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• Potul cel mare. De Revelion, premiul cel mare la Loto 6/49 ar putea ajunge la 3,5 milioane de euro. Tragerea Specială va avea loc duminică, începând cu ora 18,50, iar câștigul unitar al categoriei I va include și o garsonieră. La categoriile a ll-a și a lll-a se vor acorda câștiguri în bani. (C.P.)

■ O femeie din Deva, 
bolnavă psihic, s-a arun
cat ieri în gol, de la eta
jul patru al unui bloc.Deva (M.T.) - O femeie de 49 de ani, din Deva, și-a pierdut viața după ce s-a aruncat în cap, ieri dimineață, de la eta

jul patru al blocului în care locuia împreună cu mama sa, pe Aleea Crișului. Probabil femeia, bolnavă psihic, a recurs la acest gest de teamă să nu fie iar internată de către mama sa la Spitalul de Neuro- Psihiatrie din Zam. Iboj Pa- polczi suferea de mai bine de 20 de ani de schizofrenie, iar

ieri dimineață, după ce mama sa a plecat la cumpărături, s- a aruncat pe geamul apartamentului, în gol. Iboj Papol- ezi i-a spus mamei sale, înainte ca aceasta să plece la cumpărături, să îi lase mai multe țigări. Nervoasă, mama sa i-a spus că fumează prea mult, iar dacă va continua cu

fumatul în același ritm, o va interna la Zam, după -sărbători. Când s-a întors de la cumpărături, Viorica Papolczi și-a găsit fiica moartă, în spatele blocului, /p.3
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Programul agențiilor CFR
Deva (C.P.) - Agențiile de voiaj CFR vor fi închise în zilele de 31 decembrie și 1 ianuarie, iar pe 30 decembrie vor avea programul de lucru de sâmbătă. în zilele de 29 decembrie și 2 ianuarie agențiile de voiaj CFR vor funcționa după program normal. Din cauza traficului de călători scăzut din noaptea de Anul Nou, unele trenuri se vor anula, însă pe anumite rute vor exista suplimentări de vagoane, /p.3
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Autogara
■ Inaugurarea noii 
autogări din Hune
doara a avut loc ieri în 
prezența autorităților.

Hunedoara (C.B.) - Construcția autogării din Hunedoara a fost realizată în urma unui parteneriat între Consiliul Local și firma Inter Service. Consiliul Local a pus la

nouă la Hunedoaradispoziția firmei terenul necesar pe care a fost construită autogara, investiție care se ridică la 15 miliarde de lei. „Lucrările le-am demarat din martie 2006 și au durat două luni. în 2007 vor fi implicate mai multe costuri pentru că investiția nu se oprește aici”, a spus Dan Mihăilă, administratorul firmei de transport Inter Service. Din veniturile

încasate, 10% vor merge la bugetul local, dar nu mai puțin de 5.000 euro. Autogara e dotată cu 20 de peroane, iar în clădire lucrează momentan 12 persoane. „Hunedorenii vor beneficia de servicii de transport modern în condiții civilizate. Clădirea este ridicată la cerințele legislației europene”, a specificat Nicolae Schiau, primarul Hunedoarei.

Regie silvică
Orăștie (I.J.) - Singurul Ocol Silvic Privat din județ se află la Orăștie. El a fost transformat recent în Regie Silvică, ceea ce înseamnă că poate valorifica lemnul și să realizeze venituri pentru Consiliul Local Orăștie. /p.3

Situația bolnavilor de SIDA din județ

Gfafcca Cuvântul îlMr, sursa. AV> HuDftjoara

5000 de euro lunar în Orășties
■ Cea. 5000 de euro 
intră lunar în munici
piul Orăștie, bani 
proveniți din Spania.

Orăștie (I.J.) - Cel puțin 1000 de orăștieni sunt plecați la muncă în străinătate, cei mai multi în orașul Logrono, Spania. Cifra reflectă însă cetățenii plecați la muncă cu acte în regulă, în realitate cifra celor plecați la muncă din municipiu este mult mai mare. „Foarte multi din cei plecați și-au deschis acolo

firme de carmangerie, tâm- plărie, transport local. Sunt oameni foarte harnici, perfect integrați în comunitate și bine văzuti. Foarte putini dintre ei se vor mai întoarce în România. Neoficial, reprezentanții unei firme de transport international susțin că aduc lunar 5000 de euro în tară, bani proveniți de la comunitatea orăștiană de acolo”, a declarat Iosif Blaga, primarul municipiului Orăștie. Banii aduși în tară sunt investiți în reabilitarea blocurilor, în construcții noi.
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« J J j j j s j s .j .r * J J .J s s j s s .j s s J s s s -t •• * ^ * * ‘ J • J s s J •Sub control. Forțele guvernamentale somaleze, susținute de armata Etiopiei, au ocupat principalele rute de acces în orașul Mogadishu și intenționează să preia controlul asupra capitalei, după retragerea milițiilor islamiste. Forțele guvernamentale controlează 95 la sută din teritoriul țării.

PLD, cu acte în regulă

Vrea să 
depună 
mărturieAmman (MF) - Fostul vicepremier irakian Ta- rik Aziz dorește să depună mărturie în cazul Antal, referitor la represiunea kurzilor, înainte de executarea fostului președinte Saddam Hussein, condamnat la moarte pentru masacrarea unor săteni șiiți, a anunțat avocatul acestuia. Tarik Aziz (70 ani) s-a predat trupelor americane în aprilie 2003. Saddam Hussein și șase dintre foștii săi colaboratori sunt judecați pentru rolul jucat în campaniile militare Arifal, din 1987-1988, în timpul cărora peste 180.000 de kurzi au fost uciși, potrivit acuzării. Fostul dictator a fost deja condamnat la moarte prin spân- zurare, pentru executarea a 148 de săteni șiiți la Dujail, în anii 1980.

Tarik Aziz (Foto: epa)

loan Talpeț
(Foto: arhivă)

Și-a înre
gistrat 
partidul 
București (MF) - Se
natorul independent 
loan Talpeș a anun
țat, ieri, că formațiu
nea sa, Uniunea Po- * 
pulară Social Creștină 
(UPSC) a fost înregis
trată ca partid politic 
și că este deschisă 
colaborării cu toate 
partidele, în special 
cu cele de orientare 
creștin-democrată. 
loan Talpeș a decla
rat că formațiunea 
pe care o conduce 
este deschisă cola
borării cu toate par
tidele politice, dar cu 
precădere cu cele a- 
vând o orientare creș
tin-democrată, pre
cum PD și PLD. UPSC 
nu dorește colabora
rea cu UDMR, a mai 
spus Talpeș, dar nici 
cu PSD. Talpeș a ară
tat că Uniunea-sa ba
zează pe electoratul 
pasiv, care numără în 
prezent aproximativ 
50% din votanți.

■ Theodor Stolojan a 
anunțat depunerea acte
lor în vederea înregistră
rii PLD ca partid politic.București (MF) - Fostul consilier prezidențial Theodor Stolojan a anunțat oficial, ieri, într-o conferință de presă, că a fost depusă documentația pentru înregistrarea PLD ca partid politic.El a prezentat sigla partidului, care are culorile albastru și portocaliu și este formată din trei linii ascendente, despre care a afirmat că semnalează direcția pe care membrii partidului o doresc pentru România.Sloganul partidului este „Progres, libertate și demnitate”.
Stolojan, președinteEl a reamintit că în data de 7 decembrie s-a decis constituirea PLD, iar peste 20 de zile a fost depusă documentația pentru înregistrarea ca partid politic.El a anunțat că au fost

Theodor Stolojan (Foto: arhivă)strânse 64.000 de semnături pentru înregistrarea PLD, „cu mult peste numărul impus de lege - 25.000”.

Theodor Stolojan este președintele Biroului Executiv provizoriu al PLD, a anunțat Gheoghe Flutur, care va fi vicepreședinte al partidului.Flutur a precizat că Stolojan a fost ales lider al partidului, miercuri, de către Adunarea membrilor fondatori ai formațiunii și că acesta va conduce formațiunea nou înființată până la Congresul partidului.De asemenea, el a spus că Biroul Executiv al PLD numără 13 membri: Valeriu Stoica, Mona Muscă, RalUca Tur- can, Cristian Boureanu, Gabriel Sandu, Florin Popescu, Marian Hoinaru, Cornel Știr- beț, Mihai Țâbuleac, Mircea Iustian, Rafu F. Alexandru, Dumitru Pardău și Viorel Arion. Flutur l-a nominalizat și pe senatorul Mircea Cinteză, ca fiind „coordonatorul pe București”.„Acesta este organul care, până la Congres, va conduce această formațiune politică”, a adăugat Gheorghe Flutur.

Un ultim omagiuWashington (MF) - Politicienii republicani și de- mocrați l-au omagiat, miercuri, pe fostul președinte Gerald Ford, rămas în memoria opiniei publice americane pentru preluarea conducerii țării după celebrul scandal Watergate., relatează CNN.Ford, în vârstă de 93 de ani, s-a stins din viață în localitatea Rancho Mirage (California), a anunțat soția sa, Betty Ford, fără a oferi detalii despre cauzele decesului.Purtătorul de cuvânt al familiei Ford, Gregory Willard, a explicat că „ceremoniile funerare istorice” au scopul omagierii unui om care s-a aflat 25 de ani în Camera Reprezentanților, a fost vicepreședinte al țării și chiar președinte după demisia lui Richard Nixon.Funeraliile naționale sunt programate sâmbătă, cu slujbe religioase ulterioare marți și miercuri în Grand Rapids (Michigan).

ExplOZII. Două bombe au explodat ieri îqjfr-Q piață de vechituri din Bagdad. în urma deflagrațiilor au murit șapte oameni, alți 25 fiind răniți. (Foto: epa)

Avion deturnatPraga (MF) - Un avion Airbus A-320 al companiei ruse Aeroflot a aterizat neprogramat pe aeroportul din Praga, după ce pilotul a declarat stare de urgență la bord, în urma unui incident ale cărui circumstanțe sunt neclare.Aparatul, care efectua o cursă pe ruta Moscova - Geneva, a aterizat pe aeroportul Ruzyne la ora 10.42. Comandantul poliției cehe afirmă că la bordul acestuia a avut loc o tentativă de deturnare, dar agresorul a fost neutralizat de pasageri, fiind ulterior arestat.Adjunctul directorului general al Aeroflot a declarat că unul dintre pasagerii cursei 271 a declarat că are asupra sa un dispozitiv exploziv.

Tăriceanu
■ Premierul susține că 
Executivul nu este mino
ritar și e hotărât să își 
ducă mandatul la capăt.București (MF) - Premierul Călin Popescu Tăriceanu a apreciat, ieri, că Executivul nu poate fi. considerat minoritar, în cofiăîțîîM îh^are >ste sprijinit de PC, și a precizat că nu se așteaptă în prezent la organizarea alegerilor anticipate susținute de PD, fiind hotărât să își ducă mandatul la capăt.El a amintit, într-un interviu acordat postului național de radio, că reprezentanții Partidului Conservator, ieșiți de la guvernare, au declarat că susțin în continuare inițiativele Executivului și ale prim-ministrului, „nu numai în domeniul european”.Tăriceanu a admis că există o problemă generată de tre-

nu cedeazăcerea unor parlamentari liberali la Partidul Liberal Democrat inițiat de Theodor Stolojan, dar a arătat că aceștia au obligația morală de a susține în continuare inițiativele Guvernului și, implicit, ale Partidului Național Liberal pe listele căruia au candidat pentru un loc în Legislativ.El s-a arătat totodată sceptic în privința organizării în acest moment a alegerilor anticipate, afirmând că nu a observat la nivelul Parlamentului o dorință de instabilitate politică prin declanșarea unui astfel de scrutin.în opinia sa, între PNL și PD există o viziune politică diferită, urmare a faptului că liderii liberali au pledat permanent pentru stabilitate politică, în timp ce democrații au militat continuu pentru alegeri anticipate și reformularea politicii. Premierul Călin Popescu
Tăriceanu (Foto: epa)

Bush a convocat un 
consiliu de război

Noi dovezi în cazul 
zborurilor suspecte ale CIA

Atacuri armate la RîoRio de Janeiro (MF) - Tâlhari înarmați au comis o serie de atacuri împotriva unor ținte civile și militare, ieri dimineață, la Rio de Janeiro, provocând moartea a 16 persoane și rănirea altor 23, a anunțat postul de radio CNB.Cinci comisariate de poliție au fost ținta tirurilor de mitralieră iar șase autocare și mașini ale poliției au fost incendiate în diverse cartiere ale metropolei braziliene.Pompierii au anunțat că șapte persoane au murit carbonizate într-un autocar care venea din statul vecin, Espirito Santo, și avea 28 de pasageri la bord.Trei autobuze au fost incendiate la Bangu, în vestul orașului, zonă în care se află cea mai mare închisoare de maximă securitate din Rio de Janeiro. în același cartier au fost auzite schimburi de focuri de! armă între trafîcanți și polițiști.Cinci comisariate de poliție au fost ținta atacurilor cu mitralieră la Botafogo, Barra de Tijuca și Lagoa.Poliția a anunțat arestarea a trei sus- pecți.

