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Vremea va fi deosebit de rece. Posibile 
precipitații sub formă de lapoviță.

dimineața la prânz seara

Trafica nț i de „came vie"

Paris, o întâlnire oficială cu omologul său francez, Jacques Chirac, în cadrul căreia cei doi șefi de stat au discutat despre aderarea României la UE și problemele de securitate europeană. La finalul întrevederii, Băsescu

■ Promiteau tinerelor 
locuri de muncă, în 
Italia, dar ajunse acolo, 
erau scoase la „produs".

Deva (M.T.) - Doi bărbați din Lupeni, Cristian V., 23 de ani și Romulus I., 31 de ani, au fost reținuți pentru trafic

de persoane și de minori, după ce în 2004-2005, au racolat și înșelat mai multe tinere din Valea Jiului, printre care și o minoră de 15 ani. Fetele erau „recrutate” dintr-o discotecă al cărei proprietar era Cristian. Bărbații le promiteau fetelor locuri de muncă în cluburi din Roma, Italia,

unde vor lucra ca ospătar sau barman, dar odată ajunse acolo... surpriză. Tinerele erau scoase la „produs”, pe stradă, sau li se aduceau clienții la domiciliu. Erau supravegheate tot timpul de cei doi, iar în cazul în care ei lipseau, fetele erau încuiate în camere. După mai multe zile

în care a lucrat pentru cei doi, minora a reușit să fugă, din încăperea în care era ținută, pe un geam și a anunțat autoritățile. Polițiștii au identificat cinci dintre tinerele „recrutate”, iar cei doi au fost reținuți și riscă să rămână după gratii între 10 și 20 de ani, /p.3

a declarat că a fost o vizită extrem de „pragmatică”. /p.2 (Foto: EPA)

• Biserica. Cartierul „Viile Noi" din Deva va avea propria biserică ortodoxă, urmând ca în zonă să fie construit și un cimitir. Clădirea va putea fi comparată cu bisericuța veche din Cartierul Micro 15. (M.S.)
Grădină Zoologică la Deva

Deva (M.S.) - Autoritățile locale din Deva intenționează să înființeze o grădină zoologică a orașului, a anunțat primarul Mir- cia'Muntean. Grădina va fi amenajată în zona Bejan, în spațiul ocolului silvic, pe o suprafață de 22.000 metri pătrați. Suprafața prevăzută va permite respectarea normelor europene în ceea ce privește spațiul de care trebuie să dispună un animalîn captivitate. De asemenea, în zona Grădinii Zoologice va funcționa și un parc al orașului.
Mircia 
Muntean

împrumut de 400 miliarde lei
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Randamentul fonduHlor mutuale
Activul net al fondurilor mutuale a ajuns la finele lunii 
octombrie la 387,68 milioane lei.
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■ Primăria Deva va 
folosi creditul pentru 
lucrări de investiții 
prevăzute în 2006.

Deva (M.S.) - Primăria Municipiului Deva a contractat un împrumut Jn valoare de 400 de miliarde lei vechi de la Banca Comercială Română, banii fiind destinați

unor proiecte de investiții programate să aibă loc în următorii trei ani. Creditul are o dobândă de 8,8 la sută, o perioadă de grație de 4 ani și este garantat cu bugetul local, cota de îndatorare situându-se în limita a 20 la sută, a -declarat primarul municipiului Deva, Mircia Muntean. în perioada de grație vor fi achitate doar

dobânzile la sumele trase din credit.Din totalul celor 400 de miliarde lei, 100 de miliarde vor fi alocați pentru construirea unui complex sportiv acoperit dotat cu bazine de înot, iar 300 de miliarde lei vor fi dis tribuiți pentru investiții în infrastructura de drumuri, alimentare cu apă și canalizare. /p.6

Deva (R.I.) - Subprefectul județului a făcut ieri un apel către profesorii hunedoreni fie a Înceta greva și de a se întoarce la catedră. în învățământ acțiunile de protest au fost declanșate în urmă cu două săptămâni, din cauza nemulțumirilor legate de salarizare./p,3
Mititelu îl critică pe Vaidoș
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Deva (I.J.) - Marcel Mititelu, liderul sindicatului „Solidaritatea 2000”, din cadrul Mital Steel Hunedoara, l-a acuzat, ieri, pe Petru Vaidoș, liderul Sindicatului „Siderur- gistul”, din aceeași instituție, de greșeli grosolane în negocierea cu patronatele. „De când este dl Vaidoș la putere, zilele de concediu de odihnă au scăzut de la 28 la 21 pe an, iar sporurile salariale pentru zilele de sâmbătă și duminică au scăzut și ele de la 100% la 25%. în prezent, avem 200 de membri de sindicat, însă pen

tru greșelile lui Vaidoș veți vedea că până de Sf. Ion sindicaliștii lui vor veni la noi”, susține Mititelu. în replică, Vaidoș spune: „în sindicatul nostru sunt 2270 de membri. Concediile sunt negociate la nivel de ramură și nu noi, liderii, decidem câte zile se dau sau nu. Acestea sunt de 21 sau 28 de zile, funcție de vechime. Ba chiar am negociat 5 prime de un milion pe an pentru angajați. în ceea ce privește numărul de membri sindicali ai dlui Mititelu, aceștia sunt doar 90”, declară Vaidoș.
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•Arestați. Forțele de securitate marocane 
au arestat, la începutul lunii noiembrie, 17 
islamiști, între care un belgian de origine 
marocană, toți colaboratori ai rețelei al-Qai- 
da, în timp ce încercau să creeze o celulă 
teroristă, a anunțat, la Rabat, o sursă oficială.

•Ultimul bilanț. Un ospătar rănit grav în 
atentatele comise la 9 noiembrie la Amman 
a decedat, duminică, din cauza rănilor, ridi
când la 60 numărul persoanelor care și-au pier
dut viața în atacuri. Atentatele au fost reven
dicate de iordanianul Abu Musab al-Zarqawi.

Băsescu, vedeta la francezi

tn Irak, cât 
va fi nevoie

Washington (MF) - Se
cretarul american al A- 
părării, Donald Rums
feld, a declarat că admi
nistrația SUA nu inten
ționează să facă concesii 
opozanților săi și a dez
mințit că a refuzat cere
rile de suplimentare a 
trupelor din Irak, pre
zentate de comandanții 
militari de pe teren. El 
a subliniat că numărul 
efectivelor americane 
din Irak nu va fi redus 
sub 138.000 atâta timp 
cât comandanții militari 
de pe teren nu simt con
vinși că forțele irakiene 
sunt capabile să își 
asume responsabilitatea 
operațiunilor de securi
tate. „în prezent, avem 
în Irak 160.000 de 
bărbați și femei în uni
formă. După alegeri, va 
trebui să reducem efec
tivele la 138.000”, a spus 
Rumsfeld.

Donald RumsfeM (Foto: epa)

Viktor lușcenko
(Foto: EPA)

Invitație
Kev (MF) - Președin
tele Ucrainei, Viktor 
lușcenko, și-a invitat 
ieri compatrioții să 

_ celebreze prima ani
versare a „revoluției 
portocalii", inițiată 
după alegerile din 
2004 și care a pro
pulsat la putere actu
alul regim prodemo- 
cratic. „Sunt sigur că 
la 22 noiembrie ne 
vom reuni în Piața 
Independenței", a 
afirmat lușcenko.
„Timp de 13 ani, U- 
craina a fost inde
pendentă", a adău
gat lușcenko, referin- 
du-se la desprinderea 
țării de Uniunea So-.

* vietică'în 1991. „Dar 
a devenit liberă în 
timpul acestor zile 
portocalii", a adău
gat președintele 
ucrainean.

■ Vizita lui Băsescu în 
Franța s-a bucurat de o 
atenție deosebită din 
partea presei de la Paris.

București (MF) - Vizita lui Traian Băsescu în Franța s-a bucurat de o atenție deosebită din partea presei de la Paris, care a publicat sau difuzat, în ultima săptămână, numeroase interviuri, printre subiecte fiind însă mai degrabă închisorile CIA sau axa Washington - Londra ■ București, decât relațiile bilaterale.
Prima vizităDupă agenția France Presse, posturile Euronews, TV5 sau Radio France International, cotidianul Le Monde remarcă faptul că Traian Băsescu este primul președinte român de după înlăturarea regimului comunist care nu a rezervat prima vizită în străinătate Parisului.„Am explicat deja acest subiect, inclusiv președintelui Jacques Chirac: avem o viziune foarte clară asupra securității noastre, și subliniez a «securității noastre»”, care va

Traian Băsescu primit cordial de Jacques Chirac la Palatul Elysee
(Foto: EPA)fi și cea a Uniunii Europene când România va deveni membru, îl. citează Le Monde pe președintele român.

Pe de altă parte, Băsescu a- firmă că mergând la Paris, are impresia că „vine acasă”.Liberation consemnează o- pinia președintelui român cu privire la situația din Franța: „Franța are probleme? Nu cred nici o clipă!”, dar și opinia acestuia cu privire la influența votului negativ de la referendumul privind Constituția europeană, asupra Parisului: „Franța își susține punctele de vedere cu aceeași
M....................................

Relațiile franco-române nu au 
nevoie de explicații. E inutil să 
explici cât sunt de profunde și 

durabile.
Traian BAsescu

. ..........    țț putere ca și înainte și este în continuare bine auzită de partenerii săi europeni".Ziarul consideră că Băsescu se află într-o „vizită de promovare” în Franța, lansând o ofensivă pentru a elimina îndoielile, după ce, la începutul mandatului, el a insistat asupra necesității unei axe Washington - Londra - București, provocând o oarecare iritare la Berlin și la Paris.
Chiulangiii, la vedere NATO, în stare de alertă

Ariel Sharon (Foto: epa)

■ Călin Popescu 
Tăriceanu: Listele de 
prezență la Parlament 
vor fi făcute publice.

București (MF) - Președintele PNL, Călin Poț seu Tăriceanu, a declarat ieri, după ședința Biroului Permanent Central, că absenteismul parlamentarilor majorității la dezbaterea bugetului de stat va fi sancționat prin publicarea listelor de prezență la ședințele Legislativului.Tăriceanu a precizat că în ședință s-a discutat în principal problema legată de absențele unora dintre parlamentarii majorității la dezbaterile pe marginea bugetului, din săptămâna

cane a trecut. „Există și o decizie politică de sancționare, în ghilimele, a acestora. Azi listele cu absențe vor fi făcute publice, vor fi date presei, la nivel central și local”, a spus Tăriceanu.El a spus că această atitudine a parlamentarilor este „absolut condamnabilă", având în vedere faptul că proiectul bugetului reprezintă cel mai important proiect de lege pe care Guvernul îl înaintează pe durata unui an. „Trebuie să spun cu regret, cu amărăciune, că unii dintre colegi nu-și înțeleg rolul pe care îl au în această dezbatere și creează dificultăți politice în ceea ce înseamnă funcționarea arcului majorității”, a conchis el.

■ Se va menține o pre
zență accentuată în Ko
sovo pe durata negocie
rilor privind statutul ei.

Priștina (MF) - Alianța Nord-Atlantică și-a luat angajamentul de a menține o prezență accentuată în Kosovo pe durata desfășurării negocierilor ce urmează să stabilească statutul definitiv al provinciei sârbe cu majoritate albaneză, transmite AFP.Forța multinațională a NATO din Kosovo (KFOR), formată din aproximativ 17.000 de soldați provenind din 30 de țări, este în curs de reorganizare pentru a fi în măsură să facă față unei posibile escaladări a violențelor.Planul prevede trecerea, până în iunie 2006, de la patru brigăzi multinaționale la un

sistem de „task forces” (unități flexibile) și crearea a încă, unui cartier general în suck vestul provinciei, au anunțat recent oficiali din cadrul Alianței.Obiectivul este sporirea flexibilității KFOR și a capacității sale de a interveni în caz de tulburări etnice, fără a-șî modifica structura generală, potrivit acelorași surse.Luat prin surprindere, NATO a fost intens criticat anul trecut pentru că nu a acționat suficient în timpuh violențelor împotriva sârbilor, din martie 2004, în care și-au pierdut viața 19 persoane.Kosovo se află sub administrație ONU din iunie 1999, dată la care NATO a intervenit pentru a pune capăt confruntărilor dintre forțele sârbe și separatiștii albanezi.
Anticipate în Israel

Ierusalim (MF) - Președintele israelian, Moshe Katsav, a anunțat ieri că premierul Ariel Sharon i-a cerut să dizolve Parlamentul, deschizând astfel calea pentru alegeri generale anticipate la începutul anului viitor, informează AFP.„Primul-ministru mi-a cerut să dizolv Knessetul, deoarece acesta, în forma actuala, nu permite funcționarea corectă a Guvernului”, a declarat șeful statului la scurt timp după o întâlnire cu Sharon.„Voi avea și alte consultări în cursul zilei de azi. Cred că trebuie să organizăm alegeri anticipate cât mai repede posibil, dâcă nici un candidat nu poate forma un nou guvern în următoarele trei săptămâni”, a a- dăugat Katsav.în virtutea Articolului 29 A al legii fundamentale a Knessetului, primul-ministru poate decide dizolvarea Camerei legislative cu acordul președintelui.Premierul israelian Ariel Sharon a decis să se retragă din Partidul Likud. Decizia lui Sharon intervine după ce Partidul Muncii a aprobat, duminică seara, retragerea miniștrilor din guvernul de uniune națională, punând astfel capăt unei coaliții de guvernare cu Likud care a durat zece luni.

Răpiți în AfganistanKabul (MF) - Un inginer indian, șoferul său și doi polițiști afgani au fost răpiți, sâmbătă, în sud-vestul Afganistanului, într-o acțiune revendicată de talibani, care au amenințat că îl vor ucide pe inginer în cazul în care compania indiană nu va părăsi țara în 48 de ore, relatează AFP.Răpirea a fost revendicată încă de duminică seara, de către un purtător de cuvânt al rebelilor talibani, Yusuf Ahmadi. „Am răpit un inginer indian și trei gărzi afgane, în districtul Khashrod al provinciei Nimroz”, a declarat el.Duminică seara, purtătorul de cuvânt taliban a lansat un ultimatum companiei indiene la care este angajat inginerul. „Dacă întreprinderea nu părăsește țara în 48 de ore, îl vom ucide”, a afirmat Ahmadi prin telefon.India este implicată în mai multe proiecte de reconstrucție în Afganistan. New Dehli se ocupă, în special, de reabilitarea clădirii Parlamentului de la Kabul.

| cui distrus în urma unui atentat sinucigaș ce a avut ioc ieri, pe o șosea din sudul Bagdadului, ținta lui fiind un
Vizită istorică în Iran

Bagdad (MF) - Președintele irakian, Jalal Talabani, a început, ieri, o vizită oficială de trei zile în Iran, prima efectuată de un șef de stat irakian în această țară în ultimii a- proape 40 de ani, a anunțat Președinția de la Bagdad. Talabani urma să fie primit ofici

al de președintele iranian ultraconservator Mahmoud Ahmadinejad, ieri seară.Talabani, ales în aprilie, este primul președinte irakian care efectuează o vizită oficial în Iran după cea întreprinsă de Abdel Rahman Aref, lider al Irakului între 1966 și 1968.

Renegat de familie
Sofia (MF) - Familia și tribul lui Abu Musab al-Zarqawi, liderul al-Qaida în Irak, l-au renegat și au promis supunere regelui Abdallah al II- lea, se arată într-o declarație publicată în presa iordaniană.Declarația adresată regelui Abdallah și semnată de 76 de membri ai familiei Khalayleh, parte a clanului Bani Hassan - din care provine al-Zarqawi -, condamnă atentatele comise în Amman, revendicate de filiala al-Qaida din Irak.în comunicat, fratele lui al- Zarqawi - Sayel Fadeel Nazzal Khalayleh - și vărul său promit supunere monarhului Iordaniei și „prețiosului regat”.Al-Zarqawi și gruparea lui au revendicat câteva atacuri în Iordania și l-au amenințat cu moartea pe regele Iordaniei, în timp ce un tribunal l-a condamnat în absență pentru planificarea, în 2002, la Amman, a unui asasinat.Familia Khalayleh, despre care se crede că îl caută pe al- Zarqawi pentru a-1 ucide, îl reneagă pe acesta.
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• AWi fdVdfâbil. Propunerea legislativă inițiată de către senatorul Viorel Arion, referitoare la modificarea și completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001, a primit avizul favorabil din partea Consiliului Legislativ. Scopul acestei inițiative este acela de a institui unele dispoziții care să atragă stimularea activităților de voluntariat în România. (D.l.)■ • Specialiștii din cadrul serviciilor■*  sanitar-veterinare din județ vor participa mâine la o întrunire cu cadre didactice de la Facultățile de Medicină Veterinară din Cluj și Timișoara. Subiectele abordate vor viza patologia aviară și trichineloza. (C.P.)

0 seară cu Claudiu
0 Claudiu Bleonț, actor 
care a debutat la 
Petroșani, a jucat ieri 
la Deva.

Sanda Bocaniciu
sanda, bocaniciu@informmedia.roDeva - Claudiu Bleonț și-a creat o imagine atractivă și un renume de mare artist al scenei, dar și al marelui ecran încât, ieri, când a ajuns

Producții 
scăzuteDeva (T.S.) - Comparativ cu anul trecut, în județul Hunedoara, anul acesta, producția la principalele produse agricole-a fost mai mică. Astfel, potrivit datelor furnizate de către Direcția Agricolă și Dezvoltare Rurală (DADR) Hunedoara, producția medie de grâu a fost de 2910 kilograme la hectar, mai mică decât anul trecut cu aproximativ 500 de kilograme. în ceea ce privește producția de porumb, aceasta s-a situat la aceleași limite medii de anul trecut, respectiv 3.500 de kilograme la hectar, iar producția medie de cartofi a fost de aproximativ 13.000 de kilograme la hectar. „Excepție face Țara Hațegului unde, în condițiile respectării tehnologiei s-au obținut a- .. proximativ 30 de tone la V hectar”, susține Emil Gavrilă, șeful sectorului vegetal din cadrul DADR Hunedoara.

Emil Gavrilă (Foto: T. Mânu)

Adolf Mureșan
(Foto: Traian Mânu)

ff — 
Am jacsrt ca pentru hunedoreui: cu drag și dăruire pentru ca mă 
simt foarte 
aproape ăe ei

Claudiu Bleonț

• ...... • țțla Deva cu spectacolul „O noapte ■ furtunoasă”, s-a umplut, în sfârșit, și sala de

spectacole. Porniți într-un turneu prin țară, actorii Teatrului Național București, în colaborare cu Teatrul „Nottara”, susținuți de Asociația Culturală „La Steaua” și de „Art Stigma” - Râmnicu Vâlcea, au jucat piesa „O noapte furtunoasă” de I. L. Caragiale, în regia lui Toma Enache, într-o sală rece, neîncălzită atât cât ar fi trebuit. Alături de Claudiu Bleonț, pe scena deveană au jucat Eugen Cristea, Alexandru Georgescu, Maria Tes- laru, Marcel Cobzariu, Dana Pocea și Daniel Nițoi.
Caragiale, mereu actualPiesa, prezentată ca pentru provincie, unde „afișele au fost acoperite cu altele în nici cinci minute de la afișaj, lucru care la București nu se întâmplă”. (Ghe. Pătrașcu - impresar), a reprezentat, totuși, un act cultural nou, așteptat de deveni. Actorii

Secvență din spectacol (Foto Traian Mânu)protagoniști au fost costumați original, costumele provenind de la Muzeul Satului București. Scenografia spectacolului, semnată de Nina Bru-
mușilă și muzica, aleasă de George Marcu, au întregit realizarea unei piese care a fost jucată, pentru prima oară la TNB, în anul 1879.

