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Vremea vă fi frumoasă, cu înnorări 
temporare.

Nașterii Domnului se derulează pe o peri

Curse
■ 10 tineri au fost 
prinși de polițiști în 
timp ce organizau o 
cursă ilegală de mașini.

Șoimuș (M.T.) - Mașini puternice, motoare turate și adrenalină la maxim. Acestea sunt ingredientele necesare

ilegale de mașinipentru o cursă de mașini, legală. Tinerii dornici de astfel de senzații „tari” au organizat, însă, în Șoimuș, o cursă ilegală. Duminică seară, în jurul orei 22:00, în urma unei acțiuni desfășurată de polițiștii Biroului Poliției Rutiere Deva, pe rază comunei Șoimuș au fost depistați zece tineri, Ni- 

cușor R., 22 de ani, din Sime- ria, Narcis A., 24 de ani, Dorian T., 22 de ani, Cătălin Ș., 29 de ani, Cosmin V., 22 de ani, Gabriel R., 26 de ani, Adrian C., 20 de ani, Petru C., 24 de ani, Iosif Z., 25 de ani și Paul S., 20 de ani, toți din Deva, care organizau o cursă ilegală de mașini, fără acordul poliției 

și avizul administratorului Drumurilor Publice. Locul întâlnirii a fost pe drumul de acces către Târgul Auto din Șoimuș, iar tinerii conduceau autoturisme ca VW, BMW, Ford, Opel, Renault.Tinerii au fost sancționați cu amenzi cuprinse între 200 - 800 lei RON.

oadă de șase săptămâni în care credincioșii postesc prin rugăciune și abținere de la hrană de dulce. (Foto: arhivă)

Zece la sută sparg greva
Deva (R.I.) - Cadrele didactice din județul Hunedoara vor- continua greva generală și în cursul zilei de marți, a declarat președintele Sindicatului învățământ Preuniversitar (SIP), Paul Rusu. „Marți vom fi, din nou, în grevă. în urma centralizării opțiunilor din teritoriu, se pare că oferta Guvernului nu i-a mulțumit pe membrii noștri de sindicat”, a spus liderul sindical. El a adăugat că organizația pe care o reprezintă va respecta hotărârea federațiilor sindicale din învățământ, dacă acestea vor decide reînceperea cursurilor. Aproximativ 10 la sută dintre cele 5400 de cadre didactice hune- dorene au efectuat luni cursuri cu elevii, a menționat sursa citată.

Accident cu 14 victime pe Dealul Hațegului. Trei persoane au fost transportate în comă la spitalele din județ, iar oamenii legii încearcă să stabilească identitatea victimelor. /p.3 (Foto Traian Mânu)

Precizare„Cuvântul liber” face precizarea că în ziarul de sâmbătă, 12 noiembrie 2005, a apărut în mod eronat, în manșeta de pe pagina 1 ca trimitere la materialul „Trece și Timiș la liberali?”, fotografia primarului PNL al orașului Hațeg, Nicolae Timiș, în locul celei a fratelui său, deputatul PSD loan Timiș.
Moloț vrea capul lui
■ Președintele CJ spu
ne că s-au descoperit 
nereguli în activitatea 
lui Nicula ca director.

Deva (D.I.) - Mircea Moloț l-a acuzat ieri de neseriozitate pe deputatul Cosmin Nicula, precizând că s-au descoperit nereguli în actele semnate de acesta în timpul cât a condus
CUVÂWniL LIBEI
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Bani pentru pregătire
■ Firmele nu prevăd 
sume în bugete pentru 
pregătirea profesională 
a salariaților.

Deva (C.P.) - în acest an firmele hunedorene au accesat doar 10% din fondurile alocate AJOFM pentru programele de pregătire profesională a anga- jaților. Din cele peste 2 miliarde de lei s-a „reușit” cheltuirea a 200 de milioane de lei. „Banii alocați de la buget pot fi accesați de către firme care își trimit salariații să se reca- 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara. Președintele CJ a răspuns astfel unor acuze aduse în presă de către deputatul PSD la adresa investițiilor promovate la nivelul județului. „Nicula se joacă acum cu vorbele, la fel cum se juca cu actele pe vremea când era director. în urma unui control efectuat la DGASPC, 
suri de pregătire profesională. AJOFM achită 50% din costul cursurilor, restul de bani fiind asigurat de către firmă. Din păcate, o mare parte a banilor puși la dispoziția AJOFM pe acest an s-au pierdut, pentru că firmele nu au prevăzut în bugetele pe 2005 sume pentru finanțarea cursurilor. Sper să nu uite de acest lucru când vor elabora bugetele pe anul viitor”, a declarat Vașile Iorgovan, directorul AJOFM Hunedoara. în Codul Muncii există obligativitatea firmelor de a asigura pregătirea profe-

Niculaau fost descoperite 14 contracte semnate de Nicula care nu au număr de înregistrare și nu sunt datate. Apoi există oferte neînregistrate pentru diferite achiziții de produse sau ofertanți care nu se regăsesc în toate procedurile necesare unei licitații. în plus, produsele au fost achiziționate cu mult peste prețul pieței”, a declarat Mircea Moloț. /p.3

Vin baniil
Deva (D.I.) - Guvernul a aprobat o hotărâre privind rectificarea de buget pentru acoperirea cheltuielilor administrației locale în mai multe domenii, precum protecția copilului, învățământul sau asistența persoanelor cu handicap, /p.6

CSS Deva, campioana națională a ediției 2004, a obținut medalia de argint Ia ediția din acest an a turneului final al Campionatului Național de Lupte Echipe, rezervat cadetelor, desfășurat la finalul săptămânii la Sfântu Gheorghe. /p.7 (Foto: Traian Mânu)
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PE SCURT• Ajutor pentru Franța. Președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Durao Barroso, a declarat că violențele din suburbiile franceze constituie „și d problemă europeană", iar UE este dispusă să deblocheze rapid 50 de milioane de euro pentru a ajuta Franța.• Se negociază. La Belgrad se desfășoară negocieri pentru a obține predarea fostului lider militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mlădiei, inculpat de Tribunalul Penal Internațional pentru genocid, a informat presa locală.

s!illil!!!l!!l!l Protest 
contra 
terorismului

Cooperare 
antiteroristă

Ierusalim (MF) - Pre- mierul israelian Ariei Sharon a anunțat că a convenit cu regele Abdallah al II-lea al Iordaniei ca țările lor să-și consolideze cooperarea antiteroristă. „Am. discutat cu regele Abdallah după recentele atentate și am convenit să consolidăm cooperarea în domeniul luptei împotriva terorismului”, a declarat Sharon duminică. „Aceste atentate constituie un semnal de alarmă pentru ceea ce ar putea deveni Orientul Mijlociu”, a adăugat Sharon, care nu a făcut precizări cu privire la natura cooperării cu Iordania. Săptămâna trecută, premierul israelian a discutat cu suveranul iordanian și a subliniat că „nici o concesie nu trebuie făcută terorismului extremist, care trebuie combătut cu hotărâre”. ..... .....

Ariel Sharon (Foto: epa)

Ahmed Chalabi
(Foto: EPA)

Studenții iordanieni au protestat ieri în fața Universității din Amman împotriva celor trei a- tentate ce au a- vut loc săptămâna trecută în capitala Iordaniei, la trei hoteluri frecventate în special de occidentali. (Foto: EPA)
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Reproșuri 
Iordaniei
Washington (MF) - 

: Autoritățile de la
Amman ar trebui să 

; depună mai multe 
i eforturj pentru a-i 
: împiedica pe cetățe-
i nii iordanieni să co-
: mită atentate în Irak, 
: a declarat vicepre- 
i mierul irakian Ahmed

Chalabi, reamintind 
i că Abu Musab al-

Zarqawi a fost grațiat 
i de regele Abdallah al 
i ll-lea în 1999. lorda- 
i nianul Abu Musab 

al-Zarqawi, liderul fil
ialei irakiene a rețelei 

j teroriste al-Qaida, ca- 
j re a revendicat cele 
î mai sângeroase ataș?.:: 
r tate comise în Irak, a
i fost eliberat în 1999,

în urma unei amnistii 
i acordate de rege.

Declarațiile sale inter- 
i vin după ce autorită- 
i țile iordaniene au 
: anunțat arestarea 
î unei femei irakiene

care a mărturisit că a 
: participat la atentate.

Greva profesorilor, contestată
N La o săptămână de la 
declanșare, ministerul de 
resort cere instanței să 
suspende protestul.

București (MF) - La o săptămână după ce profesorii au oprit lucrul, Ministerul Educației și Cercetării cere instanței să suspende greva generală și să o declare ilegală, fapt care - potrivit liderilor sindicali din educație - tensionează situația, înainte ca profesorii să decidă dacă acceptă sau nu oferta Guvernului.Conducerea Ministerului E- ducației și Cercetării (MEdC) a cerut în instanță încetarea

grevei profesorilor, o altă solicitare adresată magistraților vizând legalitatea acestei acțiuni sindicale, a declarat ieri Mircea Mureșan, director în cadrul MEdC.
MotivațiePotrivit Legii nr. 168/1999 a conflictelor colective de muncă, administrația - în acest caz MEdC, în calitate de autoritate centrală - se poate adresa instanței pentru a cere încetarea grevei și, respectiv, declararea ei drept ilegală. în cazul în care solicitările administrației sunt admise de instanță; greva continuă pe răspunderea sindicaliștilor,

care pot fi trași la răspundere pentru pagubele determinate de organizarea protestului.în motivația acțiunii se a- rată că greva profesorilor este ilegală pentru că „nu se încadrează în realitate în nici una din situațiile prevăzute de articolele 12 și 13 din Legea nr. 168/1999, care îndreptățesc sindicatele să declanșeze un conflict de interese”.Ministerul mai susține că sindicatele nu au parcurs etapele obligatorii premergătoare grevei, adică nu au sesizat MEdC în legătură cu declanșarea unui conflict de interese, astfel că instituția nu a a- vut posibilitatea concilierii.

Federația Sindicatelor Libere din învățământ (FSLI) a primit ieri, la ora 11:00, citația privind judecarea cauzei la ora 8:30, la Tribunalul București, a declarat Aurel Cornea, președintele FSLÎ, care a criticat demersul ministerului.Negocierile desfășurate la sfârșitul săptămânii trecute^ între Guvern și sindicatele din Educație s-au încheiat, după aproape 12 ore de discuții, prin redactarea unui proiect de acord dar documentul nu a fost semnat de liderii sindicali, aceștia așteptând răspunsul colegilor din teritoriu, inclusiv în ceea ce privește suspendarea grevei,
Legii îi stă bine în Parlament

69 dC Olli Fotografie din 12 februrarie 1948, reprezentându-i pe membrii conducerii Germaniei Naziste în timpul procesului de la Nuremberg. în 20 noiembrie se aniversează 60 de ani de la începerea celebrului proces al criminalilor de război.
Fote: EPA)

■ Premierul Tăriceanu: 
Legea statutului 
minorităților trebuie 
susținută în Parlament.

București (MF) - Un proiect deja dezbătut și aprobat de Guvern nu poate decât să fie susținut în Parlament, a declarat ieri premierul Călin Popescu Tăriceanu, referin- du-se la proiectul legii privind statutul minorităților.Solicitat să prezinte punctul de vedere al Partidului Național Liberal asupra acestui proiect, Tăriceanu a precizat că PNL cunoaște faptul că un proiect aprobat de Guvern trebuie susținut la nivelul Legislativului.

Liderii PSD, Adrian Năsta- se și Mircea Geoană, s-au pronunțat sâmbătă în mod ferm împotriva proiectului legii H............. .............................................
Un proiect deja 
dezbătut și apro
bat de Executiv 
nu poate decât să 
fie susținut în 
Parlament.

Premierul Tăriceanuprivind statutul minorităților naționale, arătând că soluțiile din capitolul 5 trebuie respinse în mod categoric, deoarece prin acestea se încearcă mai curând o separare, decât o relație firească între majoritate

și minoritate.Liderul UDMR, Marko Bela, a reacționat imediat, spunând că afirmații de acest gen și modul în care liderii PSD au abordat în ultima perioadă relațiile româno-maghiare denotă iresponsabilitate și o retorică prin care partidul riscă să redevină PDSR-ul naționalist, dirijat de Iliescu.Proiectul legii privind statutul minorităților naționale va fi dezbătut Ia Cameră în procedură normală, și nu de urgență, cum solicitase Guvernul, conducerea deputați- lor stabilind ca proiectul să fie analizat de comisiile de specialitate în termen de 30 de zile, pentru a putea intra în plen.

Plan nord-coreean
Seul (MF) - Coreea de Nord a propus un plan în cinci etape pentru eliminarea progresivă a programului său nuclear militar, în cadrul dis- cuților multilaterale care s-au încheiat vineri la < Beijing.Potrivit acestui plan, Phenianul și-ar lua angajamentul de a nu e- fectua teste nucleare, de a sista orice transfer de tehnologie și de a opri producția de noi arme nucleare. în plus, statul comunist își ia angajamentul să autorizeze inspecții ale AIEA și să revină la Tratatul de Ne- proliferare Nucleară.

Contractul de coaliție, aprobat
Berlin (MF) - Uniunea Creștin-Democrată (CDU), partidul cancelarului desemnat Angela Merkel, reunit în congres la Berlin, a aprobat cu o majoritate zdrobitoare contractul de coaliție încheiat cu social-demo- crații din SPD, a anunțat secretarul general al formațiunii conservatoare, Volker Kauder., Delegații au aprobat contractul coaliției, care va fi folosit ca bază politică a viitorului Guvern în următorii patru ani, cu 112 voturi pentru, trei împotrivă și o abținere.

Oraș percheziționat
Samarra (MF) - Unități a- mericane și irakiene au lansat, ieri dimineață, o operațiune de căutare la Dur, orașul natal al lui Ezzat Ibrahim, fostul număr doi în ierarhia regimului condus de Saddam Hussein, la patru zile după a- nunțarea decesului acestuia.Potrivit localnicilor, militarii ar fi afirmat că dețin informații potrivit cărora cadavrul fostului oficial s-ar afla în localitatea sa natală.Armata americană a anunțat, duminică, că menține recompensa de zece milioane de dolari pentru orice informație care ar conduce la capturarea sau la descoperirea mormântului lui Ezzat Ibrahim al-Du- ri. Regina Marii Britanii și soțul ei, 

ducele de Edinburgh (Foto: epa)

Regina în vizorul al-Qaida
Londra (MF) - Un mesaj video al grupării al-Qaida, care a catalogat-o pe regina Eliza- beta a Il-a drept inamic al islamului, a determinat adoptarea unor măsuri de securitate fără precedent, duminică, la o ceremonie comemorativă, relata în ediția electronică de ieri The Times.Regina a fost catalogată drept unul dintre „cei mai mari dușmani ai islamismului”, potrivit unei înregistrări video difuzate de gruparea teroristă al-Qaida după atacurile care au avut loc la 7 iulie în capitala britanică.înregistrarea video, prima , în care regina Elizabeta a Il-a a Marii Britanii este indicată

drept inamic al islamului, conține o declarație a lui Ayman al-Zawahiri, adjunctul lui Osama ben Laden.Surse din serviciile de securitate au confirmat că MI5 a transmis Serviciului pentru protecția membrilor familiei regale din Poliția metropolitană (SO14) un avertisment referitor la amenințarea la adresa Reginei.Potrivit surselor, orice măsură suplimentară de protecție a Reginei și a membrilor familiei regale intră în competența poliției. Măsuri spori-/ te de securitate pentru regină, sunt de așteptat luna aceasta și cu ocazia summitului Commonwealth din Malta.
CWAhffl. h'LLUI

Cotidian editat de SC Inform Media SRL, 
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
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Nicula amenință 
cu Tribunalul

• Spargere. Dorel S., de 29 ani, din Vorța, cunoscut cu afecțiuni psihice, a fost prins în flagrant în noaptea de 13/14.11.2005 de o echipă a Poliției Deva, după ce a pătruns, prin spargerea geamului de la ușa de acces, într-o societate comercială. Este cercetat pentru distrugere, și a fost internat la Spitalul de Neuropsihiatrie Zam. (M.T.)
Duel 
vânătoresc

Deva (D.I.) - Mircea Moloț, președintele CJ Hunedoara, a declarat ieri că va cere Poliției și Parchetului să facă publică situația exactă a directorului Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi, Jan Dorin Calciu. Riposta vine după ce directorul AJVPS a afirmat că permisul deținut de președintele CJ nu este valabil. „Asociația Căpriorul Mărtinești, al cărei președinte sunt, are licență de funcționare și toate permisele de portarmă și de vânătoare sunt în regulă. îl asigur pe dl Calciu că foarte mulți vânători se vor transfera de la AJVPS la Căpriorul. Sunt surprins însă să văd că el mai are permis ■ie vânătoare după ce a ipost prins la braconaj.Vreau ca Poliția și Parchetul să precizeze care este situația exactă a domnului Calciu”, a declarat Mircea Moloț.

