UE nu s-au închis după summitul din decembrie”, a scris Rehn într-un cotidian finlandez. Finlanda a asigurat președinția UE in al doilea semestru al anului 2006. UE se va extinde la 27 de membri, din 1 ianuarie 2007, odată cu aderarea României și Bulgariei. în timpul sum- mitului, liderii UE au insistat asupra necesității ca toate statele care doresc să devină membre UE să îndeplinească toate condițiile de aderare.

Olli Rehn (Foto: EPA)

PD și RID au pus de-o colaborare

Jaap de Hoop
Scheffer (Foto: EPA)

Mandat 
prelungit 
Bruxelles (MF) - 
NATO va prelungi în 
ianuarie mandatul 
secretarului său ge
neral, olandezul Jaap 
de Hoop Scheffer, 
acesta urmând să 
rămână în funcție 
până la sfârșitul lui 
2009. Consiliul 
Atlanticului de Nord, 
care regrupează 
ambasadorii celor 26 
de state membre, ar 
trebui să adopte 
decizia în cadrul 
viitoarei sale reuniuni, 
probabil în jur de 10 
ianuarie, a declarat o 
sursă din cadrul 
NATO. Scheffer, fost 
ministru de Externe 
în Olanda, a devenit 
secretar general al 
NATO în ianuarie 
2004, pentru un man
dat de patru ani, care 
va expira la sfârșitul 
lui 2007. El l-a succe
dat pe britanicul 
George Robertson.

S Liderii PD - PLD vor co
labora la restructurarea 
Guvernului și inițiază o 
fundație a unității dreptei.

București (MF) - Liderii PD și PLD au convenit, ieri, să colaboreze în plan parlamentar pentru a sprijini o serie de proiecte, printre care și restructurarea Guvernului, cele două formațiuni urmând să înființeze și o fundație pentru unitatea dreptei.Președintele PD, Emil Boc, a declarat, după întâlnirea cu reprezentanții PLD, că grupu

rile parlamentare ale democraților și ale liberal-demo- craților vor colabora pentru susținerea unor proiecte în Camera Deputaților și Senat.„Am găsit sprijin pentru proiectele politice importante care se află pe agenda Parlamentului: ANI, restructurarea Guvernului, legea audiovizualului, precum și la procesul de descentralizare”, a anunțat Boc.
Unitatea drepteiPe de altă parte, Theodor Stolojan a precizat că PD și PLD vor iniția o fundație a

unității dreptei.Fostul lider liberal a arătat că, „deocamdată”, PD și PLD nu au nevoie de un protocol de colaborare.„Noi suntem cei care am luptat pentru Alianța DA. Cei care vorbesc astăzi în numele PNL sunt cei care au votat împotriva Alianței Dreptate și Adevăr și cred că nu greșesc dacă spun că au făcut tot ce era posibil pentru a o dinamita”, a arătat Stolojan.La rândul său, liderul democrat Emil Boc a precizat că, având în vedere că actualul Guvern nu mai are

majoritate, PD nu va „bate la poarta PSD și PRM” pentru a cere sprijin politic.Boc a menționat că liderii grupurilor parlamentare ale democraților și cei ai libera^ democraților vor avea reuni, ni periodice pentru susținerea unor proiecte în Camera Deputaților și Senat.întrebat dacă PD și PLD ar putea candida împreună pe liste la alegerile pentru Parlamentul European, Emil Boc a răspuns: „Colegii noștri sunt în plin proces de formare a partidului, deci nu se pune un asemenea subiect pe agendă”.

Rezervele de Stat, 
laUDMR

București (MF) - Fostul subprefect al județului Harghita, Dezsi Iosif Zoltan (UDMR), a fost numit, ieri, prin decizie a premierului Tăriceanu, în funcția de președinte al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat, în locul lui Sorin Vicol (PC), care a demisionat odată cu retragerea PC de la guvernare.Sorin Vicol,. membru al Partidului Conservator, a preluat conducerea Rezervelor de Stat în ianuarie 2005, după ce a demisionat din funcția de președinte al fostei Autorități Naționale de Control.

Iliescu 
în Playboy

București (MF) - Fostul președinte Ion Iliescu susține că Traian Băsescu poate fi învins în alegeri de un intelectual, „un politician rasat”, serios și pus pe treabă, nu de cineva care să-i semene actualului șef al statului, respingând teoria că acesta poate fi bătut cu propriile arme.Ion Iliescu, președinte al țării timp de 10 ani, a făcut portretul robot al celui care ar putea să-l bată pe Băsescu în alegeri, într-un interviu acordat revistei Playboy, număr care apare pe piață mâine, 29 decembrie.

în apărarea lui Saddam Hussein
■ Comunitatea internați
onală reacționează după 
confirmarea pedepsei 
fostului dictator irakian.

Bagdad (MF) - Organizația pentru apărarea drepturilor omului Human Rights Watch a făcut apel, marți, la Guvernul irakian să nu îl execute pe fostul dictator Saddam Hussein, apreciind că procesul acestuia nu a fost unul echitabil, relatează AFP, prezentând reacțiile comunității internaționale.„Impunerea pedepsei cu moartea, sentință care nu mai poate fi combătută în mod legal, este o altă eroare după cea privind procedura inechitabilă”, a declarat Richard Dicker, director al programu

lui Justiția internațională coordonat de Human Rights Watch.India, care întreținea relații restrânse cu Irakul condus de Saddam Hussein, a cerut clemență după confirmarea pedepsei capitale în procesul intentat fostului dictator.Marea Britanie și-a reiterat opoziția față de pedeapsa capitală după verdictul Curții de Apel irakiene. „Poziția noastră rămâne neschimbată. Ne opunem principiului pedepsei cu moartea, dar decizia aparține autorităților irakiene”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului britanic de Externe.Ministrul italian de Externe Massimo D'Alema a subliniat opoziția „necondiționată” a Italiei față de pedeapsa cu moartea. Saddam Hussein (Foto: epaj

Fostul președinte al SUA, Gerald Ford (Foto: epa)

A murit Gerald Ford
Los Angeles (MF) - Fostul președinte american Gerald Ford a încetat din viață, a anunțat soția sa.Ford a fost singurul președinte care nu a fost ales prin vot direct pentru posturile de președinte și vicepreședinte al Statelor Unite.El a fost numit vicepreședinte în 1973 după ce adjunctul lui Richard Nixon, Spiro Agnew, a demisionat pentru a nu fi condamnat pentru fapte de corupție.Atunci când Nixon a demi

sionat la 9 august 1974 pentru a evita punerea sub acuzare în scandalul Watergate, Ford a devenit președinte al Statelor Unite.O lună mai târziu după preluarea mandatului, la 8 septembrie 1974, președintele Ford a suprins întreaga na țiune americană după ce a acordat „o grațiere completă, liberă și absolută” fostului președinte Nixon, indiferent de infracțiunea pe care ar fi putut-o comite în timpul mandatului său.

Miron Beteg
mironbeteg@yahoo.com

Mărturisirile unui estic neaderat

lată, în sfârșit, și ultimul meu text „neeuropean". Urmează artificii, lanțuri umane, șampanie pe de-a moaca, discursurile mult mai spumoase și mai alcoolizate ale politicienilor, taximetriști nesimțiți, sarmale, icre din petrol, petrecerea bașkanilor din Cantina Primăriei, un somn mormăit și gata!, amețeala, transpirația și voma din 1 ianuarie vor avea un farmec continental, recuperator. Un plonjon în istorie. Românul va merge pe trei cărări, dar vor fi trei cărări europene. Probabil că de joia viitoare, ziua următorului meu articol, îmi va crește, brusc, respectul pentru mine însumi. Voi fi obligat să scriu nu doar despre politica bucureșteană. Voi 

fi nevoit să caut conexiuni ale hăhăitului cotrocenist cu ecourile pivnițelor Vaticanului și să pescuiesc idei, cum alții cărți, printre buchiniștii de pe cheiurile Senei. La câtă seriozitate ne îndeamnă Europa! Deja mă simt obosit.Flămânzii României sunt spe- riați de această aderare. Alții, mai delicați, mai intelectuali, o văd ca pe o despărțire de o identitate niciodată definită, dar măcar cu nume de cod carpato- danubiano-pontic. Flămânzii, s-o recunoaștem, se sperie din orice. Mulți au rămas speriați o dată cu dispariția lui Ceaușescu. Pe alții i-a înspăimântat trecerea în umbră a lui Ion Iliescu. Cei mai mulți par înghețați încă de la '907. E atâta pudoare istorică la săracii României, încât doar Gigi 

Becali mai reușește, azi, să-i scuture din amorțeală foșnind euroii 
integrării. Finuții, spuneam, văd aderarea ca o despărțire. Ca o sfâșiere. E atâta tristețe, de astă dată, în tonul lor, e atâta risipă de sentiment și lacrimă tricoloră, și-au rostuit atâta tremolo în glas invocând minunile plaiurilor mioritice încât, dacă nu ești atent, chiar ai senzația că au ce pierde. E ca și cum ți-ai imagina că ai o iubită la Galați, ai încărca-o cu toate darurile lui Dumnezeu și-ai începe să plângi că trebuie să te desparți de ea, uitând un singur lucru, aparent banal - că n-ai avut niciodată, dar niciodată, o iubită la Galați. Că-ți poți purta iubirile cu tine, fără să-ți imaginezi false geografii sentimentale. E, aci, după aderare, o tristețe aproape sexuală la toți

patrioții de duzină.In ceea ce mă privește, sunt mult mai optimist. Practic - de voie, de nevoie - un optimism al absurdului, o speranță a lipsei de perspective. Ca un tablou al unei prăpăstii. Nu mă despart de nimic, nu mă înglobez în nimic. Din punctul acesta de vedere n-am rupturi și n-am proximități. Nu-mi mai permit intransigențe, nu mai am îngăduințe. Sunt la vârsta banală a inutilității: Europa nu mai are ce face cu mine, România nu m-ar arunca, totuși, ca pe o haină veche. Și totuși, nici Europei, nici României nu le măi pot fi de folos. Nu mai am ce cuprinde și nu mai pot fi cuprins. Decât dacă aș poseda rezerve zdravene de nesimțire. Fac parte din generația care ar putea consfinți nesimțirea românească. Totuși, după ani, până și această rezervă se împuținează. Așa că singura 

i J J 4 4 4 4 4 4 J 4 4 4 4 4 4 J 4 4 4 4 4 4 4 4 4. despărțire dureroasă, organic dureroasă, ar fi cea de mine însumi, rătăcind într-un teritoriu în care Oda bucuriei să se cânte pe ritmuri de manele.Deși mă tem că dacă mă voi strădui să fiu un fals cetățean european, măcar câțiva ani, voi prinde și momentul în care manelele să fie interpretate de 
London Philharmonic Orchestra. Mărturisire de estic neintegrat: am un somn frânt, chinuitor. Sper ca măcar această trecere dintre ani să-mi dăruiască o noapte liniștită. Fără coșmaruri. E tot ce pot cere Europei. O noapte fără coșmaruri. Sper să nu cer prea mult. Nu mă gândesc doar la mine. Până la i- capăt, ce naiba să facă Europă- cu coșmarurile mele?

* 
* ★Punctele de vedere exprimate de colaboratorii ziarului nostru în rubricile de opinii nu coincid neapărat cu cele ale redacției.
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• Concurs. Copiii din întreaga lume, cuvârsta cuprinsă între 6 și 14 ani, sunt invitați să-și trimită picturile la birourile regionale ale Programului Națiunilor Unite pentru Mediu până la 31.12.2006. Tema concursului este schimbarea climatului. Câștigătorii concursu-, lui vor fi invitați la Ziua Mondială a Mediului, j în Tromso, Norvegia, pe 5 iunie 2007. (I.J.) 

Xx • Majorare. Alocația de hrană pentru copiii nou-născuți prematuri în maternități, care sunt hrăniți artificial, va crește de la 1 ianuarie 2007 cu 96%, de la 3,5 lei la 5,5 lei/perspană/zi. (I.J.)

Sărbători fără
■ Cine nu respectă no
ua legislație cu privire 
la obiectele pirotehnice 
riscă să facă închisoare.

Mihaela Tămaș
mihafila.tamas@informmedia.ro

„Miorița" - revista elevilor
Pui (I.J.) - Cu puțin timp în urmă, la Școala Generală Pui, școală cu bază materială bună, cu elevi de excepție și cadre didactice bine pregătite - a apărut primul număr al Revistei școlare pentru elevi și profesori, intitulată „Miorița”. „Elaborată într-o concepție originală și propunându-și de la bun început articole variate, semnate și culese de elevi și profesori, a apărut în Ajun de Crăciun, cu sprijinul colectivului de redacție format din: Emanuel Cicu (director), învățători Călin Butaș și Sorin Neag, Florin Hribal (tehnoredactare computerizată)”, declară Virgil Butaș, învățător, coordonator al revistei. Colindele, poeziile, proza literară sunt semnate de Nuță Robert, Vulc Nicoleta, Petea Anișoara, Florea Paul, Bulbucau Vasile, Ciolea Adrian, Vulc Dra- goș, Donca Andreea, Mircea Diana, Lung Emanuel, Finucă Claudiu, Stanciu Lore- dana, Iloiu Andreea și sunt dedicate Marii Sărbători a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos - Crăciunul.

Deva - După ce la sfârșitul anului trecut, 429 de persoane au fost rănite, 2 și-au pierdut viața și s-au înregistrat importante pagube materiale, legislația în acest an a devenit mult mai strictă. Astfel, a fost adoptată și promulgată Legea 406/2006, pentru completarea și modificarea Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive. Societăților comerciale, care până acum asigurau distribuirea către populație aunor astfel de produse, conform noii legislații, li se restricționează comercializarea către persoanele fizice și folosirea de către acestea a obiectelor pirotehnice din clasele II - IV și a unor produse pirotehnice din casa I, cum ar fi petardele și pocni- torile. De asemenea, se interzice persoanelor fizice confecționarea, deținerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice altă opera

Anul trecut, petardele erau liber comercializate (Foto: T. Mânu)țiune cu obiecte artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice din clasele II-IV, T.l, T.2, precum și a artificiilor din categoria „o- biecte zburătoare luminoase” și a pocnitorilor din clasa I.
Pedeapsa cu închisoareaSancțiunea prevăzută de noua lege, pentru persoanele juridice și fizice, este închisoarea de la 3 luni la un an. în ceea ce privește stocurile

de astfel de produse, introduse conform vechii legislații, în condițiile actuale acestea nu mai pot fi comercializate către persoane fizice, ci numai firmelor autorizate și specializate in executarea focurilor de artificii.La nivel național, de la începutul anului 2006, au fost importate aproximativ 900.000 kilograme de materiale pirotehnice. La aceste cantități adăugându-se cele apro

ximativ 600.000 kilograme de articole pirotehnice din clasa I - II, rămase în stoc de anul trecut. Până la sfârșitul sărbătorilor de iarnă, polițiștii vor supraveghea locurile unde se organizează focuri de artificii, inclusiv în ceea ce privește respectarea prevederilor legale privind condițiile ce trebuie întrunite de locurile respective pentru evitarea incendiilor sau a altor pericole.
Se vrea calitate în învățământ
■ Din 2007 ministrul 
Educației dorește o 
creștere a calității 
învățământului.
Călin BicăzanDeva - Creșterea calității învățământului național o- dată cu integrarea României în Uniunea Europeană, a a- juns o prioritate pentru Mihail Hărdău, ministrul Edu

cației și Cercetării, care vizează elaborarea strategiei „de pregătire a cetățeanului european”. între priorități apar următoarele: dezvoltarea cadrului național pentru calificări, validarea achizițiilor dobândite în contexte de învățare nonformale, asigurarea calității educației și a formării profesionale, inter- corelarea învățării cu experiența la locul de muncă, asigurarea accesului la educație

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 
de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 
cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 
Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 
alături de cele mai interesante comentarii.