Tarife
Deva (U.) - „Tarifele 
la energia electrică 
vor crește, în 2006, 
cu peste 30-40%", 
susține Adolf 
Mureșan, președintele 
Federației Univers. 
Potrivit acestuia, 
creșterea spectacu
loasă de prețuri de 
anul viitor apare ca 
urmare a privatizării 
rețelei de distribuție a 
energiei electrice 
făcută cu totală lipsă 
de transparență. 
„După privatizarea 
Renel au apărut unele 
neclarități care ne 
costă pe toți. Nimeni 
nu urmărește dacă 
investitorul a realizat 
ceea ce a promis 
atunci când a 
cumpărat societatea, 
adică investiții în 
rețeaua de distribuție 
care să scadă cos
turile de producție. în 
câțiva ani rețelele 
învechite vor cădea și 
pe cine tragem atunci 
la răspundere? Marile 
contracte de privati
zare realizate pe bani 
publici, adică ai noștri, 
ai tuturor, s-au făcut 
cu o totală lipsă de 
transparență", mai 
spune Mureșan.

ia
kLJwwfi________■_ _____ _____~____
DN 7 Leșnic - Burjuc - Zam

în Deva aparatele radar vor fi amplasate pe B-dul Dece- 
bal - Str. Titu Maiorescu - B-dul 22 Decembrie

Proxenetul, hoț de primă mână
B Unul din proxeneții 
din Lupeni a fost prins 
în timp ce transporta 
metale neferoase.

Mihaela Tămaș 
mihaela.tamas@informmedia.roDeva - Unul dintre cei doi traficanți de persoane, printre care și o minoră, a fost prins de polițiști în noaptea de 16 spre 17 noiembrie a.c. Cristian V. urma să efectueze un trans2 port suspect în localitatea gor- jeană Sadu. Pentru că oamenii legii nu știau ce va transporta, au urmărit autovehiculul. în apropierea localitățiiBumbești Jiu, autoutilitara Fiat Ducato, condusă de Cris

Proxeneții au fost deferiți justiției (Foto: IPJ)tian, a fost imobilizată în trafic. Polițiștii au constatat că în autovehicul se afla aproximativ o tonă, de subansamble din aluminiu și cupru, marfă ce urma să fie vândută, contra sumei de 100 milioane de lei vechi, unor persoane din Sadu. Oamenii legii au indicii că aceste subansamble provin din furturi de la unități

miniere din Valea Jiului. „Pe linia traficului de persoane, avem indicii că în activitatea de recrutare și transportare a victimelor, cei doi, Romulus 1. și Cristian V., au fost ajutați și de alte persoane care urmează să fie cercetate”, declară subcomisarul Traian Berbeceanu, șeful Brigăzii de CCOA.

ParteneriateHunedoara (R.I.) - Un 9grup de elevi ai Colegiului Tehnic „Matei Cor- - • vin” din Hunedoara, îri- . ■ soțiți de directorul instituției Claudiu Voinea, au plecat ieri la Padova, pentru un stagiu de pregătire profesională în domeniul IT. întâlnirea se înscrie în programul Leonardo da Vinci pe care colegiul îl derulează. Tot ieri un grup demofeșori și elevi ai coIfegnsB^era revenit la Hunedoara după o șederede o săptămână în Ungă- ; ria, pentru o întâlnire din cadrul unui parteneriat încheiat cu maghiarii. '
Fugit de acasă, ajuns 
sclav la „străini"
B Un tânăr hunedo- 
rean, dat dispărut în 
urmă cu o lună, a fost 
găsit de polițiști.Toplița Mureșului (M.S.) - Un tânăr de 16 ani, din Toplița Mureșului, comuna Certej, fugit de acasă în urmă cu aproximativ o lună, a fost găsit de polițiștii arădeni și încredințat familiei. Băiatul povestește că, în tot acest timp cât a lipsit de acasă, a muncit ca zilier la o stână din localitatea Pâncota și la o fermă cu animale din localitatea Firiteaz, județul Arad.

în tot acest timp, băiatul nu a avut asupra sa nici un act de identitate.
Prins la frontierăLa doar trei zile de la plecarea sa de acasă, Florin B. a ajuns cu trenul la Cruceni, Timiș, unde a fost găsit de polițiștii de frontieră care au anunțat Poliția Certej, l-au pus pe tren și 1-âu trimis acasă. Pe drum, minorul a considerat că e mai bine să coboare în gara din Timișoara.Aici, a fost găsit de un bărbat, Costică, din Firiteaz, care i-a propus să lucreze la ferma sa. „Am acceptat pro-

Deși foarte bolnav. Florin a fost bătut de patron (Foto: m ramați

I 
I
I
I
I
I
I

punerea și trei săptămâni am fost sclavul lui. Am decis, într- o zi, să fug de acolo, pentru că primeam bătaie pentru orice fleac, dar am fost prins de unul din muncitori, bătut și adus înapoi. După trei săptămâni, am vorbit cu Costică și m-a lăsat să plec, plătin- du-mi 150 de mii pentru munca prestată în trei

săptămâni”, spune Florin B. Odată plecat de la fermă1, băiatul a plecat spre gara din Arad, unde polițiștii l-ap reținut și recuperat cu un echipaj al Poliției din Deva. A fost încredințat părinților, iay acum nu-1 mai scapă din priviri o clipă și trăiesc cu teama că, într-o bună zi, vă pleca din nou.
Investiții

ADeva (C.P.) - La stația de captare și tratare a apei potabile de la Sântămăria Orlea s-au efectuat în acest an investiții de circa 10 mid. lei, a declarat Victor Arion, directorul Apaprod SA Deva. Aceste investiții sunt unicele efectuate din anul 1987 încoace. în cadrul lor, laboratoarele de testare a calității apei au fost complet modernizate. Sume importante de bani au fost alocate pentru modernizarea conductei de aducțiune 01000, unde căminele de aerisire au fost înlocuite.

Pricăjan trimite dascălii la catedră
■ Sindicaliștii consideră 
mesajul subprefectului 
ca o presiune nedemo
cratică asupra grevei.Deva (R.I.) - Subprefectul județului Hunedoara Dan Pricăjan, a făcut ieri un apel către toate cadrele didactice din județ, să renunțe la grevă și să intre la cursuri: „fac un apel către toți liderii de sindicat și conducerile unităților școlare din județ, precum și către toate cadrele didactice din județul Hunedoara, de a analiza cu responsabilitate consecințele grevei asupra procesului de învăță-mânt și

Rusu, liderul SIP, consideră acest apel „o formă de presiune asupra greviștilor. Suntem suficient de responsabili ca să știm ce avem de făcut; întotdeauna ne-am recuperat materia. Mi se pare deplasat acest apel”. Decizia de a continua sau nu greva va fi luată astăzi, la București, după o ultimă negociere între sindicate și guvern.
Greva în date și cifreîn județul Hunedoara, luni, era grevă în 194 de școli din județ, 97 dintre acestea fiind din mediul rural, iar 97 din mediul urban. Grevă parțială era în 55 de școli, dintre care 
9.9. din mediul rural ei QQ din

0 mediul urban. Din cei 5.414 de dascăli din județ, în grevă se aflau 3.531 de profesori, dintrte care 478 predau în școli din sate și 3.053 în școli din oraș®. Ministrul de stat Gheorghfe Pogea a declarat, ieri, că » propus Ministerului Educația ca, în cadrul procentului dg creștere a salariilor profes<$ rilor cu 8 la sută, să se rea1 lizeze o diferențiere, astfel încât pentru cadrele didactică tinere majorarea să fie mai mare. tMinistrul de stat Gheorghe Pogea a precizat că aceasta propunere are în vedere faptul că, în prezent, nivelul ves- niturilor cadrelor didactic^

mailto:bocaniciu@informmedia.ro
mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
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* 1819 - S-a niscut George Elliot, scriitor englez.

’' 1869 - S-a niscut scriitorul Andrâ GlCld, laureat al Pre- 
S raiului Nobel pentru Literatura pe anul 1947 (m.1951).

1877 - S-a născut poetul revoluționar 
ungur Ady Endre (m 1919).
1890 - S-a născut Charles de Gaulle, 

I prejetSnte al Franței Intre anii 1958- 
1969 im. 1970).
1916-A murit scriitorul american Jack 
London (n. 1876),

,, 1923 -K murit scriitorul re®* 1- Utrm» (D. Demetrdscu- 
jc Buzău) (n. 1B3).
» 1963 — John Fitzgerald Kwi «eoy (foto), al 35-lea președinte 
W al Stătător Unite ale Ameridi, a fost asasinat la Dallas.
k IM3 - A murit scriitorul englez Aldous Huxley (n. 1894).

1 Prognoza meteo pentru astăzi:Vreme răcoroasă, cu înnorări pe alocuri. Maxima va fi de l’C iar minima de -7°C. ' Vântul va sufla cu ușoare intensificări noaptea.
Prognoza meteo pentru două zile: 

| Miercuri. Vremea înregistrează o ușoară i încălzire. Pe alocuri e posibil să plouă. ; Maxima va fi de 3°C iar minima de -2°C. | Vântul va sufla cu peste 36 km/h noaptea. I Joi. Cer acoperit ziua și parțial noros * noaptea. Maxima va fi de 5°C și minima de jl 1°C. Vânt potrivit noaptea.
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Calendar ortodox_________________________________
22 noiembrie - Sf. Ap. Filimon și cei împreună cu el; Sf. 
Mc. Cecilia

Calendar greco-catolic____________________________
22 noiembrie - Ss Ap. Filimon; Apfia, Arhip și Onisim, 
ucenicii Sf. Ap. Pavel; Ss mc.
Cecilia

Calendar romano-catolic__________________________
22 noiembrie - Sf. Cecilia, fc. m.

Soluția Integramel din numărul 
precedent: C - F - BAR - FUMURI
- EC - NODURI - 0 - TATU - TANC
- SILF - ZOO - FU - IAR - RS - 
LM - LAUDE - SPATOSI - L - 
EROS - TU - ESEC - CARN - UA
- PITIC - ASTIA - I - ATU - AC - 
AN - BANI

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica_____ 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe________________ 112
Pompieri_______________ 981
jandarmerie 956
Poliție 955
Q.J.P.C. HD_________ 214971
Deranjamente lift 235090

| imnorai im, uz, curent

Energie electrică : ' .
' Sunt programate următoarele întreruperi; 

08.30-15.00 Deva, Bd. Decebal, bl. 24, sc. J
'' 08.00-14.00 Brad, Str. Luncii (oprirea e și în data de 23 

noiembrie a.c.)

Gaz metan___  ____ ________________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva;

! 09.00-12.00 Str. M. Eminescu, bl. 31 A, sc. C

Apă__________________________ __________________
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea apei în Deva.

"REȚETA ZILEI"...............................................................................................
Salată chinezeasca

Ingrediente:1/2 varză, 3 morcovi, 2 castraveți, 2 roșii, '■ 5-6 căței usturoi, 3 linguri zahăr, oțet după gust, ardei roșu iute sau praf de chili (1/2 linguriță), piper
Modul de preparare:Se taie varza cât mai fin, morcovii și castraveții se dau pe răzătoarea mare, usturoiul de toacă mărunt (în nici un caz nu se zdrobește în presă). Separat se prepară o marinată din: oțet (cca 1/2 pahar), zahăr și praf de chili sau ardei roșu iute tăiat feliuțe subțiri. Se amestecă bine, până se dizolvă rt zahărul. Se toarnă peste legume și se pune ‘ piper după gust. Nu se folosește deloc sare, întrucât îi schimbă total gustul.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

7:00 Jurnal TVR Sport 
Meteo

7:55 Euro-dispecer
S3 babei, m căutarea 

iubirii
8:55 Călătorii culinare
930 Teleshopping 

10:00 Sănătate 
pentru toții (r) 

11:00 lartă-măl (r) 
1225 Euro-

dtSp6C6T
1230 Nocturne (r) 
13^j Desene 

animate 
14:00 Jurnal TVR

Sport Meteo 
1430 Teleshopping 
15:00 Alege viața!

Drogul înseamnă 
moarte!

1530 Legendele 
automobilismului 

16:00 Kronica
Emisiune în limba 
maghiară 

16:55 Baschet masculin:
Asesoft Ploiești - Azov- 
mash Mariupol, în 
Eurocup

19:00 Jurnal TVR
Sport Meteo

20:15 Prim plan 
21®) Cine știe câștigă! 
șî n (dramă, SUA, 1994)

Cu: John Turturro, Rob 
Morrow, Ralph 
Fiennes. Quiz Show 
este povestea 
adevărată a unui scan
dal celebru din istoria 
televiziunii americane, 
izbucnit la sfârșitul 
anilor ’50. „Acest 
scandal a marcat 
sfârșitul unei perioade 
de inocență în istoria 
noastră socială.

23®) Jurnalul TVR
0:00 Memorialul durerii: 0 

istorie care nu se 
învață la școală

0:55 Brigada Omudderi (s) 
1:45 Generația contra 
130 Generația contra (r) 
235 Jurnalul TVR (r) 
3:45 Călătorii culinare (r) 
4:15 Omul de zăpadă uci

gaș (horror, SUA, 
«1997)

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

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit (r) 

10:15 Doctoral de suflete (r) 
11:15 Dispăruți fără 

purmă (r)
12:T5 La Bloc (s, r) 
13.00 Știrile Pro TV 
13:45 Zâmbete îhtr-o pastilă 
14:00 Căutări disperate 
—rJdramă, SUA, 1994) 

Cu: Marg Helgenberg- 
er, Christopher Noth, 
Jerry Hardin. Filmul 
pornește de la o 
întâmplare reală și 
prezintă povestea unei 
femei care nu are 
liniște până ce nu își 
regăsește copiii pier- 
duți..

16DQ Tânăr și neliniștit Cu: 
’“Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom 

17:00 Știrile Pro TV 
17:45 Teo 
19:00 Știrile Pro TV 
19:45 Unicul
■««(SF, SUA, 2001)

21:45 Fotbal: Manchester 
United ■ Villarreal Meci 
din Liga Campionilor 
(live)

23:45 Știrile PRO TV 
0:15 Fotbal: Rezumat Liga 

Campionilor
2:00 Omul care aduce 

cartea (r)
2:05 Știrile PRO IV (r)
230 Unicul (SF, SUA, 

■>001, r) Cu: Jet Li, 
Caria Gugino, Delroy 
Lindo. Universul în 
care trăim nu este sin
gurul. Există o multitu
dine de universuri iar 
ele la un loc formează 
Multiuniversul. Acest 
lucru îl va afla și 
polițistul Gabriel, care 
este ținta unui criminal 
care îi seamănă. Asa
sinul, Yulaw, este de 
fapt replica lui Gabriel, 
dar dintr-un univers 
paralel.

4*3A  Dmnwdrw (r\

630 In gura 
presei

7:00 Observator
8:00 Canalul 

de știri 
10:00 în gura 

presei 
(reluare) 

1030 Concurs 
interactiv 

12:15 Dădaca 
13:00 Observator

Cu Simona 
Gherghe 

13:45 întâmplări 
hazlii 

14:15 Lege și
Sordine: Brigada 

specială 
15:15 Vhrere -

0A trăi cu 
pasiune 

16:00 Observator J
16:45 Anastasia ▼ 
17:45 9595-te învață 

ce să fad.
Cu dr. Cristian 
Andrei 

19:00 Observator
Sport 
Meteo

20:15 Din dragoste
Cu Mircea
Radu

22:00 Secretul
0 Măriei

23.-00 Observator
0100 Inamici din

■ dragoste 
(dramă, SUA, 
1989) Cu: Ron Silver, < 
Anjelica Huston. 
Filmul a avut 
drept sursă de 
inspirație romanul scris 
de Isaac Bashevis ’ 
Singer, laureat al pre
miului Nobel.

2:00 Concurs 
interactiv

3:00 Observator (r)
4.-00 Vivere - 

A trăi cu 
pasiune (r)

430 Anastasia
0(reluare)

530 9595 - te tovață 
r» ei feeî (r)

’ ■ ■ ■ ■ ' .. m...................................... ............
Beroec 
................................... .............................. ...; Relația dvs. cu partenerul se află îatr-un echilibru stabil, ceea ce vă ofară un sentiment de confort. Gu toate acestea sunteți predlSDus/predlspusă flirtului.

Taur . ........... ;__V.................. _ .Energia zilei vă face să fiți adeptul achizițiilor. Cum sunteți o fire impulsivă, va trebui să cântăriți atent orice cheltuială, pentru a nu ajunge aproape de faliment.
••meni

1

I

9

* «

Nici iaca „s-ar râsturna pământul", nu ați recunoaște câ sunteți puțin cam egolst(â). Veți primi o recompensă net^eptatâ șl nu veți dezvălui nimic altcuiva.
Rac_____ _______ _______ _______ ________Sehlmbațl-vă obiceiurile avute până acum și devenlți diplomat, totul pentru că veți avea de sărit un hon. Dacă vă organizați cored timpul, va fl mult mai bine.
Leu

rteșl păreți calm, su-’e|l marcat de stâri contradictorii. Tocmai de aceea, eSufațl Iubire, protecție dar șl sentimentul că cineva trebuie să vă protejeze.
Fecioara _____ _____________ _____S-ar putea ca în viața afectivă să apară un persona] nou. Comunicarea cu acest personaj ar putea să vă mulțumească, e^utăndu-vă să vă refacețl echilibrul.
Balanță....... ...............................   'K se propun unele colaborări cawgl pat Implica, tnieo- nHi In câteva chestiuni care vă depășesc. RstazaJI-le decent șl umplețl-vâ bateriile afective.
Scorpion

R*  Acordați ceva mal multă atenție prietenilor apropiați și * ivărați, nu de alta dar v-ațl cam folosit de el, în ultima vreme. Toți știu acest lucru șl uită greu.
. Săgetător ..___.  ....... ;,.. I. •. ...
7*  O rudă apropiată are probleme cu sănătatea. Aflarea aces- * tel vești vă indispune rău. Sunteți tensionat și pentru că acasă aveți unele lucruri ae reparat.