Corina Copeti

Cărți de 
identitate
Deva (I.J.) - „Romii 
trebuie să intre în 
legalitate. Se 
urmărește ca în 
viitor, cei care nu au 
acte de identitate să 
le obțină. Pentru 
aceasta se vor impli
ca toate asociațiile 
non-guvernamentale 
de romi și 
autoritățile locale 
împreună cu Poliția 
de pe raza căreia 
locuiește individul 
fără acte", susține 
Corina Copeti, 
reprezentanta etniei 
rome din cadrul Pre
fecturii Hunedoara. 
Afirmația a fost 
făcută, ieri, în cadrul 
întâlnirii dintre 
reprezentanții etniei 
și cei ai instituțiilor 
deconcentrate ca 
întâmpinare la 
Ordinul prefectului 
699.

■ Deputatul PSD a 
ripostat dur la acuzele 
aduse de către 
președintele CJ.
Daniel I. Iancu_____________
daniel.iancu@informmedia.ro

Deva - Deputatul Cosmin Nicula a răspuns în termeni duri acuzațiilor aduse de Mircea Moloț, declarând că va sesiza instanța de judecată. „Ceea ce a spus președintele CJ este declarația unui complexat de propriile nerealizări și care nu a învățat să respecte legea. Eu am fost verificat de către Curtea de Conturi în momentul în care mi s-a făcut
Accident cu 14 victime

Fără politică la Cultură!
Deva (S.B.) - Postul de director executiv al Direcției Județene pentru Cultură Hune- * doara nu a fost ocupat nici după cel de-al doilea concurs pe post, unde loan Sicoe nu a candidat, cedând locul Cristinei Rișcuța, angajată a D.J.C.C. Hd. PNL și- a retras candidata la a- ceastă repetare a concursului. Aceasta a afirmat că nu a mai concurat pentru că a văzut că postul devenise un măr aldiscordiei. Al doilea concurs „se pare că nu a fost prea corect și sunt sigură că au vrut alții să nu obțin postul. Am depus o contestație, dar nu mă aștept la un răspuns pozitiv pentru că postul trebuie luat de PNL! Eu, precum și dl. loan Sicoe nu dorim decât să nu pătrundă politicul în cultura județului!”, spune Cristina Rișcuța, doctorand în domeniul patrimoniului. I. Sicoe afirmă, că: „Nici nu m-am gândit că punctajul Cristinei nu va atinge acel 50%. Se pare că lupta continuă. Profesionalismul și competența sunt ultimele criterii luate în calcul la aceste concursuri!”

■ Trei persoane au 
fost grav rănite, în 
urma unui accident de 
circulație.
Mihaela Tămaș 
mihaela.tamas@informmedia.ro

Hațeg - Trei pasageri ai unui microbuz au fost transportați în comă la spital și alți 11 au primit îngrijiri medicale, după ce microbuzul în care se aflau a intrat într- o autobasculantă. Microbuzul, cu 18 pasageri, efectua transport de persoane pe ruta Deva - Petroșani. Ieri, în jurul orei 12:40, pe DN 66, pe dealul Hațegului, pneul de pe stânga, față, a explodat din cauza uzurii excesive. Șoferul microbuzului nu a mai reușit să redreseze mașina, a intrat pe contrasens, unde a acroșat o autobasculantă. în urma impactului, microbuzul a fost decopertat, iar 14 dintre pasageri au fost răniți.
Trei în comăTrei dintre pasagerii microbuzului, două femei a căror identitate nu a putut fi deocamdată stabilită, și un bărbat, Vasile T., de 56 de ani,
Dentist pentru copiii cu HIV
■ Cabinetul stomato
logic va funcționa în 
incinta sediului Asocia
ției „Noua Speranță".

Petrila (L.L.) - Copiii sero- pozitivi din Valea Jiului vor avea, în curând, posibilitatea de a fi consultați și de a-și trata problemele stomatologice la un cabinet de specialitate, care va funcționa la Petrila în cadrul sediului Asociației Anti-SIDA „Noua Speranță”. Acesta este primul
Poliția confirmă acuzele

Călan (T.S.) - Dezvăluită de 
Cuvântul liber, povestea minorei I.L., în vârstă de 13 ani, din Nădăștia de Sus, care îl acuza pe fiul unui fost procuror hunedorean, de proxenetism, a fost confirmată de comandantul Poliției Călan, Gabriel Calance. „într-adevăr, polițiștii anchetează acest caz, în care Raul B. este acuzat de minora I.L. de proxenetism. Vinerea trecută acesta a fost chemat la sediul Poliției din Călan unde a dat o declarație în care neagă acuzațiile ce i 

descărcarea de gestiune și nu s-a găsit nimic în neregulă. Nu a planat nici o suspiciune asupra activității mele cât timp am îndeplinit funcția de director general al DGASPC Hunedoara”, ne-a spus Nicula. El a precizat că implicarea lui în organizarea licitațiilor pentru achiziționarea de diferite produse a constat doar în faptul că a semnat componența comisiilor care s-au ocupat de acestea, unele persoane fiind și la ora actuală în funcții de conducere la DGASPC.
Prejudicii de imagine„Tot ce a spus Mircea Mo- loț sunt declarații nefondate, cu o vădită tentă politică atâ- 
din Lupeni, au fost transportați în comă la spital. Una dintre femei a fost internată la Spitalul din Hațeg, cealaltă la Petroșani, iar bărbatul a fost aseară transportat la Spitalul din Timișoara. Polițiștii 

Microbuzul a fost decopertat în urma impactului cu autobasculanta (Foto: Traian Mânu)

cabinet de acest fel din Valea Jiului și deja 3 medici și-au exprimat intenția de a lucra pentru acești copii. „Cabinetul pentru consultațiile sto-
Miercuri aducem aparatura me

dicală și trebuie să mai rezolvăm 
doar problema spațiului

Dorina Ignaj

...........................  ii matologice ale seropozitivilor a fost absolut necesar”, spune Dorina Ignat, președinta Asociației antisida „Noua Spe
se aduc. Urmează ca minora împreună cu prostituata la care a locuit în Deva să fie confruntate cu Raul B. în funcție de rezultatul confruntării vom înainta dosarul Parchetului”, afirmă comandantul secției de poliție din Călan.Tatăl minorei, Valentin I. susține că vinerea trecută s- a întâlnit cu fiul fostului procuror care i-a spus că nu va rezolva nimic. „în plus, mi-a reproșat că l-am dat la ziar”, susține Valentin

Mircea Moloț (Foto: Traian Mânu) Cosmin Nicula (Foto: Traian Mânu)ta timp cât Corpul de Control este format din membri liberali. Eu o să sesizez instanța de judecată, deoarece consider că mi-au fost aduse prejudicii de imagine. Nu este Moloț în măsură să mă verifice pe mine ținând cont de caracterul lui. îmi mențin declarațiile mele anterioare re
continuă cercetările pentru stabilirea identității victimelor și a împrejurărilor în care s-a petrecut tragicul accident rutier. Șoferul microbuzului, Ștefan Didirea, de 52 de ani, din Lupeni, este cer

ranță”. Reprezentanții asociației din Petrila au luptat ani de zile, pentru nediscrimina- rea copiilor, care de cele mai multe ori au fost refuzați în cabinetele altor medici, din cauza bolii de care suferă.La Asociația Anti-SIDA „Noua Speranță” din Petrila sunt luați în evidență aproximativ 100 de copii și tineri din toată Valea Jiului, care până acum nu aveau prea mari șanse să se trateze în cazul problemelor stomatologice. 
Accident.

feritor la investițiile pe care CJ vrea să le realizeze și solicit monitorizarea proiectelor din cauza ilegalităților pe care vor să le facă. Mai solicit și o dezbatere publică asupra a ceea ce am făcut eu și ceea ce a făcut Mircea Moloț”, a mai declarat deputatul PSD.
cetat pentru vătămare corporală din culpă, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă ani grei de închisoare. Din cauza accidentului, circulația rutieră în zonă a fost blocată timp de aproximativ două ore.

Amenințat cu 
cuțitul

Deva (M.T.) - Anton C„ de 18 ani, din Deva, fără ocupație, fără antecedente penale, a fost prins în flagrant în noaptea de 12/13 noiembrie, de o e- chipă de siguranță publică a Poliției Deva, în timp ce amenința cu un cuțit pe Aurel Ș., de 25 ani, din Deva. Tânărul este cercetat pentru port ilegal de cuțit.
Două autoturisme au suferit avarii serioasă în urma unui accident petrecut ieri seară, pe DN7, în localitatea Sân- tuhalm. Nici unul dintre șoferi nu a rănit.

(Foto: Traian Mânu)

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
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1868 - S-a născut biologul Emil 
Racoviță (foto), membru și președinte 
al Academiei Române, primul 
explorator român în Antarctica (m. 19 
noiembrie 1947)____________________
1876 - S-a născut Anna de Noailles 
(născută Brâncoveanu), scriitoare

franceză de origine română, prima femeie membră a Aca
demiei Regale din Belgia și a Academiei'Române (m. 30 
aprilie 1933) ._________ i -

1916 - A încetat din viață scriitorul Henryk Sienkiewicz, 
laureat al Premiului Nobel pe anul 1905 ("Potopul". "Quo 
vadis?", '‘Cavalerii teutoni") (n. 5 mai 1846)

1976 - A încetat din viață jean Gabin, actor de teatru și 
film; a interpretat rolul comisarului Maigret în mai multe 
ecranizări după romanele lui Georges Simenon (n. 17 
mai 1904)

Prognoza meteo pentru astăzi:Vremea e relativ frumoasă, cu înnorări temporare și vânt slab. Maxima va fi de 12°, iar minima de 3° C.Prognoza meteo pentru două zile:
Miercuri. E posibil să plouă, temperatura fiind în ușoară scădere fată de ziua precedentă. Maxima va fi de 9°, iar minima de 5° C. Vântul va bate slab, mai ales ziua.
Joi. E posibil să plouă. Maxima va fi de 9° C și minima va coborî la -1° C. Vântul va sufla cu unele intensificări ziua. Noaptea cerul va fi acoperit.

&
O
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Calendar ortodox și greco-catolic
15 noiembrie - Sf, Cuvios Paisie de la Neamț; Sf. Mc. și 
Mărturisitori: Gurie, Samona și Aviv
Prima zi din Postul Crăciunului
Calendar romano-catolic
15 noiembrie - Albert cel Mare

Soluția integrantei din nu
mărul precedent: 0 - 0 - 
O - U - DRAGALASA - 
AMAR - GOL - STORSI - 
Rl - OR - ANI - N - OREZ
- ȘEFA - R - ZAR - Dl - 
ZS - HOP - NG - ACADEA
- U - ERORI - ROS - UP
- ÎNCET - STIR - ALES - 
FRAGI - EȘEC Deranjamente lift 235090

IXLEFOANE QBPIliE
Dispecerat apă rece
Dispecerat apă căldă

227087
212225

Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955 ;
0.J.P.G. HD 214971

21 mart.-20 apr.
Dacă așteptați o recompensă la serviciu, ați putea fi 
dezamăgit acum, dar o să vă bucurați în Viitorul apropiat. 
Evitați suprasolicitarea fizică!

21 apr.-20 mal
Probleme stresante se ivesc de la primele ore și vă înceti
nesc programul. Dar nu-l compromit total pentru că reușiți 
să vă detașați de ele.

21 mai-20 iun.

î

Atitudinea unui prieten față de dv vă poate dezamăgi. Nu I 
vă faceți griji, va veni clipa în care să-l faceți să-și regrete 
atitudinea de acum.

21 iun.-20 iul.
Dorința de afirmare profesională vă motivează să depuneți 
eforturi mari, dar acum nu sunteți în formă, nu aveți un 
randament prea bun.

21 iul.-20 aug.
Cei care v-au dat asigurări pot să-și retragă oferta. Dată 
ieș scântei, mai bine așteptați să revină norocul și atunci 
luptați pentru dreptatea dv.

21 aug.-20 sept.
Dacă vi s-a reproșat că aveți prea multe prejudecăți, că 
verificați de trei ori și acționați o dată, azi uimiți prin com
portare inversă.

21 sept.-20 oct.
Vă propuneți să faceți o vizită cuiva drag din familie fără 
să vă anunțați intenția. Elemente surpriză pot apărea la 
sfârșitul zilei.

21 oct.-20 nov.
De la emoție la euforie, credeți că distanțele sunt ușor de 
parcurs alături de alții. Conjunctura vă arată că trebuie să 
vă adaptați.

21 nov.-20 dec.
Comportamentul dv e încântător. Vă revanșați față de cei 
dragi și învățați să vă faceți plăcut sau să vă manifestați 
iubirea.

21 dec.-20 ian.
Mintea vă e numai la problemele de la serviciu. Sunteți 
îngrijorat, căci nu vedeți cum să le dați de capăt, dar vă 
vine o idee salvatoare.

21 ian.-20 febr.
Discuții în familie! Dar nu e vorba de un eveniment, ci uoar 
de niște probleme ce ar trebui puse la punct cu acordu1 
tuturor.

21 febr.-20 mart.
Va fi o zi grea, cu multe drumuri âe făcut, dar aveți parte 
în final de rezultate financiare care par să vă 
îmbunătățească substanțial situația.

I

Energie electrică
Sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice^________________________________________________
08.00-14.00 Zona Hațeg: Fizești, Galați, Gura Luncii 
_______________Brad, Str. Frunză Verde________________  
Gaz metan
Nu se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva.______
Apă
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:________ -...
08.00-12.00 Str. Eroilor, Călugăreni, S. Bărnuțiu, Al. 
Brazilor, G. Barițiu (parțial)

REȚETA ZILEI 
.V'w'w V . W w . V - V . v'. w ... . wwi . . .•

Drob de mazăre și nuci
Ingrediente: 2 căni și jumătate de mazăre verde, 1 cană nuci măcinate, 1 cană pesmet, 1 ceapă mare, 1/4 cană făină, 3/4 cană bulion sau lapte de soia, busuioc, sare.
Mod de preperare: Se curăță mazărea și ceapa, apoi mazărea se pune la fiert în apă clocotită cu sare. Ceapa se taie mărunt și se călește în puțin ulei. După ce a fiert mazărea, se scurge și se amestecă cu ceapa, nuca măcinată, pesmetul, făina și bulionul sau laptele de soia. Se adaugă busuioc și sare după gust, se omogenizează compoziția și se așază într-o tavă de chec unsă cu ulei. Aceasta se dă la cuptor circa 35-40 de minute.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

7:00 Jurnal TVR
Sport Meteo 

7:55 Euro-dispecer 
8:00 Isabel, în căutarea 
0 iubirii 

8:55 Călătorii 
culinare 

9:30 Teleshopping 
10.-00 Sănătate 

pentru toții (r) 
11:00 lartă-măl (r) 
1225 Euro- 

dispecer 
12:30 Nocturne (r) 
1330 Desene

O animate
14:00 Jurnal TVR

Sport Meteo
14:30 Teleshopping
15.-00 Alege viațal

Drogul înseamnă 
moarte!

