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Primim cei mai multi bani
itor”, spunea ministrul delegat

Camelia Potec a obținut primul loc în 
proba de 800 m liber, din cadrul Cupei 
Mondiale de Natație în bazin scurt de la 
Durban, Africa de Sud. (Foto: epa)

■ Județul Hunedoara 
va fi în 2006 pe primul 
loc în țară la finanțarea 
drumurilor.

Deva (M.S.) - Proiectul bu
getului de stat pentru anul vi
itor prevede ca județul Hune
doara să beneficieze de 14,9

milioane lei noi pentru lucră
rile ce ar urma să fie executa
te la drumurile județene și co
munale, a declarat, la Deva, 
ministrul delegat pentru co
merț, Iuliu Winkler. „La ni
vel național au fost alocate 350 
milioane lei noi, din care Hu
nedoara a primit cea mai ma
re sumă în bugetul de anul vi-

pentru comerț. Ministrul Iuliu 
Winkler a precizat că sumele 
sunt cuprinse într-o anexă la 
bugetul de stat, ceea ce va asi
gura transparența alocării 
fondurilor și va preveni orice 
fel de abuzuri în ceea ce pri
vește repartizarea sumelor în 
timpul anului. Prezentarea ca

anexă la bugetul de stat a fon
durilor repartizate pentru 
drumurile comunale și jude
țene reprezintă o premieră în 
istoria postdecembristă, mi
nistrul hunedorean fiind unul 
dintre cei care au susținut, în 
permanență, de-a lungul ani
lor, ca acești bani să fie evi- 
dențiați separat, /p.3

Greva dascălilor continuă
Jl

Deva (M.S.) - Sindicaliștii din învățămân
tul preuniversitar hunedorean se vor afla și 
astăzi în grevă generală, urmând ca o deci
zie referitoare la continuarea acțiunii de 
protest să fie luată în cursul acestei dimi
neți, după consultarea liderilor din școlile 
județului, a declarat președintele Sindicatu
lui învățământ Preuniversitar (SIP) Hune
doara, Paul Rusu. „S-a oferit învățământului 
5 la sută din PIB, dar o parte din bani sunt 
direcționați spre proiecte de infrastructură. 
Problema este urmărirea acestor sume des
tinate infrastructurii, lucru foarte greu, 
chiar dacă liderii sindicali au fost cooptați 
în comisiile de monitorizare”, este de părere 
președintele SIP Hunedoara.

Dr. Dorin Nicula, medic spe
cialist oftalmolog la o clinică 
privată din Cluj-Napoca, a 
asistat medicii oftalmologi de 
la Spitalul Județean Deva la 
prima operație de transplant 
de cristalin artificial, /p.3

(Foto. Traian Mânu)

Minoră sechestrată și violată
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■ O tânără de 17 ani, 
din Petrila, a fost 
sechestrată și violată 
de fostul prieten.

Petrila (M.T.) - Cei doi ti
neri se despărțiseră în urmă 
cu două sau trei săptămâni, 
iar sâmbătă, Claudiu N., 23 de 
ani, fostul prieten al tinerei, 
a luat un cuțit și a plecat să

o caute pe fată. în jurul orei 
14:30, a intrat cu forța în apar
tamentul în care fata locuia 
împreună cu mama ei; i-a pus 
cuțitul la gât și a obligat-o să 
plece cu el. Mama fetei nu a 
reușit să o scoată din mâinile 
agresorului, deoarece amenin
ța că îi va tăia gâtul dacă se 
apropie de ei. Odată ajunși la 
domiciliul tânărului, fata a 
fost obligată să întrețină ra

porturi sexuale anale cu aces
ta. Speriată, mama fetei a a- 
nunțat Poliția. O echipă s-a 
deplasat la domiciliul lui Cla
udiu, unde i-au găsit pe cei 
doi. Tânărul este cercetat pen
tru lipsire de libertate, viol și 
violare de domiciliu. A fost 
prezentat instanței, cu propu
nerea de arestare preventivă, 
iar dacă va fi găsit vinovat, 
riscă ani grei după gratii.

Epidemie
Brad (D.I.) - Mai multe 

cazuri de hepatită virală 
acută de tip A au fost 
localizate în zona Brad, 
cele mai multe fiind 
depistate în Țebea. 21 de 
persoane, dintre care opt 
copii, au fost internate, 
cu forme ușoare și medii 
ale bolii, /p.3

Legea lustrației, acceptată

Județul Rata șomajului

Rata șomajului
Județul Hunedoara se află pe primul loc în ceea ce privește 
rata șomajului. La nivel național aceasta a fost, în septem
brie 2005, de 5,5% în raport cu populația actrvă civilă totală ■ PD nu respinge 

proiectul, însă se va 
pronunța după ce va 
analiza și conținutul.

Deva (D.I.) - Președintele 
PD, Emil Boc, a declarat sâm
bătă că, deși în programul de 
guvernare al Alianței nu exis
tă un angajament special în 
acest sens, proiectul Legii lus
trației va fi totuși analizat de 
către democrați. Proiectul, de
pus la Parlament de către PNL 
în luna iunie, prevede limita
rea temporară a accesului la 
unele funcții și demnități pu

blice pentru persoanele care 
au făcut parte din structurile 
de putere și aparatul represiv 
al regimului comunist. Preșe
dintele executiv al organizației 
județene a PD Hunedoara, Io
sif Blaga, ne-a declarat ieri că 
o asemenea lege era necesară. 
„Nu cunosc în amănunt pro
iectul, dar cred că e o lege bu
nă. Ea ar fi trebuit însă adop
tată cu mult timp în urmă. 
Dacă s-ar fi aplicat mai re
pede, multe lucruri neplăcute 
ar fi fost evitate și mă refer 
aici la diverse persoane care 
nu ar mai fi ocupat funcții 
publice”, a spus Iosif Blaga.

fiction", ce a avut ca temă roboții, a făcut parte dintr- 
un proiect finanțat de ANT, prin DJT Hunedoara, /p.3.

(Foto: Traian Mânu) 
l ________________________________________
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• Ajutor. Banca Europeană de 
Reconstrucție și Dezvoltare ar putea aloca 
până la 30 de milioane de euro pentru for
marea unui fond de investiții, pentru IMM- 
urile din Europa Centrală și de Sud-Est. 
Valoarea estimativă pentru încheierea finală 
este de 200 milioane euro. (MF).

• Explozii. Șapte explozii produse, dumini
că, într-o uzină chimică din nord-estul Chi
nei au provocat rănirea a 30 de persoane și 
au determinat evacuarea a peste 10.000 de 
locuitori din orașul Jilin, a declarat o sursă 
din cadrul echipelor de salvare citată de 
Agenția China Nouă, transmite AFP. (MF).

Renunțam la 1,1 miliarde euro5 ________  1
SB Pentru Băsescu 
rezultatul negocierilor 
cu dascălii nu este o 
victorie personală.

Blair se clatină
Londra (M.F.) Două 

treimi dintre britanici 
apreciază că autoritatea 
premierului Tony Blair 
a fost afectată de înfrân
gerea în Camera Comu
nelor, prima în opt ani, 
arată rezultatele unui
sondaj de opinie dat pu
blicității sâmbătă. Majo
ritatea persoanelor in
tervievate (55 la sută) 
sunt de părere că șeful 
Executivului, care pre
gătește o reformă impor
tantă a sistemului pen
siilor, educației și sănă
tății, va trebui să recur
gă la compromisuri pen
tru a guverna în con
tinuare, relevă sondajul 
comandat de cotidianul 
The Guardian.

Membrii Camerei Co
munelor au respins, 
miercuri, solicitarea pre
mierului de a prelungi, 
la 90 de zile, durata 
maximă de detenție în 
cazurile de terorism. îm
potriva inițiativei le
gislative au 
votat și 49 
de membri 
ai Partidu
lui Laburist, 
din care 
face parte 
Tony 
Blair.

Banca Națională
(Foto: EPA)

Profiturile 
speculanților 
București (M.F.) - 
Băncile au răsuflat 
ușurate săptămâna 
aceasta, când ban
ca centrală a 
anunțat revenirea la 
practica „sterilizării 
totale", măsură sur
prinzătoare având 
în vedere evoluția 
ratei inflației, dar 
explicabilă prin am
ploarea cheltuielilor 
bugetare estimate 
pentru sfârșitul anu
lui.

Comunitatea ban
cară și analiștii se 
întreabă dacă 
anunțul băncii cen
trale va însemna, în 
practică, 
întoarcerea la - 
situația de până în 
vara acestui an, 
când operațiunile 
băncii centrale pe 
piața monetară 
răspundeau întregii 
cereri venite din 
partea băncilor 
comerciale

București (MF) - Președin
tele s-a declarat mulțumit de 
rezultatul negocierilor, afir
mând că sumele obținute de 
Educație vor fi destinate îm
bunătățirii situației studen
ților și dezvoltării infrastruc
turii școlare. „M-a mulțumit 
foarte mult faptul că, de 
ambele părți, a fost pus pe 
masa Guvernului interesul 
elevului și studentului, ceea 
ce pentru mine a fost impor
tant, din perspectiva abor
dării sindicatelor și a Execu
tivului", a mai spus Băsescu.

A mulțumit sindicaliștilor
El a adăugat că nu este con

vins că greva o să înceteze azi. 
„Dar cred că, deocamdată, 
nimeni nu-și permite să sa
crifice un acord care dedică 
condițiilor din școli și univer
sități 1,1 miliarde de euro. Cine 
o face își asumă un risc mare",

Negocierile din învățământ continuă Traian Băsescu

a avertizat șeful statului.
Băsescu susține că s-a dus 

la Palatul Victoria pentru că 
a vrut să le mulțumească lide
rilor sindicali din învățământ 
„că, pentru prima dată, au 
negociat extrem de ferm con
dițiile pentru elevi și studenți, 
precum și partea de dezvoltare 
a infrastructurii școlare".

Președintele a spus că

rezultatul negocierilor nu este 
o victprie personală. „Dacă 
era așa, negociam la Palatul 
Cotroceni. Eu nu am făcut 
decât să propun niște stan
darde politice care, în opinia 
președintelui, trebuie atinse. 
Guvernul poate să le accepte 
sau să le refuze. Mă bucur că 
le-a acceptat", a conchis șeful 
statului.

Negocierile desfășurate sâm
bătă între Guvern și sindi
catele din - educație s-au 
încheiat, după aproape 12 ore 
de discuții, prin redactarea 
unui acord, dar documentul 
nu a fost semnat de liderii 
sindicali, aceștia așteptând 
răspunsul colegilor din teri
toriu, inclusiv în ceea ce 
privește suspendarea grevei.

». *«* ■* dț lHO' I

Autorii triplului aten
tat, comis împotriva a 
trei hoteluri din Amman 
și soldat cu moartea a 57 
de persoane, erau ira
kieni care ajunseseră în 
Iordania la 7 noiembrie, 
cu două zile înainte de 
atacuri, a declarat un 
responsabil iordanian, 
citat de AFP. El a afir
mat că anchetatorii au 
„reușit să determine și 
identitatea celor trei 
irakieni care au venit în 
Iordania direct din 
Irak". (Foto: EPA)

Oportunitatea anticipatelor 
după «Raportul de țară».

București (MF) Referindu-se la ultimele 
declarații ale președintelui PD Emil Boc, pe 
această temă, Olteanu a spus că există o 
poziție oficială a Alianței, potrivit căreia, dis
cuția despre oportunitatea organizării 
alegerilor anticipate va fi reluată abia după 

«Raportul de țară», din 
aprilie, și luarea unei 
decizii privind integra
rea României în UE.

în ce privește pozi
ția liderilor PSD față 
de problema antici
patelor, liderul liberal 
a spus: „După ce, la 
ultimele alegeri locale 
parțiale, PSD a luat

opt la sută, în fieful său electoral, la Bacău, 
ar trebui să se gândească de două ori 
înainte să ridice problema anticipatelor".

Emil Boc, a declarat, sâmbătă, la Alba 
Iulia, că unii lideri din PSD și-ar dori cât 
mai repede alegeri anticipate pentru a se 

„extermina" reciproc 
și astfel să-și facă ordi
ne în „bucătăria" in
ternă. Boc a afirmat 
că, de fapt, liderii PSD 
au fost până acum cei 
mai înverșunați opo
zanți ai alegerilor an
ticipate, iar „această 
schimbare de «macaz» 
nu poate fi explicată

decât prin faptul că vor să-și facă ordine 
în «bucătăria» internă".

Bogdan Olteanu

Parisul e încă 
sub teroare

Paris (MF) - Poliția 
franceză a anunțat că în 
cursul nopții au fost 
incendiate 374 de vehi
cule, iar 212 persoane au 
fost arestate. în orașul 
Lyon (centru), unde con
fruntările între tineri și 
forțele de ordine au iz
bucnit sâmbătă după-a- 
miază pentru prima dată, 
au fost incendiate volun
tar zeci de vehicule.

Raportul UE asupra
Strasbourg (MF) - Dezba

terile vor avea loc pe baza 
informațiilor prezentate de 
raportorul Parlamentului Eu
ropean pentru România, 
Pierre Moscovici, iar un prim 
vot în Comisia de Afaceri Ex
terne este prevăzut pentru 23 
noiembrie.

Raportul va fi dezbătut în 
plenul Parlamentului Euro
pean în cadrul sesiunii de la 
Strasbourg din decembrie, 
prilej cu care documentul va 
fi dat publicității.

Tot cu ocazia sesiunii ple
nare de la Strasbourg, din pe
rioada 14-17 noiembrie, Comi
sia Europeană va da publi
cității o declarație referitoare 
la presupusele „centre de deten
ție" ale CIA din Europa de Est.

Sancțiuni penale
Cele mai importante dis

cuții în plenul Parlamentului 
vor fi însă în legătură cu 
regulamentul comunitar de 
utilizare a substanțelor chimi
ce și cu lista UE a liniilor ae-

României
riene care nu îndeplinesc 
standardele de siguranță pen
tru zborurile în Europa.

Alte teme pe ordinea de zi 
a> sesiunii plenare vizează 
sancțiunile penale pentru 
nerespectarea legilor comu
nitare, ultimele demersuri în 
vederea stabilirii unor mă
suri de cooperare pentru res
pectarea Protocolului de la 
Kyoto, privind schimbările 
climatice, situația din Irak 
după referendumul privind 
noua Constituție.

Se dorește reconcielierea
3

Emil Boc

Bagdad (MF) - „Reconcilie
rea este absolut necesară și 
nu cred că există cineva care 
să nu fie de acord în această 
privință", a declarat Annan, 
după o întrevedere cu premie
rul irakian, Ibrahim Jaafari.

Misiunea ONU la Bagdad a 
precizat, într-un comunicat, 
că secretarul general se va 
întâlni cu personalul organi
zației și i-a mulțumit pentru 
asistența acordată, „în con
diții dificile, poporului ira
kian în această perioadă de 
tranziție politică".

în timpul întâlnirilor sale 
cu responsabilii irakieni, 
Annan „va insista asupra 
necesității de a considera pro

cesul politic actual drept un 
mijloc de reconciliere națio
nală între toate componentele 
societății irakiene", potrivit 
comunicatului.

Secretarul general al ONU 
va „reînnoi și angajamentul 
ONU pentru ajutarea poporu
lui irakian prin toate mij
loacele posibile".

în momentul în care Annan 
a ajuns la Bagdad, o mașină- 
capcană a explodat în a- 
propiere de o piață din capi
tală, provocând moartea a pa
tru persoane, toate femei, și 
rănirea a 40 de persoane, 
potrivit unui bilanț al unei 
surse din cadrul serviciilor de 
securitate. Kofi Annan s-a întâlnit cu responsabilii irakieni (Foto: EPA)
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Bugetele locale cresc cu 19%• Ieri, la Biserica Sf.
Nicolae din municipiul Deva, a avut loc o 
slujbă de pomenire în memoria lui Corneliu 
Coposu. Organizația județeană a PPCD 
Hunedoara a ținut astfel să amintească fap
tul că pe data de 9 noiembrie a.c., s-au 
împlinit zece ani de la moartea fostului lider 
țărănist. (D.l.)

%u, robotul
Deva (I.J.) - Impactul 

civilizației în cotidian 
poate să ne transforme 
în roboți? Cyborgul este 
de fapt aceeași persoană 
de la naștere? și Ce în
seamnă inteligența? au 
fost doar câteva din te
mele abordate sâmbătă 
la întâlnirea iubitorilor 
de SF din județ. Prezenți 
în rândul fanilor, Dan 
Milici (Suceava), spe
cialist în robotică, și 
Ovidiu Petcu (Bucu
rești), scriitor SF, și-au 
îmbinat talentul tehnic 
cu metafora din poeziile 
Dianei Zlazski, cea care 
a deschis a X-a ediție, 
aniversară, a „SF-cafe - 
cafeneaua de science fic
tion”, cu tema „Roboții”. 
„SF-cafe a fost conceput 
ca o dezbatere comună, 
ideile fiecăruia au ge
nerat problematici noi. 
Discuțiile au fost intere
sante și împreună am 
hotărât să inițiem un 
proiect pentru o tabără 
SF în județ”, spunea Ma
rius Olar, președintele 
„Teseract” Deva.

Manifestarea face par
te dintr-un proiect fi
nanțat de ANT prin DJT 
Hunedoara.

dr. Magheru

Epidemie 
la Brad
Brad (D.l.) - Dan 
Magheru, directorul 
Direcției de Sănătate 
Publică a județului 
Hunedoara, a 
declarat ieri că 
inspectorii DSP s-au 
deplasat deja în zonă 
pentru a dezinfecta 
școlile, grădinițele și 
fântânile. Au mai 
fost prelevate probe 
din locuințele bol
navilor, din unitățile 
de învățământ și din 
unitățile de alimen
tație publică, însă 
primele rezultate ale 
analizelor sunt nega
tive, ceea ce arată că 
nu de aici a pornit 
boala. De asemenea, 
inspectorii DSP au 
înștiințat populația 
din zonă să bea doar 
apă fiartă și răcită, 
fiind prezentate și 
măsurile de prevenire 
a bolii și căile de 
transmitere ale aces
teia. Zona este moni
torizată în conti
nuare.

tt Sistemul de finanța
re a bugetelor locale se 
va schimba începând 
cu anul viitor.

Deva (M.S.) - Proiectul bu
getului de stat pe anul viitor 
prevede o creștere a veni
turilor la bugetele locale cu 19 
procente, a declarat, la Deva, 
ministrul delegat pentru co
merț, Iuliu Winkler.

H................................
Autoritățile 
locale trebuie să 
facă eforturi pen
tru atragerea de 
finanțări externe

Iuliu Winkler, 
Ministru delegat 
PENTRU COMERț

.......... ....................... M
Sistemul de finanțare va 

include, din 2006, două catego
rii de sume defalcate din cota

Premieră chirurgicală la Deva

darmi Orăștie și de Ia Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență „Ianeu de Hunedoara”

■ Prima operație de 
transplant de cristalin 
artificial a avut loc cu 
specialiști clujeni.