•pricorn

P „Feriți-vă ca dracul de tămâie", spune o vorbă. Tot așa și j dvs. nu criticați pe cei din jur persoanelor apropiate, deoarece inamicii acționează din umbră.
Vărsător

b Oricât de enervante sau entuziasmante ar fi unele momente, va tEOfsai să vă uitați cu atenție în jurul dvs. Calmați-vă, pentru a vedea ce s-a întâmplat.
PeștiPersoanele născute în această zodie sunt deosebit de 

K interesate de tot ceea ce cred oamenii din jur despre ei.Așa că stresul nu este prea departe de dvs.
09®) Rebelii (film serial, r) 

10:00 Tonomatul DP 2 11:40 
Pasiuni (film serial) 12:40 
Inspectorul Linley (film serial, 
reluare) 1330 Teleshopping 
14:00 Desene animate 14:30 
Aventurile lui Shirley Holmes 
(film serial) 15.-00 împreună în 
Europa 16:00 Jurnalul TVR 
1630 Tribuna partidelor par
lamentare 17:00 Moșteni
toarea (film serial) 18:00 Jur
nalul Euronews 18:15 Euro- 
dicționar 1830 Mărturii 19D5 
A fost odată hoț (film serial) 
20:00 Trăsniți din Queens 
(film serial) 20:30 Scotland 
Yard 21:00 Lumea de 
aproape 2130 Jurnalul TVR 
22:00 Jurnalul Euronews 
22:15 Suspecții (polițist, Italia, 
2004). Partea a patra 00:15 
Stargate: Atlantis (film serial) 
01:10 Auto Club (reluare)

09:15 De 3X femeie 11:00 
Amazoana (s) 12:00 înger 
rebel (s) 14:00 Legături de 
familie (s) 15:15 Bandiții (s) 
17:20 Rețeta de Acasă 1730 
Poveștiri adevărate 18:25 Vre
mea de Acasă 1830 împotri
va destinului (s) 1930 
Inocență furată (s) 2030 
Lacrimi de iubire (s) 21:30 
Trupul dorit (s) 2230 De 3X 
femeie 00:00 Poveștiri 
adevărate (r) 01:00 Lacrimi de 
iubire (s, r) 02:00 De 3X 
femeie (r) 03:15 Legături de 
familie (s, r) 04:15 Amazoana 
(s) Cu: Sergio Goyri, Karyme 
Lozano

06.30-07.00 Observator -
Deva (r)

16.30-16.45 Știri locale

0730 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:30 țara Iu' Papură 
Vouă (r) 13:00 Ochi negri (r) 
14:00 Jurnalul de prânz 1430 
țara Iu' Papură Vouă 15:00 
Miezul problemei (r) 1630 
Ochi negri (s) 1730 Națion
ala de bere 1830 Jurnalul de 
seară 19:20 Sport Național TV 
19:45 țara Iu' Papură Vouă 
20:00 Bun venit acasă, Roxy 
Carmichael! (dramă, SUA, 
1990) 22.-00 Miezul problemei 
2330 24 de ore Național Tv 
00:30 Misiunea Capricorn 1 
(thriller, SUA, 1978)

10:00 Teleshopping 10:15 
Cristi Tabără pe ei (r) 11:20 
Secretul prizonierei (f) 13:45 
Desene animate: Pokemon 
14:45 Misterele planetei 
albastre 16:00 Doctorul de 
suflete (s) 17:00 Pantoful 
Cenușăresei (comedie muzi
cală, România, 1968) 19:00 
doctorul de suflete 20:00 în 
cel mai rău caz 21:00 Jack, 
agent secret 22:00 Lovitură de 
gradul zero 00:00 Cristi pe 
TaKără rwi ai

0730 Orizonturi europene 
08:00 Sport cu Florentina 
08:40 Călătorii în lumi para
lele 09:40 Sunset Beach 10:40 
Oamenii vorbesc (r) 1130 Tele 
Ron 13:00 Garito (I) 14:10 
Teleshopping 14:45 Garito (I) 
16:05 Dragoste și putere (s) 
16:45 Oamenii vorbesc 17:25 
Trăsniți în N.A.T.O. (s) 18:00 
Focus. Sport Meteo. Cu: 
Cristina țopescu 19:00 Ca
mera de râs 1930 Da sau nu. 
20:00 Spargerea 22:00 
Trăsniți în N.A.T.O. 2230 
Focus Plus 2330 Da sau nu 
00:00 Călătorii în lumi para
lele (s)

07:00 Viața dimineața 09:00 
Verissimo 10®) Lumea cărților 
10:15 Euromaxx 10:50 Calen
dar ecumenic 11:00 Briefing 
12:00 Emisiune religioasă 
1230 Teleshopping 13:05 Un 
nou început (d) 1335 Fan X. 
Videoclipuri 13:50 Jet Set 
1435 Euroblitz: Cinema 15:00 
Teleshopping 1535 Euroblitz: 
Arta 16:00 Nașul (r) 18:00 6! 
Vine presa! 20:00 Zestrea 
domniței Ralu (aventuri, 
România, 1970) 22:00 Nașul 
23:45 Știri OOdX) Zestrea dom
niței Ralu (aventuri, România, 
1970 r)

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

06:00 Realitatea de la 
06:00 06:45 Trezirea la reali
tate 10:00 Realitatea de la 
10:00 11:00 Deschide lumea 
(r) 11:30 Realitatea bursieră 
13:15 Deschide lumea (r) 
15:15 Realitatea medicală 
16:00 Realitatea de la 16:00 
17:15 Orașele României 1745 
Editorii Realității 18:45 
Realitatea zilei 20:15 100% 
Cu Robert Turcescu 21:00 
Realitatea de la 21:00 21:45 
Bani europeni/Români/Orașe/ 
Bani de buziunar 22®) Cap și 
pajură 23:00 Politica, frate! 
2330 Știri 00®) Realitatea de 
la 00:00

■ k • '" *(«s-■•'.SS-. v ' . ... i

09:00 Mașini de vis 09:30 
Mașini de vis 10:00 Față în 
față cu pericolul 11®) Spec
tacolul rulotelor 11:30 Spec
tacolul rulotelor 12®) Moto
ciclete americane 13®) Cazi
nouri americane 14:00 Stalin- 
- Cel mai mare dictator 15:00 * 
Mașini de vis, Mini Cooper 
1530 Mașini de vis. Cobra 
16:00 Mașini extreme: Forțe 
militare 17®) Drumul spre Le 
Mans 17:30 Drumul spre Le 
Mans 18:00 Spionii 20:00 
Vânătorii de mituri 21:00 
Știința vitezei 22®) Vânătorii 
de mituri 23®) Manevre pe 
scară mareOO®) Motociclete 
americane 01®) Retușat



? marți, 22 noiembrie 2005
• Majorări. Valoarea subvenției pentru 
iarnă acordată de Guvern persoanelor cu 
venituri reduse se va majora în 2006 cu 
peste 20%. De asemenea, va crește cu peste 
10 procente și ajutorul pentru încălzirea cu 
lemne, cărbuni și combustibili petrolieri. 
(C.P.)

• Pierdere, lonuț Popescu, fostul ministru al 
^Finanțelor, a uitat să transmită un proiect de 

■creditare externă pentru o finanțare de 120 
mii. dolari prin BM și Valea Jiului a pierdut 
banii. Scopul proiectului a fost închiderea de 
mine și ecologizarea perimetrelor miniere. 
Potrivit lui Zoltan Lakatos, președintele 
LSMVJ, se va solicita un nou credit. (IJ.)

Moli ___ ________ _______________ . ■ . .
lotorlnl :uro3_______________ ;______________ 3,22 lei/l

Benzină Premium____________._________________ 3,23 lei/l f
Benzină fără plumb (Euroluk)_________________ 3,22 lei/l
Benzină Super Euroluk (98)____________ ■________ 3,5 lei/l

Mol _________ _______
Benzină fără~plumb (98)_______________________ 3,81 lei/l

Benzină fără plumb (95) 3,25 lei/l
Benzină cu Plumb (95 EcoPremium)___________ 3,28 lei/l
Tempo Diesel ____________________ .___________3,27 lei/l
Evo Diesel______________________________________3,45 lei/l

omv______ ____ ____ ,
Benzină fără plumb_______ ■ ■_______ .3,25 lei/l
Benzină Eco-Premium_________________________ 3,28 lei/1
Benzină Super 100 ____ 3,95lei/l r
Euro-motorină__________ *............................ .... .3,27 lei/l j

Super-motorină______________________ __________3,47 lei/l

Petrom ■ : i
Benzină fără plumb_____________ ~___ _________ 3,21 lei/l I

Benzină Eco Premium ________ 3,24 lei/l
Benzină Top Premium (99+)______________ 3,54 lei/l
Motorină Super-Euro___________________ 3,26 lei/l
Motorină Euro_________________!______ •________ 3,19 lei/1
Butelii •__________ 37 lei ;
Autogas(GPL) 1,81 lei/l :

Peste 9 milioane de brazi de Crăciun vor pleca în aceste zile de la producătorii danezi spre toate piețele europene. Principala piața de desfacere este cea a Germaniei. (Foto: EPA)

m - 21.I1.M0B
v v w 'J j -

1 dolar 3,0950 lei
1 euro 3,6561 lei
1 liră 5,3199 lei
1 franc elvețian 2,3602 lei
100 forinți 1,4400 lei
1 gr. aur 48,5424 lei

Societatea Preț Variațieînchidere (lei/acț)(%)1. SNP PETROM 0,4250 02. SIF1 BANAT-CRIȘANA 2,0100 +3,83. TLV 1,2200 +1,674. BRD___________________ 13,7000 +2,24I 5. IMPACT_________________ 0,4510 +0,67U 6. AZOMUREȘ_____________ 0,2840  +2,53J>7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,9850 +0,518. ROMPETROL 0,1150 +1,77RAFINARE (RRQ ___________________________9. HABER 0,3000 -16,6710. BCCARPATICA 0,5500 +0,9811. DECEBAL 0,0092 -3,1612. ARGOS CT suspendat
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.
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Ecosid amendată drastic
■ Incendiul izbucnit, 
joi, la Ecosid Hune
doara, s-a soldat cu 
amenzi de 675 mii. lei.
INA JlIRCONE_______________________
lnajurconeclnformmedia.ro

Deva - Cauzele izbucnirii incendiului de săptămâna trecută de la Ecosid Hunedoara au fost identificate de comisarii Gărzii de Mediu Hunedoara, care au aplicat pentru neglijență în serviciu amenzi de peste 670 de milioane de lei.„Joi a luat foc un scrubber, adică un filtru de debenzo- lare, în care se aflau câteva tone de lemn impregnat cu benzen, în urma unei scântei. Incendiul a fost violent, însă pompierii și SC Metarom Hunedoara au reușit să-l stăpânească, pentru a nu se extinde și la celelalte două scrubbere, prin culcarea lui la pământ”, precizează Cris-

între două poluări, Zona industrială a Hunedoarei așteaptă banii pentru ecologizare (Foto: t. Mânu)tian Moldovan, comisar-șef al Gărzii de Mediu a județului Hunedoara.
SupraveghereEvoluția focului a fost urmărită 24 de ore din 24 de o echipă specializată în astfel de situații, astfel că

fenomenul se află în descreștere. „Amenzile pe care le-am dat tuturor firmelor implicate în accidentul de mediu, survenit săptămâna trecută, se ridică la 675 milioane de lei. Ecosid-ul și Metarom-ul au primit fiecare câte 225 de milioane de lei

amendă, fiind principalele vinovate de producerea accidentului. Practic au fost amendate patru societăți implicate. Urmează ca Ecosid să primească, în viitorul apropiat, fonduri pentru ecologizarea zonei”, adaugă Moldovan.
BNS se „încoardă" la CNSLR
■ Liderii blocurilor sin
dicale susțin că sindi
caliștii fac parte din 
ambele confederații.
INA JlIRCONE____________________________

ina.jurccne@informmedia.ro

Deva - Dacă sindicaliștii SC „Liza Draxlmaier” Hunedoara sunt afiliați CNSLR Frăția, cei de la Pitești, acolo unifc este „firma mamă” sunt afiliați BNS. Din ce confederație fac parte sindicaliștii societății austriece, mai rămâne de văzut.„La Pitești, sindicaliștii sunt afiliați nouă, susține Matei Brătianu, secretar general al BNS. Avem deja 3700 de membri. Liderul de la

Hunedoara ne-a invitat să ne afiliem lor, dar este nefiresc întrucât ei au doar 100 de membri”.
“Noi am fost primii”„Când a fost înființat sindicatul nostru, la Hunedoara, la Pitești nu exista nimic. Și într-adevăr, aveam atunci doar 100 de membri, de aceea i-am invitat să se afilieze nouă. între timp ei au ajuns la 3700, iar noi la 700. Nu contest asta, ci doar faptul că la negocierea contractului colectiv de muncă noi, de la Hunedoara, nu am fost invitați. Nu de alta, dar aici există o secția de injecții mase plastice, care la Pitești nu există și eu nu pot negocia pentru ceva ce nu cunosc”, susține și

Marian Stoian, liderul sindicatului „1 Mai” aparținând filialei Hunedoara a societății.

Matei Brătianu (Foto: T. Mânu)

Fonduri
Deva (C.P.) - în domeniul agricol sunt prevăzute pentru 2006 o serie de proiecte care să ducă la modernizarea producției agricole și la dezvoltarea mediului rural. Programul „Fermierul” va beneficia de 7Q00 miliarde lei vechi, din care 4500 miliarde lei vechi pentru zootehnie și 2500 miliarde pentru sectorul vegetal. Circa 1100 de miliarde lei se vor aloca pentru crearea unui sistem de intervenție pe piața cerealelor, iar susținerea exportului de carne, cereale sau vin va beneficia de 140 miliarde.

Restanțierii vor plăti 
penalități la impozite
* La impozite, hune- 
dorenii se dovedesc 
mai buni platnici com
parativ cu firmele.

Clara Pâs___________________
clara.pas@infarniinedia.ro

Deva - Aproximativ 70% dintre agenții economici și persoanele fizice din județ au plătit taxele și impozitele locale la termen. Cele mai multe persoane fizice care au

achitat dările către bugetul local se înregistrează la Petroșani, în vreme ce la Orăștie firmele sunt primele în top.
încasări și estimări„Gradul de încasare este de circa 78% la persoane fizice și 53% la firme. Foarte mulți cetățeni și-au plătit impozitele pe locuințe, terenuri și autoturisme în primul trimestru pentru a beneficia de bonificația de 10%”, a declarat

Grad de încasare impozita locale
Localitate Impozit clădiri__________ impozit teren________ Impozit auto
__ ______ Pers, fa. Firme________ Pers, fa. Firme Pers?tiz. Firme 

Deva_________ 75% _69%_________ 60% 65% 65% 51%
Brad 73,8% 64,2% 70,6% 56,9% 66 3% 63,8%
Orăștie ~65,6% 77,4% 65,3% 60,2% 66,4% 64,2%

.............. -........................... JIoana Mărculescu, șef Serviciu Impozite și Taxe Locale Petroșani.„Până la finele anului estimăm că gradul de încasare în cazul cetățenilor va fi de circa 83%, iar la firme sumele vor crește pentru că încă mai avem de operat plățile făcute prin virament bancar”, a precizat Caria

Popa, șef SITL Deva. La Călan, circa 60% din populație și 40% din firme au achitat impozitele locale.Termenul-limită de plată a impozitelor locale a fost 15 noiembrie. De la această dată „curg” dobânzile (0,05%/zi) și penalitățile de întârziere (0,6%/lună sau fracțiunea de lună de întârziere).
Unu din 33

Petroșani (I.J.) - La prese- lecția pentru agricultori în Germania s-au prezentat, ieri, la Primăria Petroșani, 33 de persoane cu acte în regulă. Dintre aceștia, doar unul singur a fost selectat. „Din păcate, chiar dacă au afirmat că au stat un an sau doi în Germania, la muncă, s-a dovedit că doar unul singur a trecut testul de limbă. Ceilalți 33 au avut dosarele complete, dar atât”, susține Imre Baboczi, director adj. al AJOFM Hunedoara. Prese- lecția continuă și astăzi, și se speră că toți doritorii care nu au avut dosarele complete ieri le vor avea azi. Și se mai speră că vor reuși de această dată să confirme cunoașterea limbii germane, o condiție nblipatnrip la anpaiarp

FII INSPIRAT, ALEGE

carteagalbena.ro

PRIMUL ANUAR 
DE AFACERI DIN ROMÂNIA

CARTEA GALBENĂ v
2006

Suna acum la tel: 0254/71 2.255: 0788/639.216: 
0788/633.861 : 0788/633.862 

e-mail: unusolitaire@comser.ro: unusolitaire@yahoo.com

lnajurconeclnformmedia.ro
mailto:ina.jurccne@informmedia.ro
mailto:clara.pas@infarniinedia.ro
carteagalbena.ro
mailto:unusolitaire@comser.ro
mailto:unusolitaire@yahoo.com
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• Hoți de biciclete, loszef B., de 17 ani, Aurelian Ș., de 15 ani, Cristian B., de 18 ani, și Ciprian A., de 19 ani, din Petroșani, au fost prinși de polițiști după ce, în cursul lunii mai 2005, au furat o bicicletă „Mountain Bike", în valoare de 250 lei RON, ce aparținea lui Ionel S., 37 de ani, din Petroșani. Prejudiciul a fost recuperat. (M.T.)
• Furt. Călin M., 24 de ani, din Deva, și Romeo N., 48 de ani, din Sebeș, județul Alba, au fost prinși în flagrant, în 19.11.2005, de o echipă de siguranță publică a Biroului de Ordine Publică Deva, în timp ce furau un capac de canalizare publică, pentru a-l valorifica la un centru de colectare a deșeurilor din localitate. (M.T.)

"Coloana" - o bâtă liberală?

Patinoarul 
DevaDeva (M.S.) - Lucrările la patinoarul din Deva se vor încheia în 10 decembrie, dată la care este prevăzută și inaugurarea oficială a acestui obiectiv, a declarat primarul localității, Mircia Muntean. Valoarea lucrărilor executate la patinoar se ridică la aproximativ 17 miliarde lei, sumele fiind alocate din bugetul local. Patinoarul este amplasat în incinta Stadionului Cetate și are o suprafață de 1130 metri pătrati. Instalația de producere a ghetii va face posibil ca patinoarul să fie functional până la temperaturi de 15 grade Celsius, în aer. Investiția mai este prevăzută cu o instalație de nocturnă, pen1 tru ca patinoarul să poată fi utilizat și după căderea serii. Primarul a precizat că la festivitățile de deschidere ale patinoarului au fost invitate mai multe personalități, printre acestea numărându-se premierul Tăriceanu și președintele Băsescu.

Ștefan Pășcuț
(Foto: Traian Mânu) 

Pășcuț e 
mulțumit 
Deva (D.l.) - Alege
rea lui Comeliu Va
dim Tudor ca pre
ședinte al PRM, la 
sfârșitul săptămânii 
trecute, s-a făcut și cu 
sprijinul delegației fi
lialei hunedorene. Li
derul PRM Hunedoa
ra, Ștefan Pășcuț, ne- 
a dedarat că cei 24 
de membri ai de
legației au fost aleși 
prin vot secret de 
către Conferința 
Județeană a partidu
lui, 7 dintre aceștia 
fiind aleși în Consiliul 
Național al PRM. 
„Sunt șanse ca cel 
puțin doi hunedoreni 
să facă parte din 
Comitetul Director. S- 
a optat și pentru o 
echipă mai restrânsă, 
îh ceea ce privește 
Biroul Permanent, 
doar din 31 de per
soane", a mai spus 
Ștefan Pășcuț.

hunedoreni, în urma acțiunilorși controalelor efectuate în trasee în ultimele 24 de ore, au aplicat un număr de 422 amenzi la Legea circulației, din care 47 la regimul de viteză. Totodată au ridicat, în vederea suspendării, 16 permise, din care șase pentru alcool, și au reținut opt certificate de înmatriculare. (Foto: i. Mânu)

Prefectura Județului Hunedoara: -;;1 71V.-1 ■ 1 '
Dan Pricăjan, subprefect 10.00-13.00

Consil - J Județean Hunedoara:____________________
Dana Dan, secretar general 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean_______________
Colonel Sălan Viorel, comandantul IJJ 12.00-14.00

Primăria Municipiului Deva_______________________
Florin Oancea, viceprimar 09.00-12.00

Primăria Municipiului, Orăștie_____________________
Alexandru Munteanu, viceprimar 09.00-11.00

■ în 1938 „Coloana 
Infinitului" a lui Brân- 
cuși era privită ca fiind 
o „bâtă" a liberalilor!

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@infornimedia.ro

Geoagiu - Locuiește în orașul hunedorean Geoagiu. Are 91 de ani. în urmă cu 68 de ani, lucra la o piesă arhitecturală. Fără să se gândească, o secundă măcar, că sculptura la care muncea va deveni celebră asemeni omului care a gândit-0. Este vorba de lucrarea sculptorului Constantin Brâncuși și Coloana Infinitului. „în 1938, lucram Ia Atelierele Centrale din Petroșani și făceam parte din elita meseriașilor. într-o zi, în fabrică s-a zvonit că va veni „Bărbosul” pentru a-și realiza o lucrare. Acesta a fost primul meu contact cu sculptorul Constantin Brâncuși”, își aduce aminte maistrul Maxim Ciulă.
îi plăceau bancurile!Coloana Infinitului a fost confecționată din fontă, iar construcția ei, care a durat aproape un an, a fost realizată

Maxim Ciulă, unul dintre "executanții" Coloanei Infinitului (Foto: Traian Mânu)în incinta târgului de vite, din acea perioadă, din Petroșani. Bătrânul Maxim își amintește cum, zilnic, erau vizitați de fostul prim-ministru liberal Tătărăscu, împreună cu soția
acestuia, și de sculptorul Constantin Brâncuși.„Pe atunci, se spunea despre lucrarea la care munceam că va simboliza viitoarea bâtă liberală. Nici

vorbă de Coloana Infinitului. Cât despre Constantin Brâncuși, acesta era un om din popor. îi plăceau mult bancurile. Știa tot timpul un banc nou”, povestește bătrânul.
WMUOnUk TA CANTEAZĂ: O listă de semnături contra mutării Bibliotecii Județene este o idee bună?

V5 /zFS y

Biblioteca nu trebuie mutată. Este foarte bine că se adună semnături contra mutării, pentru că o Bibliotecă județeană trebuie să funcționeze într-o clădire impozantă.
Traian Orb, 
Deva

Nu cunosc spațiul în care se va muta Biblioteca Județeană. Sunt de părere că nici unde funcționează în prezent nu are un spațiu corespunzător. Lista este un lucru foarte bun.
Daniel Resiga, 
Deva

Investiție de miliarde
■ Primăria construiește 
un complex modern de 
înot și extinde rețelele 
de apă-canalizare.