întrebarea săptămânii:

Vot prin 
SMS

DA

.^.Primul an al integrării în Uniunea 
J^uropeană va fi unul mai ușor 

pentru români?

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.

învățământul va crește în calitate din 2007

■ x

5și a echității educaționale, precum și consilierea și orientarea elevilor.Odată cu intrarea în Uniunea Europeană, România trebuie să facă față tuturor cerințelor de calitate și competitivitate în educație și cercetare. Inspectorul general din cadrul Inspectoratului Școlar Județean, Anișor Pârvu, consideră că creșterea calității învățământului este în curs de desfășurare în România și că această creștere va continua atâta timp cât școlile vor beneficia de fonduri pentru infrastructură. „Consider că se va înregistra o creștere a calității învățământului pentru că sunt semnale că se va continua cu finanțarea pentru infrastructura școlară. Susținerea materială constituie cel mai important element pentru materializarea acestei creșteri a calității învățământului. Un profesor bine plătit va avea un randament mai bun și o calitate superioară a predării”. Anișor Pârvu mai afirmă că diferența între învățământul național și cel european este făcută de dotarea didac-

Anișor Pârvutică. „învățământul românesc este în multe situații peste cel european. în parteneriatele pe care școlile noastre le au cu cele europene, s-a recunoscut cu fair-play că europenii au ce învăța de la școala românească. în timp calitatea învățământului nostru va crește așa cum își dorește domnul Hărdău. Sunt convins că așa va fi”.
PĂREREA TA CONTEAZĂ: Ați cumpăra o mașină din țară sau din străinătate în 2007?

Mi-aș cumpăra una de afară pentru că eu consider că mașinile străine sunt mai bune. Calitatea motorului este mai bună. Tot mecanismul de funcționare al mașinii este mai bun. La noi până și ‘ vopseaua e proastă. 
DAnilA Inclezan,
Deva

Din străinătate evident. Eu tot de acolo îmi cumpăr pentru că e mult mai rentabil să achiziționezi una la second-hand. Cel puțin pentru mine așa e. Din păcate taxele de înmatriculare sunt prea mari.
Mihail Cristoi, 
Deva

Eu n-o să-mi mai cumpăr nici o mașină, nici din țară și nici din străinătate. Nu pentru că nu mi- aș permite, dar am avut mai demult un accident, iar acum mașinile nu mai sunt o atracție pentru, mine.
Valeriu Drăgulin, 
Deva

Cred că mi-aș cumpăra una din străinătate. Odată cu eliminarea taxelor vamale e mult mai rentabil să iei o mașină de dincolo pentru că alta e calitatea. Și mașinile autohtone sunt bune, dar puțin cam scumpe.
Mihai Moldovan, 
Deva

Aș achiziționa una din străinătate pentru că autoturismele sunt acolo mult mai fiabile, iar calitatea e alta față de cele românești. Doar pentru că e mai sigură aș alege una din străinătate.
Vasile Bolfoș, 
Deva

mailto:mihafila.tamas@informmedia.ro


joi, 28 decembrie 2006
1856 - S-a născut Woodrow Wilson, al 28-lea președinte 
al Statelor Unite ale Americll, laureat al Premiului Nobel

1869 - William F. Semple 
brevetează guma de mestecat.
1895 - Prima reprezentație publică 
a cinematografului fraților Lu- 
mlere, la Paris, In „salonul indi
an" de la Grand Cată, moment ce 
marchează nașterea cinematogra
fului. 

1986 -

1937 - A murit compozitorul 
francez Maurice Ravel (n 1875).
1954 - S-a născut actorul ameri
can Denzel Washington.________

A murit cineastul rus Andrei ^arkovsltl («Andrei
Rubliov», «Călăuza») (n. 1932).________________________
2004 - A încetat din viață, la vârsta de 71 de ănl, seri' 
itoarea americană Susan Sontag (foto).

3° joi 6°minim maxim
Prognoza pentru astăziAzi cerul va fi noros. Maxima va fi de 6°C, iar minima de 3°C.
Prognoza pentru două zile
Vineri. Vremea va fi însorită și va bate vântul. Maxima va fi de 11°C, iar minima de 7°C.
Sâmbătă. Cerul va fi noros și va bate vântul. Maxima va fi de 12°C, iar minima de 6°C.
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Berbec
Este posibil să aveți probleme acasă, dar se pot rezolva 
rapid. Pentru a evita o ceartă, nu trebuie decât o vortA 
bună sau un gest tandru la adresa partenerului de viață.

Taur
Dimineață s-ar putea sl l|l confuz, cm ce vă poate afec
ta relațiile sentimentale, Vă recomandăm să fiți calm și să 
nu provecați o ceartă cu partenerul se viață.

Gemeni
Nu este momentul să vă ambiționați sl rezolvați singur 
problemele casei, pentru că s-ar pM sl nu aveți succes. 
Acceptați ajutorul familiali:

Rec
Dimineață sarSafl nemulțumit și nervos pentru că nu reușiți 
să plecați într-o excursie. încercați să vă stăpânițil Cei din 
jur: nu sunt obligați să vă suporte Ieșirile.

Leu
Dimineață sunteți măcinat de sentimente contradictorii, dar 
o femele mal te vârstă din familie vă ajută să vi le clarifi
cați.

Fecioară
Aveți tendința să exagerați te privința sentimentelor și a 
afacerilor. Hi sfătuim să fiți mal moderat, pentru dl riscați 
să vă c„zamaglțl prietenii.

Balanță
S-ar putea să aveți o zi proastă pe plan sentimental. gtafl. 
însă, o mare capacitate de comunicare și puteți să depășiți 
taste neînțelegerile cu persoana ImBM.

Scorpion
Dimineață este oosibii să suferlți o dezamăgire pe plan sen
timental, motiv oentru care sunteți indispus. Vă sfătuim 
să vorbiți deschis, ca să evitați neînțelegerile.

Săgetător
Astăzi reușiți să faceți tot ce v-ațl pronus. Pe plan senti
mental, s-ar putea să aveți probleme din cauza orgoliului. 
Ar fi bine să bați oovadă de mai multă răbdare cu persoana 
iubită.

Calendar Crețtlri-Ortodox_____________
Sfinții 20.000 de mucenici arși în Nicomidia.

Calendar Romano-Catollc_______
Ss. Prunci Nevinovați, m.

Calendar Greco-Catolic__________
Ss m arși de vii în Nicomedia (+303).

Soluția integramel din numărul 
precedent: P - S - FOC - ZAPADA
- PF - TUNURI - U - TIFIC - SAL
- NOIAN - VG - SES - TARAI - E 
-IA - POL - AE - LG - ZAR - 
SOBRA - NE - SCHI - VASC - HO
- BATAI - ZI - OL - MAMA - 
MOTAN - SUTA

Energie electrică __ _______ -
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice.

TELEFOM8 UTOI
Dispecerat apS rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
OJ.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

ti Capricorn
Dimineață nu sunteți mulțumit de ninli fi aveți tendința 
să criticați pe toată lumea. Nu «i enervați pentru nimi
curi. Calmați-vă șl nu provocați discuții te contradictoriul

Vărsător
Nu este momentul să începeți noi activități, pentru că nu 
sunteți într-o formă prea bună. S-ar putea să întâmpinați 
câteva obstacole, dar le depășiți cu bine.

Pești j

Nu este momentul să începeți noi activități, pentru că nu 
sunteți într-o formă prea lână. S-ar putea să întâmpinați 
câteva obstacole, dar le depășiți eu bine.

Gaz ________ __ ______________ _________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 
metan.

Apă______________________________ _____
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei pota
bile.

Rulou de pui cu pastă de 
brânză

Ingrediente: Piept de pui 200 g, brânză proaspătă, 50 g cașcaval, 50 g pesmet, 50 g cartofi, verdeață, 50 g smântână, 50 g unt.
Mod de preparare: Pieptul de pui se spală, se aplatizează cu ciocanul de carne, se sărează și se piperează după care se adaugă cașcaval, brânză, verdeață și unt, se rulează și se dă prin pesmet. Se prăjește în baie de ulei. Cartofii necurățați se spală bine se pun la cuptor, când sunt gata (aproximativ 20 minute), se taie în 3-4 bucăți, se prăjesc în puțin ulei cu sare, piper și cimbru. Preparatul se montează astfel: ruloul porționat alături de cartofii în coajă și peste rulou se pune smântână și puțină verdeață.

(Foto: arhivă)Poftă bună!

7:10 Antrenorii (film, r) 
8:50 Vrei să fii No. 1?
9:00 Spiridușii (ep. 2, fan-
Eltezie muzicală, SUA, 

1967)
9:30 Desene animate. 

Spioanele
10:25 TVR singurul prieten 
10:35 Premiile Laureus 2006

(I)
11:40 Crăciun furat (come-

Hdie, SUA, 2003). Cu: 
Tony Danza, Lea 
Thompson, Angela 
Goethals, Betty White. 
R.: Gregg Champion 

13:15 Vrei să fii No. 17 
Din culisele Revelion 
2007

13:30 Desene animate. Club 
Disney (SUA)

14:00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

15:00 Teleshopping
15:30 Akzente. Emisiune în 

limba germană 
17:00 Jurnalul TVR 
17:20 Trei bărbați și o puș- 

Ștoaică (comedie, SUA, 
1990). Cu: Tom Selleck 

19:00 Jurnalul TVR. Sport

20:15 Vrei să fii No. 1?
Prezintă Luminița 
Anghel și Cătălin 
Măruță

21:15 Parțial color. 0 televi
ziune mare cât inima 
meal

22:45 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

23:10 Bulletproof
. (comedie/acțiune, SUA, 
1996). Cu: Damon 
Wayans, Adam San
dler, James Caan, Jeep 
Swenson. R.: Ernest R. 
Dickerson

0:45 TVR singurul prieten 
1:10 lama ce trece...
O (dramă, SUA, 2003). 

Cu: Zooey Deschanel, 
Darrell Larson, John 
Bedford Lloyd. Ed Har
ris

3.-00 Jurnalul TVR (r)
3:45 Crăciun furat (film, r) 
5:10 Premiile Laureus 2006

(I) (reluare)

7:00 Știrile ProTv: Ce se 
întâmplă doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:15 Zâmbiți, vă rog (ep. 2) 
11:00 Miracolul de pe strada 

H34 (film, r) 
13:45 Zachary Beaver - cel 

Hmai gras băiat din 
lume (dramă, SUA, 
2003). Cu: Sasha 
Neulinger, Jonathan 
Lipnicki, Cody Linley, 
Jesse Pennington. R.: 
John Schultz

16:00 Tânăr și neliniștit (s).
S Cu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom

17:00 Rețetă pentru un
O Crăciun perfect (come

die, Canada, 2005). 
Cu: Christine Baranski, 
Carly Pope, Bobby 
Cannavale

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

Vremea

20:30 Banii vorbesc
IS (comedie/acțiune, SUA, 

1997). Cu: Charlie 
Sheen, Chris Tucker, 
Heather Locklear, Paul 
Sorvino, Gerard Ismael. 
R.: Brett Ratner 

22:30 Copiii Iadului (come
die, SUA, 2000). Cu: 
Adam Sandler, Patricia 
Arquette, Harvey Keit
el, Reese Witherspoon. 
R.: Steven Brill

1:00 Banii vorbesc
(film, reluare)

3:00 Copiii Iadului
tă (film, reluare).

In distribuție: Adam 
Sandler, Patricia 
Arquette, Harvey Keit
el, Reese Witherspoon. 
R.: Steven Brill

4:30 Zâmbiți, vă rog 
(reluare)

5:15 Zachary Beaver - cel 
: -Ornai gras băiat din 

lume (film, r)

6:00 în gura presei cu 
Mircea Badea. 
Revista presei

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

9:00 în gura presei (r) 
10:00 Concurs interactiv 
11:00 Viverefs) 
12:00 Vocea inimii (s) 
13:00 Obseivator 

cu Simona Gherghe 
13:45 Ziua judecății 

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

fad 
18:00 Vocea inimii (serial,

13 dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 
Bodochi, Maria Di- 
nulescu

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

20:15 Robin Hood, prințul
H hoților (aventuri, SUA, 

1991). Cu: Kevin Cost
ner, Morgan Freeman, 
Christian Slater, Mary 
Elizabeth Mastranto- 
nio. R.: Kevin Reynolds 
Povestea lui Robin 
Hood e una dintre cele 
mai mari aventuri din 
istorie, o legendă care 
a supraviețuit 800 de 
ani și a generat câteva 
ecranizări memorabile. 

