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La Hațeg se lucrează pentru modernizarea drumului care face legătura cuPetroșani. (Foto: Traian Mânu)

Fals în acteHunedoara (M.T.) - Cristinel A., 27 de ani, din județul Olt, este cercetat de polițiștii Biroului de Investigare a Fraudelor Hunedoara care i-au documentat că, în calitate de administrator al unei societăți comerciale din Hunedoara, în perioada august - septembrie 2004, a falsificat 10 facturi fiscale, pe care le-a evidential în contabilitate. Suma totală cu care s-a sustras de la plata impozitelor către stat a fost de 22.177 lei RON. Este cercetat pentru fals în înscrisuri, fals intelectual și evaziune fiscală.

Pentru mașina ta!Vrei să-ți cumperi o mașină, ai nevoie de transport? Soluția ta este “Cuvântul Liber”!DE CE? Pentru că noi am lansat campania “Pentru mașina ta!” Suntem ghidul tău în domeniul TRANSPORT și îti oferim soluția pentru problemele tale legate de deplasare! în fiecare miercuri alege TRANSPORT din pagina 9!
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Valea refuză mineriada
■ Minerii din Vale au 
anunțat că nu susțin 
acțiunea de protest a 
colegilor din Oltenia.

Petroșani (M.S.) - Minerii din Valea Jiului nu vor participa la mitingul de protest programat la București, pen

tru data de 25 noiembrie, de Centrala Națională Minieră, a declarat președintele Ligii Sindicatelor Miniere Valea Jiului (LSMVJ), Zoltan Lakatos. „Vrem să ne rezolvăm toate problemele pe calea dialogului și nu prin proteste. Pe de altă parte, știm că mineri- adele ne-au adus numai

deservicii. Noi privim lucrurile altfel decât prin forță”, a spus liderul sindical.Președintele LSMVJ a menționat că organizația sindicală pe care o reprezintă nu face parte din Centrala Națională Minieră, ea fiind afiliată Confederației Meridian. El a precizat că și această confe

derație ar intenționa organizarea unei acțiuni de protest in București, pe data de 24 noiembrie.O hotărâre de reprezentare a minerilor din Valea Jiului la acțiunea Confederației Meridian ar putea fi luată joi, 17 noiembrie, în Consiliul de Coordonare a Ligii.

Răcirea vremii favorizează apariția rinosinuzitelor, farin- gitelor și otitelor acute. în această perioadă sunt mai numeroși cei care consultă medicul specialist ORL pentru diagnosticare și prescrierea tratamentului necesar vindecării acestor suferințe supărătoare. (Foto: Traian Mânu)

Profesorii luptă pentru salarii
■ Conflictul dintre das
căli și Guvern s-a trans
format într-o luptă 
acerbă pentru salarii.

Deva (I.J.) - Scopul profesorilor este acum clar: vor salarii mai mari, iar altceva nu mai contează. Școala nu va începe nici astăzi și nu se poate preciza o dată anume

când va începe, afirmă liderul Sindicatului „Spiru Haret” Hunedoara, Paul Rusu.„Avem o singură revendicare, mare de tot: salariile. Astăzi se judecă în regim de urgentă cazul liderilor de sindicat târâti în judecată de Guvern. Dacă decizia judecătorilor nu va fi în favoarea noastră va fi ignorată și se va rejudeca atunci la Strass-

bourg. Vrem să se respecte legea”, afirmă Rusu.Pentru moment, sindicaliștii au renunțat la celelalte revendicări solicitate până acum, apreciind că pentru cadrele didactice banii contează. „Considerăm că degeaba se dotează școlile dacă se va lucra cu dascăli nemoti- vati financiar”, subliniază Rusu. /p.3

Paint-ball la
Căprioara

Deva (T.S.) - Astăzi, la ora 17, va avea loc o competiție de paint-ball între reprezentanții politiei hunedorene și presă. Inițiativa organizării a- parține Cuvântului liber și poliției hunedorene.
Carantina continuă
■ Redeschiderea târ
gurilor depinde de neu
tralizarea focarelor de 
gripă aviară din țară.

Deva (L.L.) - în toate târgurile de animale din județ, măsura interzicerii comercializării păsărilor și a porcilor se menține. Carantina ar fi trebuit suspendată, dar din cauza apariției unui nou focar de gripă aviară, în județul Tul- cea, „comercializarea porcilor și a păsărilor este în continuare interzisă. Se apropie Crăciunul și în perioada ime-

diat următoare târgurile vor trebui deschise, îndeosebi pentru comercializarea porcilor”, spune purtătorul de cuvânt al DSV Hunedoara, Aurel Per- ian. Direcția Sanitar-Veteri- nară Hunedoara a instituit, în luna octombrie, măsura interzicerii comercializării porcilor și păsărilor în târgurile și piețele publice din Hunedoara, pentru ca teritoriul județului să nu fie afectat de virusul gripei aviare, iar ca măsură suplimentară s-a interzis și mișcarea în afara județului a tuturor speciilor de păsări și porci.
nit astăzi cu locuitorii suburbiilor pariziene. Să fie oare semnul unei împăcări pe calea găsirii de soluții sau o vizită menită să refacă imaginea „arsă” a sistemului din această țară? (foto: epa)
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• Administrație criticată. Foștii membri ai 
comisiei de anchetă privind atentatele de la 
11 septembrie au reproșat, luni, Guvernului 
american că nu depune suficiente eforturi 
pentru a împiedica rețeaua al-Qaida să achi
ziționeze arme de distrugere în masă.

Revocarea, neconstitutională

în turneu în Asia [
Washington (MF) - 

George W. Bush a pără
sit, luni, Washingtonul, j 
pentru a Începe un tur- î 
neu de o săptămână în i 
patru țări din Asia, în ; 
cadrul căruia se va con*  
centra asupra comerțu
lui, a luptei împotriva î 
gripei aviare, dar și a- 
supra drepturilor omu
lui. Președintele ameri- i 
can a precizat că dorește i 
să susțină apărarea i 
drepturilor omului și a i 
libertății de cult în Chi
na și, mai ales, să asiste i 
la o ceremonie religioa
să împreună cu chinezii. 
Vizita sa în Japonia, Co- î 
reea de Sud, China și î 
Mongolia se Va concen- ș 
tra asupra schimburilor j 
comerciale, precum și Ș 
asupra gripei aviare.

Criză de 
identitate
Paris (MF) - Revoltele 
din suburbiile france
ze dezvăluie „o criză 
de identitate" a so
cietăți, a dedarat, 
luni, președintele 
Jacques Chirac, care 
a promis solemn o 
serie de inițiative îm
potriva discriminării. 
Adresându-se france
zilor direct, pentru 
prima dată de la îh- 
ceputul violențelor, la 
27 octombrie, Chirac 

a apreciat că aceste 
revolte - fără prece
dent în aproape 40 
de ani - dezvăluie „o 
criză de orientare, o i . 
criză de repere, o oi- I 
ză de identitate".George W. Bush (Foto: epa)

Atac SinUCÎCiaȘ O mașină-capcană a 
explodat luni la Bagdad, în urma deflagra
ției fiind uciși trei oameni și răniți alți 
șase. (Foto: EPA)

Jacques Chirac
(Foto: EPA)

■ Curtea Constituțională 
a decis că revocarea pre
ședinților Camerei și Sena
tului e neconstituțională.

București (MF) - Curtea 
Constituțională a decis, luni 
seara, că arti Jele din Regu
lamentele celozitouă Camere 
referitoare la revocarea din 
funcție a președinților Came
rei Deputaților și Senatului 
sunt neconstituționale, admi
țând parțial contestațiile PSD 
și PRM.

Dezbaterile privind sesiza
rea pe tema Regulamentelor 
s-au desfășurat vineri și luni, 
când decizia a fost luată după 
12 ore de dezbateri.

Atât la Regulamentul Sena
tului, cât și la cel al Camerei, 
Curtea a decis că articolele

Deflagrația a vizat un fast-food american din Karachi (Foto: epa)

Atentat în sudul Pakistanului
■ Atacul din orașul 
Karachi a fost revendicat 
de Armata pentru Elibe
rare din Balucistan.

Karachi (MF) - Cel puțin șase persoane au fost ucise, ieri, în urma exploziei unei ma- șini-capcană care a vizat un fast-food american din Karachi, metropola din sudul Pakistanului.

privind revocarea din funcție 
a președinților contravin arti
colului 64. alin. (5) din Consti
tuție, conform căruia Birouri- »..... ...........

Nu pot încă să comentez decizia, 
pentru că trebuie să așteptăm 

motivarea.
Premierul Tăriceanu 

...................................................... ti 
le permanente și Comisiile 
parlamentare se alcătuiesc po
trivit configurației politice a 
fiecărei Camere.
Așteaptă motivația

Premierul Călin Popescu 
Tăriceanu a declarat, ieri, că 
nu dorește să comenteze încă 
decizia Curții Constituționale 
privind schimbarea președin
ților celor două camere ale

Automobilul-capacană a explodat la ora locală 8:40 în parcarea unui restaurant Kentucky Fried Chicken, aflat în centrul de afaceri din Karachi, care este situat în apropierea mai multor mari hoteluri internaționale.Poliția consideră că explozia - de foarte mare intensitate, care s-a auzit în întreg centrul orașului - a fost, fără nici un dubiu, provocată cu a- 

Parlamentului și că se va pronunța pe acest subiect după ce va analiza motivarea Curții. ,„Nu pot încă să comentez decizia, pentru că trebuie să așteptăm motivarea și în mo- meiitul în care vom avea motivarea, atunci vom ști mai exact care este punctul nostru de vedere. Pană atunci, mă abțin de la orice alt comentariu”, a spus Tăriceanu.întrebat dacă apreciază decizia Curții Constituționale drept una politică, având în vedere componența acesteia, premierul a precizat din nou că va comenta pe marginea a- cestui subiect la momentul potrivit.Tăriceanu a evitat să precizeze și dacă Alianța va mai continua, în aceste condiții, 

jutorul unui mecanism telecomandat.Atentatul s-a soldat și cu un număr de răniți, deocamdată nestabilit. Explozia, urmată de o coloană de fum dens, a distrus restaurantul și o sucursală a unei bănci aflată în apropiere și a provocat incendierea mai multor vehicule. Atentatul a fost revendicat de Armata pentru Eliberare din Balucistan (BLA).

Călin Popescu Tăriceanu
(Foto: DAIS)demersurile de schimbare a președinților celor două Camere ale Parlamentului, precizând că trebuie așteptată motivarea Curții, urmând ca o decizie să se adopte în cadrul Alianței și al Coaliției.

Șanse mari 
de aderare

Londra (MF) - România și Bulgaria au șanse mari să adere la UE în 2007, cu condiția să intensifice ritmul pregătirilor pentru a se conforma cerințelor grupării, potrivit unui sondaj realizat, ieri, de Reuters.Sondajul, realizat în perioada 10-14 noimebrie pe baza a peste 30 de interviuri cu analiști, arată că cele două state au peste 70% să adere la UE în 2007, în pofida a- vertismentelor Comisiei Europene de amânare cu un an a deciziei.Din totalul celor intervievați, 24 au considerat că România are peste 50% șanse să adere la UE în 2007, în timp ce pentru Bulgaria 25 au prognozat acest lucru.Potrivit raportului a- nual al UE, cele două state trebuie să elimine corupția, crima organizată, să-și întărească granițele și să reformeze sistemul juridic.

Lecția Seniorului
Doru Sinaci_________________________________________
•devarvlșșarad.roS-au scurs zece ani de la trecerea la cele veșnice a lui Cor- neliu Coposu, cel care și-a binemeritat titulatura - postumă, firește - de Senior într-ale politicii românești. Socoteală simplă, deoarece Corneliu Coposu a construit și a ordonat o structură politică democratică (am numit Convenția), fără să ceară nimic pentru sine și fără să se compromită prin obsesia deținerii puterii. Când a murit, în toamna lui 1995, aveam să asistăm la cel mai mare miting politic post-de- cembrist, peste un milion de români strângându-se să-l însoțească pe ultimul drum. De aici și până la câștigarea alegerilor în 1996 de către Convenția Democratică n-a mai fost decât un Eas, iar România a luat o notă ună în ochii Occidentului, făcând prima schimbare de regim 

politic din ultimii 50 de ani pe cale democratică și prin alegeri libere.Ce-i drept, când a trecut în veșnicie, Seniorul lăsase Convenția Democratică deja închegată, cu un candidat la președinție deja desemnat și cu un program politic și de guvernare alcătuit până în cele mai mici amănunte. Astfel, câștigarea alegerilor a venit aproape de la sine, fără eforturi deosebite din partea politicienilor strânși sub umbrela Convenției.Ceea ce a urmat, știm cu toții. Plini de ifose și săraci de știința guvernării, cederiștii au distrus în patru ani tot ceea ce construise Seniorul înaintea lor. De dragul puterii și mai ales de dragul îmbogățirii prin exercitarea acesteia, cedereii mari și mici s-au pus 

pe căpătuială, scuipând cu dispreț ori de câte ori li se pomenea de memoria Seniorului. Din foști monarhiști au devenit republicani veritabili, refuzând să mai întrețină relații normale cu fostul suveran, de teamă că își pierd privilegiile.Victor Ciorbea promitea reformă pe pâine tuturor românilor, până când n-a mai văzut luminița de la capătul tunelului. Glumețul Radu Vasile a abordat guvernarea de pe poziții exclusiv poetice, sărăcind România de câteva miliarde de dolari și obli- gându-l pe președintele Emil Constanținescu să-l destituie. în final, înainte de pierderea alegerilor, dintr-o răbufnire de orgoliu, președintele Constantinescu și-a afirmat public profunda-i scârbă față de toată clasa politică dâm- bovițeană.Drept urmare, PNȚCD-ul, partidul lui Corneliu Coposu, nici n-a mai intrat în Parlament, iar Ion Iliescu a câștigat detașat alegerile.Intr-atât de mult au compromis cei arătați mai sus actul gu

vernării și ideea Convenției Democratice, încât Theodor Stolo- jan și Traian Băsescu au fost obligați să renunțe la această denumire în favoarea Alianței Dreptate și Adevăr, cu toate că denumirea de Convenție Democratică ar fi corespuns mai bine cartelului politic aflat astăzi la putere. Cu toate că, dacă ne gândim mai bine, două compromiteri ar fi fost prea mult chiar și pentru onorabila denumire închipuită de Corneliu Coposu.
A.In final, ajungem și la titlul comentariului de față, adică la lecția Seniorului. O lecție extrem de simplă: să faci cât poți de mult și să nu ceri nimic în schimb.Putem vedea și cu ochiul liber că nici un politician român nu a învățat-o sau nu vrea să o aplice. Nici măcar Ion Diaconescu, urmașul lui Corneliu Coposu în fruntea Convenției Democratice, nu a aplicat această lecție, preferând să dețină și funcția de președinte al Camerei Deputaților. Nici măcar liderii societății civile - autoproclamați, în mare majoritate - nu stau deoparte, acolo 

unde le-ar fi locul, și se înghesuie la ligheanul de bucate, terfelind și această ultimă redută a civismului românesc.Sindicatele s-au compromis și ele, Armata s-a dus în NATO, iar Biserica se străduiește din răsputeri să calce în urma murdară a politicii românești.Nu închei comentariul de față fără a pomeni și despre o altă lecție a Seniorului, lecție cât se poate de actuală în săptămâna pe care tocmai o începem și când în Parlament intră în dezbatere proiectul legii minorităților. într-un interviu pe care am avut privilegiul să-l iau Seniorului, l-am întrebat despre cum vor rezolva în interiorul Convenției Democratice problema UDMR, dacă liderii acestei uniuni vor veni cu pretenții inacceptabile.Răspunsul a fost cât se poate de clar: Le vom spune un NU democratic... ♦ * * Punctele de vedere exprimate de a colaboratorii ziarului nostru în v rubricile de opinii nu coincid neaparat cu cele ale redacției.
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Greve si amenințări, în valuri• Plăți. Contribuabilii care realizează venituri din activități independente și din cedarea folosinței bunurilor au obligația să achite până la 15 decembrie ultima rată din cadrul plăților anticipate a impozitului. Plata se face la organul fiscal de domiciliu. (C.P.)
• Se schimbă încasatorii. Conform unui proiect de lege aprobat de Guvern, executarea silită a sumelor reprezentând amenzi contravenționale aplicate persoanelor fizice va fi realizată, începând de anul viitor, de unitățile administrativ-teritoriale în a căror rază domiciliază contravenientul. (T.S.)
• Identificați. Identitatea celor două femei, rănite grav în accidentul produs luni, pe dealul Hațegului, a fost stabilită de polițiști. Marioara P., 41 de ani, din Vulcan, și Zaca S., 38 de ani, din Lupeni, se află internate în stare gravă la spitalul din Hațeg și spitalul din Petroșani. (M.T.)
• Studiu IMM. Luând în considerare destinația producției, s-a constatat că, în 2004, firmele care au exportat au obținut performanțe superioare celor axate pe piața internă. (T.S.)