Deva (M.S.) - împrumutul de 400 de miliarde lei contractat de Primăria Deva de la BCR este destinat exclusiv lucrărilor de investiții, o mare parte pentru infrastructură, a declarat primarul municipiului, Mircia Muntean. O sută de miliarde de lei vor fi alocați pentru lucrările la complexul ce va fi amplasat în zona Stadionului Deva. Construcția va începe în pri

Am o părere foarte bună despre deschiderea unei astfel de liste. Adică și ce mai este bun trebuie desființat? Cultura vor s-o desființeze? Semnez și eu, în cel mai scurt timp.
Maria Marian,
Deva

măvara anului viitor și se va încheia în toamnă.în cadrul complexului vor funcționa 28 de sisteme de hidromasaj, trei bazine de înot și o zonă de distracție pentru tineri și copii. Bazinele vor fi alimentate cu apă termală și sărată ce va fi captată din zona Dealului Cetății Deva.în ceea ce privește lucrările de infrastructură, acestea vor începe în anul 2006 și prevăd Reabilitarea și modernizarea câtorva zeci de străzi din municipiu, precum și extinderea actualei rețele de apă- canalizare.
Legi pentru siguranța națională

București (D.L) - Președintele Traian Băsescu a declarat, ieri, că cele 42 de legi privind siguranța națională vor intra în dezbaterea Parlamentului după vacanta de iarnă, în prezent aceste documente fiind analizate de către specialiști. El a apreciat că noua legislație în domeniu va fi mult mai concisă, specificând că în ceea ce privește Comunitatea Națională de Informații, acest orga-

liză, nu de control al serviciilor secrete. Băsescu a mai spus că șeful CNI ar putea proveni din societatea civilă, din mediul academic sau din lumea politică. CSAT a aprobat, săptămâna trecută, constituirea, în interiorul propriei structuri, a CNI, care va fi condusă de un comitet coordonator și un consiliu operativ, acesta din urmă fiind condus de consilierul prezidențial pentru securitate

Consider că Biblioteca Județeană nu trebuie mutată în cine știe ce hangare. Este foarte bine unde este. Eu am de mai multi ani abonament la bibliotecă și sunt pro listă. Voi semna! 
Carmen Amanda Adobroaiei, 
Deva

Mutarea nu e o idee bună. Mie nu mi-ar plăcea să intru la bibliotecă prin nu știu ce curte! Trebuie să rămână unde este. Deschiderea unei liste de semnături este o idee foarte bună. 
Florina, 
Deva

- un week-end în 23, 24, 25 decembrie, la cabana Floare de Stâncă din
Munții Retezat (pensiune completă, inclusiv masa de. Crăciun)

- un televizor color
Cum poți participa?
Fă-ți un abonament pe trei luni sau grelungește-ți actualul abonament 

cu încă treidunl, până ia data fle 20 decembrie șl intră alături de noi în anul 
2006!

Abonamentul poți să-l fad la sediul redacției Cuvântul Liber din Deva, 
Strada 22 Decembrie, numărul 3ZA, la postă sau dacă vrei ca volanții n^tri 
să vină chiar la tine acasă, sună la numărul 8e telefon 211275, interior SB I, 

i persoană de contact Cristina Bicoiu. iFrimite-ne a copie xerox WiaaMbi- 
i tanță, la Q.B. 1, CP. 3, Deva, depune-o în cutiile speciale Cuvântul Șer, 

sau vino cu ea chiar la redacție. Toate chitanțele vor participa la/cțn- 
curs.Abonamentul pe mai multe luni îți aSpee mai multe șanse «e oSȘ^jl

Regulament; La acest cmkub ra pot pariieipa angajații S.C. Inform Haila 
S.R.L și nici rudele acestora de gradul I și II.

Extragerea va evea Ioc, la sediul redacției, în data de 21 decembrie. Numele 
câștigătorului va fi publicat în paginile ziarului din data de 22 decembrie.

Succesl

mailto:tiberiu.stroia@infornimedia.ro


CUVÂffi după votul de la FRF
SPORT

• Circuit de viteză. Filiala județeană a ACR va organiza, sâmbătă, la Hunedoara, pe

Reacții
■ Unii șefi ai cluburilor 
din județ nu erau afec
tați de victoria lui San
du, dar alții sufereau.
ClPRIAN MARINUȚ

traseul sensului giratoriu din fața Hotelului Rusca, un circuit de viteză rezervat automo- biliștilor și motocicliștilor amatori. în afara : competiției au fost invitați pentru curse demonstrative piloții profesioniști Mihai Leu, Mihai Câmpeanu și Valentin Banciu. (C.M.)
• Campionate naționale. Vineri, sâmbătă și duminică, la bazinul de înot din municipiul Hunedoara se vor desfășura Campionatele Naționale de înot în bazin scurt. Alături de multe vedete ale acestui sport de la nivel național, la Hunedoara este așteptată și Camelia Potec, campioană olimpică. (V.N.)

ciprian.niarintit@ififornimedia.ro

Deva - Alegerile pentru funcția de președinte al FRF, câștigate ieri de Mircea Sandu cu 187 la 102, au arătat că Alin Simota, Jiul Dan Colesniuc, Corvinul Paul Grecu, FC CIP Călin Orbonaș, CS Deva

George Mara

fotbalul românesc nu dorește schimbarea. „Cuvântul liber” i-a contactat pe șapte dintre cei 10 reprezentanți ai cluburilor hunedorene care au avut drept de vot la alegerile de ieri, pentru a afla de care parte a baricadei s-au aflat hunedorenii. Toți au refuzat să dezvăluie cu cine au votat, însă au acceptat să comenteze rezultatul.
Jiul ar fi vrut tandem„Indiferent cine ar fi câștigat, nu se schimba mare lucru. Faptul că Gică a primit 102 voturi arată că activitatea lui Sandu n-a fost foarte bună. Așteptăm să vedem dacă acest semnal de

alarmă va fi receptat de Sandu și dacă va încerca să vadă unde a greșit și va căuta să îndrepte erorile. Poate cea mai bună soluție pentru fotbalul românesc ar fi fost un tandem Sandu - Gică Popescu”, afirma Alin Simota, patronul clubului Jiul. „Am cântărit bine și am votat cu persoana cu care sperăm să obținem ceea ce neam propus pentru clubul nostru. Cred că lumea a votat pentru continuitate și că Gică a pierdut alegerile pentru că a mizat pe presă și nu a venit să discute direct cu reprezentanții cluburilor”, preciza Mircea Ciripelu, președintele divizionarei B Minerul

Lupeni. „Nu vreau să comentez votul, dar am avut deja discuții cu Lupescu și Primea care vor face parte din noua echipă de conducere a FRF. I-am invitat la Hunedoara pentru un meci amical cu echipa generației ’80 și pentru a ne prezenta programele de redresare a fotbalului cu care Sandu a câștigat alegerile”, a spus Dan Colesniuc, președintele Corvinului Hunedoara. „Nu comentez votul, ci aștept să văd dacă președintele își va respecta^programul pe care l-a prezentat. Rămâne de văzut dacă fotbalul românesc a ales cea mai bună

viitorul său sau nu”, afirma Călin Orbonaș, președintele divizionarei C CS Deva.
Respectăm majoritateaReprezentanții celor trei cluburi de futsal din Deva au fost mai reținuți în declarații. „Nu comentez în nici un fel”,, a precizat Paul Grecu, vicepreședintele FC CIP. „E democrație și vom respecta rezultatele votului”, a spus Doru Beșleagă, președintele CS Quasar. „Ne așteptam la rezultat, însă poate numărul mare de voturi obținute de Gică îl va obliga pe Sandu să-și schimbe optica”, afirma Sebastian

Trei medalii la Cupa 
României la box

Mara, ales în CE al FRF
Deva (C.M.) - George Mara, unul dintre vicepreședinții FC CIP Deva, a câștigat alegerile organizate, ieri, în cadrul Comisiei pentru Fotbal în Sală și va fi reprezentantul futsalului în Comitetul Executiv al FRF. Mara a câștigat cursa din primul tur, obținând 18 voturi de la reprezentanții celor 33 de echipe din diviziile A, B și C de futsal,învingându-i pe reprezentantul clubului AS Odorheiu Secuiesc și pe președintele FM Constanța. „Cred că performanțele obținute și seriozitatea clubului FC CIP, precum și faptul că Deva mai are două echipe în diviziile B și C m-au îndreptățit să candidez pentru acest post. Rolul meu va fi să sprijin futsalul la fel cum am făcut-o la CIP. Am promis că dacă nu reușesc să realizez ce mi-am propus îmi voi depune demisia de onoare. Mâine^va fi prima ședință a CE al FRF la care voi participa, iar peste o săptămână voi organiza la Cinciș o întâlnire "v cu șefii tuturor cluburilor de futsal din țară, pentru a pune la punct o strategie de promovare a futsalului”, afirma George Mara.

Busturi ale campioanelor
Deva (V.N.) - Pe o alee și într-o piață din Deva vor fi amplasate 25 de busturi în bronz ale campioanelor la gimnastică și antrenorilor acestora. Primarul Mircia Muntean a anunțat că autoritățile intenționează să realizeze o piață nouă în vecinătatea liceului sportiv și a sălii olimpice. Din zona pieței, care s-ar putea numi Piața Sportului, Piața Gimnasticii sau Piața Olimpică, va fi modernizată și actuala alee, pe care vor fi amplasate busturile, până în apropierea Prefecturii. Costurile proiectului se ridică la un miliard de lei vechi și vor fi susținute din bugetul local. „Busturile din bronz vor fi amplasate pe postamente din marmură, pe care vor fi înscrise numele sportivelor campioane la gimnastică. Vor avea busturi antrenorii lotului național, de la Marta și Bela Karoly până la Octavian Belu și Mariana Bitang”, a spus primarul.

■ Performanțele au fost 
obținute de pugiliști de 
la G&S Deva și Con
structorul Hunedoara.
ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Participarea la Cupa României la box cădeți, desfășurată la finalul săptămânii, la Bteiești, a constituit un succes pentru școala de box hunedoreană, întrucât pugiliștii de la cluburile G&S Deva și CS Constructorul Hunedoara au reușit să obțină trei medalii.
Surpriza competițieiCele mai bune performanțe le-au obținut Bogdan Juratoni (ctg. 57 kg) și Alexandru Spătariu (ctg. 50 kg) de la

G&S Deva care au cucerit medaliile de aur și trofeul Cupa României.„Juratoni a fost numit de toți tehnicienii prezenți la gale drept pugilistul surpriză al competiției. Fostul antrenor al lui Doroftei, Titi Tudor, care e în prezent coordonatorul lotului național de cădeți, a fost cucerit de stilul și forța lui Juratoni și ne-a anunțat c*îl  va convoca la lot”, preciza Silviu Vulc, antrenorul pugilistului de- vean. Juratoni a câștigat două meciuri prin inferioritatea adversarului și alte două la puncte și a cucerit trofeul, după ce la Campionatele Naționale din vară luase doar medalia de argint. Alexandru Spătariu care e component al lotului națio-

Hanciu, de la CS Dava.soluție pentru

Cei doi pugiliști deveni medaliați cu aur la Cupa Românieinai nu a făcut altceva decât să-și reconfirme valoarea. „Alexandru s-a impus clar în toate cele trei partide disputate, iar la finalul meciului împotriva reprezentantului clubului din Ploiești a fost aplaudat chiar de publicul local, amănunt care pentru noi valorează mai mult decât victoria”, comenta antrenorul Silviu Vulc. A treia medalie a delegației hunedorene a fost

obținută dejonuț țiaciu (ctg. 50 kg) de la Constructorul Hunedoara care a ocupat locul secund, după ce a pierdut finala în fața deveanului Alexandru Spătariu.„Sunt muțumit de rezultat, pentru că Baciu nu are încă vârsta competițiilor de cădeți, însă s-a descurcat promițător”, afirma Ilie Gaptari, antrenorul pugilistului hune- dorean.

Preț/ziar pentru abonament lunar

27 bani

fwwwuL ■ f mvii
Rezultatele etapei a Xl-a, 20 noiembrie: Ponorul Vața - Minerul Aninoasa 
3-1; Metalul Crișcior - Aurul Brad 0-1; Constructorul Hunedoara - Victoria 
Călan 1-0; Gloria Geoâgiu - Retezatul Hațeg 1-3; CFR Marmosim - CS Deva 
3-1; Universitatea Petroșani - Dacia Orăștie 3-3.

Clasamentul
1. Dacia Orăștie 11 8 3 0 30-8 27
2. Victoria Călan 11 7 1 3 23-10 22
3. Constructorul HD 11 6 3 2 23-12 21
4. Minerul Aninoasa 11 6 2 3 26-16 20
5. Aurul Brad 11 5 3 3 26-19 18
6. Retezatul Hațeq 11 6 0 5 18-18 18
7. Universitatea 11 4 4 3 22-19 16
8. Ponorul Vața 11 3 4 4 21-21 13
9. CFR Marmosim 11 3 4 4 16-20 13
10. Metalul Crișcior 11 2 1 8 9-25 7
11. CS Deva 11 2 0 9 14-44 6
12. Gloria Geoagiu 11 1 1 9 12-28 4

✓

Rezultatele etapei a Xl-a, 20 noiembrie: Ponorul Vața - Minerul Aninoasa 

3-2; Metalul Crișcior - Aurul Brad 2-1; Constructorul Hd.- Victoria Călan 1- 

3; Gloria Geoaqiu - Retezatul Hațeg 0-5; CFR Marmosim - CS Deva 0-2.

Clasamentul ______ ____ _ ________ ______________ _____
1. Dacia Orăștie _________ 8 8___0________ 0 31-4 '____ .
2. Constructorul HD ...........8..... 6 0................ 2 36-13 18

3. Victoria Călan____________ 8__5~J) _______ 3 10-12 18

4. CS Deva 8 5 2 1 . 17-5 17________

5. Retezatul HâteSL.-.: .■■■ . 92 ;4. 1. 4.2*»...

6. CFR Marmosim ■ 8 3 1 414-17 10

7. Metalul Crișcior 8 3 1 4 12-19 10
8. Gloria Geoaqiu 9 3 0 614-26 9
9. Ponorul Vața 8 2 0 6 6-30 6
10. Minerul Aninoasa 8 1 1 6 6-37 '4-

11. Aurul Brad 8 0 2 6 5-19 2

(2.688 lei vechi)

Preț/ziar pentru abonament anual

22 bani (2.240 lei vechi)

CUM TE ABONEZI?5T Decupează și completează talonul.
v Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau ' trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 3. ' Vei fi contactat în cel mult 5 zile. ’Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 (tarif local).

i

GRATUIT, în fiecare vineri primești
cel mai complet supliment 
de televiziune.Reducerea de 53% este valabilă la abonamentul de luni până sâmbătă fată de prețul zilnic al ziarului.

Abonamente !i 1 lună 6,9 lei (69.000 lei vechi) preț/ziar ab. 27 bani (2.688 lei vechi) I3 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 ab. 24 bani (2.429 lei vechi) i12 luni 69.9 lei (699.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.240 lei vechi)

Numele_________________________________________________________Prenumele_______________________________________ ■_____________ 1
Adresa la care doresc să primesc abonamentul;
Strada cNr.____________ Bl.____________________ Sc._________ Ap.______ iLocalitatea_______________________________Telefon (optional)_______________________ CUVÂffl.

mailto:ciprian.niarintit@ififornimedia.ro
mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro


SPOIT /8 rmarți, 22 noiembrie 2005
• Sosire. Echipa națională de rugby a 
României a ajuns la Dublin, unde va susține, 
sâmbătă, un meci-test cu Irlanda. „Stejarii" 
au avut probleme pe drum, fiind o ceață 
foarte intensă la Paris, acolo unde s-a făcut 
escală. în aceste condiții, sosirea s-a făcut cu 
întârziere în Irlanda, unde în programul de 
ieri a fost cuprins primul antrenament. (MF)

• Suspendare. Pilotului italian de Formula 1 
Giancarlo Fisichella i-a fost suspendat per
misul de conducere după ce a fost surprins 
de Poliția Rutieră din Roma circulând cu 
viteză excesivă. Pilotul Renault a fost oprit 
de poliție după ce a fost înregistrat cu o 
viteză de 148 km/h, la ora 6.00 dimineața, 
pe o stradă de la periferia Romei. (MF)

Federer - lider 
mondial

Paris (MF) - Elvețianul Roger Federer Încheie 2005 pentru al doilea an consecutiv in fruntea ierarhiei mondiale a tenisului. Pe 26 decembrie, Federer, Învingător In 11 turnee, inclusiv Wimbledon și 
US Open, va atinge cota de 100 săptămâni consecutive In fotoliul de nr. 1 mondial. în ierarhia 2005, Federer îl devansează cu o diferență apreciabilă pe spaniolul Rafael Nadal, câștigător de asemenea a 11 turnee, inclusiv Ro- land-Garros. Pentru anul 2006, Federer și-a propus 3 mari obiective: să rămână nr. 1 mondial, să câștige din nou la Wimbledon și să obțină primul său titlu la Roland- Garros. Federer a devenit primiți jucător de la Don Budge în 1937 și 1938 care se impune la Wimbledon și Us Open In doi ani la rând.

J Shani Davis
î (Foto: EPA)

| Record ‘ Washington (MF) - 
j Americanul Shani 
1 Davis a stabilit un 

nou record mondial
i în proba de 1000 m 

la patinaj viteză, cu 
î timpul de 1 min. 07 
j sec. 03/100, în 

cadrul concursului de 
Cupă Mondială de la 
Salt Lake City. 
Davis a îmbunătățit 
cu 15/100 recordul 
deținut din 2001 de 
olandezul Gerard van 
Velde, unul din cele 
mai „vechi" recorduri 
mondiale ale acestei 
discipline. Recordul la 
1000 m stabilit de 

\ Shani Davis este al 
patrulea stabilit la 
masculin în cadrul 
concursului de la Salt 
Lake City.

„Nașul
■ Mircea Sandu și-a 
felicitat contracandida
tul și i-a oferit un post 
în conducere.

București (MF) - Mircea Sandu a fost reales, luni, în funcția de președinte al FRF, în cadrul Adunării Generale a forului fotbalistic român. Sandu a obținut 187 de voturi, iar contracandidatul său, Gheorghe Popescu 102 voturi. Din cele 290 de voturi exprimate ale membrilor prezenți unul a fost anulat. Mircea Sandu conduce FRF din august 1990, fiind acum la cel de-al cincilea mandat. în momentul anunțării rezultatului, primit cu aplauze de o parte a celor prezenți, Mircea Sandu nu era în sală.„Noul președinte este vechiul președinte. îl felicit pe Popescu pentru foarte multele voturi pe care le-a primit. Văd că lipsește președintele, o să trimit bodyguarzii după el”, a spus șeful LPF,

Arbitrii partidelor care se vor disputa, miercuri, de la ora 
21.45, ta etapa a V-a a fazei grupelor Ligii Campionilor: 
Grupa 6 _____ _______________________________________
Fenerbahce (turcia) - AC Milan (italia) 
Arbhru: Terje Hauge (Horuegia)

I Schalke 04 (Germania) - PSV Eindhoven (Olanda)
i Arbitru: tubes Michel (Slovacia)
i Grupa F:________________________________________ _

Real Madrid (Spania) - Olympigue Lyon (Franța) 
Arbitru: Frank De Bleeckere (Belgia)
Rosenborg Trondheim (Norvegia) - Olympiakos Pireu 
(Grecia)
Arbitru: Paul Allaerts (Belgia)
Grupa Gi________________________ ________________
Anderlecht Bruxelles (Belgia) - Chelsea Londra (Anglia) 
Arbitru: Stefano Farina (Italia)
Uverpool (Anglia) - Betls Sevilla (Spania) -
Arbitru: Eric Poutat (Franța)
Grupa jH;_______ __________________________________
EC Porto (Portugalia) - Glasgow Rangers (Scoția) 
Arbitru: Herbert Fandel (Germania)
Intarnaztonale Milano (Italia) - Artmedia Bratislava (Slo- 
vbcIb)
Arbitru: Michael Riley (Anglia).

Rezultatele etapei a 13-a: Farul - Gloria 3-0; Rapid - CFR 
Cluj 1-0; FCM Bacău - Jiul Petroșani 1-2; Poli lași - FC 
Vaslui 1-0; Dinamo - FC Argeș 1-2; Pandurii Tg. Jiu - FC 
Național 1-1; Oțelul - Poli Timișoara 0-2; Steaua - Sportul 
4-1.r

Etapa a 14-a, 25-27 noiembrie: CFR Cluj - Gloria; Sportul
- Rapid; Jiul Petroșani - Steaua; FC Vaslui - FCM Bacău; 
FC Argeș - Poli lași; FC Național - Dinamo; Poli Timișoara
- Pandurii Tg. Jiu; Oțelul - Farul.