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

23:50 Extragerea Joker și 
Super Loto 5/40 

24:00 Small Town Conspira
cy (thriller, SUA 2003). 
Cu: Zen Gesner

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Observator (r) 
4:15 Animax: „Roboți 

uriași - Heavy Gear"

9:00 Jeremiah (s, r) 10:00 
Tonomatul DP2 11:30 Cara
catița (s) 1230 Cum să nu ne 
îmbrăcăm (r) 13:00 Bugetul 

■ meu (r) 13:30 Teleshopping
14:00 ABC... de ce? 14:30 
Poveste fără sfârșit (s, aven
turi, SUA 2001) 15:00 împre
ună în Europa! Emisiune în 

* limba maghiară 16:00 Jurnalul
TVR (r) 16:30 Tribuna par
tidelor parlamentare 17:00 
Jeremiah (s, SUA 2000) 18») 
Lecția de... sănătate. Puterea 
consumatorului (doc. Marea 
Britanie) 18:35 Caracatița (s) 
19:25 Câțiva pași spre un 
management mai bun (doc., 
Anglia, 1996) 20:00 Pe urma 
banilor (documentar, Finlan

7:00 Suflete rănite (r) 9:00 
Culoarea păcatului (s, Brazilia, 
2004) 11.-00 Bărbatul visurilor 
mele (r) 12:00 Pariul iubirii 
(serial, Mexic, 2004) 13:00 
Jurământul (s) 1530 Suflete 
rănite (s) 1730 Poveștiri ade
vărate 1830 Rebelde (s) 1930 
SOS, viața mea! (s, Argenti- s 
na, 2006). Cu: Natalia Oreiro, 
Facundo Arana, Carlos Belloso, 
Caria Peterson 2130 Tărâmul 
pasiunii (s) 22:45 Special 
ACASĂ cu Gabriela Spanie * 
23:45 Jurământul (s) 1:45 > 
Poveștiri adevărate (r) 2:45 
Lori (r) 4:00 Amy, fetița cu 
ghiozdanul albastru (s)

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

da, 2005) 21:00 Ora de știri 
22:10 Sărutul șarpelui (dramă) 
0:10 Marcă înregistrată

8:45 Revista presei 9:00 Dimi- 
' neața cu Răzvan și Dani 11:00

Ce bine e acasă! (s) 12:00 
Look who is winning 13:00 
Țara Iu' Papură Vouă (diver
tisment) 13:20 Look who is 
winning 1430 Emil și detec
tivii (film de familie, Germa
nia, 2001) 16:20 Bărbatul din 

’ vis (s) 1720 Naționala de bere 
1830 Știri Național TV 20:00 
Agenția de talente (acțiune/ 
comedie, SUA, 2003). Cu: 
Michael J. Fox. R.: James Lap- 
ine 22:00 FBI în prima linie (s) 
2230 UItraviole* (s)

10:10 Telefonul de la miezul 
, nopții (s) 11:45 Telefonul de 
1 la miezul nopții (s) 12:45 Ver

dict: Crimă! (r) 13:45 Taz- 
Mania 14:15 O familie ciu
dată (ep. 1) 14:45 Joan din 
Arcadia (r) 15:45 Teleshop
ping 16:00 Ca-n familie (r) 
16:45 Tancul (aventuri/război, 
SUA, 1984) 19:00 Viața la 
Casa Albă (s) 20:20 Dispăruți 
fără urmă (s) 21:30 Ca-n fa
milie (s) 22:00 Obsesia uci- 
gașă (thriller, SUA, 1995) 
24:00 Bette (s)

7:00 Conan aventurierul (ep. 
4, aventură, Germania/SUĂ, 
1997) 8:15 Indianul din dulap 
(film,- r) 1030 Teleshopping 
1.1:00 Tele RON 13:00 Play 
14:30 Dragoste și putere (s) 
15:00 Mutări inofensive
(dramă) 1730 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 18fl0 Focus 19:00 
Cele mai uimitoare filme din 
lume 19:45 Celularul (s, Ro
mânia, 2006) 20:00 Gogo 
Mania (r) 20:30 Super Nan
ny. Cu Irina Petrea 22:00 
Trăsniți în N.A.T.O. 22:30 
Focus Plus 2330 Celularul (r)

14:50 Oameni și oameni 
(dramă, Franța, 2005).16:50 
Atenție, mor sosiilel (roman
tic, SUA 2004). 18:20 Bun ve
nit îh junglă I (aventuri, SUA 
2003). 20:00 Lună de miere cu 
mama (comedie, SUA 2005). 
21:35 Love, etc. - O conver
sație cu Tudor Giurgiu (Româ
nia, 2006) 21:50 Legături bol
năvicioase (romantic, Româ
nia, 2006). 23:20 Război th 
deșert - Orfanii (Ep. 11, 
acțiune, SUA 2005). 0D5 Huff 
- In oraș (Ep. 24, comedie, 
SUA 2005).

13:20 EU, România 14:50 
Realitatea bursieră 1520 Fa
brica 16:50 Marfă 17:00 Rea
litatea de la 17:00 17:15 Re
trospectivele anului 17:45 Edi
torii Realității 18:00 Realitatea 
de la 18:00 18:50 Realitatea 
zilei. Cu Răzvan Dumitrescu 
20:00 Realitatea de la 20:00 
20:50 România fără frontiere 
21:00 Realitatea de la 21:00 
21:50 Prima ediție 22:05 Zece 
pentru România 23:15 Reali
tatea all-indusive 24:00 Rea23:45 Philadelphia (dramă, 

SUA, 1993) 2») Focus (r)

7:30 Pistruiatul (reluare) 
(aventuri, România, 1973) 
12:00 Știri 1230 Teleshopping 
13:05 Marș forțat. Cu George 
Mihalcea 14:00 Teleshopping 
14:35 Lumea cărților. Cu 
George 1535 Euromaxx (doc
umentar) 16:00 Nașul. Talk
show cu Radu Moraru (r) 
18:00 61 Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 
Liceenii (comedie, România, 
1987). Cu: Dana Sirbu, Ion 
Caramitru, Tamara Buci- 
uceanu, Ștefan Bănică Jr.. R.: 
Nicolae Corjos 22:00 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru

litatea de la 24:00

7.00 Clubul automobilele,,.0-
sice 800 Brainiac, maniaci ai 
științei 9:00 Garajul global 
10:00 Superstructuri 11:00 
Confruntări și fiare vechi 1200 
Clubul automobilelor clasice

24:00 Știri

13:00 Brainiac, maniaci ai 
științei 14:00 Garajul global 
1500 Hiperviteză 1600 Cum 
se fabrică diverse lucruri? 
17:00 Cum se fabrică 18:00 
Motociclete americane 20:00 
Minuni create de mâna omu
lui 2100 Cele mai bune mo
mente din 2006 23:00 Curse 
și fiare vechi 2400 Discovery 
Rewind 2006100 Lucruri care 
mi-au schimbat viața



ACTUALITATE /joi, 28 decembrie 2006
WINW.BEir.RB Norme noi pentru creditare
Deva (C.P.) - Acesta este site-ul Băncii Nationals a 
României. Accesându-I puteți alia informații financlar-ban- 
care (cursul pieței valutarei, elementele de politica mo
netară, problematica integrării europene din punct de 
vedere bancar, reglementări ale BNR.

Amplasarea aparatelor radar în data de 28.12.2008:
- DN 86: Băcia - Călan;
- DN 7: lălărăștl - Ilia - limita jud. Arad;

- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, ștr. Horea și Mlhai 
Eminescu.

■ BNR a supus dezba
terii publice un nou re
gulament privind credi
tele pentru populație.

Clara PAs
clara.pas@lnformniedla.ra

Deva - Potrivit documentului, Banca Națională renunță să mai impună băncilor să ceară avansul de 25% la creditele imobiliare. Noul regulament propus de BNR mai poate fi modificat până la data de 11 ianuarie 2007 și ar urma să intre în vigoare în luna martie a anului viitor. BNR spune că apropierea de momentul integrării României în UE este cea care a dus la schimbarea regulilor de joc. BNR nu mai vrea să intervină și lasă băncile să aleagă dacă vor sau nu să-și ia măsuri pentru a evita orice

fel de risc în relația cu clien- ții. în plus, celelalte reguli impuse de Banca Națională a României nu se modifică, deci condițiile de creditare rămân cele știute.Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale, Adrian Vasilescu, spune că e greu de estimat câte bănci vor renunța total sau parțial la garanții și la avansul pentru creditele imobiliare, care potrivit normelor BNR încă în vigoare nu poate fi mai mic de 25%.
Situația deveană„Modificările nu vor aduce mari schimbări pe piața caselor și apartamentelor de vânzare, dar ar putea opri creșterea chiriilor. Este posibil ca în municipiul Deva să se stabilizeze prețul apartamentelor din zona centrală pentru că aici s-a atins deja maximul.

în zonele centrale prețul apartamentelor se va stabiliza, iar I. 
periferie vor scădea. (Foto: cl

La periferie prețurile vor scădea. Sunt deja în faze de proiect noi centre rezidențiale, moderne, ale căror lucrări vor începe anul viitor. Acestea ar putea duce la un recul serios pe piața apartamentelor vechi. Apoi să nu uităm că anul viitor apare în tran

zacțiile imobiliare acel impo zit de 2 sau 3%, însă nu ere dem că va duce la creșterea prețurilor pentru că așa cum am mai spus sumele sunt de ja, în unele zone, mult prea mari pentru ceea ce se oferă” apreciază un agent imobiliar devean.

FARMACII DE SERVICIU

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enescu, 
nr. 14. ©-» 717659.
Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr. 33.©-» 
748080.
Farmacia „Arnica", str. G. Enescu, nr. 7. ©-* 713045.
DEVA
Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 
©-» 231515.
Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, nr. 
29. <©-»_211616, 224488.
Farmacia „Tacomi - Humanitas II", str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ©-» 211949.
ORĂȘTIE
Farmacia „Oros", sâmbătă, orele 8 - 23, duminică, orele 
9 - 18, str. N. Bălcescu, nr. 7. ©-» 240976.

Policlinica Stomatologie Deva. str. IVI. Kogălniceanu, zil
nic 8-20
Cabinet medical Individual STOMATO, dr. Dumitru 
Gudea Călan, Str. Independenței, 18A. ©-» 731509.
Cabinet Chirurgie maxilo-facială, dr. Zuberecz Richard,
Hunedoara, Piața Eliberării, nr. 5. ©-» 717686.

Reguli:
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Din 2007, vom bea cafea 
cu accize diminuate
■ Câteva produse nu 
vor mai fi accizate 
începând din 2007, 
conform Codului Fiscal.

Clara PAs______________________
dara, pas@lnformmedla.ro

Deva ■ Autoturismele și autovehiculele, aparatele de aer condiționat și cuptoarele cu microunde nu mai sunt supuse accizelor. în cazul autoturismelor și autovehiculelor se vor aplica taxe speciale care se vor plăti cu ocazia primei înmatriculări în România. „Pentru autoturisme și alte bunuri supuse accizelor, introduse în România în baza unor contracte de leasing inițiate înainte de data intrării în vigoare a noilor prevederi și care vor fi

încheiate după această dată, se vor datora bugetului de stat accize, în vigoare la momentul inițierii contractului de leasing”, declară Lucian Heiuș, directorul Direcției Generale a Finanțelor Publice Hunedoara. Codul fiscal prevede și faptul că motoarele cu capacitate de peste 25 CP destinate iahturilor și altor nave și ambarcațiuni pentru agrement vor fi supuse accizelor.
Accize mai miciDe anul viitor se reduc accizele aplicate cafelei, ceea ce ar putea însemna o reducere a prețului de vânzare către consumatori. Pentru a- nul 2007, accizele scad de la 680 euro/tonă la 612 euro/ tonă pentru cafeaua verde, de la 1.000 euro/tonă la 900 euro/

Cafeaua s-ar putea ieftini din 2007tonă pentru cafeaua prăjită, respectiv de la 4.000 euro/ tonă la 3.600 euro/tonă pentru cafeaua solubilă. Nivelul accizelor pentru cafea va fi redus anual până la zero, în anul 2011. Societățile care a- chiziționează produse supuse

accizelor nearmonizate din teritoriul comunitar vor trebui să se înregistreze la autoritatea competentă înainte de primirea produselor și să îndeplinească anumite obligații, cum ar fi, de exemplu, garantarea plății accizelor.
Viitoare afaceri în județ
■ Camera de Comerț 
promovează oportu
nități de afaceri pentru 
județul Hunedoara.

Clara PAs______________________
clara,pas@ inform mediaro

Deva - Oa oportunități pe care CCI Hunedoara le promovează sunt cele care vizează investițiile în producția de piese auto de schimb, altele decât cablajele auto. „în turism va continua dezvoltarea de proiecte atât în agroturism cât și în hoteluri și restaurante. Sigur, Straja va avea o altă perspectivă după finalizarea drumului de acces, iar zona Deva- Simeria va fi vizată de alte

Parcul Industrial Hunedoarasupermarket-uri. Numărul ABC-urilor, micile magazine universale de cartier a scăzut simțitor, semn că era lor a apus. Pe piață vor rămâne cei care vor găsi o nișă care să le asigure continuarea activității”, este de părere Călin Pogăciaș, directorul CCI Hunedoara. în ceea ce privește per

spectivele pe care le are Parcul Industrial de la Hunedoara, acesta consideră că este o alternativă interesantă pentru cei care hotărăsc să înceapă o afacere în municipiul Hunedoara, dar decizia de a investi într-o localitate sau zonă nU va depinde de existența unui parc industrial.

RedamațîiDeva (C.P.) - Pe perioada sărbătorilor, OPC are un serviciu de permanență. Oficiul pentru Protecția Consumatorilor Hunedoara are până în 8 ianuarie 2007 o echipă de intervenție care va soluționa orice recla- mație. Consumatorii pot depune reclamațiile în format electronic pe web site-ul www.anpc.ro, la link-ul reclamații, sesizări care în funcție de domiciliul reclamantului sunt distribuite operativ la oficiul teritorial corespunzător sau la telefonul consumatorului 0800 080 999.
Facilități financiare 
pentru proiecte agricole
■ Producătorii agricoli 
vor beneficia de faci
lități pentru accesarea 
fondurilor comunitare.

București (C.P.) - Pentru absorbția Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și a Fondului European pentru Pescuit, vor fi disponibile aceleași facilități de creditare care au fost folosite pentru proiectele SAPARD, prin Programul Fermierul. Astfel, va fi posibilă continuarea im

plicării băncilor comerciale în creditarea beneficiarilor acestor fonduri și continuarea garantării creditelor prin, Fondul de garantare înființat la nivelul MAPDR. Atât investițiile eligibile cât și scopul FEADR și FEP sunt similare celor din SAPARD. Sistemul de finanțare este același - 50% cofi- nanțare din totalul necesar investiției dorite de beneficiar. Beneficiarii fondurilor realizează deja un efort financiar mare pentru punerea în funcțiune a investițiilor realizate,

Pentru a încuraja investițiile în agricultură cu bani europeni, se 
acordă facilități la creditareși vor apela la creditele garantate, mai ales pentru a acoperi suma de 50% din investiție necesară cofinanțării și a-și ope- raționaliza proiectul. Actul normativ prevede câ ponderea de garantare va fi de 50% în

cazul creditelor pe termen scurt acordate în scopul realizării producției, și de 70- 100% în cazul creditelor pe termen scurt, mediu și lung contractate la realizarea investițiilor prin FEADR și FEP.

mailto:clara.pas@lnformniedla.ra
mailto:pas@lnformmedla.ro
http://www.anpc.ro
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• Combustibil. Poliția Comunitară din Deva va putea folosi lunar câte 300 de litri de carburant pentru fiecare dintre cele trei autoutilitare cu care instituția a fost recent dotată. Consumul a fost stabilit de consilierii locali, pe baza referatelor de specialitate. (M.S.)
• Premii. Cadourile oferite de Instituția Prefectului Hunedoara celor 65 de elevi hune- doreni care au obținut rezultate bune la olimpiadele școlare depășesc valoarea de 400 milioane lei vechi, premiile fiind asigurate din sponsorizări. Premierea elevilor a fost efectuată de prefectul Cristian Vladu, într-un cadru festiv. (M.S.)