Crawford (MF) - Președintele american George W. Bush a convocat, la ferma sa din Texas, cei mai importanți oficiali americani întruna dintre ultimele reuniuni înainte de anunțul din ianuarie privind noua strategie din Irak.Casa Albă dă asigurări că această reuniune nu va avea putere de decizie și că Bush nu a atins apogeul reflecției, în pofida presiunii care apasă asupra lui.La reuniune vor participa secretarul Apărării Roberts Gates, secretarul de Stat Condoleezza Rice, vicepreședintele Dick Cheney și consilierul prezidențial pentru Securitate Națională Stephen Hadley.în pofida situației tensionate create de așteptare, un purtător de cuvânt al administrației, Scott Stan-

zel, s-a mulțumit să repete că Bush va anunța noua strategie în Irak „după 1 ianuarie”, când se va întoarce la Washington.Bush se ocupă de „o nouă modalitate pentru a merge mai departe” într-o țară aflată în pragul războiului civil, dar până în prezent a păstrat secretul asupra intențiilor sale.El a recunoscut totuși că o creștere a efectivelor militare face parte din opțiunile luate în considerare, în pofida faptului că această măsură ar putea fi dezaprobată de opinia publică americană și de noua majoritate democrată. Con- gresmenul democrat Joseph Biden, viitorul pre. ședințe al Comisiei pentru Afaceri Externe din Senat, s-a declarat împotriva unei asemenea măsuri.

S Un ziarist de la BBC a 
obținut lista zborurilor 
care au tranzitat un 
aeroport polonez.Londra (MF) - Lista zborurilor care au făcut escale pe aeroportul polonez Szymany în anul 2003, dovedește că numeroase avioane CIA de tip Gulfstream, care ar fi avut legătură cu transportul teroriștilor al-Qaida, au tranzitat această zonă.Un ziarist BBC a obținut o serie de dovezi pe care autoritățile poloneze nu au dorit să le dezvăluie, respectiv lista zborurilor suspecte care au tranzitat aeroportul Szymany.Documentul a confirmat relatările martorilor potrivit cărora un avion CIA de tip Gulfstream, cu număr de înregistrare N379P, a aterizat de mai multe ori pe aeroportul Szymany, în anul 2003. Potri

vit documentului, o aeronavă de tip Boeing 737, care decolase de la Kabul a aterizat pe aeroportul Szymany.„Nu este nici un motiv pentru care un Gulfstream să se oprească aici. Trebuie totuși să fi existat o explicație pentru care avionul s-a oprit aici și faptul că toți vor să ascundă acest motiv este cu atât mai interesant”, a declarat Anne Fitzgerald din cadrul Amnesty International.Avioanele urmau mereu aceeași procedură, a declarat Mariola Przewlocka, directoarea aeroportului Szymany din nord-estul Poloniei. „Ni, se spunea tot timpul să stăr? departe. Avioanele rămânedL la capătul pistei, adesea cu motoarele pornite. Două camioane militare de la baza serviciilor secrete din apropiere se apropiau, stăteau puțin și apoi plecau din aeroport.”
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9 Monedă UE. Banca Națională a României va pune în circulație, începând cu data de 3 ianuarie 2007, o monedă din aur de 24 de carate, consacrată integrării în Uniunea Europeană, care va putea fi achiziționată la prețul de 2.420 lei, fără TVA și prețul cutiei de prezentare, informează BNR. (C.P.)
• Accidentat pe trecere. Un bărbat de 27 de ani, din Petroșani a fost grav accidentat în timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. Conducătoarea unui autoturism Dacia Nova, Vinica L., de 45 ani, din localitate, nu i-a acordat prioritate lui Costică Florin P., de 27 ani, din Petroșani, acciden- tându-l grav. (M.T.)

Iosif Blaga

Venituri din lemn la Orăștie
Orăștie (I.J.) - Regia Silvică privată Orăștie administrează 7000 ha, însă cea mai mare suprafață administrată aparține Consiliului Local Orăștie, adică 3000 de ha de pădure. „Zona va fi inclusă în circuitul turistic, grafie unui proiect european, bani ce vor fi folosiți pentru exploatarea pădurii aflate în gestiune. Pentru aceasta se vor reface 5 km de drum între Sibișel și Valea Rea, cu un costde 721.000 de euro. Drumul va conține două benzi de circulație, acolo unde locul o permite și va deschide turismului o zonă ce curpinde cca 385 ha de pădure într-o perioadă de doi ani”, declară Iosif Blaga, primarul municipiului Orăștie. Fostul ocol silvic privat, care a fost de altfel singurul de acest fel din județ, odată transformat în Regie va aduce bani la bugetul local. Aceasta pentru că transformarea îi va permite instituției să exploateze și să valorifice lemnul din pădure. Veniturile obținute vor fi vărsate la bugetul local Orăștie.

Concursul „cuvântul liber șiHUON te ajută să fii cool!” și-a cunoscut câștigătorii săptămânii 18 - 27 decembrie. Aceștia sunt: Balazs Ștefan, Goia Adrian și Simina Oana.Vreți să fiți și voi cool? Participați, ca noi să vă putem premia! La următoarele concursuri vă dăm șepci, ca să vă asortați tricourile! Fiți pe fază!
(Foto: CL) y

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.

prin 
SMS

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

comentarii, însoțite de nume.

CUVÂ® Vot
întrebarea săptămânii:

Primul an al integrării în Uniunea 
. Europeană va fi unul mai ușor 

V* pentru români?
s/

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 29 decembrie, ora 24.

Accidentată de mașina școlii
■ O fetiță de șase ani 
din Hunedoara a fost 
grav rănită în urma 
unui accident rutier.

Mihaela Tămaș
mihaela.tamas@lnforniniedia.ro

Hunedoara - O fetiță de șase ani, din municipiul Hunedoara, a fost grav rănită de un autoturism al unei școli de șoferi amatori, condus de o elevă. „Accidentul s-a produs pe strada Viorele, din Hunedoara, unde Nicoleta B., de 33 de ani, din localitate, elevă la o școală de șoferi amatori, fiind însoțită de
în acest an numărul accidentelor rutiere a fost foarte mareinstructorul auto Gavril C., de 45 de ani, a surprins și accidentat grav pe minora S.A.M., de 6 ani”, declară șeful Serviciului Poliției

Rutiere Hunedoara, inspector principal Ion Tirinescu. Minora a fost lăsată nesupravegheată și a traversat șoseaua prin loc nemarcat și fără să

se asigure. în urma accidentului fata a suferit multiple fracturi și politraumatisme și a fost transportată de urgență la Spitalul Municipal „Alexandru Simionescu”, din Hunedoara, unde a rămas internată în secția Ortopedie. A fost întocmit dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă, iar conform noului cod rutier, vina o poartă în totalitate pietonul care a traversat prin loc nemarcat și fără să se asigure. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul rutier.
Sî-a luat zilele de teamă
■ Mama femeii spune 
că aceasta nu avea 
motive să-și pună 
capăt zilelor.

Mihaela Tămaș________________
mihaela. tamas@informmedia.roDeva - Șocată de cele întâmplate, mama femeii decedate a spus că nu știe ce a de- terminat-o pe fiica ei să recurgă la acest gest și nu a mai încercat niciodată să-și pună capăt zilelor cu toate că mai pleca de acasă fără să

spună nimic. „în ultima vreme fuma foarte mult și i- am spus, înainte să ies din casă, că dacă continuă în ritmul acesta, voi fi nevoită să o internez din nou la Zam. M- am pregătit să plec, și m-a rugat să încui ușa când ies, pentru că ea merge să doarmă. Am plecat la cumpărături, iar când m-am întors, am văzut ambulanța în fața blocului. M-a trecut un fior, iar când am ajuns în fața blocului mi-au spus vecinii că Iboj s-a aruncat pe geam”, spune șocată mama femeii,

Viorica Papolczi.Se pare că în urmă cu 26 de ani, Iboj a născut un băiat, care acum este plecat la muncă în Spania, cu toate că medicul i-a recomandat să nu rămână însărcinată pentru că riscurile sunt mari. Nu a ascultat sfaturile medicului, iar după naștere se pare că femeia s-a îmbolnăvit, fiind diagnosticată de medici cu schizofrenie, fiind internată la Spitalul de Neuropsihiatrie din Zam, de nenumărate ori. Oamenii legii anchetează în continuare cazul pentru a sta-

Trupul sinucigașeibili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.
Vezi fotografii pe 
www.huomrg

www
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Voi fi în Piața Revoluției din București, alături de membrii Guvernului și ceilalți invitați pentru a sărbători integrarea. 
Iuliu Winkler,
ministru

Nu știu exact unde voi fi de Revelion, dar știu cu siguranță că nu voi fi laBucurești alături de ceilalți politicieni.
Petru Mărginean, 
VICEPREȘEDINTE CJ

Dacă voi primi o invitație să mă alătur colegilor de partid voi fi la București, dacă nu, voi petrece Revelionul cu părinții.
Mircia Muntean, 
primar Deva

Venituri pentru concediați
■ Persoanele disponi- 
bilizate prin concedieri 
colective vor beneficia 
de protecție socială.

București (C.P.) - Guvernul a aprobat unele măsuri de protecție socială de care beneficiază persoanele disponi- bilizate prin concedieri colective efectuate până la 31 decembrie 2008, sau, după caz, până la 31 decembrie 2010 pentru salariații din companiile miniere. Actul normativ intră în vigoare la 1 februarie 2007. Potrivit proiectului de act normativ, persoanele disponibilizate prin concedieri colective, ca urma-
Suplimentări
■ în zilele sfârșitului de 
an CFR Călători va 
suplimenta vagoanele 
la unele trenuri.

Deva (C.P.) - Pentru o bună utilizare a capacității de transport și pentru adaptarea la traficul de călători în zilele de sfârșit de an, CFR Călători va efectua operativ supli-

re a proceselor de restructurare, vor beneficia de următoarele drepturi: un salariu mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, la momentul concedierii sau al încetării contractului individual de muncă; indemnizație de șomaj; venit lunar de completare (stabilit odată cu indemnizația de șomaj, egal cu diferența dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere - dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea - și nivelul indemnizației de șomaj).
de vagoanementări cu vagoane la unele trenuri de rang superior, cum ar fi: Cluj Napoca -Timișoara Nord, Timișoara Nord -Sibiu, Timișoara Nord -Iași. Trenul internațional „Dacia” București Nord - Viena și retur va fi suplimentat cu un vagon. Totodată, și trenurile personale vor fi suplimentate cu vagoane în funcție de solicitările de transport.

Voi fi alături de brădeni în Piața din fața sediului Primăriei unde organizăm un Revelion în stradă.
Florin Cazacu, 
primar Brad

Nu voi pleca nicăieri. în acestan, la trecerea dintre ani, voi fi acasă, la Deva, alături de familia mea.”
Attila Dezsi,
SUBPREFECT

Sfatul specialistului

Ne aflăm în plină perioadă a 
Sărbătorilor de Iarnă cu 
nenumăratele lor bucurii, dar și cu 
inevitabilele neplăceri datorate 
exceselor alimentare. Vorbim despre 
cunoscutele indigestii datorate 
consumului în exces de grăsimi și 
dulciuri. Se caracterizează prin 
dureri în capul pieptului, greață și 
vomă, balonare, regurgitații. senzație 
de plenitudine gastrică.
în cazul indigestiilor, iitotcrapia ne 
oferă soluții eficiente, ale căror 
rezultate se simt imediat. Vă 
recomand trei produse naturale de la 
Fares, special create din plante 
medicinale asociate și dozate optim 
pentru a ușura digestia și pentru a 
îndepărta simptomele neplăcute.

C E A I U I. D I G E S T I E 
UȘOARA consumat imediat după 
masă, favorizează digestia prin 
stimularea secrețiilor"- digestive, 

îmbunătățirea tranzitului intestinal, 
calmarea spasmelor și eliminarea 
gazelor intestinale.
recomandă consumul a 
3 căni cu ceai pe zi, 
mesele principale.

Fitoterapie pentru 
indigestie

Farmacist specialist SEPTIMIA ȘERBAN
Director al LABORATOARELOR FARES BIO VITAL

SIROPUL DIGESTII 
UȘOARĂ are acțiune stomahica 

(stimulează secreția sucuriloi 
gastrointestinale), carminativt 
(inhibă procesele fermentative ș: 
absoarbe gazele formate) 
antispastică șt anttinflamatoare. S< 
recomandă în digestie lentă 
indigestie, balonări. St 
administrează înaintea meseioi 
principale, la copii peste 12 ani 2 
linguri pe zi, iar la adulți 3 linguri p< 
zi. Este o alternativă de tratamen 
utilă in special în pediatrie, unde 
siropurile sunt foarte bine acceptau 
de către copii 
SOLUȚIA FAREBIL 
este indicată în.special în 

cazul indigestiilor asociate 
cu afecțiuni hepato-biliare 
(de exemplu litiaza 
colccistică). Se recomandă 
utilizarea a 4-5 picături pe o 
bucățică de zahăr în cazul 

indigestiilor 
gastrice sau 
intestinale, ca și 
după consumul 
de alimente 

ce sunt greu de

Soluție

reclamă

mailto:mihaela.tamas@lnforniniedia.ro
mailto:tamas@informmedia.ro
http://www.huomrg


bUTlUMH /«vineri, 29 decembrie 2006
1170 - Thomas Becket, arhiepiscop de Canterbury, este 
ucis din ordinul regelui Henrlc II.__________ <_____________
1922 - Constituirea Uniunii Republicilor Socialiste Sovie

tice (URSS) formată inițial din 
Rusia, Blelorusla. Ucraina și Fe- 
derația Transcaucaziană._________
1926 - A mur t scriitorul Rainer 
Maria Rilke (n. 1875).____________
1933 - Prlmul-mlnistru I. G. Buca 
este asasinat de către un coman
do legionar pe peronul gării din 
Sinaia. , . ■ ' i ~~, :

1938- S-a născut actorul ameri-
can Jon Voight („ Mldr. qht Cewboy").___________________
1989 - Vaclav Havel este ales președinte al Cehoslova- 
ciei (loto).

-5° vineri v

Prognoza pentru astăziCerul va fi noros. Minima termică va fi de aproximativ -5°C, iar maxima de 1°C.
Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Cerul va fi parțial senin. Termometrele vor înregistra temperaturi minime de -2°C și maxime de 1°C.Duminică. Cerul va fi temporar noros. Temperatura minimă va fi de 2°C, iar maxima de 4°C.
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Calendar Crețtin-Ortodox____________________
Sf. 14.000 de prunci uciși de Irod; Cuv. Marcel (Harți)

Calendar Romano-Catollc
Sf. Thomas Becket, ep. m. *

Calendar Greco-Catollc_________________
Ss copii uciși de Irod. S Marcel, c (+ 470). Harț.