15:30 Legendele 
automobilismului 

16:00 Kronika Emisiune în 
limba maghiară 

16:55 Singuri în univers?
®Partea a doua

18:00 Generația contra 
19:00 Jurnal TVR Sport

Meteo

20:15 Prim plan
21.-00 Volpone (comedie,
> I, Franța, 2003). în seco

lul al XV-lea, Volpone, 
un aventurier, se mută 
la Napoli, facându-i să 
creadă pe burghezii 
orașului că va lăsa 
toată averea săracilor. 
Cei mai lacomi dintre 
ei încep să defileze 
prin fața casei sale 

22:50 Circul Soarelui 
23:00 Jurnalul TVR 
2345 Memorialul durerii: 0 

istorie care nu se 
învață la școală

030 Spionii
130 Generația 

contra (r)
220 Jurnalul TVR (r)
330 Călătorii 

culinare (r) 
4:00 Deruta (dramă, SUA, 

131992)
550 Destine secrete

$ c .■*  ■ .**-

7:00 Știrile Pro TV
9:10 Omul care aducea 

cartea 
9:15 Tânăr și

Bneliniștit (r)
i 10:15 Doctorul 

gde suflete (r) 
11:15 Dispăruți 

0fără urmă (r) 
12:15 La Bloc

B(s, r)
13:00 Știrile 

Pro TV 
13;45 Zâmbete 

într-o pastilă 
14:00 înghețul

■ .*  ’’ disperării (dramă, SUA, 
1993)

16:00 Tânăr și
▼ Bneliniștit

Cu: Eric 
Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen 
Bell, Doug Davidson, 
Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott

17:00 Știrile 
Pro TV 

17:45 Teo
I 19:00 Știrile Pro TV

20:15 Să moară Romeo!
. (acțiune, SUA, 2000) 

Cu: Jet Li, Aaliyah, 
DMX, Anthony Ander
son. Un om de afaceri 
chinez este desemnat 
pentru a face armisti
țiu între două bande 
rivale-una chinezească 
și cea americană. Dar 
individul se îndrăgos
tește de fiica gangste
rului american și de 
aici iese tărăboiul iar ' 
grupurile se implică 
într-o luptă brutală 

22:15 La Bloc 
23:00 Știrile PRO TV 
'3:45 Walter, polițist texan
0:50 Omul care aduce 

cartea
1:00 Știrile PRO TV (r) 
2:00 înghețul disperării 

.«(dramă, SUA, 1993, r) 
3:30 Walter, polițist texan 
_H(r)

6:30 în gura 
presei

7:00 Observator 
8:00 Canalul 

de știri
10:00 în gura 

presei 
(reluare)

10:30 Concurs 
interactiv

12:15 Dădaca
- 13:00 Observator 

Cu Simona 
Gherghe

13:45 Genialii: 
Mariana 
Bitang 
și Octavian 
Belu.
Ultima 
parte (r) 

16:00 Observator 
16:45 Anastasia ▼ 
17:45 9595- 

te învață 
ce să faci. 
Cu dr.
Cristian 
Andrei

19:00 Observator 
Sport Meteo

20:15 Din dragoste Cu 
Mircea Radu

22:00 Secretul Măriei 
23:00 Observator 

0:00 Legături de sânge 
ț (dramă, SUA, 1997) 

Cu: Nancy McKeon, 
Janet Leigh, Thomas- 
McCarthy, Mark 
Dobies, Alexandra Wil
son. Joan Connor, pro
prietara unei florării, a 
stat tot timpul în 
umbra tinerei și 
atrăgătoarei sale 
surori, Laurie. Când 
aceasta își părăsește 
prietenul, pe Michael - 
scriitor independent, 
după o relație de cinci 
ani, acesta începe să-i 
facă avansuri lui Joan

200 Concurs interactiv 
3:00 Observator (r) 
4:00 Vivere
430 Anastasia (r)
r.-vi-k nrnr 

07.00 Maria Bonita (film seri
al) 07:55 Teleshopping 0830 
Cezar și Tipar 09:00 Rebelii (s, 
r) 10:00 Tonomatul DP 2 
11:40 Pasiuni (film serial) 
12:40 Inspectorul Linley (film 
serial, r) 13:30 Teleshopping 
14:00 Desene animate 1430 
Aventurile lui Shirley Holmes 
(film serial, Statele Unite ale 
Americii) 15:00 împreună în 
Europa 16:00 Jurnalul TVR 
1630 Tribuna partidelor par
lamentare 1700 Moștenitoa
rea (film serial) 18:00 Jurnalul 
Euronews 18:15 Euro-dicțio- 
nar 1830 Mărturii 1905 A 
fost odată hoț (film serial) 
20:00 Trăsniți din Queens 
(film serial) 20:30 Scotland 
Yard 21:00 Lumea de aproa
pe 2130 Jurnalul TVR

07:00 Jurnal de dimineață 
0730 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 10:30 Teleshopping 
1130 Jara Iu’ Papură Vouă (r) ! 
12:00 Teleshopping 13:00 
Ochi negri (r) 14:00 Jurnalul 
de prânz 14:30 Jara Iu' 
Papură Vouă 15:00 Miezul 
problemei (r) 1630 Ochi negri 
(s) 17:30 Naționala de bere 
1830 Jurnalul de seară 1920 
Sport Național TV 19:45 Jara 
Iu' Papură Vouă 2000 Tur
nul de control (dramă, 
coprod., 1999) 22:00 Miezul 
problemei

10:00 Teleshopping 10:15 
Cristi Tabără pe ei (r) 11:30 
Ultima petrecere (polițist, 
SUA, 2001, r) 13:45 Desene 
animate: Pokemon 1445 Mis
terele planetei albastre (s, r) 
1600 Doctorul de suflete (s) i 
17:00 Misterele mărilor (a- 
venturi, România, 1976) 1900 
Doctorul de suflete (s) 20:00 
în cel mai rău caz (d) 2100 
Jack, agent secret (s) 2200 
• •- • - « tt» 

06:00 Micuțul Frijolito (s, r) 
08:00 Trupul dorit (s, r) 09:15 
De 3X femeie 11:00 Amazoa
na (s) 12:00 Valentina, grăsu- 
ța mea frumoasă (s) 14:00 
Legături de familie (s) 15:15 
Micuțul Frijolito (s) 17:20 Re
țeta de Acasă 1730 Poveștiri 
adevărate 18:25 Vremea de 
Acasă 18:30 împotriva desti
nului (s) 1930 Inocență furată 
(s) 2030 Lacrimi de iubire (s) 
21:30 Trupul dorit (s) 22:30 
De 3X femeie 00:00 Poveștiri 
adevărate (r) 0100 Lacrimi de 
iubire (s, r) 02:00 De 3X fe
meie (r)

07:30 Orizonturi europene 
08:00 Sport cu Florentina 
08:05 Teleshopping 08:40 
Călătorii în lumi paralele 09:40 
Sunset Beach 10:40 Oamenii 
vorbesc 1130 Tele Ron 12:30 
Teleshopping 13:00 Garito (I) 
14:10 Teleshopping 14:45 
Garito (II) 16:05 Dragoste și 
putere 16:45 Oamenii vorbesc 
17:25 Trăsniții în N.A.T.O. 
1800 Focus. Sport Meteo. Cu: 
Cristina Jopescu 19:00 Ca
mera de râs 1930 Da sau nu. 
20.-00 Șantajul 2200 Trăsniți 
în N.A.T.O. 22:30 Focus Plus 
2330 Da sau nu

07:00 Viața dimineața 09:00 
Verissimo 1000 Lumea cărților 
10:15 Euromaxx 10:50 Calen
dar ecumenic 11:00 Briefing 
12:00 Emisiune religioasă 
12:30 Teleshopping 13:05 Un 
nou început (d) 1335 Fan X. 
Videodipuri 13:50 Jet Set -j 
1435 Euroblitz: Cinema 15:00 
Teleshopping 15:35 Euroblitz: i 
Arta 16:00 Nașul (r) 18:00 6! 
Vine presa! 2000 Operațiu
nea Monstrul (comedie, Ro
mânia, 1976) 22:00 Nașul 
2345 Știri 0000 Operațiunea 
Monstrul (comedie. România, 
lore \

0630-07.00 Observator -
Deva (r) ,

16.30-16.45 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 reali
tate 10:00 Realitatea de la 
10:00 11O0 Deschide lumea 
(r) 11:30 Realitatea bursieră 
13:15 Deschide lumea (r) 
15:15 Realitatea medicală 
1600 Realitatea de la 16:00 
17:15 Orașele României 1745 
Editorii Realității 18:45 Reali
tatea zilei 20:15 100% Cu 
Robert Turcescu (talk show) 
2100 Realitatea de la 21:00 
2145 Bani europeni / Români 
/ Orașe / Bani de buzunar 
22:00 Cap și pajură 23:00 
Politica, frate! 23:30 Știri 
00:00 Realitatea de la 00:00

09:00 Avioane care nu au 
zburat niciodată 10:00 Teh
nici de supraviețuire cu Ray 
Mears 11:00 Călătorii pe glob 
12:00 Motociclete americane 
13:00 Cazinouri americane 
14:00 Aliații în război 15.-®5) 
Avioane care nu au zbiWt 
niciodată 16:00 Viața secretă 
a curselor de Formula Unu 
17:00 Campionatul mondial 
al constructorilor de motoci
clete 18:00 Spionii 19:00 
Manevre pe scară mare 
20:00 Vânătorii de mituri 
21:00 în culisele producției 
Războiul Stelelor 22:00 
Vânătorii de mituri 23.00 
Ci mairhi irti trî
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• Rata șomajului. Cu 20.589 de șomeri aflați în evidențele AJOFM Hunedoara în luna octombrie, dintre care 10.515 indem- nizați, rată șomajului a scăzut cu peste două procente față de perioada similară a anului 2004, fiind de 9,62%. Șomajul a crescut nesemnificativ față de luna trecută cu 0,01%. (I.J.)• Modificare. Proiectul de act normativ pri- ’ vind activitatea Gărzii Financiare, care prevede delimitarea strictă a atribuțiilor între a- ceastă entitate și Fisc, ar putea ajunge în Guvern până la sfârșitul acestui an, potrivit președintelui ANAF, Sebastian Bodu. Pe viitor Garda va derula controlul operativ. (C.P.)

Strategie nouă de export

Burse
București (I.J.) - Oficiul Național al Burselor de Studii în Străinătate lansează concursul național pentru atribuirea a 250 de burse de studii și cercetare postuniversitară și postdoctorală „Ni- colae Titulescu”, în anul universitar 2005-2006, pentru formarea de specialiști în vederea integrării în Uniunea Europeană. La concurs se pot înscrie persoane care îndeplinesc următoarele condiții: sunt cetățeni români cu domiciliul sta- bil în România, absol- ' D venți de studii superioa- 1 re de lungă durată cu diplomă de licență, au obținut în prealabil acceptul la studii din partea unor universități din statele UE, cunosc cel puțin o limbă de circulație internațională.Durata stagiului este de trei luni cu posibilitatea efectuării acestuia ( Y în două etape, cuantumul bursei fiind de 1000 euro/ lună.

Viorica Popescu

Aparta
mente
Deva (IJ.) - O parte 
din copiii abandonați 
vor locui în aparta
mente familiale, un
de vor fi suprave- 
gheați de asistenți 
sociali. Apartamen
tele în care vor locui 
copiii se află la Ilia, 
Deva, Hunedoara, 
Simeria și Călan și 
sunt achiziționate 
printr-un proiect 
finanțat de UE în va
loare de 587.000 
euro. „Aici vor locui 
37 de copii. în cele 7 
apartamente vor 
locui câte 4, 5 sau 6 
copii, cu spații spe
cial amenajate pen
tru ei", spunea Viori
ca Popescu, director 
al DGASPC Hune
doara.

li) pr6mi6ră, avioanele Airbus A380 vor asigura, din aprilie 2007, legătura între aeroporturile din Sydney și Londra cu escală la LOS Angeles. (Foto: EPA)
i
I

Cursul vahter BNR - 15.11.2005
1 dolar 3,0979 lei
1 euro 3,6375 lei
1 liră 5,4077 lei
1 franc 2,3631 lei
100 forinți 1,4563 lei
1 gr. aur 46,7743 lei

TRANZACȚII BURSIERE - 14.il.2005

Societatea Preț Variație

1. SNP PETROM 0,4250 0
2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 1,8500 0
3. TLV 1,1800 +1,72
4. BRD 13,3000 -0,75
5. IMPACT 0,4220 +0,48
6. AZOMUREȘ 0,2770 4*2*59
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,9850 -0.51
8. ROMPETROL

RAFINARE (RRC)
9. HABER 0,3200 -6,16
10. BCCARPATICA 0,5350 0
11. DECEBAL 0,0093 +3,33
12. ARGUS CT 3,2000 -0,31
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA,
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

■ Autoritățile estimea
ză că exporturile vor 
depăși, anul viitor, 
28 de miliarde euro.

Deva (M.S.) - Strategia națională pentru export a fost finalizată, urmând să fie adoptată de Guvern până la sfârșitul anului în curs, a declarat, la Deva, ministrul delegat pentru Comerț, luliu Winkler. „Strategia este un document conjugat al mediului de afaceri și al Guvernului. Avem nevoie de o adevărată schimbare a mentalităților în domeniul economic, de o bună interacțiune cu mediul de afaceri, în așa fel încât să putem continua creșterea exporturilor în anul 2006. Dorim ca anul viitor exporturile să fie, în conti
Bani pentru firme
■ Firmele din industria 
prelucrătoare pot bene
ficia de sprijin financiar 
de la stat.

Clara Râs
clara.pas@lnformmedia.rc

Deva - Acesta se alocă în cadrul Programului de creștere a competitivității produselor industriale, administrat de către Ministerul Economiei și Comerțului.Proiectele trebuie depuse la Registratura ministerului, iar firmele trebuie să îndeplinească cumulativ mai mute condiții de eligibilitate.
■>

Vine iarna! Protejați florile!
■ Floricultorii trebuie 
să intervină la timp 
pentru a preveni 
înghețarea florilor.

Loredana Leah_____________
loredana.leah@informmedia.ro

Deva - Cu zăpadă sau nu, dar cu temperaturi sub 0 grade Celsius și adesea cu înghețarea puternică a solului, luna noiembrie reprezintă începutul iernii. Dacă se dorește îmbunătățirea sortimentului de trandafiri prin plantări de noi tufe și acest lucru s-a întârziat, se mai pot face plantări dacă pământul nu este înghețat și dacă se realizează mușuroirea tufelor nou- plantate. Speciile de arbuști
Amenzi RCA

Deva (I.J.) - Reprezentanții Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) au anunțat că amenzile pentru cei care nu încheie asigurarea obligatorie auto (RCA) ăr putea a- junge, de la 1 ianuarie 2006, la circa 50 milioane de lei. A- ceasta, în condițiile în care, în prezent, valoarea amenzii pentru lipsa RCA este de aproximativ 2 milioane de lei. Penalizările pentru cei care nu dețin poliță RCA de asigurare obligatorie auto constituie una din problemele asupra căreia Comisia Europeană a atras atenția României. Potrivit unei statistici neoficiale, în județul nostru nu au încheiat asigurare obligatorie peste 30% din deținătorii de autoturisme propri- 

nuare, un motor al creșterii economice, iar cifra lor să depășească 28 de miliarde de euro”, a afirmat ministrul delegat pentru Comerț.Potrivit acestuia, la sfârșitul anului în curs exporturile românești ar putea ajunge la valoarea totală de 25 miliarde euro, după ce în luna septembrie au înregistrat, pentru a treia oară în 2005, o nouă cifră record, de 2 miliarde euro.în primele 9 luni ale acestui an, exporturile României s-au ridicat la valoarea de 16,4 miliarde euro, în timp ce importurile s-au cifrat la 23 miliarde euro. Principalul partener la export al României este Italia, cu 20 la sută din suma totală, urmată de Germania, cu 14 la sută, și Turcia, cu 8 la sută. Italia
„Beneficiarii activității de - dotarea și/sau amenajarea laboratoarelor de testare și etalonare, precum și acreditarea acestora - pot fi și entități din infrastructură pentru evaluarea conformității produselor industriale, dar care nu beneficiază, pe perioada de implementare a proiectului, de alte fonduri rierambursabile pentru același tip de proiecte. Pentru activitatea de efectuare de analize și evaluare comparativă pentru activități din industria prelucrătoare în vederea realizării planurilor de restructurare - dezvoltare - viabilizare, a căror imple- 

și plantele perene sensibile la ger se protejează din timp, prin adăpostirea cu paravane (situate pe direcția vântului din est) din vreascuri și coceni sau stuf sau prin acoperire în zona rădăcinilor, la baza tufelor de liliac și nalbă, cu un strat gros de frunze. Dacă s-a întârziat e- fectuarea tăierii la arbuștii or

Plantele perene sensibile la ger se protejează iarna (Foto: arhivă)

PRIMUL ANUAR
DE AFACERI DIN ROMÂNIA

CARTEA GALBENĂ ,2Q06
Sună acum la tel: 0254/71 2.255: 0788/639.21 6:

0788/633.861 : 0788/633.862
<=>-mnil' i ir-ii

Ministrul delegat pentru Comerț, luliu Winkler (Foto Mihai stan)se menține pe primul loc și la capitolul importuri, cu o cotă de 15,6 la sută din total, 
Eondițiile te aHfliWIitate

- încadrarea firmelor între cod CAEN 1711 și cod CAFN 3720 inclusiv
- să fie persoane juridice cu sediul în România__________________________
- să realizeze profit din activitatea de exploatare________ _______________
- să nu înregistreze datorii la bugetul de stat___________________________
- să realizeze produse prelucrate pentru care există piața asigurată_______
- să albă structura organizatorică specializată pentru implementarea proiec
tuiui ___________________ ______________________________________
- să prezinte certificatul înregistrării mărcilor, desenelor și modelelor indus
triale înregistrate la OSIM și să demonstreze avantajele înregistrării lor pe 
piețele externe

.__________________________________________________________________________ 7mentare va fi monitorizată, beneficiarii pot fi și asociații profesionale sau patronale de ramură cu sediul în România”, a precizat senatorul PNL de Hunedoara, Viorel Arion.Proiectele trebuie să se încadreze în activitățile prevăzute la art. 3 din HG nr.
> J

namentali care înfloresc primăvara devreme, aceste tăieri se mai pot efectua și în luna noiembrie. Semințele recoltate de la arborii ornamentali care înfloresc primăvara devreme se ambalează în pungi de hârtie, păstrarea lor trebuind să se facă în încăperi cu o temperatură de 8-15 grade Celsius și cu umiditatea sub 40%. 

urmată de Germania, cu 14 la sută, și Federația Rusă, cu 8,2 procente.