Deva (I.J.) - Operațiile cla
sice de transplant de crista
lin artificial au devenit isto
rie pentru Spitalul Județean 
Deva și pentru bolnavii de 
cataractă. Odată cu achiziția 
pentru 14.500 euro a unui a- 
parat facoemulsificator, ope
rațiile de transplant de cris
talin se pot realiza în 10-15 
minute, cu o perioadă scurtă 
de refacere postoperatorie.

Deva au depus sâmbătă jurământul. Cere
monialul s-a desfășurat în centrul istoric 
al municipiului Orăștie. (Foto: Daniel I. Ianeu)

Radare mal pot fi întâlnite și pe principalele artere rutiere 
Se pe an localităților Brad - Hațeg - Orăștie - Petroșani 

I - Vulcan - Lupeni

1 MBMEU4.ILMBB

□N H Mintia - Ilia
In Deva aparatele* radar vor fi amplasate pe Calea Zaran-
italui - Horia - Str. M. Emin eseu - B-dul Decedai

Primul muzeu particular din județ
■ După 30 de ani, o 
profesoară din Crișcior 
a reușit să creeze un 
muzeu etnografic.

Deva (M.S.) - Satul Crișcior 
se deosebește de alte așezări 
ale județului Hunedoara prin 
pasiunea pentru lucrurile 
vechi, de calitate, pe care o au 
locuitorii de aici. Datorită a-

Letiția Pleșa Pătuț de muzeu

„Speranțe"
Deva (V.R.) - „Speranțe”, 

„revista elevilor isteți ai Șco
lii A. Mureșanu Deva”, a a- 
juns la nr. 15. Din sumarul a- 
cesteia se rețin prezentările 
școlilor cu care unitatea șco
lară deveană are un partene- 
riat interjudețean, pe care toc
mai l-a găzduit, rezultatele la 
olimpiade și concursuri șco
lare și pozele boboceilor din 
clasele întâi. Revista cuprinde 
pagini dedicate celor mici, ce
lor cu talent literar și celor in
teresați de Internet. Nu lipsesc 
sfaturile despre comportamen
tul într-o anumită situație, 
exercițiile de creativitate ori 
glumele. „Speranțe” îmbină la
tura informativă cu cea educa
tivă fără a omite-o pe cea dis
tractivă. Revista are ținută 
grafică și coperți deosebite 
prin colorit, imagini și citate. 

TVA. Primele sunt destinate 
cheltuielilor descentralizate 
ale județelor pentru activități 
de protecția copilului, per
soanele cu handicap, învăță
mântul special, programul 
„Cornul și Laptele”, salariile 
personalului neclerical anga
jat în unitățile de cult. A doua 
categorie de sume este prevă
zută pentru finanțarea chel
tuielilor la nivelul municipii
lor, orașelor și comunelor (sa
lariile în învățământul pre- 
universitar, burse, persoane 
cu handicap, ajutoare sociale, 
creșe).

Astfel, Hunedoara va primi, 
pentru cheltuieli descentrali
zate la nivel județean, 24,3 mi
lioane lei noi, în timp ce pen
tru cheltuielile descentrali
zate la nivelul local au fost 
alocate 139,1 milioane lei noi. 
Subvențiile pentru energia 
termică livrată populației, în 
sistem centralizat, vor fi de 
252 milioane lei noi.

Sâmbătă, a avut loc, la Deva, 
în premieră, o astfel de 
operație în prezența dr. 
Dorin Nicula, medic primar 

W........... .........................
O operație clasică necesita im 

timp de refacere a bolnavului de 
două săptămâni. Acum are nevoie 

de o zi

dr. Remus AngelEscu, 
MEDIC PRIMAR OFTALMOLOG ...............................țț

oftalmolog la o clinică pri
vată din Cluj.

„Din cei 11 pacienți con
sultați, doar nouă trebuie 
operați. Achiziționarea apa

cestui fapt, satul are acum 
primul muzeu privat din ju
dețul Hunedoara, în care lu
crurile au fost adunate, timp 
de peste 35 de ani, de profe
soara Letiția Pleșa, acum pen
sionară.

într-o casă cu trei camere, 
amenajată special, femeia a a- 
dunat obiecte-simbol ale vieții 
țăranilor din Țara Zarandu- 
lui. „Am început să adun o-

Primăria Municipiului Deva (Foto: Traian Mânu)

Pentru echilibrarea bugete
lor locale, județul Hunedoara 
va primi 27 milioane RON, 
bani care vor fi împărțiți apoi 
bugetelor locale. „Sumele sunt 

ratului face ca incizia ocu
lară să se reducă la jumătate, 
de la 6 mm la 3 mm, vederea 
bolnavului fiind de o calitate 
bună, în funcție de varianta 
de cristalin pentru care op
tează pacientul. Casa Jude
țeană de Asigurări de Sănă
tate va deconta doar 240 RON 
din valoarea operației”, pre
cizează dr. Remus Angelescu, 
șeful secției Oftalmologie de 
la spitalul devean.

Operația a avut loc în pre
zența mai multor medici ti
neri din spital care se vor 
specializa în viitor pe astfel 
de operații.

Clădirea muzeului (Foto: B. Dura)

biectele vechi din dragoste și 
pasiune pentru tradițiile zo
nei”, spunea Letiția Pleșa. Tot 
ea a reușit, cu sprijinul auto
rităților locale, să publice în
tr-o carte obiceiurile zonei.

în Muzeul din Crișcior se 
găsesc acum costume popu

bune, fără să fie acoperitoare. 
De aceea, autoritățile locale 
trebuie să facă eforturi pentru 
atragerea de finanțări exter
ne”, spunea ministrul Winkler.

Exporturile 
cresc

Deva (M.S.) - Exportu
rile românești sunt prog- 
nozate, pentru anul vii
tor, la o valoare de 28,75 
miliarde euro, în creștere 
cu 14 la sută față de acest 
an, a declarat, la Deva, 
ministrul delegat pentru 
Comerț, Iuliu Winkler. în 
ciuda acestei creșteri, ba
lanța comercială a Româ
niei, în 2006, va fi nega
tivă, deoarece se estimea
ză o majorare a impor
turilor cu 15,8 la sută.

lare, gravuri și icoane pe sti
clă, covoare. Nu lipsesc unelte 
din minerit sau opaițe folosite 
de foștii „băieși”, cum erau 
cunoscuți minerii din zona 
Bradului. Muzeul este deschis 
oricărui iubitor de folclor, iar 
vizitarea lui este gratuită.
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REMEMBER

1716 - A murit filosoful, matematicianul, fizicianul și savan- 
tul-encidopedist german Gottfried Wilhelm Leibnitz.

1719 - S-a născut violonistul, organis- 
tul și compozitorul austriac Leopold 
Mozart, cel dintâi îndrumător al fiului 
său Wolfqanq Amadeus Mozart.

■■ ■RMl^ 1831 - A murit marele filosof german 
Georq Wilhelm Friedrich Hegel.

Claude Monet,
1840 - S-a născut pictorul francez 

fondator al impresionismului.
Ziua internațională de combatere a diabetului.

«Ift
3° 11°
minim maxim

Prognoza merteo pentru astăzi.
Cerul va fi parțial noros, mai ales ziua. 

Vântul va sufla slab. Temperaturile ma
xime vor urca până la 11°C, minimele cobo
rând la 3°C.

Prognoza meteo pentru două zile: .
Marți. Vremea va fi frumoasă, cu cer 

senin și vânt slab. Temperaturile maxime 
vor fi de 12°C iar minimele de 3°C.

Miercuri. Vremea în ușoară încălzire, 
cu înnorări temporare ziua și ploaie 
noaptea. Vântul înregistrează o ușoară 
intensificare. Maxima termică va fi de 15°C 
iar minima de 5°C.

CALENDAR RELIGIOS

Gură- 
dulce

Slab 
alergâtor

Vas 
de lut

Facil

Argeș1 
auto

1 A îndulci
Una 

dulce
Face 

ochi dulci
Atinsă 

de pojar
— î ▼

Numâi ► Fără 
conținut ►

făr^apă Tip
•*.--------

z în arie!

Țap in 
devenire

în cort! ► Sunt în 
vârstă ►

Dulce
Cereală Dulce

y 1 Femeie 
de frunte

Fructe 
dulci

► !

Cubul 
norocului ► V îndemn 

cabalin ►
Dulce

Gură; z 
dulce Deasupra

yr

r Obstacol

Unul mic 
și dulce

► 1 Prinse în 
lingou! 

Resort

► V
ZB pe 

de lături!

Dulce 
pe bă)

V 1
Inimă, 

de poet!

:T

Folosit 
în exces ►

1

Greșeli

►
Cântec 
dulce ►

Rupt la 
mijloc!

Gap 
încoronat

JT'

T Dulcea
ță... per

sonală

Mâncat 
de porci 

Votat

jr
te F 1

Fructe 
dulci

Ratare ►

21 mart.-20 apr.
Realizarea scopurilor dv depinde de diplomație și 
cumpătare. Aveți multă încredere într-o persoană influenta, 
uitând că fiecare are interesul lui.

21 apr.-20 mai
Aveți un optimism nejustificat. Descoperiți că mai multe 
proiecte nu se vor materializa niciodată, dar vă simțiți ușurat | 
că ați scăpat de ele.
21 mai-20 iun. 1

E momentul punerii la punct a corespondenței, reînnoirii 
relațiilor eu anumite persoane. Ar fi bine să profitați de 
timpul liber și să vă relaxați.

21 iun.-20 iul.
Pentru perspectivele la care sperați, munciți mai mult. E j 
bine să vă ascultați intuiția și să vă respectați angajamentele t 
legate de munca dv.

21 iul.-2O aug.
Toată lumea are probleme! Mai exact persoanele pe care, j 
de obicei, contați în orice ocazie sunt prinse în urgențe ce ' 
nu pot fi amânate.

21 aug.-20 sept.
Sunteți pus pe economii drastice și, chiar dacă nimeni nu 
vă va felicita pentru efortul depus, în curând toți vor apre
cia gestul dv.

21 sept.-20 oct.
E necesar să nu lăsați impresia că vă răzbunați pe persoane j 

din anturaj, chiar dacă sunt cu adevărat vinovate. Pregătiți * 
o abordare mai complexă.

21 oct.-20 nov.
Dialogurile utile sunt la ordinea zilei. Chiar șl persoane i 
severe cred că ați ales un drum corect. Atenție la promi- ‘ 
siunile celor competenți.

21 nov.-20 dec. I
Vă bazați doar pe experiență și excludeți Importanța l 
noutăților „tehnice". Trebuie să faceți o schimbare în viața | 
dv, pe care n-o veți regreta.

Calendar ortodox
14 noiembrie - Pomenirea Sf. Apostol Filip, unul din 
ceata dintâi, a celor doisprezece.______________________
Lăsata secului - începe Postul Crăciunului______
Calendar popular
După stil vechi cu această zi începea luna noiembrie. Se 
socotea un semn rău dacă în această perioadă mai 
rămâneau frunze pe copaci.

Energie electrică
Sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice: 
08.00-09.00 și 14.00-15.00 Str. 22 Decembrie (capătul 
dinspre Auto-Moto), A. Endre, E. Varga și Lăstun_______
Gaz metan
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea gazului metan 
în Deva.______________________________________________
Apa
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea apei în Deva.

iHBl 1

lahnie de fasole
Ingrediente: 400 g fasole boabe, 2 cepe 

medii tocate mărunt, 1 morcov tăiat, 2 foi 
de dafin, 200 g bulion, pătrunjel, mărar sau 
tarhon (după preferințe), sare, piper.

Mod de preparare: se poate pune fasolea 
în apă, să se înmoaie, cu o zi înainte, ca să 
fiarbă mai repede. După ce se pune fasolea 
la fiert, se lasă să clocotească 10 minute, 
apoi se aruncă apa. Se pune din nou la fiert 
(atenție, nu puneți apă rece peste boabele 
fierbinți, căci se întăresc!).

Se lasă la fiert până se înmoaie fasolea, 
între timp se călește ceapa, se adaugă mor
covul și bulionul și se mai lasă să fiarbă 5 
minute. Acest amesțec se adaugă peste faso
lea care e aproape fiartă, se pun verdețurile 
și condimentele. Apa trebuie să fie cât să 
acopere fasolea. Se dă la cuptor cam 2 ore 
și se lasă să scadă. Se verifică după o oră 
dacă are suficientă apă să fiarbă.

Pofta buna! (Foto: arhivă)

Soluția integramei din nu
mărul precedent: E - O - 
A - A - ELICOPTER - 
AVANTARE - ANA - TE - OP
- V - RA - RUPE - AA - 
PLANOR - TATA - AR - NEV
- ND - TZ - RISTIC - M - 
VIOI - GAZE - ZĂRI - LEU
- BAN - N - O - ERG - NU
- EE - ICAR

TELEFOANE UTILE

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CER 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090

21 dec.-2O ian.
Cineva vă face o propunere foarte interesantă, dar încer
cați să vă gândiți bine înainte de a decide. Sfatul unui pri
eten v-ar prinde bine.

21 ian.-20 febr.

La serviciu vă confruntați cu multe tensiuni. Comunicarea . 
cu ceilalți are de suferit. Mesajele pe care vreți să le trans
miteți sunt greșit interpretat® f

21 febr.-20 mart.
Evitați să vă contraziceți cu cei din jur, dacă vreți să aveți 
o zi liniștită. Chiar dacă dv aveți dreptate, tăcerea se f 
dovedește de aur.

7:00 Jurnalul 
TVR

7:55 Eurodispecer 
8:00 Isabel, în

Bcăutarea 
iubirii 

8:55 Călătorii 
culinare

7:00 Știrile Pro TV Ce se 
întâmplă, doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit 
10:15 Xena, prințesa

El războinică
11:15 La setvid (r)

6:30 în gura 
presei 
cu Mircea Badea

7:00 Observator 
cu Vlad lonescu 
și Simona 
Gherghe

8:00 Canalul de știri
9:30 Teleshopping 

10:00 Surprize, 
surprize... 
(reluare) 

12:30 Euro- 
dispecer

12'35 Teleenddopedia 
1330 Madeline 
14:00 Jurnalul TVR.

Sport. 
Meteo

1430 Teleshopping 
15:00 Pro

patria
1530 Kronika
16:55 Singuri

EJÎn univers?
1830 Sănătate 

pentru toți
19:00 Jurnalul 

TVR 
Sport 
Meteo

20:15 Prim plan
2130 lartă-mă. Cu Raluca 

Moianu
2230 Cultura eco
2330 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
23:30 Nocturne

030 Spionii (dramă, SUA, 
B1997) Episodul 20. Cu: 

Matthew Macfadyen, 
Keeley Hawes, Jenny 
Agutter, Peter Firth. 
Regia Jane Feather
stone. Premiul BAFTA 
2003, pentru cel mai 
bun serial,categoria 
dramă. Premiul Soci
etății Regale de Tele
viziune din Marea Bri- 
tanie, 2004

130 Cealaltă Românie 
2:20 Jurnalul TVR (r) 
330 Călătorii culinare (r) 
430 lartă-mă (r)
525 Reflector (r) 
5:50 Destine secrete
640 Teleshopping

12:15 Bucătăria lui Radu 
13:00 Știrile Pro TV 
13:45 Zâmbete într-o pastilă

(r)
14:00 Tarzan și orașul 

pierdut (aventuri, SUA, 
1998, r)

16:00 Tânăr și
VEjnelniștit. Cu: Eric 

Braeden, Joshua Mor
row, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter. 
Bergman, Heather 
Tom, Melody Thomas 
Scott

17:00 Știrile Pro TV
17:45 Teo. Emisiune de 

divertisment. 
Teo se întoarce 
într-un decor total 
schimbat, cu subiecte 
interesante pentru 
toată lumea și cu un 
nou look

19:00 Știrile ProTv Sport Vre- 
-■ ;mea

20:15 Condamnat la uitare 
(thriller, SUA, 2001). 
Cu: William McNama
ra, Roy Scheider, Dina 
Meyer, Henry Rollins. 
Clayton Pierce, un spi
on american, primește 
sarcina de a participa, 
sub acoperire, la o 
tranzacție de droguri 
care are loc între o 
grupare rusească și 
una irakiană. Dar în 
timp ce afacerea se a- 
fla în desfășurare, Pier
ce descoperă că nu es
te vorba despre trafic 

22:15 La Bloc 
23:00 Știrile Pro TV 
23:45 Dispăruți fără urmă 

0:45 Icstrim tivi 
1:15 Omul care aduce

cartea
130 Știrile ProTv (r)

10:00 în gura 
presei (r) 

1030 Concurs 
interactiv 

12:15 Dădaca 
13:00 Observator 

cu Simona 
Gherghe

13:45 Piața 
Diverts (4)

15:15 Vivere - A trăi cu pasi- 
Bune

1630 Observator 
16:45 Anastasia 
v0C u: Elena Korikova, 

Petr Krasilov, Daniel 
Strakhov

17:45 9595 - Te învață ce 
să fad cu dr Cristian 
Andrei

19:00 Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 
Ludan Mândruță

20:30 Hudson Hawk (aven-
. . turi, SUA, 1991). Cu: 

Bruce Willis, Danny 
Aiello, Andie MacDow- 
ell, James Coburn, 
David Caruso, Lorraine 
Toussaint. înainte ca 
cel mai mare hoț acro
bat din lume să fie 
scos la pensie pentru 
totdeauna, mai are 
ceva de făcut: să 
salveze lumea! Eddie 
Hawkins, cunoscut și 
sub numele de Hudson 
Hawk, tocmai a ieșit 
din închisoare după 
zece ani. Și nu mai are 
de gând să se 
întoarcă... Vrea să se 
retragă și nimeni nu 
poate să-i schimbe 
hotărârea

23:00 Observator
0..I The Drop (acțiune, 

SUA, 2003)
230 Concurs interactiv

07:00 D'Ale Iu1 Mitică (r) 
07:55 Teleshopping 08:30 
CeZar și tipar (r) 09:00 
Minorități sub trei dictaturi (r) 
09:30 Poftă bună! (r) 10:00 
Tonomatul DP 2 11:40 Pasi
uni (film serial) 12:40 Farmece 
(film serial, Statele Unite ale 
Americii) 1330 Teleshopping 
14:00 Norman cel normal 
14:30 Aventurile lui Shirley 
Holmes (film serial) 1530 îm
preună în Europa 16:00 Jur
nalul TVR. Sport. Meteo 1630 
Zona de conflict 17:00 Moște
nitoarea (film serial)1830 Jur
nalul Euronews 1830 Zestrea 
românilor 19:05 A fost odată 
hoț (film serial) 2030 Trăsniții 
din Queens (film serial) 2030 
Monștrii sacri 21:30 Jurnalul 
TVR 2230 Jurnalul Euronews