Energie electrică ________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec- 

trice.

Soluția Integramel din numărul 
precedent: S - D - SAS - ZAPA- 

DA - TO - NATURA - M - CITI - 
BRAD - OINĂ - OLE - RĂNIRI - BZ 
-RE - MOS - A - BA - Al - CAP 
- R - STELUTA - ECOU - IROD - 
OR - PASLA - ULCER - IOLE - 
INVAT - DANA

Dimineața nu vă vedeți capul de treabă. Organizați-vă cât mai eficienți După-amlază aveți ocazia să Dunețl bazele unei afaceri.
sunteți IbIi-9 formă Intelectuală deosebită. Puteți avea succes la examene, concursuri etc.
GemeniColaborați foarte bine cu un partener de afaceri șl reușiți să încheiați o tranzacție strălucită. Relațiile cu persoana Iubită trec printr-un moment delicat.
RacDimineața s-ar putea ca relațiile sentimentale să fie mai încordate. Vă sfătuim să nu vă ambiționați și să aveți răbdare ca partenerul de viață să se calmeze.
LeuSunt șanse să începeți o activitate comercială gin care sieft Câștiga bine. Sunteți apreciat de șefi, ceea ce stârnește invidia colegilor.
MoarăAveți un farmec deosebit șl atragețl admirația persoanelor din jtff. €u puțină atenție, vă puteți descurca excelent în afaceri.
BalanțaCreativitatea vă ajută să aveți succes la tacul de muncă sau In afaceil. Elanurile referitoare la o investiție serioasă încep să prindă contur.
Scorpionliia serviciu reușiți să vă afirmați aproape fără nici un efort.Santețl pita de energie șl merită să valorificați momentulca să terminați tot v-ațl propus.
Este o zi bună pentru a trece la scbimbăFl în domeniulafacerilor șl pe plan sentimental. Sunt șanse mari să prindeți un contract de colaborare. ,

Gaz______________________________
Nu sunt programate întreruperi ta furnizarea gazului 

metan.

___________ _ ________________________________ '■

Nu sunt programate întreruperi ta furnizarea apei pota
bile.

REȚETAZllaKI

Cataif cu Frișca
Ingrediente: 500 g fidea, 400 g zahăr, 400 g apă, 500 g frișcă, 1 esență de rom, zahăr vanilat.
Preparare: Se unge o tavă cu unt (mar- garină) se așază fideaua în strat subțire și se dă la cuptor la foc potrivit 10-15 min., până începe să se rumenească ușor.în acest timp facem siropul: se pune apa cu zahărul la fiert și după ce s-a legat (ca un sirop pentru dulceață), se dă deoparte, se adaugă esența de rom și zahărul vanilat. Se toarnă fierbinte peste fideaua rumenită și se mai dă la cuptor încă 20 min. După ce se răcește vom vedea că fideaua cu siropul s-a legat ca o foaie. întindem frișca bătută cu zahăr după gust. Se lasă să se răcească 1 oră.

(Foto: arhivă)Poftă bună!

7:10 Trei bărbați și o puș- 
oaica (film, r)

8:50 Spiridușii (ep. 3, fan- 
Eltezie muzicală, SUA, 

1967). Cu: Walter 
Brennan

9:30 Desene animate. 
Spioanele

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

(II)
11 >40 Cartea cu povești (film 

Ode familie, SUA, 1995).
Cu: Sean Fitzgerald, 
Swoosie Kurtz, Richard 
Moll, William McNa
mara. R.: Lorenzo 
Doumani

13:10 Vrei să fii No. 17 
13:30 Club Disney (SUA) 
14:00 Jurnalul TVR
15:30 Tribuna partidelor par

lamentare
16:00 Kronika. Emisiune în 

limba maghiară
17:00 Jurnalul TVR
17:20 Expresul bulgărilor de 

zăpadă (comedie, SUA, 
1972). Cu: Dean Jones

19:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

20:15 Vrei să fii No.1? 
în cea de-a patra semi
finală pentru desem
narea TELESPECTA
TORULUI ANULUI, se 
întrec echipele Crișanei 
și Banatului, (live)

21:15 Crenguță verde de 
brad

21S Lost Naufragiații (s). 
Cu: Naveen Andrews, 
Emilie de Ravin

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
23:10 Moțul cel rău (come-

13die, SUA, 2003). Cu: 
Billy Bob Thornton, 
Tony Cox, Brett Kelly

1:55 Cinemaniacii (r) 
2:25 Efectul MG (r) 
2:55 Jurnalul TVR (r) Sport 

Meteo
3:55 Expresul bulgărilor de 

: I zăpadă (film, r)
525 Premiile Laureus 2006 

(ID (r)
6:25 Crenguță verde de 

brad (reluare)

| Dispecerat apă rece 227087 I
| Dispecerat apă calda 217808 |
i Dispecerat Electrica 929 |
I Dispecerat gaz__________ 227098 |
I Informații CFR 212725
| Urgente_____________ 882

Pompieri________________ 981
I Jandarmerie_____________958

Poliție___________________955
O.J.P.C. HD__________214971
Deranjamente lift 235090 |
Direcția Sanltar-Veter. 221145

7:00 Știrile ProTv
9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr ți neliniștit
B(film serial, reluare) 

10:15 Zâmbiți, vă rog (ep. 3) 
11:00 Rețetă pentru un

Ti Crăciun perfect (film, r) 
i 13:00 Știrile ProTv 
i 13:45 Nu-i spune mamei că 
1 Qbona a murit (come

die, SUA, 2001). Cu: 
Christina Applegate, 
Joanna Cassidy. R.: 
Stephen Herek 

16:00 Tânăr ți neliniștit (s).
0Cu: Eric Braeden, 

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

17:00 Richie Rid) (comedie, 
aSUA, 1994). Cu: 

Macaulay Culkin, 
Jonathan Hyde, 
Edward Herrmann. R.: 
Donald Petrie 

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

Vremea

2030 <>eed - Cursa
sj infernală 

(film acțiune, SUA 
1994).
în distribuție: 
Keanu Reeves, 
Dennis Hooper, 
Sandra Bullock.
Regia: 
Jan de Bont

23:00 Pact cu diavolul
n(thriller, SUA, 1997). 

Cu: Keanu Reeves, Al 
Pacino, Charlize Teron, 
Jeffrey Jones, Judith 
Ivey. R.: Taylor Hack
ford

2:00 Speed - Cursa infer- 
lă (film, r) 

în distribuție: 
Keanu Reeves, 
Dennis Hooper, 
Sandra Bullock

430 Tânăr ți neliniștit (r) 
530 Zâmbiți, vă rog (r) 
6:00 Nu-i spune mamei că 

bona a murit (film, r)

CapricornDimineața nu prea reușiți să faceți ce v-ați propus, pentru că intervin o mulțime de evenimente neprevăzute. Vă sfătuim să nu vă enervați.
VărsătorEste foarte posibil să se petreacă ceva deosebit pe plan social sau Tn relațiile sentimentale. Sunt favorizate relațiile de parteneriat.
PeștiSunteți foarte bine dispus, iar relațiile cu cei din jur decurg fără probleme. Re plan financiar nu stați grozav, dar puteți avea succes în chestiuni casnice și în societate.

l
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6:00 în gura presei 
cu Mircea Badea 

7:00 Matinal: Dimineața 
devreme 

9:00 în gura presei (r) 
10:00 Concurs interactiv 
11:00 Vivere (s) 
12:00 Vocea inimii (s) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe 
13:45 Amie (comedie, SUA 
<132001). Cu: Matt 

Keeslar, Jenny 
McCarthy, Gia Carides. • 
R.: John Mallory Asher 

16:00 Observator 
16:45 9595, te învață ce să 

fad 
18:00 Vocea inimii (serial,

Eldramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ma
rius Bodochi, Maria 
Dinulescu 

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

2030 Tablou de nuntă
(divertisment)

23:00 Alertă de gradul zero
U (acțiune, SUA, 2000). 

Cu: Treat Williams, 
Hannes Jaenicke, Gary 
Hudson. R.: Jim 
Wynorski. 
Colecționarul Maurice 
Hunter ți Nadia, fiica 
lui, sunt în Siberia, 
însoțiți de un ghid rus, 
în căutarea legendarei 
Tesla, raza mortală. 
Această armă avea 
capacitatea de a pul- 
beriza o țară întreagă, 
cât ai clipi din ochi ți 
este responsabilă de 
distragerea a jumătate 
de milion de acri din 
Siberia în 1950.

1:00 Obseivator (r) 
2:00 Concurs interactiv 
3:00 Observator (r) 
4:00 Animax: .Roboți 

uriași - Heavy Gear*
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9#0 Jeremiah (s, r) 10:00 To- 
nomatul DP2. 11:30 Cara
catița (r) 12:30 Câțiva păți 
spre un management mai bun 
(doc., r) 13:00 Motomagia (r) 
14:00 ABC... de ce? 14:30 
Poveste fără sfârșit (s) 15:00 
împreună în Europal 16:00 
Jurnalul TVR (r) 1630 Holly
wood reporter (s) 17:00 
Crăiasa Zăpezii (ep. 1) 18:00 
Lecția de management (doc.) 
1835 Caracatița (s) 1925 Ray 
Mears (doc.) 20:00 D'ale lui 
Mitică 21 dX) Ora de știri 22:10 
Campionatul de comedie. 
22:40 Home made.ro. 23:10 
Making of. 0:10 Mica Britanie 
(s) 0:40 Ray Mears (doc., r) 
1:10 Tonomatul DP2 (r) 235 
Sărutul șarpelui (film, r) 430 
Străjeri la porțile Europei 4:45 
Sărutări furate (s)

7:00 Suflete rănite (r) 9:00 
Culoarea păcatului (s, Brazilia, 
2004) 11:00 Special ACASĂ cu 
Gabriela Spanie (r) 12:00 Pa
riul iubirii (s, Mexic, 2004) 
13:00 Jurământul (r) 1530 
Suflete rănite (s) 1730 Po- 
vețtiri adevărate 1830Rebel- 
de (s) 1930 SOS, viața mea! 
(s, Argentina, 2006) 20:30
Trei secrete (romantic, SUA, 
1999) 2230 O lume a fiarelor 
(s, Mexic, 2006) 030 Jurămân
tul (r) 230 Extravaganta Anas
tasia (s, Venezuela, 2004). Cu: 
Norkis Batista, Juan Pablo Ra- 
ba 4:00 Amy, fetița cu ghioz
danul albastru (s)

7:00 Conan aventurierul (s) 
8:15 Mutări inofensive (film, 
r) 11:00 Tele RON 13:00 Play 
1430 Dragoste ți putere (s) 
15:00 Un soț de împrumut 
(comedie, SUA, 2005) 17:30 
Farsele lui Jugaru (r) 18:00 
Focus 19:00 Cele mai uimi
toare filme din lume 19:45 

Vouă (divertisment) 13:20 Celularul (s) 20:00 Luptă vir- 
Look who is winning 1430 
Iubita tatălui meu (dramă, 
SUA 1990) 1620 Bărbatul din 
vis (serial) 1720 Naționala de 
bere 1830 Știri Național TV 
19:45 Jara Iu' Papură Vouă 
(divertisment) 2030 lulius 
Cezar (istoric, SUA, 2002) 
22:00 Ce-am avut și ce-am 
pierdut (comedie, SUA, 1997) 
030 Justine (serial)

9KX) Dimineața cu Răzvan ți 
Dani 11:00 Ce bine e acasă! 
(serial) 12:00 Look who is 
winning 13:00 Jara Iu’ Papură

tuală (acțiune, SUA, 1996) 
22:00 Mondenii (r) 2230 
Focus Plus. Prezintă: Cristina 
Jopescu 23:30 Celularul (r) 
23:45 Prețul răzbunării 
(thriller, SUA, 1995). Cu: Chris
topher Reeve, Joe Mantegna, 
Kim Cattrail

I
1030 Eroii lui Kelly (acțiune/ 
război) 13:30 Taz-Mania (s) 
14:00 O familie ciudată (s) 
1430 Lumea Pro Cinema (r) 
15:15 Dispăruți fără urmă (r) 
16:15 Ca-n familie (s, r) 
16:45 Amintiri din altă viață 
(comedie/fantezie) 19KX) Viața 
la Casa Albă (s, dramă, SUA, 
2004) 20:00 Entertainment 
News 20:20 Dispăruți fără 
urmă (s) 2130 Ca-n familie (s) 
22:00 Suflete pierdute în 
Atlantida (dramăAhriller, SUA 

2001) 0:15 Prețul libertății (s)

10:00 Liceenii (comedie, Ro
mânia, 1992) 12:00 Știri 13:05 
Viață după viață (r) 1335 Eu- 
romaxx 14:35 Lumea cărților 
1535 Euromaxx 16:00 Essen- 
tze (r) 17:00 Vis de vacanță. 
Emisiune de turism 17:30 
Pasul Fortunei. Cu Urania 
19:00 Știri 19:20 Hobby Mix. 
Emisiune de divertisment. Cu 
Irene Pârvu 20:00 Liceenii 
Rock'n'Roll (comedie, Româ
nia, 1992). Cu: Ștefan Bănică 
Jr., Oana Sirbu, Mihai Con
stantin 22:00 High Life. Cu 
Monica Stan 23:00 Lom- 
barzilor 8 (s, r) 24:00 Știri 0:15 
Vedetele se întreabă (div.) (r)

06.30-07.00 Observator (r)
1630-16.45 Știri locale

12:30 Premiul AFI - Sean Con- * 
nery (SUA, 2006). 14:00 în 
căutarea lui Forrester (dramă, 
SUA 2000). 16:15 Soacra mea 
e o scorpie (romantic, SUA, 
2005). 18:00 Salvată (come
die, SUA 2004). 1930 Cine
ma, cinema, cinema (SUA, 
2007) 20:00 Huff — Umbrele 
(Ep. 25, comedie, SUA, 2005). 
21:00 Război ta deșert - Arme 
de distragere ta masă (Ep. 12, 
acțiune, SUA, 2005). 22:00 
Fără control (dramă, SUA, 
2005). 23:45 Ultima secvență 
(comedie, SUA, 2004).