■ Bugetul pentru 2006 
a ridicat țâra în picioa
re. Fiecare vrea cât mai 
mulți bani.
1NA JURCONE

ina.jurcone@infornimedia.ro

Deva - Nu neapărat pentru a avea condiții mai bune de muncă, ci pentru salarii. Și atunci se calcă-n picioare. Au la îndemână pârghiile. Cadrele didactice se răzbună prin elevi, funcționarii publici prin cetățeni.„4.598 de cadre didactice din județul Hunedoara se află în grevă pe termen nelimitat. 84 dintre angajații din învățământul hunedorean nu par

Paul Rusu Aurel Armioni Ionel Tit

Guvernul care 
stă să cadă
Tiberiu Stroia_______________
tiberiu.stroia@in1ormmedia.roa în iarnă, românii au ales săînainte de a iintre-n grevă. Cuprins de o mare lehamite, urmărind bâlbâielile unui guvern incapabil să gestioneze țara, sătul de promisiuni care nu țin de foame, nea Poporul se pregătește să arunce bomba în Palatul Victoria. Un fapt previzibil pentru cei care nu urmăresc starea națiunii din viteza Mercedesurilor cu geamuri fumurii și girofar. Și imprevizibil pentru gri- zonatul Tăriceanu care, după câștigarea alegerilor, nu a reușit să înțeleagă agă.v^ejrvga micilor și a berii, cu care a câștigat voturi, a trecut.De aceea, avalanșa de greve care asediază, pur și simplu, Guvernul va avea drept rezultat căderea unuia sau mai multor capete. Va reuși oare premierul, printr-o nouă remaniere guvernamentală, să scape de sabia demiterii care îi atârnă deasupra capului? Greu de crezut. Mai ales că ultima remaniere nu a avut rezultatele scontate.Culmea ironiei este că1 Tăriceanu ar putea avea soarta lui Petre Roman. Aceea .de a fi dat jos de cei 10.000 de mineri care se pregătesc să intre în Capitală.

Se ieftinește
Deva (T.S.) - Importurile masive de came de porc din UE sunt pe cale să genereze o ieftinire a cărnii de porc, în viu, cu până la 20.000 de lei/ kg. în acest an, importurile de came de porc (mult mai ieftină decât carnea de porc au- tohton)' au atins valoarea -de 200.000 de tone. Mult mai mari comparativ cu anul trecut, când cantitatea totală a importurilor a fost de' 138.000 de tone. în acest context este previzibilă o ieftinire a cărnii de porc. Totuși, la nivelul județului Hunedoara situația se prezintă oarecum diferit față de cea din restul țării. „Mai mult de 90 la sută din porci sunt crescuți de hunedoreni în gospodării individuale. De aceea, dacă țăranul nu este

în județ
DN 7 ____________________________________ Vețel - Ilia
DN 68 A_____________ Ilia - Sobra
în Deva aparatele radar vor fi amplasate pe Calea Zaran- 

duliii - Str, Horla - Str. M. Eminescu - B-dul Decebal
Radare mai pot fi întâlnite și pe principalele artere rutiere 
de pe raza localităților Brad - Hațeg - Grăștie - Petroșani 
- Vulcan - Lupeni

Deponeu ecologic la
■ Guvernul a alocat 21 
de miliarde de lei vechi 
pentru amenajarea dru
mului și utilități.

Daniel I. Iancu
daniel.iaficu@infcnnniedia.ro

Simeria - Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Moloț, a de clarat că Executivul a aprobat acordarea unei sume de 21 de miliarde de lei vechi pentru introducerea utilităților și amenajarea unui drum de acces spre deponeul eco
Deva (C.P.) - Nicolae Crâs- tea din comuna Baia de Criș dorește să afle dacă există vreo reglementare care să permită acordarea de despăgubiri celor care au depus înainte de 1989 bani pentru cumpărarea de autoturisme Dacia.„Anul trecut PSD-ul a promis că va da o lege prin care să primim despăgubiri. Nu știu dacă a fost aprobată sau nu. înainte de Revoluție am depus la CEC 70000 de lei pentru a-mi cumpăra o Dacie. Suma echivala cu vreo 30 de salarii de atunci. Ar fi bine să ni se dea despăgubiri”, ne-

în învățământ continuă greva generală (Foto: Traian Mânu)ticipă la mișcarea de protest, însă toți suntem solidari pentru un drept comun: vrem 

godacul?mulțumit de ofertă, va bloca vânzarea. Singura alternativă va fi achiziționarea de carcase de porc din măcelării. Unde, ținând cont de cheltuielile de abatorizare, prețul va fi oricum ridicat. De aceea e de așteptat ca prețul cărnii de «porc în viu să se mențină măcar la nivelul celui de anul trecut”, susține Iosif Vișan, administratorul unei ferme de creșterea porcilor din județ.

Porcii vor fi mai ieftini

logic care se va construi pe raza orașului Simeria. Primarul localității, Radu Păun Jura, ne-a spus că era necesar un asemenea sprijin din partea Guvernului deoarece bugetul local al Simeriei nu ar fi putut suporta efortul financiar pentru realizarea obiectivului,„Pentru că s-a stabilit construirea deponeului pe raza administrativă a orașului, ar fi trebuit să asigurăm noi accesul până la drumul național și racordarea utilităților. Deoarece nu avem posibilități financiare, am făcut
j > .*..  . ...a spus hunedoreanul. Pentru a afla un răspuns la această întrebare ne-am adresat conducerii CEC - Sucursala Deva.Iată ce a declarat Dănuț Ciocoiu, directorul instituției bancare: „Deocamdată nu e- xistă nici o reglementare în acest sens. A existat o intenție, dar nu s-a concretizat, motiv pentru care nu se pot acorda despăgubiri. Banii depuși se află în continuare în conturile deschise la CEC. Pentru suma depusă s-au acordat dobânzi, iar acești bani se află la dispoziția de- ponenților”. 

salarii mai mari”, susține Paul Rusu, liderul sindicatului din învățământul hunedorean.Rezultatele negocierilor de ieri dintre reprezentanții guvernului și liderii de sindicat ai funcționarilor publici nu se vor afla decât astăzi.„Ieri, la ora 14, au început negocierile între sindicaliști, Ministerul Muncii, Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Ministerul Finanțelor. Nu pot să spun încă rezultatele. Dacă ne sunt nefavorabile, mâine încetăm lu-
A doua șansă

Crișcior (R.I.) - La Criș- cior programul „A doua șansă” a ajuns la a doua serie de elevi, ce cuprinde 19 elevi.„Absolvenții primei serii sunt toți angajați; băieții ca tinichigii. Dintre aceștia, două fete au reușit să-și ia și bacalaureatul, iar una s- a înscris la liceu”, spune directorul D. Popa. Programul are drept scop sprijinirea persoanelor cu vârste de peste 14 ani care, din motive sociale, nu au finalizat învățământul gimnazial, astfel încât acestea să-și poată completa educația de bază, precum și
Simeriademersuri la Guvern și, cu sprijinul Consiliului Județean și al Prefecturii, am reușit să obținem 21 de miliarde de lei vechi. în aceste zile lucrăm la elaborarea proiectului, care sperăm să fie gata până la sfârșitul acestei luni pentru ca să poată începe lucrările efective în acest an”, ne-a declarat Radu Păun Jura.El a mai precizat că deponeul ecologic urmează să fie finalizat până la 1 iunie 2006, după parcurgerea unor etape obligatorii, precum obținerea autorizației de mediu. 

Piața computerelor a înregistrat în primele 9 luni ale acestui an o creștere de aproximativ 20 la sută
(Foto: Traian Mânu)

crul”, susține Aurel Armioni, liderul sindicatului Funcționarilor Publici Hunedoara.
Nemulțumiri la CFR”Nu vom declanșa nici o mișcare de protest. între 1 ianuarie -1 martie 2006 se negociază pentru noi la București măriri salariate. Le dăm răgaz până atunci, iar dacă acestea nu ne convin, abia a- tunci se pune problema organizării unui protest”, afirmă Ionel Tif, liderul Sindicatului „Feroviarul C/M” din județul Hunedoara.

pregătirea pentru obținerea unei calificări profesionale de nivel 1, într-un anumit domeniu. Planul de învățământ este mai degrabă un plan de recuperare iar anul IV este unul de practică. în program se pot înscrie persoane cu vârste de peste 14 ani, care au absolvit învățământul primar. Se pot înscrie și persoane care au parcurs o parte din clasele învățământului gimnazial, dar au abandonat pe parcurs și au depășit vârsta maximă legală pentru reînscrierea în învățământul gimnazial, cursuri de zi.
Prelegeri

Deva (S.B.) - Părintele Nicolae Tănase, preot în satul Valea Plopului - jud. Prahova, va susține, în această săptămână, prelegeri la Deva și Petroșani. Joi, 17 noiembri- e, ora 18.00, la Sala Logos va fi susținută Confer rința „Soțul perfect - soția ideală”. Vineri, 18 noiembrie, la Biserica „Sf. Varvara” din Petroșani, după Sfântul Maslu (ora 16.00), va avea loc o întâlnire cu credincioșii din zonă.

mailto:ina.jurcone@infornimedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@in1ormmedia.ro
mailto:daniel.iaficu@infcnnniedia.ro
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Prognoza meteo pentru astăzi:
Cerul e senin ziua. Noaptea e posibil să 

plouă. Maxima va fi de 13°C iar minima 
de 6°C. Vântul va sufla cu ușoare intensi
ficări din sud-est.

Prognoza meteo pentru două zile:
Joi. Cer senin ziua și cu înnorări pe 

alocuri noaptea. Maxima va fi de 11°C și 
minima de 3°C. Vânt slab, mai ales ziua.

Vineri. Vreme în răcire cu cer acoperit 
ziua și parțial noros noaptea. Maxima va 
fi de 4°C iar minima de 0°C.

,,, j , > > > .. —, — — -

Calendar ortodox ți greco-catolic
16 noiembrie - Pomenirea Sfântului Apostol ți Evanghe- 
list Matei.________________________________________________
Calendar romano-catolic
16 noiembrie - Ss Margareta â Scoției; Gertruda.

Energie electrică
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice.  .
Gaz metan
Nu sunt pi; njficate întreruperi în furnizarea gazului metan 
în Deva.__________________________________________________
Apă
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:____________________
08.00-13.00 Str. Oituz

Friptură de pui marinat în 
muștar

Ingrediente: șase pulpe de pui inferioare, atât cât să umple o tavă de cuptor, muștar cu boabe de muștar, (după preferință se poate folosi si muștar picant), ulei de măsline, cimbru, maghiran, oregano.
Mod de preparare: Se ung pulpele de pui cu ulei de măsline, se presară cu toate condimentele care au fost înainte amestecate între ele; (atenție! să nu se facă exces de condimente), se trec pulpele prin muștar și se întinde muștarul cu mâna așa încât să fie acoperite în întregime. Se lasă la macerat în frigider 24 ore. Se coc la foc iute timp de 15 minute apoi la foc mic până sunt pătrunse bine (se verifică din când în când)
Mod de servire: Se servește cu piure cu legume și vin alb demisec.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

O rudi mal ta vârsta nu-șl respectă ptomblui 
ta o sumă da Bani. Nu este Mil NH fACDți 
fiți mal înțelegător cu cal din jur! Azi puteți sf
Rac-22 Iunie-22 Iulie ________
In sfârșit, șefii încep să «I aprecieze eforturile dhîi

S-ar putea ca atmosfera tensionat! din jur al vă încurca planurile 
de afirmare în societate. Evitați întâlnirile cu prietenii.

Leu - 23 Iulie - 22 august _________ ,
Dimineața s-ar putea ca partenerul ide viața să vă reproșeze că . 
ați cheltuit mult pe lucruri care nu erau necesare. ,înc«a# sâ vă 
stăpâniți nervozitatea! Evttațl discuțiile ta contradictoriu.

iKtaara - 23 august - 22 septembrie _ r : ‘

Soluția Integramei din nu
mărul precedent: D - A - 
ACE - BUCHET - SP - ZO
- HAITA - NIȘTE - TOL - 
NUT - BANC - CAR - GA - 
IU - A - IAURT - R - LG - 
DS - URI - AMUȚIRE - 
ASIN - AMAR - TEAM - ELE
- Bl - TO - I - SUT - 
SCARA - CLAN

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă calda 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe ' 112
Pompieri 981
jandarmerie 956
PoNție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090

ANTENA 1

>

I 
!

1330 Desene animate: Club
0 Disney 

1430 Jumal.
Sport. Meteo

1430 Teleshopping 
15:00 Oameni ca noi 
1530 Tribuna

paraaeior 
parlamentare 

1630 Conviețuiri 
1730 Carele

□zeilor
18:00 Puncte pe

ARTA lumii 
1930 Jurnalul TVR Sport 

Meteo

90Tânărși neliniștit Cu: 
Eric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather 
Tom(r) 

10:15 Doctorul
□de suflete

11:15 Walker, polițist texan
B(r)

12:15 La Bloc 
1330 
13:45

într-o pastilă 
1430 Potopul (dramă, Aus- 
^Htralia; 1993) 
16:00 Tânăr și neliniștit. 
▼SCu: Eric Braeden,

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

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
1745 Teo
19:00 Știrile PRO TV Sport 

Vremea

f

630 în gura 
presei

730 Observator
830 Canalul 

de știri 
1030 în gura 

presei (r) 
1030 Concurs 

interactiv 
12:15 Dădaca 
13:00 Observator

Cu: Simona 
Gherghe 

13:45 Din dragoste.
Emisiune de 
divertisment cu Mircea 
Radu 

15:15Vivere-Atrăicu
El pasiune

16:00 Observator
Sport Meteo

1645 Anastasia ▼ 
1745 9595-Te învață 

ce să fad
18:55 Știrile 

sportive 
1930 Observator

Sport Meteo 
Cu: Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță

Vă irită problemele care apăr din cauza neînțelegerilor cu un 

partener de afaceri. Nu refuzați comunicarea! Sunt șanse si . 
ajungeți la un punct de vedere comun. Ar fi Bine să ascultați da
turile unui bărbat mai în vârstă.