Rectificare a bugetelor locale
■ Hunedoara se situea
ză în primele poziții ale 
sumelor suplimentare 
alocate de Guvern.

Continuă parcările paralele
Deva (M.S.) - Necesitatea asigurării unui număr cât mai mare de locuri de parcare în municipiul Deva a determinat autoritățile locale să ia decizia continuării programului de realizare a acestui gen de investiții. Consiliul Local a aprobat ca lucrările să continue pe sectorul de drum de pe Bulevardul 22 Decembrie, între Liceul Auto și bulevardul Nicolae Bălcescu. Conform studiului de fezabilitate prezentat consilierilor locali, valoarea lucrărilor de construcție se ridică la 438.320 de lei. De asemenea, consilierii au mai aprobat finanțarea lucrărilor de amenajare a parcărilor paralele de pe bulevardul M. Kogălniceanu, între bulevardul Decebal și DN 7. Valoarea estimată a proiectului se ridică la 541.000 de euro, finanțarea investiției fiind asigurată din bugetul local al Primăriei Deva.

Deva (M.S.) - Bugetele administrațiilor publice locale au fost suplimentate cu

Ministrul luliu Winkler

236 milioane lei noi, la ultima ședință de Guvern, iar județul Hunedoara se află între primele trei din țară ca valoare a sumelor repartizate, a anunțat ieri, la Deva, ministrul delegat pentru comerț, luliu Winkler. Potrivit acestuia, 25 de comune și șapte orașe hunedorene au beneficiat de o creștere a bugetelor cu o sumă totală de 13,4 milioane lei noi, banii fiind destinați finanțării unor obiective de investiții și pentru diferite proiecte locale, în special reparații capitale la drumuri, școli, cămine culturale. O parte din lucrări sunt nedecontate, dar acceptate la plată, iar alte finanțări se referă la proiecte începute.„Județul Hunedoara a beneficiat de sume importante de bani de la bugetul de stat, în perioada 2005-2006, fondurile fiind mult mai mari decât toate cele acordate în anii 2000-2004. Acest lucru se
Reparații la "Șaguna"

Deva (M.S.) - Instalația electrică de la Școala Generală „Andrei Șaguna” din Deva va fi reparată, după ce Consiliul Local a aprobat o finanțare a lucrărilor în valoare de 80.162 euro. Fondurile vor fi asigurate de la bugetul local al municipiului Deva. Reparațiile se impun din cauza „stării avansate de degradare a instalației electrice, respectiv a izolației îmbătrânite a conductorilor”, se arată în expunerea de motive care însoțește hotărârea adoptată de consilierii locali.

Același document precizează că reglajele elementelor de protecție nu sunt corelate cu secțiunea conductorilor și că s-a constatat o creștere a consumului de energie electrică prin apariția unor utilizatori noi. De asemenea, în școală există o rețea de calculatoare care trebuie legate la o instalație de alimentare cu energie electrică prevăzută cu sistem de nul de protecție. De aceea, se impune reproiectarea și refacerea instalației electrice de distribuție din instituție.

Polițiștii hunedoreni au constatat, în zilele de Crăciun, peste 430 de încălcări ale diferitelor acte normative în vigoare. Faptele an fost sancționate de către oamenii legii cu amenzi care însumează 38.479 lei.
(Foto: T. Mânu)

Colinde la Penitenciar
Deva (M.S.) - Peste 20 de copii de la Fundația Sf. Francisc din Deva s-au aflat, ieri, cu colinda la Penitenciarul de Maximă Siguranță Bârcea Mare, unde au prezentat un program specific Sărbătorilor Crăciunului la care au luat parte deținuții minori și femeile care își ispășesc pedepsele în unitatea menționată. La final, au fost împărțite haine și dulciuri celor prezenți. De menționat este faptul că acțiuni de acest gen au avut loc la Penitenciarul Bârcea Mare pe parcursul mai multor zile din preajma Crăciunului, mai multe organizații neguvernamentale oferind cadouri condamnaților care nu au fost vizitați de familii în închisoare. Tot în această perioadă, opt deținuți au fost învoiți acasă într-o permisie de cinci zile, din care s-au întors ieri în penitenciar. Pentru Anul Nou, conducerea penitenciarului va analiza posibilitatea ca și alți deținuți cu o comportare exemplară să beneficieze de permisii pentru a-și petrece Revelionul acasă, împreună cu familiile lor.

Colindătorii din satul Vărmaga, com. Certej

Semafoare 
reabilitate

Deva (M.S.) - Sistemul de semaforizare din municipiul Deva va fi reabilitat cu fonduri de la bugetul local. Valoarea lucrărilor este estimată la 1,27 milioane lei noi, conform studiului de fezabilitate comandat de autoritățile locale. Lucrările la instalația de semaforizare sunt apreciate ca necesare de către executivul Primăriei Deva deoarece actualele semafoare au o vechime de peste 30 de ani și nu mai pot asigura o funcționare corespunzătoare pentru desfășurarea traficului auto și pietonal în condiții de siguranță. De altfel, Consiliul Local Deva are în intenție realizarea unui studiu de trafic în municipiu, având în vedere faptul că numărul mașinilor este în creștere.
Zid de sprijin pe 
Aurel Vlaicu

Deva (M.S.) - Autoritățile locale din municipiul Deva au luat în calcul construirea unui zid de sprijin pe strada Aurel Vlaicu pentru asigurarea stabilității terenului. Decizia a fost adoptată de Consiliul Local Deva, care a aprobat ca lucrările de investiții să fie realizate cu fonduri de la bugetul local, valoarea acestora ridicându-se la 558.000 lei. De asemenea, pe aceeași stradă va mai fi realizată o lucrare de consolidare de mal și de protecție a conductei de gaz metan, proiectul fiind estimat la o valoare de 548.229 lei. Finanțarea necesară construcției va fi asigurată din fonduri ale municipalității de- vene.

Lucrările de infrastructură - o prioritate pentru autoritățipoate vedea în starea drumurilor hunedorene, stadiul multor lucrări de modernizare, în diferite proiecte de investiții desfășurate în județ”, a afirmat ministrul delegat pentru comerț. Mi
nistrul delegat pentru comerț a adăugat că bugetul de stat pentru anul 2007 este cel mai mare din istorie și că acesta se bazează pe un Produs Intern Brut (PIB) „record” estimat la 110 miliarde euro.

Rețele electrice extinse5
Deva (M.S.) - Consiliul Local Deva a aprobat finanțarea necesară în vederea executării unor lucrări de extindere a rețelelor electrice de joasă tensiune în zona drumului de legătură dintre strada Zăvoi și localitatea Archia. Valoarea lucrărilor se ridică la 329.868 euro, inclusiv TVA, costurile urmând să fie suportate de la bugetul local al munici

piului Deva. Potrivit expunerii de motive care însoțește hotărârea Consiliului Local investiția este necesară pentru a prelua consumatorii existenți precum și pentru alimentarea cu energie electrică a ansamblului de locuințe pentru tineri sub 35 de ani prevăzute a fi realizate pe un teren cumpărat de municipalitate în localitatea Archia.

CUNOȘTI AVANTAJELE OFERITE DE CUVÂNTUL LIBER?
1. Cotidian local prezent pe piață 6 zile Sin 7 (apare și sâmbăta);
2. Sâmbăta, talon gratuit de mică publicitate;
3. în Deva și Hunedoara, distribuție proprie; ziarul sosește acasă la prima oră a dimineții;
4. Cotidian de 12 pagini color cu rubrici din domeniile: economic, social, politic, cultură, educație, 
sport, telefonul cititorului etc.;
5. Vineri, Jurnal Tv GRATUIT;
6. în fiecare zi de luni, Cuvântul Liber te ajută să-ți găsești job-ul potrivit, oferindu-ți o listă completă a 
ofertei locurilor de muncă din județ.
7. Concursuri pentru toate vârstele, cu premii atât de atrăgătoare!

Numele_________________________
Prenumele______________________
^.dresa la care doresc să primesc ziarul:

Nr.___. Bl.,
Localitatea
Telefon

Sc.

DA □ vreau să primesc în fiecare 
dimineață, GRATUIT, timp de o lună, 
la adresa de mai sus, cotidianul 
Cuvântul liber.

I TALONUL DE TESTARE GRATUITĂ ESTE VALABIL DOAR PEN 
TRU CEI CARE ÎN ULTIMELE 6 LUNI NU AU FOST ABONAȚI 
LA "CUVÂNTUL LIBER" Șl NICI CITITORI DE PROBA.
TALONUL NU IMPLICĂ NICI UN FEL DE OBLIGAȚII FINANCIA
RE DIN PARTEA CITITORULUI.

Ap.____

1

Bl.

TALONUL DE ABONAMENT ESTE VALABIL PENTRU CEI CARE 
AU FOST CITITORI DE PROBĂ SI VOR SĂ DEVINĂ ABONAȚI 
SAU PENTRU CEI CARE AU DEJA UN ABONAMENT SI VOR SĂ-L 
CONTINUE. TALONUL NU IMPLICĂ NICI UN FEL DE OBLIGAȚII 
FINANCIARE DIN PARTEA CITITORULUI.

DA ■ vreau să devin abonat al 
cotidianului Cuvântul liber sau să 
prelungesc abonamentul actual. 
Preț abonament 1 lună=8,9 lei • 
3 luni=25,9 lei • 6 Iuni-48,9 lei • 
12 luni=89,9 lei

Numele_
Prenumele 
^.dresa la care doresc s 

Nr.
Localitatea

Completează talonul ce ți se potrivește, decupează-1 și depune-1 în cutiile speciale Cuvântul liber sau trimite l la OP 1, 
CP 3 Deva sau pe adresa SC Inform Media SRL, Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A. Pentru informații suplimentare 
sunați la 0254/211275, int. 8806, persoană de contact Magdalena Șerban [3
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Corvinul părăsește Hunedoara

• Premiere. Recent, Consiliul local Petrila a j premiat pe cei mai buni elevi și sportivi ai■ anului 2006. Dintre premiații sportivi nu au lipsit Daria Vișănescu, cea mai bună șahistă a țării în acest an, cei de la sanie, tenis de masă etc. (V.N.)
• Dreptate. Primarul municipiului Hunedoara, Nicolae Schiau, a declarat de puțină vreme că și principalul finanțator al Corvinu- lui 2005 are dreptate când se arată nemulțumit. „După ce mulți s-au lăudat cu sponsorizarea echipei, el s-a trezit singur", a spus primarul. (V.N.)
Rădoi, un plus pentru 
Cetate Deva

Deva (C.M.) - Fosta internațională Mia Rădoi s-a prezentat, ieri, la reunirea lotului echipei Cetate Deva, după ce a ajuns la un acord cu conducerea clubului pentru a juca la Deva în returul Ligii Naționale. Hand- balista în vârstă de 39 de ani care în ultima perioadă a activat ca antrenoare - jucătoare la Mureșul Tg. Mureș, ultima clasată în Liga Națională, constituie un câștig pentru echipă în opinia antrenorului Marcel Șerban. „Mia va aduce maturitate și echilibru echipei, experiența sa deosebită. A jucat mulți ani la nivel de mare performanță la Oltchim, la echipa națională și în străinătate și este jucătoarea de nouă metri perfectă pentru ce avem noi nevoie la echipă. E într-o formă fizică bună, are excelente posibilități de exprimare în teren și e utilă și pe faza defensivă”, comenta tehnicianul devean. Cetate pleacă joi într-un turneu în Ungaria unde va juca trei partide cu formații din prima - divizie a țării vecine. =•*

■ Echipa fanion a 
Hunedoarei își va dis
puta meciurile din retur 
în alt oraș din județ.
ClPRIAN MARINUȚ_________________
dprlan.marinut@infornimedia.ro

Hunedoara - Hunedorenii rămân fără echipă de fotbal, după ce Florin Uscatu, finanțatorul clubului Corvinul 2005 și Nicolae Schiau, primarul Hunedoarei nu au reușit să ajungă la un compromis în privința susținerii formației fanion a municipiului de pe Cerna. „Sută la sută, Corvinul 2005 se va muta din Hunedoara și își va disputa meciurile din returul Ligii a Il-a în alt oraș din județ. Avem deja o înțelegere cu primarul unei localități hune- dorene care ne pune la dispoziție în mod gratuit baza sportivă din orașul respectiv. Nu pot să dezvălui încă numele localității, până nu am acordul primarului, dar cert e că nu vom mai juca la Hunedoara”, a declarat, miercuri, pentru Cuvântul Liber, Florin Uscatu, finanțatorul clubului Corvinul 2005. Din surse neoficiale se pare că localitatea în

Meciurile Corvinului se vor disputa probabil la Simeriacare se vor muta cei de la Corvinul 2005 va fi Simeria, unde Primăria va pune la dispoziție Stadionul „CFR Mar- mosim”.
Nu respectă promisiunile„Ruptura” dintre clubul Corvinul 2005 și Primăria Hunedoara s-a produs imediat după încheierea turului și demiterea antrenorului Romulus Gabor de la echipă, când oficialii echipei de fotbal l-au acuzat pe primarul Nicolae Schiau că nu-și respectă promisiunile. „Primăria ne-a reținut, din cele 250 de milioane

pe care s-a angajat să îi ofere lunar, contravaloarea facturilor pentru plata utilităților la Stadionul Michael Klein, deși la înființarea echipei primarul a promis că ne pune la dispoziție baza sportivă în mod gratuit”, au acuzat oficialii clubului. Șupărați de decizia primarului cei de la Corvinul 2005 au anunțat că încep să caute altă locație pentru disputarea meciurilor și iată că vor părăsi Hunedoara.Titi Alexoi, antrenorul care l-a înlocuit pe Romulus Gabor la cârma echipei, spune că ar fi păcat să se ajungă la
Negociază cu un portar 
din Serbia

Florin Uscatu (Foto: cumutarea în alt oraș, dar mult mai important e ca echipa să- și continue activitatea. „Jucătorii nu știu încă nimic de situație, însă nu cred că ar fi afectați de o astfel de decizie. A mai fost cazul celor de la CFR Cluj care au jucat la Dej până li s-a renovat stadionul, însă ar fi păcat să părăsim o bază atât de bună ca cea de la Hunedoara. Pentru această bază s-a înființat practic echipa, însă dacă nu se găsesc soluții de continuare a activității la Hunedoara ne vom descurca și în altă locație”, preciza Alexoi.