Clasamentul
1. Dinamo 13 9 2 2 35-11 29
2. Steaua 13 8 3 2 23-7 27
3. Poli Timișoara 13 6 5 2 18-8 23
4. CFR Cluj 13 6 4 3 17-11 22
5. Rapid 13 6 4 3 16-13 22
6. FC Argeș 13 6 4 3 14-11 22
7. FC Național 13 6 3 4 12-15 21
8. Farul Constanța 13 6 2 5 19-18 20
9. Poli lași 13 6 2 5 10-10 20
10. Sportul 13 5 4 4 19-15 19
11. Gloria Bistrița 13 4 3 6 11-19 15
12. Jiul Petroșani 13 2 6 5 9-15 12
13. Pandurii 13 3 3 7 9-17 12
14. FCM Bacău 13 2 2 9 6-19 8
15. Oțelul Galați 13 1 5 7 7-22 8 ’
16. FC Vaslui 13 0 4 9 4-18 4

cuvw

" - reales la șefia FRFA

Gică PopescuMircea Sandu (Foto: EPA)Dumitru Dragomir, care a condus ședința de luni a AG, în calitate de vicepreședinte al FRF. în momentul în care a apărut Sandu în sală, Dragomir a spus: „Văd că a venit președintele, am condus destul timp FRF”.Mircea Sandu și-a felicitat contracandidatul și i-a oferit

încă o dată lui Gic£ Popescu posibilitatea de a face parte din conducerea FRF. „Această luptă sper să nu-1 dezamăgească și când dorește îl primesc alături de mine în această perioadă de mandat. Obligația mea este foarte mare acum. Noua mea echipă va fi o îmbinare între cei cu

experiență și cei noi, în beneficiul fotbalului românesc. Dacă ne unim forțele este posibil să reușim puțin mai mult decât am reușit individual”, a spus Sandu, care, începând de luni, a fost reales președinte al Federației Române de Fotbal pentru un mandat de patru ani.
Real Madrid-noi achiziții

Madrid (MF) - După palida imagine arătată în derby-ul cu Barcelona /0-3/, antrenorul Vanderlei Luxemburgo /Real Madrid/ va accelera procesul de întărire a lotului prin achiziția a 3 noi jucători, un fundaș, un mijlocaș și un atacant, în mercato de iarnă.Primul pe listă este fundașul dreapta brazilian Cici- nho, care miercuri a obținut cetățenia italiană și îndeplinește ultima cerință a clubului madrilen înainte de a semna un contract pe 5 ani. Cicinho este urmărit de Lux

emburgo, la sfatul conaționalilor săi Roberto Carlos și Ronaldo.Mijlocașul Ricardinho, 29 de ani, căpitanul lui Santos, ar putea juca la Real din ianuarie 2006, dar negocierile se anunță delicate, mai ales după transferul cu cântec al lui Robinho. Luca Toni, golgheterul Florentinei, și Alex /Fenerbahce/ sunt variantele pentru linia de atac ma-dri- lenă. Toni a înscris 15 goluri în 12 meciuri din Serie A, din care 2 în meciul cu AC Milan /3-1/ din weekend.

Norme antidrog drastice
Madrid (MF) - CIO a dat publicității normele antidoping care vor fi aplicate la JO de iarnă de la Torino, în cursul cărora vor fi realizate 1.200 de teste, cu 45% mai multe decât la ediția din 2002. Primii 5 clasați în fiecare probă, plus încă 2 sportivi aleși la întâmplare vor fi supuși controlului antidoping în cursul JO de iarnă din luna februarie. în afara acestor analize, însă, orice sportiv

participant la competiție va putea fi supus testelor de sânge și urină, înainte sau după proba la care este înscris. La testele de depis- a tare a EPO se vor supune, în mod obligatoriu, primii trei clasați la fiecare disciplină, plus orice alt sportiv pe care îl va alege Comisia medicală a CIO. în turneul de hochei pe gheață se vor controla doi jucători de echipă, până la semifinale, și 4 după finală.
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Mondialele de gimnastică
■ La Melbourne începe 
CM de gimnastică. Par
ticipă 350 de gimnaști, 
din 60 de țări.Melbourne (MF) - Competiția cuprinde probele de individual compus și pe aparate, țara npastră fiind reprezentată de două fete și cinci băieți: Cătălina Ponor, Floarea Leonida, Marius Urzică, Marian Drăgulescu, Răzvan Șelariu, loan Suciu și Alin Jivan. Conform specialiștilor, Cătălina Ponor, Marius Urzică, Marian Drăgulescu și Răzvan Șelariu sunt creditați cu șanse la medalii.Băieții intră primii în concurs în ziua de marți, urmați,

miercuri, de fete. Finala probei masculine de individual compus este programată joi, iar cea feminină în ziua de vineri.Sâmbătă sunt programate finalele pe aparate la sol, cal cu mânere și inele /masculin/, sărituri și paralele /feminin/, iar duminică au loc finale la sărituri, paralele, bară fixă /masculin/ și la bârnă și sol /feminin/.La individual compus vor concura Leonida Floarea și Răzvan Șelariu.
Participant!Conform statisticii organizatorilor, cea mai tânără participantă la a 38-a ediție a Campionatului Mondial este rusoaica Iulia Lojecko /16 ani

pe 14 decembrie/, iar la polul opus se află uzbeka Oxana Ciusovitina /30 ani/. Cea mai înaltă este canadiana Mărci Bernholtz /173 cm/, iar cea mai scundă ucraineana Olga Șerbatih /136 cm/. Cele două au și cea mai mare/68 kg/ și respectiv cea mai mică greutate /29 kg/.La masculin, cel mai tânăr este britanicul Louis Smith /16 ani și 7 luni/, iar cel mai vârstnic este norvegianul Espen Jansen /37 ani/.Finlandezul Jani Tanska- nen este cel mai înalt gimnast cu 182 cm, iar germanul Fabien Hambuechen cel mai scund cu 151 cm. Finlandezul este și cel mai greu sportiv /84 kg/, iar germanul cel mai ușor /45 kg/. Cătălina Ponor (Foto: epa)

Belu și Bitang, în străinătate
București (MF) - Foștii antrenori ai lotului olimpic feminin de gimnastică, Octavian Belu și Mariana Bitang, vor negocia, în perioada CM, în vederea încheierii unor noi contracte, cei doi tehnicieni analizând ofertele de a prelua echipe din străinătate.Belu și Bitang vor pleca, peste două sau trei zile, în Italia, pentru o vacanță, dar și pentru discuții. Ei vor urmări CM la televizor, având programate în perioada competiției de la Melbourne discuții pentru noi contracte, începând cu anul 2006. „Vom urmări concursul la televizor, dacă va fi transmis acolo unde vom merge. Dacă nu, vor mai fi reluări »»«%*«•  vnrlaa maî Q.

a întâmplat exact la Mondiale. Acum, ne pregătim de plecare, în Italia, unde vom îmbina utilul cu plăcutul. Nu va fi doar o vacanță, ci și discuții pentru noi contracte, în urma ofertelor pe care le-am primit”, a declarat Octavian Belu. Tehnicianul a afirmat că nici el, nici antrenoarea Mariana Bitang nu se grăbesc să ia o decizie în privința itniii nnii rnntrart
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Rezultatele etapei a 12-a: Auxerre Lugoj - Telecom Arad 2-0; Muncitorul 
Reșița - Victoria Nădlac 2-2; Calor Timișoara - ACU Arad 6-1; Lotus Felix 
Sînmartin - UM Timișoara 0-1; Minerul Moldova Nouă - Giroc Timișoara

Etapa a 13-a, ultima a turului, vineri, 25 noiembrie: Bihorul Beiuș - Aux
erre Lugoj; Telecom Arad - Muncitorul Reșița; Victoria Nădlac - Calor 
Timișoara; ACU Arad - Lotus Felix; UM Timișoara - Minerul Moldova Nouă; 
Giroc Timișoara - CS Deva; CS Ineu - Gloria Arad.

Clasamentul
1, Auxerre Lugoi 12 8 4 0 11-1 28
2. UM Timișoara 12 7 5 0 23-9 26
3. Giroc Timișoara 12 8 1 3 31-10 25
4. Calor Timișoara 12 5 3 4 25-13 IR
5 Lotus Felix 12 5 3 4 15-16 , 18
6. Victoria Nădlac 12 4 5 3 12-16 17
7. CS Ineu 12 4 3 5 13-17 T5
8. Min. Mold. Nouă 12 4 2 6 1Q-13 14
9. Gloria Arad 12 4 2 6 14-20 14
10. Bihorul Beiuș 12 3 4 5 6-15 13
11. CS Deva ! 12 3 8 3 611-14 ; 12
12. Telecom Arad 12 3 1 8 11-22 10
13. ACU Arad 12 4 3 5 13-21 7
14. Muncitorul Reșița) 2 1 3 8 12-20 6
ACU Arad a fost penalizată cu 8 puncte pentru nelndeplinirea baremului 
în Divizia B.
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Vând ap. 1 cameră (01)

• vând earned de cămin, zona Dacia, Deva, preț 
19.000 ron, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 
17.
• urgent cameră cămin în Simeria, multiple 
îmbunătățiri, accept plata în 2 rate. Tel. 
0722/582097.

Vând ap. 2 camere (03)

• Deva, Al. Moților, etaj 1, bloc cărămidă 
parchet, gresie, faianță noi, contorizări apă gaz, 
34 mp, geam la baie, cabină duș. instalații 
sanitare noi, fără balcon, preț negociabil. Tel.

A. 227698,0254/564654.
Deva, Al. Streiului, lângă Școala 6, bloc 4 etaje, 

'termopan, centrală termică ne/mobilat, liber, 
preț 620 milioane lei. Tel. 0721/985256.

• Deva, Udul Decebal, decomandate, reparti
toare, gaz contorizat, gresie, faianță, etaj 6, 
lângă farmacie, preț 1,300 mid. lei, negociabil. 
Tel. 217413 sau 229783.

• Deva, Dada, etaj 3 din 4, amenajat recent, ușă 
metalică contorizări, gresie, faianță parchet,; 
modeme, preț 650 milioane lei. Tel. 0721/815781.

• etaj 1 plus două camere la parter, zona Maga
zinului Tineretului; prelată pentru terasă 
completă dozator de bere cu două capete și 
răcitor. Tel. 0723/514133,235570, după ora 19.

• regent, cartier Dacia, etaj 2,2 holuri, preț 490 
milioane lei. Tel. 0723/507169.

• urgent, Deva, luliu Maniu, 55 mp, decoman
date, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, preț 
960 milioane lei. Tel. 0722/564004.

• urgent, pe motiv de emigrare 2 apartamente a
2 și 3 camere, ocupabile imediat, etaj interme
diar, zonă bună preț 650 ■ 950 milioane lei. Tel. 
0721/815781.
• gresie + faiaiță în baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizări, lavabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906; 
0723/829060.(Agenția imobiliară Iris)
• fibăknbunăHMcontorizări,preț 550 mii. neg., 
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• dec, parchet, bucătărie modificată totul 
contorizat zona Minerului, preț 820 mii. neg., tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
• zona LRiacdul, dec., contorizări, ocupabil 
imediat preț 990 mii, neg., tel. 0745/253662. 
(Evrîka)

• zona Bâkescu Nou, parter înalt suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, 
contorizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc.,

j/no, preț 1,2 mid., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
set (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)

• olerim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Gojdu, et 2, din cărămidă bine întreținut 
preț 850 mii., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

• etaj 3, decomandate, st 60 mp, gresie, faianță 
contorizări, balcon, modificări interioare, 
Dorobanți, preț 30.000 euro, tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (Casa Betania)
• etaj 2, decomandate, repartitoare, contorizări, 
boxă balcon, luliu Maniu, preț 110.000 ron, tel. 
223400,0741/120722,0721/436384.  (Casa Betania)
• bd. Decebal, decomandate, parchet faianță 
gresie, instalații sanitare noi, termopan parțial, 
contorizări, balcon. Preț 103.000 RON. Tel. 221712, 
0724-305661. (Garant Consulting)
• bd. L Maniu, etaj 3, decomandate, centrală 
termică termopan, parchet Preț 120.000 RON. 
Tel. 221712,0724-305661. (Garant Consulting)

• Gojdu, etaj 2, circuit faianță gresie, centrală
termică balcon, parchet laminat. Preț 115.000 
RON. Tel. 221712, 0724-305661. (Garant 
Consulting) I

• ap. 2 camere, circuit, parchet, balcon, et. 
intermediar, Dacia, preț 77.000 RON. Tel. 0743- 
549654. (Garant Consulting)
• vând ingent ap. 2 camere, zona Al. Crișului, 
balcon, centrală termică amenajări. Preț 57.000 
RON. Tel. 0740-013971. (Garant Consulting)
• vând ap. 2 camere, Bejan, et 1, semidec., 
contorizări, fără îmbunătățiri. Preț 57.000 RON. 
Tel. 224296,0788361782. (Garant Consulting)

• zona Scărișoara, sdc., apometre. balcon, 
instalații sanitare noi, acoperit cu izolație 
italiană preț 720 mii., tel 235.208 0721.985.256. 
(Rocan 3000)

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

coordonator 
de abonamente noi

Condiții:• seriozitate;• dinamism;• abilități de comunicare și organizare;• cunoștințe foarte bune de PC (Word, Excel);• cunoașterea Devei reprezintă un avantaj;• engleza este un avantaj.
Oferim:• salariu atractiv;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;• un loc de muncă modern și sigur;• posibilități de training.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, până luni, 21.11.2005.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro s
CV-urile se primesc până la data de 21.11.2005. ș

• zonă centrală et. intermediar, dec., st 55 mp, 
modificat, termopan, centrală termică parchet 
faianță mobilă de bucătărie, bine întreținut, preț 
1,200 mid., tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)
• zona Liliacului, dec., et 1, st 55 mp, reparti
toare, balcon, buc., baie, debara, cămară fără 
îmbunătățiri, preț 1,050 mid., tel. 235.208, 
0724.620358 (Rocan 3000)
• zona Bălcescu, dec., et. 1, modificat, 
îmbunătățit, apometre, repartitoare, balcon, 
bine întreținut ocupabil imediat, preț 830 mii., 
tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)
• Deva, zona Bălcescu, et. intermediar, 
semidec., parchet apometre. Preț 850 mii. lei. 
Tel. 0254/745374, 718833, 0745-695473, 0720- 
542223. (Partener-Hunedoara)
• Călan, et intermediar, dec., s 55 mp, balcon 
închis, C.T., instalații sanitare noi, ușă metalică 
Preț 570 mii. lei, neg. Tel. 0254/745374,718833, 
0745-695473,0720-542223. (Partener-Hunedoara)
• zona Avram lancu, amenajat occidental. Preț 
900 mii. lei, neg. Tel. 0254/745374,718833,0745- 
695473,0720-542223. (Partener-Hunedoara)
• zona Zamfirescu, semidec., 52 mp, parchet, 
gresie, faianță, apometre, gaz 2 focuri, preț 
85.000 lei, tel. 0723-251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etaj intermediar, dec., apometre, 
gaz contorizat, repartitoare, apartament tip 
standard, interfon, preț 90.000 lei, tel. 0745- 
302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona Decebal - Piață, etaj 1, dec., 60 mp, 
termopan, centrală termică balcon închis, 
parchet, gresie, faianță baie și bucătărie mari, 
boxă mare, tel. 0723-251498 232808. (Fiesta Nora)
• zona liliacului, dec., gresie, faianță, ușă 
metalică apometre, repartitoare, apartament 
tip standard, preț 115.000 lei, tel. 0745-302200, 
232808. (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, dec., 60 mp, 2 balcoane, 
vedere în 2 părți, etaj intermediar, modificări la 
bucătărie, ușă metalică în curs de renovare, 
preț 105.000 lei tel. 0723-251498,232808. (Fiesta 
Nora)
• zona Minerului, etaj 4 cu acoperiș, zonă 
liniștită balcon închis, apometre, gaz contorizat, 
apartament tip standard, tel. 0788-165702, 
232808 (Fiesta Nora)
• zona Decebal, dec., 60 mp. 2 balcoane, unul 
închis, amenajat deosebit, vedere la bulevard 
sau schimb cu apartament 3 camere în zonă 
bynă fără amenajări, ofer diferență tel. 0723- 
251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Mărăști, etaj intermediar, dec., modificări, 
parchet, balcon închis, apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare, preț 95.000 RON, tel. 0745-302200, 
232808 (Fiesta Nora)

• zona L Maniu, parter, pretabil pentru birouri, 
cabinete de orice natură vedere în 2 părți, 
centrală termică bine întreținut, preț negociabil 
sau schimb cu apartament 2 camere, zona 
centrul vechi, preț 120.000 RON tel. 0723-251498, 
232808 (Fiesta Nora)
• zona liliacului, dec., fără modificări și 
amenajări, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
100.000 lei, tel. 0745-302200,232 809. (Fiesta Nora)
• dec, Deva, str. Nicolae Bălcescu, etaj 2, 
parchet, balcon mare închis, st 54 mp, 
contorizări, îmbunătățiri, preț: 830 mii. lei, nego
ciabil, tel.: 0726/710903. (Prima-lnvest)
• urgent, dec, parchet, balcon închis, gresie, 
faianță contorizări, repartitoare, et. 2, preț: 1,150 
mid. iei, negociabil, tel. 0742/019418. (Prima- 
lnvest)
• legeni, semidecomandate, contorizări, et. 
intermediar, zonă bună Deva, preț: 920 mii. lei, 
tel.: 0740/126029. (Prima-lnvest)
• urgent, Deva, b-dul luliu Maniu, dec., st 55 mp, 
amenajat, preț: 960 mii. lei, negociabil, tel.: 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• Deva, Str. 22 Decembrie, et 6, decomandate, 
preț 1.100.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, ultracentral, semidecomandate. etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz, contorizări, preț 
950.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpâr ap.2 camere (04)

• zonă huiă nu contează starea, de preferat et. 
intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• zona centrală parter, pentru privatizare. Tel. 
0254/745374, 718833, 0745-695473, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• zona L Maniu, Dorobanți, Decebal, Mărăști,
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. 0745-02200, 
232808 (Fiesta Nora)...-
• urgent, Deva, zonă bună, plata imediat, tel.: 
215212. (Prima-lnvest)
• ap. 2 cam., Deva, str. Bejan, parter, cu vedere 
la stradă ofer prețul pieței, tel. 0746-225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, 80 mp, 2 băi, 2 balcoane, 
confort I, etaj I, fără îmbunătățiri, în Hațeg. Tel. 
0722/599487.
• Deva, Dorobaiți, etaj 2,2 băi, balcon, parchet 
contorizări, faianță lavabil alb. Tel. 0724/363700.