ACASĂ ANTENA 1 DEVA

t

i

î

I 
t

f
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i

i

>

07:00 Măria Bonita (film sen
at, r) 07:55 Teleshopping 
0830 CeZar și Tipar 0930 Re
belii (film serial, r) 1030 To- 
nomatul DP 2 1140 Pasiuni 
(s) 1240 Stargate: Atlant's (s) 
13:30 Teleshopping 14:00 
Desene animate 1430 Aven
turile lui Shirley Holmes (film 
serial) 1530 împreună în Eu
ropa 16:00 Jurnalul TVR 2 
1630 Zona de conflict 1730 
Moștenitoarea (s) 1830 Jur
nalul Euronews 18:15 Euro- 
dicționar 1830 Minorități sub 
trei dictaturi 1935 A fost o- 
dată hoț (film serial, Statele 
Unite ale Americii) 2030 Trăs
niți! din Queens 20:30 Mis
terele Bibliei 21:00 Omul între 
soft și moft 2130 Jurnalul 
TVR 22:00 Jurnalul Euronews ,

ii

06:00 Micuțul Frijolito (r) 
0800 Trupul dorit (s, r) 09:15 
De trei ori femeie (r) 11:00 
Amazoana (s) 1200 Valenti
na, grăsuța mea frumoasă (s) 
13:00 înger rebel (s) 14:00 
Legături de familie (s) 15:15 
Micuțul Frijolito (s) 17:20 
Rețeta de Acasă 17:30 
Poveștiri adevărate 1825 Vre
mea de Acasă 1830 împotri
va destinului 1930 Inocență 
furată (s) 2030 Lacrimi de 
iubire (s) Cu: Adela Popescu 
21:30 Trupul dorit (s) 22:30 
De trei ori femeie. Cu Mihaela 
Tatu 0000 Poveștiri

0630-07.00 Observator - 
Deva (r) 

1630-16.45 Știri locale I

î

I

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

REALITATEA

20:15 Prim plan 
2130 Ochiul magic 
22D0 CSI- Crime și investi- 

sgațfi
2330 Jurnalul TVR Sport 

Meteo
2330 Reconstituire ...la 

secundă. Cu Adrian 
Fulea

00 Spionii. Cu: Matthew 
Macfadyen, Keeley 
Hawes, Jenny Agutter, 
Peter Firth. Regia Jane 
Featherstone

130 Puncte pe ARTA lumii 
(r)

2:15 Euro-dispecer 
220 Jurnalul

TVR(r)
330 Călătorii 

culinare (r)
40 CSI-Crime și investi

gații (r)
4:50 Reconstituire ...la 

secundă (r)
50 Destine

vrrrtr

I
1

20:15 8,2 grade Richter
< H (acțiune, coprod., 

2004) Cu: Andrew Lee 
Potts, Patrick 
Dreikauss, Kofi Agye- 
mang, Damian Hunt 
Fintan McKeown, Zoe 
Thome. Josh, un ingin
er cu o reputație foarte 
solidă, este solicitat de 
compania la care 
lucrează să inspecteze 
o centrală nucleară din 
Rusia.

22:15 La Bloc 
2330 Știrile ProTv Sport Vre

mea
2313 Fastiane, cursa vieții și 

a morții
0:50 Omul care aduce 

cartea (r)
130 Știrile ProTv 
23 8,2 grade Richter 

(acțiune, coprod., 
2004) (reluare)

430 Doctorul de suflete (r)

t

20:15 Ziua judecății Emisi
une de divertisment <cu

!

500 ProVest (r)

22:00
El Măriei

23:00 Observator cu Letiția 
Zaharia

0:00 Alias. Cu: Jennifer 
BGamer, Ron Rifkin, 

Michael Vartan, Victor 
Garber, Lena Olin, 
Amy Irving Spionaj. 
Furt. Crimă. Tu crezi că 
familia ta are pro
bleme ? Nu e doar un 
agent secret., ci o 
armă secretă. Așa 
mamă, așa fiică... 
Două afurisite I Ea 
poate fi oricine I 

1:00 Spitalul bântuit 
0Cu: Andrew

McCarthy, Bruce Davi
son, Diane Ladd, Bran
don Bauer

230 Concurs
interactiv

l

1
i

t
I

f

0730 Teleshoping 0730 Casa 
! noastră 0830 Sport cu Floren

tina 0835 Teleshopping 0840 
, Călătorii în lumi paralele 0940 

«' Sunset Beach 1040 Oamenii 
„ , J .. „ i vorbesc 1130 Tele RON 1230

0730 Programul de știn N24 s Teleshopping 1330 Garito (I) 
0730 Dimineața cu Razvanși ‘ 14;1O Teleshopping 1445 Ga- 
r» . Dragoste și

putere (s) 16:45 Oamenii vor
besc 1725 Trăsniți în N.A.T.0 
1830 Focus1930 Camera de 
râs 1930 Da sau nu. Cu Vir
gil lanțu 2030 Cronica cârco
tașilor. Cu Șerban Huidu și 
Mihai Găinușă. 2230 Trăsniți 
în N.A.T.O. 2230 Focus Plus

Deschide lumea (r) 
Realitatea bursieră 
Deschide lumea (r) 
Realitatea medicală

Dani 1030 Teleshopping 
1130 Agenția de turism (r) 
12:00 Teleshopping 13:00 
Ochi negri (r) 14:00 Jurnalul 
de prânz 1430 Țara Iu1 
Papură Vouă 15:00 Miezul 
problemei (r) 16:30 Ochi 
negri (s) 1730 Naționala de 
bere 1830 Jurnalul de seară 
1920 Sport Național TV 1945 
Țara Iu1 Papură Vouă 20:00 

Doamna Bovary (dramă,
Franța, 1991) 22:00 Miezul ■ 
problemei 2330 24 de ore

06:00 Realitatea de la 06:00 
06:45 Trezirea la realitate 
1030 Realitatea de la 10:00 
11:00 
1130 
13:15 
15:15
1630 Realitatea de la 16:00 
17:15 Orașele României 1745 
Editorii Realității 1845 Reali
tatea zilei 20:15 100% Cu 
Robert Turcescu 2130 Reali
tatea de la 21:00 2145 Bani 
europeni/Români/Orașe/ Bani 
de buzunar 22:00 Zece fix 
2330 Politica, frate! 2330 
Știri 00:00 Realitatea de la 
00:00 01:15 Realitatea bursi
eră (reluare)

0630 Teleshoping 0730 Viața J 
.*  * * ț. .*  ■*•*.»  dimineața 09:00 Verissimo

IMO Lumea cărților 10:15 ( 
Monseniorul Ghika (d) 12:15 * 

10:00 Teleshopping 10:20 Calendar ecumenic 1335 Eu- 
Cristi Tabără pe ei (r) 1130 romaxxJ335 Fan X 13:50 Jeț 
Misterele mărilor (aventuri, ' ' '' "
România, 1976,r) 1345 Dese
ne animate: Pokemon 1445 
Doctorul de suflete (s) 1630 
Jack, agent secret (s) 17:00 
Gilda 19:00 Doctorul de 
suflete (s) 20:00 Echipa de 
elită 221)0 Cei mai buni din
tre cei mai buni 2 0030 Cristi 
Tabără pe ei 01:15 Cei mai 
hi ini dintrp rai mai huni 7

Set 1430 Euroblitz: Oamenii 
ți politica 15:00 Teleshopping 
1535 Euroblitz: Jurnal Euro
pean 1630 Nașul (r) 1830 6! 
Vine presa! 20:00 Craii de 
Curtea Veche (dramă, Româ
nia, 1995). Mircea Veroiu re
constituie în imagini surprin
zătoare 2200 Nașul. Cu Radu 
Moraru 23:45 Știri 0030 Craii ; 
de la Curtea Veche (dramă) (r)

09:00 Avioane care nu au 
zburat niciodată 10:00 Su
praviețuire în condiții ex
treme 11:00 Călătorii pe glob 
12:00 Motociclete americane 
13:00 Cazinouri americane 
14:00 Aliații în război 1530 < 
Avioane care nu au zbură*,  
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 In culisele producției 
Războiul Stelelor 2230 Istorii 
neelucidate 23:00 Ora Zero 
0030 Mntoridptp
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• Preselecție. OMFM organizează, între 21 și 22 noiembrie, preselecție pentru locuri de muncă în Germania - muncitori cu experi Concedieri colective in Vale
ență în domeniul agricol, Preselecția se organizează la sediul Primăriei Petroșani, de la ora 09.00. Condiții: cunoașterea limbii germane, vârsta 25-40 de ani; avantaj - carnet de conducere. (IJ.)
• Curs. Camera de Comerț și Industrie a C*ț  Județului Hunedoara organizează un curs autorizat de inițiere pentru agenți imobiliari. Durata cursului este de 150 de ore. (C.P.)

]

Taxe reduse
Deva (I.J.) ■ Taxele a- ț ferente procedurilor legale de protecție a in- i vențiilor au fost reduse î cu 15%. Executivul a de- 1 cis ca sumele solicitate I să fie calculate la un î curs mediu de 3,6 lei I pentru un euro. în urma I acestei decizii, taxa pen- i tru înregistrarea cererii i brevetului de invenție î va fi de 108 lei, iar pen- i tru publicarea cererii i brevetului de invenție î se vor achita 180 lei. Firmele cu o cifră de a- i faceri pentru anul financiar anterior mai mică î decât echivalentul în lei î a unui milion euro vor i plăti 20% din cuantumul i taxei datorate pentru î protecția drepturilor industriale.Persoanele fizice vor achita doar jumătate din | taxe dacă în ultimul an au avut un venit mediu brut lunar mai mic de 1 cinci ori decât salariul i mediu brut pe economie. în cazul în care venitul este doar de trei ori mai mic, taxele vor = fi plătite în proporție de ; 20 la sută.

Flavla Arșoi

Studiu
Deva (C.P.) - Un 
studiu efectuat de 
Centrul de Afaceri 
Master din Deva, pe 
tema pregătirii profe
sionale, scoate la 
iveală două concluzii: 
firmele nu vor să 
investească în acest 
domeniu, iar dezin
teresul angajaților 
este la fel de mare. 
„Salariații intervievați 
au avut reacții de 
genul: „La vârsta 
mea, nu mai merg la 
școală! sau Cursurile 
se țin după-amiaza și 
nu am timp să merg 
la elel". Apoi, 
disponibilitatea 
administratorilor 
firmelor de a face 
astfel de cheltuieli cu 
personalul este 
foarte redusă", a 
declarat Flavia Arșoi, 
coordonatorul Cen
trului Master. Studiul 
s-a efectuat pe un 
eșantion de 100 de 
firme din județ.

■ Plățile compensatorii 
pentru mineri se vor 
plăti doar până la 31 
decembrie 2006.

Ina Jurcone___________________
ln«,jumn>elntormm«dla.ro

Deva - O nouă Ordonanță de guvern prelungește perioada de aplicare a prevederilor OU 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a societăților comerciale cu capital de stat și a regiilor autonome, care expira la 30 iunie a.c.Ordonanța se adresează in primul rând angajaților din sectorul minier, care nu au putut fi disponibilizați în primul semestru al acestui an.
Venituri de completareActul normativ adoptat de guvern actualizează și suma acordată persoanelor disponi- bilizate prin concedieri colective, aceștia urmând să primească o sumă egală cu de două ori salariul mediu net

Sindicatul minerilor din Valea Jiului nu este de acord cu disponibilizările (Foto: arhivă)pe economie din luna ianuarie a anului în care simt operate concedierile.Veniturile de completare vor fi calculate în funcție de salariul mediu net din luna ianuarie a anului în care se produc disponibilizările. Pentru minerii cu un stagiu de cotizare de cel puțin 17 ani în condiții speciale de muncă, de 13,5 ani în condiții speciale în

zona I de radiații sau de 15 ani în condiții speciale în zona II de radiații, perioada în care vor beneficia de venitul lunar de completare și de. plăți compensatorii constituie stagiu de cotizare realizat în condiții speciale de muncă. „Pentru noi sunt anunțate peste 1000 de disponibilizări pentru anul 2006. Nu suntem de acord cu acestea până când

Guvernul nu va găsi și modalități de creare de locuri de muncă pentru minerii noștri. Avem experiența anilor tre- cuți în care s-au dat bani, s- a promis și crearea de noi locuri de muncă, dar concret minerii disponibilizați nu au găsit nimic de muncă. Nu vrem să îngroșăm rândurile acestora”, susține Zoltan Lakatos, președintele LSMVJ.

H'
J

Ill Pirinei a nins. La noi, meteorologii au anunțat că primele ninsori vor cădea, în toate regiunile țării, începând de mâine. (Foto: epa)

Afacere...
■ Institutul Elvețian de 
Management a lansat 
un concurs pentru cei 
care au idei de afaceri.

Clara PAs____________________
clara.pascinformmedia.ro

Deva - Concursul „Cel mai bun plan de afaceri” este deschis tuturor persoanelor fizice sau grupurilor de persoane ce locuiesc în județul Hunedoara. Participarea este gratuită. Planul de afaceri trebuie concentrat pe ideea de companie care oferă servi-

cu premiicii/produse noi sau inovante din orice domeniu. Firma trebuie să aibă șanse de succes ff ............................Planii/ de afacere 
na trebuie să 
depășească 
12 pagini și are 
un conținut 
standard.

Dimitri Dequand

comercial. Planul de afaceri trebuie depus, până în data de 28 februarie 2006, la Camera de Comerț și Industrie Hune-
Dobânzi promoționaleDeva (C.P.) - BCR reduce promotional dobânzile la anumite tipuri de credite, numai pentru împrumuturile care vor fi contractate de persoane fizice până la data de 31.01. 2006. Aceste niveluri de dobânzi reduse sunt valabile numai în intervalul respectiv, dar clienții vor putea beneficia de avantajele campaniei promoționale (inclusiv o do

bândă mai mică decât cea standard) pe toată perioada creditului. BCR oferă creditul de nevoi personale, în lei, Divers Extra BCR cu o dobândă de 9,5% în cazul creditelor pe termen scurt și de 10% în cazul celor pe termen mediu și lung. BCR elimină, pe perioada campaniei, și comisionul de analiză aferent creditelor în lei și valută.
Dobânzi erauite in

- ideea de afacere (descriere, cm se poate realiza, care este particulari- 
tatea proiectului)
- produsele/serviciile propuse (descrierea produsului/serviclului, care este
piața potențială, cine sunt clienții, cum se poate vinde produsul)__________
• descrierea echipei de proiect și a colaboratorilor (biografie)______________
- previzionările financiare pentru 3 ani (bilanțul și contul de profit și pierderi)

doara, a declarat Dimitri Dequand, director executiv la IEM Deva.Un juriu, care se obligă să respecte confidențialitatea conținutului planurilor de afaceri, îl va desemna pe cel mai bun, ce urmează a fi premiat. Premiul constă în 1.000 RON, consiliere în acordarea de credit și consiliere în domeniul afacerilor.

Pentru pregătirea planului de afaceri, Institutul propune o serie de cursuri contra cost: contabilitatea financiară (sâmbătă 26 noiembrie, 3 și 10 decembrie) și planuri de afaceri (sâmbătă 14, 21 și 28 ianuarie 2006). Cursurile se vor ține în sediul Crucii Roșii din Deva. Prețul fiecărui curs (care include trei zile de pregătire) este de 450.000 lei vechi.
înlocuitorii de carne

(basul irahitai BNR - 1B.II.200S
J J J J . , . . . . ....

1 dolar 3,1093 lei
1 euro 3,6301 lei
1 liră 5,3891 lei
1 franc 2,3560 lei
100 forinți 1,4545 lei
1 gr. aur 46,6991 lei

Forum economic
Deva (C.P.) - Camera de Comerț și Industrie a României va organiza, în data de 24 noiembrie, Forumul Economic Româno-Țurc. La acest eveniment va participa o importantă delegație de oameni de afaceri turci, care fac parte din peste 60 de firme și asociații profesionale și patronale din următoarele domenii: confecții textile, bijuterii, echipamente electrice, cabluri, produse ale industriei auto, echipamente pentru bucătării, produse cosmetice, aparatură electrocasnică, acumulatori, mobilă, produse alimentare, sisteme de răcire, echipamente pentru construcții, materiale de construcții. Informații suplimentare se obțin la telefonul 021-3190088 de la Irina Papadache, coordonator de zonă.