357/2004, conțin etapele proiectului și structura de finanțare pe etape, asigură implementarea proiectului în maximum 24 de luni de la încheierea contractului de finanțare și prezintă elemente care fundamentează rezultatele estimate la finalizarea proiectului.
Plata 
amenzilor

Deva (C.P.) - Executarea silită a sumelor din a- menzile contravenționale aplicate persoanelor fizice va fi realizată, din 2006, de organele de specialitate din primării și nu de fisc, ca în prezent, afirmă surse din cadrul Direcției Județene de Finanțe Publice Hunedoara. Proiectul de lege aprobat recent de Guvern mai prevede ca sumele din a- menzile aplicate firmelor să fie vărsate integral la bugetul de stat, cu excepția sumelor din sancțiunile aplicate de către autoritățile locale și a amenzilor pentru contravenții privind circulația pe drumurile publice.

mailto:clara.pas@lnformmedia.rc
mailto:loredana.leah@informmedia.ro
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• Cerșetori penalizați. Patru cerșetori au fost depistați de polițiștii hunedoreni în timp ce practicau cerșetoria. Dorina E., de 46 ani, din Zam, Vasile L., de 47 ani, din Luncoiu de Jos, Zmaranda B., de 26 ani, din Deva și Petru B., de 28 ani, din Sinaia, au fost sancționați cu 100 lei RON, fiecare. (M.T.)
• Ucidere din culpă. Polițiștii au stabilit că loan Popa, din Homorod, în timp ce se afla cu vecinul său, Valentin H., la tăiat de lemne, a fost lovit de un arbore tăiat de Valentin. Ulterior, loan a decedat la Spital. Valentin, este cercetat pentru ucidere din culpă. (M.T.)
• Accident. Conducătorul unui autoturism. Cristian A., de 36 ani, din Lupeni, nu a a- daptat viteza la condițiile de drum, a derapat, a intrat pe contrasens și a acroșat autoturismul condus, din sens opus, de Ionel B., de 33 ani, din Vulcan. în urma impactului, Ionel P. și pasagera, Iboyka B., de 32 ani, din Vulcan, au fost ușor răniți. (M.T.)

ISPA va crește prețul apei
■ în câțiva ani prețul 
apei va crește cu apro
ximativ 30%, iar cel al 
canalizării se va dubla.

Daniel I. Iancu_____________ _
dan iei. ia n< Uftinforrrimedia.ro

Deva - Conducerea CJ Hunedoara și a Apa Prod Deva au precizat ieri că succesul obținut prin abrobarea proiectului ISPA, privind îmbunătățirea sistemului de distribuție a apei și de canalizare în Deva și Hunedoara are și un aspect mai puțin plăcut. Astfel, prețul apei potabile în cele două municipii va crește cu aproximativ 30 la sută, în timp ce prețul canalizării se va dubla.
Președintele CJ, Mircea Moloț, și vicepreședintele Dorin Păran„în primii trei ani, finanțatorii nu ne permit o creștere prea mare a prețurilor, în plus, dacă cheltuielile cu

„Imoralii" îl a- 
tacă pe Băsescu
Tiberiu Stroia____________
tl beri u.strola ftin1crnimedla.ro

Aruncat din mers în căruța guvernării, Dan 

Voiculescu, șeful Partidului Conservator, reu
șește, cu succes, să ajungă în situația de a 
face jocuri mari pentru un partid cu procente 
mici. Numit de Băsescu „soluția imorală" 
(președintele știe de ce), Voiculescu suge cu 
nesaț de la fiecare oaie dispusă să stea capră 
pe altarul.politichiei dâmbovițene. Ultimul 
atac (sau ultima tăvălire prin bordelul Puterii), 
lansat sub pretextul că face politică a la Ox
ford, este un joc de glezne în apărarea lui 
Patriciu și un upercut dur trimis spre bărbia 
marinarului de la Cotroceni. Zice Voiculescu 
că dosarul Patriciu este o comandă politică și 
că România poate fi condusă, în siguranță, și 
fără PD.

In acest context, e de la sine înțeles că prin 

Alianță suflă vântul schimbării. Și că, supărați 
pe lumina proastă în care sunt puși de Băses
cu, liberalii încearcă din răsputeri să echili
breze balanța celor cu pretenții la volan. De 
aceea, pentru a-l speria pe marinar, încearcă 
să atragă de partea sa Partidul Conservator. 
Cu procentul său cu tot. Lucru ușor de rea
lizat, având în vedere că nici basmaua pur
tată la gât de Voiculescu nu este deloc 
curată. Va urma oare marea trădare liberalo- 
conservatoristă?

•pIlBlfia Hm in dafin
Valoare totală 46,5 milioane euro
Pentru municipiul Hunedoara 24 milioane euro
Pentru municipiul Deva 20 milioane euro
Pentru Consiliul Județean 2,5 milioane euro
Durata derulării proiectului 4 ani
Nivel de acoperire rețea apă în Deva 98%
Nivel de acoperire rețea apă în Hunedoara 88%
Nivel de acoperire rețea canalizare 83%

tarifele la apă și canalizare vor ajunge să depășească 4 la sută din bugetul unei familii, cota suplimentară va fi subvenționată de către autoritățile locale. Primăriile din Deva și Hunedoara lucrează deja la stabilirea numărului de familii cu venituri mici, pentru a putea fi prevăzute subvențiile necesare în bugetele pe 2007-2008”, a spus Victor Arion, directorul Apa Prod Deva.Președintele CJ Hunedoara, Mircea Moloț, a afirmat că

(Foto: Traian Mânu)proiectul ISPA este doar un început în ceea ce privește reabilitarea rețelelor de apă și canalizare din cele două orașe, urmând ca în viitor să fie depuse noi proiecte pentru obținerea de finanțări. La rândul său, vicepreședintele Dorin Păran a precizat că din totalul de 46,5 milioane de euro, 60% reprezintă investiții în rețele de canalizare și stații de epurare a apei, iar 40% pentru reabilitarea pro- priu-zisă a rețelelor de apă și a stațiilor de tratare.

Incendiu. Pompierii militari din Hunedoara au luptat ore-n șir cu flăcările izbucnite la Centrul de Colectare a deșeurilor menajere, de la Hășdat. Până la această oră s-a acționat cu trei autospeciale, iar incendiul nu a fost încă lichidat. (Foto: Traian Mânu)

Persoanele cu handicap își 
vor primi baniiDeva (D.I.) - Executivul a aprobat, în ședința de săptămâna trecută, două Ordonanțe de Urgență privind rectificarea bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale. Mircea Moloț, președintele Consiliului Județean Hunedoara, a afirmat că deși sumele acordate nu acoperă toate necesitățile, ele vin să rezolve problemele în câteva dintre domeniile importante ale administrațiilor locale. Astfel bugetul județului Hunedoara a fost majorat cu 32,8 miliarde ROL pentru susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap; 15,7 miliarde ROL pentru protecția copilului; 33,84 miliarde ROL pentru învățământul preuniversitar și 44,32 miliarde ROL pentru echilibrarea bugetelor locale.

Și da și nu. Este adevărat că tinerele mame beneficiază de o alocație destul de substanțială, dar tinerii nu sunt încurajați să-și întemeieze o familie. Salariile sunt așa de mici încât majoritatea tinerilor nu-și permit o locuință proprie. 
Rozalia B.,
Brutar, Deva

Sprijinul acordat de stat este insignifiant în comparație cu necesitățile tinerilor. Din cauză că se câștigă foarte puțin la început, majoritatea tinerilor talentați vor să plece. Ori statul trebuie să încurajeze și să sprijine în primul rând tinerii. 
Armina Butoș, 
Profesoară, Deva

Atâta timp cât majoritatea tinerilor doresc să plece în străinătate pentru a munci, nu se poate vorbi despre sprijinul statului. Tinerii primesc salarii din care de-abia trăiesc de pe o zi pe alta, fără a mai vorbi despre o locuință proprie. 
Angela Tuhuț, 
Vopsitor, Deva

Prefectul vrea drumurile
■ Vladu a semnat pa
tru proiecte de Hotărâri 
ce vor fi înaintate Exe
cutivului spre aprobare.

Daniel I, Iancu_____________
danlel.lancuftlnfcrmmedla.ro

Deva - Prefectul județului Hunedoara, Cristian Vladu, ne-a declarat ieri că instituția pe care o conduce încearcă să grăbească procesul de trecere gratuită a unor drumuri forestiere în administrarea autorităților locale.„Până în primăvara anului viitor trebuie să fim gata cu proiectele pentru că începe finanțarea prin programul SAPARD a reabilitării drumurilor județene importante. Din păcate mai există pro

bleme cu unele drumuri care deși în acte au fost preluate de Consiliul Județean, ele a- parțin încă de Direcția Silvică. Acum am elaborat mai multe proiecte de hotărâri de guvern prin care respectivele drumuri să fie trecute fără plată de la DS în administrarea primăriilor”, a spus prefectul.El a precizat că a semnat ieri patru astfel de proiecte care se referă la mai multe drumuri de pe raza localităților Toplița, Boșorod și Vulcan, proiectul referitor la Lupeni fiind trimis la Guvern în urmă cu aproximativ două săptămâni, în aceste zile fiind așteptată discutarea lui. „Trebuie să facem odată ordine în aceste lucruri”, ne-a mai declarat Cristian Vladu.
Excursii în loc de cursuri

Deva (R.I.) - Cu toate că în aceste zile dascălii și elevii sunt într-o vacanță prelungită, activitățile programate în cadrul parteneriatului educațional dintre Școala Generală „Eminescu - Petofi” și o instituție similară din Mediaș s-au desfășurat la Deva după nrn orram ni cinhilit Snmriil

general al programului este comunicarea și stimularea continuă a învățării prin cunoașterea trecutului istoric, a particularităților geografice și a personalităților culturale din localitățile Deva și Mediaș. Cei 50 de elevi au vizitat timp de 2 zile zonele Hu- nodnara ci Bova

ții realitate, sprijinul Istatului nu este concretizat cu nimic. Pentru tineri ar trebui create condiții speciale pentru a putea beneficia de credite pentru locuință. Cu salariile pe care le avem reușim doar să supraviețuim și nimic mai mult.
Daniela Petru;, 
Vânzătoare, Deva

Nu. în primul rând este nevoie de locuințe pentru tineri. Au făcut un bloc ANL, dar acolo numai tineri nevoiași nu sunt! Din salariul pe care un tânăr îl primește nu va reuși niciodată să acceseze ț un credit pentru a-și cumpăra o locuință. 
Nicoleta Godeanu,
Deva

Premii și mențiuni pentru fiecare categorie ele concurenți.
Lucrările premiate - publicate în ziar

Condiții: desene originale, dimensiunea: 10/15 cm, trimise până în 6 decembrie

Categorii de concurs: preșcolari - școlari mici; elevi de gimnaziu; pentru Liceul 
„S. Toduță": școlari, elevi de gimnaziu. Se pot trimite una sau mai multe 
desene (picturi) având ca temă Sărbătoarea Crăciunului.

Roman). Numele premianților vor apărea în ziarul nostru de joi, 8 decembrie. 
Câștigătorii vor fi premiați cu prilejul vernisării expoziției din data de 9 decern- 
Krîzs l-n A.rfH Enrma" CTaio

Trimite cartea poștală de Crăciun pe adresa ziarului Cuvântul liber: Deva, Str. 
22 Decembrie, nr. 37 A. Nu uita să ne scrii numele tău, vârsta (dasa) și locali
tatea. Pe plic menționează: „Cartea poștală de Crăciun". Dacă locuiești în Deva 
poți aduce desenele la redacție (în clădirea CEPROMIN, parter, la Viorica

Uftinforrrimedia.ro
ftin1crnimedla.ro
danlel.lancuftlnfcrmmedla.ro


• Șah la penitenciar. Astăzi, la Penitencia- , rul Bîrcea, Direcția pentru Sport a Județului, în colaborare cu conducerea instituției, orga- 
"7 nizează un inedit concurs de șah. MariușSimina, consilier al DSJ, a precizat că este prima colaborare de acest fel cu penitenciarul, iar dacă lucrurile vor merge bine, conlucrarea se va extinde. (V.N.)

• Precizare. Avei Ritișan, din Hunedoara, precizează faptul că nu face parte din nici o structură a Salvamontului din județul Hunedoara. în articolul din 14 noiembrie a.c., „Din Himalaya, la Pinzolo" se făcea referire la faptul că este șeful acestei instituții, lată de ce facem cuvenita rectificare. (V.N.)
................ — —....., _.'

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a Xl-a, 13-14 noiembrie: 
FC CIP Deva - Cosmos Pitești 4-1; Eurolines București - Fut
sal Municipal Constanța 1-3; Poli Gomonth Timișoara - 
Clujana Cluj 14-8; MGA București - United Galați 2-2; Ener- 
goconstrucția Craiova - ACS3 București 4-0; Muhlbach 
Sebeș - Silvanus Reșița 3-3; ACS Odorheiu Secuiesc - Ath
letic București 7-2.
Clasamentul

FC CIP
■ Echipa deveană și-a 
recâștigat poziția de 
lideră, dar n-a strălucit 
contra Cosmos-ului.
ClPRIAN MARINUȚ__________ ________
ciprlan.marjnut@Hiformmedia.ro

Deva - FC CIP a profitat de semieșecul celor de la Silvanus Reșița și a urcat pe locul I al clasamentului, după ce a dispus aseară de nou-pro- movata Cosmos Pitești. în ciuda atingerii acestui obiectiv așteptat de câteva etape, trupa pregătită de Marius Rupacici n-a avut o prestație foarte convingătoare contra piteștenilor.
Lipsă de ideiObosiți după deplasarea în Olanda, cei șase internaționali ai FC CIP n-au mai avut inspirația de altădată, iar fără aportul lor maxim echipa s-a chinuit destul de mult până să deschidă scorul. Incomodată de apărarea în zonă a adversarilor și cu puține idei ofensive, echipa deveană a făcut poate cea mai slabă primă repriză din acest sezon,

revine pe primul loc

Robert Lupu (la minge) a orchestrat majoritatea acțiunilor ofensive ale FC CIP (Foto: Traian Mânu)înscriind un singur gol. Reușita a pornit de la o intercepție norocoasă a lui Matei, urmată de o combinație clasică cu Lupu, fostul său coechipier de la FC Bodu. Scenariul partidei s-a schimbat destul de radical după cel de al doilea gol al devenilor, când FC CIP a fost mai aproape de nivelul așteptat de public, însă în ciuda revirimentului echipa deveană a încasat și un gol nepermis.

Rămâne de văzut dacă FC CIP va reuși să atingă potențialul maxim etapa viitoare când va susține cel mai dificil test al turului în deplasare cu campioana AS Odorheiu Secuiesc.
Sala Sporturilor; Spectatori: 1000.
1- 0 (min. 15): Matei înscrie cu latul după o recuperare și un un-doi cu Lupu;
2- 0 (min,-28): Măgureanu a expediat o torpilă în vindu, în urma unui cor
ner executat de Lupu; 3-0 (min. 29): Măgureanu a finalizat un contraatac 
la care au mai participat Al-loani și Tomescu; 3-1 (min. 31): Huțanu sur
prinde defensiva deveană la un contraatac lansat de portar; 4-1 (min. 38): 
Lupu șutează plasat la colțul lung, după o pasă cu călcâiul a lui Matei.

Etapa a Xll-a, 20 - 21 noiembrie: Futsal Municipal Con
stanța - Cosmos Pitești; Clujana Cluj - Eurolines București; 
United Galați - Poli Gomonth Timișoara; ACS 3 București 
- MGA București; Silvanus Reșița - Energoconstrucția Craio- 

■’■^a; Athletic București®M0^lbach Sebeș; ACS Odortielli 

Secuiesc - FC CIP Deva

1. F.C. CIP Deva 11 9 1 1 62-25 28
2. Silvanus Reșița 11 8 3 0 42 - 20 27
3. A.C.S. Odorheiu 10 7 3 0 47 - 20 24
4. Energo. Craiova 11 7 1 3 51 - 38 22
5. M.G.A. Domnești 11 5 3 3 50- 32 18
6. F.M. Constanța 11 4 5 2 42 -35 17
7. Athletic București 11 5 2 4 30-30 17
8. Muhlbach Sebeș 11 3 3 5 30-37 12
9. Poli G. Timișoara 11 4 0 7 54-70 12
10. ACS 3 București 11 3 2 6 25- 38 11
11. United Galați 11 3 1 7 23-33 10
12. Clujana Cluj 10 2 1 7 34- 51 7
13. Cosmos Pitești 11 2 0 9 18 - 51 6
14. Eurolines Buc. 11 1 1 9 19-46 4

Baschet - Cupa DSJ
Deva (V.N.) - S-a încheiat ediția a doua a Cupei DSJ la baschet. în acest an întrecerile, la care au participat echipe de băieți și fete de la licee, grupuri școlare și colegii naționale din miunicipiul Deva, sau sala de sport a Grupului Școlar Industrial Horia. Scopul întrecerii a fost angrenarea într-o activitate competițională sistematică a echipelor de baschet de la acest nivel și stimularea tinerelor talente.Organizatorii - Direcția pentru Sport a județului Hunedoara, Inspectoratul Școlar Județean și Comisia Județeană de Baschet, apreciază că scopul a fost atins, la întreceri participând aproximativ 80 de sportivi.Iată și câștigătorii: locul I, Colegiul Național Decebal (prof. Dorin Reclaru și Titus Radu); locul II, Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi” (prof. Reclaru Livia); locul III, Colegiul Tehnic „Transilvania” (prof. Marius Sîrbu).Organizatorii au oferit câștigătorilor premii în obiecte, cupe și diplome.