13:20 EU, România 14:00 
Realitatea de la 14:00 14:50
Fabrica 16:50 Marfă. Cu Dra- 
goș Bucur 17:00 Realitatea de 
la 17:0017:15 Retrospectivele 
anului 17:45 Editorii Realității 
18:50 Realitatea zilei 20:00 
Realitatea de la 20:00 20:15 
Reporterii Realității 20:50 
România fără frontiere 21 flO 
Realitatea de la 21:00 21:50
Prima ediție 22:05 Tănase ți 
Dinescu 23:15 Realitatea all- 
inclusive 24:00 Realitatea de
la 24:00

8:00 Brainiac, maniaci 
științei 9:00 Anatomia u 
echipe de Formula 1 10:00 
Automobile americane recon
diționate 11:00 Motociclete 
americane 12:00 Clubul auto
mobilelor clasice 13:00 Braini
ac, maniaci ai științei 14:00 
Anatomia unei echipe de F 1 
15:00 Luptătorii văzduhurilor 
16:00 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 17:00 Cum se fabrică 
18:00 Motociclete americane 
20:00 Minuni create de mâna 
omului 21:00 Cele mai bune 
momente 23:00 Curse și fiare 
vechi 24:00 Pe urmele lui 
Chris Ryan

made.ro
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Deva (CP.) - Acesta este site-ul Agenției Naționale a ș 
Funcționarilor Publici. De pe portal puteți afla date despre 
oportunitățile de angajare în acest domeniu.

Lefuri mari pentru bugetari

2,5859 lei■S' 1 dolar american
52,3111 lei1 gram aur

CUM VALUTAR BNR - 29.12.2006
Js ■* j -4 j'-4 * * * **'*■* ^ ■* J J J s 4 4 4 44 j 4'-J-4'4>4'4 4

H 1 euro____________________________________ 3,3982 lei

Rp4".4.Jfl4^.^.4^4. -WWW-'WSJ •

Amplasarea aparatelor radar In data de 29.12.2006:
■ DN 7; 51 meri a - iFâștle - limită jud Alba;
- DN 7: Vețel -lila - limita jud Arad;
- DN 68A: Dobra ■ limita jud Timi;,
- Dwa: B-dul Decebal, Galea Zarandulul, sir. Horea ;l MIFîal 
Eminescu.

■ Funcționarii publici 
vor beneficia de o 
majorare a salariilor cu 
18% în 2007.

Ina Jurcone___________________
lna.Jurcona@lnfarmniedla.ro

Deva - Peste 3000 de funcționari publici, câți are județul Hunedoara, vor beneficia în cursul anului 2007 de o majorare salarială de 18 procente. Prima majorare salarială va avea loc în aprilie 2007, de 7 procente, iar din octombrie majorarea va fi de 11%. Nu doar funcționarii publici beneficiază de această majorare, ci întreg sectorul bugetar. Majorările propuse pentru 2007 reprezintă o creștere medie anuală a salariilor din sectorul bugetar de 7,5%. Creșterile salariale se vor acorda diferențiat pe categorii de personal. Astfel, personalul din învățământ va beneficia de cea mai mare

învățământul va avea cea mai mare creștere salariată în 2007 (Foto: ccreștere salarială, respectiv de 7% în aprilie și de 15% în luna octombrie. Pentru personalul contractual, funcționarii publici și personalul auxiliar judecătoresc, creșterea salarială din aprilie va fi de 7%, iar cea din octombrie de 11%. Polițiștii vor beneficia de o creștere a salariului

cu 3% în aprilie și cu 2% în octombrie, ținând cont de modul în care au fost făcute creșterile salariale anterioare. Salariul personalului din domeniul sănătății va fi majorat cu 7% în aprilie și cu 14% în octombrie. Pentru personalul militar, majorarea de 14,5% se va aplica începând

cu luna ianuarie 2001 „Creșterile salariale au țim cont de creșterea economic din ultimii ani și de scădere inflației sub 5%, dar majt rarea salarială trebuie s meargă mână în mână c creșterea competitivității", subliniat premierul Românie: Călin Popescu Tăriceanu.

I 
o

Subvenționarea forței de muncă
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 - Humanltas II", str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ®~» 211949.
ORĂȘTIE

Farmacia „Oros", sâmbătă, orele 8 - 23, duminică, orele
9 - 18, str. N. Bălcescu, nr. 7. ®-» 240976.

Policlinica Stomatologie Deva, str. NI. Kogălniceanu, zil
nic 8-20
Cabinet medical individual STOMATO, dr. Dumitru 
Gudea, Călan, Str. Independenței, 18A. ®-» 731509.

■ ATOFM dă Subvenții 
pentru cheltuielile cu 
forța de muncă, prin 
programe naționale.

Ina Jurcone___________________
lna.JurconeQlnfarmmedla.ro

Deva - Prin această măsură activă au fost încadrați, în cursul anului 2006, 2.579 persoane, ce provin din rândul șomerilor. „Convențiile cu angajatorii au fost încheiate în data de 15 decembrie 2006, deoarece Agenția nu procedează la angajarea de cheltuieli multianuale din bugetul asigurărilor de șomaj, neputând fi prevăzute fon

durile alocale în anul 2007 pentru susținerea acestei măsuri”, declară Vasile Iorgovan, director ATOFM Hunedoara.Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara va proceda la reînnoirea convențiilor finalizate la 15 decembrie în măsura în care fondurile alocate anului 2007 îi vor permite. „Agenția nu a terminat în mod direcționar convențiile pentru subvenționarea ocupării forței de muncă prin programe ce au drept scop dezvoltarea comunității locale, termenul de încetare a convenției fiind cunoscut de partenerii noștri. Din punct

de vedere al fondurilor angajate în cursul anului 2006 pentru susținerea acestei măsuri, agenția dispune de fonduri pentru efectuarea tuturor plăților”, adaugă Vasile lor, govan.Perioada de acordare a subvențiilor este de cel mult 12 luni pentru fiecare persoană încadrată în rândul șomerilor cu contract individual de muncă pe perioada specificată. Subvenția presupune 70% din salariul de bază minim brut pe țară în perioada 1 aprilie - 31 octombrie și un salariu de bază minim brut pe țară la care se adaugă contribuțiile de asigurări sociale datorate de
Vasile Iorgovanangajatori în perioada 1 noiembrie - 31 martie.

Cabinet Chirurgie mardlo-facialS, dr. Zuberecz Richard.
Hunedoara, Piața Eliberării, nr. 5. ®~» 717686.

Reguli

Soluția jocurilor din numărul precedent

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

£ celor nouă 
’ blocuri luate 

împreună.

ÎNCEPĂTORI

AVANSAȚI

Alocație de hrană la spital ¥

începători

6 5 4 9 8 3 7 2 1
2 3 7 5 1 6 9 4 8
8 1 9 7 2 4 6 3 5

4 2 1 8 5 7 3 9 6
7 8 6 1 3 9 2 5 4
5 9 3 4 6 2 1 8 7
3 4 8 6 9 1 5 7 2
1 7 2 3 4 5 8 6 9
9 6 5 2 7 8 4 1 3

Avansați

6 5 7 8 2 3 4 9 1
4 2 3 6 1 9 5 7 8
8 1 9 5 4 7 3 2 6
2 9 8 1 3 5 6 4 7
1 4 6 9 7 2 8 5 3
3 7 5 4 6 8 9 1 2
5 6 4 2 8 1 7 3 9
7 8 2 3 9 4 1 6 5
9 3 1 7 5 6 2 8 4

Deva (I.J.) - Alocația de hrană pentru copiii nou- născuți prematuri în maternități, care sunt hrăniți artificial, va crește de la 1 ianuarie 2007 cu 96 la sută, de la 3,5 lei la 5,5 lei/persoană/zi. Guvernul a actualizat nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice și creșe. Astfel, pentru copiii mai mici de trei ani internați în spitale, nivelul alocației zilnice a crescut cu 47 la sută, până la 5 lei, iar în cazul copiilor între 3 și 16 ani, nivelul alocației va crește cu 38,3 la sută, până la 6,5 lei. „în cazul bolnavilor de

HIV/SIDA adulți, internați, alocația crește cu 27 la sută, până la nivelul de 11,5 lei. Copiii internați, bolnavi de TBC, hepatită și diabet vor primi o alocație majorată cu 86,5 la sută, respectiv de 12,5 lei. Pentru bolnavii internați în leprozerii este prevăzută o alocație de hrană de 8,2 lei pe zi”, declară dr. Dan Magheru, director ASP Hunedoara. Influențele financiare asupra bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților sanitare, în condițiile anului 2005, sunt de 37,6 milioane anual. Pe data intrării în vigoare a Hotărârii se abrogă HG nr. 508/2005.

Nu are ton la telefon
Deva (I.J.) - Gheorghe Costan, din Deva, spune că a dorit să renunțe la telefonul său fix Romtelecom în favoarea unei alte telefonii care i s-a părut mult mai avantajoasă din punct de vedere financiar. Și-a făcut un contract cu UPC Deva și i s-a promis că în termen de cinci zile va avea telefon. De atunci (10.11.) au trecut mai bine de șase săptămâni și bărbatul spune că telefonul încă nu-1 are. „Mi s-a spus că este un defect pe

rețea și de aceea nu pot instala telefonul, însă timpul trece și defectul nu se mai remediază”, spune Gheorghe Costan.Ne am adresat firmei de telefonie de la care am primit următorul răspuns: „Am avut modificări de soft în rețea și de aceea ne-am prelungit puțin cu instalările. însă bărbatul are deja telefonul instalat la rece, în sensul că are aparat, este conectat, însă nu are ton. Să mai aibă răbdare”.
Crește salariul minim de la 1 ianuarie
M Salariul minim brut 
pe țară garantat în 
plată va fi de anul 
viitor 390 lei.

Ina Jurcone
ina.jurcane@informniedia.ro

Deva - Nivelul actual al salariului minim brut garantat în plată pe țară, de 330 lei, a fost astfel majorat cu un procent de 18,2%. Pentru un program complet de lucru de 170 ore în medie pe lună în anul 2007, nivelul de 390 lei lunar reprezintă 2,294 lei/oră. Actul normativ stabilește că pentru personalul din sectorul bugetar nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi mai mic de 390 lei lunar. Salariul de bază

sau, după caz, coeficienții de ierarhizare în baza cărora se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile în care este încadrat personalul din această categorie se majorează în mod corespunzător.. „Hotărârea prevede, de asemenea, că stabilirea de salarii de bază sub nivelul de 390 lei lunar pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă constituie contravenție și se sancționează cu a- mendă de la 1.000 la 2.000 lei. Constatarea și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul MMSSF, al Inspecției Muncii, prin Inspectoratul de Muncă, în baza unei împuterniciri făcute prin ordin al ministrului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei”,
Salariul minim pe economie va crește cu 60 de leideclară Horea Rațiu, inspec- tor-șef ITM Hunedoara.De la 1 ianuarie 2007 se abrogă HG nr. 1766/2005 pentru stabilirea salariului mi nim brut pe țară.

mailto:lna.Jurcona@lnfarmniedla.ro
lna.JurconeQlnfarmmedla.ro
mailto:ina.jurcane@informniedia.ro
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• Deținut. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au clarificat situația unui bărbat de 33 de ani, din comuna Zam, care are de executat trei ani de închisoare pentru furt calificat. Mandatul a fost înaintat Penitenciarului Oradea, unde învinuitul execută o altă pedeapsă. (M.S.)
• Amenzi. Poliția hunedoreană a aplicat, în ultimele 24 de ore, amenzi în valoare de 7.785 lei, după ce oamenii legii au constatat săvârșirea unui număr de 79 de încălcări ale diferitelor acte normative. (M.S.)
Integrarea la Deva

Deva (M.S.) - Prefectura Județului Hunedoara va organiza în seara de 31 decembrie un moment dedicat integrării României în UE, evenimentul fiind programat să aibă loc în fata Casei de Cultură a municipiului Deva. Programul manifestării a fost definitivat, ieri, în ședința Colegiului Prefectural Hunedoara. Conform deciziei luate de autorități, programul include un mesaj al prefectului județului Hunedoara, Cristian Vladu, un serviciu religios, intonarea imnului Uniunii Europene, arborarea drapelului UE pe un catarg și o defilare a gărzii de onoare. Manifestarea va începe la ora 19.00 și se va încheia după aproximativ o oră.

4 Rutieră a aplicat 53 de amenzi la legea circulației, dintre care opt pentru depășirea vitezei legale. Șase permise de conducere au fost ridicate pentru a fi suspendate. (Foto: CL)

V_____________ .. y
Aliniere la standarde UEDeva (M.S.) - Anul 2006 a fost unul foarte bun pentru economia românească, aceasta reușind să se alinieze la principiile de funcționare ale Uniunii Europene, a declarat, la Deva, ministrul delegat pentru comerț, Iuliu Winkler. „Din punct de vedere economic, Românei poate face față, cu succes, cerințelor Uniunii Europene. Cota unică de impozitare, ca parte a programului de guvernare, a fost un succes. A fost o decizie înțeleaptă”, a afirmat ministrul delegat pentru comerț- El a apreciat că în anul care se încheie au fost categorii importante ale populației care au realizat venituri mai mari după aplicarea cotei unice, fapt regăsit și într-o creștere „spectaculoasă” a consumului.