Credit Termen scurt Termen mediu/lunq
MaxiCredit Super BCR 8,4% 8,9%
Motor Super BCR 8% 8,5%
Divers Super BCR 11% 12%

Deva (C P.) - La mezeluri se adaugă derivate proteice de origine vegetală sau animală. E interzis să se adauge în mezeluri carne din conserve și coloranți artificiali. Puteți afla dacă mezelurile au coloranți: mărunțiți o bucată, amestecați-o cu puțină apă caldă și observați culoarea apei!Producătorii români folosesc pe scară largă preparatul SCANPRO, un derivat proteic sub formă de pulbere, obținut din șorici proaspăt de porc, declarat

drept proteină animală. Cum în România nu există restricții privind procentul în care el se poate folosi în mezeluri, este foarte probabil ca unele (parizer, crem- wurști) să conțină la capitolul „carne” numai acest derivat proteic sau unul similar. Pentru a ști acest lucru, citiți lista ingredientelor și vedeți dacă derivații proteici sunt primii pe listă, înaintea cărnii. Dacă da, înseamnă că ponderea lor este mai măre în conținutul produsului.
MOBISTAR 

(dealer autorizat Connex) 
ANGAJEAZĂ 

(punct de lucru Deva)
- 2 «genți vinaărl 
Cerințe:
- cunoștințe contabilitate pri
mară
- operare PC
■ experiență în vânzări con
stituie avantaj

Relații la tel/fax:
0258/831155 
0722/445002.

(34202)

Se vinde la licitație publică, în data de 23 

noiembrie 2005, ora 12.00, apartament 
cu 3 camere, situat în Deva, b-dul Dece- 

bal, bl. S, sc. 1, ap. 6.

Pre) de strigare: 107.600 RON. 

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

str. Avram lancu, bl. H3, parter. 

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

(34460)

FII INSPIRAT, ALEGE

PRIMII ANUAR
DE AFACERI DIN ROMÂNIA
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Suna acum la tel: 005^71 0788/63^.21 6:
©788/633.861 : 0F88/633.862

e-moil: dnusolitaire@corr-ser. ro: unusoliteilre@yahoo.c:d>frr

clara.pascinformmedia.ro


ACTUALITATE /6miercuri, 16 noiembrie 2005
• Alcool la volan. Gheorghe P., 38 de aui, din Peștișu Mic, a fost prins de polițiștii Biroului Poliției Rutiere Hunedoara, în timp ce conducea, pe raza municipiului, autoturismul Dacia 1310, cu o concentrație alcoolică în aerul expirat de 0,79 mg/litru. (M.t.)
•Amenzi. în ultimele 48 de ore, polițiștii hunedoreni au aplicat 102 amenzi la lege,a circulației, din care 8 la regimul de viteză, au ridicat în vederea suspendării 2 permise de conducere și au reținut 3 certificate de înmatriculare. Valoarea totală a amenzilor a fost de 13.690 lei RON. (M.T.)
•Acdclent. Conducătorul autoutilitarei We- co, Dahiel P., 34 de ani, din Petroșani, a a- croșat o căruță în care se afla Petru C.. 51 de ani, din comuna Sarmizegetusa, în jurul orei 19:00, pe DN 68, între Sarmizegetusa și Păclișa. în urma accidentului, cei doi băroaț au fost ușor răniți, la fel și fiul șoferului, Alexandru P., de 6 ani, din Petroșani. (M.T.)

Ulițe cu nume de parlamentar

Școala din Săcărîmb, pe o stradă fără nume (Foto: Traian Mânu)

112 ulițe din S|că- 
râmb, comuna Certeju 
de Sus, nu are nume.

Daniel I. Iancu________________
daniel.iancu@informmedia.ro

Certeju de Sus - Petru Cîmpian, primarul comunei Certeju de Sus, ne-a declarat că, deși ideea nu-i aparține, ar fi de acord să denumească toate „străzile” din localitatea Săcărâmb, cu nume de parlamentari din actuala legislatura. Este vorba despre 112 ulițe, unele dintre ele doar cu câte o casă, altele chiar fără nici un imobil, și care nu au
Plasa de păian
jen a preotului
Sanda Bocaniciu__________
sanda.bocaniclu@in1ormmedia.roPreoții ortodocși nu se dezmint nici măcar la intrarea într-o perioadă de post extrem de importantă în lumea creștină, Postul Crăciunului. Fac orice pentru a ajunge în presă, în lumina felinarelor pe scena societății acesteia românești. Pentru a obține faimă, chiar și preoții sunt cei care încalcă cele 10 porunci. Și pentru că sunt preoți sunt primii care fac acest lucru. Pentru a se înălța deasupra poporului de umili credincioși, pe fundația pe care aceștia o asigură „înălțării lor", una spun și alta fac. De aici vine și vorba „Spune ca popa, dar nu fă ca popa!". Adevărată vorbă! Venită din popor unde sunt mulți care văd, aud și cred cu adevărat în Dumnezeii. ,i!

Petru Cîmpian, primar Certej

avut niciodată un nume, deși Săcărâmbul a fost un orășel până la 1918, apoi comună până în 1940. „Nu aș avea nimic împotriva unei asemenea inițiative, mai ales că într-o situație asemănătoare se află și Hondolul, care are 88 de ulițe. Cred că până la urmă fiecare parlamentar ar a- vea parte de o străduță care să-i poarte numele, dar ar trebui să ne ajute și ei, care au atâta putere la București și

pot găsi ușor fonduri”, ne-a spus Petru Cîmpian. El a mai precizat că, din cauza lipsei numelor de străzi, au fost probleme în momentul în care s- a încercat inventarierea imobilelor și întocmirea planului de situație aferent.Primarul s-a referit și la situația grea în care se zbat primăriile din zonă, din cauza surselor financiare insuficiente. „Oricât ne-am strădui noi, ca edili locali, să fa

cem ceva, nu prea avem cu ce. Bugetele locale sunt insuficiente mai ales datorită diminuării taxelor și impozitelor prin tot felul de legi. De exemplu, de pe urma unui imobil de 50 de metri pătrați, Primăria ia un impozit de 38.000 de lei vechi pe an. Așa că noi spunem că facem bugetul local, dar practic ne jucăm de-a v-ați-ascunselea”, a mai declarat primarul comunei Certeju de Sus.
■am

5 ,

Acum, odată intrați în Postul Crăciunului, românii s-au trezit cu un nou scandal iscat în sânul Bisericii Ortodoxe Române. Un înalt prelat a avut ideea lansării, cu marcă înregistrată și cu un semn distinctiv, recomandat mai ales celor ce țin post - un îngeraș - un „produs de post". Și magazinele s-au pregătit în acest sens cu marfă de sezon, dar acapararea pieței sau „datul unui tun" se pare că ’ aparține unui preot! îngerașul este recomandat la biserică. Produsul este pe piață. Deci preotul-pseudopreot poate sări într-un picior de bucurie, spunându-și că l-a prins pe Dumnezeu de un picior... Cine a încălcat primul poruncile sfinte? Nu eu, nici tu. De această dată este un păstor.

Și eu și copiii ținem post. La sfârșitul postului te simți un alt om. După ce s-au căsătorit, copiii mei țin toate posturile din an. Nu este greu să ții un post, totul depinzând de voință și de educația pe care ai primit-o în cadrul familiei.
Mioara Pahoni, 
PENsioNARă, Deva

.... ......................•,.

Da, foarte mulți tineri țin postul, în ultimii ani, din ce în ce mai mulți tineri au început să se îndrepte către biserică și chiar să țină toate posturile. Postul ne ajută să ne pregătim spiritual pentru marea sărbătoare a Nașterii Domnului. 
Georgeta, 
Deva

Efectul „Bruxelles"

Tinerii țin post dacă au primit în familie o educație creștinească și dacă în familie s-a ținut post. Eu chiar țin post. Trebuie să ai voință și să fii ajutat de familie pentru că, dacă ești acasă, este mai ușor să ții post și să reziști tentației. 
Vasiu,
Deva

Majoritatea persoanelor vârstnice țin post, dar știu că în ultimii ani chiar și tinerii merg în număr mare la biserică și țin post. Postul Crăciunului ne ajută să întâmpinăm Nașterea Domnului curați sufletește și împăcați cu noi înșine.
Mariana, 
Deva

Da, tinerii merg la biserică și țin fpost. Am încercat și eu să țin post, dar nu am reușit. Nu este foarte greu și nici costisitor să ții post. Pentru a putea ține post contează foarte mult locul unde lucrezi, dar trebuie să ai multă voință.
Elena Gheorghe, 
Deva

Mărul discordiei
București (D.I.) - Legea privind Camerele de Comerț și Industrie, inițiată de senatorul hunedorean Viorel Arion (PNL), a creat neînțelegeri în cadrul Alianței DA. Astfel, în timp ce liberalii doresc trecerea Registrului Comerțului de la Ministerul Justiției, unde este în prezent, la Camerele de Comerț, democrații se pronunță, conform liderului PD Emil Boc, pentru menținerea situației actuale. Contactat telefonic, senatorul Viorel Arion ne-a declarat că problemă va fi dezbătută în această săptămână. „S-a stabilit constituirea unei comisii comune PNL-PD, care va lucra pentru a se ajunge la o opinie. Concluzia comisiei va fi prezentată, luni”, ne-a spus Viorel Arion.

MWH IUEBCWU
Prefectura Județului Hunedoara:
Dezsi Attila, secretar general începând cu ora 10.00

Consiliul județean Hunedoara:
Mircea Moloț, președinte 09.00-12.00

IPJ Hunedoara:
Comisar-șef de poliție Al. Drăghici Roșioru, șeful IPJ

12.00-14.00

inspectoratul de Jandarmi Județean:
Lt. colonel Robert lulia Vîță, șef stat major 10.00-14.00 

Primăria Municipiului Deva:
Mircia Muntean, primar 09.00-12.00

Primăria Municipiului Orăștie:
Teodor Iordan, secretar 09.00-11.00

■ CJ a fost acceptat ca 
partener într-un proiect 
de dezvoltare coerentă 
de politici regionale.

Deva (D.I.) - Consiliul Județean Hunedoara a fost anunțat că este unul dintre partenerii români, alături de CJ Cluj, în derularea proiectului finanțat de Comisia Europeană și intitulat „Suport în vederea dezvoltării coerente de politici regionale”. Bugetul total al proiectului este de 500.000 de euro, suma urmând a fi împărțită în funcție de implicarea fiecărui partener în acțiune. Alături de cele două consilii județene din România, în proiect mai sunt implicate mai multe in

stituții din Franța (Consiliul Regional din Lorena), Grecia (Universitatea din Thessa- lonik), Turcia, Estonia (Institutul de Studii Baltice), Spania și Cehia. Printre obiectivele specifice ale proiectului se numără creșterea numărului firmelor, universităților și instituțiilor publice din județ care să participe în programe de cercetare finanțate la nivel național și european, precum și îmbunătățirea strategiei de dezvoltare la nivelul județului.„Acceptarea noastră ca partener într-un asemenea proiect este efectul faptului că județul are o reprezentanță la Bruxelles”, a ținut să precizeze președintele CJ, Mircea Moloț.

Concurs de desene 
în Cuvântul liber

• •
Cea mal reușită carte poștală va fi felicitarea de Crăciun a ziarului nostru
Premii și mențiuni pentru fiecare categorie de 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 mal multe 

desene (picturi) având ca temă Sărbătoarea Crăciunului.

CNSAS merge mai departe
București (D.I.) - Guvernul a stabilit, *printr-o  Ordonanță de Urgență, ca activitatea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) să continue pentru încă șase ani. Necesitatea continuării activității rezultă din- tr-o serie de acte normative speciale care pun în sarcina CNSAS atribuții de control

privind relațiile cu fosta Securitate ale persoanelor cate optează pentru anumite funcții sau demnități. Instituția asigură accesul la dosarele întocmite de organele Securității și verifică, din oficiu sau la cerere, apartenența sau neapar- tenența unei persoane ca agent sau colaborator al fostelor organe de represiune comunistă.

i Roman). Numele premianților vor apărea în ziarul nostru de joi, 8 decembrie. 

Câștigătorii vor fi premiați cu prilejul vernisării expoziției din data de 9 decem

brie, la Galeriile de Artă „Forma” Deva.

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 (clasa) 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

CONCURS

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
mailto:sanda.bocaniclu@in1ormmedia.ro


Medalii de aur si aroint

• Fără Chivu și Mutu. Echipa națională de fotbal nu va conta pe serviciile lui Mutu și Chivu, accidentați, în meciul amical cu Nigeria, selecționerul Pițurcă apelând în aceste condiții la o singură convocare, Florentin Petre de la Dinamo. Selecționerul a spus că meciurile în compania naționalelor africane au ca scop verificarea unor jucători noi.(MF).
• Câștigători. Ieri, Direcția pentru Sport a Județului a organizat la Penitenciarul Bîrcea un concurs de șah. Pentru „locatarii" de aici concursul a fost ceva deosebit. Acțiunea s-a dovedit a fi o reușită, stabilindu-se noi colaborări între cele două instituții. Primii trei clasați au fost: Marius Beșcheru, Daniel Sîna și Alexandru Ofileam. (V.N.)
Lipsă de maturitate

Petroșani (V.N.) - Antrenorul Jiului, Ionuț .Chirilă, este convins de faptul că echipa sa este în stare să obțină maximum de puncte din următoarele trei jocuri cu FCM Bacău și Rapid, în deplasare, Steaua, acasă. Tehnicianul a declarat că vrea ca rezultatul de 1- 0 obținut în amicalul cu Pandurii Tg. Jiu să fie consemnat și la finele celor trei meciuri pe care echipa sa le mai are de disputat până la sfârșitul turului.Dacă va obține victorii pe linie, e convins că patronul Jiului îl va lăsa în pace și va I avea o iarnă liniștită.
Doar teorieDe asemenea, Chirilă mai crede că, dacă din iarnă vor fi aduși la echipă jucătorii pe care îi va cere conducerii, printre care și atacantul lui Dinamo, Alex Bălțoi, Jiul nu va retrograda. Patronul Simoc spune însă că teoretic Jiul poate câștiga cele trei jocuri eqqșjagjnai rămas, dar practic ește ^ireu. „NPâș bucură să fie așa, dar pot spune că Ionuț Chirilă a pierdut multe puncte din lipsă de concentrare și maturitate”.

■ Karatiștiî hunedoreni 
au obținut opt medalii 
de aur și tot atâtea 
de argint.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informniedia.ro

Hunedoara. în organizarea Federației de Karate Modem, la Reghin s-a desfășurat recent Turneul Internațional Interstiluri Open România 2005, la care au participat 23 de cluburi din țară, cu 349 de sportivi.De remarcat rezultatele deosebite obținute de karateka de la Clubul Sportiv Schoto din municipiul Hunedoara, care s-au clasat pe locul al II- lea la nivelul cluburilor.Cele mai mari succese le-a dobândit Constantin Cristian, de 16 ani, multiplu medaliat la concursuri interne și internaționale.De data aceasta el a obținut două medalii de aur (kata și kumite individual) și argint la kumite echipe.în total, elevii antrenorului - sensei Ilie Zanfîr au obținut 8 medalii de aur, 8 de argint și 5 de bronz.
La europeneTrebuie remarcat, de asemenea, faptul că, în perioada 1-3 decembrie a.c., Cristian va participa la Campionatele Europene de la Veneția, la pro

Demonstrație de luptă executată de sportivii hunedorenibele kata și kumite. Medalii de aur și argint au mai obținut Adrian Mitrea, 17 ani; Oana Lupu, 13 ani; Alexandra Grigorianu, 14 ani; Anamaria Zagor, 13 ani; Erich Șoș, 10
ani; Alexandru Turei, 13 ani. Argint și bronz au câștigat apoi Bogdan Lascu, 13 ani; Alin Popa, 13 ani; Nicolae Bularda, 7 ani; Claudiu Mustață 13 ani.