Nu pleacă nimeni!
Lupeni (V.N.) - Dan Mănăilă, antrenorul principal al Minerului Lupeni, echipă aflată în liga a doua de fotbal, a afirmat că va interzice categoric jucătorilor săi să se transfere la alte echipe. Și acest lucru, cel puțin până în vara anului viitor. De ce să plece? Așa cum eu nu am plecat și am dat cu piciorul la multe oferte, tot așa nu va pleca nici un jucător, nici măcar portarul Belgrădean care este dorit foarte mult de UTA Arad. Eu zic că am făcut o echipă frumoasă la Lupeni și vreau să terminăm campionatul în aceeași formulă”, a declarat tehnicianul.Trebuie adăugat însă faptul că Mițiți este singurul jucător căruia antrenorul i-a dat voie să plece la Arad. „Fotbalistul s-a plâns de mai multe ori că are probleme de familie și că vrea să fie aproape de casă, așa că l-am înțeles”, a mai declarat tehnicianul.De remarcat faptul că Minerul Lupeni a terminat prima parte a acestei ediții de campionat în prima parte a clasamentului, dovedindu-se una dintre cele mai constante și solide echipe din serie.

■ Jiul Petroșani caută 
un înlocuitor pentru 
Dumitru Hotoboc care 
a semnat cu FC Argeș.

Petroșani (C.M.) - Postul de portar a ajuns să dea mări bătăi de cap oficialilor Jiului, după ce Hotoboc a părăsit echipa pentru a juca la FC Argeș, iar Mulțescu a fost în tratative cu Ceahlăul Piatra Neamț. în acest context de posibilă criză, Jiul a demarat o campanie de achiziție a unui goal-keeper, pentru ca acest post-cheie în cadrul unei echipe să nu devină punctul

slab al trupei antrenate de Marin Tudorache.„Hotoboc e o pierdere importantă pentru noi, dar cred că s-a pripit când a semnat cu FC Argeș. Cred că merita o echipă mai bună și putea face față chiar la Dinamo sau Rapid”, a declarat antrenorul portarilor Jiului, Stelian Homan.
Tratative cu un sîrbDupă ce tratativele cu Minerul Lupeni pentru internaționalul de juniori Cristian Belgrădean au eșuat, oficialii Jiului s-au orientat către echipele din străinătate. Ast-

Cătălin Mulțescu Dumitru Hotoboc (Foto cufel, surse din cadrul clubului au afirmat că în aceste zile se derulează negocieri cu echipa OFK Belgrad, din prima ligă din Serbia, pentru achiziționarea unui portar de 22 de ani. Oficialii din Vale susțin că pe lista de posibile achiziții pentru postul de portar se află și un goal-keeper de la

divizionara C Juventus București. Iar pentru a lăsa și el loc de întors la Jiul, portarul Cătălin Mulțescu a infirmat încă o dată zvonurile care îl dădeau transferat la Ceahlăul Piatra Neamț. „Nu plec nicăieri, până la vară voi rămâne la Jiul Petroșani”, a spus Mulțescu.

Alex Bădoiu (Foto: CU

Se întoarce Alex Bădoiu?
■ Jiul este interesată de 
achiziționarea lui 
Bădoiu, fotbalist care 
are contract cu Poli Tm.

Deva (V.N.) - Deși au declarat că achizițiile Jiului vor fi în această iarnă doar din zona Olteniei, oficialii din Valea Jiului se dezmint. Așadar....... Acum depinde decum se vor înțelege cele două cluburi, pentru că este vorba de bani. Alex Bădoiu a spus că vrea să revină la Jiul, iar pentru noi ar fi foarte impor

tant să-l readucem la echipă pentru că este un jucător bun. Posibil ca acesta să fie primul transfer al Jiului pe anul 2007”, a declarat Marin Tudorache, antrenorul echipei Jiul Petroșani.
Poli confirmăDe asemenea, directorul general al clubului Jiul, Ilie Bălănescu, a afirmat că negocierile pentru transferul lui Bădoiu sunt într-un stadiu avansat. Directorul sportiv al grupării Poli Timișoara, Florin Bâtrânu, a confirmat

interesul Jiului pentru Bădoiu. „Este destul de rău că Bădoiu a fost urmărit de ghinion, iar din cauza accidentărilor suferite nu a putut să arate ceea ce poate, pentru că sunt convins că este un jucător talentat. Probabil că este mai bine pentru el să joace la Jiul, bineînțeles dacă va dori”, a declarat Bătrânu.Să mai spunem că Bădoiu a fost transferat, în luna iulie, de la Jiul la Poli Timișoara, el semnând un contract pe cinci sezoane cu gruparea bănățeană.
instrumentul potrivit pentru căutarea ta! Corupție la Academica

■ Eduardo Simoes a 
fost pus sub acuzare 
pentru acte de 
corupție pasivă.

Lisabona (MF) ■ Președintele clubului Academica Coimbra, Eduardo Simoes, a fost pus sub acuzare pentru acte de corupție pasivă de către ministerul public, informează AFP. Eduardo Simoes, director în cadrul departamentului de urbanism al ministerului public, este acuzat de opt acte de corupție comise în perioada 2003-2005. El este bănuit că a favorizat anumiți investitori în domeniul imobiliar, în schimbul 

unor sume de bani ce ajungeau la clubul de fotbal.Eduardo Simoes a fost ales în decembrie 2004 pentru un mandat de trei ani la conducerea clubului Academica. Pe data de 12 decembrie, conducerea clubului a dat publicității un comunicat în care își manifestă solidaritatea cu președintele acuzat. Potrivit legii, el riscă între un an și opt ani de închisoare pentru faptele comise. în același dosar, mai mulți întreprinzători sunt acuzați de „corupție activă”. Academica Coimbra ocupă, în prezent, locul 13 în campionatul Portugaliei, cu 13 puncte, la 24 de puncte de liderul FC Porto.

Participare
Paris (MF) - Cei doi candidați la președinția UEFA, Michel Platini și actualul președinte Lennart Johansson, vor participa la inaugurarea noului sediu al Federației Franceze de Fotbal (FFF), ceremonia fiind programată pe 11 ianuarie, la Paris. Noul președinte al UEFA va fi ales pe 26.01. 2007, la Diisseldorf. Pentru această funcție candidează actualul președinte Lennart Johansson (77 de ani), care ocupă postul din 1990, și fostul jucător Michel Platini (51 de ani).

RECLAMA

mailto:dprlan.marinut@infornimedia.ro
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Cea mai bună din Spania• Prelungsre. Antrenorul brazilian al echipei naționale a Portugaliei, Luiz Felipe Scolari, a declarat, Intr-un interviu acordat cotidianului Record, că nu intenționează să-și mai prelungească și după 2008 contractul cu Federația Portugheză de Fotbal. (MF)• Calificare. Patinatorii Claudiu Grozea, Daniela Dumitru și Oana Opincariu au obținut calificarea la Campionatele Europene de patinaj viteză din 2007, în urma rezultatelor înregistrate în concursul de selecție desfășurat în localitatea italiană Baselga. (MF)

■ Adversara Stelei în 
16-imile Cupei UEFA a 
fost cea mai bună echi
pă din Spania în 2006.

Sevilla (MF) - în anul calendaristic 2006, în Spania s-au disputat 37 de etape, cu una mai puțin decât într-un sezon competițional, în care formația antrenată de Juande Ramos a obținut 25 de victorii și patru egaluri, înregistrând doar opt înfrângeri. în total, FC Sevilla a acumulat 79 de puncte, înscriind 72 de goluri și primind 41. în acest clasament al anului calendaristic 2006, FC Sevilla este urmată de FC Barcelona (76 de puncte), Real Madrid (73 de puncte) și Valencia (64 de puncte). în 2006, FC Sevilla a fost desemnată cea mai bună echipă a anului și de Federația de Istorie și Statistică a Fotbalului
Interesat sau doar politicos?

Cel mai bun
București (MF) - Patinatorul Gheorghe Chiper, care și-a încheiat cariera după Campionatele Mondiale din Canada, a fost desemnat cel mai bun sportiv în 2006, de către Federația Română de Patinaj. Consiliul FR de Patinaj a alcătuit ierarhia primilor zece patinatori ai anului 2006, pe baza participării și a rezultatelor obținute la competițiile majore de patinaj artistic, viteză și viteză pe pistă redusă, se arată într-uncomunicat al federației. Cei mai buni patinatori în 2006 sunt următorii: 1. Gheorghe Chiper (patinaj artistic), 2. Katalin Kristo (patinaj viteză pe pistă redusă), 3. Claudiu Grozea (patinaj viteză), 4. Roxana Luca (patinaj artistic), 5. Daniela Oltean (patinaj viteză), 6. Daniela Dumitru (patinaj viteză), 7. Oana Opincariu (patinaj viteză), 8. Zoltan Kristo (patinaj viteză pe pistă redusă), 9. Zsolt Pataki (patinaj viteză pe pistă redusă), 10. Zoltan Kelemeri (patinaj artistic).

Oferte din America
București (MF) - Cătălin Baciu a plecat din Cluj în urmă cu câteva luni, după ce în luna iunie a pus umărul la calificarea naționalei under 18 în prima divizie europeană. Presa din SUA relatează din ce în ce mai des despre performanțele jucătorului român, care joacă pe postul de pivot și are 2,11 metri și care în acest sezon are o medie de 21 de puncte, 12,9 recuperări și trei capace pe meci. „Este plăcut să vezi că atâția specialiști din baschetul american se interesează de tine și vin să asiste la meciurile noastre, într-o sală de doar 320 de locuri. Aici, în SUA, jocul este mult mai rapid, iar contactul fizic mult mai puternic. Dar îmi place aici, chiar dacă școala este mai dificilă și sunt mai ocupat decât acasă. Mă voi obișnui”, le-a declarat Baciu reporterilor americani de la diferite publicații de profil. Baeiu, care se află deja în Top 20 al pivoților eligibili pentru colegiile americane, a primit oferte de bursă de la șapte astfel de instituții: Clemson, Davidson, Memphis, N.C. State, St. John’s, Tennessee și Utah.

■ Pentru șase milioane 
de euro pe an, Schu
macher va căuta ta
lente pentru Ferrari.

București (MF) - Bild consideră că propunerea este jignitoare pentru fostul pilot, care a adus 11 tiluri mondiale pentru Ferrari (cinci la piloți și șase pe echipe). „Și ce face Ferrari pentru Michael Schumacher, cel mai mare pilot din toate timpurile? îl trimite la karting să caute talente! Să fie oare Schumi cu adevărat interesat de acest job, sau este doar politicos față de președintele Ferrari?”, notează cotidianul german. Potrivit sursei citate, Michael Schumacher ar urma să primească un salariu de 6 milioane de euro pe an pentru noul său job. Managerul lui Schumacher, Willi Weber, spune că nu s-a stabilit

Antrenorul formației Chelsea, Jose Mourinho, se plânge de faptul că absențele

Tragedie
București (MF) - Tragedia s-a petrecut în seara din Ajunul Crăciunului, în Michigan. Cumnatul baschetbalistului Ray Weathers i-a împușcat pe sora soției sale și pe prietenul acesteia, după care s-a sinucis. în familia baschetbalistului este a doua tragedie de acest fel, după ce fratele lui a fost și el împușcat în urmă cu câțiva ani, a relatat presa olandeză. Tot în 24.12., Eiffel Towers, care este campioana en-titre, pierdea derby-ul olandez, cu finalista sezonului trecut, Hanzevast Capitals, cu scorul de 66-77.

Plecări de la Benfica

portarului Petr Cech și ale fundașului John Terry au făcut ca echipa sa să devină vulnerabilă în apărare. (Foto: epajk_____________ ✓

Lisabona (MF)- Atacantul internațional mexican Francisco „Kikin” Fonseca și mijlocașii brazilieni Beto și Diego de Souza ar urma să părăsească, din această iarnă, formația Benfica Lisabona, adversara echipei Dinamo în șaisprezecimile Cupei UE FA.Kikin, sosit la Lisabona în luna iulie de la Cruz Azul, din prima divizie mexicană, are un contract pentru trei sezoane cu Benfica, dar nu a reușit să se adapteze la formația portugheză. El ar putea fi împrumutat la gruparea mexicană Club America pen

FC Sevilla este urmată de FC Barcelona ți Real Madrid(IFFHS), organism dependent de FIFA, într-un clasament realizat pe baza punctelor acumulate în toate partidele oficiale disputate atât în competițiile naționale, cât și în cupele europene.Golgheterul Sevillei și al campionatului Spaniei în acest moment, atacantul Fre

Cel mai bun ambasador pentru Ferrari (Foto: EPA)încă ce va face fostul pilot la Ferrari. „Există mai multe variante. Cert este că Michael, cu faima, imaginea și valoarea lui, este cel mai potrivit ambasador pentru Ferrari. El va fi tot timpul alături de echipa de Formula 1, de câte ori va fi nevoie de experiența lui”, a precizat Weber. Bild susține că există un plan mult mai complex pentru Michael
Figo - în Arabia Saudită?
■ Toată lumea trăiește 
intens această veste, 
crede că el va deveni 
cel mai bun.