Sandu a sesizat FIFA
București (MF) - Președintele FRF, Mircea Sandu, a declarat, ieri, că a sesizat FIFA în ceea ce privește implicarea politicului în alegerile pentru președinția FRF care vor avea loc în cadrul Adunării Generale de pe 21 noiembrie.„Probabil că s-a făcut trafic. Acolo s-au făcut niște presiuni asupra membrilor cluburilor. Nu știu dacă se pot face presiuni politice în cadrul alegerilor. N-am făcut altceva decât să citez ce-a scris presa”, a explicat președintele FRF, care a adăugat că statutul FIFA spune foarte clar că nu e voie ca politicul să se implice în a numi oameni în cadrul unei asociații naționale.

Mircea Sandu

CSS Deva, argint la 
CN Lupte cadete
■ Echipa de cadete a 
clubului devean a fost 
la un pas de câștigarea 
titlului național.
ClPRIAN MARINUT '
ciprian.marinut@infonnniedia.ro

Deva - CSS Deva, campioana națională a ediției 2004, n-a reușit să repete performanța de anul trecut și în acest an la turneul final al Campionatului Național de Lupte Echipe, rezervat cade- telor, desfășurat la finalul săptămânii la Sfântu Gheo- rghe. Echipa deveană a plătit tribut promovării unor sportive de top la categoria superioară de vârstă și a obținut doar medalia de

argint. Chiar dacă a pierdut titlul, CSS Deva a fost singura formație din țară care a ținut piept puternicelor echipe ale CSS Sf. Gheorghe care au găzduit concursul și au ocupat locurile I și III. „Ne-am așteptat să pierdem aurul, pentru că întrecerea s- a desfășurat la Sf. Gheorghe, iar clubul de acolo care e foarte potent financiar, a selectat cele mai bune sportive din țară și și-a făcut două echipe puternice”, preciza Cosmin Văcărașu, antrenorul principal al CSS Deva. în cadrul turneului final, CSS Deva a obținut următoarele rezultate: 4-6 cu CSS Sf. Gheorghe I; 7-3 cu CSS Sf. Gheorghe II, 5-5 cu CSS Bacău, 8-2 cu CSS Roman

Componentele echipei CSS Deva și antrenorii lor (Foto: ciprian Marinuț)și 7-3 cu CSS Cluj. în. urma acestei competiții, Maria Pop, Masuda Hattab și Alexandra Leucă au fost convocate, alături de antrenorul Cosmin
Văcărașu, la lotul național pentru un stagiu de pregătire care se va desfășura în perioada 15 noiembrie - 23 decembrie la Reșița.

Bai moBBi»la aallfeol

Andreea Peliancă (ctg. 38 kg); Roxana Mînecan (ctg. 40 kg); Mihaela 
Feudean (ctg. 43 kg); Elena llica (ctg. 43 kg); Cătălina Butnoiu (ctg. 46 kg); 
Alexandra Junea (ctg. 49 kg); Găti Ciorobâtca (ctg. 52 kg); Maria Pop (ctg. 
56 kg); Masuda Hattab (ctg. 60 kg); Alexandra Leuca (ctg. 65 kg)._______
Antrenor principal - Cosmin Văcărașu. Antrenor secund - Moravan Suraj.

Sechestru financiar la Jiul
■ Fiscul și-a continuat 
acțiunea în forță asupra 
singurei divizionare A a 
județului, Jiul Petroșani.

Petroșani (C.M.) - Direcția Județeană de Finanțe Hunedoara a pus ieri sechestru pe bunurile mobile ale clubului din Valea Jiului.„Am pus sechestru pe mai multe mașini de tuns iarbă, trasat gazonul, bănci, scaune, piese de mobilier. în total, a- ceste bunuri valorează aproximativ 1,2 miliarde de lei, reprezentând zece la sută din valoarea datoriilor clubului

către stat. De asemenea, am pus poprire și pe conturile clubului Jiul”, a declarat Lucian Heiuș, directorul DJF Hunedoara.Reprezentantul finanțelor a spus că urmează să se
hotărască cine va acoperi restul datoriei. „Vom vedea către cine ne vom îndrepta acum să recuperăm și restul sumei datorate de clubul din Petroșani”, a precizat Lucian Heiuș.

------------ --------- ;----- -—, :iii

Stadionul Jiul, recent renovat, riscă să rămână fără echipă

Sănătate și 
mișcare

Deva (V.N.) - în organizarea Asociației Județene a Persoanelor cu Handicap, în colaborare cu DSJ, la Deva s-a desfășurat competiția „Sănătate și Mișcare pentru Fiecare”. Câștigătorii primelor trei locuri, la șah și table, au fost: Ștefan Grasz (Deva), Gelu Pascal (Călan), loan Bobar (Hunedoara), la șah; și loan Matei (Deva), loan Bo- zeșan (Călan) și Nicolâe Dobra (Deva), la table.
Rezultatele etapei a X-a, 13 noiembrie: Retezatul Hațeg - Constructorul 
Hunedoara 0-1; Victoria Călan - Metalul Crișcior 1-0; Dacia Orăștie - Ponorul 
Vața 5-1; Minerul Aninoasa - CFR Marmosim 3-0; CS Deva II - Gloria Geoag- 
iu 5-0; Aurul Brad - Universitatea Petroșani 3-1.
Clasamentul
1. Dacia Orăștie 10 8 2 0 27-5 26
2. Victoria Călan 10 7 1 2 21-9 22
3. Minerul Aninoasa 10 6 . 2 2 25-13 20
4. Constructorul 10 5 3 2 22-12 ' 17
5. Aurul Brad 10 4 3 3 25-19 15
6. Universitatea 10 4 3 3 19-16 15
7. Retezatul Hq. 10 5 0 5 15-17 15
8. Ponorul Vața 10 2 4 4 18-20 10
9. CFR Marmosim 10 2 4 4 13-19 10
10. Metalul Crișior 10 2 1 7 9-22 7
11. CS Deva 10 2 0 8 13-41 6
12. Gloria Geoagiu 10 1 1 8 11-25 4
Programul etapei a Xi-a, 20 noiembrie: Ponorul Vața - Min. Aninoasa; Met. 
Crișcior - Aurul Brad; Constr. Hunedoara - Vict. Călan; Gloria Geoagiu - Retezat
ul Hațeg; CFR Marmosim - CS Deva II; Univ. Petroșani - Dacia Orăștie.

Programul etapei a Xl-a, 20 noiembrie: Ponorul Vața - Minerul Aninoasa; 
Metalul Crișcior - Aurul Brad;. Constructorul Hunedoara - Victoria Călan; 
Gloria Geoagiu - Retezatul Hațeg; CFR Marmosim - CS Deva II.

H/TBfth / DIvHa B, fantari

Rezultatele etapei a X-a, 13 noiembrie: Retezatul Hațeg - Constructorul
Hunedoara 1-3; Victoria Călan Metalul Crișcior 0-1; Dacia Orăștie - Ponorul
Vața 11-0; Minerul Aninoasa - CFR Marmosim 0-4; CS Deva II - Gloria
Geoagiu 6-0.

Clasamentul
1. Dacia Orăștie 8 8 0 0 31-4 24
2. Constructorul 7 6 0 1 35-10 18
3. CS Deva II 7 4 2 1 15-5 14
4. Victoria Călan 7 4 0 3 24-12 12
5. Retezatul Hațeg 8 3 1 4 19-13 10
6. CFR Marmosim 7 3 1 3 14-15 10
7. Metalul Crișcior 7 3 1 3 1.1-15 10
8. Gloria Geoagiu 8 3 0 14-21 9
9. Minerul Aninoasa 7 1 1 4 34-4 4
10. Ponorul Vața 7 1 0 6 3-28 3
11. Aurul Brad 7 0 2 5 4-17 2

mailto:ciprlan.marjnut@Hiformmedia.ro
mailto:ciprian.marinut@infonnniedia.ro
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• Lotul SUA pentru CM. Patru gimnaste vor face parte din echipa Statelor Unite în vederea participării la Campionatele Mondiale de la Melbourne, care se vor desfășura în perioada 16-27 noiembrie. Chellsie Mem- mel, Jana Bieger, Nastia Liukin și Alicia Sacramone sunt cele patru sportive selecționate pentru CM. (MF)
• Laudă de sine. Jucătoarea de tenis Amelie Mauresmo a declarat, după câștigarea Turneului Campioanelor de la Los Angeles, că obținerea acestui rezultat demonstrează că tenisul francez merge bine. Mauresmo a învins-o, în finală, cu scorul de 5-7, 7-6 (7/3), 6-4, pe compatrioata sa Mary Pierce. (MF)

Violentă
A

■ luliu Mureșan spune 
că frații Becali l-au 
amenințat pe patronul 
clubului CFR Cluj.

București (MF) - Președintele clubului CFR Cluj, luliu Mureșan, a declarat că frații Victor și loan Becali l-au amenințat pe patronul Arpad Paszkany, deoarece acesta afirmase că-1 va susține pe Mircea Sandu la președinția FRF. „Giovani și Victor i-au transmis domnului Paszkany niște lucruri grețoase. Dacă a-
Dragomir, 
reales la LPF

București (MF) - Adunarea Generală a Ligii Profesioniste de Fotbal l-a ales pe Mitică Dragomir în funcția de președinte, acesta fiind singurul candidat.I agomir a fost reales <.u 14 voturi pentru, o abținere (Sportul Studențesc), iar reprezentantul grupării Poli Iași nu a fost prezent. Imediat după anunțarea votului, Mircea Sandu 1-a felicitat pe Mitică. „Credeți că puteam să ies pe locul doi?”, a întrebat Dragomir imediat după Adunarea Generală. Mitică a mai spus că peste patru ani, la viitoarele alegeri, tot el va fi singurul candidat. Au fost confirmați și vicepreședinții Ligii, Iosif Robi Urs și Alexan-

Rehhagel 
rămâne
grec
Atena (MF) - 
Selecționerul Greciei, 
Otto Rehhagel, a 
acceptat să rămână 
încă doi ani, până în 
2008, în această 
funcție, informează 
ediția electronică a 
cotidianului The 
Guardian. „Cele 
două părți au ajuns 
la un acord în pri
vința unui nou con
tract până în 2008, 
iar Comitetul Execu-
tiv al federației și-a 
dat. acordul", a 
declarat un oficial al 
Federației de Fotbal 
din Grecia. Rehhagel 
a preluat conducerea 
tehnică a reprezenta
tivei Greciei în 2001, 
câștigând cu aceasta 
Campionatul Euro
pean din Portugalia. 
Grecia nu s-a califi
cat, însă, la Cupa 
Mondială din 2006,
terminând prelimi
nariile pe locul patru 
în grupă.

dru Boc, precum și secretarul general, Valentin Alexandru.

ucawarea americană de tenis Lindsay Davenport a terminat sezonul 2005 pe primul loc în clasamentul WTA, dat publicității, ieri, la Miami, devansându-le pe Kim Clijsters și Amelie Mauresmo, a anunțat site-ul wta- tour.com. (Foto: EPA)

lllasMnranll WCI
-îi. : Lindsay Davenport (SUA) 4910 puncte

2 Kim Clijsters (Belqia) 4829
3. Amelie Mauresmo (Franța) 4030

‘ 4. Maria Șarapova (Rusia) 3958
5. Mary Pierce (Franța) 3797
6. Justine Henin-Hardenne (Belgia) 2936
7. Patty Schnyder (Elveția) 2774
8. Elena Dementieva (Rusia) 2748
9. Nadia Petrova (Rusia) 2638
10. Venus Williams (SUA) 2628

_________________

CM 2006 la mâna 
serviciilor de informații

Berlin (MF) - Serviciile de informații interne germane controlează cererile de acreditări ale voluntarilor, jurnaliștilor și chiar ale jucătorilor care se vor afla pe stadioane la Cupa Mondială din 2006, susține publicația Focus, citată de AFP. Oficiul pentru protecția Constituției, agenția însărcinată cu informațiile interne în Germania, a obținut din partea Federației Germane de Fotbal (DFB) accesul la aproximativ 220.000 de dosare de acreditare. Potrivit Focus, această măsură îi vizează pe toți participanții la Cupa Mondială din 2006 (9 iunie-9 iulie) și va permite împiedicarea oricărui atac terorist.

uzeați ce limbaj suburban au folosit... Cu asemenea odioșiîn fotbal nu pot să-l votez pe Gică Popescu, care este omul lor”, spune președintele clubului CFR Cluj. Mureșan spune că frații Becali l-au jignit pe Paszkany. „Giovani a spus că Pazskany este un ungur împuțit, că-i rupe nasul, că-i dă o flegmă între ochi și chestii din astea”, a afirmat Mureșan.
Atac la Popescululiu Mureșan l-a atacat pe Gică Popescu, candidat la președinția FRF, spunând că

la FRF

Lupta pentru șefia FRF naște dispute între susținătorii lui Popescu și Sandu (Foto: arhivă)este marioneta fraților Becali. „Pe Gică Popescu l-am respectat pentru cariera de fotbalist, dar mai departe nu. Gică este marioneta lor”, a subliniat Mureșan. întrebat cum îl poate susține pe Mircea Sandu la președinția FRF, în contextul în care și acesta ar fi avut o atitudine asemănătoare față de Ion Crăciunescu, în Comitetul Executiv, Mureșan a răspuns: „Dacă a făcut la fel, ar trebui să-și ceară scuze, este regretabil, dar nu am fost acolo și nu știu”. luliu Mu-

reșan susține că nu știe ce i-a deranjat pe frații Becali: „Nu știu, cred că i-a deranjatadevărul, că l-am demascat pe Popescu, că este omul lor. Și apropo de influența lor, Giovani este președinte, dar Victor ce a căutat aici (la ședința de alegeri de la LPF - n.r), că este impresar?”. întrebat dacă se teme în cazul în care Po-

la FRF. Sunt convins că dacăva câștiga Popescu, va câștiga mafia”.
Becali neagă acuzațiileProcuratorul Victor Becali infirmă acuzațiile lui Mureșan. „întrebați-i pe domnii Pă- dureanu și Simota, că am fost lângă ei. Când l-am amenințat eu pe Mureșan? Este un om

Deco este optimist
■ Portughezul de la FC 
Barcelona este convins 
că echipa sa va câștiga 
derby-ul cu Real.

Madrid (MF) - Mijlocașul portughez Deco este convins că FC Barcelona va câștiga derby-ul cu Real Madrid, care se va disputa, sâmbătă, în e- tapa a XlI-a a campionatului Spaniei. „Acest meci vine în cel mai bun moment pentru mine. Sezonul trecut am pierdut într-un mod neașteptat, dar în acest an suntem mai pregătiți. Suntem mai puternici. Avem mai mulți jucători, mai multe soluții și mai multă competență în echipă”,

a afirmat Deco. Jucătorul portughez consideră că FC Barcelona este o echipă mai bună decât Real Madrid din toate punctele de vedere. „Suntem superiori ca echipă. Avem jucători de calitate și suntem mai puternici. Real Madrid are jucători care pot câștiga un meci în orice moment, dar nu este mai puternică decât FC Barcelona”, a subliniat Deco.
Amintiri de neuitatDeco crede, însă, că meciul de sâmbătă nu va semăna cu celelalte. „Disputăm acest meci într-un moment bun, dar nu trebuie să uităm că și anul trecut a fost la fel și am

de nimic, cum poate un munte de om să mintă în felul ăsta? Am dat mâna cu el și când a venit și când a plecat”,
pescu ar câștiga alegerile la FRF, Mureșan a răspuns: „Suntem o echipă corectă, jucăm fotbal numai în teren și

Jucătorul Barcelonei, Deco (stânga), într-o fază de joc (Foto: epa)pierdut. Aș prefera ca noi să nu primim nici un gol, dar să marcăm trei sau patru”, a adăugat Deco. Mijlocașul portughez crede că partide precum cele cu Real Madrid nu
se uită niciodată. „Peste 15 sau 20 de ani, atunci când îți vei aminti de cariera ta sportivă, îți va veni în memorie faptul că ai jucat în acest meci”, a completat Decojț

Abramovici „domină Anglia
\ 

■ Miliardarul rus ocu
pă locul I în topul celor 
mai bogați investitori 
din fotbalul britanic.