Fonduri pentru infrastructură
■ Mai multe primării 
au primit bani pentru 
reparațiile la drumurile 
afectate de inundații.

Deva (M.S.) - Consiliul Județean Hunedoara a aprobat fonduri de aproape zece milioane lei pentru finanțarea unor lucrări de infrastructură necesare pentru drumurile din județ, unele afectate de inundațiile care au avut loc în primăvara acestui an. Astfel, consilierii județeni au fost de acord să aloce suma de 1,37 milioane lei, din fonduri primite de la Guvern, pentru lucrările necesare la drumurile județene Crișcior- Curechiu-Almașu Mic, Strei- sângeorgiu-Boșorod-Luncoi- Târsa, Sântămăria Orlea- Bucium-Bretea Română-DN7, Teliuc-Toplita-Lunca Cernii de Sus - limita cu județul Ca- raș-Severin, Romos-Romoșel.De asemenea, Consiliul Județean a aprobat fondurile necesare pentru moder-

S-au alocat bani pentru repararea drumurilor (Foto;T. Mânu)nizarea mai multor drumuri județene.
Modernizăriîn acest sens, vor fi modernizate drumurile care fac legătura între: DN 66 - Bucium Orlea-Gântaga, Hune-

doara-Boș-Groș-Cerbăl-Feregi, Totești-Densuș-Ștei, Zam-Săl- civa, Buceș-Dupăpiatră-limita cu județul Alba, Vețel-Mun- celu Mic-Feregi-Vadu Dobrii- Lunca Cernii de Sus. De asemenea, va fî pietruit drumul care face legătura între

localitățile Hunedoara-Ghe- lari-Bunila-Vadu Dobrii. Lucrările de investiții sunt programate să înceapă anul viitor, unele dintre ele fiind prevăzute să se încheie în anii 2008 sau 2009, în funcție de complexitatea acestora.
Cadouri de la Prefectură

Deva (M.S.) - Peste 1000 de copii și persoane adulte asistate vor primi daruri din partea Instituției Prefectului Hunedoara, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Fondurile necesare pentru achiziția acestor cadouri sunt asigurate din bugetul Ministerului Administrației și Internelor. Beneficiarii darurilor sunt copii sau persoane care se află în centrele de plasament ale serviciilor publice specializate, cămine pentru bătrâni, centre

de îngrijire și asistentă, centre de recuperare și reabilitare, centre de zi, centre de integrare prin terapie ocu- pațională, centre-pilot pentru persoanele cu handicap etc, în subordinea autorităților administrației publice locale. Ieri au fost împărțite daruri persoanelor instituționalizate din zonele Valea Jiului, Geoagiu- Orăștie, Deva-Hunedoara, urmând ca astăzi acțiunea să continue în zonele Hațeg, Brănișca și Brad.

PLD la tribunal
București (MF) - Fostul consilier prezidențial Theodor Stolojan a anunțat ieri că au fost depuse, la tribunal, documentele pentru constituirea Partidului Liberal Democrat (PLD).Pentru înființarea PLD au semnat aproximativ 65.000 de persoane, conform legii fiind necesare doar 25.000. Theodor Stolojan a fost ales președintele

provizoriu al PLD, iar Gheorghe Flutur vicepreședinte al acestui partid până la organizarea congresului care va avea loc imediat ce formațiunea va fi înscrisă oficial la tribunal. Printre membrii fondatori ai PLD se află și senatorul hunedorean Viorel Arion, care a candidat, în alegerile generale, pe listele liberalilor. »

Investiții în ali
mentarea cu apă

Deva (M.S.) - Consiliul Local al municipiului Deva a aprobat finanțarea lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare pe strada Mercur. Valoarea lucrărilor de investiții se ridică la aproximativ 1,29 milioane lei și vor fi suportate din fonduri alocate de la bugetul local al municipiului Deva. Hotărârea consilierilor locali deveni survine după ce lucrările inițiale fuseseră estimate la o valoare mai mică și nici una dintre firmele participante la licitația de execuție nu a reușit să se înscrie în prevederile bugetare pentru a realiza această investiție în asigurarea de utilități.
CUNOȘTI AVANTAJELE OFERITE DE_CUyANJUL_LIB£R?
1. Cotidian local prezent pe piață 6 zile din 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-fi 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!

RECLAMA

Numele_________________________
Prenumele _______________ _______
Adresa la care doresc să primesc ziarul:Str.______
Nr. ___ Bl.
Localitatea
Telefon

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

Sc. __ Ap.____

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

ABONEAZA-TE!
Numele_________________________
Prenumele______________________
^dresa la care doresc să primesc ziarul: 

Nr.
Localitatea

Bl. Sc.___Ap.____
Tel._________

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

TALONUL DE ABONAMFNT 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.

Completează talonul ce ti se potrivește, decupează-1 și depune-1 în cutiile speciale Cuvântul liber sau trimite-1 la OP I, 
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.
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Nu ținem pe nimeni cu forța
■ La Jiul Petroșani 
continuă divergențele 
între unii jucători și 
conducerea clubului.

Valentin Neagu
valentln.neagu@informmedla.ro

• Situație locativă. Președintele AJF Hunedoara, Mircea Sîrbu, ne-a declarat recent că una dintre primele acțiuni ale asociației în anul care vine este încheierea unui nou contract de comodat între SCM Deva și AJF pe perioada 2007-2009, care prevede continuarea activității în actualul sediu din Deva. (V.N.)
Dancîu nu revine la Jiul

Petroșani (C.M.) - Demis din funcția de director executiv al clubului FC Vaslui în urma scandalului izbucnit după transferul lui Croitoru la Steaua, fostul arbitru Ion Dan- ciu a infirmat zvonurile conform cărora ar reveni într-o funcție de conducere la Jiul. “Nu mă întorc la Jiul, dar țin legătura cu antrenorul principal Marin Tudorache. Din I păcate nimeni nu vine la Jiul pentru că | iubește echipa, ci numai pentru bani”, a mai spus Danciu. Ion Danciu a declarat că nu se simte cu nimic vinovat de încurcăturile I apărute în cazul fotbalistului Marius Croitoru, deși finanțatorul clubului FC Vaslui, Adrian Porumboiu, l-a demis, marți, pe președintele Consiliului de Administrație, Octavian Apetrei și pe directorul executiv al grupării vasluiene, loan Danciu, din cauza modului în care au gestionat cazul transferului lui M. Croitoru. FC Vaslui riscă să-l piardă, în această iarnă, pe mijlocașul Marius Croitoru, după ce Steaua a achitat clauza de reziliere a contractului jucătorului.

Petroșani - Ilie Bălănescu, directorul executiv al echipei Jiul Petroșani, a declarat recent că atacantul Bogdan Vrăjitoarea a făcut o mare greșeală dacă a negociat cu o altă echipă fără să se consulte cu conducerea clubului. Oficialul spune că Vrăjitoarea va suporta consecințele în cazul în care se va adeveri că a discutat despre transferul său la
Vrăjitoarea a marcat golul victoriei în meciul cu Rapid (Foto: cuCeahlăul Piatra Neamț.„Nu știm nimic precis până în prezent, dar dacă se va adeveri că Vrăjitoarea a nego

ciat cu Ceahlăul Piatra Neamț, atunci va suporta consecințele. El nu trebuie să

jucătorul Jiului până în vara anul 2007”, a precizat Ilie Bălănescu.De asemenea, oficialul clubului petroșănean a mai spus că fotbaliștii Alin Paleacu, Adrian Drida, Adrian Ilie, Dan Găldean și Bogdan Vrăjitoarea, care declaraseră că intenționează să depună memorii la Federația Română de Fotbal pentru a deveni liberi de contract deoarece nu le-au fost acordate drepturile contractuale de aproximativ trei luni, sunt liberi să-și depună memorii la Federație dacă aceasta le este dorința. „Noi nu ținem pe nimeni cu forța”, a mai declarat Ilie Bălănescu
Festivitate de premiere 
la CSS Deva

Deva (C.M.) - Cei mai buni sportivi și antrenori ai clubului CSS Deva vor fi premiați în primele zile ale lunii ianuarie 2007 în cadrul unei festivități de premiere organizate de conducerea clubului. Topul sportivilor și antrenorilor va fi întocmit pe baza rezultatelor obținute în anul 2006 de către reprezentanții secțiilor de lupte, canotaj, judo, baschet și volei. Cei mai buni 10 sportivi și cei mai performanți antrenori vor fi recom

pensați cu diplome și premii în bani. Favorite la ocuparea primelor locuri în clasamentul celor mai buni sportivi ai CSS Deva sunt luptătoarele Alina Pogăcian și Alexandra Leucă, ambele fiind multiple campioane naționale și internaționale. Pogăcian care e antrenată de Cosmin Văcă- rașu este componentă a lotului olimpic de senioare, iar Leucă, antrenată de Suraj Moravan face parte din lotul olimpic de cadete. Pogăcian și Leucă, cele mai bune sportive de la CSS Deva

Renata Tătăran, interul stânga al 
echipei Cetate, este cea mai bună marca
toare a formației devene în turul Ligii 
Naționale. Cu 90 de goluri marcate în 13 
partide Tătăran ocupă locul șase în topul 
golgheterelor primei Ligi. (Foto: cu

s_____________________________________________________________

Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului 
nsus HrLstos și noul an 2007 
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boratorilor noștri. < £'■\ 
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.care vă sunt dragi
și apropiați.

DorințăBucurești (MF) - Fotbalistul Ionuț Stancu a declarat că vrea să-și respecte contractul pe care îl are cu Rapid și că nu vrea să fie monedă de schimb pentru alte echipe. „Nu sunt euro sau dolar să fiu dat la schimb. Sunt la Rapid, am un contract pe care vreau să-l respect. Chiar dacă am avut o perioadă mai puțin reușită, sunt convins că anul viitor va veni soarele și pe strada mea. Aștept să înceapă pregătirea, voi da totul din mine pentru a redeveni titular în echipă” - a declarat sportivul.

--------------------- OM NI AS IC
Vienna Insurance Group 

încheie o asigurare RCA 
în perioada 
decembrie 2006 - ianuarie 2007 
și vei primi în plus

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

a autovehiculului asiguratului

• Sucursala HUNEDOARA - Deva, Aleea Transilvaniei bl. 7, parter; Tel. 231.355,235.355
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• Ag. PETROȘANI str. 1 Decembrie, bl. 116, parter;Tel. 548.891, 548.805
• Ag. PETRILA str. Republicii bl. 54, ap. 16 • Ag. LUPENI str. Plopilor bl. 1, parter; Tel. 560.040
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PE SCURT• Revenire. Portarul Carlos Alberto Fernandes, care mai are contract cu FC Steaua până în 2008, ar putea reveni în Portugalia la Boavista Porto sau Sporting Braga, el mai având oferte din Anglia și Spania, informează Sportugal. (MF)
• Achiziționare. Stelistul Nicolae Dică este curtat de multe cluburi europene. Lille intenționează să îl achiziționeze în vară, dar văzând agitația în jurul românului, gruparea franceză și-a devansat cu șase luni obiectivul. Dică este dorit și de Bordeaux, Aston Villa, Portsmouth, AEK Atena, Fiorentina. (MF)

Tunuri

Belu - președinte
București (MF) - Premierul Călin Popescu Tăriceanu a semnat, joi, decizia de numire a fostului antrenor de gimnastică, Octavian Belu, în funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Sport, se arată într-un comunicat al Guvernului. De asemenea, Tăriceanu a semnat decizia de eliberare din funcția de președinte al ANS a lui Florian Gheorgbe. Cele două decizii vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Octavian Belu a îndeplinit, până în prezent, funcția de consilier de stat pe probleme de sport.

■ Pentru producerea 
necesarului de zăpadă 
artificială s-au folosit 
47 tunuri de zăpadă.

București (MF) - Organizatorii etapei de la Bormio, contând pentru Cupa Mondială la schi alpin, au anunțat că au folosit 47 de tunuri de zăpadă pentru a putea produce cei 100.000 de metri cubi de zăpadă artificială necesari pentru desfășurarea probelor de coborâre de joi și vineri, informează AFP.„în plus față de cele 25 de tunuri prezente în mod permanent pe lungimea pistei, au fost folosite 22 de tunuri suplimentare. Cei 100.000 de metri cubi de zăpadă artificială au fost produși în 50 de zile de muncă”, au anunțat organizatorii, care au calificat drept un „miracol” faptul

Octavian Belu

Farsă de „Ziua inocenților"

Blatter, la Cluj NapocaCluj Napoca (MF) - Președintele CFR Cluj, * Iuliu Mureșan, a anunțat că președintele FIFA, Joseph Blatter, este așteptat la centenarul clubului clujean, în vara anului 2007. „L-am invitat pe Joseph Blatter, președintele FIFA, și sunt convins că va veni. De altfel, ne-a cerut să-i trimitem programul manifestărilor”, a spus Mureșan, adăugând că va ști toate detaliile într-o săptămână, iar atunci i le va trimite președintelui forului mondial. Anul trecut, președintele grupării clujene și finanțatorul Paszkany Arpad au luat masa cu Blatter și acesta a promis încă de atunci că va veni la Cluj în anul în care CFR sărbătorește centenarul. Aniversarea clubului CFR va fi sărbătorită în a doua parte a lunii iulie 2007, când la Cluj va avea loc un turneu la care vor participa patru echipe. „Am contactat trei cluburi cunoscute, din campionate puternice. Dintre ele se vor alege două din formațiile participante. A treia va fi din România”, a afirmat Mureșan.

■ O glumă „frumoasă" 
care, probabil, nu prea 
l-a făcut să râdă pe 
Fabio Cannavaro.