București (MF) - Mijlocașul portughez al echipei Inter Milano, Luis Figo, se pregătește să părăsească gruparea italiană pentru a evolua, din luna ianuarie, la echipa arabă Al Ittihad, a anunțat presa portugheză și site-ul oficial al clubului din Arabia Saudită.Jucătorul ar putea semna un contract pe un an și jumătate, pentru 4,5 milioane de euro. „Figo va îmbrăca tricoul echipei noastre de pe data de 5 ianuarie”, a anunțat clubul saudit, pe site-ul său 
tru 500.000 de euro, notează presa portugheză.Benfica a ajuns deja la un acord cu gruparea braziliană Gremio de Porto Alegre pentru a-1 împrumuta pe Diego, în vârstă de 21 de ani, până la finalul sezonului. Celălalt brazilian, Beto, ar putea părăsi tot în această iarnă clubul portughez, urmând să joace, din ianuarie, la o formație din China. Benfica este interesată de transferul atacantului Paraguayan Oscar Cardozo, în vârstă de 23 de ani, de la echipa argentiniană Newell's Old Boys. 

deric Kanoute, ocupă, cu 14 reușite, primul loc în clasamentul marcatorilor din campionatele europene, în funcție de care se acordă Gheata de Aur.în prezent, Kanoute are 28 de puncte, numărul golurilor marcate înmulțindu-se cu doi, datorită coeficientului campi-

Schumacher, fostul pilot urmând să devină directorul unei Academii pentru tinerii piloți. Schumacher va avea două birouri, unul la Mara- nello și altul în vila sa din Elveția. „De acolo, Schumacher va dezvolta programe pentru tineri, dar va fi altceva decât să înghețe de frig pe piste de karting la cupe pentru copii”, scrie cotidianul german.
oficial. Mijlocașul portughez, în vârstă de 34 de ani, are contract cu Inter Milano până la finalul sezonului, dar este nemulțumit că a fost folosit prea puțin de antrenorul Roberto Mancini.Potrivit cotidianului sportiv A Boia, care consacră patru pagini acestei informații, este probabil ca acest transfer să se concretizeze, iar jucătorul să se mute în Arabia Saudită încă de la începutul anului 2007.Antrenorul echipei saudite Al Hilal, portughezul Jose Peseiro, a relatat cotidianului Correio da Manha cu cât entuziasm a fost primită vestea in Arabia Saudită. „Toată lumea trăiește intens această

Oguchi Onyewu a fost ales fotbalistul anului în Statele Unite. în vârstă de 24 de ani, el evoluează la formația belgiană Standard Liege și este primul fundaș care primește această distincție, după Alexis Lalas, în 1995.
(Foto: EPA) 

...... ............................. .......................................................................................................................................>

(Foto: EPA) onatului spaniol, cu doar o jumătate de punct mai mult decât norvegianul Daniel Nan- nskog (Stabaek IF) și trei puncte mai mult decât estonia- nul Maxim Gruznov (Trans Narva). Aceștia din urmă nu mai pot puncta, însă, deoarece campionatele din țările lor s- au încheiat.
Cupa JolidonBucurești (MF) - La Cupa Jolidon din Cluj Napoca vor participa, alături de echipa gazdă, HCM Baia Mare, Mureșul Tg. Mureș și formația maghiară Hodmezovasarhe- ly. Meciurile se vor desfășura după următorul program: Joi ■ Hodmezo- j vasarhely - „U” Jolidon, HCM Baia Mare - Mu- i reșul, Hodmezovasarhely- Mureșul și HCM Baia Mare - „U” Jolidon. Vineri - Hodmezovasarhely- HCM Baia Mare și Mureșul - „U” Jolidon. Pentru echipa feminină clujeană participarea la turneul de pe teren propriu este ultimul test înaintea dublei manșe cu portughezele de la CS Madeira, din turul trei al Challenge Cup.

Luis Figo (Foto: EPA)veste, care deschide jurnalele TV. Figo este un jucător excepțional. Dacă va veni, va deveni fără îndoială cel mai bun fotbalist din Arabia Saudită”, a spus Peseiro.
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Cere-ne și nouă și cu siguranță RDS.Tel îți va dărui!

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

că RDS.Tel îți dăruiește de 2 ori mai multe cadouri: 6,000 de 

telefoane tixfc f^ră fir și write reduse cu pănă la 50% față de cele ale 

vechiului operator de telefonie fixă.

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

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

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

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

•Pentru ivai multe detalii, consultați Regulamentul promoție».
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încheie o asigurare RCA “'”—— 
în perioada
decembrie 2006 - ianuarie 2007
și ve/ primi în plus

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

a autovehiculului asiguratului

MICA PUBLICITATE /9

• semidecomandate, parter, zona Romsilva, 
piață, toate utilitățile, balcon, proiect balcon 2, 
beci, terasă, 2 intrări, vedere în față, preț 125.000 
ron. Tel. 0726/705459. (T)
• 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. Tel. 
0742/019418. (Al)

• Sucursala HUNEDOARA - Deva, Aleea Transilvaniei bl. 7, parter; Tel. 231.355, 235.355
• Ag. DEVA' str. Kogăfniceanu bl. B7 parter;Tel. 218.087,206.088 
*Ag.BRAD-str.Republicil;Tel.613.891 • Ag.CALAN-Str. Libertății; Tel. 732.911
• Ag. ORĂȘTIE > str. Eroilor; Tei. 244.144 o Ag. HUNEDOARA bd. Corvin bl 7, ap. 17; Tel. 745.599
• Ag. PETROȘANI str. 1 Decembrie, bl. 116, parter; Tel. 548.891,548.805

leii bl. 54, ap. 16 • Ag. LUPENI str. Plopilor bl. 1, parter; Tel. 560.040

a

CONTEAZĂ CE VEZII

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

hiipU/www.baiMb.at
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club din Austria caută te unwase!
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TRANSPORT INTERNATIONAL DE 
PERSOANE SI COLETE

ITALIA
SICILIA

de la 1 10 C 
delal 10 €

deia90 €

de 1.65 €
TEL: Deva -0254/23.15.19

Hunedoara -0254/74.87.84 ®

s

rds.TEL
nou Wenie națimală
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• decomandate, centrali termică, termopane, 
parchet, gresie, faianță, balcon închis, etaj 1, 
zona Astoria, preț 35.000 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
• semidecomandate, centrală termică, 
termopane, multiple îmbunătățiri, Zona Astoria, 
preț 110,000 ron, negociabil. Tel. 0740/210780. 
(Al)
• circuit, contorizări, balcon închis, etaj 3, zona 
Gojdu, preț 115.000 ron, negociabil. Tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• bd. Bălcescu, et. 2, dec., centrală termică, 
amenajat, preț 120.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• zona Minerului, et. 1, dec., faianță, gresie, 
balcon, parchet, preț 26.000 euro, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• In Gojdu, et intermediar, semidec., contorizări, 
parchet, preț 115.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• In Dada, parter, faianță, greșie, 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)

«11% CURIER HOTEL
i «TI I l Condiții: - studii medii
. . , . - cunoștință limbi străine,

preferabil limba engleză 
- prezență plăcută

- abilități de comunicare.

CV-urile se depun la sediul Hotelului WIEN. Calea Zarandulul nr. 55 sau se 
trimit «3331, e-mall: Georglanaehdtelwlen.ro, până la data de (73220)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

NUMĂRUL 1 MONDI Al §
PROMOȚIE

15 SEPT. - 30 NOV.Numai prin magazinele TOUR IMPEX GROUP din:
l.
2
3.
4.

Deva. bd. Decebal, bl. 1 parter 
Deva, bd. 1. Maniu, bl. J parter 
Hunedoara, bd Corvin nr. 9
Orăștie. Str. Eroilor, bl. CI part, tel: 244603
Brad. str. Avram lancu, bl.43 part, tel: 612822

4» /£<L JW» f

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

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS5

DEVA, str. Ion Creangă, bl. 25, ap. 2

■ tâmplarii pvc ;i aluminiu profile rimau
• GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA
IMPEX

• urgent zona Dacia, balcon, fără amenajări, 
preț 78.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• b-dul luliu Maniu, dec., et. 8/10, parchet, 
balcon mare, contorizări, preț 105.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• pe Aleea Pescarilor, et. 1, dec., contorizări, 
balcon, s=56 mp, baie, bucătărie mare, preț 
130.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• urgent dec, living, bucătărie stil bar, CT, 
gresie, faianță, parchet, termopane, et. 1, zona 
Eminescu, preț 38.000 euro, tel. 0740/290024. (A3)
• dec, repartitoare, apometre, balcon închis, 
st=60 mp, zona loan Corvin, preț 1,15 miliarde, 
tel. 0740/290024. (A3)
• circuit gresie, faianță, parchet, cabină de duș, 
balcon închis, et. 2, zona Dacia, preț 1 miliard, 
tel. 0740/290024. (A3)
• semidec, gresie, faianță, parchet, canalizare 
separată, zona Al. Teilor, preț 650 mii., neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• semidec, gresie, faianță, parchet, reparti
toare, et. 2, zona Al. Moților, preț 980 mii. neg, 
tel. 0740/290024. (A3)
• decomandate, etaj 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)

ospătar
Condiții:
- experiență minimă 2 ani în domeniu
■ cunoștință limbi străine, preferabil limba 
engleză
- prezență plăcută
- abilități de comunicare și relațlonare

tel: 230310 
tel: 230210 
tel: 712592

RATE
DIRECT ÎN
MAGAZIN

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

(64978) 
REALIZARE. ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

• 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 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,
I termopan, parchet, gresie, faianță, ușă metalică, 

instalații sanitare noi, modificări, preț 37.000
I 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, Lie. 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,

I 0724/169303,0742/005228. (A5)
• et 3, contorizări, parchet, bloc de cărămidă 
Al. Moților, preț 66.000 RON, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• et intermediar, 2 balcoane mari, CT proprie, 
baie cu geam, modernă, str. Dorobanți, preț 
137.000 RON, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A$)

• et 3, parchet, balcon, geamuri termopan, ușă 
metalică CT proprie, zona Gojdu. Merită văzut! 
Preț 130.000 RON, tel. 223400, 0724/069303, 
0742/005228. (A5)

• dec, zona Parc (Avram lancu), parter, ST 55 
mp, amenajat, ideal pentru locuit, sau birou, 
cabinet, preț 40.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729.018866,0724.620358. (A6)
• zona Dada, et. intermediar, termopane, modi
ficat, parchet laminat, bine întreținut, preț 22.000 
euro, tel 235208; 0724.620358; 0729.018866. (A6)
• zona N. Bălcescu, modificat, balcon închis, | 

, parchet în camere, laminat pe hol și bucătărie,
gresie, faianță, instalații suplimentare noi, preț 
89.000 RON, tel. 235208; 0724.620358; 0729.018866

’ (A6)

• zona Gojdu, etaj 1, balcon închis, decoman- i 
date, totul contorizat, suportă modificări, 55 mp,

1 preț 125.000 ron. Tel. 235208,0724/620358. (A6) I

• 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 Zamflrescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță, termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)

• Aleea Alinatei, 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)

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CL!
Anunțurile de mică pu
blicitate pentru 
Cuvântul Liber pot fi 
depuse în cutiile 
speciale instalate în 
următoarele puncte
- în Deva:

1. Comtim;
2. Stația de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă 
Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția 
Zamflrescu - B-dul 
Decebal;
6. Cepromin;
Orăștie - chioșcul de 
ziare de lângă maga
zinul „Palia"
Dobra - la Cooperativa 
de Consum;
Ilia - Centrul de 
schimbare a buteliilor 
Geoagiu-Sat - Casa de 
cultură
Hunedoara:
1. SC Oscar Company 
(lângă stadion);
2. SC Răzvan Divers 
(zona Chizid);
3.SC Unison
(Șc. Generală Nr.l) 
Sîntuhalm nr. 25

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru i 
persoanele fizice.

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 

A1 - Prima Invest 
A2 - Garant Consulting 

A3 - Imobfranc
A4 - Fiesta Nora
A5 - Casa Betania
A6 - Rocan 3000 SRL
A7 - Mimason
A8 Morellia
A9 - Elitte
A1O - Liliacul Multicom

• semidec, multiple îmbunătățiri (gresie, 
faianță geamuri termopan, CT, parchet laminat, 
vedere pe 2 părți), etaj 3, zona Gojdu, preț nego
ciabil, tel. 231.800; 0740/317.314. (A9)

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

Cumpăr ap.2 camere (04)
• 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 pîna la 130.000 ron, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)
• Deva, Bălcescu, etaj 3, parchet, balcon închis, 
contorizări complete, preț 94.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)
■ decomandate, contorizări, 2 băi, balcon, zona 
Liliacului. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• dec, CT, 2 balcoane, bucătărie modificată 
gresie, faianță parchet, boxă zona Dorobanți, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, termopane, gresie, 
faianță parchet, garaj, boxă, zona imp. Traian, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
■ semidec, parchet, apometre, repartitoare, 
balcon închis, zona Gojdu. preț 13 miliarde, tel. 
0740/290024. (A3)
■ decomandată 70 mp, contorizări totale, 
parchet, balcon mare, 2 băi, zona Bălcescu, preț 
130.000 ron negociabil, accept credit ipotecar, 
tel. 0723/251498,0745/302200,232809. (A4)
• cu garaj și boxă mare, zona Împăratul Traian, 
110 mp, etaj 2, cu centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță 2 balcoane, poziție 
deosebită zonă liniștita, accept credit ipotecar, 
preț 79.000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200,232809. (A4)
• zona Udă ultracentral, 2 băi, balcon, deco
mandate, termopan, parchet, gresie faianță 
bine întreținut, preț 55.000 euro negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• dec, et 2, CT proprie, 2 băi, 2 balcoane, 
geamuri termopan, mobilat, str. Dorobanți, preț 
53.000 euro, tel. 223400,0720/387896,0742/005228. 
(A5)
• et Intermediar, dec.. CT proprie, 2 băi, 2 
balcoane, st=94 mp, b-dul 22 Decembrie, preț 
175.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (A5)
• zona Decebal, et. 3, termopane, 2 băi cu gresie 
și faianță, 2 balcoane închise, totul contorizat, 
parchet în camere, merită văzut, preț 45.000 
euro, tel. 235208; 0724.620358; 0729.018866. (A6)

• zona Decebal decomandate, CT, parchet, preț 
135.000 RON, neg, tel. 235208; 0724.620358; 
0729.018866. (A6)
• zona împăratul Traian, Deva, etaj intermediar, 
decomandate, 2 băi, 100 mp, centrală termică 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță parchet, 
merită văzut, garaj sub bloc, preț 80.000 euro. 
Tel. 235208,0724/620358. (A6)

• str, Scărișoară et. 3, semidec., liber, balcon 
închis, laminat, apometre, instalație făcută pt. 
CT, preț 95.000 RON, tel. 206003,0749/268830. (A7)

• zona Tltu Maiorescu, semidec., et 4, izolat, CT, 
ușă metal, s=60 mp, preț 125.000 RON, neg., tel. 
206003,0745/159608. (A7)

Cu sediul în Deva, str. Ghe. Barițiu, nr. 2, tel. 213315, 215755

ORGANIZEAZĂ CONCURS 

Pentru ocuparea postului de 
referent specialitate

Concursul va avea loc în data de 16.01.2007, ora 11 la sediul menționat.
Dosarele se depun la secretariat până la data de 15.01.2007.
Informații privind condițiile de participare la concurs, tematica șl bibliografia pentru 

concurs vor fl afișate la sediul Inspectoratului Școlar al Jud. Hunedoara. (73326)