05:00 Poveștiri adevărate (r) 
0630 Al șaptelea cer (r) 06:45 
Fetele Gilmore (r) 08:00 Tru
pul dorit (r) 11:00 Amazoana 
(s) 12:00 Valentina, grăsuța 
mea frumoasă (s) 1430 Legă
turi de familie (s) 15:15 Micu
țul Frijolito (s) 17:20 Rețeta de 
acasă 17:30 Poveștiri adevă
rate 18:25 Vremea de acasă 
18:30 împotriva destinului (s) 
19:30 Inocență furată (s) 
20:30 Telenovela romaneas
că: Lacrimi de iubire (s) 21:30 
Trupul dorit (s) 22:30 De 3 x 
femeie (divertisment) 00:00 
Poveștiri adevărate (r)

07:00 Jurnalul de dimineață 
07:30 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 10:30 Teleshopping 
11:30 A treia planetă de la 
Soare (s) 12:00 Teleshopping 
13:00 Automobile (r) 14:00 
Jurnalul de prânz 1430 țara 
Iu' Papură Vouă 15:00 Sare și 
piper cu Stela și Arșinel (r) 
16:30 Ochi negri (s) 17:30 
Naționala de bere 18:30 Jur
nal de seară 19:45 Țara Iu1 
Papură Vouă 20:00 Taxi Dri
ver 2130 Ecipa de investigații 
22:00 Miezul problemei 2330 
24 de ore Național

07:00 Teleshopping 07:30 
Sport, dietă și o vedetă (r) 
08:00 Sport cu Florentina 
0835Teleshopping08:40 Ima
gini extraordinare 09:40 Sun
set Beach 10:40 Casa noas
tră 11:30 Tele RON 12:30 
Teleshopping 13:00 Garito (I) 
14:10 Teleshopping 14:45 
Garito (II) 16:05 Dragoste și 
putere (s) 16:45 Oamenii vor
besc 1725 Trăsniți în N.A.T.O, 
(s) 18:00 Focus 19:00 Cam
era de râs 19:30 Da sau nu. 
2030 Poliția în acțiune 2130 
Trădați în dragoste 2230 Trăs
niți în N.A.T.O. 22:30 Focus

06:00 Apropo TV 07:00 Ron
dul de dimineață 1030 
Teleshoping 10:15 Lumea Pro 
Cinema 11:00 Micul războinic 
(r) 13:00 Desene animate: 
Pokemon (s) 14:00 Misterele 
planetei albastre 15:00 Ver- 
dict:crimă! 16:00 Telefonul de 
la miezul nopții (s, r) 17:00 
Ultima petrecere 19:00 Doc
torul de suflete 2030 Dosarele 
X. 22:00 Soldatul universal 
0030 Cristi Tabără pe ei

0630 Teleshoping 07:00 Viața 
dimineața 09:00 Verissimo. 
Emisiune de divertisment și 
varietăți 10:00 Lumea cărților 
10:15 Euromaxx 10:40 Jet set 
10:50 Calendar ecumenic 
11:00 NYPD Blue (r) 12:00 
Upgrade 12:30 Teleshoping 
13:05 Marș forțat 14:00 Tele- 
shPping 14:35 Fan X. Videodi- 
puri 1530 Teleshopping 15:35 
Misiune imposibilă (d) 16:00 
Nașul 18:00 6! Vine presa! 
2030 Invincibilul Un submarin 
ruginit. Un căpitan tatuat. Un 
echipaj de excepție. 2230 Na
șul 2345 Știri

06.30-07.00 Observator -
Deva (r)

16.30-1645 Știri locale

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

06:00 Realitatea de la 06:00 
06:45 Trezirea la realitate 
10:00 Realitatea de la 10:00 
11:00 Deschide lumea (r) 
1130 Realitatea bursieră 
13:15 Deschide lumea (r) 
15:15 Audiență în direct 1630 
Realitatea de la 16:00 17:15 
Orașele României 17:45 Edi
torii Realității 1845 Realitatea 
zilei 20:15 100% Cu Robert 
Turcescu (talk show) 21:00 
Realitatea de la 21:00 2145 
Bani europeni / Români / 
Orașe / Bani de buzunar 2230 
Zece fix 23:00 Politica, frate! 
2330 Știri Cele mai proaspete 
știri 00:00 Realitatea de la 
00:00

07:00 Cazinouri americane 
08:00 Aliații în război 09:00 
Avioane care nu au zburat 
niciodată 10:00 Tehnici de 
supraviețuire 1130 Călătorii 
pe glob 12:00 Motociclete 
americane 13:00 Cazinouri j 
americane 14:00 Aliații în 
război 15:00 Avioane care nu 
au zburat niciodată 16:00 
Viața secretă a curselor de 
Formula Unu 17:00 Mașini pe 
alese 18:00 Spionii 19:00 
Manevre pe scară mare 2030 
Vânătorii de mituri 21:00 0 
altă planetă 2230 Retușat cu 
bisturiul 2330 Chirurgie plas
tică din cap până în picioare 
0030 Motociclete
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• Obligațiuni. Turneul de prezentare a 
euroobligațiunilor BCR începe mâine în mai 
multe centre financiare europene. Emisiunea 
de obligațiuni va avea o valoare de mini
mum 300 de milioane de euro.Titlurile vor fi 
cotate la bursa din Luxemburg. (C.P.)

• Contravenție. Comercianții hunedoreni 
care nu predau raportul memoriei fiscale a 
caselor de marcat la fisc până la data de 25

.1 a fiecărei luni riscă să primească amenzi. 
Valoarea lor este cuprinsă între 20 și 40 mi
lioane lei vechi. (C.P.)

• Condiții. Ministerul Sănătății va aloca fon
duri pentru plata datoriilor acumulate de spi
tale, numai dacă va avea certitudinea că 
respectiva unitate sanitară nu va mai acumu
la alte creânțe. Evaluarea spitalelor va începe 
cu marii datornici. (C.P.)

Cât ne
La cumpărarea unui 

imobil trebuie să luăm 
în calcul și cheltuielile 
notariale.
Clara Pâs
clara.pas@informmedia.rc

Deva - Conform unei liste 
a taxelor de timbru pentru 
taxele și serviciile notariale 
publicată pe site-ul Juridica 
on-line, pentru schimburile de 
proprietate cu o valoare de pâ
nă la 136960000 de lei, plățile 
către notar sunt de 3% din su
ma declarată, dar nu mai mică

costă notarul
de 275000 lei. Pentru valori 
cuprinse între 136.960.001 lei și 
274.990.000 lei taxele notariale 
costă 4.120.000 lei plus 2% din 
suma ce depășește 136.960.000 
lei. O nouă treaptă de plată a 
transferului de proprietate la 
notar este cea cu valori cu
prinse între 274.990.001 lei și 
548.910.000 lei, pentru care se 
scot din buzunar 6.870.000 lei 
plus 1,5% pentru suma ce de
pășește 274.990.000 lei. Dacă 
valoarea tranzacției pe care o 
facem este cuprinsă între su
ma 548.100.001 și 2.745.620.000 
lei, se va achita la notar 
10.978.000 lei plus 1% pentru

suma ce depășește pragul de 
548.910.001.

Exemplu de calcul
Pentru achiziționarea unui 

apartament în valoare de 
40.000 de euro (aproximativ 
1.464.000.000 lei), excluzând 
varianta în care apelezi la un 
credit ipotecar, ce necesită și 
plata unor comisioane banca
re, mai ai nevoie de 1.200 euro 
(43.920.000 lei) pentru plata 
comisionului la agenția imo
biliară și alți 35.830.000 lei pen
tru plata notarului, dacă nu 
intervine și elaborarea altor 
acte (ipoteci, întabulări etc.)

Achiziționarea unei case este 
costisitoare (Foto: arhivă)

Idei de afaceri

Lukoil
Motorină EuroB ’ 3,22 lei/l
Benzină Premium : 3,22 lei/l
Benzină fără plumb (Euroluk) 3,22 lei/l
Benzină Super Euroluk (98) 3,5 lei/l

Moi
Benzină fără plumb (98) 3,81 lei/l
Benzină fără plumb (95) 3,33 lei/l
Benzină cu Plumb (95 EcoPremium) 3,36 lei/l
Motorină 3,27 lei/l

Pe+rbtn . •
Benzină fără plumb 3,21 lei/l
Benzină Eco P emiurn 3,24 lei/l
Benzină Top Premium (99+) 3,54 lei/l
Motorină Super-Euro 3,26 lei/l
Motorină Euro 3,19 lei/l
Butelii 37 lei
Autogas (GPL) 1,81 lei/l

fațada oficiului zonal. Ei cer măsuri pentru 
reducerea costurilor de producție. (Foto: epa)

TRANZACȚII!

Carsisl valutar BNR
J - j u - -

1 dolar 3,0967 lei
1 euro 3,6255 lei
1 liră 5,3931 lei
1 franc 2,3585 lei
100 forinți 1,4426 lei

.................. .. /

Societatea Preț Variație
închidere (lei/acț)(%)

1. SNP PETlțOM 0,4200_______ 0
2. SI* ■ BANAT-CRIȘANA 1,8500 +1,65
3. TLV “ 1,1600 +1,89
4. BRD 13,4000 +2,29
5. IMPACT ~ 0,4200 +0,72
6. AZOMUREȘ_________ 0,2700 +1,89
7. ANTIBlOT.v E IAȘI 0,9900 +0,51
8. ROMPETROL 0,1060 +1,92

RAFINARE (RRC)
9. HABER_________ 0,3410_________ 0
10. BCCARPAIICA 0,5350 -0,93
11. DECEBAL 0,0090 0
12. ARGUS CT 3,2100 -1,23
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Codobelcul „galopează" spre Franța
■ O fermă de melci de 
2000 de metri pătrați 
aduce un câștig de 
10.000 de euro.
Tiberiu Stroia 
tiberiu.straia@infomimedla.ro

Deva - La nivel mondial, 
oferta de carne de melc acope
ră aproximativ 60 la sută din 
cerere. Acesta este unul din
tre motivele pentru care înfi
ințarea unei ferme de creștere 
a melcilor din specia Helix Po- 
matia a cunoscut o dezvoltare 
explozivă în Serbia. La această

dată, sârbii au înființat apro
ximativ 100.000 de astfel de fer
me. Și în județul Hunedoara 
funcționează patru astfel de 
ferme. Avantajele sunt deose
bite. Investiția mică (aproxi
mativ 6.000 de euro), piața de 
desfacere asigurată, material 
biologic și tehnologie garan
tată de producător. Practic, 
oricine deține un teren minim 
de 2.000 de metri pătrați poate 
începe o astfel de afacere. Bi
neînțeles, în condițiile în care 
suprafața fermei este mai ma
re profitul crește. Un alt avan
taj al acestei ferme este că fir
ma care definitivează contrac

tele și asigură materialele ne
cesare se află în Timișoara. în 
plus, dezvoltarea unor crescă
torii de melci este finanțată 
prin programul SAPARD, ceea 
ce înseamnă că jumătate din

investiție poate fi obținută 
gratuit. Carnea de melc este 
cumpărată la prețul stabilit de 
Bursa din Paris. Anul acesta, 
un kilogram de melci a fost 
cumpărat cu 4,2 euro.

Fița de prezantaie a afacerii
Capital inițial: 6,000 de euro__________ ________________________________
Suprafața fermei: minimum 20 de ari ________________________________
Situația pieței: excelentă_______________________________________________
Avantaje: desfacere asigurată________ __________________________________
Factori de risc: vreme nefavorabilă (este bine ca terenul unde este amplasată 
ferma să nu fie expus inundațiilor sau fenomenelor de băltire), nerespectarea 
tehnologiei _______ ________________ _ _____________________ 1
Surse de finanțare: Programul SAPARD oferă 50 la sută din bani neram
bursabili.

Evaziune
Deva (C.P. ) - Un număr de 

3504 de inspecții fiscale au fost 
efectuate în primele zece luni 
ale anului în județ. Ele au dus 
la depistarea de cazuri de eva
ziune fiscală. Din totalul veri
ficărilor efectuate, s-au trans
mis organelor în drept pentru 
continuarea cercetărilor 51 de 
procese-verbale de verificare 
prin care s-au stabilit preju
dicii în sumă totală de 14210 
mii RON. De asemenea, s-au 
atras la bugetul general con
solidat venituri suplimentare 
în valoare de 43220 mii RON, 
s-au aplicat amenzi contra
venționale de 294 mii RON și 
s-au confiscat bunuri în va
loare de 49 mii RON. Din nu
mărul total de controale efec
tuate, 132 s-au efectuat la soli
citarea PNA, MAI, Gărzii Fi
nanciare sau a altor instituții 
ale statului, a declarat Lucian 
Heiuș, director DGFP Hune
doara.

Lucian Heiuș (Foto: Traian Mânu)

O BANCA COMERCIALA.

CARPATICA
, i ■. i ■. ■ .. : : t v

Capital social subscris și vărsat 103.285.065,4 lei * RB - PJR - 32 - 045/15.07.1999 * 
RC- J20/40/2003 * C.U.I - 15126725

BANCA COMERCIALĂ CARPATICA SA - SUCURSALA DEVA

organizează concurs pentru ocuparea postului de
ADMINISTRATOR CREDITE

Condițiile necesare participării sunt:
• studii superioare de specialitate
• experiență în domeniu
• cunoștințe operare PC (MS Office - Word, Excel)
• dornic de a învăța lucruri noi și de a dobândi calități analitice core

spunzătoare
• bune abilități de comunicare, spirit organizatoric
• persoană loială, deschisă, dinamică și pragmatică
• cunoașterea unei limbi străine constituie un avantaj

Cei interesați sunt rugați să transmită CV-ul însoțit de scrisoarea de intenție, 
până la data de 18.11.2005 la nr. fax: 0254-228126 sau la sediul sucursalei 
din Deva, B-dul N. Bălcescu, Bl. 12A, Parter. Persoanele selectate vor fi 
informate telefonic asupra datei și orei de susținere a concursului.

(34251)

Parcare
Hunedoara (C.P.) - Firma 

care deține hotelul Rusca din 
municipiul Hunedoara va ob
ține, prin concesiune de la 
Consiliul Local, 3000 de metri 
pătrați de teren, unde acum 
se află amenajată parcarea a- 
diacentă hotelului. Firma are 
intenția să modernizeze par
carea, să construiască două 
fântâni arteziene și să o uti
lizeze în exclusivitate pentru 
clienții hotelului. Contractul 
de concesiune se va încheia 
pe o durată de 25 de ani, pen
tru fiecare metru pătrat de 
teren se va achita anual Pri
măriei o redevență de mini
mum 1,6 euro.

PRIMUL ANUAR
DE AFACERI DIN ROMÂNIA

CARTEA GALBENA^lfgg
2006

Suno acum la tel: 0254/7 3 0.055- 0788/639.016: 
0788/633.863: 0788/633.860 f

e-mail: unusalitahecșgc^mser.Fo: unasolitoire<^^ho<ai.aarn "

mailto:clara.pas@informmedia.rc
mailto:tiberiu.straia@infomimedla.ro
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• Valori. Cea mai mare pensie din județ 
este de circa 50 de milioane de lei și 
aparține unei persoane care a lucrat în 
justiție, în vreme ce cea mai mică este 
plătită unui agricultor și este de 658 de mii 
de lei. Pensia medie în județ este de circa 3 
milioane de lei. (C.P.)

• Majorări. Punctajele medii anuale afe
rente pensiilor agricultorilor au fost majorate 
cu 10% în luna septembrie. în județul Hune
doara beneficiază de pensie de agricultor 
16470 de persoane. (C.P.)

La recalculare au fost analizate toate dosarele din arhivă

Noile oficii vor veni în sprijinul solicitanților 
din localitățile respective (Foto: Traian Mânu)

■ Vârstnicii au sperat 
că procesul le va majo
ra substanțial pensiile, 
dar nu a fost așa.
Clara Păs___________________
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Un număr de 97110 
dosare de pensionare au fost 
supuse evaluării în acest an 
în județul Hunedoara, pe par
cursul celor patru etape de 
recalculare. Ultima se va fina
liza peste circa o săptămână, 
iar plata pensiilor majorate - 
acolo unde este cazul - va 
începe de luna viitoare. Acum, 
la final de proces se observă 
că în majoritatea cazurilor - 
circa 60% - nu s-au înregistrat 
creșteri ale pensiilor, deși 
inițial recalcularea a fost 
văzută ca „o mană cerească” 
de către pensionarii cu veni
turi mici. „Toți se așteptau să 
crească pensiile. Recalcularea 
înseamnă evaluarea dosarului

de pensionare pe principiile 
Legii 19, adică stabilirea unui 
punctaj mediu pentru fiecare 
an lucrat. Plecând de la acest 
principiu, este clar că aceia 
care au lucrat mai mult și cei 
care au avut salarii mari au 
beneficiat de creșteri ale pen

siilor. Pensia multora a cres
cut însă la limită, cu câteva 
mii sau zeci de mii de lei”, a 
declarat Ionel Ciobanu, direc
torul Casei Județene de Pen
sii Hunedoara. Pentru unii 
mai există posibilitatea să 
primească ceva la pensie dacă

(Foto: Traian Mânu)

vor putea prezenta adeverințe 
de la locurile de muncă din 
care să rezulte salariile de 
încadrare și sporurile cu ca
racter permanent, deoarece de 
multe ori în cărțile de muncă 
aceste date nu au fost înre
gistrate.

Etapele recalculării în județ

Oficii noi în județ
Deva (C.P.) - Casa Județeană de Pensii 

Hunedoara deține la ora actuală trei cen
tre de lucru cu publicul: la Deva, Petroșani 
și Brad. La finele lunii își va începe efec
tiv activitatea și oficiul din Orăștie. „Aici 
avem deja un spațiu și a fost desemnată o 
persoană care va lucra cu publicul. -Oficiul 
este amplasat pe strada Nicolae Bălcescu, 
numărul 16, parter”, a declarat Ionel 
Ciobanu, directorul executiv al CJP Hune
doara. Un astfel de oficiu se va deschide în 
curând și în municipiul Hunedoara, actual
mente purtându-se discuții cu Primăria pen
tru acordarea unui spațiu corespunzător 
desfășurării acestei activități.

■ Ca volum de activi
tate, a doua și ultima 
etapă a recalculării au 
fost cele mai grele.
Clara Păs___________________
clara.pas@lnformmedla.ro

Deva- în prima etapă de 
recalculare au fost analizate 
6289 de dosare ale celor care 
s-au pensionat până în anul 
1980 inclusiv. La finalizarea 
evaluării, în 38% dintre 
cazuri s-au obținut pensii mai 
ihari decât cele stabilite-antfe- 
rior, achitarea lor începând 
în luna martie. Cele mai 
multe dosare s-au analizat în

cea de-a doua etapă -31731- 
depuse în perioada anilor 
1981-1990, inclusiv.

