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trustului „Infrom Media”, din care face

Multe
■ Numărul pensiona
rilor de boală a crescut 
îngrijorător, apreciază 
ministrul Muncii.

Deva (I.J.) - Numai în 2005 
numărul pensionarilor benefi
ciari de pensie anticipată a 
crescut cu 23.000, iar a celor

pensii 
de boală cu 70.000, a declarat 
Gheorghe Barbu, ministrul 
Muncii, aflat într-o vizită la 
Deva. „în procesul de îndepli
nire a criteriilor pentru pen
sie de boală se întâmplă ceva 
care nu este corect. Se acordă 
prea ușor și cu mari complici
tăți. Trebuie să se intervină 
legislativ în procesul de acor

„bolnave"
dare a acestor tipuri de pen
sii. Aceasta nu se poate face 
fără ajutorul medicilor din 
comisiile de expertiză. Trebuie 
verificate atât dosarele de pen
sionare, cât și persoanele be
neficiare dacă au respectat 
controlul periodic și pot ob
ține pensia în mod corect. în 
acest sens vom demara într-un

viitor apropiat verificări ale 
tuturor dosarelor", spune 
Gheorghe Barbu.

La începutul anului 2006, 
vor avea loc modificări la Le
gea pensiilor, care vor îngrădi 
modalitățile de acordare a 
acestora. Anual statul cheltu- 
ie mii de miliarde de lei pen
tru pensiile de boală.

parte și „Cuvântul Liber’ Zp.5 (Foto: jb)

Trustul Inform Media -
pe locul II în țară

Deva (Redacția) - Inform Media este al 
doilea grup de presă din România, din acest 

grup facem parte și noi Cuvân
tul Liber.

Comparație de tiraje pentru 
grupurile de presă cu ziare

cotidiene în România, după editor: 
Locul I - Ringier România - 394.172 
tiraj/lună
Locul II - Inform Media - 135.000
tiraj/lună
Locul III - Editura Intact - 98.444 tiraj/lună.

Clasificarea a fost realizată pe baza 
cifrelor de pe BRAȚ.

Suntem singurul grup de presă inde
pendent politic și economic, având jurnaliști 
independenți și un departament de vânzări 
puternic.

în partea de vest a tării suntem lideri de 
piață și sperăm că datorită dvs. așa vom 
rămâne.

Astăzi, de la ora
17.00, va fi redeschis 
DN 7, pe tronsonul 
aflat în reparații în 
ultimele zfle, ruta ocoli
toare a municipiului
Deva. (Foto; Traian Mânu)

>

----- j □El* -3
1 'Hilie * »!’ a ,s > t

i Tm? V t f 5 
r’j f ..... .

If " A '
J 4

& ri*- & 4'.

Alegeri cecene in stil rusesc
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■ Primarul Simeriei a 
participat ca observator 
la alegerile parla
mentare din Cecenia.

Simeria (D.I.) - Radu Păun 
Jura, primarul Simeriei, a re
prezentat Congresul Puterilor 
Locale și Regionale al Consi
liului Europei la alegerile des
fășurate la sfârșitul săptămâ

nii trecute în Cecenia. „Am 
stat trei zile la Groznîi, alege
rile desfășurându-se în condi
ții de securitate extremă. Zona 
se află încă în stare de război. 
Totul a fost aranjat în cel mai 
curat stil rusesc, iar alegerile 
au fost câștigate de forma
țiunea pro-rușilor”, ne-a decla
rat ieri Păun Jura. El a pre
cizat că lucrurile în respecti
va zonă sunt departe de a fi

rezolvate. „Totuși, alegerile au 
reprezentat un pas spre pace 
și normalitate, existând cel 
puțin o aparență de legalitate. 
Din păcate, separatiștii nu au 
recunoscut scrutinul”, a mai 
spus primarul Simeriei. Din 
surse neoficiale, de lâ înce
putul conflictului din Cecenia 
și-au pierdut viața aproxima
tiv 30.000 de soldați ruși, și 
150-180.000 de ceceni.

Sărbătoare
Deva (I.J.) - Ziua In

ternațională a persoane
lor cu handicap se va 
serba astăzi în toate cele 
șase centre din județ. 
Manifestările dedicate zi
lei vor cuprinde concerte 
de colinzi, expoziții cu 
vânzare, spectacole de 
poezie și cântec.

Tineri tâlhăriți în gară
Copiii sub 15 ani care trăiesc în farrfilii sărai#

Copii afectați de sărăcie
La nivelul anului 2005, incidența sărăciei la copii este sensibil 
mai ridicată în raport cu media populației. Autoritatea Națională 
pentru Protecția Drepturilor Copilului va înființa, până la sfârșitul 
anului 2005, nor servicii sociale, în 110 comune

Grafca- Cuvântul îi&es. sutm MMSSr
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■ Doi tineri au fost 
bătuți și jefuiți, în gară, 
de patru persoane 
necunoscute.

Orăștie (M.T.) - în jurul 
orei 01:30, Postul de Poliție 
Transporturi Feroviare Sime
ria a fost anunțat, că doi ti
neri au fost deposedați, prin 
forță, de o sumă de bani, de 
către patru persoane necunos
cute. Din primele verificări e- 
fectuate de oamenii legii, s-a 
stabilit că persoanele vătă
mate sunt Adrian I., de 15 ani 
și Costel F., de 18 ani, ambii

din comuna Râu de Mori. Ti
nerii au declarat că în mo
mentul în care au coborât în 
Stația G.F.R. Orăștie din tre
nul accelerat numărul 1941, 
au fost acostați de patru per
soane necunoscute, care după 
ce i-au bătut, le-au furat 72 de 
RON, toți banii pe care-i 
aveau cei doi.