București (MF) - Cotidianul Marca a notat, joi, că nu italianul Fabio Cannavaro, ci francezul Zinedine Zidane a câștigat titlul de cel mai bun jucător al anului, distincție decernată de FIFA, făcând astfel o farsă de „Ziua Inocenților”, informează presa italiană.Marca a precizat, în ediția de joi, că Fabio Cannavaro a fost desemnat cel mai bun fotbalist al anului în urma unei erori în numărarea voturilor. „Apropiații fostului jucător de la Real Madrid au cerut ca voturile selecționerilor și căpitanilor să fie numărate din nou și FIFA a anunțat, joi, rezultatul real. Forul internațional și-a recunoscut

JOSC Mourinho, speră să fie ovaționat de public la revenirea pe terenul fostei sale echipe, FC Porto, cu prilejul optimilor de finală ale Ligii Campionilor, programată în februarie 2007.
Dorit de Steaua și Dinamo

InioEnaționalul brazilian al echipei FC Barcelona, Ronaldinho, a inaugurat, la Porto Alegre, un institut pentru copii defavorizați, care se va deschide în martie 2007.
(Foto: EPA)

___________ _________________ .___________________________________ .,

București (MF) - Mijlocașul ofensiv al echipei Sporting Lisabona, Carlos Martins, este dorit atât de Dinamo București cât și de Steaua, cele două grupări fiind interesate de varianta unui împrumut, susține cotidianul O Jogo, în ediția de joi. Potrivit sursei citate, Martins este nemulțumit de situația sa la Sporting, grupare cu care are contract până în 2008. Carlos Martins nu a făcut parte din lotul de 18 jucători al formației din Lisabona la ultimele patru meciuri și s-a arătat dispus să părăsească în

pentru Cupa Mondială

Austriacul Michael Walchhofer pe pista de la Bormio (Foto epa)că cele două probe vor putea avea loc, în ciuda lipsei de zăpadă. Organizatorii au menționat, de asemenea, că un metru cub de zăpadă artificială costă în medie 2,5 euro, 

Cei trei câștigătorigreșeala și a anunțat că nu italianul, ci Zidane a obținut cele mai multe voturi. Astfel, Zidane va primi titlul, sâmbătă, în cadrul unei mici ceremonii ce va avea loc la Monaco. Cannavaro va trebui să se mulțumească doar cu locul doi. Ronaldinho a ocupat locul trei”, menționează jurnalul spaniol. „O glumă frumoasă, care ne imaginăm
Se redeschide dosarul Assîs
H Fotbalistul de la 
Benfica Lisabona depis
tat pozitiv riscă o sus
pendare de doi ani.

București (MF) - Comisia de Disciplină a Federației Portugheze de Fotbal (FPF) va redeschide dosarul mijlocașului echipei Benfica Lisabona, Nuno Assis, depistat pozitiv cu un steroid anabolizant anul trecut și în cazul căruia hotărâse să nu continue cercetările.Secretarul de Stat pe probleme de sport, Laurentino Dias, a decis omologarea unui aviz al procurorului general, în care se menționa că FPF a încălcat legea hotărând, în 
ianuarie 2007 actuala sa echipă. „Steaua și Dinamo București, două din principalele embleme ale României, sunt interesate de situația internaționalului portughez, împrumut, cu opțiune de cumpărare, este soluția care le interesează”, scrie O Jogo. Jurnalul portughez menționează că antrenorul echipei Dinamo, Mircea Rednic, îl consideră pe Carlos Martins un fotbalist „peste medie”, iar finanțatorul FC Steaua, Gigi Becali, are ca țintă preferată piața portugheză pentru întărirea echipei. 

dacă se iau în calcul apa, electricitatea și personalul necesar. Bormio, care a găzduit Campionatele Mondiale de schi alpin din 2005, va găzdui două coborâri: cea de joi este 

(Foto: EPA)că nu prea l-a făcut să râdă pe Cannavaro”, comentează Datasport. Cotidianul Gazze- tta dello Sport notează că faptul că- știrea apărută în Marca este o farsă a fost confirmat și de responsabilul FIFA, Andreas Herren. „Am aflat de această presupusă știre. Este evident că fotbalistul anului rămâne Fabio Cannavaro”, a spus Herren.
luna iulie, ca acest caz al fotbalistului să nu aibă urmări.Nuno Assis, în vârstă de 29 de ani, a fost depistat pozitiv cu norandrosteron la 3 decembrie 2005, după un meci câștigat de Benfica Lisabona, cu scorul de 1-0, în fața formației Maritimo Funchal. Jucătorul, care a negat că ar fi folosit această substanță interzisă, a fost suspendat atunci provizoriu. „Decizia comisiei FPF încalcă în mod flagrant normele și regulamentele naționale și internaționale în domeniul luptei antidoping”, a declarat Dias, în luna iulie.Responsabilul portughez a depus apoi plângere la Agenția Mondială Antidoping

Fostul căpitan al reprezentativei Angliei, David Beckham, este așteptat, astăzi, la Tokyo, unde va participa la mai multe acțiuni de promovare.
(Foto: EPA)

k_____________________ ’ 

o reluare a probei de la Val d'Isere (Franța), anulată în decembrie din cauza lipsei de zăpadă, în timp ce a doua, de vineri, era deja programată în stațiunea italiană.
Transferuri

București (MF) - Agentul de jucători Dumitru Tudor a declarat joi că mijlocașul stelist Florin Lovin, unul dintre puținii jucători transferabili de la gruparea din Bulevardul Ghencea, are o ofertă din Coreea de Sud. „Vom vedea, transferurile se fac în ianua- rie-februarie. Poate lui Lovin și Boștină să li se permită să plece, în rest nu cred că sunt jucători transferabili. Lovin are o ofertă din Coreea de Sud”, a spus Tudor. Dumitru Tudor a adăugat că prioritare pentru jucătorii FC Steaua sunt transferurile în străinătate, cum este cazul mijlocașului Gabriel Boștină, dorit în țară de FC Argeș.

Nuno Assis a negat folosirea 
vreunei substanțe interzise (AMA). în urma acestei plângeri, jucătorul a fost audiat, miercuri, de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne. El riscă să fie suspendat doi ani.
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BIJUTERIA INTERIORULUI TĂU 
Un bogat sortiment de covoare plușate, mochete 

carpete, traverse, covorașe de baie si pături 
LÂNĂ PURĂ 100%
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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 
Zamfirescu ■ B-dul 
Decebal;
6. Cepromin;
Orăștle - chioșcul de 
ziare de lângă maga
zinul „Palia"
Dobra - la Cooperativa 
de Consum; 
lila - 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 
persoanele fizice.
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• Fend Fiesta Ambiente de la 8.290 tun. prtf C1P
■ Fard Fusian reducere 5&G tuni
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PROCAR IND S.R.L Deva
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Vând ap. 2 camere (03)

• semideeomandate, 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)
• s+mk balcon închis, parchet,
gresie, faianță, 2 focuri gaz, 54 mp, Bălcescu, 
preț 850 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
• decomandata, centrata termică, termopane, 
parchet, gresie, faianță, balcon închis, etaj 1, 
zona Astoria, preț 35.000 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418 (Al)
• Mmldocom date, centrala termică, 
termopane, multiple îmbunătățiri, zona Astoria, 
preț 110.000 ron, negociabil. Tel. 0740/210780. 
(Al)
o circuit, contorizări, balcon închis, etaj 3, zona 
Gojdu, preț 115.000 ron, negociabil. Tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)

e bd. lălcMcu, 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)
o ta Gojdu, et intermediar, semidec, contorizări, 
parchet, preț 115.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• In Dada, parter, faianță, gresie, termopane, 
convector, preț 70.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)

• po bd. Decedai, et Intermediar, amenajări, 
centrală termică, preț 140.000 RON, neg., tel. 
221712 sau 0724/105661. (A2)
• urpont, zona Bălcescu, dec., et. 2, amenajări 
modeme, centrală termică, preț 125.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dacia, balcon, fără amenalărl, 
preț 78.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
o b-dul luiu 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, bale, bucătărie mare, preț 
130.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• urgent, dec, living, bucătărie stil bar. CT, 
gresie, faianță, parchet termopane, et 1, zona 
Eminescu, preț 38000 euro, tel. 0740/290024. (A3)
• dec, repartitoare, apometre, balcon închis, 
st=60 mp, zona loan Corvin, preț 1,15 miliarde, 
tel. 0740/290024. (A3)

• drcuH, ipesle, 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, grei faianță, parchet, reparti
toare, et 2, zona Al. Moților, preț 980 mii. neg, 
tel. 0740/290024. (A3)
• decomandate, aj 1, cu balcon, zonă ultra
centrală fără modificări, sau amenajări, preț 
118000 ron negociabil, accept credit ipotecar, 
tel. 0723/251498,0745/302200. (A4)
• decomandate, etaj intermediar, zona piață- 
Mihai Viteazul, mobilat și utilat, totul nou, 
centrală termică termopan, ușă metal nouă 
parchet gresie, faianță 2 balcoane, superame- 
najat preț 52.000 euro negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498,232808. (A4)

• decomandate, etaj 3, zona Mărăști, renovat, 
parchet, ocupabil azi, preț 125.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• etaj tatermadlar, zona Gojdu, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță ușă metalică 
instalații sanitare noi, modificări, preț 37.000 
euro negociabil, tel. 0723/251498,0745/302200. 
(A4)
• etajă cu intrări separate, balcon, hol central, 
parchet de stejar în camere, igienizat recent, 
ocupabil repede, preț 108.000 ron negociabil, 
accept credit Ipotecar, tel. 0745/302200, 
0723/251498,232808. (A4)

• zona, Uc. Auto, parter, cu balcon mare, 
contorizări, repartitoare, fără modificări, bine 
întreținut, preț 105.000 ron negociabil, accept 
credit Ipotecar, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)
• ata| ă centrală termică Scărișoara, preț 83.000 
ron. negociabil, tel. 0745/302200. (A4)
• ot 2, CT proprie, balcon închis, parchet, bl, de 
cărămidă B-dul Kogălnlceanu, preț 125.000 RON, 
neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228, (A5)
• A 3, dec., contorizări, 2 balcoane mari, str. 
Dorobanți, preț 140.000 RON, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• (13, contorizări, parchet, bloc de cărămidă 
Al, Moților, preț 66.000 RON, neg,, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)

• (L Intennadlar, 2 balcoane mari, CT proprie, 
baie cu geam, modernă str. Dorobanți, preț 
137.000 RON, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• «13, parchet, balcon, geamuri termopan, ușă 
metalică CT proprie, zona Gojdu. Merită văzut! 
Preț 130.000 RON, tel. 223400, 0724/069303, 
0742/005228. (A5)

• dac, 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 Go|du, etaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorizat, suportă modificări, 55 mp, 
preț 125.000 ron. Tel. 235208,0724/620358. (A6)

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

• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță, termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)

• zona Dada, 2 camere, CT, parchet, gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)

• zonă centrală, 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• 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, gresie, faianță, parter,zona A, prețnego-
Ciabll, tel. 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 amenajări, se 
oferă de 1a 65.000 ron pînă la 130.000 ron, tel. 
0730/474275,0740/535095, (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

Vând ap. 4 camere (07)
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CURIER HOT1L
Condiții:
- studii medii
- cunoștință limbi străine, pre
ferabil limba engleză
- prezență plăcută
- abilități de comunicare.

ospAtar
Condiții:
- experiență minimă 2 ani în domeniu
- cunoștințe limbi străine, preferabil limba 
engleză
- prezență plăcută
- abilități de comunicare $1 relațlonare.

CV-tatl» sa dapunli adlul Hotelului W1BN, Calea Zarandulul nr. 55 sau se 
trimit 233331, a-ntall: Gaorplanachotelwten.ro, pin* ta data de
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S.C. DITEL NET S.R.L.
Deva, Str. B.Șt. Delavrancea 
Nr.9A
Tel: 0254 217402
Tel/Fax: 0254 243000
Mobil: 0744118773
E-mail: cdinis@smart.ro

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

(64978)
REALIZARE, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

• Deva, Bălcescu, etaj 3, parchet, balcon închis, 
contorizări complete, preț 94.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)
• decomandate, contorizări, 2 băl, 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 băl, 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 1,3 miliarde, tel. 
0740/290024. (A3)

• decomandate, 70 mp, contorizări totale, 
parchet, balcon mare, 2 băi, zona Bălcescu, preț 
130.000 ron negociabil, accept credit ipotecar, 
tel. 0723/251498.0745/302200,232809.  (A4)

• zona Udo, ultracentral, 2 băi, balcon, deco
mandate, termopan, parchet, gresie faianță 
bine întreținut, preț 55.000 euro negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• cu garai și boxă mare, zona împăratul Traian, 
110 mp, etaj 2, cu centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță, 2 balcoane, poziție 
deosebită, zonă liniștită accept credit ipotecar, 
preț 79.000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200,232809. (A4)
• 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. Scărișoara, et. 3, semidec, liber, balcon 
închis, laminat, apometre, instalație făcută pt. 
CT, preț 95.000 RON, tel. 206003,0749/268830. (A7)
• zonaTHu Maiorescu, semidec, et 4, izolat CT, 
ușă metal, s=60 mp, preț 125.000 RON, neg, tel. 
206003,0745/159608. (A7)
• B-dul 1 Decembrie, semidec, et. 1, liber, 
contorizări, neamenajat, vedere fa 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, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, etaj 1, zona Gojdu, Deva, preț 130.000 
Ron, tel. 231.800 (A9)

• zonă centrală Brad, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

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

• dec, gresie, faianță parchet CT, garaj, boxă 
et. intermediar, zona Împăratul Traian, preț 

70.000 euro, neg, tel. 0740/290024. (A3)

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

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

• zona CarpațL etaj 1, balcon mare închis, 
contorizări, parchet, fără modificări, sau 
amenajări, accept credit ipotecar, preț 50.000 
euro negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498, 
232809. (A4)

• decomandate, etaj 2, zona 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)