Londra (MF) - Patronul clubului Chelsea Londra, Roman Abramovici, ocupă primul loc în topul celor mai hogați investitori din fotbalul britanic, informează cotidianul Daily Record. Abramovici, care are o avere de 7,5 miliarde de lire sterline, este urmat de Joe Lewis, investitor la Tottenham Spurs (două miliarde de lire sterline) și familia Moores (Liverpool, 1,16 miliarde de lire sterline). Locul patru în topul anunțat

de Daily Record este ocupat de Alan Sugar (Tottenham Spurs, 760 milioane de lire sterline), iar pe poziția a cincea se află Trevor Hemmings (Charlton Athletic și Preston, 730 milioane de lire sterline). Pe ultimele cinci poziții se află: familia Walker (Blackburn Rovers, 680 milioane de lire sterline), Malcolm Glazer (Manchester United, 600 milioane de lire sterline), David Sullivan (Birmingham City, 575 milioane de lire sterline), David Murray (Glasgow Rangers, 550 milioane de lire sterline), David Gold (Birmingham City, 515 milioane de lire sterline). Roman Abramovici (Foto: epa)

Lucescu, dorit 
la Galatasaray

Istanbul (MF) - Un grup de membri ai clubului Galatasaray, care se o- pune președintelui grupării, vrea schimbarea acestuia și readucerea lui Mircea Lucescu la conducerea tehnică, susține cotidianul Star. Acești membri ai clubului Galatasaray vor ca Ozhan Ca- naydin să fie înlocuit cel târziu la Adunarea Generală din martie 2006. „Ei ar putea încerca și organizarea unei Adunări Generale extraordinare în ianuarie”, notează Star.
Gloria Buzău, primul club 
scos la licitație

Buzău (MF) - Direcția Generală a Finanțelor Publice Buzău a publicat, ieri, în presa locală și centrală, anunțul privind vânzarea bunurilor clubului Gloria Buzău, care împreună cu Asociația Sportivă Gloria datorează statului circa 13 miliarde de lei vechi. Conform anunțului, la data de 24 noiembrie, ora 13.00, vor fi vândute prin licitație publică bunurile mobile și imobile proprietate a debitorului Fot

bal Club Gloria Buzău. Potrivit șefului Administrației Financiare a municipiului Buzău, Dragomir Avram, în urma evaluării proprietăților grupării, puse sub sechestru în urmă cu circa o lună, bunurile au fost estimate la peste două miliarde șase sute de milioane de lei, în timp ce FC Gloria Buzău și Asociația Sportivă Gloria Buzău au acumulat la stat datorii de circa 13 miliarde de lei vechi.

Căpitanul echipei AC Milan, Paolo Maldini, a declarat că se va retrage din activitate în 2007, când îi va expira contractul cu gruparea italiană. în cei 20 de ani petre- cuți la AC Milan, Maldini a câștigat de șapte ori campionatul Italiei, de patru ori Liga Campionilor și de două ori Cupa Intercontinentală.
(Foto: EPA)

tour.com
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Felicitări (67)
• La mufti ani, multă sănătate și fericire 
doamnei Sofia din Simeria din partea fiului 
Neluțu și a nepotului Piscot

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)
• arcuit, fără îmbunătățiri, Deva, zona
> wălniceanu, etaj 3, contorizari, 870 milioane lei, 
.fȘfBciabil. Tel. 0746/609615,215113.
• 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 X, plus 2 camere la parter, zona Magazi
nului Tineretului, preț negociabil. Tel. 
0723/514133,235570, după ora 19.
• urgent, decomandate, Deva, centrală termică, 
tavan fals, termopan, superamenajat, etaj 10, 
acoperiș recent, garanție 10 ani, preț 350 
milioane lei. Tel. 0740/232043,211075.
• legeni, in Bărcea Mare, preț negociabil, fără 
intermediari. Tel. 0254/231750.
• gresie + faianță în baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizari, lavabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906; 
0723/829060.(Agenția imobiliară Iris)
• fără knbunătățiri, 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 Băkescu Nou, parter înalt, 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)
• regent, 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,

- nreț 850 mii, neg, tel. 211587, 0745/253662. 
vrika)

• 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)

• eteg 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

. DON. Tel. 221712, 0724-305661. (Garant 
Ț Consulting)

• ap.2 camere, circuit parchet balcon, et inter
mediar, Dacia, preț 77.000 RON. Tel. 0743-549654. 
(Garant Consulting)
• vând regent 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. 224296,0788361782. (Garant Consulting)
• zona Scărișoara, sdc., apometre, balcon, 
instalații sanitare noi, acoperit cu izolație

aliană, preț 720 mii., tel 235.208,0721.985.256. 
bcan3000)

• 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, 
0724.62035& (Rocan 3000)
• zona Băkescu, dec, et. 1, modificat, 
îmbunătățit, apometre, repartitoare, balcon, 
bine întreținut ocupabil imediat, preț 830 mii, 
tel. 235.208,0721385.256. (Rocan 3000)
• 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)

• 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 bdid 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)
• zona Gojdu, etaj 2, dec, termopan, parchet, 
gresie, faianță modificări, apometre, reparti
toare, gaz 2 focuri, preț negociabil, sau schimb 
cu apartament 3 camere în 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, usă 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 Mkra, 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)
• zona Liliacului, dec, fără modificări și 
amenajări, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
100.000 lei, tel. 0745-302200,232809. (Fiesta Nora)
• regent, decomandate, balcon, parchet, gresie, 
faianță contorizări, st 54 mp, zona Mărăsti, bloc 
de cărămidă Preț 850 mii. lei, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Prima-lnvest)
• urgent, decomandate, Deva, zona Lido, etaj 1, 
contorizări, fără îmbunătățiri, preț 1 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• urgent, dec, 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)
• Căian, 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. (Partener-Hunedoara)
• zona Avram lancu, amenajat occidental. Preț 
900 mii. lei, neg. Tel. 0254/745374, 718833, 0745- 
695473,0720-542223. (Partener-Hunedoara)
• Deva, Sir. 22 Decembrie, et 6, decomandate, 
preț 1.100.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746- 
225.726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, ultracentral, semidecomandate, etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz, contorizări, preț 
950.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746-225.726; 
0254-213050. (Casa Majestic)

• T. Maiorescu, etaj 2, contorizări, repartitoare, 
parchet, balcon. Preț 87.000 RON. Tel. 221712, 
0724-305661. (Garant Consulting)
• vând ap. 3 camere semidec. Al. Armatei, preț 
85.000 RON. Tel. 0743-549654. (Garant Consulting)

• vând apJ camere semidec, Gojdu, preț 
115.000 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)
• 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 modificată 
ocupabil imediat, preț 135.000 lei, tel. 0745- 
302200,232808. (Fiesta Nora)
• zona A. lancu, etaj 1, dec, 110 mp, vedere în 2 
părți, 2 balcoane, parchet, preț 61.500 euro, 
negociabil, tel. 0788-165702,232808. (Fiesta Nora)
• semidecomandate, 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 1,320 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)
• ap. 3 cam. dec., 2 băi, balcon de 22 mp, vedere 
în 3 părți, zonă ultracentrală, parchet peste tot 
bine întreținut. Preț 40.000 euro, negociabil. Tel. 
211075,0745666447,0726.130557. (Mondial Casa)

■ sir. Bejan, etaj 1, gresie, faianță, 2 focuri de 
gaz, sau schimb cu 2 camere ori casă în Brănișca 
sau Șoimuș, preț 820.000,000 ROL, negociabil, tel. 
0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

• Deva, str. D. Zamfirescu, modificat balcon 
închis, termopan, uși, instalații, obiecte sanitare, 
C.T., parchet laminat și din stejar, mochetă, 
mobilier de bucătărie și living, ventilatoare de 
evacuare mirosuri la baie și living, etaj 1, totul 
nou, s 65 mp, preț 1.500.000.000 ROL, tel. 0746- 
225.726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, str. Carpați, parter, centrală termică 
dotă băi, suprafață’ foarte mare, loc de parcare 
concesionat, preț 50.000 euro, negociabil, tel 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent decomandate, zonă centrală, etaj 
intermediar, ofer maximum 1 mid. lei. Tel. 
0740/232043,211075.
■ zonă bud, nu contează starea, de preferat et 
intermediar, ofer plata imediat tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• zona Decebal, 1 Decembrie, Ion Creangă, 
Nepțyn, etaj intermediar, turn maxim etaj 6, dec., 
cu/fara amenajări, se oferă preț bun cu plata pe 
loc chiar azi, este urgent nu ezita, tel. 0723- 
251498 0788165703. (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)

• 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)

vând ap. 3 camere (05)

• Deva, urgent zona pieței, contorizări, etaj 2, 
preț 1,350 mid. lei. Tel. 236510.

• transformat din 4 camere, superamenajat, 
toate facilitățile, baie foarte mare 3/4 m, garaj, 
Deva, Ion Creangă etaj 3. Tel. 0723/284005.

• foarte regent 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 colț), 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)

• 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 Băkescu, 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 Eminescu (pol. jud.), et. 1, dec., 112 mp, 
hol mare, 2 băi, 2 balcoane, ct preț 48000 euro, 
tel. 0745/640725. (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)
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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 Andrăs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras-bajusz@informmedia.ro 
Informații: 0724-22-03-65.

/ sS

•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. 235.208,0724.620.358 (Rocan 3000)
• zonă bună dea, st 90 mp, 2 băi, 2 balcoane, 2 
boxe, contorizări, fără îmbunătățiri, et interme
diar, preț 1350 mid., tel 235.208, 0724.620358. 
(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)
• casă in Deva, ultracentral, 3 camere, 
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, sir. 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.
• urgent Deva, Str. 7 Noiembrie, zona Lido, st 
500 mp, toate facilitățile, pentru firmă sau locuit, 
preț 80.000 euro, negociabil. Tel. 0740/232043, 
211075.
• urgent, Deva, zona Mărăști, 2 camere, 
bucătărie, baie, hol, st 832 mp, preț 3 mid. lei, 
negociabil. Tel. 211075,0740/232043.
• 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, st 770 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 0724.620358. (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 
miliarde lei, telefoane 235.208, 0721.985.256. 
(Rocan 3000)
• casă de vacanță zonă pitorească la 20 km de 
Deva, fundație de piatră P-M, teren st 5000 mp, 
curent preț 10300 euro, negociabil, Tel. 211075, 
0747.779.751,0726.130.557. (Mondial Casa)
• urgent, casă în Deva, zona Mărăști, 2 corpuri, 
bucătărie, baie, teren 830 mp, toate facilitățile, 
preț 3 mid. lei, neg., tel. 211075, 0740232043. 
(Mondial Casa)

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 la țară (17)
• 2 camere, hol, bucătărie, terasă grajd, anexe, 
800 mp, satul Sântandrei, preț 800 milioane lei. 
Tel. 236655,0742/218376.
• casă <fin cărămidă, 3 camere, anexe, 25 ari 
grădină și curte, lângă șoseaua Oradea - Deva, în 
satul Cărăstău, preț 18.500 euro. Tel. 
0359/417755.
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SC Inform Media caută pentru dezvoltarea echipei

Assistent Manager
care să implementeze politica, procedurile^? 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 strânsa legătură cu 

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

gândire flexibilă
• Inițiativă și capacitate de a lucra în coruliții 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 
modem și deschis, cu un salariu motivant și posibilitatea 
unică 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.

• 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)
• casă 2 camere, garaj, curte, grădină st 2100 
mp, gaz 2 focuri, apă canalizare, Băcia, preț 
110.000 ron, neg. tel. 223400, 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)
• zona Măgura Certejului, 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)
• Certei, 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)
• Bohoft, construcție 1996 din BCA, living 32 mp, 
hol, baie, bucătărie, dormitor, fosă septică 
curte, grădină garaj, 5000 mp, preț 1,05 mid, tel. 
0745/253413. (Mimason)
• la 7 km de Deva, recomandat pensiune, 
construcție 1995, p+e+m, 5 camere, bucătărie, 2 
băi, încălzire centrală, fosă septică hidrofor, 

fântână teren cu pomi fructiferi, 9.000 mp, 2 
garaje, peisaj superb, preț 250.000 euro, neg, tel. 
0745/253413. (Mimason)

Vând garsoniere (19)
• decomandate, contorizări apă și gaz, parchet, 
etaj 3, zona Dacia, preț 480 milioane lei. nego
ciabil. Tel. 0745/159573.
• decomandate, Dacia, contorizări, parchet, 
gresie, faianță etaj bun, preț 470 milioane lei. 
Tel. 0746/609615,215113.
• stare bună în Deva, preț 450.000 mii, tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• 2 buc, zona 22 Decembrie, suprafață mare, et
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupabile imediat, 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)
■ oferim pt vânzare, în Deva, în zone șl la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• urgent sdec, zona AL Crișului, ocupabilă 
imediat 27 mp, contorizări, balcon închis, preț 
440 mii, 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, 
072Î/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, dea, gresie, faianță apometre, Daciă 
Deva, preț 58.000 ron, tel. 223400, 0742/005228 
0721/577366. (Casa Betania)
• MărățtU Nou, 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, 21500 euro, tel. 
0745-367893. (Garant Consulting)

• bd. lutru Maniu, etaj intermediar, semidec., s
30 mp, baie și bucătărie, balcon, termopane, 
contorizări, 17.000 euro, tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• b-dul 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 Dorobanț, et. intermediar, dec., st 47 mp,
2 balcoane, gresie, faianță totul contorizat, preț
860 mii., 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 milioane lei, telefoane 235.208,0721.985.256. 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, st 30 mp, neamenajată et inter
mediar, balcon închis, preț 650 mit, tel. 235.208, 
0721.988256. (Rocan 3000)
• zonă centrală etaj 2, decomandate, 50 mp, 
centrală termică, modificări, parchet, gresie, 
faianță preț 95.000 Jei, tel. 0745-302200,232808. 
(Fiesța Nora)
• zona Crișului, etaj 2, semidec., tip standard, cu 
balcon, parchet contorizări, preț 40.000 lei, tel. A 
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, convector, boiler. Preț 250 
mii. lei. Tel. 0254/745374, 718833, 0745-695473, 
0720-542223. (Partener-Hunedoara)
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• 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)
• ăi 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)
• ta zonele: Libertății, I. Creangă, Teatru, cu sau 
fără centrală termică. Tel. 0254/745374,718833, 
0745-695473,0720-542223. (Partener-Huneoara)
• Deva, Wcro 15 sau Dacia, ofer prețul pieței, tel. 
0746-225726; 0254-213050. (Casa MaiestiC)

Cumpăr garsoniere (20)
• ugent, etaj 1 sau parter, Dorobanți, Mărăștlul 
Nou, Bălcescu, ofer maxim 720 milioane lei. Tel. 
0740/232043,211075.

Vând terenuri (21)
• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara Tel. 
0254/211124.
• 24.700 mp teren pentru agricultură șl 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură, ambele 
localitateaTotești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă, titlu și CF, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• două parcele teren pentru garaj, preț 30 euro 
mp, Deva, Str. Cemei, nr. 10. Tel. 0723/288282.
■ intravilan ki 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.
• intravilan, acces la toate facilitățile, casă sau 
cabană, 510 mp, fs 12 m, preț 10.000 ron. 
Informații Leșnic, nr. 122.
• Hravian, pentru construcție casă, în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poarta. 
Tel. 220269,0746/029058
• loc de casă, Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, apă, 
gaz, curent, loc drept, zonă liniștită, preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.
• urgent, teren la Mintia, st 1000 mp, fs 12 m, 
deschidere la DN, preț 1000 euro. Tel. 211075, 
0740/232043.
• ăl Deva, mai multe parcele, zonă rezidențială, 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt. construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ocaziei pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună, preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• ădravian, 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)
• intravian, 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 Dada, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• ărtravSan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg, tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)

• ăibavian, ăi 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)

• ăitravitan, ăl Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228 0721/577366. (Casa Betania)
• ăitravgan, 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 1649 euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (Casa Betania)
■ ăibavian, ăi 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)
■ ăitravian, 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)
• inbavian, 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)
• ăibavilan, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228. (Casa Betania)
• inbavian 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)

• ăibavilan, 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, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• inbavian 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, ăibavian, 585 mp, zonă rezidențială 
preț 14 euro/mp, tel. 0740/173103. (Mimason)
• loc de casă la preț fără concurență 570 mp, 
preț 300 mii., 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 Sântuhaăn, 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. 235.208,0724.620358. (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 0724.620358 
(Rocan 3000)
• intravilan, dn 7, fs 43 mp, st 3000 mp, posi
bilități apă gaz, curent, la 2 km de Deva, preț 37 
euro/mp, negociabil. Tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
■ inbavilan, st 4200 mp, fs 30 mp, posibilitate 
apă gaz, curent, la dn Deva - Hunedoara, preț 
14 euro/mp, negociabil. Tel. 0740/126029. (Prima- 
Invest)
• urgent, ta dn 7, zona sere Sântandrei, 2850 mp, 
deschidere mare, toate facilitățile aproape, preț 
20 euro/mp. Tel. 0722/564004, (Prima-lnvest)
• krtravian, 950 mp, fs 18 m, zona Vulcan, apă 
gaz, curent, preț 30 euro/mp, negociabil. Tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• inbavian, vizavi de Petrom, st 2250 mp, fs 9 m, 
apă gaz, curent, 2 drumuri de acces, preț 9 
euro/mp, tel. 211075, 0745666447, 0726130557. 
(Mondial Casa)
• intravian, Zăvoi, M. Sadoveanu, st 2600 mp, fs 
20 m, acces auto, gaz, apă, curent, ideal 
construcție casă sau 4 parcele a 650 mp. Preț 35 
euro/mp. Tel. 211075,0740/232043,0726/130557. 
(Mondial Casa)

Cumpăr teren (22)
• Unii, RapoH sau împrejurimi, cu acces la 
șosea, apă curentă energie electrică și gaz, 
minimum 5000 mp. Tel. 0720/400446.
• urgent, 5 hectare, intravilan, la șosea, Deva 
sau împrejurimi, plata imediat. Tel. 215212. 
(Prima-lnvest)
• intravilan, irin. 1000 mp, sau spațiu comercial, 
500 mp, Deva, situate pe DN 7, între gară și sediul 
Volvo, ofer prețul pieței, tel. 0746-225726,0254- 
213050. (Casa Majestic)
• extravilan, arabil, oriunde în județul Hune
doara sau în România, cu suprafața minimă de 
10 ha, tel. 0746-225.726; 0254-213050. (Casa 
Majestic'
• extravilan, situat între Deva si Hunedoara, st 
între 2000 și 4000 mp, ofer prețul pieței, tel. 0746- 
225.726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Vana 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 0724.620358 (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)

■ zonă ultracentrală st 50 mp, amenajat grup 
sanitar, vad deosebit încălzire, preț 46.000 euro, 
tel. 211075, 0726130557, 0747.779.751. (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)
• Inchăiez vilă pt 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.