• B-dul 1 Decembrie, semidec., et. 1, liber, 
contorizări, neamenajat, vedere la bulevard, 
preț 170.000 RON, neg., tel. 206003,0745/159573. 
(A7)
• B-dul Decebal, dec., 2 băi, bucătărie mare, 
balcon de 10 mp, cu vedere la bulevard, CT, ușă 
metalică preț 140.000 RON, neg., tel. 0745/640725. 
(A7)
• zona parc, dec., 2 băi, balcon mare, cu vedere 
spre cetate, CT, amenajat frumos, aprobări + 
proiect pentru mansardare, preț 62.000 euro 
neg., tel. 0749/268830. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță, termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona L Creangă parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)

• semidec. camera cu parchet, contorizări, 
balcon, etaj 1, zona Gojdu, Deva, preț 130.000 
Ron, tel. 231.800. (A9)
• zonă centrală Brad, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 1 terase închise, zona B, preț negociabil, 
telefon 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• semidecomandate, centrală termică parchet, 
gresie, faianță, bloc acoperit, zona Gojdu, preț 
40.000 euro. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• dea, gresie, faianță, parchet, CT, garaj, boxă 
et. intermediar, zona împăratul Traian, preț 
70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dea, CT, 2 băi, boxă, 2 balcoane, st=U2 mp, 
et. intermediar, zona pizzeria Veneția, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dea, Hiring, faianță, gresie, 2 bă, 2 balcoane, 
bucătărie modificată, et. intermediar, zona 
Banca Transilvania, preț 70.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• zona Carpațl etaj 1, balcon mare închis, 
contorizări, parchet, fără modificări, sau 
amenajări, accept credit ipotecar, preț 50.000 
euro negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498, 
232809. (A4)
• decomandată 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)
• et 1, dec., 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 53.000 euro, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• dea, 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)
• bfoc 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)
• dea, 2 băi, hol central, balcon, etaj 3, zona 
Progresul, Deva, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
231.800. (A9)
• Brad, etaj 2, zonă centrală, cu demisol, preț 
atractiv, telefon 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară, 
centrală termică 130 mp, preț 240.000 ron. Tel. 
0722/564004. (Al)
• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et. bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)

Vând case, vile (13)
• casă In Deva, loc central, sau schimb cu 
apartament, în Deva, loc central, 3 camere, cu 
îmbunătățiri, etaj 1, plus diferență. Tel. 
0254/215795.(T)
• casă nouă în Deva, P+E+M, sc 240 mp, 2 intrări 
separate, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, 
centrală termică, 400 mp teren, preț 120.000 
euro. Tel. 0722/564004. (Al)

• casă la 14 km de Deva, 3 nivele, garaj, 800 mp 
teren, canalizare, apă gaz, curent, totul nou, 
preț 65.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• urgent, 4 camere, baie, bucătărie, curte și 
grădină st= 1.500 mp, apă curent, sobă teracota, 
zona Cristur, preț 1,8 miliarde, neg., tel. 
0740/290024 (A3)
• urgent,2 camere, hol, bucătărie, cămară beci, 
bucătărie de vară, anexe, apă curentă, curent 
trifazic, livadă s=2000 mD + 2000 mp teren lângă 
casă zona Geoagiu, preț 25.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• 2 camere, bucătărie, hol. apă curentă gaz 
metan, canalizare, st=400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 RON, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)

• casă P+l, 4 camere, 2 băi, garaj, CT proprie, 
partial termopane. st=l .200 mp, Deva, preț 
100.000 euro, rieg., 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 Barițiu, D+ P+l, 4 camere, 2 băi, 2 
bucătării, balcon, scară interioară garaj pentru 2 
mașini, grădină, centrală termică preț 200000 
eura, 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. t AS) <
• 3 camere, bucătărie, baie (gresie, faianțS), 
piscină, curte, ȘT=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, tei. 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 
0254/613.366,0788/040.490 0788/158.483. (A10)
• Brad, ST - 1200 mp, preț negociabil, telefon 
0254/613366, 0788/040.490.0788'158.483. (A10)

Cumpăr casa (14)
• urgent casă cu grădină în Deva sau Simeriă
plata imediat. Tel. 215212. (Al) ___________

Vând case la țară (17)

■
• casă In Rișcullța, 3 camere, bucătărie, 
cămar. beci grăia, șură șopra de fân, etc; 
33 ha teren arabil și M ha pădure, preț 
negociabil TeL (B57/42658Î Arad șl 
0254/682335 Rlșcuița. (1/21.12)

I

Vând garsoniere (19)
• Deva, zona Gojdu, etaj 1, parchet, 30 mp, 
contorizări, preț 77.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• urgent decomandate, parchet gresie, faianță 
repartitoare, etaj 3,30 mp, zona Gojdu, preț 620 
milioane iei, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• semidecomandate, 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, pr 
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 Zamflrescu, preț 
22.000 euro, neg., tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)
• dea, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
contorizări, zona Contim, preț 85.000 RON, teL 
0741/154401,227542 seara. (A2)

I • urgent zona Dorobanți, et. intermediar;
| balcon, contorizări, preț 80.000 RON, tel. 

0740/013971. (A2)
• urgent zona Dacia, modernizări, et. 1, preț 
60.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Gojdu, et. intermediar, 
contorizări, preț 67.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• semidec, zona Mărăști, preț 65.000 RON, tel. 
0740/290024. (A3)
• dea, gresie, faianță, parchet, CT, bucătărie 
modificată zona Dorobanți, st=40 mp, tel. 
0740/290024. (A3)
• urgent semidec, parchet, gresie, faianță, 
repartitoare, mobilată balcon închis, zona 
Mărăști, preț 670 mii., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• zona Decebal zona pieței, cu balcon, dei 
debara, baie mare, gaz 2 focuri, termopan, 
parchet, ocupabilă imediat preț 83.000 ron nego
ciabil. 0723/251498,0745/302200. (A4)
• zona Decebal dec., etaj bun, contorizări, fără 
modificări, ocupabilă repede, accept credit 
ipotecar, preț 85.000 ron negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (A4) '
• zona Mim— bloc de cărămidă parchet, 
apometre, repartitoare, ușă metalică ocupabilă 
repede, preț 47.000 ron negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (A4)

• et 1, dec., contorizări, termopane, gresie și 
faianță moderne, Al. Romanilor, preț65.000 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, contorizări, 
ocupabilă imediat preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)

• zona Piață et 2, contorizări. balcon, parchet 
preț 235208,0724/620358. (A6)

Spitalul General 
CF Slmeria, 

cu sediul în Simeria, str. A. 
lancu, nr. 26, organizează, 
în termen de 15 zile de la 

data apariției în ziar, 
concurs pentru ocupare»**" 

următoarelor posturi * 
vacante:

- Infirmieră;
- Registrator nodical 
debutant.
Dosarele se depun în 
termen de 10 (zece) zile de 
la publicarea anunțului la 
Compartimentul RUS. 
Informații privind înscrierile 
și tematica se obțin de la 
sediul unității sau la tel 
0254/260681. pjw

RECLAME RECLAME

Georglanaehdtelwlen.ro
mailto:cdinis@smart.ro


LIBERjoi, -zb necemurre ‘zoos MICĂ PUBLICITATE /11

SC HERAL CONSULTING SRL Orăștie, lichidator al SC 
ALEXCOM SRL - în faliment, cu sediul în Orăștie, str. Erou Ovidiu 
Munteanu, nr. 15, jud. Hunedoara anunță vânzarea la licitație publică a 
următoarelor active:

- Sediu administrativ, abator și secție prelucrare, grajd, rampă 
animale, post trafo și teren în suprafață de 2.594 mp, situate în Orăștie, 
str. Erou Ovidiu Munteanu, nr. 15, înscrise în.CF nr. 4670/7, nr. top 
(3243/t/b/1/b/2/1/1/1)/2/1; 3242/1; prețul de pornire a licitației este de 
269.775 Ron + TVA;

- Corp principal de producție și teren în suprafață de 997 mp, situate 
în Orăștie, str. Erou Ovidiu Munteanu, nr. 15, înscrise în CF nr. 4670/7, 
nr. top (3243/t/b/1/b/2/1/1/1)/2/2; 3242/2; prețul de pornire a licitației 
este de 255.750 Ron+TVA.

Licitația va avea loc în data de 29.01.2006, ora 12.00, la sediul 
Tribunalului Hunedoara.

Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de 
pornire a licitației și poațe fi achitată cu ordin de plată sau chitanță. 
Cumpărarea caietului de sarcini este obligatorie pentru ofertanți și 
poate fi găsit la sediul lichidatorului în Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 42, 
tel. 0254-240807, 0744/861763, fax 0254-206241.

(73307)

Comemorări (76) Oecese (75)

• urgent zona Dacia, dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288. (A8)

• zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorlzat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră, gresie, faianță, inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)
• dec, amenajată (parchet laminat, gresie, 
faianță), contorizări, etaj 3, zona Zamfirescu 
Deva, preț 85.000 Ron negociabil, tel. 231.800; 
0740/317314. (A9)
• semidec, suprafață 35 mp., cameră cu 
parchet, contorizări, balcon, zona Mărăști, Deva, 
preț 62.000 Ron negociabil, tel. 231.800; 
0740/317314, (A9)
• Brad, confort 1 sporit, etaj 2, mobilată, preț 
negociabil, telefon 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158 483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)
• garsonieră In Deva, orice zonă se oferă preț 
bun, plata imediat, de preferință fără amenajări, 
se oferă de la 67.000 ron până la 90.000 ron, tel. 
0730/474775.0740/535095. (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. corner- , 
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)

• 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 rn.cunr.de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă, curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578 (A8)

• Deva, intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• intravilan, In Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, FS- 
18, utilități în 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 0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• Brad - 03 ha + pădure pentru construcție, 
case de vacanță la șosea pe malul Arieșului, 
preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

Reamintesc celor care au cunoscut-o și celor cărora le-a fost călăuză în viață că s-au împlinit 9 ani de când a plecat pe drumul cel fără întoarcere
prof. VIORICA ZASLOȚIAșa Doamne, stăpânul drept al viilor și al morților, ce ai toată puterea în cer și pe pământ, odihnește sufletul ei întru împărăția Ta, să laude, să preamărească numele Tău cel sfânt în ceruri, iar pe mine întărește-mă și nu mă părăsi, sprijină-mă cu dreptatea Ta cea biruitoare, mulțumire a-ți aduce pe pământ preabunule.Eternă odihnă, soțul Mircea Iosif

în aceste momente de cumpănă, colegii sunt alături de familia îndurerată a celui care a fost
NICOLAE OSAIN

Dumnezeu să-l odihnească!

Partidul Democrat Biroul Permanent Județean Hunedoara
(10/27.12)Cu nemărginită durere soția Jenica și copiii Călin și Alina mulțumesc rudelor, prietenilor, colegilor și tuturor cunoscuților care au fost alături de ei la greaua încercare pricinuită de dispariția fulgerătoare a celui care a fost

• intravilan, Săntandrei, 1060 mp, preț 15 
euro mp; litra vilan zona sere, 8400 mp, preț 
10 euro mp; extravilan Săntandrei, acces 
din DJ, preț 10 euro mp ți extravilan zona 
livadă Simeria, 5200 mp, preț 5£ euro mp. 
TeL 0720/88899444/20.12)

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

Vând spații comerciale (25)

• 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=20 m, 
zona Bârsău, preț 1,5 euro/mp, acces din drum, 
tel. 0740/290024. (A3)
• teren intravilan, st=2.750 mp,, ‘fs-20 m, 
facilități: apă, curent, gaz, zona Săntandrei, 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 (A5)

• Deva, P+l, 150 mp și teren, 2 garaje, centrală 
termică, canalizare, apă gaz, preț 82.000 euro. 
Tel. 215212. (Al)

• urgent, hală de producție, 5 birouri, rampă 
poduri rulante, curent trifazic, CT, teren aferent 
4800 mp, zona industrială Deva, tel. 0740/290024, 
0254/232060. (A3)

• apartament 2 camere, zona Gojdu, modificat 
în spațiu comercial, contorizări, preț 36.000 euro 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)

• zona Eminescu, parter, modificat spațiu 
comercial, parchet, gresie și faianță contorizări, 
ocupabil repede, preț 120.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

• zona Mărăști, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578 (A8)

• ofer spre închiriere apartament 3 camere, 
decomandate, mobilat și utilat, centrală 
termică, veselă, lenjerie, preț 300 euro/lună. Tel. 
0740/500629. (T)
• ofer spre închiriere cabană pentru maxim 15 
persoane, mobilată, utilată complet, tv, 2 
frigidere, combină muzicală, pentru perioade 
scurte sau lungi, preț negociabil. Tel. 
0726/316796,0745/639022,0721/055313. (T)
• 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)
o ofer spațiu comercial de închiriat ST 45 mp, 
super amenajat, zona BRD Deva, CT, termopane, 
preț 8 euro/mp, neg., (360 euro/lună, neg.), tel 
235208,0729.018866,0724.620358. (A6)
• zona Mărăști, apartament 3 camere (living și 2 
dormitoare), termopane, centrală termică, 
podele laminate, tv color, gresie, faianță, 
mobilat și utilat, preț 300 euro/lună. Tel. 235208, 
0729/018866. (A6)

• caut apartamente sau garsoniere, (ne)mobi- 
late, zona Gojdu, B-dul Decebal, piață, M. 
Eminescu, ofer prețul pieței în funcție ae 
condițiile oferite, tel. 235208.0724-620358,0729- 
018866. (A6)

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

• apartament 2 camere, zona Dacia, 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, 
contorizări, preț 100 euro/lună + garanție, tel. 
0745/640725. (A7)

(2/27.12)

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

• apartament 2 camere dec., mobilat CT, zona 
Banca T ransi I van ia, pe B-dul 22 Decembrie, preț 
200 euro/lună + garanție, tel. 0749/268830. (A7)

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

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

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

• apartament 3 camere semidec., et. 1, nemo
bilat, contorizări ia apă, gaz, zona centrală, preț 
180 euro/lună tel. 206003,0749/268830. (A7)

• apartament 2 camere semidec., 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, apă caldă, căldură, 
preț 50 euro/lună, tel. 206003,230324. (A7)

• închiriez uscătarie 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 Devaf zonă ultracentrală, 
S-140 mp, amenajat, contorizări, preț negociabil, 
tel. 231.800 sau 0745/511.776. (A9)

• comercial, S-203 mp, zona 22 Decembrie, 
Deva, preț negociabil, tel. 212.141 sau 
0745/511.776. (A9)

MATEȘ ANGHEL
Vei rămâne veșnic în sufletele noastre

Vând alte imobile (27)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, telefon 
0254/613.366.0788/040.490.0788/158.483.  (A10)

Imobile chirii (29)
• ofer pentru închiriere apartament 3 camere 
decomandate. 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică mobilat, aragaz, frigider, tv color, preț 
200 euro/lună Tel. 0722/564004. (T)
• ofer pentru închiriere casă în Deva, mobilată 
complet, 2 corpuri, garaj, centrală termică preț 
350 euro/lună. Tel. 0722/968910. (T)

S.C. SIMPAN SRL cu sediul în localitatea Deva, str. 
Calea Zarandului, nr. 1, jud. Hunedoara anunță depunerea 
solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiec
tivul Fabrică pâine și patiserie, localitatea Deva, str. Calea 
Zarandului, nr. 1.
Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, zilnic, între 
orele 8-16
Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 10 
zile lucrătoare de la data anunțului. (73310)

Primăria Comunei
cu sediul în Buceș, str. Principală, nr. 79, jud. Hunedoara, 

telefon: 0254-684328; fax: 0254-684442

Organizează concurs
Pentru ocuparea a două posturi de muncitor calificat 
(conducător auto).
Concursul va avea loc în data de 18.01.2007, ora 10,00 la sediul 
Primăriei.
Cererea de înscriere și documentele solicitate se depun la sediul 
Primăriei, până la data de 15.01.2007, ora 15,00.
Relații suplimentare se obțin la sediul instituției sau la telefon 0254- 
684328 sau 0254-684338.