„O analiză efectuată pentru 
această etapă arată că 41,2%

Etapa a IV a a 
procesului de 
recalculare se va 
finaliza în data 
de 22 noiembrie

Ionel Ciobanu, 
director CJP
Hunedoara

dintre pensionari au primit 
pensii mai mari. Creșterile au 
fost de la 2000 de lei până la

3 milioane de lei, iar plata lor 
a început din iulie. La acel 
moment pensia medie pentru 
Deva era de 2,25 milioane de 
lei, iar pentru Petroșani de 
3,466 milioane de lei vechi”, a 
declarat Ionel Ciobanu, direc
tor al CJP Hunedoara.

Alte 27746 de dosare din 
perioada 1991-1996 au fost 
recalculate în cea de-a treia 
etapă. Circa 42% dintre pen
sionari au beneficiat de 
majorări a căror plată a 
început din luna septembrie. 
Ultima etapă se va finaliza 
curând și i-a vizat pe cei pen
sionați între anii 1997-31 mar
tie 2001, mai exact 31324 de 
persoane.

Angajări
Deva (C.P.) - Un număr 

de 77 de persoane au fost 
angajate cu contracte de 
muncă pe perioadă deter
minată pentru a se ocupa 
numai de recalcularea 
pensiilor. Din Cauza volu
mului mare de lucru, 
lunar 10-15% din totalul 
acestui personal solicita 
încetarea contractelor de 
muncă. O parte dintre sa- 
lariați, adică 30 de per
soane, își va înceta activi
tatea în data de 22 noiem
brie, restul de 47 de anga
jați urmând să mai lu
creze doar până la finele 
anului.

Adeverințe de salarizare

în schimburi. „Unii dintre angajați au luat 
dosarele și acasă pentru a le verifica. S-a 
muncit mult, dar angajați! au fost și sti
mulați financiar”, a precizat directorul 
Ionel Ciobanu. (Foto: Traian Mânu)

Deva (C.P.) - Câteva zeci de 
mii de adeverințe de salari
zare au fost depuse deja pen
tru reevaluarea dosarelor de 
pensie. După primirea buleti
nelor de recalculare, pensio
narii pot să prezinte la Regis
tratură în termen de trei ani 
acte oficiale de la firmele la 
care au lucrat (din care să re
zulte salarii, grupe de muncă, 
sporuri) pentru a fi luate în 
calcul la stabilirea pensiei. 
Eventualele drepturi de pen
sie rezultate ca urmare a mo
dificării recalculării vor fi 
achitate retroactiv. Angajații 
CJP Hunedoara vor începe 
lucrul la dosarele la care s-
au depus astfel de adeverințe, 
începând de luna viitoare.

Luni - Vineri între orele 9-14

Luni
între orele 9-13 Dorina Hărău, șef Serviciu Stabiliri 
Miercuri
între orele 10-14 Ionel Ciobanu, director executiv 
Joi
între 9-13____________ Ecaterina Brad, director economic
Vineri
între 9-13 loan Lupșa, director executiv adjunct

Depunerea de acte
(Foto: Traian Mânu)

Schimbarea legislației
Deva (C.P.) - Ministrul 

Muncii, Gheorghe Barbu, a 
declarat, la Deva, că numă
rul ieșirilor anticipate la 
pensie și a pensiilor de boa
lă în România a crescut 
alarmant.

Din acest motiv se in
tenționează modificarea le

gislației în vigoare pentru 
a stopa acest fenomen.

în județul Hunedoara, 
din cei circa 160000 de pen
sionari, 17211 beneficiază 
de pensie de boală, 312 de 
pensie anticipată și alți 
2126 de pensie anticipată 
parțială.

Total pensii plătite 160000
din care : - pensii asiqurârt sociale 121000

- pensii IOVR 275
- pensii agricultor 16470
- pensii veterani de război 6679
- pensii cf legi speciale 15576
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Eu sunt mulțumit 
de modul cum a 

fost făcută recalcu
larea pensiilor. Nu am 
primit rezultatul 
recalculării la pensia 
mea, dar pensia soției 
a fost recalculată și 
majorată. Sper ca și 
pensia mea să fie 
majorată.
LAzăR T., 
Deva

Am înțeles că fac 
parte din ultima 

grupă în ceea ce 
privește analizarea 
dosarelor de pensie și 
încă nu știu rezulta
tul. Oricum, nu sunt 
respectate promisiu
nile care s-au făcut în 
campania electorală. 
Mircea Sinescu,
Deva

Dosarul meu de pen
sie nu a intrat 

încă la recalculare și 
nu știu un rezultat 
concret. Sper însă ca 
pensia să crească pen
tru că pensia este 
destul de mică și ne 
descurcăm foarte 
greu. Toate prețurile 
au crescut!
Cornelia Marc, 
Deva

Pentru unii recalcu
larea a avut efecte 

benefice, pensia fiind 
majorată, în timp ce 
pentru alții, această 
recalculare nu a adus 
nimic în plus la pen
sie. Eu, de exemplu, 
nu am primit nimic 
în plus.
SlMION CHIEU, 

Deva

Recalcularea pensi
ilor trebuia făcută 

pentru că imediat în 
anii de după revoluție 
s-au comis multe ne
dreptăți în stabilirea 
lor, dar până când 
aceste beneficii nu se 
vor resimți în nivelul 
de trai al pensionari
lor, totul este în zadar. 
Ioan Bogdan,
Deva

mailto:clara.pas@informmedia.ro
mailto:clara.pas@lnformmedla.ro
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• Amenzi? După două înfrângeri consecu
tive, din care una pe teren propriu, jucătorii 
de la Minerul Lupeni sunt pasibili de amenzi 
usturătoare. Speranțele antrenorului Adi 

. Matei de a scoate puncte la Arad au fost 
deșarte, echipa s-a pierzând cu 2-0 și este 
aproape de locurile retrogradabile în clasa
ment. (V,N.)

• Penalty? Deși unii spectatori de la meciul 
disputat sâmbătă la Hunedoara dintre Cor- 
vinul și Unirea Alba lulia (scor 0-0) au pus 
unele decizii ale arbitrului Teodora Albon pe 
seama obârșiei sale (Blaj), singura contro
versă a fost în min.33, când o minge l-a 
lovit în cot pe un jucător din Alba în propriul 
careu. A fost acordat corner, hențul nefiind 
intenționat. (V.N.)

FC CIP vrea să „supună" 
Cosmos(ul)

Deva (C.M.) - FC CIP Deva nici nu con
cepe alt rezultat în afara victoriei în parti
da cu Cosmos Pitești, programată, azi, de la 
ora 18.00, la Sala Sporturilor din Deva.

„Nu ne permitem pași greșiți în meciurile 
de-acasă. Nu știu prea multe despre adver
sari, Cosmos fiind nou-venită în Divizia A, 
dar cred că suntem superiori ca lot și expe
riență. Singura noastră problemă ar putea 
fi timpul scurt de recuperare a celor șase 
internaționali - Molomfălean, Măgureanu, 
Al-Ioani, Lupu, Matei, și Tomescu - care s- 
au întors abia joi din turneul naționalei în 
Olanda”, afirma Marius Rupacici, antre
norul FC CIP.

Adversara devenilor a promovat în 
Divizia A în etapa a UI-a a acestei ediții de 
campionat, în urma retragerii din com
petiție a formației Pandurii Tg. Jiu, însă a 
lăsat o bună impresie în toate meciurile 
susținute până acum pe prima scenă.

FflTBRL f Blvizia B. urli* ■ lll-a
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Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a 13-a, sâmbătă, 12 noiem
brie: FCM Reșița - Unirea Dej 0-1; FC Bihor Oradea - CFR 
Timișoara 1-0; Gaz Metan Mediaș - Unirea Sînnicolau Mare 
2-0; Liberty Oradea - „U” Cluj 0-0; Industia Sârmei C.Turzii 
- Gloria Bistrița II 1-0; Eorvinul Hunedoara - Unirea Alba 
lulia 0-0; UTA - Minerul Lupeni 2-0. Olimpia Satu Mare a 
stat.

Clasamentul
1. Gaz Metan 12 8 2 2 21-8 26
2. „U,; Cluj 12 6 5 1 15-5 23
3. Liberty Oradea 12 6 4 2 1Z-6 22
4. ISCT 12 5 6 1 15-8 21
5. CFR Timișoara 13 6 1 6 13-17 19
6. FC Bihor 12 5 2 5 17-11 17
7. Gloria II 12 4 4 .4 9-10 16
8. Unirea Dej 13 4 4 5 14-16 16
9. Minerul Lupeni 12 4 3 5 1Q-11 15
10. FCM Reșița 12 4 3 5 9-15 15
11. UTA 12 3 4 5 12-13 13
12. Unirea Sînnicolau 12 3 4 5 8-16 13
13. Unirea Alba lulia 12 2 5 5 8-13 11
14. Olimpia SM 92 3 2 7 9-18 11
15. Cotvinul 12 1 5 6 12-21 8
Armătura Zalău s-a retras din campionat după etapa 
a șl i-au fost anulate toate rezultatele.

a 4-

c

■ Un hunedorean a 
fost premiat în Italia, 
după ce a cucerit cele 
mai înalte piscuri.
Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Hunedoara - După o acti 
vitate de peste 45 de ani ca 
alpinist și schior de perfor
manță, iar mai târziu de sal- 
vamont, un hunedorean a 
primit, recent, în Italia, una 
dintre cele mai importante 
distincții acordate o dată în 
viață unor personalități din 
întreaga lume.

Este vorba de Premiul In
ternațional de Solidaritate 
Alpină „Targa D'argento” a- 
cordat de o Asociație Inter
națională patronată de preșe
dintele Italiei, cu sediul la 
Pinzolo, Provincia Trento.

Fericitul premiant se nu
mește Avei Ritișan, are 65 de 
ani și în prezent este membru 
al Comisiei tehnice a Asocia
ției Naționale a Salvatorilor 
Montani din România și șeful 
Serviciului Salvamont din 
Județul Hunedoara.

Pentru a ne da seama 
despre ce fel de distincție este

Avei Ritișan

Ceremonia de înmânare a maltei

vorba, să mai spunem că anul 
trecut, aceasta a fost acordată 
Papei loan Paul al II-lea.

Primii în Himalaya
Despre Ritișan se pot spune 

multe. începând din 1959 a 
practicat alpinismul de per
formanță, participând la 23 de 
campionate naționale și câști
gând cinci dintre acestea. De 
asemenea, a parcurs în pre
mieră 50 de trasee din țară și 
străinătate și a făcut parte 
din prima expediție româ-

distincții pentru hunedorean

nească în Himalaya, urcând 
pe Broad Peak, la o altitudine 
de 8047 de m. Totuși, cele mai 
grele ascensiuni le-a avut în 
Caucaz, unde traseele sunt 
mai mult de perete și nu de 
mers pe jos ca în Himalaya. 
Cu echipa națională de alpi
nism, Ritișan a participat la 
multe concursuri internațio
nale în Rusia, Polonia, Cehia, 
Bulgaria etc.

Activitatea de salvamont o 
practică din 1969, tot de a- 
tunci fiind și instructor de

(Foto: arhivă)

alpinism și salvamont, astăzi 
fiind șeful Serviciului Public, 
de Salvamont Hunedoara.

Pentru această distincție, 
în acest an au fost 49 de can
didați din întreaga lume, ro
mânul fiind desemnat câș
tigător, aceasta fiindu-i înmâ
nată de președintele Aso 
ciației, Angiolino Binelli, în 
prezența altor câștigători și 
personalități, alpiniști și sal- 
vamontiști din Alaska, Ame
rica de Sud, Groenlanda și 
Europa.

Alături de primarul Nicolae Schiau, la Pinzolo (Italia)

Jiul - final foarte greu
■ Victoria de la Tîrgu 
Jiu, prima în confrun
tările directe, a fost 
doar un test.
Valentin Neagu
valentin.neagu@infarmmedia.ro

Tîrgu Jiu - Jiul Petroșani 
a învins, cu scorul de 1-0 (0- 
0), formația Pandurii, într-un 
meci amical disputat, sâm
bătă, la Târgu Jiu. Unicul gol 
al partidei a fost înscris de 
Claudiu Drăgan, în minutul 
52, din penalti.

Antrenorul Ionuț Chirilă a 
folosit următoarea formulă de 
start: Hotoboc - Bădoiu, 
Mihart, C. Dinu, Boiciuc - Pâ-

cleșan, Mircea, Dedu, C. Petre 
- Istinie, CI. Drăgan. Au mai 
jucat M. Gheorghe, Vezan, 
Dulcea, Kalai, Iliescu, Du
mitru, Ionică și P. Ciprian.

La finalul partidei, antreno
rul Pandurilor, Viorel Hizo, a 
declarat că se aștepta la mai 
mult de la jucătorii pe care 
i-a folosit titulari în acest 
meci, subliniind faptul că pe 
ei se va baza pentru ultimele 
trei etape din turul de cam
pionat. „Totuși nu sunt supă
rat, deoarece în această săptă
mână am avut și antrenamen
te mult mai ușoare decât de 
obicei și cred că nu au fost 
concentrați îndeajuns. Pe cei 
trei jucători aflați în probe aș 
dori să-i mai vedem. Nu m-

53% Reducere
Preț/ziar pentru abonament lunar

27 bani (2.688 lei vechi)

Preț/ziar pentru abonament anual

22 bani (2.240 lei vechi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
cel mai complet supliment 
de televiziune.

Reducerea de 53% este valabilă la abonamentul de luni 
până sâmbătă fată de prețul zilnic al ziarului.

am putut edifica asupra lor 
într-o jumătate de oră, cât au 
evoluat”, a spus Hizo.

Ionuț Chirilă speră ca Jiul 
să obțină rezultate similare 
celui din amicalul cu Pan
durii și în meciurile oficiale: 
„Mă bucur că am reușit să 
câștigăm pentru prima dată 
cu Pandurii, atât în meciurile 
de verificare, cât și în gel ofi
cial, unde am făcut egal. To
tuși, a fost un simplu test de 
pregătire, unde am putut să 
văd la lucru și alți jucători 
care au evoluat mai puțin în 
acest campionat. Ne așteaptă 
un final de tur foarte greu și 
ar fi foarte bine dacă am 
reuși aceleași rezultate și în 
meciurile oficiale”. lOriUț Chirilă (Foto; Traian Mânu)

Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!

Abonează-te acum!
CUM TE ABONEZI?

Decupează și completează talonul.
Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau 
trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 
Vei fi contactat în cel mult 5 zile.
Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 
(tarif local).

Abonamente
1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

6,9 lei (69.000 lei vechi) pret/ziar ab. 27 bani (2.688 lei vechi)
19.9 lei (199.000 lei vechi) pret/ziar ab. 26 bani (2.551 lei vechi)
37.9 lei (379.000 lei vechi) preț/ziar ab. 24 bani (2.429 lei vechi)
69.9 lei (699.000 lei vechi) pret/ziar ab. 22 bani (2.240 lei vechi)

Strada

Bl.

Localitatea

Telefon (opțional)
i
i

Numele

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
mailto:valentin.neagu@infarmmedia.ro
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MB SCORT
• Victorie. Reprezentativa de handbal femi
nin a României a câștigat Trofeul Carpați, 
după ce a înregistrat trei succese în tot 
atâtea meciuri: 32-24 cu Azerbaidjan, 27-26 
cu Slovacia și 44-25 cu Croația. Pe locurile 
următoare s-au situat Slovacia, Croația și 
Azerbaidjan. (tylF)

București (MF) - Rezultate înregistrate în prima manșă a 
partidelor contând pentru barajul de calificare la CM 2006: 
Spania - Slovacia 5-1 (2-0). Luis Garda '10, 18 și 74, Tor
res '65 din penalty, Morientes '79 / Vittek 49 
Norvegia - Cehia 0-1 (0-1). Smicer '30
Elveția - Turcia 2-0 (1-0). Senderos '41, Behrami '86 
Trinidad Tobago - Bahrein 1-1 (0-0). Birchall '77 / Salman '72 
Uruguay - Australia 1-0 (1-0). Rodriguez 35

Argint pentru 
Dogariu

Doha (MF) - Sportivul 
român Sebastian Dogar
iu (în foto) a obținut 
două medalii de argint 
la stilul smuls, respectiv 
la total, în cadrul Cam
pionatelor Mondiale de 
haltere. Dogariu, care 
evoluează la categoria 77 
kg, a obținut medalia de 
argint la stilul smuls, cu 
163 kg. El a ocupat locul 
cinci la stilul aruncat, 
cu 190 kg. Dogariu a 
câștigat cea de-a doua 
medalie de argint la
total, cu perfor
manța de 353 
kg, care re
prezintă un 
nou re
cord 
național 
al
Rom 
niei.

Dragoș Coman
(Foto: FAN)

Coman 
pe locul I
Durban (MF) - 
înotătorul român
Dragoș Coman s-a 
clasat pe primul loc 
în proba de 1.500 
meUi liber din cadrul 
Cupei Mondiale de 
Natație în bazin scurt, 
care s-a desfășurat în 
Africa de Sud. Coman, 
care a fost cronome
trat cu timpul 
14:41.41, Fa devansat 
pe sportivii TaeRwan 
Park (Coreea de Sud), 
cu timpul de 14:42.51, 
respectiv Troyden 
Prinsloo (Africa de Sud), 
cu timpul de 14:49.68, 
dasați pe următoarele 
două locuri in clasa
mentul final al probei.

Nyon (MF) - Sâmbătă au avut loc mai multe meciuri 
amicale, încheiate cu următoarele rezultate:
Coreea de Nord - Suedia 2-2
Finlanda - Estonia 2-2
Belarus - Letonia 3-1
Bulgaria - Georgia 6-2
Africa de Sud - Senegal 2-3
Scoția - SUA 1-1
Argentina - Anglia 2-3
Emiratele Arabe Unite - Brazilia 0-8
Olanda - Italia 1-3
Franța - Germania 0-0 
Portugalia - Croația 2-0
China - Serbia - Muntenegru 0-2

Duel Cristiano Ronaldo (în foto în luptă 
eu Leko) a fost dintre cei mai buni jucători
portughezi în amicalul pe care naționala j 
lusitană l-a câștigat cu scorul de 2-0 în fața 
Croației. (G.N.) (Foto: epa) j

Scor fluviu Repre
zentativa Braziliei, una 
din principalele favorite 
ale CM 2006, a învins cu 
scorul de 8-0 (1-0) echipa 
Emiratelor Arabe Unite, 
intr-un meci amical dis
putat la Abu Dhabi. 
Golurile selecționatei 
„auri-verde” au fost 
marcate de Kaka '20, 
Adriano '52 din penalty, »• 
Fred '59 și 85, Lucio '63, 
Juninho '70, și 80 și 
Cicinho '90. Din echipa 
pregătită de antrenorul 
Carlos Alberto Parreira 
nu au lipsit vedetele de 
talie mondială Dida, 
Ronaldinho, Ronaldo, 
Cafu, Lucio, Rogue Ju
nior, Roberto Carlos, 
Lucio, Robinho, Emer
son, Gilberto Silva. 
Adriano, Juninho, 
Kaka, Ze Roberto. Kaka 
(în foto, în stânga) a 
marcat primul gol al 
partidei. (G.N.)