(Foto: Traian Mânu)Locuri IV au obținut Radu Bucur, 7 ani și Cătălin Brumar, 13 ani.Actualele rezultate confirmă calitatea pregătirii sportive a acestor tineri.
Cioncan vizează mondialeletimp, s-a limitat la unul sin-■ Atleta se află în can
tonament la Băile Felix, 
după o afecțiune la 
gamba piciorului drept.

gur.„Maria a avut o perioadă foarte grea, cu, 82 de zile în care a trebuit să facă o pauză de alergare. A făcut tratament;... Devq (M.S.) - După Q ^svgi acum sperăm că a trecufcu. rioadă foarte grea, în care a

Știința, la Sibiu
București (MF) - Echipele calificate în sferturile de finală ale Cupei României la t rugby au decis unde vor disputa partidele, i două dintre acestea urmând a se juca la Sibiu, iar celelalte două, la Focșani și Brașov.Primul meci va avea loc, miercuri, la , Sibiu, între Steaua București și Știința Petroșani, de la ora 11.00. Tot la Sibiu, dar joi (ora 11.00), este programată întâlnirea Dinamo București - U Cluj.Vineri, de la ora 13.00, la Focșani, se va disputa meciul dintre Poli Iași și RC Județean Farul Constanța, iar sâmbătă, la Brașov, la ora 10.00, va avea loc ultima confruntare din sferturile de finală ale Cupei României, între Remin Baia Mare și Contor Zenner Arad.Meciurile sunt eliminatorii, iar învingătoarele se vor califica în semifinalele Cupei României.

avut probleme la gamba piciorului drept, atleta Maria Cioncan a început pregătirile pentru Campionatele mondiale de sală, programate la Moscova, în a doua jumătate a lunii martie 2006. Atleta efectuează acum două antrenamente pe zi, după ce, un

Am intrat într-un program normal”, a afirmat antrenorul sportivei, Ștefan Beregszaszy.Antrenamentele efectuate acum la Băile Felix vor continua, din luna decembrie, în Grecia sau în Antalia (Turcia).„în Grecia avem o locație foarte bună, în care ne putem

încadra și în ceea ce privește cheltuielile, care nu vor depăși cota alocată în România”, spunea antrenorul sportivei.Fosta atletă hunedoreană Maria Cioncan, medaliată cu bronz în proba de 1500 de metri la Olimpiada de la Atena, a fost declarată cel mai bun sportiv al județului Hunedoara, în anul 2004.Din luna iulie, sportiva este legitimată la Dinamo, ea părăsind CS Siderurgica din cauza problemelor financiare cu care s-a confruntat. Maria Cioncan

Seria Valea Mureșului
Rezultatele etapei a Vlll-a, 13 noiembrie: Casino Ilia - Agrocompany Băcia 
0-1; Olimpia Ribița - Streiul Simeria Veche 5-3; Victoria Dobra - Guler 
Deva 1-2; Zarandul Crișcior - Moții Buceș 1-0; Victoria Brad a stat.

Seria Valea Streiului
Rezultatele etapei a Vlll-a, 13 noiembrie: Unirea G. Berthelot - Cerna Toplița 
2-4; Gloria Bretea - AS Boșorod 7-0; Sîntămăria Orlea - Streiul Baru Mare 4- 
1; Viitorul Păclișa - Min. Teliuc 6-4; Lunca Cernii-Știința lancu de Hd.1-5.

Clasamentul
1. Agrocompany Băcia 7 7 0 0 23-4 21
2. Olimpia Ribița 7 4 2 1 16-10 14
3. Zarandul Crișcior 7 4 1 2 10-6 13
4. Moții Buceș 8 3 1 4 15-13 10
5. Guler Deva 7 3 1 3 14-16 10
6. Streiul Simeria Veche 7 3 1 3 13-18 10
7. Casino Ilia 7 2 3 2 11-10 9
8. Victoria Brad 7 1 0 6 19-3 3
9. Victoria Dobra 7 0 1 6 9-22 1

Etapa a IX-a, 20 noiembrie: Guler Deva - Zarandul Crișcior; Streiul Simeria 
Veche - Victoria Dobra; Agrocompany Băcia - Olimpia Ribița; Victoria Brad 
- Casino Ilia. Moții Buceș stă.

Clasamentul
1. Știința lancu de HD 8 6 1 1 27-7 19
2. Gloria Bretea Română 8 • 5 1 2 20-9 16
3. Unirea Berthelot 8 5 0 3 24-13 15
4. Sîntămăric Orlea 8 5 0 3 25-16 15
5. Streiul Baru Mare 8 4 1 3 16-11 13
6. Viitorul Păclișa 8 4 1 3 24-25 13
7. Minerul Teliuc 8 3 3 2 18-16 12
8-, Cerna Toplița 8 2 ■ ;’2: b 4 17-22 8
9. Cerna Lunca Cernii 8 1 1 6 11-29 4
10. AS Boșorod 8 0 0 8 8-42 0
Etapa a IX-a, 20 noiembrie: Știința lancu de Hunedoara - finirea General
Berthelot; Minerul Teliuc - Cerna Luncă Cernii; Streiul Baru Mare - Viitorul
Păclișa; AS Boșorod - Sîntămăria Orlea; Cerna Toplița - Gloria Bretea Română.

     .............................. ........... .....;

53% Reducere Economisește cu abonamentul•»

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar

27 bani (2.688 lei vechi)

Preț/ziar pentru abonament anual

(2.240 lei vechi)

CUM TE ABONEZI? ;Decupează și completează talonul.or Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 3. 1 & Vei fi contactat în cel mult 5 zile.Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03(tarif local).
GRATUIT, în fiecare vineri primești

cel mai complet supliment 
de televiziune.Reducerea de 53% este valabilă la abonamentul de luni până sâmbătă față de prețul zilnic al ziarului.

Abonamente1 lună 6,9 lei (69.000 lei vechi) preț/ziar ab. 27 bani (2.688 lei vechi) 13 luni 19.9 lei (199.000 lei vechi) preț/ziar ab. 26 bani (2.551 lei vechi)6 luni 37.9 lei (379.000 lei vechi) preț/ziar £b. 24 bani (2.429 lei vechi) l12 luni 69.9 lei (699.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.240 lei vechi)

Numele______________________________________________________ ;Prenumele__________________________________________ »
Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
Strada_____________Nr.___________ Bl._Localitatea_______Telefon (opțional)

mailto:valentin.neagu@informniedia.ro
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• Dezamăgire. Halterofilul român Valeriu Calancea a dezamăgit la Campionatele Mondiale de la Doha, nereușind să câștige nici o medalie, deși era considerat speranța delegației noastre la o medalie de aur, la categoria 85 kg. Calancea s-a clasat cel mai bine la stilul aruncat - locul 4, cu 207 kg. (MF)
• Condamnare. Patru din cei cinci suporteri dinamoviști reținuți în Bulgaria pe 3 noiembrie, înaintea meciului de fotbal dintre Levski Sofia și Dinamo București, din Cupa Uefa, au fost condamnați luni la câte 3 luni de închisoare cu suspendare. Al cincilea suporter va fi audiat marți, riscând între 3 și 10 ani de închisoare. (MF)

Fotbalistul anului în Suedia

Contract 
prelungit

Roma (MF) - Președintele Federației italiene de fotbal, Franco Car- raro, a declarat că este pentru prelungirea contractului antrenorului e- chipei naționale Marcello Lțppi. „Lippi a făcut o muncă excelentă și i- ar face plăcere să-și prelungească contractul, iar Federația este în mod special favorabilă”, a comentat Franco Car- raro, care a adăugat că angajamentul selecționerului expiră în 2006. „îmi face plăcere să aud astfel de lucruri. Cred că este un semn de ’ aspect față de munca mea» dar oricum nu cred că vom stabili ceva înainte de Cupa Mondială, pentru că trebuie să vedem ce vom face acolo”, a declarat Marcelo Lippi la Coverciano, undeSquadra “* Azzurra” pregătește amicalul de astăzi, de la Geneva, cu Cote d'Ivoire.

Chivu
Milano (MF) - 
Procuratorul Ernesto 
Bronzetti a negat, 
luni, într-un interviu 
acordat postului 
Radio Incontro, 
interesul clubului 
Real Madrid pentru 
fundașul echipei AS» 
Roma, Cristian Chivu. 
Bronzetti, care 
îndeplinește și 
funcția de emisar al 
grupării spaniole, a 
declarat că întâlnirea 
sa cu internaționalul 
român a avut loc cu 
ceva timp în urmă și 
a fost una 
întâmplătoare. „Ne
am întâlnit 
întâmplător TntFun' ‘ 
restaurant din Roma. 
Chivu a fost dorit de 
Real pe când juca în 
Olanda, dar în ulti
mul timp nu s-a mai 
pus problema”, a 
spus Bronzetti.

SUA - România, în Cups 
Davis, la San Diego

New York (MF) - Partida dintre echipele Statelor Unite și României din primul tur al Grupei Mondiale a competiției de tenis Cupa Davis va avea loc la Jolla Beach and Tennis Club din San Diego, în sudul Californiei, în perioada 10-12 februarie, a anunțat, luni, Federația americană de tenis.Participarea lui Andy Roddick, numărul 3 mondial, și a fraților Bob și Mike Bryan, liderii mondiali la dublu, este așteptată pentru această întâlnire, prima de Cupa Davis disputată de Statele Unite în regiunea San Diego în ultimii zece ani. Conform Federației americane de specialitate, pentru această ocazie vor fi construite special un teren și o tribună pe parcursul de golf al clubului.în istoria confruntărilor dintre cele două țări în Cupa Davis, ultima datând din 1984 la București, SUA conduc cu scorul general de 50 în fața României.

■ „Sunt foarte mân
dru. înseamnă totdeau
na o bucurie să câștigi 
un astfel de premiu".

Stockholm (MF) - Zlatan Ibrahimovic, atacantul echipei italiene Juventus Torino, a câștigat luni seară „Balonul de Atu* ” pe 2085£trofeu acordat celui mai bun fotbalist suedez al anului. „Sunt foarte mândru. înseamnă totdeauna o bucurie să câștigi un astfel de premiu, să fn ales cel mai bun fotbalist al Suediei”, a declarat Ibrahimovic, 24 de ani, într-o înregistrare video difuzată la gala de la care a lipsit și în care i-a fost acordat premiul ce poartă același
A renunțat la manager
■ Din cauza diferențe
lor de opinii, după 13 
ani, Schumacher a 
renunțat la manager.

N3uOl*3ld de fotbal a Norvegiei a sosit, 
ieri, ta Praga, pentru returul cu Cehia contând 
pentru calificarea la Campionatul Mondial. 
Iată-1 pe apărătorul Erik Hagen pe aeroport 
zâmbind fotoreporterilor. (Foto: epa)

Berlin (MF) - Managerul pilotului de Formula 1 Ralf Schumacher, Wili Weber, a anunțat, luni, că pilotul german a renunțat la serviciile sale, după 13 ani de colaborare, din cauza diferențelor de opinii.„Această decizie nu a fost tocmai ușoară, pentru că am lucrat mult timp amândoi și am cunoscut succesul împreună”, a declarat Weber. Managerul german se va ocupa, de acum înainte, doar de
Primul sport

Moscova (MF) - Atletismul trebuie să redevină primordial în școli, pentru a-și păstra poziția de primul sport olimpic și să continue să-i facă pe tineri să viseze, este de părere președintele Federației internaționale de atletism, Lamine Diack.La încheierea ultimului congres anual, care a avut loc la Moscova, Diack a indicat că a invitat toate federațiile naționale să organizeze o Zi mondială a atletismului în școli, primul eveniment de acest gen fiind fixat pentru 

nume cu distincția pentru cel mai bun fotbalist al anului ce evoluează pe „Bătrânul continent”.Născut la Mahnoe,. Ibrahimovic a marcat 16 goluri în 35 de meciuri pentru Juventus în primul sezon din Seria A, după ce anterior a evoluat pentru Malmoe FF și Ajax Amsterdam. •
Jucător-cheie„Zlatan a devenit un jucă- țor-cheie, atât la echipa de club, cât și la națională. Prin talentul său, prin muncă și felul în care combină spectacolul cu ceea ce e bine pentru ecnipă, a devenit un model de urmat pentru mulți tineri”, și-a motivat juriul alegerea.

Ralf Schumacher în China (Foto: EPA)fratele lui Ralf, Michael Schumacher, de șapte ori campion mondial, al cărui agent este din 1991.Wili Weber spune că a rămas prieten cu Ralf Schumacher. „Nu avem resentimente și vom rămâne amici”,
olimpicprima săptămână a lunii mai 2006.în cadrul Planului mondial de dezvoltare, IAAF a însărcinat o comisie de specialiști cu politica privind tinerii și școala, iar Federația internațională va furniza materiale pentru asigurarea promovării disciplinelor sale în școli.„Este vital pentru sportul nostru să găsim căile prin care să încurajăm practicarea atletismului în școli, precum și lărgirea bazei de noi talente”, a subliniat Diack.

In campionatul profesionist nord-american de baschet, la Memphis s-a disputat partida dintre Grizzlies, din localitate, și Los Angeles Lakers. Gazdele au câștigat cu scorul de 85-73. Tot în această etapă, au mai fost înregistrate și următoarele rezultate: Utah Jazz ■ New York Knicks 62-73; Golden State Warriors - Chicago Bulls 100-82. Față de alte zile, acum nu s-au înregistrat surprize deosebite.
(Foto: EPA)

Zlatan Ibrahimovic, în luptă pentru balon (Foto epa)Un alt atacant, Henrik Larsson (34 de ani), de la FC Barcelona, a câștigat premi ul special pentru cel mai bun fotbalist suedez din toate timpurile.

a precizat Weber, cel care anul trecut i-a negociat un contract de trei ani cu Toyota, în ciuda rezultatelor slabe ale pilotului german. Cele două părți nu au ajuns încă la un acord financiar al ruperii contractului.

Cursa pentru 
medaliiBeijing (MF) - Din cei 7 boxeri români prezenți la Campionatul Mondial de box de la Mianyang (China), Ionuț Gheorghe /64 kg/ și Viorel Simion /57 kg/ au acces în optimile de finală, Daniel Văcaru /91 kg/ și Ștefan Dragomir /69 kg/ au fost eliminați, iar alți trei pugiliști vor urca în ring pentru primele meciuri. La 64 de kg, Ionuț Gheorghe va avea miercuri un meci foarte dificil împotriva cubanezului Inocente Fiss Caraballosa.