• dec, «t=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 ultracentraL et. 2, st 100 mp, balcoane 
spațioase, decomandate, gresie, faianță 
parchet în camere, 2 băl, CT, proaspăt zugrăvit, 
merită văzut, preț 60.000 euro, tel 235208; 
0724.620358. (A6)
• bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 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)

• dec, 2 băi, hol central, balcon, etaj 3. zona 
Progresul, Deva preț 50.000 euro negociabil, tel, 
231.800. (A9)

• casă In Geoagiu, 4 camere, dependințe, 
preț 180.000 ron, negociabil. Informații tel. 
0726/694936.0721/089191. (1/19.12)

• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

Vând terenuri (21)

• Intravilan 4600 mp, la 14 km de Deva, șosea 
asfaltată apă gaz, canalizare, toate 1a poartă 
acte în regulă. Tel. 0729/055585, 0254/212803, 
după ora 18 (T)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva 6 balcoane, 2 băl, scară interioară 
centrală termică 130 mp, preț 240.000 ron. Tel. 
0722/564004. (Al)
• zone 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)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

• casă In Mșcullța, 3 camere, bucătărie, 
cămară, becL grajd, șură, sopro de fân etc; 
M ha teren arabil șl M ha pădure, preț 
negociabil TeL 0357/426587 Arad șl 
0254/682335 Rfșa+lțl 1/2142)

• casă In ziaști, nr, 41. Tel. 0745/516460. (T)

Vând garsoniere (19)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

• casă în 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 teracotă 
zona Cristur, preț 1,8 miliarde, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• urgent, 2 camere, hol, bucătărie, cămară beci, 
bucătărie de vară anexe, apă curentă curent 
trifazic, livadă s=2000 mp + 2000 mp teren lângă 
casă zona 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, 
parțial termopane, st=1.200 mp, Deva, preț 
100.000 euro, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (A5)
• zonă ultracentrală casă modestă 450 mp, 
acces auto, toate utilitățile (apă gaz, curent), fs
15 m, merită văzută preț 250.000 ron. Tel. 235208 
0724/620358 (A6)
• zona Barițlu, D+ P+l, 4 camere, 2 băi, 2 
bucătării, balcon, scară interioară garaj pentru 2 
mașini, grădină, centrală termică preț 200000 
euro, tel. 235 208 0724-620358. (A6)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi,
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp. preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• 3 camere, bucătărie, baie (gresie, faianță), 
piscină curte, ST=580 mp, zona ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro negociabil, tel. 231800; 
0740/317314. (A9)
• Brad, casă 8 camere, subsol, bucătărie, terasă 
curte 1320 mp, posibil privatizare, preț atractiv, 
zonă centrală tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad; la târgul de vite, 2 camere, preț nego
ciabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• Deva, zona Gojdu, etaj 1, parchet 30 mp, 
contorizări, preț 77.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• regent, decomandate, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, etaj 3,30 mp, zona Gojdu, preț 620 
milioane lei, negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• semideeomandate, contorizări, balcon închis, 
zona gării, preț 75.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780.(Al)

• confort 1, dec., bucătărie, baie, faianță gresie, 
contorizări, et Intermediar, zona Dorobanți, preț 
85.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• confort 1, dec., bucătărie, baie, faianță gresie, 
suprafață de peste 40 mp, zona Dorobanți, preț 
110.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• 2 camere, bale, et. Intermediar, zona Gojdu, 
preț 67.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara 
(A2)
• dec, ocupabilă imediat, zona Zamfirescu, preț 
22.000 euro, neg., tel. 0741/154401,227542 seara 
(A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
contorizări, zona Contim, preț 85.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)

• urgent, zona Dorobanți, et. intermediar, 
balcon, contorizări, preț 80.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)

• urgent zona Dacia, modernizări, et. 1, preț
60.000 RON, tel. 0740/013971. (A2) ,

• urgent zona Gojdu, et. intermediar, 
contorizări, preț 67.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)

• semidec, zona Mărăști, preț 65.000 RON, tel. 
0740/290024. (A3)

• dec, gresie, faianță parchet, CT, bucătărie 
modificată zona Dorobanți, st=40 mp, tel. 
0740/290024. (A3)

• urgent semidec, parchet, gresie, faianță, 
repartitoare, mobilată balcon închis, zona 
Mărăști, preț 670 mii., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)

• zona Decebal, zona pieței, cu balcon, dec., 
debara, baie mare, gaz 2 focuri, termopan, 
parchet ocupabilâ 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 ren negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (A4)

• zona Minerului, bloc de cărămidă parenet, 
apometre. repartitoare, ușă metalică ocupabilă 
repede, preț 47.000 ren negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (A4)

• et 1, dec., contorizări, termopane, gresie și 
faianță moderne, Al. Romanilor, preț 65.000 RON, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0742/005228. (A5)
• et 8 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)

• urgent zona Dacia, dec., et bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578. (A8)

• zona Dada, 1 cameră baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288. (A8)

• zona Dada, 2 camere, parchet gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță, inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288 (A8)

• 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, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)

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

■ intravilan, Săntandrei, 1660 mp, preț 15 
euro mp; Intravilan zona sere, 8400 mp, preț 
10 euro mp; extravilan Săntandrei, acces 
din DJ, preț 10 euro mp șl extravilan zona 
livadă Simeria, 5200 mp, preț S3 euro mp. 
TeL 0720/888994.(4/20.12)

• Vețel, zona Valea CăoiuluL 3 parcele a 14 
' -15 ari, pentru casă de vacanță prețnego- i

ctabil TeL 0788/078290. (1/28.12)

• Intravilan, pretabil depozit/hală/sp, comer
cial, DN 7,3000 mp, fs 90 m, CF, PUD, CU, avize, 
proiect hală, branșamente de utilități, totul 
pregătit pt. a se construi pe el, pers, fizică 35 
euro Tel. 0723230204. (T)
• loc de casă în Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, 
apă gaz, curent, loc drept, zonă liniștită, preț 
35.000 euro. Tel. 0723/005657,0747/191372. (T)

• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 
eurp/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=3.52S 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, 
facllitâți: 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, zonaSântuhalm, preț 
20 euro/mp, neg., tel. 0740/290024. (A3)

• teren în Deva, zona Eminescu, parcelat, de la 
500 mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară poziție bună ideal pt. investiție, construție 
casă acte la zi, preț de la 22 euro/mp, la 25 
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)

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

• 3 parcate 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 ZăvoL 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) ț

• intravilan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. di 
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, zona B, 1 ha intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad - 03 ha + pădure, pentru construcției1 

case de vacanță, fa șosea pe malul Arieșuluf, 
preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)

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

• urgent, hală de producție, 5 birouri, rampă, 
poduri rulante, curent trifazic, CT, teren aferent 
4800 mp, zona industrială Deva tel. 0740/290024, 
0254/232060. (A3)
• apartament 2 camere, zona Gojdu, modificat 
în spațiu comercial, 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 facilității^ 
grup sanitar, preț 15.000 euro, tel. 
0745/786578. (A8)

Vând alte imobile (27)

• Brad, zona Blăjeni, cabană din lemn, 60 mp, 
mobilată curent, preț negociabil, tel. 
0254/613366.0788/040.490,0788/158.483. (A10)

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS
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■ TÂMPLARII PVC Șl ALUMINIU PROPUI RIMAU
■ GEAM TIRMOPAN ■ JALUZIU VIRTICAU ■ RULOURI
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• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDAE Z DEVA, str. Ion Creanga, bl. 25, ap. 2

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 

Al - Prima Invest 
A2 - Garant Consulting 
A3 -1 mobfranc
A4 - Fiesta Nora 
A5 - Casa Betania
A6 - Rocan 3000 SRL
A7 - Mimason
A8 - Morellia
A9 - Elitte
A1O - Liliacul Multicom

Calculatoare si accesorii 
(51)

Piața Victoriei 5B/1O 
/*_’ tel: 0359 / 405.002
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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 29.01.2007, ora 12,00, la sediul 
Tribunalului Hunedoara.
Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de pornire 
a licitației și poate 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, 0744861763, fax 0254-206241.

(73307)

Decese (75) ■ Comemorări (76)

Cu nemărginită durere în suflet familia mulțumește 
tuturor rudelor, prietenilor și vecinilor care au fost 
un real sprijin la fulgerătoarea despărțire de cel care 
a fost

MATEȘ ANGHEL
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

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

Materiale de construcții (53)

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

• Brad, dependințe (garaj P+l) 50 mp, curte 
mare, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Imobile chirii (29)

• pe b-dul Decebal, et. 2,2 camere dec., reparti
toare, mobilat frumos, s=56 mp, preț 150 
euro/lună și garanție, din 10 decembrie, tel. 
0745/367893.(A2)
• pe b-did Decebal, et. 1,3 camere dec., mobilat 
frumos, repartitoare, s=70 mp, preț 700 
RON/lună și garanție, tel. 0745/367393. (A2)
• str. Caraglata, et 2,2 camere dec, CT, mobilă 
nouă, amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună + garanție, tel. 0745/367893. <A2)
• garsonieră moMată, aragaz, frigider, zona 
Marăsti, preț 110 euro, neg., tel. 0740/290024. 
(A3)

• apartament 2 camere dec., mobilat complet 
aragaz, frigider, zona Piață, preț 150 euro/lună, 
tel. 0740/290024. (A3)
• ofer spațiu comercial de închiriat ST 45 mp, 
super amenajat zona BRD Deva, CT, termopane, 
preț 8 euro/mp, neg., (360 euro/lună, neg.), tel 
235208,0729.018866,0724.620358.  (A6)

• zona Măriștf, apartament 3 camere (living șl 2 
dormitoare), termopane, centrală termică, 
podele laminate, tv color, gresie, faianță 
mobilat și utilat preț 300 euro/lună Tel. 235208,

| 0729/018866. (A6)
" o caut apartamente sau garsoniere, (ne)mobi- 

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

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

• apartament 2 camere, zona Dacia, et3, C.T., 
pe termen lung, pentru persoane serioase, preț

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

contorizări, preț 100 euro/lună + garanție, tel. 
0745/640725. (A7)
• garsonieră dec, nemobilată parter, zona 
Trident, preț 100 euro/lună + garanție, tel. 
0745/159608. (A7)
• apartament 2 camere dec., mobilat CT, zona 
BancaTransilvania, 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 șl 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 semldec., et. 1. nemo
bilat contorizări la apă gaz, zona centrală preț 
180 euro/lună tel. 206003,0749/268830. (A7)

• apartament 2 camere semidec, parter, zona 
Kogălnlceanu, balcon, apometre, gaz contorizat, 
nemobilat, preț 120 euro/lună tel. 206006, 
0749/268830. (A7)
• închiriez spațiu comercial, s=32 mp, zona 
Bălcescu, nou amenajat modem, pentru birouri, 
sediu firmă, preț 250 euro/lună neg, tel. 
0745/640725. (A7)

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

• închiriez uscătorie amenajată ca sp. corn, 
pentru diferite activități, vedere 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, pretabll prestări servicii, preț 600 
RON/lună, tel. 206003,230324. (A7)

• spațiu comercial în Deva, zonă ultracentrală 
S-140 mp, amenajat, contorizări, preț negociabil, 
tel. 231.800 sau 0745/511.776. (A9)

• comercial, S-203 mp, zona 22 Decembrie, 
Deva, preț negociabil, tel. 212.141 sau 
0745/511.778. (A9)

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)

Instrumente muzicale (60)

• donez urgent pian vienez, coadă scurtă Karl
Hamburger. Tel. 0747/692330. (T)

Altele (61)

• vând huulna de cusut Singer și autoturism 
Peugeot 305 GLD, 1350 euro. Tel. 0722/706952. (T)
• vând țuică de prună calitate excepțională 
ideală pentru orice tip de evenimente, preț 
negociabil, în funcție de cantitate. Tel. 212242, 
0721/400563. (T)

Pierderi (62)

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

Garaje (43)
• efectuez orice tip de lucrări în domeniul 
instalațiilor sanitare, montez sau repar centrale 
de apartament sail case, montez boilere sau 
convectorl, sigilez apometre. Tel. 218084, 
0722/586808. (D

• vând urgent garaj auto metalic din tablă 
zincată Tel. 0254/229611; 0740/953297 (T)
• ofer spre închiriere garaj, în utra :sff. 
Călugăreni, condiții foarte bune. Tel. 211649, 
216155. (T)

Mobilier și interioare (47)
Oferte locuri de muncă (74)

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

• societate comercială angajează contabil 
pentru contabilitate primară Informații tel/fax 
0254/217433.(12/27.12)

• societate comercială angajează mecanic 
utilaje pentru buldoexcavator. Informații tel ./fax 
0254/217433.(12/27.12)
• Societate de pază angajează agenți pentru 
pază Relații la tel. 0724/680636. (1/27.12)

• lăcătuș mecanic, Brad, 4 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 4.01.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.

• lăcătuș mecanic, Deva, 10 posturi, data limită 
5.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.
■ lăcătuș mecanic, Hațeg, 2 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 30.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.

■ lăcătuș mecanic. Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• lăcătuș mecanic. Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 31.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.

• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• lăcătuș-montator, Câlan, 20 posturi, data 
limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• lăcătuș-montator, Hunedoara, 20 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• lăcătuș-montator, Simeria, 5 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrător comercial, Deva, 1 post, data limită 
4.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.

• lucrător comercial, Lupeni, 2 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

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

• macaragiu, Hunedoara, 1 post, data limită
8.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.

• măcelar, Hațeg, 18 posturi, data limită 
5.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.

• maistru construcții civile, industriale, Hune
doara, 2 posturi, data limită 31.01.2007. Tel. 

213244, orele 9-16.
• maistru industria alimentară, Hațeg, 3 posturi, 
data limită 5.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.

• manlpulant mărfuri, Brad, 4 posturi, data 
limită 31.03.2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• manlpulant mărfuri, Brad, 6 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• manlpulant mărfuri, Simeria, 2 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9-16.