(Foto: EPA)

înfrângere cu Coasta de Fildeș
■ Reprezentativa 
României a pierdut cu 
1-2, datorită unui gol 
primit în ultimul minut.

Le Mans (MF) - Echipa na
țională de fotbal a fost în
vinsă de Coasta de Fildeș, în 
partida amicală disputată la 
Le Mans, scor 1-2 (0-0). Go
lurile întâlnirii au fost mar
cate de leneși '52, respectiv A. 
Kone '49 și B. Kone '90, ultim

ul în urma unei gafe de 
începător a fundașului Neșu.

Site-ul oficial al UEFA a 
precizat că echipa Coastei de 
Fildeș a obținut victoria în 
fața unei formații experimen
tale a României. „Patru ju
cători români au debutat cu 
această ocazie. Aruna Kone a 
deschis scorul la reluare, dar 
Coasta de Fildeș nu a condus 
prea mult, pentru că leneși a 
egalat și părea că se va ter
mina remiză, dar în final a

venit golul victorios al a- 
fricanilor”, a scris site-ul fo
rului european.

Agenția France Presse no
tează că golurile Coastei de 
Fildeș au fost marcate de doi 
jucători cu același nume, 
Aruna Kone și Bakari Kone. 
„După primul gol al lui 
Aruna Kone, românii, cu un 
Mutu omniprezent, au egalat 
prin leneși și le-au reamintit 
«elefanților» că relaxarea la 
acest nivel, chiar și într-un

meci amical, se plătește 
scump. A venit însă ultimul 
minut, când Bakari Kone a 
profitat de o eroare a defen
sivei române și nu l-a iertat 
pe Lobonț”, afirmă AFP. Pub
licația Star Afrique a scris că 
naționala Coastei de Fildeș 
s-a impus în fața României 
după o partidă pe care a do
minat-o. „A fost un bun meci 
de verificare pentru formația 
lui Drogba”, a adăugat sursa 
citată.

Jose Mourinho (Foto: EPA)

Două case
Londra (MF) - Tehnicianul 

echipei Chelsea, Jose Mouri
nho, a cumpărat două case de 
vacanță în valoare totală de 
cel puțin două milioane lire 
sterline. Acestea se află pe 
coasta de vest a Portugaliei și 
fac parte dintr-un complex de 
locuințe numit Bom Sucesso, 
situat în apropiere de Obidos. 
Mourinho are un salariu anu
al de 5,4 milioane lire ster
line. Jose Mourinho a 
achiziționat o casă pentru 
a-și petrece acolo vacanța 
împreună cu familia, iar pe 
cealaltă ca investiție pentru 
viitor.

Franța și Germania n-au impresionat
■ Partida dintre cele 
două foste campioane 
mondiale s-a încheiat cu 
un scor alb.

Paris (MF) - Stade de France 
a găzduit sâmbătă partida de 
verificare dintre Franța și 
Germania, două dintre cele 
mai titrate echipe ale fot
balului mondial. La un ase
menea nivel nu se poate vor
bi însă despre un meci ami
cal, mai ales că între cele 
două reprezentative există o 
mai veche rivalitate. Ca ur
mare, cele două echipe s-au 
angajat într-o luptă surdă, 
încheiată însă fără goluri. 
Selecționerul francez Ray 
mond Domenech a alcătuit o 
formație din care nu au lip
sit vedetele Thuram, Gallas, 
Sagnol, Makelele, Henry, Tre- 
zeguet, Anelka, în timp ce 
antrenorul germanilor, Jur
gen Klinsmann, a apelat la 
starurile Ballack, Klose, Ku- 
ranyi, Lehmann, Deisler. Da 
că Franța și Germania n-au 
impresionat în mod deosebit,

Germanul Frings în luptă cu atacantul Thierry Henry (Foto: epa)

nu același lucru se poate 
spune despre alte reprezenta
tive care au jucat în weekend. 
Astfel, Italia a învins Olanda 
în deplasare cu 3-1, Marco 
Van Basten suferind prima sa 
înfrângere de la instalarea sa 
ca antrenor al „portocalei 
mecanice”. Marcelo Lippi pa

re să fi găsit o formulă câș
tigătoare în acțiunea sa de re
maniere a „squadrei azzura”. 
Anglia a reușit o victorie de 
răsunet în fața unei mari 
rivale, Argentina, pe care a 
învins-o cu scorul de 3-2 
într-un meci amical, disputat 
la Geneva.

Duval, învingător în Raliul Australiei
U Principalii trei favoriți 
ai cursei au fost nevoiți 
să abandoneze în urma 
unor incidente.

Perth (MF) - Pilotul norve
gian Petter Solberg (Subaru 
Impreza) a fost constrâns să 
abandoneze în Raliul Aus
traliei ultima etapă a Campi
onatului Mondial de Raliuri, 
după ce a lovit un cangur, în 
a doua probă specială. Sol
berg a abandonat după ce a 
lovit, în plină viteză, un can
gur, în proba specială ES 13. 
Radiatoarele de apă și de ulei

Francois Duval (Foto: epa)

ale mașinii au fost avariate, 
astfel că norvegianul nu a

mai putut pleca în proba spe
cială ES 14. După abandonul 
lui Solberg, care se adaugă 
celor ale finlandezului Mar
cus Gronholm (Peugeot 307) și 
francezului Sebastien Loeb 
(Citroen Xsara), Raliul și-a 
pierdut „trioul magic”, adică 
cei trei piloți care au câștigat 
etape din acest sezon: Loeb 
(10), Solberg (3), Gronholm 
(2). în urma acestor aban
donuri, în clasamentul gen
eral conducerea a fost prelu
ată de belgianul Franțois 
Duval (Citroen Xsara), care 
nu a mai cedat-o până în 
final.

Atacantul Wayne Roo
ney a deschis scorul pen
tru Anglia, în partida 
câștigată cu 3-2 în fața 
Angliei. (G.N.) (Foto: EPA)
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Vând ap. 1 cameră (01)
• vând cameră de cămin, zona Dacia, Deva, preț
19.000 ron, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 
17.

Vând ap. 2 camere (03)
• Deva,zona Gojdu, etaj 1, bloc cărămidă,34 mp, 
parchet, gresie, faianță, geam la baie, fără 
balcon, liber, preț negociabil. Tel. 227698, 
0742/564654.
• etaj 1, plus 2 camere la parter, zona Magazi
nului Tineretului, preț negociabil. Tel. 
0723/514133,235570, după ora 19.
• gresie *■ faianță în baie, bucătărie, balcon, 

■ .parchet lamelar, contorizări, lavabil, cu vedere 
Lppre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906;

'0723/829060.(Agenția imobiliară Iris)

• fără îmbunătățiri, contorizări, preț 550 mii. 
neg., tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• dec, parchet, bucătărie modificată, totul 
contorizat, zona Minerului, preț 820 mii. neg, tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
• zona Liliacului, dec, contorizări, ocupabil 
imediat, preț 990 mii, neg, tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Bălcescu Nou, parter inalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, 
contorizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc, 
preț 1,2 mid, neg, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

• zona Progresul, et. intermediar, dec, multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat, ocupabil imediat, preț 1 mid, neg, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• urgent, zona Al. Streiului, centrală termică, et. 
intermediar, dec, îmbunătățiri, preț 510 mii, 
neg, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• oferim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160.(Evrika)
• zona Gojdu, et 2, din cărămidă, bine întreținut, 
preț 850 mii, neg, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• etaj 3, decomandate, st 60 mp, gresie, faianță, 
contorizări, balcon, modificări interioare, 
Dorobanți, preț 30.000 euro, tel. 223400, 
0742/005228, 0724/169303. (Casa Betania)
• etaj 2, decomandate, repartitoare, contorizări, 
boxă, balcon, luliu Maniu, preț 110.000 ron, tel. 
223400,0741/120722,0721/436384. (Casa Betania)
• bd. Decebal, decomandate, parchet, faianță, 
gresie, instalații sanitare noi, termopan parțial, 
contorizări, balcon. Preț 103.000 RON. Tel. 221712, 
0724-305661. (Garant Consulting)
• bd. L Maniu, etaj 3, decomandate, centrală 
termică, termopan, parchet. Preț 120.000 RON. 
Tel. 221712,0724-305661. (Garant Consulting)
• Gojdu, etaj 2, circuit, faianță, gresie, centrală 
termică, balcon, parchet laminat. Preț 115.000 
RON. Tel. 221712, 0724-305661. (Garant 
Consulting)
• ap. 2 camere, circuit, parchet, balcon, et inter
mediar, Dacia, preț 77.000 RON. Tel. 0743-549654. 
(Garant Consulting)
• vând urgent ap. 2 camere, zona Al. Crișului, 
balcon, centrală termică, amenajări. Preț 57.000 
RON. Tel. 0740-013971. (Garant Consulting)
• vând ap. 2 camere, Bejan, et. 1, semidec., 
contorizări, fără îmbunătățiri. Preț 57.000 RON. 
Tel. 224296,0788.361782. (Garant Consulting)
• zona Scărișoara, sdc., apometre, balcon, 
instalații sanitare noi, acoperit cu izolație 
italiana, preț 720 mii., tel 235.208,0721.985.256. 
(Rocan 3000)
• zonă centrală, et. intermediar, dec., st 55 mp, 
modificat, termopan, centrală termică, parchet, 
faianță, mobilă de bucătărie, bine întreținut, preț 
1,200 mid., tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)
• zona Liliacului, dec., et. 1, st 55 mp, reparti
toare, balcon, buc., baie, debara, cămară, fără 
îmbunătățiri, preț 1,050 mid., tel. 235.208, 
0724.620358. (Rocan 3000)
• zona Bălcescu, dec., et. 1, modificat, 
îmbunătățit, apometre, repartitoare, balcon, 
bine întreținut, ocupabil imediat, preț 830 mii., 
tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)
• dec, zona Al. Streiului, centrală termică, 
termopan, gresie, faianță, lamelar, zugrăvit, 
totul nou, balcon închis, preț 360 mii., neg, tel. 
211075,0745-666447,0726-130557. (Mondial Casa)
• zona LLCaragiale ■ piață, etaj 1, bloc de 
cărămidă, vedere în 2 părți, balcon mare, 
parchet, apometre, gaz 2 focuri, interfon, liber, 
urgent, preț 25.000 euro, tel. 0723-251498,232808. 
(Fiesta Nora)
• zona Liliacului, dec, fără modificări și 
amenajări, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
100.000 lei, tel. 0745-302200,232809. (Fiesta Nora)

• zona bdul Dacia, etaj 2, vedere în față, parchet, 
gresie, faianță, amenajat recent, preț 77.000 lei, 
se acceptă plata în 2 rate, tel. 0745-302200, 
232808. (Fiesta Nora)
• Decebal - piață, etaj 1, dec, 60 mp, termopan, 
centrală termica, balcon închis, parchet, gresie, 
faianță, baie și bucătărie mari, curte interioară 
pt parcare, boxă mare, tel. 0723-251498,232808. 
(Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etaj 2, dec, termopan, parchet, 
gresie, faianță, modificări, apometre, reparti
toare, gaz 2 focuri, preț negociabil, sau schimb 
cu apartament 3 camere in zona Liliacului, 
Decebal, piață, se oferă diferență, tel. 0745-
302200.232808. (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, dec, 60 mp, 2 balcoane, 
vedere în 2 părți, etaj intermediar, modificări la 
bucătărie, ușă metalică, în curs de renovare, 
preț 105.000 lei, tel. 0723-251498,232808. (Fiesta 
Nora)
• zona Caragiale, zonă liniștită, etaj 1, vedere în 
spate, interfon la scară, balcon mare, apometre, 
gaz 2 focuri, apartament tip standard, tel. 0788-
165702.232808. (Fiesta Nora)
• zona Decebal, dec, 60 mp. 2 balcoane, 1 închis, 
amenajat deosebit, vedere la bulevard sau 
schimb cu apartament 3 camere în zonă bună, 
fără amenajări, ofer diferență, tel. 0723-251498, 
232808. (Fiesta Nora)
• zona Micro, dec, centrală termică, modificări, 
parchet laminat, gresie, faianță, rigips, spoturi, 
balcon închis, preț 43.000 RON, tel. 0745-302200, 
232809. (Fiesta Nora)

• zona L Maniu, parter, pretabil pentru birouri, 
cabinete de orice natură, vedere în 2 părți, 
centrală termică, bine întreținut, preț negociabil 
sau schimb cu apartament 2 camere zona 
centrul vechi, preț 120.000 RON tel. 0723-251498, 
232808. (Fiesta Nora)

■ urgent, decomandate, balcon, parchet, gresie, 
faianță, contorizări, st 54 mp, zona Mărăsti, bloc 
de cărămidă. Preț 850 mii. lei, negociabil. Tel. 

0742/019418. (Prima-ln vest)
• urgent, decomandate, Deva, zona lido, etaj 1, 
contorizări, fără îmbunătățiri, preț 1 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0726/710903.' (Prima-ln vest)

• urgent, dea, contorizări, balcon, etaj 1, zonă 
bună, preț 1 mid. lei, negociabil. Tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• Deva, zona Bălcescu, et. intermediar, 
semidec., parchet, apometre. Preț 850 mii. lei. 
Tel. 0254/745374, 718833, 0745-695473, 0720- 
542223. (Partener-Hunedoara)
• CăJan, et intermediar, dec., s 55 mp, balcon 
închis, C.T., instalații sanitare noi, ușă metalică 
Preț 570 mii. lei, neg. Tel. 0254/745374, 718833, 
0745-695473,0720-542223. (Partșner-Hunedoara)
• zona Avram lancu, amenajat occidental. Preț 
900 mii. lei, neg. Tel. 0254/745374, 718833, 0745- 
695473,0720-542223. (Partener-Hunedoara)

• T. Maiorescu, etaj 2, contorizări, repartitoare, 
parchet, balcon. Preț 87.000 RON. Tel. 221712, 
0724-305661. (Garant Consulting)
• vând apJ camere semidec., Gojdu, preț 
115.000 RON. Tel. 0743-549654. (Garant 
Consulting)
• vând ap. 3 camere semidec,, Al. Armatei, preț 
85.000 RON. Tel. 0743-549654. (Garant Consulting)
• zona Gojdu, dec., et. 2, parchet, contorizări, 
bucătărie modificată balcon închis, 2 băi, bine 
întreținut, preț 1,350 mid., tel. 235.208, 
0721.985.256. (Rocan 3000)
• zonă centrală modificat din 4 camere, centrală 
termică, termopane, living, bucătărie modi
ficată foarte bine amenajat, et. intermediar, preț 
62.000 euro, tel. 235.208, 0721.985.256. (Rocan 
3000)
• dec, 2 băi, balcon de 22 mp, vedere în 3 părți, 
zonă ultracentrală parchet peste tot, bine 
întreținut, preț 40.000 euro, neg, tel. 211075,0745-

I 566447,0726-130557. (Mondial Casa)
• zona Gojdu, etaj 2, bloc de cărămidă neame
najat, fără modificări, contorizări apă gaz, 
repartitoare de căldură, balcon mare închis, bine 
întreținut, vedere în 2 părți, preț 118.000 lei, tel. 
0723-25498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, balcon mare închis, centrală 
termică, parchet bine întreținut în camere și 
holuri, gresie, faianță, bucătărie modificata, 
ocupabil imediat, preț 135.000 lei, tel. 0745- 
302200,232808. (Fiesta Nora)
• zona A. lapcu, etaj 1, dec, 110 mp, vedere în 2 
părți, 2 balcoane, parchet, preț 61.500 euro, 
negociabil, tel. 0788-165702,232808. (Fiesta Nora)
• semidecomandat  ̂contorizări, balcon închis, 
etaj 3, zona Minerului, preț 850 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• Deva, etaj 3, zonă bună, parchet, balcon, 
centrală termică preț 790 mii. lei, negociabil. Tel. 
0722/564004, (Prima-lnvest)
• decomandate, contorizări, termopane, 
parchet, zonă bună, Deva, preț 1320 mid. lei. Tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
■ urgent, dea, et. 1, centrală termică, 
termopane, gresie, faianță, parchet, zona 
Decebal, vedere la bulevard, preț 1,3 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)

• zona Eminescu (pol. jud.), et. 1, dec., 112 mp, 
hol mare, 2 băi, 2 balcoane, ct, preț 48.000 euro, 
tel. 0745/640725. (Mimason)

•zonă centrală, st 100 mp, dec., et. intermediar, 
CT, 2 băi, balcon, parchet în camere, ușă nouă, 
bloc din cărămidă, garaj sub bloc, preț 75.000 
euro, tel. 235.208,0724.620358. (Rocan 3000)
• zonă bună, dec., st 90 mp, 2 băi, 2 balcoane, 2 
boxe, contorizări, fără îmbunătățiri, et. interme
diar, preț 1,350 mid., tel 235.208, 0724.620.358. 
(Rocan 3000)
• dea, etaj 2, Deva, zonă centrală, 2 băi. 2 
balcoane, st 94 mp, centrală termică, preț 1,4 
mid. lei. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

Vând case, vile (13)

Cumpăr casă (14)
• in Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă, se poate și fără gaz,'tel. 211587, 

0745/253662. (Evrika)
• urgent, cu grădină, Deva sau Simeria, plata 
imediat. Tel. 215212. (Prima-lnvest)

Vând case de vacanță (15)
• casă de vacanță, zonă pitorească, la 20 km de 
Deva, fundație de piatră, P-M, teren st 5000 mp, 
curent, preț 11.000 euro, neg., tel. 211075,0747- 
779751,0726-130557. (Mondial Casa)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• zonă bună, nu contează starea, de preferat et. 
intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• zona Decebal, 1 Decembrie, Ion Creangă. 
Neptun, etaj intermediar, turn maxim etaj 6, dec., 
cu/fără amenajări, se oferă preț bun cu plata pe 
loc chiar azi, este urgent, nu ezita, tel. 0723- 
251498,0788-165703. (Fiesta Nora)
• urgent, Deva, zonă bună plata imediat, tel. 
215212. (Prima-lnvest)
• zona centrală, parter, pentru privatizare. Tel. 
0254/745374, 718833, 0745-695473, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)

Vând ap. 3 camere (05)
• foarte ugent, et 3, zona Minerului, cu centrală 
termică în garanție, parchet laminat, gresie, 
faianță, ocupabil în timp scurt, preț 830 mii, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Micul Dallas, de lux, et. 2, cu garaj și 
boxă suprafață mare, baie superamenajată (cu 
vană pe colt), termopane, modificări interioare, 
preț neg., tel. 0745/253662. (Evrika)

• zona L Creangă et. 3, superamenajat și finisat, 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră, 
preț 64.000 euro, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona G. Enescu, et. 1, 98 mp, bine împărțit, 
dec., hol mare central, gaz 2 focuri, parchet, fără 
amenajări de ultimă oră preț 1,29 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)'

• etaj 3, decomandate, centrală termică proprie, 
geamuri termopan, gresie, faianță finisaje 
moderne, Minerului, preț 30.000 euro, neg., tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• vând ap. 3 camere decomandate, bucătărie 
faianțată, gresie, 2 băi faianță + gresie, C.T., 
boxă zona împăratul Traian, preț negociabil. Tel. 
0741-154401,227542 seara. (Garant Consulting)

Dm ARAC

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• în Deva, zonă bună, dec., cu sau fără 
amenajări, se oferă prețul pieței, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• zona M 2, Str. Munteniei, et. 1, 2, 3. Tel. 
0254/745374, 718833, 0745-695473, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)

Vând ap. 4 camere (07)
• foarte urgent, decomandate, etaj 1, 2 băi, 2 
balcoane, 112 mp, bloc de cărămidă, centrală 
termică, fără intermediari. Tel. 0788/497895, 
228775.
• dea, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt. 
centrală termică, preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• 2 băi, 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat, parchet, loc rezervat pt. mașină, preț 
1,400 mid., neg., tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• zona Bălcescu, et. 1, amenajat frumos, parțial 
termopan, semimobilat, bucătărie mobilată la 
comandă, garaj, ocupabil în 2 zile, nu necesită 
nici o investiție, preț 45.000 euro, tel. 
0745/173103. (Mimason)
• zona Banca Transilvania, et. 3, parchet 
laminat, gresie, faianță, termopan, 2 băi, 2 
balcoane, amenajat modern recent, preț 55.000 
euro, neg., tel. 0745/159608. (Mimason)

• casă în Deva, ultracentral, 3 carribre, 
bucătărie, baie, cămară, 2 holuri, centrală gaz, 
curte, grădină, garaj, magazie. Informații tel. 
0254/212569.
• Deva, zonă centrală sau schimb cu diverse 
imobile în Deva sau Cluj, preț 450.000 ron, nego
ciabil. Tel. 0723/335189.