PreseJosepfi S stadion reconstruit. FIFA a contncuit cu 600.000 de euro pentru reconstrucția arenei. (Foto: epa)

PreSedlntcie Federației Internaționale de Fotbal, Josepfi S. Blatter, a inaugurat la Strumica, Macedonia, un



miercuri, 16 noiembrie 2005 CUVÂW mei PDBMCITATB /»

Vând ap. 1 cameră (01)
• vând cameră de cămin, zona Dacia, Deva, preț

119.000 ron, neg. Tel. 0722/819278, după ora 17.Vând ap. 2 camere (03)
• Deva, zona Gojdu, etaj 1, bloc cărămidă, 34 mp, 
parchet, gresie, faianță, geam la baie, fără 
balcon, liber, preț negociabil. Tel. 227698, 
0742/564654.
• etaj 1, plus 2 camere la parter, zona Magazi
nului Tineretului, preț negociabil. Tel. 
0723/514133,235570, după ora 19.
• lugent, 55 mp, central, etaj 2, decomandate, 
balcon închis, renovat, preț 30.000 euro, nego- 
Țpbil. Tel. 0722/564004.

un decomandate. Deva, centrală termică,
tavan fals, termopan, superamenajat, etaj 10, 
acoperiș recent, garanție 10 ani, preț 350 
milioane lei. Tel. 0740/232043,211075.
• wgenl decomandate, gresie, faianță, parchet 

' lavabil, amenajat frumos, Deva, zona Bălceascu, 
preț 850 milioane lei, negociabil. Tel. 223555, 
0742/290024
• gresie + faianță in baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar. contorizări, lavabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg., tel. 0722/209906; 
0723/829060/Agenția imobiliară Iris)
• fără îmbunătățiri, contorizări, preț 550 mii. 
neg., tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• dec, parchet, bucătărie modificată, totul con- 
torizat, zona Minerului, preț 820 mii. neg., tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
• zona LHacului, dec., contorizări, ocupabil 
imediat, preț 990 mii., neg., tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Bălcescu Nou, parter înalt suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, conto
rizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc., preț 
1,2 mid., neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• zona Progresul, et intermediar, dec., multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat ocupabil imediat, preț 1 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• urgent, zona Al. Streiului, centrală termică, et. 
intermediar, dec., îmbunătățiri, preț 510 mii., 
neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• oferim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Gojdu, et. 2, din cărămidă, bine întreținut, 
preț 850 mii., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

• etaj 3, decomandate, st 60 mp, gresie, faianță, 
contorizări, balcon, modificări interioare, 
Dorobanți, preț 30.000 euro, tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (Casa Betania)
• etaj 2, decomandate, repartitoare, contorizări, 
boxă, balcon, luliu Maniu, preț 110.000 ron, tel. 
223400,0741/120722,0721/436384. (Casa Betania)

• zona Scărișoara, sdc., apometre, balcon, 
instalații sanitare noi, acoperit cu izolație 
italiană preț 720 mii., tel 235.208,0721.985.256. 
(Rocan 3000)
• zonă centrală, et. intermediar, dec., st 55 mp, 
modificat, termopan, centrală termică, parchet, 
faianță, mobilă de bucătărie, bine întreținut preț 
1,200 mid., tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)
• zona liliacului, dec., et 1, st 55 mp, reparti
toare, balcon, buc., baie, debara, cămară, fără 
îmbunătățiri, preț 1,050 mid., tel. 235.208, 
0724620358. (Rocan 3000)
• zona Bălcescu, dec., et. 1, modificat 
îmbunătățit, apometre, repartitoare, balcon, 
bine întreținut ocupabil imediat, preț 830 mii., 
tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)
• zona ILCaragiale - piață, etaj 1, bloc de 
cărămidă, vedere în 2 părți, balcon mare, 
parchet, apometre, gaz 2 focuri, interfon, liber, 
urgent, preț 25.000 euro, tel. 0723-251498,232808. 
(Fiesta Nora)
• zona bdul Dacia, etaj 2, vedere în față, parchet 
gresie, faianță, amenajat recent preț 77.000 lei, 
se acceptă plata în 2 rate, tel. 0745-302200, 
232808. (Fiesta Nora)

• Decebal- piață, etaj 1, dec., 60 mp, termopan, 
centralătermica, balcon închis, parchet gresie, 
faianță, baie și bucătărie mari, curte interioară 
pt parcare, boxă mare, tel. 0723-251498,232808. 
(Fiesta Nora)

• zona Gojdu, etaj 2, dec., termopan, parchet 
gresie, faianță, modificări, apometre, reparti
toare, gaz 2 focuri, preț negociabil, sau schimb 
cu apartament 3 camere în zona Liliacului, 
Decebal, piață, se oferă diferență, tel. 0745-
302200,232808. (Fiesta Nora)

• zona Zamflrescu, dec., 60 mp, 2 balcoane, ve
dere în 2 părți, etaj intermediar, modificări la bu
cătărie, ușă metalică, în curs de renovare, preț 
105.000 lei, tel. 0723-251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Caragiale, zonă liniștită etaj 1, vedere în 
spate, interfon la scară balcon mare, apometre, 
gaz 2 focuri, apartament tip standard, tel. 0788- 
165702,232808 (Fiesta Nora)
• zona Decebal dea, 60 mp, 2 balcoane, 1 închis, 
amenajat deosebit, vedere la bulevard sau 
schimb cu apartament 3 camere în zonă bună 
fără amenajări, ofer diferență tel. 0723-251498, 
232808 (Fiesta Nora)
• zona Micro, dea, 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 dea, fără modificări și 
amenajări, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
100.000 lei, tel. 0745-302200,232809. (Fiesta Nora)
• urgent decomandate, balcon, parchet, gresie, 
faianță contorizări, st 54 mp, zona Mărăsti, bloc 
de cărămidă Preț 850 mii. lei, negociabil. Tel. 

0742/019418. (Prima-lnvest)
• urgent decomandate, Deva, zona Lido, etaj 1, 
contorizări, fără îmbunătățiri, preț 1 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• urgent dea, contorizări, balcon, etaj 1, zonă 
bună preț 1 mid. lei, negociabil. Tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)

• Deva, zona Bălcescu, et. intermediar, 
semidea, parchet apometre. Preț 850 mii. lei. 
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)

• Cțlan, 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)
• bd. Decebal decomandate, parchet faianță 
gresie, instalații sanitare noi, termopan parțial, 
contorizări, balcon. Preț 103.000 RON. Tel. 221712, 
0724-305661. (Garant Consulting)
• bd. L Maniu, etaj 3. decomandate, centrală 
termică termopan, parchet. Preț 120.000 RON. 
Tel. 221712,0724-305661. (Garant Consulting)
• Gojdu, etaj 2, circuit faianță gresie, centrală 
termică balcon, parchet laminat Preț 115.000 
RON. 221712,0724-305661. (Garant Consulting)
• ap. 2 camere, circuit parchet balcon, et inter
mediar, Dacia, preț 77.000 RON. Tel. 0743-549654. 
(Garant Consulting)
• vând urgent ap. 2 camere, zona Al. Crișului,' 

balcon, centrală termică amenajări. Preț 57.000 
RON. Tel. 0740-013971. (Garant Consulting)
• vând ap. 2 camere, Bejan, et 1, semidea, 
contorizări, fără îmbunătățiri. Preț 57.000 RON. 
Tel. 224296,0788361782. (Garant Consulting)Cumpăr ap.2 camere (04)
• zonă bună nu contează starea, de preferat et. 
intermediar, ofer plata imediat tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• zona Decebal 1 Decembrie, Ion Creangă 
Neptun, etaj intermediar, turn maxim etaj 6, dec, 
cu/fară amenajări, se oferă preț bun cu plata pe 
loc chiar azi, este urgent, nu ezita, tel. 0723- 
251498,0788-165703. (Fiesta Nora)
• urgent Deva, zonă bună plata imediat tel. 
215212. (Prima-lnvest)
• zona centrală parter, pentru privatizare. Tel. 
0254/745374, 718833, 0745-695473, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)Vând ap. 3 camere (05)
• 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, I. Creangă etaj 3. Tel. 0723/284005.
• T. Maiorescu, etaj 2, contorizări, repartitoare, 
parchet, balcon. Preț 87.000 RON. Tel. 221712. 
0724-305661. (Garant Consulting)
• vând ap3 camere semidec., Gojdu, preț 
115.000 RON. Tel. 0743-549654. (Garant 
Consulting)

• vând ap. 3 camere semidea, Al. Armatei, preț 
85.000 RON. Tel. 0743-549654. (Garant Consulting)
• 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)
• 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)

totynTIMm

va 
așteaptă 
la 
magazinele 
sale 
din:

• foarte urgent 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 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)
• zona L Creangă et. 3, superamenajat și finisat 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră 
preț 64.000 euro, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• etajă decomandate, centrală termică proprie, 
geamuri termopan, gresie, faianță, finisaje 
moderne, Minerului, preț 30.000 euro, neg, tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)’
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• zona Gojdu, dec., et 2, parchet, contorizări, 
bucătărie modificată, balcon închis, 2 băi, bine 
întreținut, preț 1350 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)
• scmldecwnandste, contorizări, balcon închis, 
etaj 3, zona Minerului, preț 850 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• Deva, etaj 3, zonă bună parchet, balcon, 
centrală termică preț 790 mii. lei, negociabil. Tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• decomandate, contorizări, termopane. 
parchet zonă bună Deva, preț 1320 mid. lei. Tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• wgent, dec, et. 1, centrală termică 
termopane, gresie, faianță parchet zona 
Decebal, vedere la bulevard, preț 13 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. 
211075,0745666447,0726.130.557.  (Mondial Casa)Cumpăr ap. 3 camere (06)
• In 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)

• vilă construcție 2000, pe 2 nivele, p+ 
bucătărie, bale, 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)
• In Slmerla, 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 chele, preț 95.000 euro, neg, tel. 
0745/253413. (Mimason)
• zona itL 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 pests linie, construcție nouă parter, et, 
mansardă parter cu cameră hol, baie, 
bucătărie, garai, 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, bale, 
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 chele, preț 4,000 
mid., tel. 235.208,0721.985356. (Rocan 3000)
• casă do vacanță zonă pitorească la 20 km de 
Devă fundație de piatră P-M, teren st 5000 mp, 
curent preț 10600 euro, negociabil, Tel. 211075, 
0747,779.751,0726.130557. (Mondial Casa)

• insnt, casă în Deva, zona Mărăști, 2 corpuri, 
bucătărie, bale, teren 830 mp, toate facilitățile, 
preț 3 mid. lei, neg., tel. 211075, 0740232043. 
(Mondial Casa)

• casă 2 corpuri, la 18 km de Deva, teren st 
10.900 mp, 3 camere + hol, în primul corp, garai, 
corpul 2 cu living, bucătărie. 2 băi, centrala 
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, Bâcia, preț 
110.000 ron, neg. tel, 223400, 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)Vând garsoniere (19)
• urgent, parchet, contorizări, balcon, 32 mp, 
etaj 3, zona Dada, preț 490 milioane lei. Tel. 
223555,0742/290024.
• 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)
• otortoi pt vânzare, în Deva, în zone și 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 Crlștăuț etaj 2, semidec., tip standard, cu 
balcon, parchet contorizări, preț 40.000 lei, tel. 
0745-302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona mflrMcu 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

• Deva, zona Decebal, gresie, faianță apometre, 
balcon închis. Preț 750 mil. 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)
• 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)

• zona M*>  Nou. et 2, dec., liberă 27 mp, 
balcon, preț 748 mii., neg., tel. 0745/163445, 
(Mimason)

• toarte uroent decomandate, etai 1,2 băi. 2 
balcoane, 112 mp, bloc de cărămidă centrală 
termică fără intermediari. Tel. 0788/497895, 
228775.
■ dec, ele + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 bai, totul nou, proiect pt 
centrală termică preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• 2 băl, 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mid, neg., tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• zona Mcticn, 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 Mmku (pol. jucL), et 1, dec, 112 mp, 
hol mare, 2 băi, 2 balcoane, ct, preț 48000 euro, 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zana Banca Transilvania, et 3, parchet 
laminat gresie, faianță termopan, 2 băi, 2 
balcoane, amena|at modem recent preț 55.000 
euro, neg, tel. 0745/159608. (Mimason)
•zonă centrală st 100 mp, dec, et Intermediar, 
CT, 2 băi, balcon, parchet în camere, ușă nouă 
bloc din cărămidă, garaj sub bloc, preț 75.000 
euro, tel. 235.208,0724.620358. (Rocan 3000) 
•zonă bună dec, st 90 mp, 2 băi, 2 balcoane, 2 
boxe, contorizări, fără îmbunătățiri, et interme
diar, preț 1350 mid, tel 235.208, 0724.620358. 
(Rocan 3000)
• dec, etaj 2, Deva, zonă centrală 2 băi, 2 
balcoane, st 94 mp, centrală termică preț 1,4 
mW. lei. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

Cumpăr casa (14)
• in Den sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă se poate șl. fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• urgent, cu grădină Deva sau Slmerla, plata 
imediat Tel. 215212. (Prima-lnvest)
• Deva, P+L 4 camere, 2 băi, bucătărie, pivniță 
centrală termică SC ■ 300 mp, grădină 5 - 500 mp, 
garaj, preț 90.000 euro negociabil. Tel. 
0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• zona CătagărenL 3 camere, bucătărie, centrală 
termică beci, curte betonată (fără grădină), an 
construcție 1983, s 100 mp. 200.000 RON, neg. Tel. 
0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)Vând case la tara (17)

hol, bucătărie, terasă grajd, anexe, 
ui Sântandrei, preț 800 milioane lei.

Vând case, vile (13)
• casă In Deva, ultracentral, 3 camere, bucă
tărie, 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.
• Deva, zonă centrală casă curte și grădină 500 
mp, ideală pentru locuit sau afaceri, preț nego
ciabil. Tel. 0721/978548
• regent, Deva, Str. 7 Noiembrie, zona Udo, st 
500 mp, toate facilități le, pentru firmă sau locuit 
preț 80.000 euro, neg. Tel. 0740/232043,211075.
• legeni, Deva, zona Mărăști, 2 camere, 
bucătărie, baie, hol, st 832 mp, preț 3 mid. lei, 
negociabil Tel. 211075,0740/232043.

A • zona CeanoM, necesită investiții, 770 mp, cu 
toate facilitățile, gaz, apă. canalizare, con
strucție modestă preț 1.7 mld_ tel. 0745/164633. 
(Mimason) •

• 2 camere.’__________________ _
800 mp, satul Sântandrei, preț 800 
Tel. 236655,0742/218376.
• 3 camera, bucătărie, baie, apă curentă 
dependințe din cărămidă preț negociabil, ia 
Nojag. Tel. 0724/035360.
• 4 camera, hol, baie, grajd, șură fântână 3 ari 
grădină în Nădăștla de Jos, Călan, 20 km de 
Deva. Tel. 0726/064489.
• casă dri cărămidă 3 camere, anexe, 25 ari 
grădină și curte, lângă șoseaua Oradea ■ Deva, în 
satul Cărăstău, preț 18500 euro. Tel. 
0359/417755.
• casă to Chimindia, nr. 81, la șosea, preț nego
ciabil și casă în Hărău, nr. 256, curte și grădină 
0,23 ha. Relații în Chimindia, la nr. 110.

• 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, cată 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)
• 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, preț250.000 euro, neg, tel. 
0745/253413. (Mimason)
• BohoU, 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)

• zonă centrală et Intermediar, 35 mp, parchet 
contorizări, balcon închis, ocupabilă imediat, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• etal totermedtor, st 47 mp, balcon mare, 
parchet contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 ron, tel? 223400, 0742/005228, 

0721/577366. (Casa Betania)
e etaj L dec., balcon închis, contorizări, vedere 
la stradă Zamfirescu, preț 75.000 ron, tel. 223400, 
0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)
• stal 2, dec., gresie, faianță apometre, Dacia, 
Deva, preț 58.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• Măriștiul Nou, decomandate, faianță gresie, 
parchet contorizări, balcon, instalație italiană 
Preț 63.000 RON. Tel. 221712,0724-305661. (Garant 
Consulting)

• Zamfirescu, «tal intermediar, decomandate, 
balcon, apometre, repartitoare. Preț 75.000 RON. 
Tel. 221712,0724-305661. (Garant Consulting)
• 22 Decembrie, etaj intermediar, decomandate, 
baie și bucătărie, apometre, 21.500 euro, tel. 
0745-367893. (Garant Consulting)
• bd. Uu Maniu, etaj intermediar, semidec., s 
30 mp, baie și bucătărie, balcon, termopane, 
contorizări, 17.000 euro, tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• b-dU Decebal etaj 7, dec, amenajată 21,000 
euro, tel. 0745-367893. (Garant Consulting)
• vând gareoideri 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 Consulbng)
• confort 1, decomandate, suprafață de peste 
35 mp, contorizări, ocupabilă imediat, bl. 15, bd. 
Decebal. Tel. 0741-154401,227542, seara. (Garant 
Consulting)

• In zonă I inlștită de preferință etaj intermediar 
și cu balcon, Ofer plata Imediat. Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• cungăr regent zona piață Gojdu, Zamfirescu, 
Progresul, dec./semidec., etal p, 1, 2, 3, cu 
balcon, se oferă plata imediat, fără credit, 
tel.0723-251498 0254-232808. (Fiesta Nora)
• In zonele: Libertății, I. Creangă Teatru, cu sau 
fără centrală termică Tel. 0254/745374,718833, 
0745-695473,0720-542223. (Partener-Huneoara)Vând terenuri (21)
• U)pareeteterena500mp,zonaCăprloara.Tel. 
0254/211124.
• 700 mp teren în Hunedoara, oozitie ultracen
trală (magazin Artima). Tel. 0722/563959, 
0746/125465.
• 7000 mp teren la 15 km de Deva, Ideal pentru 
construcție casă de vacanță se poate parcela, 
preț 150 milioane lei. Tel. 0723/690946.
• două parole teren pentru garaj, preț 30 euro 
mp, Deva. Str. Cemei, nr. 10. Tel. 0723/288282.
• două terenuri intravilan, 1600 mp, fs 28 m, 
respectiv 900 mp, fs 18 m, multiple facilități, 
localitatea Bretea Strei, nr. 31, preț8 ron mp. Tel. 
0727/343928.
• Intravilan Băda, pentru construcție casă st 
3800 mp, preț 5 euro mp. negociabil. Tel. 
0722/161644,
• krtravBan In Tâmpă l.km de Simeria, st 1700 
mp, fs 17 m, gaz, curent apă canal, preț 6 euro 
mp. Tel. 0354/402235,0726/118427,0721/818917.
• Intravilan, 23 ari în Uroi; 2 parcele teren 10 ari 
și 12 ari în Cărpiniș, 1 ha pădure zona Cărpiniș. 
Tel. 260582 după ora 20 sau 0741/253791.
• IntravSan, pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poartă 
Tel. 220269,0746/029058
• loc da casă Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, apă 
gaz, curent loc drept zonă liniștită preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.
• urgent, teren 750 mp, fs 35 m, cu livadă de 
pomi, ideal pentru căbanuță zona Vețel, preț 15 
euro mp. Tel. 223555,0742/290024.