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

Se vinde la licitație publică, în data de 
23 noiembrie 2005, ora 12.00, 

apartament cu 3 camere, situat în 
Deva, b-dul Decebal, bl. S, sc. 1, ap. 6.

Preț de strigare: 107.600 RON.

Licitația are loc la Biroul Executorului 
Judecătoresc Barboni Eugen, din Deva, 

sfr. Avram lancu, bl. H3, parter. 

Informații la telefoanele: 
0254/235.505,0254/213.563.

(34460)

• ofer ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lunâ, 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 garsoniera dec., mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă noua, tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)

MOBISTAR 
(dealer autorizat Connex) 

ANGAJEAZĂ 
(punct de lucru Deva)

- 2 «genți vânzări
Cerințe:
- cunoștințe contabilitate 
primară
- operare PC
- experiență în vânzări 
constituie avantaj

Relații la tel/fax:

S» 0258/831155
I 0722/445002.

• 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 + 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)
• 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 semimobilată 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, modem, 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 uigent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)mobilat, 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 oferi garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva, 
(ne)mobilat, prețuri diverse în funcție de zonă și 
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 î 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)
•de ndwiat hală pentru depozitare, zona Mihai 
Eminescu, st 120 mp, parțial încălzită înălțime 
de 480 m, parcare, păzită Preț 7 euro/mp +TVA 
neg;, tel. 235.208,0724.620.358 (Rocan 3000)
• ofer pt închiriere garsonieră Deva, dec., zonă 
bună, etaj intermediar, complet mobilată și 
contorizată, preț 80 euro/lună Tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)
• oferptînchirere 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 pț închiriere ap. 2 camere, complet 
mobilat și contorizat în Deva, preț 100 euro/lună 
Tel. 0721/055313. (Prima-lnvest)
• ofer pt închiriat ap. 2 cam. dec., zonal. Maniu, 
etaj intermediar, mobilat, totul nou, automată, 
aragaz, frigider, mobilier bucătărie cu toate 
dotările, centrală termică termopan peste tot, 
lamelar, gresie, faianță baie renovată, garaj. 
Preț 300 euro, se închiriază și în regim hotelier, 
preț 20 euro/zi de persoană (Mondial Casa)
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• ofer pt închiriat ap. 2 cam. dec., zona piață 
mobilat, utilat occidental, termopan, centrală 
termică totul nou, preț 250 euro. Tel. 2110750, 
0745666447,0726130557. (Mondial Casa)
• ofer pt închiriat garsoniere, zonele Dorobanți 
și Kogălniceanu, mobilate, utilate, decoman
date, etaj 2. Preț 100 euro. Tel. 211075, 
0726130557,0747779751. (Mondial Casa)
• ofer ap. 2 cam., mobilat, utilat, zona Gojdu, etaj 
2, contorizări. Preț 100 euro. Tel. 211075, 
0726.130.557,0745.666.447. (Mondial Casa)
• închiriez ap3 camere, zonaTeatru, etaj inter
mediar, centrală termică semidec., mobilat Preț 
120 euro/lună, neg. Tel. 0254/745374, 718833, 
0745-695473,0720-542223. (Partener-Hunedoara)

• vând ader hol cu 2 compartimente pentru 
încălțăminte, oglindă loc pentru haine, stare 
bună preț 15 milioane lei. Tel. 221060.
• 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, prețuri negocia
bile. Tel. 0742/618968
• vând fereastra din 2 canate și o ușă toate noi. 
Relații la tel. 0254/215795.
• vând garnituri masă 12 persoane, 8 scaune, 
nouă lemn masiv, sculptate. Tel. 0723/284005.

• vând foarte avantajos mobilă furnir nuc, 
recamier, bibliotecă masă 6 scaune, cuier fier 
forjat, frigider, 1 milion lei bucata și bucătărie 
modernă 6 milioane lei. Tel. 221328.
• vând mobilă de bucătărie, stare foarte bună 
preț 490 ron, negociabil. Tel. 0723/089146.

• vând pâtuț copii, cu saltea, preț 100 ron. Tel. 
222579.
• vând pâtuț metalic pentru copii, stare foarte 
bună, cu baldachin, perdeluță, leagăn, saltea, 
apărători, roți, preț 170 ron. Tel. 0740/953297.

(mobile schimb (30)
• schănb apartament 3 camere, 2 băi, bucătărie 
mare, cămară centrală proprie, Orăștie, Str. 
Mureșului, bl. 13/70, cu apartament 2 - 3 camere, 
central, etaj 1 - 2, Deva.

Auto românești (36)
• vând Arc 243 D, motor Brașov plus remorcă 1,5 
tone, stare bună acte la zi, preț 9.900 ron. Tel. 
245874,0723/335189.
• vând Dada 1310, af 1984, preț 30 milioane lei, 
negociabil. Tel. 237774.
• vând Dacia Solenza, af 2004, în garanție, 
metalizat, km putini sau schimb cu Dacia plus 

diferență Tel. 747266.
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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 Opel Agila, af 2001, Euro 4, extrase full 
sau schimb cu Matiz, Cielo sau Dacia, plus 
diferență Tel. 0745/789789.
• vând Renault 21, af 1987, VT 2007, injecție, 
geamuri electrice, preț 6500 ron, negociabil. Tel. 
0745/639022,226209.
• 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 Volvo V40,1,9 TDf, af 2001, full-electric, 
MP3 player, jenți 18 inch Al, înmatriculat, preț 
11.000 euro. Tel. 0723/301857.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând combinator pentru tractor 650, preț 
negociabil. Tel. 264257.
• vând plug 4 brazde. Informații tel. 0744/707976.

Piese, accesorii (42)
• vând 2 planetare, delco complet Cu fișe, 
mască ochelari, de Dacia 1300, toate noi, în țiplă 
și caroserie VW break, af 1984, cu geamuri și 
parbriz. Tel. 0747/223733.
• vând cutie viteze Saviem, foarte bună, motor 
Saviem, cu toate anexele, vibrochenul este rupt 
Tel. 616705.
• vând piese Aro 10 din dezmembrări. Tel. 
0254/248519, după ora 16,0745/600814.

Cumpăr garaje (44)
• Deva, str. Carpați, zona Liliacului, Imp. Traian,
Ofer, 420.000.000 ROL, tel. 0746-225726; 0254-
213050. (Casa Majestic)

Mobilier și interioare (47)
• vând birou lemn masiv, 80 ron, canapea exten
sibilă 2 persoane, 200 ron. Tel. 0726/613054.

Compania Națională de Administrare a 
Fondului Piscicol, cu sediul în București, orga
nizează, în peripada 23.11. - 25.11.2005, concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi pentru 
Filiala Timiș, pentru jud. Hunedoara:
Referent de specialitate - 2 posturi.
Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească 
persoanele în vederea participării la concurs, 
programarea probelor de concurs, locul susținerii 
concursului, precum și actele necesare înscrierii 
sunt afișate la sediul instituției.
Relații suplimentare la tel. 021/222.01.42, 
021/222.06.76. (34429)

SC EUROCONSULT SRL ARAD - FILIALA DEVA
lichidator al SC Bareily Prodimpex SRL Hunedoara 
scoate la vânzare pnn licitație publică cu strigare 

utilaje de prelucrare a lemnului (în bloc) 
aparținând S.C. BARELLY PRODIMPEX Ș.R.L. - societate în faliment -

Mașină de rindelult cu 4 capete, mașină de îndreptat, mașină de rindeluit la grosime, freză cu lanț, 
mașină de chertatși dimensionat, uscător de lemn marca Baschilc1 '2x60 mc), ferăstrău circular 

; : cu masă mobilă, mașină de ascuțit pentru cuțite plane, mașini de găurit etc. 
Valoarea de pornire a licitației: 292.770,16 RON +T.V.A.

Bunurile sunt situate în localitatea Dumbrăveni, str. Cuza Vodă, nr. 45, jud. Sibiu. Licitația va avea 
loc în date de 02 decembrie 2005, ora 14:00, la sediul lichidatorului din Deva, str M.

Kogălniceanu, nt 4, camllt), et. 1, jud Hunedoara. în caz de peadjuder-are, licitația se va relua în " 
datele de 05,07,12 și 14 decembrie 2005, la ora 14

Informații privind caietul de sarcini și taxa de participare la licitație se obțin ia sediul lichidatorului : 
sau lă fel.: 0254/231.279,0745/327.932

(34433);

Direcția Generală a Finanțelor Publice Hunedoara 
Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Deva 

Conform OG nr.92/2003 republicată privind Codul de Procedură fiscală art. 158, 
Administrația Finanțelor Publice Deva anunță licitația publică pentru:

- Spațiu de producție, situat în Deva, str. Bejan, nr.61, înscris în CF nr.6488/a, în 
suprafață de 342,82 mp, preț de pornire 131.080 RON, bunul aparține SC MAVI 
MODIMPEX SRL Deva, dosar de executare nr.184/2000, bunul este grevat de sarcini 
Ipoteca rang 1 BRD Deva, terenul aferent spațiului de producție aparține statului 
român.

Prețul nu conține TVA,
Licitația va avea loc în data de 05.12.2005, ora 10.00, la sediul Administrației Finanțelor 
Publice Deva.
Pentru participare, ofertanții sunt obligați să depună 10% avans din prețul de pornire a 
licitației, până la data de 02.12.2005, oferta de cumpărare și dovada emisă de organul 
fiscal teritorial că nu au obligații fiscale restante,
Cei care pretind vreun drept asupra bunului sunt rugați să înștiințeze organul de executare 
înainte de data stabilită pentru vânzare.
Informații la sediul A.F.P. Deva, Biroul colectare, executare silită persoane juridice, tel. 
0254/216.765. (34457)

Informația te ivi

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 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 (32131

Ministerul Educației și Cercetării organizează, 
în perioada 15 - 23.12.2005, concursul pentru 

ocuparea funcției de inspector școlar general 
din toate inspectoratele școlare județene, 

înscrierile la concurs se pot face în perioada 16 - 
30.11.2005. Metodologia de organizare și desfășurare 
a concursului, aprobată prin O.M.Ed.C. 
nr.5351 /28.10.2005, a fost pubficată în Monitorul 
Oficial al României, partea I nr. 986/7.11.2005. 1344301

SC ICPM SA Petroșani , în calitate de 
împuternicit al MEC - DGRM București, anunță 
publicul interesat asupra dezbaterii publice a 
Raportului la Bilanțul de mediu pentru închiderea 
și ecologizarea minei Țebea, jud. Hunedoara, ee 
va avea loc, în data de 21 decembrie 2005, la 
sediul EM Țebea.

Informații se pot obține la APM Hunedoara, cu 
sediul în Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, de luni până 
vineri, între orele 08.00 - 16.00. jwi.

SC MACON SA DEVA ANGAJEAZĂ
ECONOMIST

In cadrul Direcției economice compartiment AUDIT INTERN

Criterii de eligibilitate:
■ absolvent al Facultății de Științe 
Economice - specialitatea contabilitate
■ experiență în activitatea financiar 
contabilă (la agenfi economici) de 
minimum 5 ani
- act care să ateste calitatea de 
expert contabil

Abilitați:
■ spirit de inițiativă și de echipă, care să-i 
faciliteze integrarea în cadrul unui colectiv 
profesionist;
- calități relaționale, de comunicare, analiză și 
sinteză.
- cunoștințe și abilități foarte bune în utilizarea 
calculatorului: „Word, Exel, Access, Internet"

Se oleră: 
salariu atractiv

- posibilitatea de a munci 
într-un colectiv dinamic
■ șanse de perfecționare 
profesională și promovare
• contact direct cu mediul
economic.

CV-urile însoțite de scrisoare de intenție se depun la sediul firmei la adresa: str. Sântuhalm, nr. 1, Deva, jud. 
HUNEDOARA sau prin e-mail la adresa: dmuntean@macon.ro până la data de 05.12.2005.

Candidații selecționați vor fi contactați în termen de 5 zile, telefonic sau pe e-mail, pentru interviu. (34403)
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• vând urgent mobilă: canapea extensibilă, 
masă extensibilă furnir mahon, 6 scaune 
tapițate, masă sufragerie extensibili birou elev, 

bucătărie suspendată, 4 scaune, mască 
Chiuvetă, mobilă hol. Tel. 218084,0743/211074, 
0724/643045.
• vând ușâ nouă, cu tocuri late furnir stejar, 
735/2000 mm, deschidere dreapta, import 
Germania, preț 80 euro, negociabil. Tel. 
0745/096675,218308.
• vând vitrină cu oglindă 1 m/1,50 m, 4 scaune 
tapițate, mobilă bucătărie, mască chiuvetă 
nouă covoare persane 3,5/2,5 m, 3/2,5 m, 
bibliotecă cu birou atașabil, preț negociabil. Tel. 
0254/224891.

• vând convenabil schiuri Blizzard, 1,8 m, cu 
legături si clăpari Nordica împreună preț 2,3 
milioane lei. Tel. 221431, seara.

• vând fustă piele, nr. 50, lungă culoare neagră 
preț 80 ron, negociabil. Tel. 0788/610191.

Materiale de construcții (53)
• vând 5 mc bolțari și piatră de construcție. Tel. 
0254/215795.
• vând dstanțferi pentru fier-beton (pureci). Tel. 
0723/27569,214664

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)Televizoare (48)

• vând tv color Electronic, diag. 37 cm, preț 2 
milioane lei; masă de bucătărie cu 2 scaune, preț 
800.000 lei. Tel. 214814.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

» vând convenabil video Panasonic, preț 3,5 
milioane lei. Tel. 221431, seara

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând două aparate foto, Smena 8 rusesc și 
Olympia japonez, prețuri convenabile. Tel. 
0747/223733.
• vând Nokia 3200, stare perfectă preț 180 ron. 
Tel. 0723/227569.
• vând Nokia 3410 la 140 ron și cedez abona
ment Connex de 4 dolari/lună, ofer 50 ron. Tel. 
0722/161644.
• vând telefon Motorola C 350, color, sunete 
polifonice, căști, in cutie, preț 150 ron, negociabil 
și Nokia 3410,6 luni vechime, 3 - 4 zile SB, 110 ron, 
negociabil. Tel. 0724/392810.

• cumpăr ilustra vei.. înainte, de anul 1950, 
monede, insigne, medalii. Tel. 222579.
• vând timbre filatelice România, din perioada 
1946 -1993, cu reducere față de lista de prețuri 
2085. Tel. 222579.

Electrocasnice (56)
• vând combină frigorifică Privileg, 4 sertare, 
preț 4 milioane lei, pernă electrică pentru masaj, 
preț 400.000 lei. Tel. 0254/718852.
• vând congelator 5 sertare, 300 ron; chiuvetă 
baie cu suport, 30 ron; faianță albă 15/15,3 cutii, 
negociabil. Tel. 0254/229657.
• vând congelator Arctic, 5 sertare, stare foarte 
bună preț 23 milioane lei. Telefon 221431, seara.
• vând frigider 320 litri, sub licență Zanussi, 
dezghețare automată preț 3 milioane lei, și tv 
color Goldstar, cu telecomandă preț 3 milioane 
lei. Tel. 214814.

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

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• Vând 2 porci, peste 180 kg. Tel. 237774.

Instrumente muzicale (60)

• vând palton, lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54 - 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
și o fustă piele, nouă nr. 38 - 40, preț negociabil. 
Tel. 212272,0723/732560.

• vând orgă Keyboard Roland E15, putere 2x5 
W și difuzoare încorporate, secție ritmică acom
paniament pian excelent, strings, brass și efecte 
excelente, preț convenabil. Relații la telefon 
0747/223733.

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

1. Comtim;
2. Stația de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă 
Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția 
Zamfirescu - B-dul 
Decebal;
6. Cepromin;
7. Dobra - la Coopera
tiva de Consum;
8. Ilia - Centrul de 
schimbare a buteliilor

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

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 modem și sigur;f • 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.