• semidecomandate, zona Gojdu, centrală 
termică balcon, gresie, faianță preț 1,3 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0746/609615,215113.
• 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 L Creangă et. 3, superamenajat și finisat, 
modificări interioare, amenajări de ultima oră 
preț 64.000 euro, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona G. Enescu, et. 1,98 mp, bine împărțit, 
dec., hol mare central, gaz 2 focuri, parchet, fără 
amenajări de ultimă oră preț 1,29 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• etaj 3, decomandate, centrală termică proprie, 
geamuri termopan, gresie, faianță finisaje 
moderne, Minerului, preț 30.000 euro, neg., tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)

• T, Maforesai, 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 semidec., 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, dec., et. 2, parchet, contorizări, 
bucătărie modificată balcon închis, 2 băi, bine 
întreținut, preț 1,350 mid., tel. 235.208, 
0721.985.256. (Rocan 3000)

• zonă centrală modificat din 4 camere, centrală 
termică termopane, living, bucătărie modi
ficată foarte bine amenajat, et. intermediar, preț 
62.000 euro, tel. 235.208, 0721.985.256. (Rocan 
3000)
• ap. 3 cam. dec., 2 băi, balcon de 22 mp, vedere 
în 3 părți, zonă ultracentrală parchet peste tot, 
bine întreținut. Preț 40.000 euro, negociabil. Tel. 
211075,0745666447,0726.130557. (Mondial Casa)
• 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, 
0723-251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, balcon mare închis, centrală 
termică parchet bine întreținut în camere și 
holuri, gresie, faianță bucătărie modificata, 
ocupabil imediat, preț 135.000 lei tel. 0745- 
302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona A. lancu, etaj 1, dec, 110 mp, vedere în 2 
părți, 2 balcoane, parchet, preț 61.500 euro, 
negociabil, tel. 0788-65702,232808. (Fiesta Nora)
• urgent, dec, et 1,2, balcoane închise, centrală 
termică parchet gresie, faianță zona Decebal, 
preț: 13 mid. lei, negociabil, tel.: 0742/019418. 
(Prima-lnvest)
• urgent, dec, etaj intermediar, contorizări, 
gresie, faianță zona hotel Deva, preț: 13 mid. lei, 
tel.: 0740/126029. (Prima-lnvest)
• zonă lâtracentrală bl, 4 etaje, et 3,4 camere, 
amenajat deosebit ultramodern, pentru 
pretențioși. Preț: 60.000 euro, ușor negociabil, tel. 
0745/159608. (Mimason)
• str. Bejan, etaj 1, gresie, faianță 2 focuri de 
gaz, sau schimb cu 2 camere ori casă în 
Brănișca sau Șoimuș, preț 820.000.000 ROL, 
negociabil, tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• Deva, str. D. Zamfirescu, modificat, balcon 
închis, termopan, uși, instalații, obiecte sanitare, 
C.T., parchet laminat și din stejar, mochetă, 
mobilier de bucătărie și living, ventilatoare de 
evacuare mirosuri la baie și living, etaj 1, totul 
nou, s 65 mp, preț 1.500.000.000 ROL, tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, str. Carpați, parter, centrală termică 
două băi, suprafață foarte mare, loc de parcare 
concesionat, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• în Deva, zonă bună, dec., cu sau fără 
amenajări, se oferă prețul pieței, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• zona M 2, Str. Munteniei, et. 1,, 2, 3. Tel. 
0254/745374, 718833, 0745-695473, 0720-542223. 
Partener-Hunedoara)

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, Zamfirescu, etaj intermediar, 100 mp, 2 
băi, amenajat ireproșabil, centrală termică preț 
1,55 mid. lei, negociabil. Tel. 0720/670305.

• transformat In 3 camere, super amenajat, 
toate facilitățile, garaj, etaj 3, preț 60.000 euro, 
negociabil. Tel. 0723/284005.
• dec, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt. 
centrală termică preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)

• 2 băi, 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat, parchet, loc rezervat pt. mașină preț 
1,400 mid., neg., tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)

• zonă centrată st 100 mp, dec., et. intermediar, 
CT, 2 băi, balcon, parchet în camere, ușă nouă 
bloc din cărămidă, garaj sub bloc, preț 75.000 
euro, tel. 235.208,0724.620.358 (Rocan 3000)

• zonă bură dec,, st 90 mp, 2 băi, 2 balcoane, 2 
boxe, contorizări, fără îmbunătățiri, et. interme
diar, preț 1,350 mid., tel 235.208, 0724.620.358 
(Rocan 3000)

• dec, etaj 2, zona Dorobanți, 2 băi, 2 balcoane, 
parchet st 102 mp, contorizări, preț: 1,7 mid, tel.: 
0726/710903. (Prima-lnvest)

• urgent, ap. 4 camere, Bălcescu, et. 3, supera
menajat, semidecomandate, centrală termică 
termopan, garaj. Preț: 45.000 euro.Tel. 
0740/173103; 203003. (Mimason)

• B-dul 22 Decembrie, et. 3 din 4, amenajat mo
dern, totul nou, st 100 mp, posibilitate plată 2 
rate, se vinde cu eliberare în martie. Preț: 55.000 
euro neg. Tel. 0745/159608 (Mimason)

Vând case, vile (13)

• 3 camere, în Hunedoara, Str. Pomilor, nr. 
9B, lângă Castel, bucătărie, baie superbă 
centrală parchet, gresie, pivniță 2 garaje, 
canalizare, curte și grădină 1200 mp, preț 
64.000 euro, negociabil. Tel. 0254/710406, 
0788/394796.

• 5 camere, baie, bucătărie, anexe, 23 ari 
grădină sau schimb cu apartament 2 camere 
plus diferență preț 130.000 ron, în Hațeg. Tel. 
770369,0744/910170.

• Deva, Str. Griviței, nr. 31, curte, acareturi, 
grădină ocupabilă imediat, preț 1 mid. lei. Tel. 

236510.
• Deva, zonă centrală casă curte și grădină 500 
mp, ideală și pentru afaceri, preț negociabil. Tel. 
0721/978548.
• vând casă 4 camere, bucătărie, baie, C.T., teren 
650 mp, zonă bună preț 130.000 euro. Tel. 0741- 
154401,227542, seara. (Garant Consulting)
• zonă centrală 2 camere, bucătărie, hol, baie, 
gresie, faianță, CT, tavane false, spoturi, sc 80 
mp, st 453 mp, garaj, grădină curte, anexe, preț 
2,600 mid., tel. 235208 0724.620358 (Rocan 3000)
• zonă centrală p+1,4 cam., 3 băi, 2 garaje, scară
interioară gresie, faianță CT, grădină curte, st 
350 mp, renovată la cheie, preț 4,000 mid., tel. 
235.208,0721.985.256. (Rocan 3000) I
• casă de vacanță zonă pitorească la 20 km de 
Deva, fundație de piatră P-M, teren st 5000 mp, 
curent, preț 10800 euro, negociabil, Tel. 211075, 
0747.779.751,0726.130.557. (Mondial Casa)

• uigent, casă în Deva, zona Mărăști, 2 corpuri, 
bucătărie, baie, teren 830 mp, toate facilitățile, 
preț 3 mid. lei, neg., tel. 211075, 0740232043. 
(Mondial Casa)
• central, Deva, 2 nivele, 4 camere, 2 băi, 2 
bucătării, centrală termică curte, teren, preț: 
110.000 euro, negociabil, tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• viă p+2,7 camere, bucătărie, 3 băi, bar, living, 
centrală termică 2 garaje, s.c. 330 mp, st 1100 
mp, toate utilitățile, preț: 350.000 euro, nego
ciabil, tel.: 0740/210780. (Prima-lnvest)

• p+1,6 camere, 2 băi, bucătărie, garaj, toate 
utilitățile, complet mobilată preț: 6,5 mid. lei, 
negociabil, tel.: 0740/210780. (Prima-lnvest)
• 4 camere, bucătărie, baie, încălzire centrală 
garaj, apă curentă curte, grădină 300 mp, preț: 3 
mid. lei, negociabil, tel.: 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• zona Vulcan, construcție nouă P+l,6camere, 
2 băi, scară interioară de marmură garaj, curte, 
grădină st 1.000 mp. Preț: 230.000 euro. Tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona Călugâreni, D+P; la demisol, 2 camere, 
bucătărie, baie, parchet, gresie, faianță centrală 
termică curte, st 320 mp. P-et: 120.000 euro neg. 
Tel.: 206003; 230324. (Mimason)
• zona Judecătoriei, construcție modestă din 
cărămidă cameră bucătărie, baie, garaj dublu, 
se pot face două camere din garaj, curte mică 
gaz, apă canalizare. Preț: 1,6 mid., negociabil. 
Tel. 206003; 230324. (Mimason)
• str. Horea, casă modestă 2 camere, bucătărie, 
necesită renovare, st 500 mp, fs 30 m, Preț: 1,1 
mid., negociabil. Tel: 0740/173103. (Mimason)

Cumpăr casă (14)

• în Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• uigent, cu plata imediat, cu grădină în Deva 
sau în Simeria, tel.: 0722/564004. (Prima-lnvest)
• casă cu piscină Construcție nouă, teren, în 
Deva. Tel. 0745/640725. (Mimason)

vând case la țară (17)

• 3 camere, bucătărie, baie, living, pivniță curte, 
grădină st 1000 mp, fs 12 m, urgent preț 32.000 
euro, la 14 km de Deva Tel. 0721/708708
• casă bătrânească plus teren 0,15 ha în Vețel. 
Tel. 0254/237819.
'• urgent, în sat Teiu, nr. 104. preț 50.000 ron. 
Relații la adresă
• vând/sdmb casă recent renovată satul Batiz, 
3 camere, baie, sobe teracotă lemne, apă 
curentă st 5400 mp, cu apartament 2 - 3 camere, 
Deva preferabil zonele Eminescu, Bălcescu, Lili
acului, Dorobanți. Tel. 228788 0723/581441.
• zo r , 23 km de Deva nefinisată curent, 
apă P+1, 3 camere, baie, bucătărie, cămară 
beci, curte, st 2000 mp, preț 800 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0721/708708

• zona Balata 2 corpuri, curte, grădină st 1800 
mp, șosea asfalt, preț 1,700 mid. lei, negociabil. 
Tel. 0721/708708
• casă2 corpuri, la 18 km de Deva teren st 10.900
mp, 3 camere + hol, în primul corp, garaj, corpul 
2 cu living, bucătărie, 2 băi, centrală termică pe 
lemne, anexe, totul superb, zonă pitorească 
preț 170.000 ron, neg., tel. 223400,0721/577366. 
(Casa Betania) >
• casă 2 camere, garaj, curte, grădină st 2100 
mp, gaz 2 focuri, apă canalizare, Băcia preț 
110.000 ron, neg. tel. 223400, 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)

Vând garsoniere (19)

• zona Gojdu, et intermediar, st 47 mp, dec, 
parchet, bine întreținută preț 850 mii, tel. 
235.208 0721.985.256 (Rocan 3000)
•zona Eminescu, et. intermediar, balcon închis, 
apometre, gaz contorizat bine întreținută preț 
550 mii, tel. 235.208 0721.985.256. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, st 30 mp, neamenajată et. inter
mediar, balcon închis, preț 650 mii, tel. 235.208, 
0721.985.256. (Rocan 3000)
• Deva, zona Decebal, gresie, faianță apometre, 
balcon închis. Preț 750 mii. lei. Tel. 0254/745374, 
718833, 0745-695473, 0720-542223. (Partener- 
Hunedoara)
• zona Micro 6-sud, bucătărie, baie, zugrăvit, 
ușă ștejar, cabină duș, convector, boiler. Preț 250 
mii. lei. Tel. 0254/745374, 718833, 0745-695473, 
0720-542223. (Partener-Hunedoara)
• Micro 2, balcon închis, 40 mp, boiler, 
apometre, convector, faianță geam-baie. Tel. 
0254/745374, 718833, 0745-695473, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• zona 22 Decembrie, etaj 3, dec,, balcon,. 
parchet, gresie, faianță contorizări, preț 75.000 
lei, tel. 0745-302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona Eminescu (poliția județ), etaj interme
diar, dec., 40 mp, confort 1. balcon, vedere la 
stradă parchet, gresie, faianță renovată recent... 
amenajată și modificată contorizâri,preț83.000’ 
lei, tel. 0745-302200,232808 (Fiesta Nora)

• zona Dada, etaj 3, dec., parchet, gresie, 
faianță contorizări, preț 51.000 lei, tel. 0723- 
251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etaj 1, semidec., parchet, instalații 
sanitare și electrice noi, contorizări, tel. 0723- 
251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Dorobanți, etaj 4 cu acoperiș, posibilitate 
de mansardare, dec., 40 mp, garsonieră tip stan
dard, preț 81.000 lei, tel. 0745-302200, 232808. 
(Fiesta Nora)
• zonă buiă Deva, 32 mp, cu balcon, parchet, et. 
3, preț: 45Q mii. lei, tel.: 215212. (Prima-lnvest)
• Deva, Aleea Crișului, et. 2, semidecomandate, 
balcon, contorizări, ocupabil imediat, stare 
bună. Preț: 440 mii. lei. Tel. 206003, 230324. 
(Mimason)
■ Dada, et. 2, o cameră hol, baie, parchet, 
gresie, faianță contorizări, repartitoare. Preț: 
380 mii. lei, ușor neg. Tel. 0745/640720. 
(Mimason)

• semidec, etaj 2, parchet, zona Micro, 
contorizări, balcon, preț 440 milioane lei. Tel. 
0746/609615,215113.
• stare bună în Deva preț 450.000 mii., tel.. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)

• 2 buc, zona 22 Decembrie, suprafață mare, et.
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupabile imediat, 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)

• oferim pt vânzare, în Deva în zone și la preturi 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• etaj intermediar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet, contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 1, dec., balcon închis, contorizări, vedere 
la stradă Zamfirescu, preț 75.000 ron, tel. 223400, 
0740/914688 0721/577366.'(Casa Betania)

• etaj 2, dec, gresie, faianță apometre, Dacia, 
Deva preț 58000 ron, tel. 223400, 0742/005228 
0721/577366. (Casa Betania)
• MăiăștM Nou, decomandate, faianță gresie, 
parchet, contorizări, balcon, instalație italiană 
Preț 63.000 RON. Tel. 221712,0724-305661. (Garant 
Consulting)

• Zamfirescu, etaj intermediar, decomandate, 
balcon, apometre, repartitoare. Preț 75.000 RON. 
Tel. 221712,0724-305661. (Garant Consulting)
• 22 Decembrie, etaj intermediar, decomandate, 
baie și bucătărie, apometre, 21.500 euro, tel. 
0745-367893. (Garant Consulting)

• bd. luliu Maniu, etaj intermediar, semidec., s 
30 mp, baie și bucătărie, balcon, termopane, 
contorizări, 17.000 euro, tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• b-dul Decebal, etaj 7, dec., amenajată 21.000 
euro, tel. 0745-367893. (Garant Consulting)
• vând garsoniera 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, reparti
toare), amenajări. Preț 79.000 lei RON. Tel. 0740- 
013971. (Garant Consulting)

• confort 1, decomandate, suprafață de peste 
35 mp, contorizări, ocupabilă imediat, bl. 15, bd. 
Decebal. Tel. 0741-154401,227542, seara. (Garant 
Consulting)

• zonă centrală, semidec., contorizări, fără 
îmbunătățiri. Preț 64.000 RON, negociabil. Tel. 
224296,0788-361782. (Garant Consulting)
• zona Dorobaiți, et intermediar, dec, st 47 mp,
2 balcoane, gresie, faianță totul contorizat preț 
860 mii, tel. 235.208 0721985.256. (Rocan 3000)

8parte a unei corporații internaționale mass-media care deține poziția de lider in publicarea de ziare . și servicii Internet în vestul Austriei, in nord-estul / Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- Severin, Hunedoara și Satu Mare
caută pentru dezvoltarea echipei în 

Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria 
vânzători ambulanți

Vrei să câștigi în 4 ore cât ai câștiga în 8 ore? 
Cerințe:

■A

program de lucru între orele 6,00 - 10,00; seriozitate;dinamism;abilități de comunicare.
Oferim:• salariu fix + comision;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr-,• un loc de muncă modern și sigur;• echipament.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai,
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

Cumpăr garsoniere (20)

• în zonă liniștită de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata imediat. Tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)
• In zonele: Libertății, I. Creangă Teatre, cu sau 
fără centrală termică Tel. 0254/745374,718833, 
0745-695473,0720-542223. (Partener-Huneoara)
• uigent, zona piață, Decebal, I. Maniu, 
Zamfirescu, dec/semidec., cu balcon, se oferă 
plata imediat, tel. 0723-251498, 232808 (Fiesta 
Nora)
• urgent, pe Decebal, exclus ultimul etaj, ofer 
800 mii. lei, tel.: 0742/019418 (Prima-lnvest)
• Deva, Wcro 15 sau Dacia, ofer prețul pieței, tel. 
0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
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Vând terenuri (21)

• 10 parcele terenaSOO mp, zona Căprioara. Tel. 
0254/211124.
• 2 parcele de teren pentru garaje, preț 30 euro 
mp, Deva, Str. Cernei, nr. 10. Tel. 0723/288282.
• 2300 mp teren intravilan, în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement, case vacanță Tel. 227242.

• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
local itatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF, preț negociabil. Tel. 212272, 
07223/732560.
• 3800 mp, în Geoagiu, și 5600 mp extravilan, 
tarla la cruce, pe șoseaua Geoagiu ■ Rapolt Tel. 
211916.
• 8 parcele de 1000 mp, preț 16 euro mp, nego
ciabil, pentru construcție casă Tel. 0723/507169.

• central Deva, 900 mp, fs 18 m. Tel. 0723/507169,

• intravilan 1500 mp, fs 25 m, zona fabricii de. 
mătase Matex Deva, acces la toate facilități Te, 
preț 30 euro, mp, negociabil, Tel. 0745/096675, 
218308212057.
• intravilan 3 parcele de 1200 mp, în zona ZăvțjJ 

la ieșire din Deva, toate facilitățile, preț 15 eurp 
mp. Tel. 0743/011772.,
• intravian la DN 7, zona Devei, 2200 - 8000 mp, 
fs mare, utilități, 8 ■ 16 euro mp și zonă turistică 
lângă Deva 1000 - 4000 mp, la drum, curent elec
tric, 6 -12 euro mp. Tel. 0720/670305.

• intravilan, 3600 mp, în Băcia, toate facilitățile, 
apă canalizare, gaz, curent, preț 5 euro mp, rară 
intermediari. Tel. 0724/388452.
• intravilan, acces la toate facilitățile, pentru 
casă sap cabană îngrădit, suprafață 510 n* * 
preț 10.000 ron. Informații Leșnic, nr. 122. B
■ intravilan, Deva, zona Liliacului, 600 mp. TM
0723/507169. ■

• intravilan, in Simeria, în spatele MarmosiiB
1400 mp, acces la toate utilitățile, fs 10 m, prs 
11 euro mp. Tel. 0745/343093. Ș
• loc de casă Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, ap& 
gaz, curent, loc drept, zonă liniștită preț 10 eura 
mp. Tel. 0723/005657;

r • pentnidwBttiUfe casSWfof® preflTă® 

mp, negociabil, fs 80 m. Tel. 0723/507169. £
• urgent, 750 mp teren, fs 40 m, livadă de por®
ideal pentru cabană zona Vețel, preț 15 euK 
mp. Tel. 223555,0742/290024. ||

• urgent, paradă pentru loc de casă Deva, 10H
mp, preț 20 euro mp, negociabil. T« 
0723/507169. I

■ in Deva, mai multe parcele, zonă rezidențiali 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt. construe® 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 21158M 
0745/253662. (Evrika)

• ocaziei pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toat 
utilitățile, zonă foarte bună preț 32 euro/mp, tel.1 
211587,0745/253662. (Evrika)
• intravilan, intersecția Sântuhalm-Hunedoară
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness) i
• zona Simeria, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, te). 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
• intravian, Zăvoi, 3500 mp, 2 fronturi stradale, fs
70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, neg» 
tel. 0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusi
ness) t

• zona Dada, Deva. 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• intravian, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg, tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
• intravilan,in zonă industrială st 7860 mp, front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, i 
stație trafo la 150 metri, apă curentă în spatele > 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg, tel.j 
223400,0740/9146880721/577366. (Casa Betania) i

• Intravilan, In Dorobanți, st 2568 mp, front! 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania),
■ intravilan, la DN7, în zonă industrială st. 
150.000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces! 
din 2 părți, zona Sîntandrei, preț 12 euro/mp. Tel.! 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania) I
• 140 parcele, din care vândute sunt 80, în zonăi 

rezidențială cu suprafețe de 480-680 mp, Deva, 
preț 16-19 euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (Casa Betania)
• intravilan, in zona de locuințe Zăvoi, st 1.000
mp, front stradal 18 m, toate facilitățile. Preț 32 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228| 
(Casa Betania) i
• intravian, la DN 7, Sîntandrei, st 3315 mp, front I 
stradal 18 m, toate utilitățile, preț 31 euro/mp,l 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. (Casa] 
Betania)
• 2 parade cu st 646 mp fiecare, în zona n» / 
Sadoveanu (Zăvoi), gaz metan și curent electric] 
în zonă, preț 37 euro/mp, tel. 223400;! 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania) £-i|

E
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• intravian, In zonă industrială (zona Macon), 
st 4280 mp, front stradal 30 m, toate facilitățile, 
preț 11 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
• intravian, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228. (Casa Betania)
• Intravilan, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• intravian la DN 7, în zonă industrială, la ieșirea 
din Deva spre Simeria, st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania) 