• zonă centrală semidec., contorizări, fără 
îmbunătățiri. Preț 64.000 RON, negociabil. Tel. 
224296,0788-361782. (Garant Consulting)

• zona Gojdu, et intermediar, st 47 mp, dec., 
parchet bine întreținută preț 850 mii., tel. 
235.208,0721.985.256 (Rocan 3000)
•zona EmkMscu, et intermediar, balcon închis, 
apometre, gaz contorizat bine întreținută preț
550 mii, tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)
■ zona Gojdu, st 30 mp, neamenajată et inter
mediar, balcon închis, preț 650 mi I, tel. 235.208, 
0721.985256. (Rocan 3000)
• zonă contrau, etaj 2, decomandate, 50 mp, 
centrală termică modificări, parchet gresie, 
faianță preț 95.000 lei, tel. 0745-302200,232808. 
(Fiesta Nora)

• zona Emtaeecu, 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)
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e zona Dada, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• Intravilan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)

DEPOZITUL PARIU 
PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ

Dobânda

8,25% pe an, 
dacă aderarea 

României la U.E. are 
loc la data de

01.01.2007dacăRnuZienlla U.E. la
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de • pleca 
la BRUXEU-ES!

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ HUNEDOARA

PROGRAMUL DE CREDITARE AL ÎNTREPRINDERILOR MICI Șl MIJLOCII
ÎN CONDIȚIILE LEGII NR. 76/2002 PRIVIND SISTEMUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ Șl STIMULAREA 

OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ

FII ACTIV I Jfe,

Pune-ți ideile de afaceri In practică prin creditele finanțate de la 
Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj!

DOBÂNDĂ ANUALĂ 2%

Cea mai avantajoasă ofertă de finațâre existentă pe piață înseamnă
> Finanțare pentru 75-90% din valoarea proiectului
> Perioadă de acordata de la 1 la 3 ani, cu un termen de grație de până la 6 luni

Reușita afeceni tale înseamnă un nou loc de munca pentru fiecare 100.000.000 de lei 
(10.000RON), primiți sub formă de credit.
Pentru informații privind condițiile de acordare adresează-te direct Compartimentului Creditare 
din cadrul Agenției Județene pentru-Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, cu sediul In Deva, 
Piața Unirii nr. 2, tel. 0254/216.151,214.078 int. 210 sau accesează site-ul www.alofmhd.ro

• intravilan, Intersecția Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)
• zona Slmeria, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
• Intravilan, Zăvoi 3500 mp, 2 fronturi stradale, 
fs 70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070106, 0726/195925. (Imob 
Eurobusiness)
• to Deva, mal multe parcele, zonă rezidențială 
suprafețe între 500 șl 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)
■ toiravlan, to zonă industrială st 7860 mp, front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trafo la 150 metri, apă curentă în spatele 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg., tel. 
223400,0740/914688,0721/577366 (Casa Betania)
• Intravilan, to Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (dasa Betania)

• Intravilan, la DN7, în zonă industrială st 
150.000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces 
din 2 părți, zonaSîntandrei, preț 12 euro/mp. Tel. 
223400,0724/169303,07 91468a (Casa Betania)
• 140 parcate, din care vândute sunt 80, în zonă 
rezidențială cu suprafețe de 480-680 mp, Deva, 
preț 16-19 euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (Casa Betania)
• IntravBan, In zona de locuințe Zăvoi, st 1.000 
mp, front stradal 18 m, toate facilitățile. Preț 32 
euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. 
(Casa Betania)
• Int n, la DN 7, Sîn tandrei, st 3315 mp, front
stradal 18 m, toate utilitățile, preț 31 euro/mp, 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005224 (Casa 
Betania)
• Intravilan, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228. (Casa Betania)
• toiravlan, 4 parcele a 650 mp flecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)

• 2 parcate cu st 646 mp fiecare, în zona M. 
Sadoveanu (Zăvoi), gaz metan și curent electric 
în zonă preț 37 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• Intravilan, In zonă Industrială (zona Macon), 
st 4280 mp, front stradal 30 m, toate facilitățile, 
preț 11 eurp/mp, neg., tel. 223400,0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
• toiravlan la DN 7, în zonă Industrială la ieșirea 
din Deva spre Slmeria, st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• Intravilan, la DN7, Deva, st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• Intravlan st 605,9 mp, front stradal 22 m, PUZ
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială, 
preț 18 euro/mp, tel. 223400, 0742/0052» 
0721/577366. (Casa Betania) r
• lipani, toiravlan, 585 mp, zonă rezidențială 
preț 14 eurp/mp, tel. 0740/173103. (Mimason)
• tocite casă la preț fără concurență 570 mp, 
preț 300 mii, tel. 0745/640725. (Mimason)
• Pa DN7, în Deva, 3600 mp, fs 30 m, facilități, 
preț 33 euro/mp, tel. 0740/173103. (Mimason)
• ta 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)
• tec da 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 Jântuhalm, 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 301»)
• 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, 
0724.620358 (Rocan 3000)
• regent, la dn 7, zona sere Sântandrei, 2850 mp, 
deschidere mare, toate facilitățile aproape, preț 
20 euro/mp. Tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)

BOROMIR PAN
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• totravRan, 950 mp, fs 18 m, zona Vulcan, apă, 
gaz, curent, preț 30 euro/mp, negociabil. Tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• 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- 
Invest)
• Intravilan, st 4200 mp, fs 30 mp, posibilitate 
apă, gaz, curent, la dn Deva - Hunedoara, preț 
14 euro/mp, negociabil. Tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
• 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)
• intravlan, 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)

' • intravlan, 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)
• brtravfian, Simeria, st 2900 mp, utilități, gaz. 
curent, apă la 150 metri distanță. Preț 4 euro mp. 
Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Intravlan, Sântandrel S.T. 2500 mp, fs 13 mp, 
utilități: apă curentă, gaz, curent electric, preț 12 
euro/mp, negociabil, Tel. 0746 - 225.726; 
0254/213005. (Casa Majestic)
• extravilan, Cristur, St 6000 mp, utilități: gaz, 
curent electric, în apropiere. Preț: 2 euro/mp, 
negociabil, Tel. 0746-225.726,0254/213050. (Casa 
Majestic)
• extravilan, Deva, str. Prelungirea Depozitelor, 
s 3549 mp. Preț 6 euro/mp. Tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)Cumpăr teren (22)
• urgent, 5 hectare, Intravilan, la șosea, Deva 
sau împrejurimi, plata imediat Tel. 215212. 
(Prima-lnvest)Vând locuri de veci (23)
• bi cimitirul Bejan vechi, aproape de intrarea 
principală, amenajat cu placi de separare și 
placă exterioară, preț 2500 ron, negociabil. Tel. 
212979Vând 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, ter- 
mopane, centrală termică, acces din doua părți, 
tavane false, spoturi, bine amenajat. Preț vân
zare 250.000 euro sau preț închiriere 15 euro/mp 
+ TVA, tel. 235.208,0724.620358. (Rocan 3000)
• zona 22 Decembrie, st 220 mp, termopanei aer 
condiționat, grop sanitar, tavane false, acces din 
două părți, vad foarte bun. Preț vânzare 250.000 
euro fix, tel. 235.208,0724.620358. (Rocan 3000)
• zonă idtracentrală, 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, 

A, gaz, curent, preț 6000 euro, negociabil. Tel. 
v 0722/564004. (Prima-lnvest)Imobile chirii (29)

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

ANUNȚ
UNITATEA MILITARĂ 0812 ORĂȘTIE

- primește solicitări în vederea încadrării 
(recrutare din sursă externă) prin concurs a unei 

funcții de ofițer (psiholog).
Cererile se vor depune la sediul unității, Str. 
Armatei, nr. 16, până la data de 22.11.2OO5, ora 
12.00
CONDIȚII DE PARTICIPARE

să fie absolvent cu diplomă de licență în 
psihologie, specializare psihologie sau dublă 
specializare psihologie-sociologie; sociologie- 
psihologie (studii superioare de lungă durată);

cel puțin 1 (un) an în specialitate;
să fie declarat apt medical și psihologic; 
conduită corespunzătoare în familie, la 

locul de muncă și în societate;
să nu fie judecat sau condamnat;
vârsta de cel mult 40 ani (împliniți în anul 

2005).
Alte relații la compartimentul Resurse Umane, 
telefoane: 0254/242294; 241990, zilnic între orele 
1 2.OO-1 6.00 (34540)

A 
N 
u 
N 
T
♦

Compania Națională de Administrare a 
Fondului Piscicol, cu sediul în București, orga
nizează, în perioada 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)

• închiriez vU p+1,4 camere, scară interioară, 
living 45 mp, 2. băi, bucătărie, pivniță, garaj 
încălzit^ curte,'grădină, bucătărie vară, zona 
cetate, .ideal locuință sau sediu firmă Tel. 
249047,0721/192684.
• ofer ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
•ofer ap. 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)

• ofer garsonieră dec., mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă noua, tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer vUă mobilată garaj, piscină preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer gaiionleiă 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 semimobllată contorizări, zonă 
bună preț 100 euro, negociabil,tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap 2 cam., stil occidental complet mobilată și

• porii gardul, balustrade, scări hterioare 
once i ți*n fier forjat Tel 02SV237533, 
orele 8-15,

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 urgent 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 oferă 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, zonal. Creangă preț 15- 
20 euro/mp, neg., tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobusiness)

• apartament 3 camera decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat mobilat 
modem și utilat cu aragaz, frigider, tv color nou, 
situat în spatele pieței centrale, preț 220 
euro/lună tel. 223400,0721/436384,0742/005228.  
(CasaBetania)
•i ndin lalăpentro depozitare, zona Mihai 
Eminescu, st 120 mp, parțial încălzită înălțime 
de 450 m, parcare, păzită Preț 7 euro/mp +TVA 
neg., tel. 235.208,0724.620358. (Rocan 3000)
• ofer ptînchirere 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)

Decese (75)

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate, , greu 
încercată de decesul celui care a fost

dr. CIOBANU PETRE
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Familia Mircea Ioan Moloț

Colectivul de salariați de la SC Minexfor SA Deva este 
alături de colega lor Dacia Adam în greaua durere prici
nuită de pierderea celei care a fost o minunată mamă

MARIA POPESCU
din Moreni. Sincere condoleanțe.

Un ultim omagiu pentru cel care a fost
dr. CIOBANU PETRE

din partea colectivului DGFP Hunedoara - Deva. Sincere 
condoleanțe familiei îndoliate.

Soția Veronica anunță cu profundă 
durere în suflet că astăzi 16 noiem
brie se împlinesc 5 ani de când a 
trecut în neființă cel care a fost

avocat ROZENBAUM 
PETRU

lăsându-mă cu sufletul cernit toată 
viața. Un pios omagiu și veșnică 
amintire.

Familia îndoliată anunță cu durere în suflet încetarea din 
viată a celei care a fost o minunată soție, mamă și bunică

BORCA MĂRIȚI
în vârstă de 58 ani. înmormântarea va avea loc joi, 17 
noiembrie, ora 13, la Cimitirul ortodox din Crăciunești. 
Dumnezeu s-o odihnească în pace.

• ofer pt închiriere garsonieră Deva, dec, zonă 
bună etaj intermediar, complet mobilată și 
contorizată preț 80 euro/lună T el. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)
• ofer pț închiriere ap. 2 camere, complet 
mobilat și contorizat în Deva, preț 100 euro/lună 
Tel. 0721/055313. (Prima-lnvest)
• tochiriez 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)
• 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 pt închiriatap. 2 cam. dec, zona I. Maniu, 
etaj intermediar, mobilat, totul nou, automată 
aragaz, frigider, mobilier bucătărie cu toate 
dotările, centrală termică termopan pește tot 
lamelar; gresie, faianță baie renovată garaj. 
Preț 300 euro, se închiriază șl în regim hotelier, 
preț 20 euro/zi de persoană (Mondial Casa)
• ofer ap. 2 cam, mobilat utilat zona Gojdu, etaj 
2, contorizări. Preț 100 euro. Tel. 211075, 
0726.130557,0745.666.447. (Mondial Casa)
• apartament Str- Minerului, decomandate, 2 
camere, etaj 2, centrală termică mobilat. Preț 
100 euro/lună Tel. 0746-225726; 0254-213050. 
(Casa Majestic)

• garsorierâ, Deva, Dorobanților, complet 
mobilată și utilată s 44 mp. Preț 100 euro/lună 
negociabil. Tel. 0746-225726,0254-213050. (Casa 
Majestic)Auto românești (36) Vând garaje (43)
• vând Aro 243 D, motor Brașov plus remorcă 13 
tone, stare bună acte la zi, preț 9.900 ron. Tel. 
245874,0723/335189.
• vând Dada Solenza, af 2004, în garanție, 
metalizat km puțini sau schimb cu Dacia plus 
diferență Tel. 747266.Auto străine (37)

• vând Opel Corsa 1.0,12 V, af 2001, 973 
cmc, benzină. 5,6 1/100 km, abs, eps, 4 
airbag, înmatriculat persoană fizică, 
albastru, trapă, radio casetofon Blaupunkt 
cu 6 boxe, preț 5.900 euro, negociabil. Tel. 
0722/751552.

• vând CHroen C5, HDI, D. Climatronic, închidere 
centralizată cu telecomandă radio cd, geamuri 
plus oglinzi electrice, abs, servo, 8 airbag, 
consum 65%, preț 10.850 euro, computer bord. 
Tel. 0722/693683.
• vând Hat 131 Mirafiori Diesel, af 1983, tampo
nat aripa stângă sau pentru piese de schimb, 
preț negociabil. Tel.0723/382534,0726/251731.
• vând Opal Agila, af 2001, Euro 4, extrase full 
sau schimb cu Matiz, Cielo sau Dacia, plus 
diferență Tel. 0745/789789.

• vând Volvo V40,1,9 TDI, af 2001, full-electric, 
MP3 player, jenți 18 inch Al, înmatriculat, preț 
11.000 euro. Tel. 0723/301857.
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• vând Renault Safrane 2,1 TD, af 1994, central, 
telecomandă, geamuri și oglinzi electrice, jenți 
Al 15,„ cass, boxe, numere Franța, preț 2300 euro. 
Tel. 0723/227569.
• vând Seat Cordoba, 1998, motorină aer 
cbndiționat, airbaguri, geamuri electrice, stare 
perfectă, bonus Oltcit cu motor VW omologat, 
acte la zi, preț 7300 euro. Tel. 0724/560870.Camioane, remorci (39)
• vând remorcă auto, cu prelată, capacitate 500 
kg. înmatriculată, preț negociabil. Relații 
Brâznic, nr. 150.Utilaje, unelte, industriale și agricole (40)

• vând semănătoare mixtă, 17 rânduri, 
tractor 35 CP, mașH erbiddat 300 ■ 400 - 600
litri, mașină scos cartofi, prăsitoare 
porimb a cartofi. Relata la teL 0723/237400,porunbși 
0254/221075.