Comemorări (76)

Cu adâncă durere în suflet familia anunță împlinirea unui an de când scumpul nostru soț, tată, socru și bunic .
DOGAN NICOLAEdin satul Zdrapți, nu mai este printre noi. Te vom păstra mereu în sufletele noastre. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

• vând pian vienez „Wirth”, coadă scurtă, placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate. Tel. 221431, 
seara.

Altele (61)
• cumpăr europaleți. Tel. 0726/379220, 
0745/662433.
• cumpăr lăzi plastic deșeu, paleți. Tel. 
0723/301857.

• vând candelabre cristal de Boemia, stare 
perfectă, 3 brațe, și un ceas de mână Doxa, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând cântar platformă, fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 080/030 m, stare ireproșabilă, preț nego
ciabil.Tel. 212272,0723/732560.
• vând cazan țuică 70 litri, motocicletă IJ cu 
ataș, motor electric 2,2 kw, butoi varză 400 litri. 
Tel. 236944.
• vând gunoi grajd, orice cantitate, Deva, str. 
Călugăreni, nr. 38.
• vând la prețuri mici siropuri concentrate 
pentru consum casnic, sifonerii, dozatoare TEC, 
îmbuteliate sau vrac, la butoi. Tel. 0745/096675, 
235320.
• vând meșă păr natural, 30 ron; monede argint, 
preț negociabil, și candelabre 3 brațe, preț 35 
ron, negociabil. Tel. 0788/610191.
• vând societate comercială cu profil auto, fără 
activitate, fără datorii, preț 6 milioane lei. Tel. 
0742/618968.
• vând. In Deva, presă inox pentru filtrarea 
lichidelor alimentare: sucuri, vinuri, preț 300 
euro, negociabil. Tel. 0745/096675,218308, seara
• vând cănicior copii DH5, nou, 3 poziții, culoare 
albastru, stare excepțională, preț 160 ron, nego
ciabil. Tel. 0254/230784
• cumpăr lăzi plastic deșeu, paleți. Tel. 
0723/301857.
• vând 2 bazine inox dreptunghiulare pe suport 
metalic 250/180/70, capacitate 2000 litri fiecare, 
posibilități răcire lichide alimentare, preț 300 
euro bucata, negociabil. Tel. 0745/096675,218308, 
212057.
• vândgeamwi de sticlă în stare foarte bună 
Tel. 0726/158688
• vând goblenuri cusute, la preț avantajos. Tel. 
0788/571401.
• vând bi Deva, 10 butoaie inox pentru bere, 
capacitate 60 litri fiecare, preț 1300.000 lei 
bucata. Tel. 0745/096675,218308 212057.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Stănculea Emanuel Andrei. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Voica Adrian. Se declară nul.

• pierdut legitimație persoană cu handicap pe 
numele Rășpop Crăciun loan, Se declară nulă.

Apeluri (65)
• lucrez In Hunedoara, caut sponsorul din 2004 
(Hunedoara, scrisoare la Geoagiu). Tel. 
0741/790574.

Matrimoniale (69)
• tânăr, 31 de ani, cu tot ce este necesar, doresc 
cunoștință tânără serioasă româncă fără 
obligații, cu liceul. Relații: OP Orâștie, CP 17.

Prestări servicii (72)
• efectuez menaj o zi pe Săptămână sâmbăta 
Tel. 0726/613054.

• SC Reflexe Viral Sibiu organizează 
înscrieri pentru a doua serie a cursurilor de 
maseur. Cursurile încep în data de 
25.11.2005. Tel. 0726/323236,0722/756092.

• SC VITROS SRL laborator analize medi
cale, situat In Deva, Aleea Transilvaniei, bl 
7, parter, efectuează in perioada 14 ■ 30 
noiembrie 2005 analize compensate de 

către CNAS.

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

229611,0740/953297.

• SC Emil Prest SRL execută lucrări de 
zidărie, dulgherie, tencuieli exterioare și 
Interioare, faianță, gresie, parchet lametar, 
zugrăveă toate fa in preț avantajos. Suiați 
acum! Tel 0724/492920.

Pierderi (62)
• găsit cheie autoturism pe șoseaua Simeria ■ 
Deva Nu solicit recompensă Tel. 0741/790574, 
0724/821161.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Leczfalvi Ileana Noemi. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Rentea Fabius Bogdan Simion. Se declară nul.

• Fundația Muncii Deva organizează 
cursuri de calificare, la cele mai mid 
prețuri, fa meseriile: zidar, instalator, sudor, 
tâmplar, croitor, ospătar, brutar, bucătar, 
vâmător. laborant a| calculator,
comann asisiem rdai. înscrieri pana ia 
28112005. Relații: Deva 216138, Hunedoara 
713460, Brad 0745/650830, Petroșani 543920, 
Lupeni 0729/014065, Petrila 550648, Uricani 
511119, Hațeg 0740/107368, Orâștie 241291

INFORMAȚII 1)F UTILIZARE A TALONULUIa

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 riu 
trebuie decât să veniți la sediul nostru. Vă așteptăm 
într-un ambient plăcut și veți avea parte de o deservire 
impecabilă. Așteptăm sugestiile, părerile dvș. Ja 
adresa de e-mail lâura.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 tot județul Hunedoara

EVIDENTIAZĂ-TE!
f

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

DATE PERSONALE VARIANTA ALEASA
NtME FWEHDME «mm . si .k.. 2 3 4...... .! 1 -T

Anunț Gratuit li apariție «4 lei 1 apariție 1 apariție -10 lei
s swim * * is m stefaffții*  aoiei , 5 apariții• 4« lei

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

• societate de transport cu sediul în Deva 
angajează conducător auto, cat. C + E, 
pentru transport intern. Relații la tel. 
0254/221190..

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.

PRIMA APARIȚIETEXT

i • chioșcul de ziare de lângă Comtim;
! • chioșcul de ziare din stația de autobuzi 
j Orizont" Micro 15;
j • chioșcul de ziare de lângă Galeriile de I 
] Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă Alimentara i

I Dacia;
i • chioșcul de ziare intersecția
: Zamfirescu B-<lul Decebal;
| • Cepromin:
i ♦ Cooperativa de consum-Dobra;
I • Centrul de schimbare a buteliilor lila.

mm.

Decese (75)

Familia îndoliată anunță cu durere în suflet încetarea din viață a celui care a fost
doctor veterinar CIOBANU PETREîn vârstă de 63 de ani. Corpul neînsuflețit se află depus la Capela Cimitirului Catolic de pe str. M. Eminescu Deva, iar înmormântarea va avea loc miercuri 16 noiembrie, ora 13. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Aducem un ultim omagiu celui care a fost nașul nostru drag
dr. PETRE CIOBANUSincere condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Familia Iacobescu

• Test Flag SRL organizează cursuri pentru 
utilizarea calculatorului la nivel european 
(ECDL), nivele diferite de pregătire pentru 
elevi, pensionari și adulți. înscrieri și 
informații suplimentare la sediul nostru: 
Deva, Boul 22 Decembrie, nr. 37 A (Clădirea 
Cepromin), etaj 2, camera 221. Tel. 
0254/212070; fax 0254/218111.

• 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.

• porii, garduri, balustrade, scări interioare 
orice model, din fier forjat TeL 0254/237533, 
orele 8-15.

Oferte locuri de muncă (74)

• SC DANIELLE COMPANY SRL CU sediul in 
Deva, Str. Rândunicii, nr. 6, angajează 
mecanic pentru mașini de cusut Relații la 
teL 0254/206094.

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

• firmă producătoare de apă minerală și 
băuturi răcoritoare angajează pentru 
județul Himedoara merchandiser. CV-urfle 
se trimit fa fax «u/mw, cu mențiunea 
pentru post merchandiser.

• societate comercială angajează vânză
toare pentru chioșc non stop. Ratați la teL 
0722/148473,0254/263472, după ora 20.

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

Sperăm că 
produsul nostru vă 

este de folos și data 
viitoare ne veți 

alege din nou pe 
noi. Pentru orice 

informații vă rugăm 
să ne contactați ia 

tel. 0254/211.275

Anunțurile se preiau zilnic, între orele 9 și 15 la sediul redacției și se vor publica în pagina 
de mică publicitatea cotidianului nostru. Redacția nu iși asumă responsabilitatea pentru 
—at -rar1 <4o —— 1—— — . 14—4—

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
mailto:ura.contra@informmedia.ro
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• Misiune ratată. Robotul experimental Minerva al agenției spațiale nipone Jaxa, care ar fi trebuit să ajungă pe asteroidul Itokawa, aflat la 300 de milioane de kilometri distanță de Pământ, și-a ratat obiectivul și nu mai transmite semnale.i • Premiate. „Ryna", în regia Ruxandrei Zenide, și „Moartea domnului Lăzărescu" de Cristi Puiu au obținut premiul special al juriului la festivalul de la Cottbus, respectiv premiul Signis la Sevilla.

Au salvat autobuzele roșii
■ Turiștii au salvat de la 
dispariție celebrele auto
buze cu două etaje din 
Londra.

Londra (MF) - Vechile autobuze roșii Routemasters, care nu au uși și Ie permit pasagerilor să urce și să coboare după bunul plac chiar și acolo unde nu există stații amenajate, vor continua să circule pe două trasee turistice din Londra. „Turiștii care vin
Misterele lui Marlene

Berlin (MF) - Două cărți despre Marlene Dietrich, una scrisă de fiica acesteia și alta de un ziarist, încearcă să păstrundă misterele care viață divei germane.„Să scrii o carte despre mine, pentru că ești singura care poate face asta. Dar să o scrii după ce mor”, i-a spus Marlene fiicei sale, Maria Riva, care locuiește în Statele Unite. Maria Riva dedică această carte ultimilor ani din viața lui Marlene Diet- rich.Cartea include poeme, eseuri și alte note personale scrise de Dietrich. Marlene Diet- rich „era schizofrenică, alcoolică și detesta sexul”, a declarat Riva, care a avut o relație extrem de agitată cu mama ei.A doua carte, a cărei prefață este scrisă tot de fiica divei, este scrisă de ziarista Birgit Wetzig-Zalkind și intitulată „Marlene Dietrich la Berlin”, punând accentul pe tinerețea actriței în capitala germană.

Primarul, mându de autobuze
(Foto: EPA)

la Londra vor să testeze aceste minunate autobuze vechi pe care le-au văzut la televizor sau în filme”, a explicat primarul capitalei britanice, Ken Livingstone, care a inaugurat, ieri, două linii pe care vor circula astfel de vehicule.Ultimul Routemaster, care funcționează pe linia 159 din sistemul londonez de transport în comun, va ieși din serviciu la 9 decembrie. Autobuzele cu două etaje au fost înlocuite treptat, în ultimii ani, de modele moderne, cu uși închise și care pot transporta un număr mai mare de pasageri.
Fără locuriDotat cu o platformă deschisă în partea din spate, autobuzul Routemaster, care a fost conceput în anii 1950, este considerat foarte periculos și puțin practic. El nu le poate asigura pasagerilor locuri pe scaune și trebuie să aibă la bord două persoane: șoferul și taxatorul care vinde și verifică biletele.

Patru trofee la Vibe Awards

Voodoo
Londra (MF) - Angelina Jolie a blestemat-o pe Jennifer Aniston pentru a câștiga afecțiunea lui Brad Pitt, susține un expert în vodoo, citat de Female First online. Un prieten apropiat la lui Brad Pitt a descoperit un flacon misterios care conținea „praf gri” în compartimentul pentru mănuși din mașina actorului. Ulterior, actorul i-a spus prietenului său că flaconul conține „cenușa unui liliac”.Autorul unei lucrări referitoare la magia voodoo, „Voodoo Spellbook”, conoscut drept „Snake”, susține că ciudatul cadou din mașina lui Brad Pitt este o formă de magie neagră. El susține că Angelina Jolie, cunoscută pentru afinitățile sale pentru magie, ar fi apelat la vrăji pentru a i-1 fura pe Pitt lui Jennifer Aniston.

Shakira (Foto: epa)

Complexată
Londra (MF) - Shaki
ra a declarat recent 
că nu îi place să își 
arate corpul în video- 
dipurile pe care le 
filmează pentru 
melodiile sale. Vedeta 
a dedarat că respectă 
întotdeauna dorința 
mamei ei de a-și 
expune doar 
abdomenul în video- 
dipuri. „Atunci când 
se uită la videodipurile 
mele, oamenii ar 
putea crede că sunt 
extrem de agresivă 
din punct de vedere 
sexual, însă realitatea 
este total diferită. 
Sunt foarte complex
ată de corpul meu", a 
declarat cântăreața în 
vârstă de 28 de ani.

Londra (MF) - Cântăreața Mariah Carey a obținut patru trofee la ediția de anul acesta a Vibe Awards, fiind premiată la categoriile „Artistul anului”, „Cea mai bună melodie R&B”, „Cea mai bună performanță R&B a anului” și „Cel mai bun album R&B al anului”. Cel mai recent album al lui Carey, intitulatTot la Vibe Awards, The Diplomats au câștigat trofeul la categoria „Cel mai bun grup”, în timp ce Kanye West a fost desemnat „cel mai bun rapper”.

Cântăreața Mary J Blige a primit trofeul „VLegend” pentru cei 15 ani de activitate în industria muzicii. „Ca un phoenix, am fost puternică și nu m-am sinucis”, a declarat Blige, referindu-se la problemele pe care le-a avut cu consumul de droguri și depresiile.Keyshia Cole a primit „Next Award”, în timp ce fiul lui Bob Marley, Damian, a obținut premiul „Boomshot”. R Kelly a câștigat trofeul „Reelest Video” cu „Trapped in the Closet”.

Născută în zodia Balanță, este pasionată de modelling, party- uri cu prietenii și automobilele.

O crimă șochează americanii

Micuța filipineză e fascinată de papagalii dintr-un parc aflat în Quezon City, la nord-est de Manila. (Foto: epa)

■ Un adolescent și-a 
răpit prietena, în vârstă 
de 14 ani; după ce i-a 
ucis părinții.

Lititz - Un tânăr în vârstă de 18 ani i-a asasinat pe părinții prietenei sale după care a răpit-o pe fată. Poliția a emis un mandat de arestare pe numele lui David G. Ludwig și încearcă să-l găsească, pentru a o salva pe Kara Beth Borden, în vârstă de 14 ani.Ultima oară fata a fost văzută dummfe dimineața, acasă, împreună cu părinții, în Warwick Township. Poliția spune că, înainte de crimă cu câteva ore, fata s-a certat cu părinții pentru că a întârziat foarte mult în oraș. Potrivit
Kara (Foto: FAN)anchetatorilor, Kara a fost supusă unui adevărat interogatoriu de Michael și Cathryn Borden. La numai câteva ore de la incident, pă

rinții fetei au fost uciși chiar de prietenul acesteia, iar Kara a fost luată ostatică. Cel puțin așa presupun polițiștii, existând insă și posibilitatea

ca ea să fi plecat cu Ludwig de bunăvoie.Stephanie Mannon (16 ani) a declarat că Ludwig și Cara se întâlneau în secret. Pă- - rinții fetei nu erau de acord cu prietenia dintre cei doi din cauza diferenței de vârstă.
Două capete de acuzareLa momentul crimei, în casă se aflau toți cei cinci copii ai lui Michael și Cathryn Borden. Patru dintre ei au reușit să fugă la timp din casă. „în acest moment, nu avem idee unde se află”, a spus șeful Poliției, William Seace. Poliția a emis un mandat de arestare pe numele lui David G. Ludwig pentru două capete de acuzare: crimă cu premeditare și răpire.

Victoria și-a mărit sânii
Londra (MF) - Un document prezentat de un ziar intr-un proces pe care îl are cu soții Beckham demonstrează că Victoria Beckham a plătit 10.000 de lire sterline în 1999 pentru o operație de mărire a sânilor, scrie tabloidului The Sun. Deși există dovezi care arată că a făcut operație pentru a-și mări sânii, Victoria a negat mereu acest lucru.

La poarta lui Blair (Foto: epa)

l-au pus cărbuni în fața casei
Londra (MF) - Organizația ecologistă Greenpeace a descărcat, ieri, cărbune la căile de acces pe Downing Street, unde este situată reședința premierului britanic Tony Blair, protestând astfel împotriva eșecului înregistrat în combaterea modificărilor climaterice. Poliția britanică nu a efectuat arestări. Biroul premierului britanic a refuzat să facă orice comentariu.

„Am blocat Downing Street descărcând cărbune, pentru că Blair a dat greș. Sperăm că-și va petrece ziua la birou, pentru a lucra la protocolul de la Kyoto și a găsi o modalitate de reducere a emisiilor de noxe din Marea Britanie, deoarece până acum nu a făcut decât să țină discursuri”, a declarat Stephen Tin- dale, directorul general al organizației Greenpeace.
ACUM SĂ MERGEM ACASĂ Șl 
SĂ NE ASCULTĂM MESAJELE!

Cel mai mare telescop optic din emisfera sudică a fost inaugurat în Africa de Sud, în a- propiere de satul Karoo. Construirea lui a durat cinci ani. (Foțo: epa)