«intravilan, la DN7, Deva, st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• intravian st 605,9 mp, front stradal 22 m, PUZ 
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială, 
preț 18 euro/mp, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• vând teren Bretea Mureșană, st 87 ari. Preț 
8700 RON. Tel.224296, 0788361782. (Garant 
Consulting)
• zona Sântuhalm, st 85.000 mp, fs 200 mp, acces 
din 2 părți, utilitățile sunt în apropiere, la dn 7, 
ideal pentru construcții case, preț 20 euro/mp, 
tel. 235.208,0724.620358. (Rocan 3000)
• zonă iarnă, 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, 
P724.620.358. (Rocan 3000)
• zonă birt intravilan, st 22.000 mp, fs 100 m, 
acces auto, utilitățile sunt în apropiere, la DN7. 
Preț 20 euro/mp, tel. 235.208, 0724.620.358. 
(Rocan 3000)
• Intravian, vizavi de Petrom, st 2250 mp, fs 9 m, 
apă, gaz, curent, 2 drumuri de acces, preț 9 
euro/mp, tel. 211075, 0745666447, 0726130557. 
(Mondial Casa)
• intravian, Zăvoi, M. Sadoveanu, st 2600 mp, fs 
20 m, acces auto, gaz, apă, curent, ideal 
construcție casă, sau 4 parcele a 650 mp. Preț 35 
euro/mp. Tel. 211075,0740/232043,0726/130557.  
(Mondial Casa)
• Intravilan, st 3000 mp, posibilități apă, gaz, 
curent, zonă bună, Deva preț: 7 euro/mp, tel.: 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• Intravian, DN 7,7300 mp, fs 55 mp, preț: 12 
euro/mp, negociabil, tel.: 0722/564004. (Prima- 
Invest)

f Intravian, Deva, zona Eminescu, st 760 mp, fs 
15 m, toate utilitățile în zonă, preț: 45 euro/mp, 
fel.: 0726/710903. (Prima-lnvest)

• Eminescu, intravilan, toate facilitățile, gaz, 
apă, canalizare, curent, la gard, st 900 mp, fs 17 
mp. Preț: 140.000 euro, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• Prelungirea Vulcan, deschidere la 2 străzi, la 
Vulcan deschidere 14 m, facilități: gaz, curent ia 
marginea terenului, teren intravilan. Preț: 36 
jeuro/mp. Tel. 0745/640725. (Mimason)

• pe DN7, la intrarea dinspre Arad, st 3700 mp. 
Țel. 0740/173103. (Mimason)
• zona Fabrica de mătase, st 1500 mp, fs 24,5 m, 
facilități. Preț: 30 euro/mp. Tel 0745/159573. 
(Mimason)
• zona Zăvoi, 2 parcele, de 2700 mp, respectiv 
2250 mp, cu deschidere de 18 m, respectiv 15 m. 
Preț: 35 euro/mp. Tel. 0740/173103. (Mimason)
• vând 1060 mp teren intravilan, cu fs 13 m, 
toate facilitățile, topografie plană, zonă de vile, 
in Sântandrei. Preț: 11.000 euro, neg. Tel. 
0745/640725. (Mimason)

I • zona 22 Decembrie, st 220 mp, termopane, aer 
condiționat grup sanitar, tavane false, acces din 
două părți, vad foarte bun. Preț vânzare 250.000 
euro fix, tel. 235.208,0724.620358. (Rocan 3000)
• zonă ultracentrală st 50 mp, amenajat, grup 
sanitar, vad deosebit, încălzire, preț 46.000 euro, 
tel. 211075, 0726130557, 0747.779.751, (Mondial 
Casa)
• 42 mp, în Deva, apă gaz, curent, preț: 6000 
eurn negociabil, tel.: 0722/564004. (Prima-lnvest)

Vând alte imobile (27)

• pensiune plus restaurant clădire pentru hotel, 
neterminată casă, plajă amenajată, teren, st 
6500 mp, la 30 km de Deva. Tel. 223555, 
0742/290024.

Imobile chirii (29)

Cumpăr teren (22)

• arabi, suprafață mare, în județul Hune
doara Tel. 0746/034195.

• extravilan, arabil, oriunde în județul Hune
doara sau in România cu suprafața minimă de 
10 ha tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• extravlan, situat între Deva și Hunedoara st 
între 2000 și 4000 mp, ofer prețul pieței, tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• cingdr faran intravilan (minim 1000 mp) sau 
spațiu comercial (500 mp), Deva situate pe DN 7, 
între gară și sediul Volvo, ofer prețul pieței, tel. 
0746-225726.0254-213050. (Casa Majestic)

• închiriez apartament 2 camere decomandate, 
etaj 2, Bdul Decebal, super utilat, tv, centrală 
termică dvd, preț 300 euro/lună plus garanție. 
Tel. 0723/507169.
• închiriez apartament 2 camere mobilate, 
central Deva, etaj 3, preț 100 euro. Tel. 
0723/507169.
• Închiriez garsonieră, 2 camere și bucătărie, 
preț 100 euro, preferabil pereche tânără Tel. 
215487.
• Închiriez sp^lu comercial ultracentral, 80 mp, 
în Hațeg, intersecția Caransebeș ■ Petroșani • 
Deva Tel. 770735,770367,0722/876141.
• închiriez uigent apartament 2 camere central, 
preț 80 euro, nemobilat. Tel. 0723/507169.
• Închiriez urgent apartament 2 camere deco
mandate, central, etaj 2, super utilat, amenajat, 
pentru persoane pretențioase. Tel. 0723/507169.
• închiriez uigent apartament 2 camere în 
Simeria Tel. 0729/015069.
• Închiriez urgent spațiu comercial 40 mp, 
termopan, centrală termică climă preț 12 euro 
mp. Tel. 0723/507169.
• închiriez uigent spațiu pentru birou sau acti
vitate comercială, 36 mp, centrală termică 
termopan, etc. Tel. 0723/507169.
• închiriez vlă 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 spre închiriere apartament 2 camere, 
decomandate, zonă ultracentrală mobilat, 
centrală termică amenajat, preț 150 euro. Tel. 
221712,0724/305661.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
mobilat, utilat, zona piață preț 140 euro/lună 
Tel. 0721/708708
• ofer spre închiriere apartament, 3 camere, 
zona Lido, preț avantajos. Tel. 0740/222466.
• ofer spre închiriere casă 300 euro și aparta
ment, 150 euro, mobilate, centrale termice. Tel. 
0740/315050.
• ofer spre închiriere garsonieră complet 
mobilată utilată zona Hotel Deva, preț 100 
euro/lună Tel. 0721/815781.
• ofer spre închiriere sau vând spațiu comercial, 
Petroșani, ultracentral, Bdul 1 Decembrie, 
amenajat, 50 mp, lângă fosta BCR, preț nego
ciabil. Tel. 0721/985256.
• ofer spre închiriere spațiu comercial în Dacia 
și apartament 2 camere ultracentral, amenajat, 
centrală termică ambele 150 euro. Tel. 
0740/315050.
• urgent, apartament 4 camere, decomandate, 
centrală termică climă mobilat, utilat, 2 băi, 3 
dormitoare, central Deva. Tel. 0723/507169.
• uigent, ofer spre închiriere apartament 2 
camere, zona Astoria, mobilat modern, 
contorizări, termopane, pe termen lung, preț 
avantajos. T el. 0788/246447.
• 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 garaonieiâ dec., mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă noua, tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer viă mobilată garaj, piscină, preț 1000 
euro/lună, tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)

• ofer garaonierâ mobilată zonă centrală 
complet mobilată, zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)

• ofer ganonieră 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 semlmobilată contorizări, zonă 
bună preț 100 euro, negociabil, tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)

• ap 2 cam., stil occidental complet mobilată și 
utilată CT, termopane, 2 tv color, preț 300 euro, 
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)

• ap. 2 cam. complet mobilat, contorizări, 
amenajat, modern, aragaz, frigider, zonă bună 
preț 150 euro, tel 0722/209906; 0723/829060. 
(Agenția imobiliară Iris)

• ap. 2 cam., dec, complet mobilat, mașină 
spălat, dormitor complet, preț 150 euro, nego
ciabil, tel. 0722/209906; 0723/829060.(Agenția 
imobiliară Iris)

• ap. 2 cam. semimobilat, contorizări, reparti
toare, preț 100 euro, tel 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)

• ap 3 camere, semidecomandate, nemobilat, 
contorizări, preț 120 euro, negociabil, tel. 
0722/209906; 0723/829060.(Agenția imobiliară 
Iris)
• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)mobilat, pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer vlâ 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 sp^lu comercial, zona I. Creangă preț 15- 
20 euro/mp, neg., tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)

• ofer spațiu comercial, zona I. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta, toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobusiness)

• apartament 3 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat, mobilat 
modem și utilat cu aragaz, frigider, tv color nou, 
situat în spatele pieței centrale, preț 220 
euro/lună tel. 223400,0721/436384,0742/005228 
(Casa Betania)
• de hncMriat hală pentru depozitare, zona Mihai 
Eminescu, st 120 mp, parțial încălzită înălțime 
de 4,80 m, parcare, păzită Preț 7 euro/mp +TVA 
neg., tel. 235.208 0724.620358. (Rocan 3000)

• închiriez apj camere, zona Teatru, etaj inter
mediar, centrală termică semidec., mobilat Preț 
120 euro/lună neg. Tel. 0254/745374, 718833, 
0745-695473,0720-542223. (Partener-Hunedoara)

• ofer pt 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 închiriat ap. 2 cam. dec., zona I. Maniu, 
etaj intermediar, mobilat, totul nou, automată 
aragaz, frigider, mobilier bucătărie cu toate 
dotările, centrală termică termopan peste tot, 
lamelar, gresie, faianță baie renovată garaj. 
Preț 300 euro, se închiriază și în regim hotelier, 
preț 20 euro/zi de persoană (Mondial Casa)

• ofer ap. 2 cam., mobilat, utilat, zona Gojdu, etaj 
2, contorizări. Preț 100 euro. Tel. 211075, 
0726.130.557,0745.666447. (Mondial Casa)

• ap. 2 camere, Deva, complet mobilat și utilat, 
100 euro/lună tel.: 0721/055313. (Prima-lnvest)

• Inchefez viâ, zona Casa de Cultură superbă 
piscină jacuzzi, mobilă șemineu, garaj. Preț: 
1000 euro.Tel. 0740/173103; 206003. (Mimason)

• casă central, 2 camere, ct, curte. Preț: 300 
euro. Tel 0740/173103; 206003. (Mimason)
• garsonieră supratemă mare, B-dul 22 Decern-' 
brie, semimobilată Preț: 100 euro. Tel 
0745/159573; 206003. (Mimason)
• apJ camere + garaj, Cuza Vodă ct, mobilat. 
Preț: 500 euro, neg. Tel 0745/640725; 206003. 
(Mimason)

• vând Renault 21, af 1987, VT 2007, injecție, 
geamuri electrice, preț6500 ron, negociabil. Tel. 
0745/639022,226209.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

Imobile schimb (30)

• schimb cabafi cu mansardă și teren 1000 mp 
Costești cu garsonieră sau teren zona Deva, 
aștept și alte variante. Tel. 0723/288282.

• vând 2 motoare electrice trifazice, 2800 
rot./min de 5 kw și 8 kw, preț negociabil. Tel. 
248340.
• vând combinator pentru tractor 650, preț 
negociabil. Tel. 264257.
• vând motor trifazat 5,6 kw, redresor cu comu
tator, preț negociabil. Tel. 218186.

• vând pâhit 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.
• vândvfbrtcu oglindă bibliotecă mică pentru 
elev, cu birou atașabil, mobilă bucătărie, masă 
bucătărie, 4 scaune tapițate, covor persan 3/2,5 
m, negociabil. Tel. 224891.

Auto românești (36)

• vând tractor U 650, PP3, GD 3,4 SUP 21 și 
combmă Class Matador și cartofi de 
sămânță Relații latei. 0740/839308.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

Vând spații comerciale (25)

• îngâni -«nțiu pentru birou sau comerț, 50 mp, 
pfeț 48.000 euro, zonă ultracentrală. Tel. 
0723/507169.

•urgent, ultracentral, preț 48.000 euro. Tel. 
0723/507169.

•.halăpe DN 7, Deva 720 mp, construcție nouă, 
cți 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. 
£b Eurobusiness)

■ 1 Decembrie, st 117 mp, 3 grupuri sanitare 
amenajate, scară interioară, gresie, faianță 
termopane, centrală termică acces din două 
părți, tavane false, spoturi, bine amenajat Preț 
vânzare 250.000 euro sau preț închiriere 15 
euro/mp+TVA, tel. 235208,0724.620358 (Rocan 
9000)

SC EUROHANDEL. 
IMPEX SRL este citata la 

data de 29 noiembrie 
2005. ora 8.30, iii fata 
Judecătoriei Deva, in 

dosarul ni 4127/2005, in 
calitate de parata fata de 
reclamanta SC DISTRIGAZ 

SA TG. MUREȘ - 
Sucursala Deva

Ut 
if

• vând Dada 1310, af 1989, stare perfectă de 
funcționare, 70.000 km reali, caroserie fără 
rugină adusă din Ungaria, acte la zi, preț 42 
milioane lei, negociabil. Tel. 0722/369529.
• vând Dada Logan Ambition 1,6 MPI, full 
option, 6000 km, culoare albastru Egee, preț 7900 
euro. Tel. 0723/288282.

• vând tractor U 650, plug țeava 3 brazde și 
remorcă 5 tone, stare bună preț negociabil. Tel. 
0254/732399,0745/990247.
• vând tractor, din import, preț 1700 - 2700 euro, 
negociabil. Tel. 0741/918619,0726/743274.

• Societate comercială vinde antene de 
satelit digitale, începând cu 550 lei, un an 
garanție, recepționează programe 
românești și străine, cu abonament (Max 
tv, Focus) și fără abonament, montarea și 
deplasarea incluse în preț. Informații 
0723/481776 sau 0745/840474.

Auto străine (37)
Moto-velo (41)

• vând Cielo Daewoo, af 1996, VW Lupo, af 
2001,39.000 km reali. Tel. 0723/690399.

■ vând bicicletă BMX nouă 2,5 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0741/003074.

Aparate foto si telefonice 
(50)

Garaje (43)

• vând autoturism Seat Cordoba, af 1998, aer 
condiționat, închidere centralizată geamuri 
electrice, abs, airbag-uri, consum 5%, motorină 
preț 6300 euro. Tel. 0724/560870.
• vând CHroen C5, HDI, D. Climatronic, închidere 
centralizată cu telecomandă radio cd, geamuri 
plus oglinzi electrice, abs, servo, 8 airbag, 
consum 6,5%, preț 10.850 euro, computer bord. 
Tel. 0722/693683.
• vând Opel Agila 1,2, af 2001; albastru meta
lizat, dotări climă abs, esp, geamuri electrice, 
airbag, jenți Al, consum 4,5 litri, oglinzi electrice, 
preț 6500 euro, negociabil, variante. Tel. 
0722/369529.

• închiriez garaj la casă pentru autoturism.Tel. 
0254/213908.
• ofer pentru închiriere garaj la casă pentru 
autoturism. Tel. 0254/213908.
• ofer spre închiriere garaj sub bloc, Deva, Ion 
Creangă preț 50 euro/lună Tel. 0721/985256.

• vând Nokia 3410, german, SB 4 zile, Li - Ion, 140 
ron; Motorola 70 ■ 290 ron; Siemens A 70 cu 
garanție magazin, 190 ron, negociabil. Tel. 
0724/575137.

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

Mobilier și interioare (47)

• vând moblâ bucătărie cu sertare, preț 120 ron,
2 covoare, 2,5/3 m, preț 65 ran bucata, fotoliu 50 
ron, aspirator 40 ron, negociabil. Tel. 223405.
• vând mobiâ de bucătărie, stare foarte bună 
preț 490 ron, negociabil. Tel. 0723/089146.

• vând fostă piele nouă nr. 50, neagră lungă 
preț 80 ron. Tel. 0788/610191.
• vând haină iepure nouă mărimea 48, 
mierlușcă și căciulă neagră mărimea 46, preț 
avantajos. Tel. 219013,0723/938028.
• vând palton lung bărbați, din piei caprine, nr. 
54 ■ 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
și o fostă piele nouă nr. 38 ■ 40, preț negociabil. 
Tel. 212272,0723/732560.

BANCA TRANSILVANIA
Sediul central: Cluj-Napoca. str. G. Barițiu nr.8
Tel.:0264 / 407 150. fax:0264 / 407 179 
www.bancatransilvania.ro

CINE SUNTEM NOI:

BANCA TRANSILVANIA caută personal pentru Sucursala DEVA: 
ANALIST CREDITE CORPORATE

• Piesa centrală a GRUPULUI FINANCIAR BT
• Management internațional
• 15% BERD - acționariat
• Premiat al revistei EJJROMONEY-«Cea mai inovatoare bancă în
România» 2004
• Emitant transparent la Bursa de Valori București
• O nouă imagine
• 193 de unitățrîn toată țara
• calitate și excelență bancară
• servicii și produse dedicate persoanelor fizice și juridice
• peste 380 de bănci corespondente în întreaga lume
• flexibilitate
• concept puternic de «client service»

CERINțE GENERALE:

• Studii superioare economice
• Experiență anterioară de lucru în bancă, de minimum 1 an
• Capacitate de analiză și sinteză
• Responsabilitate crescută
• Abilități excelente de comunicare
• Spirit de echipă, dinamism
• Meticulozitate, atenție la detalii
• Atitudine corectă șf prietenoasă față de dlenți
• Operativitate, memorie vizuală
• Rezistență la stres și la efort prelungit
• Cunoștințe de operare PC (Word, Excel)
• Cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj

OFERIM:
• Integrarea într-o echipă de profesioniști
• Mediu dinamic și competitiv
• Oportunități de dezvoltare a carierei
• Salariu motivant

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-ui șl o scrisoare de intenție până la data de 27.11.2005 la adresa: 
recruta reabtrl.ro
Vor fi contactați doar acei candidați ale căror CV-uri au fost considerate corespunzătoare postului vacant.

Hotărârea din data de 09.11.2005
a Adunării Generale a Asociaților Asociației CIF Deva

Membrii Asociației CIF Deva, întruniți în data de 09.11.2005 tn ședință, în 
conformitate cu legile și cu prevederile statuare, au adoptat următoareaHOTĂRÂRE

1. Se aprobă retragerea de la tranzacționarea pe piață a valorilor mobiliare a SC CIF SA.

2. Se aprobă împuternicirea dlul Devlan Gheorghe să participe ca reprezentant al 
Asociației CIF Deva, în Adunarea Generală a SC CIF SA, ce va avea ca problematică de 
discutat retragerea de la tranzacționarea pe piață a valorilor mobiliare a SC CIF SA Deva, 
acesta urmând a vota .pentru" retragere de la tranzacționare tn această A.G.E.A.

(34787)

h kk 8a ll.ll.MH, an IB, la sediul BSEN 
Hun^oara - Daa va avea loc concms pentru 

oouparea pasfblul de lllstant sagll&aini gr. I, vacant 
B cadrul Biroului da Me Fundaril Hațeg.
Condiții, dt participare;
- vechime în munc*  - 7 ant
- aionștințe da ■ pe catautetor.
Pentru ManM|l suplimentara ta numerele de telefon: 
0254"233560, 2Iii65, Servldul economic - resurse umane.

(34834)..................... ........ ...... ............. ...... .........--...