• Hațeg, str. m. Eminescu, nr. 26 A, casă 5 
camere, baie, bucătărie, anexe, 23 ari grădină, 
preț 130.000 ron, negociabil sau schimb cu 
apartament 2 camere plus diferență. Informații 
Hațeg, Str. Progresului, nr. 2. Tel. 770369, 
0744/910170.
• zona Ceangăi, necesită investiții, 770 mp, cu 
toate facilitățile, gaz, apă, canalizare, 
construcție modestă, preț 1,7 mid., tel. 
0745/164633. (Mimason)

• vilă, construcție 2000, pe 2 nivele, p+ 
bucătărie, baie, 2 dormitoare, sală biliard, hol, et 
cu baie, bucătărie, 3 dormitoare, hol, ct, curte, 
garaj, grădină, zona Vulcan, merită văzută, preț 
230.000 euro, tel. 0745/640725. (Mimason)

• în Simeria, DN7, 2 dormitoare, sufragerie, 
living, bucătărie, baie, curte pavată cu dale, 
piscină, sc 127 mp, st 1200 mp, termopane, ct, 
amenajări actuale și moderne. Se vinde 
mobilată, la cheie, preț 95.000 euro, neg, tel. 
0745/253413. (Mimason)
• zona Mărăști, construcție renovată 2005, 2 
camere, hol, baie, bucătărie, curte, grădină, 
ocupabilă imediat, st 480 mp sau schimb cu ap. 
2 camere+ diferență, preț 73.000 euro, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona peste linie, construcție nouă, parter, et., 
mansardă, parter cu cameră, hol, baie, 
bucătărie, garaj, etaj - 3 dormitoare, 3 balcoane, 
baie, mansardă necompartimentată, sc 100 
mp/nivel,st770 mp, ct, termopane, preț 115.000 
euro, neg, tel. 0745/159573. (Mimason)
• vând casă 4 camere, bucătărie, baie, C.T„ 
teren 650 mp, zonă bună, preț 130.000 euro. Tel. 
0741-154401,227542, seara. (Garant Consulting)

• zonă centrală, 2 camere, bucătărie, hol, baie, 
gresie, faianță, CT, tavane false, spoturi, sc 80 
mp, st 453 mp, garaj, grădină, curte, anexe, preț 
2,600 mid., tel. 235.208,0724.620.358. (Rocan 3000)
• zonă centrală, p+1, 4 cam., 3 băi, 2 garaje, 
scară interioară, gresie, faianță, CT, grădină, 
curte, st 350 mp, renovată, la cheie, preț 4,000 
mid., tel. 235.208,0721.985,256. (Rocan 3000)
• Deva, P+1,4 camere, 2 băi, bucătărie, pivniță, 
centrală termică, sc 300 mp, grădină 500 mp, 
garaj, preț 90.000 euro, negociabil, tel. 0746- 
225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, P+M, zona Călugăreni, 3 camere, 
bucătărie, 2 băi și 1 încăpere cu intrare din 
stradă, centrală termică, sc 130 mp, curte cu 
gazon s 300 mp, fântână, preț 350.000 RON, tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• zona Călugăreni, 3 camere, bucătărie, centrală 
termică, beci, curte betonată (fără grădină), an 
construcție 1983, s 100, preț 200.000 RON, nego
ciabil, tel. 0746-225726, 0254-213050. (Casa 
Majestic)

Vând case la țară (17)
• casă din cărămidă, 3 camere, anexe, 25 ari 
grădină și curte, lângă șoseaua Oradea - Deva, în 
satul Cărăstău, preț 18.500 euro. Tel. 
0359/417755.
• 3 camere, bucătărie, cămară, baie cu fosă 
septică, șură, grădină, cablu tv, gaz metan, 
Pricaz, nr. 141, preț negociabil și grădină 18 ari, 
livadă de pruni. Tel. 240473,0744/391866.

• zona Măgura Certeju lui, construcție modestă, 
cărămidă, 2 camere, hol, bucătărie, curte, 
fântână, curent, curte, grădină, 3600 mp, gard 
nou, bucătărie cu gresie, faianță, camere podite, 
preț 500 mii., neg., tel. 0745/159573. (Mimason)

• Certej, casă bătrânească, 2 camere, grajd, 
șură, fântână, curte, grădină 2000 mp și o 
grădină-teren agricol 1000 mp, preț 500 mii., neg, 
tel. 0745/164633. (Mimason)
• Boboft, construcție 1996 din BCA, living 32 mp, 
hol, baie, bucătărie, dormitor, fosă septică, 
curte, grădină, garaj, 5000 mp, preț 1,05 mld„ tel. 
0745/253413. (Mimason)
• la 7 km de Deva, recomandat pensiune, 
construcție 1995, p+e+m, 5 camere, bucătărie, 2 
băi, încălzire centrală, fesă septică, hidrofor, 
fântână, teren cu pomi fructiferi, 9.000 mp, 2 
garaje, peisaj superb, preț 250.000 euro, neg., tel. 
0745/253413.. (Mimason)
• casă 2 camere, garaj, curte, grădini st 2100 
mp, gaz 2 focuri, apă, canalizare, Băcia, preț 
110.000 ron, neg. tel. 223400, 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)
• casă 2 corpuri, la 18 km de Deva, teren st 
10.900 mp, 3 camere + hol, în primul corp, garaj, 
corpul 2 cu living, bucătărie, 2 băi, centrală 
termică pe lemne, anexe, totul superb, zonă 
pitorească, preț 170.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/577366. (Casa Betania)

Vând garsoniere (19)
• urgent, decomandate, etaj 3, îmbunătățiri, 
contorizări apă, gaz, zona Mârăști, Deva, preț 
67.000 ron. Tel. 0745/888619.
• stare bună, în Deva, preț 450.000 mii., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)

5. Tel., două puncte4. Preț, două puncte, 
suma (milioane = mii. 
iar mii = M)

01 ■ Vând ap. 1 cameră

02 ■ Cumpăr ap. 1 cameră

03 ■ Vând ap. 2 camere

04 - Cumpăr ap. 2 camere

05 - Vând ap. 3 camere

06 - Cumpăr ap. 3 camere

07 - Vând ap. 4 camere

08 - Cumpăr ap. 4 camere

09 - Vând ap. 5, 6 camere

10 - Cumpăr ap. 5,6

camere

11 - Vând ap. la casă

12 - Cumpăr ap. la casă

13 - Vând case, vile

14 ■ Cumpăr case

15 - Vând case de vacanță

16 - Cumpăr case de vacanță

17 - Vând case la țară

18 - Cumpăr case la țară

19 - Vând garsoniere

20 - Cumpăr garsoniere

21 - Vând terenuri

22 ■ Cumpăr terenuri

23 - Vând locuri de veci

24 - Cumpăr locuri de veci

25 ■ Vând spații comerciale

26 - Cumpăr spatii comerciale

6. Prefix și număr 
de telefon

Consultanții noștri 
de vânzări, 
la dispoziția ta!
Mihaela Flore 0721 - 513 871 
Sorin Flori 0720 - 487 389

Cotidianul nr.1 al județului!

27 - Vând alte imobile

28 - Cumpăr alte imobile
29 - Imobile chirii
30 - Imobile schimb
31 - Vând finanțe
32 - Cumpăr finanțe

33 - Asocieri
34 - Oferte împrumuturi

35 - Solicitări împrumuturi

36 - Auto românești - 
Vânzări

37 - Auto străine - Vânzări
38 - Microbuze, dube

39 - Camioane, remorci
40 - Utilaje, unelte, industriale 

și agricole
41 - Moto-velo

42 - Piese, accesorii

43 - Garaje
44 - Auto - Cumpărări
45 - Auto - Chirii

46 - Auto - Schimb
47 - Mobilier și interioare
48 - Televizoare

49 - Audio-video, antene și
instalații satelit

50 - Aparate foto și telefonice
51 - Calculatoare și accesorii

52 - îmbrăcăminte, încălță

minte, articole sport
53 - Materiale de 

.construcții
54 - Bijuterii
55 - Artă, antichități, cărți, 

reviste
56 - Electrocasnice
57 - Plante și animale, 

agroalimentare
58 - Medicamente, 

instrumente medicale
59 - Articole pentru copii
60 - Instrumente muzicale
61 - Altele
62 - Pierderi
63-Citații
64 - Licitații
65 - Apeluri
66 - Umanitare
67 - Felicitări
68 - Mulțumiri
69 - Matrimoniale
70 - Absolviri
71 - Solicitări servicii
72 - Prestări servicii
73 - Solicitări locuri de

muncă
74 - Oferte locuri de muncă

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Arad și Satu Mare

SC Inform Media caută pentru dezvoltarea echipei

Assistent Manager
care să implementeze politica, procedurile^i strategia 

companiei în punctul de lucru Deva

Responsabilități:
• Să implementeze strategia de dezvoltare a companiei
• Să coordoneze echipa de conducere și să raporteze 

situația către directorul executiv (CEO)
• Să contribuie la realizarea obiectivelor economice ale

companiei

Cerințe:
• Fluent scris și vorbit engleză
• Studiițcursuri de management (recomandat)
• Raportează direct și muncește în strânsă legătură cu 

CEO
• Abilități deosebite de comunicare: încrezător în sine, cu 

gândire flexibilă
• Inițiativă și capacitate de a lucra în condiții de stres
• Orientat spre rezultate și spre performanța în afaceri
• Gândire strategică, abilități de conducere și aptitudini 

pentru lucrul în echipă
• Excelente aptitudini pentru PC (MS Office, Outlook)
• Dispoziție pentru călătorii: carnet de conducere cat. B

Ce oferim este o slujbă de mare provocare, profesională în 
cadrul unei echipe tinere și energice, într-un ambient 
modern și deschis, cu un salariu motivant și posibilitatea 
unica a dezvoltării profesionale.
Dacă considerați oferta noastră atractivă, trimiteți-ne o 
fotografie, o scrisoare de intenție și un CV în engleză la 
următoarele coordonate: Sălăgean Adrian, e-mail: 
adrian.salagean@informmedia.ro, telefon: 0254/211275, 
sau 0720/400453.
Doar aplicanții aleși vor fi chemați la interviu.

< CUVAl® !
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• 2 buc, zona 22 Decembrie, suprafață mare, et. 
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupabile imediat, 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)
• oferân pt vânzare, în Deva,în zone și la preturi 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• urgent, sdec, zona Al. Crișului, ocupabilă 
imediat, 27 mp, contorizări, balcon închis, preț 
440 mit, tel. 0745/159608,215113. (Mimason)
• zona Mărăștiul Nou, et 2, dec., liberă, 27 mp, 
balcon, preț 748 mii., neg., tel. 0745/163445. 
(Mimason) '

• zonă centrală, et. intermediar, 35 mp, parchet, 
contorizări, balcon închis, ocupabilă imediat, tel. 
0745/640725. (Mimason) .
• etaj intermediar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 1, dec., balcon închis, contorizări, vedere 
la stradă, Zamfirescu, preț 75.000 ron, tel. 223400, 
0740/914688,0721/577366.’(Casa Betania)

• etaj 2, dec., gresie, faianță, apometre, Dacia, 
Deva, preț 58.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)

• Mărățtiul Nota decomandate, faianță, gresie, 
parchet contorizări, balcon, instalație italiană. 
Preț 63.000 RON. Tel. 221712,0724-305661. (Garant 
Consulting)
• Zamfirescu, etaj intermediar, decomandate, 
balcon, apometre, repartitoare. Preț 75.000 RON. 
Tel. 221712,0724-305661. (Garant Consulting)
• 22 Decembrie, etaj intermediar, decomandate, 
baie și bucătărie, apometre, 21.500 euro, tel. 
0745-367893. (Garant Consulting)
• bd. luliu Maniu, etaj intermediar, semidec., s 
30 mp, baie și bucătărie, balcon, termopane, 
contorizări, 17.000 euro, tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• b-diri Decebal, etaj 7, dec., amenajată, 21.000 
euro, tel. 0745-367893. (Garant Consulting)
• vând garsonieră semidec., apometre, balcon, 
etaj intermediar, Gojdu, preț 65.000 RON. Tel. 
0743-549654. (Garant Consulting)
• urgent, zona Decebal, etaj intermediar, 
balcon, contorizări (apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare), amenajări. Preț 79.000 lei RON. Tel. 
0740-013971. (Garant Consulting)
• confort 1, decomandate, suprafață de peste 
35 mp, contorizări, ocupabilă imediat, bl. 15, bd. 
Decebal. Tel. 0741-154401,227542, seara. (Garant 
Consulting)
• zonă centrală, semidec., contorizări, fără 
îmbunătățiri. Preț 64.000 RON, negociabil. Tel. 
224296,0788-361782. (Garant Consulting)

•zona Dorobanți, et. intermediar, dec., st 47 mp, 
2 balcoane, gresie, faianță, totul contorizat, preț 
860 mit, tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000) '

• zona Gojdu, et. intermediar, st 47 mp, dec., 
parchet, bine întreținută, preț 850 mii., tel. 
235.208,0721.985.256 (Rocan 3000)
■zona Eminescu, et. intermediar, balcon închis, 
apometre, gaz contorizat, bine întreținută preț 
550 mii., tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, st 30 mp, neamenajată, et. inter
mediar, balcon închis, preț 650 mii., tel. 235.208, 
0721.985.256. (Rocan 3000)
• zonă centrală, etaj 2. decomandate, 50 mp, 
centrală termică modificări, parchet, gresie, 
faianță preț 95.000 lei, tel. 0745-302200,232808. 
(Fiesta Nora)
• zona Crițuiui, etaj 2, semidec., tip standard, cu 
balcon, parchet, contorizări, preț 40.000 lei, tel. 
0745-302200,232808. (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, bloc de cărămidă, vedere la 
stradă confort 1, etaj 2, dec., balcon mare, 
parchet, gresie, faianță, renovată recent, 
contorizări, preț 80.000 lei, tel. 0745-302200, 
232808 (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, 40 mp, etaj 1, parchet, 
gresie, faianță ușă metal nouă apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, bine întreținută sau schimb 
cu apartament 2 camere, zona Gojdu, piață 
central, se oferă diferență, tel. 0723-251498, 
232808 (Fiesta Nora)
■ zonă ultracentrală dec., balcon închis, 
termopan peste tot, parchet, renovată recent, 
preț 82.000 lei, tel. 0723-251498,232808. (Fiesta 
Nora)
■ Deva, zona Decebal, gresie, faianță apometre, 
balcon închis. Preț 750 mii. lei. Tel. 0254/745374, 
718833, 0745-695473, 0720-542223. (Partener- 
Hunedoara)
• zona Micro 6-sud, bucătărie, baie, zugrăvit, 
ușă ștejar, cabină duș, convertor, boiler. Preț 250 
mii. lei. Tel. 0254/745374, 718833, 0745-695473, 
0720-542223. (Partener-Hunedoara)
• Micro 2, balcon închis, 40 mp, boiler, 
apometre, convector, faianță, geam-baie. Tel. 
0254/745374, 718833, 0745-695473, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)

Cumpăr garsoniere (20)
• in zonă liniștită de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata imediat. Tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)
• cumpăr urgent, zona piață Gojdu, Zamfirescu, 
Progresul, dec./semidec.,' etaj p, 1, 2, 3, cu 
balcon, se oferă plata imediat, fără credit, 
tel .0723-251498,0254-232808. (Fiesta Nora)
• in zonele: Libertății, I. Creangă, Teatru, cu sau 
fără centrală termică. Telefoane 0254/745374, 
718833, 0745-695473. 0720-542223. (Partener- 
Huneoara)

Vând terenuri (21)
• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
0254/211124.
• două parcele teren pentru garaj, preț 30 euro 
mp, Deva, Str. Cernei, nr. 10. Tel. 0723/288282.