(73327)

Acces limitat la spital!

Consultanții noștri 
de vânzări, 
la dispoziția ta!
Mihaela Stroia 0720 - 400 438 
Anca Bobora 0721- 513 871 
Sorin Flori 0720 - 487 389

Pentru ca suntem numărul 1 in județ, te 
ajutăm să fii fi tu numărul 1!

Regretăm din tot sufletul dispariția dintre noi a celui ce a fost un bun coleg și prieten
MATEI SECULAun om deosebit și un partener de încredere.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate Colegii de la SC Carpatcement Holding SA Deva

Soția Maria, fiul Silviu și nora Ramona mulțumesc celor care au fost alături de familia îndurerată la greaua pierdere a celui care a fost un bun soț și tată,
ing. LUNGU MIRCIA

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(8/27.12)

Cu adâncă și nemărginită durere ne despărțim de cel care a fost
OSAIN NICOLAEînmormântarea va avea loc vineri, ora 13, la Cimitirul Ortodox de pe str. M. Eminescu, Deva.
Dumnezeu să-l odihnească în pace! Soția Clemența, fiul Marius și nora Ecaterina

Mobilier și interioare (47)
• vând mobilă 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, incălțăminte 
articole sport (52)

• vând cojoc bărbătesc, nou, mărimea 52 ■ 54. 
Tel. 0254/221894. (T)
• vând rochii pentru ocazii și compleuri de 
damă, cu accesorii, mărimi 40 - 44. Tel. 218084, 
0722/586808,0743/211074. (T)

Materiale de construcții (53)

• vând pereți prefabricate pentru construcție 
de casă garaj, cabană etc., preț 100 lei/bucata. 
Tel. 260412.0)

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)

Plante și animale, agroali- 
mentar’e (57)

• vând cartofi pentru porci, 1500 kg. fân, otavă
10 to. Tel. 0723/079658. (T)

• vând pavilion apicol nou, înmatriculat, verifi
care 2008,51 familii, faguri clădiți în magazii, preț 
6000 ron. Tel. 0254/231129,214319. (T)

Altele (61)
• vând covor persan de Cisnădie 2,5/3,5; butoi 
de țuică de 2001; mașină de cusut Ileana; ladă 
frigorifică 4 sertare. Tel. 0254/226853. (T)

• vând țuică de prună calitate excepțională, 
ideală pentru orice tip de evenimente, preț 
negociabil, în funcție de cantitate. Tel. 212242, 
0721/400563. (T)

(1/28.12)

Pierderi (62)
• pierdut atestat profesional pe numele Lazăr 
Alin FIorentin. Se declară nul. (9/27.12)
• 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)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Vlad Cristinel. Se declară nul. (5/27.12)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Vlad Maria. Se declară nul. (6/27.12)
• pierdut contract de vânzare - cumpărare nr. 
2900/1971, CF 56665666/2 în favoarea David Ana 
cu încheiere de autentificare nr. 3296/30.08.1971. 
(7/27.12)

Prestări servicii (72)

•abordabil, transport zilnic, sigur și rapid, 
persoane în 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. 
(4/2111)

• efectuez orice tip de lucrări în domeniul 
instalațiilor sanitare, montez sau repar centrale 
de apartament sau case, montez boilere sau 
convectori, sigilez apometre. Tel. 218084, 
0722/586808. (T)
• transport mobilier, electrocasnice, cu auto de 
1,2 t și 14 mc volum, asigur demontare și 
manevrare ia 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)

Oferte locuri de muncă (74)
• societate comercială angajează contabil 
pentru contabilitate primară Informații tel/fax 
0254/217433.(12/27,12)
• societate comercială angajează mecanic 
utilaje pentru biildoexcavator. Informații tel./fax 
0254/217433. (12/27.12)

• Societate de pază angajează agenți pentru 
pază. Relații la tel. 0724/680636. (1/27.12)
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• Case distruse, un cutremur cu magnitudinea de 6,6 grade pe scara Richter s-a produs în nordul Kîrgîzstanului, avariind cel puțin 6.000 de locuințe dar nici o persoană nu a fost rănită, au anunțat, ieri, serviciile de urgență.
• Film biografic. Regizorul Spike Lee a semnat un contract cu Paramount și Imagine Entertainment pentru realizarea unui film despre viața „nașului muzicii soul", James Brown, care a murit pe 25 decembrie.

O nouă modă în tatuaje 
■ Numeroase celebrități 
lansează moda tatua
jelor cu desene în formă 
de stea.Londra (MF) - Numeroase vedete lansează o nouă modă în ceea ce privește tatuajele, decorându-și umerii, gleznele sau încheieturile mâinilor cu desene în formă de stea, scrie The Sun. Tatuajele sunt alese mai ales datorită mesajelor „profunde și sugestive” pe care le transmit.

Premiu pentru pacifism
Berlin (MF) - Premiul Ernst-Toller, care poartă numele unui scriitor și pacifist german, va fi decernat la începutul anului 2007 romancierului Giinter Grass, pentru lupta pe care a dus-o, prin intermediul operelor sale, pentru menținerea păcii în lume, a anunțat asociația Ernst-Toller. Opera lui Grass, laureat al premiului Nobel pentru literatură în 1999, pledează pentru înțelegerea între popoare și grupurile diferite din sânul societății, a precizat juriul. Grass, care a condamnat compromisurile făcute cu regimul nazist de unii oameni politici germani, a declanșat o polemică violentă în vara acestui an după ce a mărturisit în biografia sa că s-a înrolat în trupele naziste Waffen-SS la vârsta de 17 ani.

Actrița Sienna Miller are pe umărul drept o „constelație” de trei steluțe care repezintă dragostea, onoarea și încrederea. Britney Spears are un desen care simbolizează onoarea și loialitatea. Cântăreața susține că acest tatuaj și l-a făcut cu ocazia nașterii celui de-al doilea copil al său, Jayden James.Tatuajul a apărut inițial la marinari și este numit în mod comun stea marinărească. Cel mai popular desen este conturul unei stele, asemenea celui purtat de Eva Lon
Un nou palat 
venețian

Roma (MF) - Viitorul palat al cinematografiei a cărui construcție este așteptată de mai mulți ani la Veneția pentru a găzdui Mostra va fi ridicat până în 2010, a anunțat ministrul italian al Culturii, Francesco Rutelli. Construcția, ale cărei costuri sunt estimate la 710 de milioane de euro, va fi finanțată de stat și de autoritățile regiunii și orașului Veneția. Complexul cultural va fi administrat de o companie privată. în afara celebrului festival internațional de cinema, care pentru moment se desfășoară în mai multe locuri din Veneția, viitorul complex va fi utilizat pentru diferite congrese și activități culturale. Proiectul inițial fusese estimat în 2005 la 100 de milioane de euro. Construirea a fost urgentată de apariția unui nou festival, la Roma.

Beyonce (Foto: EPA) 

Alter ego 
Los Angeles (MR - 
Cântăreața de R&B 
Beyonce a dezvăluit 
că și-a creat un per
sonaj imaginar pe 
care îl întruchipează 
pe scenă, acesta 
ajutând-o să cânte 
mai bine, scrie The 
Mirror. Beyonce a 
dedarat că acest alter 
ego poartă numele 
Sasha și pe scenă este 
un personaj neînfricat 
și foarte seducător. 
„Sasha nu sunt eu (...) 
Nu mi-ar plăcea de ea 
dacă aș întâlni-o pe 
stradă. E prea agre
sivă, prea puternică, 
prea obraznică, prea 
sexy. Eu nu sunt așa 
în viața reală. Nu sunt 
genul care flirtează și 
sunt timidă", a spus 
Beyonce.

în topurile filmelor anului
New York (MF) - „Moartea domnului Lăzărescu” al regizorului Cristi Puiu, figurează în topurile filmelor anului, realizate de criticii de la prestigiosul cotidian The New York Times.Filmul românesc este cel deal șaptelea în lista cu cele mai bune zece filme ale anului în opinia lui Stephen Holden. Criticul rezumă astfel creația lui Cristi Puiu: „în ultima zi din viață, un pensionar su
Rugă pentru pace și unitate

Veverița și-a făcut provizie de nuci în trunchiul unui copac dintr-un parc din Katowice, Polonia. (Foto: epa>

■ Pelerinii irakieni se 
roagă împreună pentru 
pace și unitate în orașul 
sfânt, Mecca.

Mecca (MF) - Divizați în țara lor afectată de violențe inter- confesionale, pelerinii irakieni care s-au deplasat, săptămâna aceasta, în orașul sfânt, Mecca, unde s-au rugat împreună pentru pace, stabilitate și pentru rudele ucise în conflict.„Ce altă motivație aș avea decât să mă rog pentru unitatea țării noastre. Doar unitatea poate ajuta la reinstau- rarea securității și siguranței”, a declarat Zohra Um Mohammed. „Ne rugăm ca americanii să plece. Ei sunt cei care ne-au dezbinat”, a adăugat
Cine e ucigașul lui Harry Potter

S-a prăbușit în Manhattan
New York (MF) - Un muncitor a fost ucis și alți doi au fost răniți, după ce o clădire din cartierul Manhattan din New York s-a prăbușit, marți, au anunțat autoritățile americane. Cei trei făceau parte dintr-o echipă care efectua lucrări de renovare a clădiorii cu cinci etaje în momentul în care ultimele trei niveluri ale clădirii s-au prăbușit, a declarat Joseph Pfeifer din cadrul brigăzii de pompieri din New York. Potrivit lui Pfeifer, unul dintre răniți a reușit să iasă singur dintre dărâmături iar cel de-al doilea a fost salvat de pompieri. O serie de experți analizează cauzele prăbușirii.

■ Se fac pariuri pe iden
titatea posibilului ucigaș 
al lui Harry Potter, în 
Marea Britanie.

Londra (MF) - Casa de pariuri William Hill, una dintre cele mai importante din Regatul Unit, a lansat pariuri care au ca miză identitatea posibilului ucigaș al lui Harry Potter și soarta care îl așteaptă pe 
Girafele de la Taron- ga zoo, din Sydney, au primit bunătăți atârnate într-un pom de Crăciun.

(Foto: EPA)

goria pe interiorul încheieturii mâinii. „Am un tatuaj albastru al unei stele din cartea «Micul prinț». Cineva apropiat mie are un tatuaj la fel, însă nu spun cine”, a declarat ea.O stea în cinci colțuri, ca cea pe care o are cântărețul Paolo Nutini, este considerată un însemn păgân, care o simbolizează pe zeița Venus. Victoria Beckham a ales să-și tatueze steluțele în zona lombară. Cele patru steluțe ale sale reprezintă familia Beckham: ea, cei doi copii ai săi și soțul, David.
ferind și alcoolic din București este trimis de la un spital la altul, în timp ce starea lui se înrăutățește, iar el alunecă prin crăpăturile unei birocrații medicale indiferente. Al doilea film al regizorului român Cristi Puiu spune o poveste ce s-ar putea întâmpla oricui, oriunde”. Filmul este menționat și de criticul de la New York Times, A.O. Scott, în lista sa de filme ale anului, pe poziția a 11-a.

Pelerinii musulmani s-au adunat la Meccapelerinul de 54 de ani, la capătul unei călătorii periculoase de cinci zile din orașul antic irakian Babei până în 
adversarul său, Voldemort. J.K. Rowling este pe cale să termine cea de-a șaptea și ultima parte a aventurilor tânărului vrăjitor. în iunie, scriitoarea a anunțat că două dintre personajele principale ale seriei vor muri în acest ultim volum, al cărui capitol final a fost scris încă din anii '90.Casa William Hill a deschis pariurile în urmă cu trei luni, dar abia după Crăciun acestea

cetatea sfântă a musulmanilor Mecca. Cel puțin două milioane de musulmani, provenind din circa 160 de țări, au înce
au devenit publice. în lista posibilelor personaje care vor muri, Voldemort, puternicul vrăjitor practicant al magiei negre și asasin al părinților lui Harry, are o cotă de 4 la 5. Acesta este urmat de profesorul de poțiuni magice (5 la 2), Drago Malefoy (6 la 1) și de cel mai bun prieten al lui Harry, Ron Weasley (6 la 1). Harry se situează pe poziția a cincea, cu o cotă de 6 la 1. 

put, vineri, un ritual de cinci zile, haj, pe care fiecare adept al islamului trebuie să îl facă cel puțin o dată în viață. Ritualul se desfășoară în acest an în contextul unui val de violențe interconfesionale între șiiți și sunniți, cele două secte principale ale islamului, care au adus Irakul în pragul unui război civil.Tensiunile dintre sunniți și șiiți au escaladat și în Liban, autoritățile saudite temându-se că violențele ar putea izbucni în cursul pelerinajului la Mecca. Pentru mulți pelerini irakieni, ritualul reprezintă un moment de reflecție și rugăciune pentru țara lor. „Suntem musulmani”, a subliniat Abu Tariq, întrebat dacă este șiit sau sunnit.

t