ANUNȚ

TEAM Consulting prin proiectul:
*. REȚEA PENTRU ASISTENTA Șl MENTORAT ADRESAT IMMurilor.
?c Cofinanțat de Uniunea Europeană șl Guvernul României prinprogramul Phare - Coeziune Economică șl Socială - Componenta 

Dezvoltarea Resurselor Umane.
Are plăcerea să anunțe disponibilitatea următorului pachet de asistență realizat prin proiect, pentru IMM-url:

• Metodologie pentru planificarea strategică a resurselor umane;
c • Instrumente de evaluare periodică a performantelor personalului;

• Asistență tip mantorat pentru elaborarea de Politici de personal șl Strategii de resurse umane:
em • Broșura .Politici de firmă șl strategii de dezvoltare a resurselor umane pentru IMMuri*;

• O colecție de 3 Instrumente de Management al Resurselor Umane.
: ; Firmele interesate de aceste servicii elaborate prin proiect sunt invitate să ne contacteze la tel/fax 0254/230717, e-mall: 

anazsokOsmart.ro. Persoană de contact: Ana Zsok
(34806)

CCIAT
COMUNICAT DE PRESĂ

Proiectul Centrul Regional pentru Instruire 
Antreprenorială se apropie de final

Proiectul Centrul Regional pentru Instruire Antreprenorială din cadrul programului de finanțare al UNIUNII EUROPENE - Phare 2002 Coeziune Economică și Socială Schema de Finanțare Nerambursabilă „Dezvoltarea Resurselor Umane” se apropie de final, urmând să-și continue 
existența prin alte activități similare - cursuri de antreprenoriat și consultanță - care de această 
dată se vor adresa întregului mediu economic din zona de acoperire.

Centrul Regional pentru Instruire Antreprenorială va funcționa în cadrul Direcției Formare și Perfecționare Profesională a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara și va 
continua să colaboreze cu Camerele de Comerț Caraș-Severin și Hunedoara, partenere în 
proiect.

După finalizarea cursurilor s-a trecut la ultima activitate cuprinsă în proiect și anume acordarea de consultanță gratuită persoanelor interesate din zonele defavorizate din județele Timiș, 
Caraș-Severin și Hunedoara, activitate care va continua până la sfârșitul lunii noiembrie.

Consultanța solicitată se referă la constituirea de societăți comerciale, documente necesare și diverse probleme ce stau în atenția firmelor existente și care au nevoie de sprijin pentru 
dezvoltarea și consolidarea afacerilor în contextul socio-economic existent și în perspectiva 
anului 2007, anul aderării României la Uniunea Europeană.Obiectivele propuse a fi realizate prin proiect au fost îndeplinite până în prezent în proporție 
de 100%, unele chiar fiind depășite, și se preconizează ca și activitatea de consultanță să 
atingă parametrii estimați.

Persoanele interesate din zonele țintă încă mai pot beneficia de activitatea de consultanță 
oferită și ne pot contacta la:Camera de Comerț și Industrie Hunedoara din Deva, Str. 1 Decembrie nr. 23, cod poștal 330025, tel.: 212924, 216792, fax: 218973, e-mail: ccihdamail.receD.ro. www.cdhd.recep.roCamera de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara - Centrul Regional de Afaceri al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara din Bd. Eroilor de la Tisa, nr. 22, camera 104, 
tel./fax: 0256-219171. E-mail: cfDDfficciat.ro. cciatfficciat.ro. Website: www.instru-

Proiect finanțat de 
UNIUNEA EUROPEANĂ

Uniunea Europeană acordă României expertiză și sprijin financiar în vederea pregătirii pentru aderare, prin 
programe specifice: Phare, Ispa și Sapard. Sectoarele beneficiare variază de la dezvoltare regională și sprijin 
pentru IMM-uri, până la investiții în infrastructura de mediu și transport și dezvoltare rurală.

Suma anuală totală a fondurilor nerambursabile acordate României prin cele trei programe este în creștere, 
de la cca 660 de milioane de Euro în 2003, la peste un miliard de Euro în 2006. Gestionarea acestor fonduri 
este realizată de autoritățile române de resort, sub coordonarea Ministerului Finanțelor Publice. /ra<uun

http://www.bancatransilvania.ro
recruta_reabtrl.ro
anazsokOsmart.ro
http://www.cdhd.recep.ro
cfDDfficciat.ro
cciatfficciat.ro


MICĂ PUBLICITATE /11marți, 22 noiembrie 2005
Materiale de construcții (53)

• vând 50 lațuri noi, cal. 1,3/5 cm și 4 ml pentru 
țiglă grea, preț 2 milioane lei. Tel. 221098.

Arta, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând diferbe numere din revistele Chip și 
Level la jumătate din prețul de pe copertă. Tel. 
712274,0744/546801.

Electrocasnice (56)

•aând congelator 5 sertare, haină scurtă 
C 'Jhan, neagră, mărimea 52 - 54, preț avan
tajos. Relații Hațeg, tel. 770735, 770367, 
0722/876141.
• vând congelator 5 sertare, stare bună. Tel. 
770735,770367,0722/876141.
• vând Mgider 2 uși, capacitate 320 I, 
dezghețare automată, preț 3 milioane lei, tv 
color Goldstar cu telecomandă, 3 milioane lei. 
Tel. 214814.
• vând ladă frigorifică 5 sertare, preț 35 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0727/373757.

• vând mașkiă de spălat automată Miele, 
frigider Arctic mare, ambele stare bună de 
funcționare, preț negociabil. Tel. 215061.

• vând mașină de spălat mică de plastic, preț 80 
ron. Tel. 0788/610191.

• vând tv color Electronica, diagonala 37 cm, 2 
milioane lei și masă de bucătărie cu 2 scaune, 
800.000 lei. Tel. 214814.

• vând candelabra de cristal de Boemia, stare 
perfectă, cu 3 brațe și un ceas de mână Doxa 
preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

• vând candelabra metal 2 brațe, preț 35 ron. 
Tel. 0788/610191.
• vând cântar platformă, fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 0,80/0,80 m, în stare ireproșabilă preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând cârador pliant ușor, pentru persoane cu 
handicap locomotor, ajutător de mers cu 3 roți, 
reglabil la înălțime persoane de peste 7 ani. Tel. 
229256,226352,0720/677035.
• vând cazan țuică 70 litri, motor electric 2,2 kw, 
380 v. Tel. 236944.
• vând fermă pentru găini ouătoare, în Orăștie. 
Tel. 0744/603138.
• vând gunoi de grajd orice cantitate, Deva, str. 
Călugăreni, nr. 38
• vând In Deva presă inox pentru filtrarea 
lichidelor alimentare, sucuri, vinuri, preț 300 
euro, negociabil. Tel. 0745/096675,218308 212057.
• vând meșă păr natural, lungime 23 cm, 35 ron, 
covor persan 2/3, nou, țesut manual, preț80 ron, 
negociabil. Tel. 0788/610191.
• vând monade de argint, preț 15.000 lei/buc. 
Tel. 0788'610191.

• SC Cydev Internațional SRL oferă 
consultaiță pentru locuri de muncă In 
strămătate. Deva, bloc Casial, etaj 3, ap. 7. 
Relații suplimentare la teL 02S4/23521L, 
«722/570219,0724/309806.

• SC Dariane festal SRL Deva angajează 
personal dinamic pentru magazin ame
najări interioare. CV-urile se depun in 
dădrea Cepromin, etaj 3, camera 312 sau la 
fax 0254/220311

Comemorări (76)

Pierderi (62)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 100 purcei rasă de came Duroc, roșu, 8 ■ 
10 săptămâni. Tel. 0742/499062.

• vând porci mari pentru sacrificare și purcei. 
Tel. 210900,0744/611145.

• vând poniml) pentru pop corn, capacitate de 
expandare 99%, preț 30.000 lei kg. Tel. 
0745/096675,218308,212057.

• vând ponimb știuleți la 2000 lei kg. Tel. 
0722/570218.

Altele (61)

• ciinpărdoiou plastic, lăzi, dopuri, paleți. Tel. 
0723/301857.

• cunpăr europal^l. Tel. 0726/379220, 
0745/662433.

I tanb brățară aur cu lanț aur damă, 14 k, 
12,75 gr, model grecesc și vând ceas vechi damă, 
aur 14 k, 21 gr, preț 1500 euro. Tel. 0724/575137.

• vând 2 bazine Inox, dreptunghiulare, pe suport 
metalic, 250/180/70 cm, 2000 litri fiecare, posi
bilități răcire lichide alimentare, preț 300 euro 
bucata, negociabil. Tel. 0745/096675, 218308, 

212057.

x
x

• Școala de șoferi SC Sandina, cat 8 vă 
^reducererieril-lt^<lertl>șl șomeri. 

TeL 0744/497227.

• 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.

• Sobis Consult caută VăNZÂTOR ■ 
GESTIONAR pentru MAGAZIN FURAJE 
PENTRU ANIMALE Condiții: experiență in 
activitate similară; cunoștlrȘe In dome
niul veterinar/zootehnic (avantaj). 
Așteptăm CV-urile la fax 0269/243445; teL 
0269/243396.

Cu aceeași nemărginită durere, comemorăm 6 ani de când a plecat dintre noi buna noastră mamă și bunică
GOLCEA PĂUN ELENAFamiliile Tașcu și Păun.

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

• Societate comercială angajează Inginer 
constructor, specialitatea construcții hidro, 
dvlle, dramuri și poduri. Ofer cazare, 
telefon, bonuri de masă șl salariu In funcție 
de competență, SIBIU, teL 0744/432198, 
0722363582

• societate comercială angajează vânză
toare pentru chioșc non-stop, In Deva. 
Relații la teL 0722/148473,0254/263472

• SC Danii Com Exprod SRL angajează
operator calculator (fomoD. Rolfell li tel.

0254/237577.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Marc Elena Se declară nul.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Marcu Alexandra Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Popa Maria Se declară nul.
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Stan Marta Se declară nul.

• mediez matematică orice nivel de pregătire, 
în Hunedoara Tel. 749057,0720/222425.

• portt garduri, balustrade, scări Inferioare 
orice modri, din fier forțat W.02SA 237533, 
ONtoâ-lfi.

• Reaizăm Inscripționări, gravări, deașrări 
In materiale: ABS, plexiglas, durai, alamă, 
inox, mamrură. Pentru: plăci personalizate 
peirtra apartamente, firme; plachete birouri 
de tip: DIRECTOR^ ETAJ, numere de casă, de 
cameră, de inventar inscripționări obiecte 
promoționaJe, brichete. TeL 0721/671345.

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• caut loc de muncă în vânzare produse indus
triale, alimentare, exclus distribuția fără șofer 
plus comision în funcție de realizări, negociabil. 
Tel. 0254/740367, după ora 19.

Oferte locuri de muncă (74)

• Armă de distribuție a gamelor JJnfcomT 
^.Adeego^angafează agonp comerdalL

• Societate comercială angajează 
maistru constructor, izolatori, zugravi- 
finisori, zidari cu experiență. CV-urile se 
depun la sediul societății, din Deva, Str. 
22 Decembrie, nr. 37 A, etaj 2, camera 219, 
clădirea Cepromin. Relații suplimentare 
latei. 0726/157883.

■ Companie austriacă angajează operatori 
pariuri sportive. Școlarizare gratuită In 
cadrai firmei, salarizare atractivă + bonuri; 
bacalaureat Așteptăm CV-uri cu poză h 
Bdul 22 Decembrie, bL Dl + D2 htformfell la 
teL 0254/232747.

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

Informația te privește!

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

Macintosh: QuarkXPress,
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

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

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

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

designer 
reclamă

Cerințe:• solide cunoștințe de Adobe Photoshop, Corel Draw;• imaginație;• seriozitate;• dinamism. .
Oferim:• program flexibil;• salarizare în funcție de realizări;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;• un Ioc de muncă modern și sigur.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter 
sau la tel. 211275.
Persoană de contact: Laura Contra, 
tel. 0721/513875,
E-mail: laura.contra@infonnmedia.ro (34770)

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

Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria

distribuitori de presă
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Prezintă avantaj:• experiență în relații cu publicul;• persoană dinamică;• experiență în vânzări.
Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter 
sau la tel. 211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro §

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CL!Anunțurile de mică publicitate pentru Cuvântul Liber pot fi depuse in cutiile speciale instalate in următoarele puncte- în Deva:1. Comtim;
2. Stația de autobuz Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția Zamfirescu ■ B-dul Decebal.■ în Dobra la Cooperativa de Consum- în Ilia la Centrul de schimbare a buteliilor

Anunțurile de mică 
publicitate sunt s
gratuite &
pentru persoanele 5 
fizice.

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău ea fie remarcat, 
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

MftlOBWMU

«chioșcul de ziare de lângă Comtim;
8 chioșcul de ziare din stația de autobuz 
Orizont Micro 1»;
a chioșcul de ziare de lângă Galeriile de Artă 
Forma:
a chioșcul de ziare de lângă Alimentara Dacia; 
fi chioșcul de ziare intersect ia Zamfirescu B- 
dul Decebal.
• Cepromin:
• Cooperativa de consum Dobra;
• Centrul de schimbare a buteliilor llia.

Anunțurile se preiau zilnic, intre orele 8 șl 14 la sediul redacției sau la locațiile cu cutii poștale și 
se vor publica în pagina de mica publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu iși asuma 
F—gi-asbititstea centru conținutul anunțurilor de mici oublidtate.

mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
mailto:laura.contra@infonnmedia.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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• Expoziție. Câteva dintre cele mai elaborate evantaie din lume, cele mai multe dintre ele oferite cadou membrilor familiei regale britanice de-a lungul secolelor, vor fi expuse public pentru prima dată luna viitoare.
• Vor bea mai mult. Aproximativ o treime dintre tinerii britanici sunt de părere că noua lege care autorizează barurile să fie deschise 24 de ore din 24 îi va determina să bea și mai mult, potrivit unui sondaj realizat de BBC Radio One Newsbeat.

Eentru copil Cântăreața cubaneză Gloria Estefan a citit copiilor prezenți la târgul de carte de la Miami fragmente din cartea ei de povești, „Magicele și misterioasele aventuri ale bulldogului Noelle”. (Foto: epa)

Cel mai bogat
■ Daniel Radcliffe, în 
vârstă de 16 ani, e cel 
mai bogat adolescent 
din Marea Britanie.Londra (MF) $ Actorul britanic Daniel Radcliffe, care joacă rolul tânărului magician Harry Potter pe marile ecrane, este cel mai bogat a- dolescent din Marea Britanie.Radcliffe, care a ajuns faimos Ia vârsta de 11 ani, după ce a jucat în primul film din serie, realizat după romanul lui JK Rowling, „Harry Potter și piatra filosofală”, are acum 16 ani și este mai bogat decât Charlotte Church și Joss Stone.Regizorul producției „Harry Potter și Pocalul de Foc”, Mike Newell este bucuros că Radcliffe și colegii săi de film, actorii Rupert Grint și Emma Watson nu s-au schimbat în ciuda averii pe care au câștigat-o. „Ei știu exact ce avere au și cât valorează dar nu au devenit niște persoane imposibile. Frica mea cea mai

adolescent

Daniel Radcliffe (Foto: epa)mare este că ei vor realiza că sunt adevăratele staruri”, a declarat Newell.Radcliffe tocmai a semnat un contract pentru a juca în cel de-al cincilea episod din seria Harry Potter, „Harry Potter și Ordinul Phoenix”, care îi va aduce în buzunare 14,4 milioane de dolari.
Ostatici într-un supermarket

Nu și-a atins ținta
Tokyo (MF) - O sondă spațială japoneză, lansată pentru a extrage o probă dintr-un asteroid, prima de acest gen din lume, nu a reușit să-și atingă ținta.Agenția spațială japoneză a anunțat că sonda a coborât spre asteroidul Itokawa și a planat la 17 metri deasupra lui fără a putea coborî, înainte să se piardă contactul cu aceasta. Agenția speră că va putea realiza o a doua încercare de a așeza sonda pe suprafața aste- roidului. Sonda spațială Hayabusa urma să stea pe asteroid doar o secundă.

Fericită că are
bilet (Foto: EPA)

La coadă
Berna (MF) - Fanii 
cântărețului britanic 
Robbie Williams au 
stat la coadă chiar și 
16 ore pentru a-și 
cumpăra un bilet 
pentru concertul de 
la Berna. Chiar dacă 
acest concert va fi 
susținut în august 
2006, sâmbătă 
dimineața s-a stat la 
cozi imense pentru 
un loc pe stadionul 
elvețian Wankdorf,

Tacoma (MF) - Un bărbat a deschis focul, duminică seara, într-un supermagazin din localitatea americană Tacoma (statul Washington), rănind cel puțin șase persoane în timpul unei luări de ostatici care a durat trei ore. Potrivit autorităților, bărbatul a acceptat în cele din urmă să se predea poliției.Una dintre persoanele rănite în timpul luării de ostatici era în stare critică, duminică seara, au declarat surse medicale. Purtătorul de

cuvânt al politiei din Tacoma, Mark Fulghum, a afirmat că agresorul, Dominick Șergio Maldonado (20 ani) care avea asupra sa o armă-automată, a deschis focul în jurul orei locale 12.15 (22.15 ora României), după care s-a baricadat într-un magazin de muzică unde a luat ostatici trei angajați. Fulghum a precizat că suspectul se află în prezent în custodia politiei, iar cei trei vânzători care au fost ostatici sunt în afara oricărui pericol.

RoxanaEste născută în zodia Pești, îi plac j muzica, fitnessul și 1 j&odelingul.i. <_Zataxy

Russell Crowe nu va fi închis

Show O frumoasă pisică persană a fost prezentată sâmbătă, la International Cat Show de la Sofia. (Foto: epa)

■ Actorul va pleda vino
vat și va scăpa doar cu 
condamnare la libertate 
condiționată. *

Los Angeles (MF) - Actorul Russell Crowe a încheiat o înțelegere cu procuratura din New York, pentru a evita să meargă la închisoare după ce a lovit un angajat al unui hotel, relatează site-ul imdb.com.Crowe a fost acuzat de atac în lima iunie, după ce l-a lovit în fată cu un telefon pe Nestor Estrada, un angajat al hotelului Mercer, din Manhattan. Actorul era nervos pentru că nu reușise să stabilească o conexiune telefonică cu soția sa Danielle, în
Russell Crowe a încheiat o înțelegere cu procuratura (Foto: epa)Australia. Starul a fost la un viză în Statele Unite și de a fi pas de a-și pierde dreptul la închis pentru o perioadă de

șapte ani. La audieri situația a fost destul de încortlata. Peste 75 de ziariști au așteptat sosirea starului. RusselL Crowe a sosit însoțit de soție sa Danielle și nu au făcut declarații. Cei doi au trecut cu greu prin mulțime. Polițiștii au fost nevoiti să tină în forță mulțimea de fotografi să nu intre în tribunal.Actorul în vârstă de 41 de ani va pleda vinovat pentru acuzația de atac și va fi eliberat, urmând să fie condamnat la libertate condiționată. Această sentință i-ar putea totuși pune probleme actorului, având în vedere că serviciile de imigrație din SUA au anunțat că vor analiza cu atenție situația.

își reia turneul „Showgirl"
Los Angeles (MF) - Cântăreața Kylie Minogue va susține un concert în Australia la finalul anului viitor, cu 18 luni mai târziu decât era programat initial. Cântăreața a anulat concertele din Australia, care făceau parte din turneul său „Showgirl”, din mai, atunci când a aflat că are cancer la sân. Concertele de atunci au fost acum reprogramate pentru finalul anului 2006, potrivit promotorului turneului, Michael Gudinski. „Date exacte vor fi anunțate la începutul anului viitor”, a declarat Gudinski.Versiunea 2006 a concertului din Australia va fi îmbunătățită fată de cea inițială, „în semn de mulțumire pentru răbdarea și înțelegerea de care au dat dovadă australienii care au cumpărat deja bilete”.

Montagne-russe

Periculoase pentru cardiaci
Berlin (MF) - Persoanele care suferă de inimă trebuie să evite trenuletele montagne- russe pentru că această distracție le-ar putea costa viata, menționează un studiu realizat de o echipă de cardiologi germani.Potrivit studiului, emoția călătoriei cu trenulețele montagne-russe determină apariția unor bătăi de inimă neregulate în cazul cardiacilor, care riscă să sufere atacuri de

cord. Aceste atacuri pot surveni și din cauza stresului emoțional.Cercetătorii germani au monitorizat 55 de persoane care s-au oferit voluntare pentru o călătorie cu trenuletul montagne-russe. Deși toți voluntarii care au participat la studiu erau sănătoși, unii dintre subiecți au avut un ritm cardiac neregulat, în timp ce unul a intrat în fibrilatie arterială.(Foto: FAN)

Botez Prințesa Alexiaa Olandei a fost botezată I cu apă din Iordan în | cadrul ceremoniei care a I avut loc sâmbătă, la bi- | serica din Wassenaar.
(Foto: EPA) I

imdb.com