• Geoagiu, 3800 mp intravilan și 5600 mp extra
vilan, tarla la cruce pe șoseaua Geoagiu • Rapolt. 
Tel. 211916.
• intravilan In Tâmpa, 1 km de Simeria, 3400 mp 
sau în 2 parcele, facilități gaz, curent, apă canal, 
preț 6 euro mp, negociabil. Tel. 0354/402235, 
0726/118427,0744/706272.
• loc de casă Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, apă 
gaz, curent, loc drept, zonă liniștită, preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.
• ii Deva, mai multe parcele, zonă rezidențială 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt. construcții 
de case, preț i9 euro/mp, tel. 211587, 

0745/253662. (Evrika)

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630,233.170, 233.180 
Fax: 224.550,
www.simal.ro, simal@smart.ro

Mobilier de apartament, 
— Mobilier de birou, 
uși PORTA ■—
—— Tapițerii, Camere de 

tineret
(30990)

• ocazie! pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662.(Evrika)

, • intravilan, intersecția Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)
• zona Simeria, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
■ intravilan, Zăvoi, 3500 mp, 2 fronturi stradale, 
fs 70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070106,' 0726/195925. (Imob 

Eurobusiness)
• zona Dacia, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• intravilan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
• intravilan, in zonă industrială st 7860 mp, front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trafo la 150 metri, apă curentă în spatele 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg., tel. 
223400,0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)

• intravilan, In Dorobanți, st 2568 mp, front 
I stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel.

223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, la DN7, în zonă industrială, st 
150.000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces 
din 2 părți, zona Sîntandrei, preț 12 euro/mp. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688. (Casa Betania)
• 140 parcele, din care vândute sunt 80, în zonă 
rezidențială cu suprafețe de 480-680 mp, Deva, 
preț 16-19 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (Casa Betania)
• intravilan, in zona de locuințe Zăvoi, st 1.000 
mp, front stradal 18 m, toate facilitățile. Preț 32 
euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. 
(Casa Betania)
• intravilan, la DN 7, Sîntandrei, st 3315 mp, front 
stradal 18 m, toate utilitățile, preț 31 euro/mp, 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. (Casa 
Betania)
• 2 parcele cu st 646 mp fiecare, în zona M. 
Sadoveanu (Zăvoi), gaz metan și curent electric 
în zonă, preț 37 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• intravilan, in zonă industrială (zona Macon), 
st 4280 mp, front stradal 30 m, toate facilitățile, 
preț 11 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
• intravilan, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228. (Casa Betania)
• intravilan, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• intravilan la DN 7, în zonă industrială la ieșirea 
din Deva spre Simeria, st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228,0721/577366.(Casa Betania)

• intravilan, la DN7, Deva, st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania)

• intravilan st 605,9 mp, front stradal 22 m, PUZ 
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială, 
preț 18 euro/mp, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• urgent, intravilan, 585 mp, zonă rezidențială 
preț 14 euro/mp, tel. 0740/173103. (Mimason)
• loc de casă la preț fără concurență 570 mp, 
preț 300 mit, tel. 0745/640725. (Mimason)
• Pe DN7, în Deva, 3600 mp, fs 30 m, facilități, 
preț 33 euro/mp, tel. 0740/173103. (Mimason)
• in Tâmpa, 1450 mp, fs 30 m, intravilan, cu o 
construcție veche pe teren, toate facilitățile, apă 
curent în curte, gaz la poartă, preț 9 euro/mp, 
tel. 0745/163445. (Mimason)
• loc de casă 710 mp, fs 20 m, zona 700, Deva, 
preț 400 mii., tel. 0745/164633. (Mimason)
• vând teren Bretea Mureșană, st 87 ari. Preț 
8700 RON. Tel.224296, 0788361782. (Garant 
Consulting)
• zona Sântuhalm, st 85.000 mp, fs 200 mp, acces 
din 2 părți, utilitățile sunt în apropiere, la dn 7, 
ideal pentru construcții case, preț 20 euro/mp, 
tel. 235.208,0724.620.358. (Rocan 3000)
• zonă bună Intravilan, st 5.100 x 3, apă, gaz, 
curent, canalizare pe teren, fs 75 mp, acces auto, 
ideal pentru construcții case, panoramă extra
ordinară preț 33 euro/mp, tel. 235.208, 
0724.620.358. (Rocan 3000)
• zonă bună intravilan, st 22.000 mp, fs 100 m, 
acces auto, utilitățile sunt în apropiere, la DN7. 
Preț 20 euro/mp, tel. 235.208, 0724.620.358. 
(Rocan 3000)
• intravilan, vizavi de Petrom, st 2250 mp, fs 8 m, 
apă, gaz, curent, 2 drumuri de acces, preț 9 
euro/mp, tel. 211075,0745-666447,0726-130557. 
(Mondial Casa)
• intravilan, zăvoi, M. Sadoveanu, st 3700 mp, 
acces din două părți, posibilitate parcelare, gaz, 
apă, curent, ideal construcție casă, preț 24 
euro/mp, tel. 211075, 0740/232043; 0726/130557. 
(Mondial Casa)
• intravilan, dn 7, fs 43 mp, st 3000 mp, posi
bilități apă gaz, curent, la 2 km de Deva, preț 37 
euro/mp, neg. Tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)

• intravilan, st 4200 mp, fs 30 mp, posibilitate 
apă, gaz, curent, la dn Deva - Hunedoara, preț 
14euro/mp, negociabil.Tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
• urgent, la dn 7, zona sere Sântandrei, 2850 mp, 
deschidere mare, toate facilitățile aproape, preț 
20 euro/mp. Tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)

Direcția Regională 
Vamală Arad 

Biroul Vamal Deva
Somează pe următorii debitori să-și achite 
obligațiile bugetare în termen de 15 zile de 
la emiterea prezentei, după cum urmează:
1. GRANTEXT1L SRL-domiciliat în Petroșani, 
str. Oituz, bl.l, sc.2, ap.2,sumade 16.412 
RON
2. ROMCARGO LINE SRL - domiciliat în 
Deva, Str. 22 Decembrie, nr.42, bl.42, 
ap.l, suma de 42.701 RON
3. NEGREA GHEORGHE DANIEL-domiciliat 
în Deva, Aleea Muncii, bl. E21, ap.91, suma 
de 11.263 RON.
în contul R054TREZ3665005XXX000112 
deschis la Trezoreria Deva CF 4375178 
Biroul Vamal Deva.
în cazul neachitării sumelor se vor aplica 
măsurile de executare silită prevăzute de 
O.G. nr.61/2002 (34378)

r---------------------------------------------------------------s

Societate franceză ce se instalează la 
Orăștie caută:

- director executiv, contabil, responsabil de producție, 
(inginer sau subinginer mecanic), vorbitori de limba franceză. 
Interviul va avea loc la convocare, în luna noiembrie, la Deva. 
Trimiteți CV și scrisoare de intenție pe adresa: Sprint Service 
Romania, Bd. Unirii 45, bl. E3, sc. 2A, ap. 36, sector 3, București, la 
fax 021-7603828 sau e-mail frederic.ioly@eastaffairs.com.
Nu se dau relații prin telefon. (34217)

V____________________________________________________________________ >

| • intravilan, 950 mp, fs 18 m, zona Vulcan, apă, 
gaz, curent, preț 30 euro/mp, negociabil. Tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• Simeria, st 2900 mp, utilități, gaz, curent, apă, 
la 150 metri distanță, preț 4 euro/mp, tel. 0746- 
225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• Sântandrei, st 2500 mp, fs 13 mp, utilități apă 
curentă, gaz, curent electric, preț 12 euro/mp, 
negociabil, tel. 0746-225726,0254-213005. (Casa 
Majestic)
• Deva, Prelungirea Depozitelor, s 3549 mp, preț
6 euro/mp, tel. 0746-225726,0254-213 050. (Casa 
Majestic)
• Cristur, st 6000 mp, utilități gaz, curent elec
tric, în apropiere, preț 2 euro/mp, negociabil, tel. 

0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr teren (22)
• urgent, 5 hectare, intravilan, la șosea, Deva 
sau împrejurimi, plata imediat. Tel. 215212. 
(Prima-lnvest'

Vând spații comerciale (25)
• hală pe DN 7, Deva, 720 mp, construcție nouă, 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 m, toate 
utilitățile, acces la DN7, preț neg., tel. 
0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusiness)
• zona L Creangă 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg., tel. 0741/070106, 0726/195925. 
(Imob Eurobusiness)
•zona 1 Decembrie, st 117 mp,3 grupuri sanitare 
amenajate, scară interioară, gresie, faianță 
termopane, centrală termică, acces din două 
părți, tavane false, spoturi, bine amenajat. Preț 
vânzare 250.000 euro sau preț închiriere 15 
euro/mp + TVA, tel. 235.208,0724.620.358. (Rocan 
3000)
•zona 22 Decembrie, st 220 mp, termopane, aer 
condiționat, grup sanitar, tavane false, acces din 
două părți, vad foarte bun. Preț vânzare 250.000 
euro fix, tel. 235.208,0724.620358. (Rocan 3000)

• zona piață, etaj 1, st 35 mp, nu este amenajat, 
vad deosebit, preț 650 mii., tel. 211075, 0745- 
666.447,0726-130557. (Mondial Casa)
• zonă ultracentrală, st 50 mp, amenajat, grup 
sanitar, vad deosebit, încălzire, preț 46.000 euro, 
tel. 211075, 0726-130557, 0747-779.751. (Mondial 
Casa)
■ chioșc de aluminiu, zona Bălcescu, st 4 mp, la 
stradă acces auto, apă gaz, curent, preț 130 
mii., neg, tel. 211075,0726-130.557, 0745-666447. 
(Mondial Casa)

Vând alte imobile (27)
• urgent,42 mp, spațiu de producție, Deva, apă 
gaz, curent, preț 6000 euro, negociabil. Tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)

Imobile chirii (29)
• închiriez vilă p+1,4 camere, scară interioară 
living 45 mp, 2 băi, bucătărie, pivniță, garaj 
încălzit, curte, grădină, bucătărie vară zona 
cetate, ideal locuință sau sediu firmă Tel. 
249047,0721/192684. '

• ofei1 spre închiriere apartament 2 camere, 
ultracentral, centrală termică totul contorizat, 
mobilat, utilat, preț 150 euro, negociabil. Tel. 
2152440740/315050.

• ofer spre închiriere spațiu comercial, 
ultracentral, amenajat, 50 mp, în municipiul 
Brad. Tel. 0740/239234.

• ofer ap, 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
•ofer ap. 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
•ofer garsonieră dec., mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă nouă tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer vilă mobilată garaj, piscină, preț 1000 
euro/lună, tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată, zonă centrală, 
complet mobilată, zona Opera, preț 100 
euro/lună t avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră mobilată și utilată zonă 
centrală, preț 90 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)

INSTITUTUL INTERNATIONAL 
MULTIMEDIA (INII) 

recrutează in vederea angajării:

ASISTENT 
MARKETING

CALIFICĂRI NECESARE/EXPERIENȚĂ:
• studii superioare; • cunoștințe operare 
PC - certificare ECDL (se poate obține la 
IMl); • cunoștințe de marketing; • limba 
franceză/engleză nivel mediu; • atu: expe
riența de minimum un an în domeniu, de 
preferință în departamentul de marketing 
al unei firme multinaționale.

CERINȚE Șl CONDIȚII: • Excelente 
abilități de comunicare și spirit de echipă;
• Capacitatea de a respecta termenele și 
de a rezolva probleme; • Abilitatea de a 
gestiona urgențele și prioritățile; • 
Rigurozitate, organizare, seriozitate; • 
Flexibilitate, creativitate; • Interes de a se 
forma după exigențele organizației; • 
Disponibilitate pentru relocare la Deva

SE OFERĂ: • mediu de lucru perfor
mant, alături de o echipă tânără;* 
perspective de evoluție în cariera profe
sională; • venituri motivanteîn funcție de 
rezultate; • oportunități de training în 
interiorul firmei.

Candidați! interesați sunt invitați să 
trimită CV și scrisoarea de intenție pe e- 
mail la office@iim.ro sau prin fax la 

0254.206210 până duminică, 20 noiem
brie 2005.

Nu se oferă informații prin telefon, 
numai candidații selecționați vor fi 
contactați. (34279)

• ofer cameră în zonă bună, Deva, preț 100 
euro/lună + avans* cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• garsonieră confort 1, mobilată complet, 
aragaz, frigider, mașină de spălat, tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• garsonieră, semimohilatâ, contorizări, zonă 
bună preț 100 euro, negociabil, tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap 2 cam., stil occidental complet mobilată și
utilată CT, termopane, 2 tv color, preț 300 euro, 
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. complet mobilat, contorizări, 
amenajat, modern, aragaz, frigider, zonă bună, 
preț 150 euro, tel 0722/209906; 0723/829060. 
(Agenția imobiliară Iris)
• ap. 2 cam., dec, complet mobilat, mașină 
spălat, dormitor complet, preț 150 euro, nego
ciabil, tel. 0722/209906; 0723/829060.(Agenția 
imobiliară Iris)
• ap, 2 cam. semimobilat, contorizări, reparti
toare, preț 100 euro, tel 0722/209906; 
0723/829060.’ (Agenția imobiliară Iris)

• ap 3 camere, semidecomandate, nemobilat, 
contorizări, preț 120 euro, negociabil, tel. 
0722/209906; 0723/829060.(Agenția imobiliară 
Iris)
• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)mobi lat, pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer vilă supermobilată cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt. cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• se oferă garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva, 
(ne)mobilat, prețuri diverse în funcție de zonăși 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• ofer spațiu comercial, zona Dacia, 55 mp, 
amenajat preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Creangă preț 15- 
20, euro/mp, neg., tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta, toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobusiness)
• apartament 3 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat, mobilat 
modern și utilat cu aragaz, frigider, tv color nou, 
situat în spatele pieței centrale, preț 220 
euro/lună tel. 223400,0721/436384,0742/005228. 
(Casa Betania)
• i'- nchriat hală pentru depozitare, zona Mihai 
Eminescu, st 120 mp, parțial încălzită înălțime 
de 4,80 m, parcare, păzită. Preț / euro/mp +TVA 
neg., tel. 235.208,0724.620.358. (Rocan 3000)
• ofer pt închiriat ap. 3 cam. dec. Hunedoara, 
zonă bună, etaj intermediar, semimobilat, 
contorizări, gresie, faianță, parchet, încălzire, 
preț 80 euro, tel. 211075, 0747-779751, 0726- 
130557. (Mondial Casa)
• ofer pt închiriat ap. 3 cam, mobilat, 
contorizări, gresie, faianță lamelar, totul nou, 
zonă ultracentrală vedere la bulevard, preț 250 
euro, tel. 211075, 0745-666447. 0726-130557. 
(Mondial Casa)
• închiriez apJ camere, zona Teatru, etaj inter
mediar, centrală termică semidec, mobilat Preț 
120 euro/lună neg. Tel. 0254/745374, 718833, 
0745-695473,0720-542223. (Partener-Hunedoara)
• ofer pt închiriere garsonieră Deva, dec., zonă 
bună etaj intermediar, complet mobilată și 
corrtorizată preț 80 euro/lună Tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)

Microcentrale murale ‘Demrod

Demrad Bithermic
——■————-—— • puteri termice de 24, .28 kW

• versiune basic
• cu tiraj natural sau forțat
• schimbător de căldură bitermicâ
• aprindere electronică și

modulare automată a arzătorului
• compact, dimensiuni reduse
• panou de comandă cu afișaj LED
• sistem anti-blocare pompă
• protecție contra înghețului
• by-pass automat
• silențios
• instalare ușoară
• certificate CE, ISCIR, UK Certelec, Rostest

Cumpără o microcenfrală murală Demrad șl primești
CASOU
un radiator Ekorad (dimensiune 22x600x800)

• ofer pt închirere garsonieră complet mobilată 
și contorizată, în Deva, preț 80 euro/lună. Tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• ofer pt închiriere ap. 2 camere, contorizat și 
mobilat, zona pieței, preț 120 euro/lună Tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)

• ofer pt închiriere ap. 2 camere, complet 
mobilat și contorizat în Deva, preț 100 euro/lună. 
Tel. 0721/055313. (Prima-lnvest)

• Str. Minerului, decomandate, 2 camere, etaj 2, 
centrală termică, mobilat, preț 100 euro/lună 
telefoane 0746-225726, 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• Deva, DorobaȘIor, complet mobilată și utilată 
s 44 mp, preț 100 euro/lună negociabil, tel. 0746- 
225726,0254-213050. (Casa Majestic)

Auto românești (36)
• vând Aro 243 D, motor Brașov plus remorcă 1,5 
tone, stare bună acte la zi, preț 9.900 ron. Tel. 
245874,0723/335189.
• vând Dacia 1310 break, 5 trepte, VT 2007, rovi- 
gnetă, asigurare, stare bună, negociabil. Tel. 
0744-700-235,0254-219-780.
• vând Dada Logan Ambition 1,6 MPI, culoare 
albastru Egee, 6000 km, full option, preț 7900 
euro. Tel. 0723/288282.

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider în publicarea de ziare 
și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Șatu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria

vânzători ambulanți
Vrei să câștigi în 4 ore cât ai câștiga în 8 ore?

Cerințe:

• program de lucru între orele 6,00 - 10,00;
• seriozitate;
• dinamism;
• abilități de comunicare.

Oferim:
• salariu fix + comision;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv 
tânăr;
• un loc de muncă modern și sigur;
• echipament.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai,
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

Vă așteptam la 
■depozitul nostru:

TIMIȘOARA
Str: IonJonescu de la Brad nr. 29
Tel. 0256-<>00774!
Fax; 0256-400777
instaltm@rnelinda.ra

Auto străine (37)
• vând Citroen C5, HDI, D. Climatronic, închidere 
centralizată cu telecomandă, radio cd, geamuri 
plus oglinzi electrice, abs, servo, 8 airbag, 
consum 6,5%, preț 10.850 euro, computer bord. 
Tel. 0722/693683.
• vând Seat Cordoba, 1998, motorină, aer 
condiționat, airbaguri, geamuri electrice, stare 
perfectă bonus Oltcit cu motor VW omologat, 
acte la zi, preț 7300 euro. Tel. 0724/560870.

Vând garaje (43)
• ultracentral, preț 355.000.000 ROL, negociabil, 
tel. 0746-225726,02^4-213050. (Casa Majestic)

Mobilier și interioare (47)
• vând colțar neextensibil, imitație piele, 
culoare gălbui, 3 piese plus un fotoliu mare, adus 
din Germania, la jumătate preț față de magazin. 
Tel. 212242,213998.

• vând dulap cu 2 și 3 uși, pat cu ladă frigider 
Arctic mare, aragaz mic cu cuptor, tv alb negru, 
haină piele bărbați, neagră 48, preturi negocia
bile. Tel. 0742/618968.