• mașinist la mașini pentru terasamente, Hune
doara, 2 posturi, data limită 30.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• mașinist la mașini pentru terasamente, 
Petroșani, 1 post, data limită 31.01.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.

• mecanic auto, Brad, 2 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16,

• mecanic auto, Orăștie, 1 post, data limită 
31.12.2006. Tel. 213244, orele 9-16.

• medic spedalst, Orăștie, 4 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.

• montator subansambluri, Hunedoara, 35 
posturi, data limită 15.01.2007. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• montator subansambluri, Petroșani, 6 posturi, 
data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necaJHIcat în agricultură, Brad, 4 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor recalificat în silvicultură, Brad, 7 
posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necalHIcat în silvicultură Petroșani, 
5 posturi, data limită31.01.2007. Tel. 213244, orele 
9-16.
• muncitor necalHIcat la ambalare produse sub 
formă de praf și granule, Simeria, 4 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Călan, 2 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Deva, 4 posturi, data limită 
5.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Hunedoara, 19 posturi, data 
limită 30.01.2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.12. Tel. 213244. orele 9 -16.

• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Lupeni, 4 posturi, data limită
30.12. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Orăștie, 54 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Simeria, 7 posturi, data limită 
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.

• mundtor necalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Petroșani, 9 posturi, data limită 
31;12. Tel. 213244, orele 9-16.

• mundtor necalHIcat la spargerea și tăierea 
materialelor, Simeria, 4 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• operator confecți industriale - îmbrăcăminte, 
țesături, Brad, 83 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.

• operator fabricarea mezelurilor, Hațeg, 9 
posturi, data limită 5.01.2007. Tel. 213244, orele 9 
-16.

• operator-răsudtor fire, Călan, 9 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• ospătar, Câlan, 2 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.

• ospătar, Călan, 2 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.

• ospătar, Simeria, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.

• parchetar llnolist, Simeria, 3 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• paznic, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.

• paznic, Orăștie, 2 posturi, data I i mită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.

• pregătitor piese încălțăminte, Brad, 9 posturi, 
data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

Au trecut 7 ani de la moartea iubi
tului nostru soț și tată,
prof. VIOREL MANOLESCU 
îl vom păstra cu dragoste în inimile 
noastre.

Dumnezeu să-l odihnească 
în pace!

Familia Manolescu

(3/20.12)

Cu aceeași durere în suflet amintim că au trecut 7 ani 
de când cea care a fost cea mai bună soție, mamă și 
bunică

LUPEA MARIA
ne-a părăsit plecând spre veșnicie. Parastasul va avea 
loc sâmbătă 30 decembrie, ora 10, la Biserica din 
incinta Cimitirului ortodox de pe str. M. Eminescu 
Deva.

Te vom păstra mereu în sufletele noastre ’ 
Familia

(3/28.12)

Se împlinesc 18 ani de când a plecat 
dintre noi la numai 53 ani

NICOLAE PASCU
Veșnică amintire

Soția Elena și rudele apropiate

• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 8 
posturi, data limită 1.03.2007. Tel. 213244, orele 9 
-16.

• preparator la concentrate miniere, Hune
doara, 4 posturi, data limită 31.01.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.

• sondor la foraj manual, Brad, 9 posturi, data 
limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• sortator produse, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.

• strungar universal, Simeria, 5 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• sudor, Hunedoara, 5 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• sudor In mediu protector, Deva, 10 posturi, 
data limită 5.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.

• sudor in mediu protector, Simeria, 4 posturi, 
data limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

■ sudor, Lupeni, 2 posturi, data limită 30.12. Tel. 
213244, orele 9-16.

• sudor manual cu flacără de gaze, Hațeg, 4 
posturi, data limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• șef atelier transporturi, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 31.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.

• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Brad, 46 posturi, data limită 31.12. Tțl. 213244, 
orele 9 ■ 16.

(11/27.12)
• tălpuftor industrial Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 -16.

• tâmplar universal, Brad, 2 posturi, data limită 
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.

• termlsHratamentist de piese semifabricate, 
Orăștie, 4 posturi, data limită 30.03.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.

• tinlchlgfu carosler, Brad, 2 posturi, data limită 
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.

• tricoter manual, Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 30.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• tumătoMormator, Brad, 3 posturi, data limită 
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.

• vânzător, Brad, 3 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.

• vânzător, Deva, 2 posturi, data limită 
11.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.

• vânzător, Lupeni, 3 posturi, data limită 30.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• vânzător, Orăștie, 2 posturi, data limită 31.12.
Tel. 213244, orele 9-16.

• vânzător, Simeria, 3 posturi, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• zidarrestaurator, Deva, 3 posturi, data limită 
5.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -16

• zidarrestaurator, Deva, 5 posturi, data limită 
3.01.2007. Tel. 213244, orele 9 • 16.

. Consultanții noștri 
de vânzări, 
la dispoziția ta!
Mihaela Stroia 0720 - 400 438 
Anca Bobora 0721- 513 871 
Sorin Flori 0720 - 487 389
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Pentru câ suntem numărul 1 în județ, te 
ajutăm să fii și tu numărul 1!

RECLAME



Peste trei tone de confetti
•Aniversare. Brad Pitt și-a celebrat cea de-a 43-a aniversare la restaurantul favorit al fostei sale soții, Jennifer Aniston. Starul a petrecut împreună cu colegii cu care filmează pentru „Ocean's Thirteen".
Au dispărut criminaliLondra (MF) - Mii de suspecți periculoși se află în libertate în Marea Britanie deoarece forțele de poliție nu reușesc să monitorizeze persoanele eliberate pe cauțiune pentru a pune în aplicare mandatele de arestare emise pe numele acestora, scrieThe Daily Mail. Un total de 3,273 violatori, tâlhari și recidiviști rămân în libertate deoarece nu se prezintă constant în fața justiției după ce au fost eliberați pe cauțiune. Studiul nu ia în calcul persoanele eliberate pe cauțiune acuzate de infracțiuni minore, al căror număr ar ridica la 37.249 totalul persoanelor care au comis infracțiuni și care nu sunt monitorizate de justiție.

■ Cam trei tone de con
fetti vor cădea în Times 
Square din New York, 
de Anul Nou.New York (MF) - Circa 3,5 tone de confetti vor cădea peste americanii care se vor a- duna pe 31 decembrie în Times Square din New York pentru a întâmpina noul an, au anunțat organizatorii evenimentului, citați de New York Daily News online.Times Square Alliance and Countdown Entertainment a dezvăluit că, anul acesta, cantitatea de confetti care va fi lansată de Anul Nou este de trei ori mai mare decât cea utilizată în mod obișnuit. O sută de dispozitive vor lansa cele peste trei tone de hârtie de pe acoperișul a 11 clădiri, în cadrul petrecerii cu durata de cinci ore. Anul acesta, hâr-

Instalația va fi montată în Times
Square (Foto: epa)tiile din confetti vor purta inscripții precum „pace”, „sărbătoare” și „dans”, potrivit coordonatorului evenimentului, Treb Heining. începând cu ora locală 19.00, numărătoarea inversă până la noul an va fi marcată, la trecerea fiecărei ore, de lansarea a 500 de kilograme de confetti, care va fi acompaniată de focuri de artificii.

Un nou rol 
sumbruLos Angeles (MF) - Elijah Wood continuă seria rolurilor sumbre cu filmul „Oxford Murders”, un thriller în regia atipicului Alex de la Iglesia, în care va întruchipa un student care anchetează o crimă misterioasă. După ce a încarnat un canibal în „Sin City”, un delincvent în „Green Street Hooligans” și un tânăr vampir în „Paris, je faime”, Elijah Wood, starul trilogiei „Stăpânul inelelor”, explorează latura sumbră a unui nou personaj cu ajutorul unui regizor care iese din tipare. Filmările la acest thriller polițist, o ecranizare a romanului scris de spaniolul Guillermo Martinez, vor începe pe 22 ianuarie. De la Iglesia este cunoscut pentru comediile sale negre („Crimă perfectă”, „800 de gloanțe”).

Blair (Foto: EPA)

În vacanță
Londra (MF) - Pre
mierul britanic Tony 
Blair plătește pentru 
a-și petrece vacanța 
la reședința solistului 
grupului Bee Gees, 
Robin Gibb. Acest 
anunț a fost făcut de 
Downing Street după 
ce soția lui Gibb a 
declarat că ea și soțul 
ei nu vor primi bani 
pentru ședere de la 
Tony Blair pentru că 
este vorba „de o 
chestiune priete
nească", Destinația 
de vacanță a lui Blair 
a fost dezvăluită 
după ce avionul în 
care se afla acesta 
împreună cu familia 
sa a aterizat în Flori
da.

Christiane este un pui de urs polar care s-a născut la Schoenbrunn zoo din Viena. '
(Foto: EPA)

A depășit-o pe Madonna
New York (MF) ■ în anul în care și-a prezentat albumul „Confessions on a Dance Floor”, Madonna fost surclasată în topurile americane de muzică de club de către DJ- ul și producătorul francez Bob Sinclair. Bob Sinclar a câștigat inimile clubberilor din America cu hitul „World, Hold On (Children of the Sky)”, cel de-al doilea extras pe single de pe albumul său de debut, intitulat „Western Dream”. Piesa a reușit să ajungă pe locul întâi în clasamentul de sfârșit de an întocmit de Billboard pe segmentul de muzică de club. Și piesa iernii trecute, „Love Generation”, s-a menținut pe locul 12 în top. Madonna a ocupat locul șase în clasament cu piesa „Sorry” și poziția a noua cu „Get Together”, dar și locurile doi și șase în topul hot dance.

Cinematografie și TV în 2006Los Angeles (MF) - Institutul American de Film (AFI) a dat publicității o retrospectivă a anului 2006 care prezintă principalele evenimente sau evoluții care au marcat industriile filmului și TV, incluzând un ultim omagiu pentru Robert Altman și aprecieri la adresa lui Clint Eastwood.

Clint Eastwood (Foto: EPA)

Lista „Moments of Significance” 2006 este condusă de Clint Eastwood, considerat de AFI „o comoară națională” grație a două filme, „Flags of Our Fathers” și „Letters From Iwo Jima”, care „nu numai că stmt complementare, dar rezonează unul cu celălalt creând una dintre cele mai complete experiențe cinematografice ale noului secol”. Retrospectiva atrage atenția că documentarul este un gen care vorbește din ce în ce mai mult audienței internaționale. AFI observă și că știrile de televiziune au migrat online, anul 2006 „fiind unul în care știrile televiziu- nilor au fost eclipsate de știrile online”.

MirabelaNăscută în zodia Gemeni, îi plac muzica, dansul și călătoriile.
Oh mnKjtapQ.ro 

(Foto: Traian Mânu)

Cel mai căutat pe Internet
■ Cel mai căutat actor 
pe internet în 2006 a 
fost Johnny Depp, inter
pretul lui Jack Sparrow.Los Angeles (MF) - Actorul Johnny Depp, protagonistul filmelor „Pirații din Caraibe” în rolul căpitanului Jack Sparrow, a fost anul acesta cel mai căutat actor pe internet, potrivit site-ulul specializat Internet Movie Database (imdb.com), transmite ediția online a Daily Mail. Johnny Depp a fost cel mai căutat actor de către cei 42 milioane de utilizatori care accesează site-ul imdb.com.în topul 20 realizat de Internet Movie Database mai figurează Keira Knightley și Kate Beckinsale, care au jucat

Johnny Depp, cel mai căutat actor pe Internet (Foto epa)amândouă în „Pirații din Caraibe”. în același timp, unele vedete s-au remarcat în top grație vieții personale și mai
puțin activității cinematografice, așa cum este cazul lui Brad Pitt și al Ange- linei Jolie, care au suscitat mai

Văduva a fost data afară din casă
■ Văduva lui James 
Brown a dată afară din 
casa acestuia în lipsa 
unei căsătorii legale.

New York (MF) - Văduva lui James Brown, muzicianul supranumit „nașul muzicii soul”, care a decedat în ziua de Crăciun, a fost dată afară din casa în care locuia cu acesta după ce avocatul starului a invocat

lipsa unei căsătorii legale între cei doi, scrie Telegraph. La finalul unei relații care a fost tumultoasă, lui Torni Rae Brown (36 ani) i s-a interzis să intre în casa din Beech Island în care locuia împreună cu muzicianul în vârstă de 73 de ani. „Nu am nici un ban și nu am unde să mă duc altundeva”, a spus ea. Tomi Rae Brown, a patra soție a starului decedat, a declarat că locuia în respecti

va reședință împreună cu soțul ei și cu James Joseph Brown al II-lea, fiul în vârstă de cinci ani al cuplului. Cei doi s-au căsătorit în 2001. în 2004, Brown a recunoscut că a abuzat de soția lui în urma unei divergențe și a fost condamnat la plata a 1.000 de dolari cu titlul de amendă. Brown a completat o cerere de anulare a căsătoriei, însă cei doi s-au împăcat în mai multe rânduri.

prezentă la Sydney pentru a promova o marcă de bere australiană.

mult interes datorită relației lor.Și Paris Hilton a intrat în top, deși cariera ei cinematografică este limitată la apariții speciale în diverse producții, cum ar fi „House Of Wax”.Potrivit Internet Movie Database, topul celor mai câutați actori online îl are pe primul loc pe Johnny Depp, urmat, în ordine, de Angelina Jolie, Jessica Alba, Brad Pitt, Scarlett Johansson, Keira Knightley, Lindsay Lohan, Tom Cruise, Paris Hilton, Natalie Portman, Jennifer Aniston, Rachel McAdams, Christian Bale, Kate Beckinsale, Hilary Duff, Emma Watson, Jake Gyllen- haal, Orlando Bloom, Zac Efron și Tom Hanks.

Paris Hilton a fost
(Foto: EPA)
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