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 piese Aro 10 din dezmembrări. Tel. 
0254/248519, după ora 16,0745/600814.

• tatracentraț preț 355.000.000 ROL, negociabil,
Tel. 0746 -225.726,0254/213050. (Casa Majestic)Mobilier și interioare (47)
• 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 fereastră din 2 canate și o ușă toate noi. 
Relații la tel. 0254/215795.
• vând masă panel furniruită 0,7/0,7 m și 4 
tabureți rotunzi, toate stare perfectă preț nego
ciabil. Tel. 220025.

• vând mobilă de bucătărie, preț negociabil. 
Hunedoara, tel. 0354/402612, după era 18

• vând mobfiă de bucătărie, stare foarte bună 
preț 490 ron, negociat i I. Tel. 0723/089146.
• vând pâtoț copil, coșuleț copil mic, cărucicare 
import. Tel. 0254/226954,0723/718259.

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

• vând urgent mobilă: canapea extensibilă 
masă extensibilă furnir mahon, 6 scaune 
tapițate, masă sufragerie extensibilă birou elev, 
bucătărie suspendată 4 scaune, mască 
chiuvetă mobilă hol. Tel. 218084,0743/211074, 
0724/643045.Televizoare (48)
• vând tv Panasonic, model 2002 și amplituner 
Grundig și Sony. Tel. 218234 seara, 0745/253413.Audio-video, antene și instalații satelit (49)
• vând convenabil video Panasonic, prqț 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 NoUa 2300, stare perfectă preț 180 ron. 
Tel. 0723/227569.

Comemorări (76)

îmbrăcăminte,încălțăminte articole sport (52) • 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.

• vând convenabil schiuri Blizzard, 13 m, cu 
legături și clâpari Nordica împreună preț 23 
milioane lei. Tel. 221431, seara.

• firmă autorizată efectuez lucrări de 
amenajări interioare, gresie, faianță, etc 
Ratați la teL 0254/232052,0744/17434LMateriale de construcții (53)

• vând 5 mc bolțari și piatră de construcție. Tel. 
0254/215795.
• vând dlstanțieri pentru fier-beton (pureci). Tel. 
0723/27569,214664.Artă, antichități, cărți, reviste (55)
• vând difertie numere din revistele Chip și 
Level la jumătate din prețul de pe copertă. Tel. 
712274,0744/546801.Electrocasnice (56)

• Fundația Mundi Deva organizează 
cursuri de calificare, la cele mal mid 
prețuri, to meserite: zidar, Instalator, sdhor, 
tâmplar, croitor, ospătar, brutar, bucătar, 
vânzător, laborant apă, operator caladator, 
-> ibli listen! sodaL înscrieri până la 
2UUOOS. Retail: Deva 216138, Hunedoara 
713460,Brad 074/650830, Petroșani 543920, 
Lupenl 0729/014065, PeHa 550648, Uricari 
511119, Hațeg 0740/107388, Ortștle 241293,

• vând combină frigorifică Privileg, 4 sertare, 
preț 4 milioane lei, pernă electrică pentru masaj, 
preț 400.000 lei. Tel. 0254/718852.
• vând congelator Arctic, 5 sertare, stare foarte 
bună, preț 23 milioane lei. Tel. 221431, seara.
• vând ladâ frigorifică 5 sertare, preț 3,5 
milioane lei, negociabil. Tel. 0727/373757,
• vând mașină de spălat manuală, rusească, 
cuvă plastic, 150 litri și suport metalic, preț 
convenabil. Tel. 220025.

• SC Reflexo Viral Sibiu urganizează 
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 med- 
cale, situat bi Deva, Aleea TransUvanieL bL 
7, parter, efectuează in perioada 14 - 30 
noiembrie 2006, analize compensate de 
către CNAS.Plante și animale, agroalimentare (57)

• donăm spre adopție un pisoi negru, castrat, 
adult, 7 kg, foarte frumos și cuminte, educat, cu 
carnet de sănătate, numai unor'iubitori de 
animale, din Deva. Tel. 225044,0723/973283.instrumente muzicale (60)

• Test Hag 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, Bdul 22 Decembrie, nr. 37 A (Clădirea 
Cepromin), etaj 2, 'camera 221. Tel. 
0254/212070; fax 0254/218111.

• vând orgă Keyboard Roland E15, putere 2x5 
W și difuzoare încorporate, secție ritmică, acom
paniament pian excelent, strings, brass și efecte 
excelente, preț convenabil. Tel. 0747/223733.
•vând pian vienez „Wirth”, coațlă scurtă, placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate. Tel. 221431,

Oferte locuri de munca (74)
• angajez femele pentru menaj, la Mintia, între 
orele 8 -16. Tel. 0254/218131, până la era 16.

• cumpăr europaleți Tel. 0726/379220, 
0745/662433.
• cumpăr lăzi plastic, deșeu, paleți. Tel. 
0723/301857.
• vând 2 covoare basarabene, superbe, vechime 
de peste 100 de ani, nefolosite, bine conservate, 
lucrate manual, culori naturale, lână 100%, și 
costum bărbătesc „Gianni Versace”, mărimea 50 
■521. Tel. 222441,0723/973283.
• vând lustră plafon 3 brațe, completă și o 
aplică de perete, preț negociabil. Tel. 220025.
• vând societate comercială cu profil auto, fără 
activitate, fără datorii, preț 6 milioane lei. Tel. 
0742/618968

• SC Danis Com Exprod SRL angajează 
operator calculator (femei). Relați fa teL 
0256^237577.

• SC Pangram SA, firmă producătoare a 
pastelor făinoase Monte Banato, angajează 
șoferi profesioniști cu experiență, mtobn 5 
aii. CV-urle se depui la teVfax tSVZMTM 
sau la aedul dto Deva, Str. Depozitelor, nr. 1, 
până la data de 28.1 L2005.Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Achim Mihaela. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Chira Alexandra Olivia. Se declară nul.
■ pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Lazăr Elena. Se declară nul.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Vapit Aurel. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Zaharia Natalia. Se declară nul.
• pierdut legitimație de serviciu eliberată de SC 
Termeserv Mintia, pe numele Oancea Geergel. 
Se declară nulă.Citații (63)

• dstribultor gredure cosmetica profesio
nale angajează agent de vânzări pentru 
Județul Hwiedoara,-mlnbnstudl med; au- 
totutan propriu șl danielul slabi In jude- 
țul Hunedoara. Raiațl la tel 0251/418806.

• Pârâtul Dud Olimpiu Dorel este citat la Jude
cătoria Brad pentru data de 18.11.2005, în proces 
de desfacere a contractului de întreținere.

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

Prestări servicii (72)



miercuri, 16 noiembrie 2005
• A mărturisit. Prințul William a vorbit pentru prima oară despre relația de patru ani pe care o are cu Kate Middleton, precizând că această relație decurge foarte bine.

Va deveni oficial suveran

• Fără victime. Un violent cutremur, de 6,9 pe scara Richter, s-a produs, ieri, în largul coastelor nordice ale Japoniei, generând un val seismic de dimensiuni reduse, care a determinat evacuarea a sute de riverani.
Jackson în toaleta femeilor

Londra (MF) - Michael Jackson a fost surprins în toaleta unui magazin din Dubai. Vedeta, care purta o eșarfă specifică femeilor arabe, a intrat din greșeală în toaleta pentru femei, și-a scos voalul și a început să își refacă machiajul. O femeie a țipat speriată în momentul în care l-a recunoscut, însă apoi i-a făcut poze ca telefonul mobil, amenințând că va trimite poliției fotografiile. Poliția însă a intervenit și a pus capăt disputei.De curând, Jackson a plătit circa 1,73 milioane de dolari pentru a-și putea construi o nouă fermă Neverland în Orientul Mijlociu. A achiziționat două vile și o parcelă de teren în insulele Amwaj din Bahrain unde se va construi și un orășel plutitor, un hotel de cinci stele, o școală privată și o grădină zoologică.

■ Ceremoniile numirii 
principelui Albert al 
II-lea de Monaco vor 
dura trei zile.

Monaco (MF) - La șapte luni după moartea tatălui său, Rainier al III-lea, principele Albert al II-lea de Monaco va fi numit oficial, în cadrul unor ceremonii care vor dura de mâine până sâmbătă, suveran al principatului de la malul Mării Mediterane.După ceremonia din 12 iulie, mai mult „o comuniune cu populația din Monaco”, prințul în vârstă de 47 de ani a invitat „înalte oficialități străine” să asiste la festivitățile care vor marca ultima etapă a ascensiunii sale la tron.
Depune jurământulAlbert al II-lea va fi omagiat, mâine, de principalii oameni de stat din Monaco, în fața cărora va depune jurământul, principalul moment al ceremoniei de ascensiune la tron, organizată pentru a coincide cu sărbătoarea națională a principatului.Sâmbătă va avea loc o slujbă solemnă în catedrala din

Renunță la actorie
Londra (MF) - Katie Holmes a anunțat că va renunța definitv la actorie, pentru a avea grijă de copilul pe care îl va avea cu Tom Cruise.Luna aceasta, Katie a cerut elaborarea unui contract prenupțial înainte să se căsătorească cu Tom Cruise.Acordul prenupțial include o clauză care îi garantează lui Holmes „milioane de dolari” în cazul în care căsătoria cu încetează în următorii cinci ani.

Contraefecte
Londra (MF) - Agenția europeană pentru evaluarea medicamentelor a solicitat un control mai atent al produsului Tamiflu, după ce au fost raportate două cazuri de aparentă sinucidere a doi adolescenți japonezi cărora li se administraseră pilule antivirale.

Bruce Willis
(Foto: EPA)

Recompensă
New York (MF) - 
Actorul Bruce Willis 
oferă un milion de 
dolari oricărei per
soane care îi predă 
pe principalii lideri ai 
rețelei teroriste AJ- 
Qaida. Actorul va 
plăti pentru orice 
informație referitoare 
la locul în care se 
află Osama ben 
Laden, Aymen Al- 
Zawahiri sau Abu 
Musab Al-Zarqawi, 
despre care se crede 
că au planificat aten
tatele de la 11 sep- 
tembrie.WilIis a 
anunțat că oferă rec
ompensa în cadrul 
emisiunii TV Rita Cos
by: Live And Direct.

Aniversare UNESCO la Paris
Paris (MF) - Peste 60 de istorici, antropologi și filozofi își propun să lanseze noi pis- : te de reflecție pentru UNESCO, în timpul unui colocviu care va avea loc la Paris cu ocazia celei de-a 60- a aniversări a organizației.La 60 de ani de la înființare, UNESCO vrea să își reitereze ‘principala ambiție, a- ceea „de a pacifica spiritele oamenilor”, prin crearea unui
Prințesa Sayako s-a căsătorit neagră și a salutat mulțimea adunată în fața Palatului. „Numeroși japonezi se simt apropiați de Sayoko mai ales pentru că devine o femeie obișnuită”, a declarat unul dintre cei care au așteptat să semneze în registrul de felicitări pentru tinerii căsătoriți, care a fost amplasat în exteriorul palatului.

Puii de găină aparțin unei ferme din nordul Greciei. Puii sunt protejați și controlați, de teama gripei aviare. (Foto: epaj

■ Mulți japonezi se simt 
apropiați de Sayoko pen
tru că a ales să devină o 
femeie obișnuită.

Tokyo (MF) - Prințesa Sayako, fiica împăratului Aki- hito al Japoniei, a devenit „doamna Kuroda”, ieri, după ce s-a căsătorit cu un bărbat fără titlu nobiliar.Sayako (36 ani) s-a căsătorit cu Yoshiki Kuroda (40 ani) care este arhitect la municipalitatea Tokyo. Ea și-a pierdut titlul nobiliar, așa cum prevede tradiția curții nipone. Petrecerea de nuntă a avut loc într-un hotel din capitala niponă, Imperial, unde a avut loc primul mariaj al unei prințese imperiale, în urmă
Intemperiile au făcut doi morți

Robbie Williams a absentat
Londra (MF) - Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donaldson și Jason Orange, com- ponenți ai grupului Take That, s-au reunit pentru vizionarea unui documentar referitor la formația din care au făcut parte, în lipsa lui Robbie Williams, care a preferat să-și petreacă seara la reședința sa din Los Angeles. Documentarul „Take That ... The Final Report” a fost realizat de ITV și relatează, din spatele scenei, povestea grupului, inclusiv chestiuni legate de sex, băutură și droguri.

■ Ieri dimineață, zeci de 
mii de persoane din Euro
pa de Nord au fost pri
vate de energie electrică.

Stockholm (MF) - Intemperiile care au continuat ieri, în Europa de Nord, au făcut până acum doi morți, unul în Suedia și altul în Norvegia, iar zeci de mii de persoane au fost private de energie elec

Principatul Monaco

Cetățeni ai principatului Monaco 
sunt considerați cei care au tatăl 
originar din Monaco.

Număr de locuitori, 
din care:
a Născuți tn principat 

De origine franceză 
De origine italiană 

(j^Atte naționalități

Monaco. Seara va urma un meci de fotbal din campionatul Franței. Se vor confrunta echipele Monaco și Saint-Eti- enne. Personalitățile prezente vor fi apoi invitate să asiste la o reprezentație a unei opere de Rossini, „Călătorie la Reims”.în programul celor câteva zile de sărbătoare figurează și acordarea de medalii, precum și organizarea mai multor spectacole și focuri de artificii.
dialog între civilizații care să se bazeze pe respect și valori comune.Sub președinția lui Claude Levi-Strauss, membru al Academiei franceze, cei care vor lua parte la colocviu vor încerca, în perioada 16-18 noiembrie, să schițeze calea pe care trebuie să o urmeze cercetarea și colaborarea științifică internațională în următorii cinci ani.

Mirii la petrecerea de la hotelul Imperial (Foto: EPA)cu 45 de ani. Ieri dimineață, prințesa, îmbrăcată într-o rochie albă lungă croită după model occidental și purtând la gât un colier de perle sim
trică. Rafalele puternice de vânt care aU afectat mai ales Norvegia se deplasau către est, luni dimineață, continuând să perturbe transporturile rutiere, feroviare și maritime. Câteva localități au fost izolate mai multe ore.în vestul Suediei, circa 20.000 de persoane au rămas fără curent electric ieri dimineață. Meteorologii au avertizat că rafalele de vânt vor fi
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plu, a părăsit Palatul Imperial în mijlocul aplauzelor, fiind astfel salutată pentru ultima oară de membrii Curții. Ea s-a urcat într-o limuzină 
în continuare puternice în sud-vestul țării și pe coasta de est, fiind așteptate și ninsori.în Finlanda, intemperiile au lovit coastele luni noaptea, rafalele de vânt ajungând la 25 de metri pe secundă și înre- gistrându-se precipitații abundente în sud. Cursele de feribot au fost suspendate între Tallinn și Helsinki. Sute de persoane au fost private de curent electric ieri dimineață, în zona capitalei.

Ceremonie shintoLa hotelul Imperial, încăpere special amenajată, marele preot al sanctuarului Ise Jin- gu, unul dintre principalele locuri ale religiei shinto, a celebrat Unirea cuplului în prezența împăratului Akihi- to și a soției acestuia, Michi- ko, ambii îmbrăcați în haine occidentale.

Piticii de grădină, cu semne „toxice” la gat, au ' fost puși ieri în fața Parlamentului European din î | Strasbourg!!. Ecologiștii au protestat împotriva unui cadru legislativ în • I domeniul chimicalelor. I (Foto: HPA)
l_______ ___ /