A

http://www.simal.ro
mailto:simal@smart.ro
mailto:frederic.ioly@eastaffairs.com
mailto:office@iim.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
mailto:instaltm@rnelinda.ra
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• vând cuier hol cu 2 compartimente pentru 
încălțăminte, oglindă, loc pentru haine, stare 
bună, preț 15 milioane lei. Tel. 221060.
• vând fereastră din 2 canate și o ușă, toate noi. 
Relații la tel. 0254/215795.
• vând foarte avantajos mobilă, furnir nuc, 
recamier, bibliotecă, masă, 6 scaune, cuier fier 
forjat, frigider, 1 milion lei bucata și bucătărie 
modernă, 6 milioane iei. Tel. 22132&
• vând mobilă de bucătărie, stare foarte bună 
preț 490 ron, negociabil. Tel. 0723/089146.
• vând pătut metalic pentru copii, stare foarte 
bună, cu baldachin, perdeluță, leagăn, saltea, 
apărători, roți, preț 170 ron. Tel. 0740/953297.
• vând urgent mobilă: canapea extensibilă ma
să extensibilă furnir mahon, 6 scaune tapițate, 
masă sufragerie extensibilă birou elev, bucătă
rie suspendată 4 scaune, mască chiuvetă, 
nobilă hol. Tel. 215084,1 •„ ■

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49) ’

• societate comercială vinde antene de 
satelit digitale, începând cu 550 lei, 1 an 
garanție, recepționează programe ro
mânești și străine, cu abonament (Digi, 
Max tv, Focus) și fără abonament, montajul 
și deplasarea incluse în preț. Informații tel. 
0723/481776 sau 0745/840474.

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CLI
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;
7. Dobra - la Coopera
tiva de Consum;
8. Ilia - Centrul de 
schimbare a buteliilor

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând Nolda 3410 la 140 ron și cedez abona
ment Connex de 4 dolari/lună ofer 50 ron. Tel. 
0722/161644.

Materiale de construcții (53)

• vând 5 mc bolțari și piatră de construcție. Tel. 
0254/215795:

Electrocasnice (56)
• vând combină frigorifică Privileg, 4 sertare, 
preț 4 milioane lei, pernă electrică pentru masaj, 
preț 400.000 lei. Tel. 0254/718852.

• vând ladă frigorifică 5 sertare, preț 3,5 
milioane lei, negociabil. Tel. 0727/373757.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând grâu și orzoaicâ, preț avantajos. Tel. 
212083,0722/524'983.

• ofer câine de 2 ani, pentru pază în satul 
Cîrnești, nr. 152, comuna Totești. Tel. 776815.

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider în publicarea de ziare 

▼ și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei 

coordonator 
de abonamente noi

Condiții:

• seriozitate;
• dinamism;
• abilități de comunicare și organizare;
• cunoștințe foarte bune de PC (Word, Excel);
• cunoașterea Devei reprezintă un avantaj;
• engleza este un avantaj.

Oferim:
• salariu atractiv;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un 
colectiv tânăr;
• un loc de muncă modern și sigur;
• posibilități de training.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel.
211275, până luni, 21.11.2005.
Persoană de contact: Sorina Sârmai,
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro
CV-urile se primesc până la data de 21.11.2005.

angajează în vederea deschiderii unui 
HYPERMARKET în Deva:

ȘEF RAION
(BĂUTURI, LACTATE, DETERGENȚI-COSMETICE} 

OFERIM: pachet salariat motivant, mediu de lucru 
dinamic și modern. 
CV-urile se trimit la 

sediul firmei pe str. Arad, nr. 42, Sibiu, prin fax la 
0269/219338 sau e-mail ru@tridenttranstex.ro.

Informații suplimentare ia telefonul 
0269/24 13 11.

Altele (61)
• cumpăr europaleti. Tel. 0726/379220, 
0745/662433.
• cumpăr lăzi plastic deșeu, paleți. Tel. 
0723/301857.
• vând ceas de perete cu pendulă, bate ora 
exactă, și jumătățile, ceas cu cuc. Tel. 
0743/029593.
• vând două covoare persane 2,5/3 m, 65 ron 
bucata, mobilă bucătărie cu sertare și masă 
bucătărie, 140 ron, fotoliu 65 ron, stare bună, 
totul negociabil. Tel. 223405.
• vând societate comercială cu profil auto, fără 
activitate, fără datorii, preț 6 milioane lei. Tel. 
0742/618968.

Prestări servicii (72)
• efectuez transport sigur și rapid în Spania, 
Italia, Germania, oferim cazare. Tel. 0744/588560.

• Fundația Muncii Deva organizează 
cursuri de calificare, la cele mai mia 
prețuri, in mesetfle: zidar, instalator, sudor, 
tâmplar, croitor, ospătar, brutar, bucătar, 
vânzător, laborant apă, operator calculator, 
contabil, asistent social. înscrieri până la 
20.112005. Relații: Deva 216138, Hunedoara 
7134(0, Brad 0745/(50830, Petroșani 543920, 
lupeni 0729/014065, Petrila 550548, Uricani 
511119, Hațeg 0740/107368, Oriștie 241293.

• porii, garduri, balustrade, scări Merioare 
orice model, din fier forțat Tel 0254/237533, 
orele 8-15.

• SC Emil Prest SRL execută lucrări ae 
zidărie, dulgherie, tencuieli exterioare și 
interioare, faianță, gresie, parchet lamelar, 
zugrăvefi, toate Ia un preț avantajos. Sunați 
acum! TeL 0724/492920.

• SC VTTROS SRL laborator analize 
medicale, situat In Deva, Aleea Transil
vaniei, bl 7, parter, efectuează In perioada 
14-30 noiembrie 2005 anafize compensate 
de către CN AS.

• meditez limba germană. Tel. 0747/413533.
• transport marfă, mutări de mobilă și alte 
materiale, local si în țară, cu camion acoperit de 
3,2 tone, util, dimensiuni 6/2,40/2,40 m. Tel.

I 229611,0740/953297.

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

• meditez matematică orice nivel, lucrez numai 
cu un singur elev. Tel. 0720/400456.

Oferte locuri de muncă (74)

• distribuitor produse cosmetice profe
sionale angajează agent de vânzări pentru 
județul Hunedoara; minim studii medii; 
autoturism propriu și domiciliul stabil in 
județul Hunedoara. Relații la tel. 
0251/418855.

• firmă producătoare de apă minerală și 
băuturi răcoritoare angajează pentru 
județul Hunedoara merchandiser. CV-urile 
se trimit la tax 0254/222344 cu mențiunea 
pentni post merchandiser. >

• Gazeta de Hunedoara angajează consi
lier distribuție. Condiții: permis conducere 
cat B, experiență în domeniu. Se oferă 
pachet salarial atractiv și reale oportunități 
de avansare. CV-urile se depun la sediul 
redacției, Cepromin, etaj 1, camera 119. Tel. 
217220,0722/261010.

• SC DANIELLE COMPANY SRL cu sediul in 
Deva, Str. 'ndum r. 6, angajează 
mecanic pentni mașini de cusut Relații la 
teL 0254/206094.

|
• SC Nova Plast SRL Deva angajează două 
tinere, ta domeniul prelucrării maselor plas
tice. Relații la tel 0722/397829.

• SC Totafitarts Corn Divers SRL Deva anga
jează pentru județul Hunedoara supervisor, 
cu experiență In vânzări minim un an. CV- 
urile se vor trimite la fax 0254/222344

• societate comercială angajează personal 
feminin pentru bar, barman - ospătar, in 
localitatea Orâștie. Relații la teL 
0722/375253.

• societate comercială angajează șofer 
cat C și muncitori necalificați, depozit 
Deva. Relații la teL 0254/232715, 
0254/226149, orele 8 -18.

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Arad și Satu Mare caută pentru colaborare

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• minimum studii medii
• capacitate pentru muncă în echipă
• cunoștințe temeinice de operare 

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție la:

Inform Media SRL.
Bajusz And râs
Oradea, BduI Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro
Informații: 0724-22-03-65.

parte a unei corporații internaționale mass-media
.y care deține poziția de lider în publicarea de ziare

▼ și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș. Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria 

distribuitori de presă
Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Disponibilitate la program 
matinal;
• Seriozitate.

Prezintă avantaj:

• experiență în relații cu publicul;
• persoană dinamică;
• experiență în vânzări.

Oferim:
• program de lucru flexibil;
• venituri în funcție de realizări;
• mediu de lucru atractiv și competitiv.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai,
tel. 0720/4004.54,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

INFORMAȚII DE UTILIZARE A TALONULUI
Anunțul dvs. la orice categorie va apărea în cotidianul 
nostru, iar în plus vă oferim trei variante pentru 
evidențiere. Vă oferim variante cu chenar, 
chenar+bold și chenar+bold+foto. Pentru aceasta nu 
trebuie decât să veniți la sediul nostru. Vă așteptăm 
într-un ambient plăcut și veți avea parte de o deservire 
impecabilă. Așteptăm sugestiile, părerile dvs. la 
adresa de e-mail laura.contra@informmedia.ro.

- <

ANUNȚURILE GRATUITE 
(varianta 1)

■ sunt valabile numai pentru persoanele 
FIZICE
• conțin maximum 25 cuvinte
• se pot depune la sediul nostru sau la 
cutiile noastre de mică publicitate 
amplasate în totjudețul Hunedoara

ANUNȚURILE SPECIALE 
(variantele 2,3,4)

* sunt valabile atât pentru persoanele 
FIZICE cât și JURIDICE

* se pot achita la sediul nostru din Deva, 
Str.22 Decembrie, nr.37A, parter, la 
Departamentul de mică publicitate.

Sperăm că 
produsul nostru vă 

este de folos și data 
viitoare ne veți 

alege din nou pe 
noi. Pentru orice 

infonnații vă rugăm 
să ne contactați la 

tel. 0254/211.275

EVIDENTIAZĂ-TE!
F

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău sa fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost.
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

II CUTII POȘTALE

DATE PERSONALE
NUME PRENUME

VARIANTA ALEASA
FELEHSN 2 3 4■ X

ADRESA tpW&t* % \ t»* * *
1 apsriȘa -4 lai
5 apariții« 16 lei

£i|»rt|l|l" filei 
Sapailtll* MfeiMBim| QrailnM 1 aparte* 10 fâ

6 apariții IQIel* . « * *' *. *

• chioșcul de ziare de lângă Comtim;
• chioșcul de ziare din stația de autobuz 

'Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă Galeriile de 
Artă Forma:
• chioșcul de ziare de lângă Alimentara 
Dacia:
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu B dul Decebal;
• Cepromin;
• Cooperativa de consum Dobra.
• Centrul de schimbare a but uliilor lila.

CUVÂ»
Anunțurile se preiau zilnic, Intre orele S șt 15 la sediul redacției și se vor publica în pagina 
de mică publicitate a cotidianului nostru, Redacția nu iși asumă responsabilitatea pentru 
conținutul anunțurilor de mică publicitate.

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
mailto:ru@tridenttranstex.ro
mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
mailto:laura.contra@informmedia.ro
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Festival de film la Marrakech
• își cer drepturile. O petiție lansată în 
septembrie în Portugalia, care are drept 
obiectiv deschiderea discuției în Parlament în 
ceea ce privește mariajele homosexuale, a 
strâns deja aproape 2000 de semnături din 
cele 4000 necesare.

• Gripată. O femeie în vârstă de 20 de ani 
care avea simptome similare celor ale gripei 
aviare a decedat, sâmbătă, într-un spital din 
Jakarta.

Potter în America
New York -. Fanii au 

așteptat sâmbătă, cu ma
re nerăbdare, premiera 
din New York a pro
ducției „Harry Potter și 
pocalul de foc”, cel de al 
patrulea film din seria 
Harry Potter. Cel de-al 
cincilea film, „Harry 
Potter și ordinul Phoe
nix”, va fi lansat în anul 
2007. Filmările pentru 
acesta vor începe în feb
ruarie.

Spre deosebire de ce
lelalte filme ale seriei, 
„Harry Potter și pocalul 
de foc” este un film care 
poate fi urmărit de copii 
sub 12 ani numai împre
ună cu părinții, pentru 
că include scene consi
derate violente.

Fani la New York (Foto: epa:

Bere cu 
măsură
Washington (MF) - 
Fred Stevens, un om 
de știință american, 
a descoperit că 
micronutrientul Xan- 
thohumol, care se 
găsește în bere, are 
proprietăți care ajută 
la prevenirea can
cerului. La început a 
fost ciocolata, apoi 
vinul roșu, iar acum 
noile cercetări 
demonstrează că o 
bere pe zi este de 
asemenea benefică 

' organismului.

Xanthohumolul, 
componenta care 
contribuie la for
marea aromei și gus
tului specific berii, 
este considerată o 
substanță ce ajută la 
prevenirea apariției 
cancerului de sân, 
colon, prostată sau 
ovarian.
Acest micronutrient 
inhibă și dezvoltarea 
tumorilor în fazele 
incipiente.

■ în deschidere, a fost 
adus un omagiu „spe
cial" regizorului ameri
can Martin Scorsese.

Marrakech (MF) - Cea de- 
a cincea ediție a Festivalului 
Internațional de Film de la 
Marrakech s-a deschis vineri 
seară, urmând ca filme de 
lungmetraj din 15 țări să con
cureze pentru a obține Steaua 
de Aur, marele premiu al 
manifestării.

La deschiderea festivalului, 
un omagiu „special” a fost 
adus regizorului american 
Martin Scorsese, autorul fil
mului „Taxi Driver” (1976), și 
actorului marocan Amidou. 
„îi mulțumesc prințului Mou- 
lay Rachid, președintele Co
mitetului Organizatoric, și 
sunt fericit că mă aflu la Ma
roc unde am produs două fil
me, printre care «The Last 
Temptation of Christ»”, a de
clarat Scorsese.

Vizibil emoționat și cu la
crimi în ochi, actorul maro
can Amidou, care trăiește în 
Franța, a declarat că „recu
noașterea” din partea orașu-

Martin Scorses (Foto: epaj

lui Marrakech îl încurajează 
să se dedice și mai mult ci
nematografiei.

Cele 15 filme care se află în 
competiție până la 19 noiembrie 
sunt în cea mai are parte pri
ma sau cea de-a doua producție 
a regizorului lor. Printre țările 
aflate în competiție sunt 
Spania, Franța, Siria, Canada, 
Marea Britanie, China, Dane
marca, Statele Unite etc.

l-a trezit Paul McCartney
Londra (MF) - Sir Paul 

McCartney a devenit primul 
muzician a cărui interpretare 
live a unei piese a fost trans
misă în direct în spațiu.

Fostul membru al trupei 
Beatles i-a trezit pe cei doi 
astronauți care se află la 
bordul Stației Spațiale In
ternaționale, interpretând 
melodia „Good Day Sun
shine” și o melodie din cari
era lui solo, „English Tea”. 
Interpretarea a fost trans

misă de la un concert sus
ținut , de cântăreț în Cali
fornia.

Spectatorii concertului lui 
McCartney au izbucnit în 
aplauze „Nu-mi vine să cred 
că transmitem în spațiu. Este 
senzațional. îmi place Ia neb
unie”, a declarat Paul 
McCartney.

McArthur i-a mulțumit lui 
Paul pentru interpretare. „A 
fost cu adevărat magnific”, a 
declarat astronautul.

Renunță5
■ Prințesa Sayako a 
Japoniei pierde titlul 
nobiliar căsătorindu-se, 
mâine, cu un urbanist.

Tokyo (MF) - Prințesa Sa
yako (36 ani), unica fiică a 
împăratului Akihito și a 
împărătesei Michiko, se va 
căsători, mâine, cu Yoshiki 
Kuroda, un angajat al muni
cipalității Tokyo.

Ceremonia nupțială a prin
țesei Sayako cu Yoshiki Kuro
da, un urbanist în vârstă de 
40 de ani, va avea loc la bine
cunoscutul hotel Imperial, din 
centrul capitalei japoneze. 
Sayako va părăsi palatul re
gal mâine dimineață. Contrar 
tradiției, împăratul Akihito și 
soția sa vor asista la recepție. 
Prin căsătoria cu Kuroda, un

împușcat mortal
Los Angeles (MF) - Un bărbat a decedat 

după ce a participat la un schimb de focuri 
în afara unui cinematograf din Pennsylva
nia, unde rula filmul starului muzicii hip- 
hop, 50 Cent, „Get Rich Or Die Tryin”.

Sheldon Flowers (30 ani) a fost împușcat 
cu trei focuri de armă, la cinematograful 
Loews Cineplex din West Homestead, din 
apropiere de Pittsburgh, după ce a izbuc
nit o ceartă între patru persoane. Flowers, 
care a murit în spital, purta armă fără per
mis. Poliția a declarat că Flowers, care se 
presupune că tocmai văzuse filmul, și cu 
încă o persoană sunt cei ce au deschis focul. 
Cinematograful nu va mai rula filmul lui 50 
Cent până când nu va fi soluționat cazul.

După deflagrație (Foto: epa)

Lavinia
Născută în zodia 
iTaur, este pasionată ș 
ide pictură, băieți fru- j 
moși și karate.

Foto

la tot, din iubire

Mirii, Yoshiki Kuroda și prințesa Sayako

prieten din copilărie al 
fratelui lui Sayako, prințesa 
își va pierde titlul nobiliar. 
Pentru a-i asigura cheltuielile 
zilnice, guvernul de la Tokyo

a decis să îi acorde prințesei 
suma de 1,3 milioane de do
lari.

Foarte așteptată, această 
uniune este interpretată ca

un moment propice pentru 
reformă într-o țară amenin
țată de o gravă criză demo
grafică, într-o epocă în care 
femeile renunță din ce în ce 
mai mult la căsătorie de dra
gul carierei.
Fără moștenitor

Căsătoria prințesei va avea 
loc în plină polemică privind 
soluționarea crizei succesiu
nii la tronul Japoniei. Ex- 
perții au recomandat per
miterea accesului la tron 
femeilor. Raportul lor final, 
ce va fi prezentat guvernului 
în decembrie, ar trebui să 
determine o modificare a legii 
din 1947 privind succesiunea 
la tron. Nici un moștenitor 
masculin nu s-a născut în 
familia regală japoneză de 
mai bine de 40 de ani.

Șapte explozii în China
Beijing (MF) - Șapte explo

zii produse, ieri, într-o uzină 
chimică din nord-estul Chinei 
au provocat rănirea a 30 de 
persoane și au determinat 
evacuarea a peste 10.000 de 
locuitori din orașul Jilin, a 
declarat o sursă din cadrul 
echipelor de salvare, citată de 
agenția China Nouă.

Cele șapte explozii, ale căror 
cauze rămân încă necunoscute, 
s-au produs într-o uzină petro

chimică a companiei publice 
CNPC (China National Petro
leum Corporation), provocând 
spargerea geamurilor imo
bilelor vecine pe o rază de 100- 
200 de metri.

Potrivit echipelor de salvare, 
30 de persoane au fost inter
nate în spital, dar nu a fost 
înregistrat nici un deces. Peste 
10.000 de locuitori au fost eva
cuați de teama altor explozii și 
a poluării cu substanțe toxice.
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Gala UNESCO Actorul
Larry Hagman a fost pre
zent, împreună cu soția, 
la gala UNESCO ce a avut 
Ioc sâmbătă, la Neuss, în 
Germania. (Foto: EPA)