Până la această oră, cele 
patru persoane nu au fost 
identificate, dar cercetările 
sunt continuate de‘polițiști, 
pentru prinderea și tragerea 
la răspundere a autorilor tâl
hăriei, precum și pentru recu
perarea prejudiciului.

Sportivii 
de la GS Ryu
Do Deva au 
cucerit 12 
medalii de aur 
și una de 
bronz în 
cadrul Campi
onatelor Mon
diale de karate 
tradițional 
fudokan, 
desfășurate la 
sfârșitul 
săptămânii tre
cute, în Italia. 
(Foto: Ciprian Marinuț)
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• Demisii. Șefii celei mai importante secții 
din Ministerul Public și-au înaintat demisia
Consiliului Superior al Magistraturii, procuro
rii Gheorghe Drăghici și Niculae Andrei ce
rând să fie eliberați din funcțiile de condu
cere, după ce ministrul Justiției, Monica 
Macovei, a solicitat Consiliului revocarea lor.

Convocat 
să fie jurat

Washington (MF)
George W. Bush a fost 
convocat de un tribunal 
din McLennan, Texas, 
să participe, luni, la un 
proces în calitate de ju
rat, dar președintele a- 
merican a cerut o anula
re a convocării, a anun
țat purtătorul de cuvânt 
de la Casa Albă. „Am 
vorbit cu reprezentanții 
tribunalului pentru a-i 
informa că președintele 
are alte lucruri de făcut 
luni și pentru a le cere 
să stabilească o nouă da
tă pentru îndeplinirea 
obligației de jurat”, a 
declarat Scott McClel
lan. McClellan a subli
niat că a fi jurat este o 
responsabilitate civică 
extrem de importantă. 
Faptul că Bush a fost 
convocat la tribunal a 
fost relatat de cotidianul 
Waco Tribune Herald. 
Potrivit grefierului tri
bunalului, citat de jur
nal, convocarea a fost 
trimisă la jumătatea lu
nii noiembrie la adresa 
unde se află ferma lui 
Bush

Bill Clinton
: (Foto: EPA)

Violențe 
cu pacrfișt» 
între polițiștii 
israelieni de 
frontieră și 
câteva sute de 
activiști paci
fiști aji avut 
loc ieri Inci
dente violente, 
lângă Ramal
lah. Pacifiștii 
au protestat- 
împotriva 
ridicării de 
către israelieni 
a zidului de 
separație din 
Fâșia Gaza.
(Foto: EPA)

George W. Bush (Foto: epa)

I Clinton, 
j premiat

Munchen (MF) - Fos
tul președinte ameri- 

i can Bill Clinton a pri- 
i mit premiul Bambi 
i pe anul 2005 pentru 
i activitățile sale carita- 
; bile, în cadrul unei 
î ceremonii care a a-

vut loc la Munchen, 
în Germania. Clinton, 

I care a fost președin
te al Statelor Unite în 
1993-2001 și care 

I s-a întors recent din
Indonezia unde a 

I mers în calitate de
i emisar ONU, a primit 
î... personal premiul care

i-a fost decernat la 
categoria „opere u- 
manitare". Premiul 

i constă într-o statuetă 
I de aur reprezentând
; un pui de căprioară,

Bambi 2005. Premiul 
i Bambi, cel mai vechi
i premiu decernat de

J. presa germană, este 
i; acordat unor perso-

nalități din lumea 
î spectacolului, din cea 
î politică sau din lu- 
i mea sportului.

Rice, în vizită la București
■ Se va semna acordul 
privind amplasarea 
facilităților militare 
americane în România.

București (MF) - Secretarul 
de stat al SUA, Condoleezza 
Rice, va face o vizită la Bucu
rești, pe 6 decembrie, ocazie 
în care se va semna acordul 
privind amplasarea facilități
lor militare americane pe te
ritoriul României, conform u- 
nui comunicat al MAE.

Acord de acces
Rice se va întâlni cu minis

trul de Externe, Mihai Ungu- 
reanu și va fi primită de pre
ședintele Traian Băsescu, 
MAE apreciind că vizita re
flectă intensificarea semnifi
cativă a dialogului politic din 
cadrul Parteneriatului Strate
gic dintre România și SUA.

acces” este o etapă esențialăîn timpul vizitei, va avea 
loc și ceremonia de semnare 
a „Acordului de acces” pri
vind amplasarea facilităților 
militare americane pe terito
riul României.

Semnarea „Acordului de

în consolidarea Parteneriatu
lui Strategic dinHp România 
și Statele Unite, care, înce
pând din acest moment, do
bândește o dimensiune nouă, 
mai apreciază MAE, adău

gând că documentul „repre
zintă expresia încrederii reci
proce și a solidarității româ- 
no-americane, deschizând per
spectiva unor noi oportunități 
de-acțiune comună în aborda
rea problemelor stringente ale 
agendei regionale și interna
ționale”.

Agenda vizitei mai include 
o evaluare a principalelor as
pecte ale relațiilor bilaterale 
româno-americane, discuții 
referitoare la problematica re
gională, cu accent pe Marea 
Neagră și Balcanii de Vest, 
promovarea pe plan regional 
și international a valorilor co
mune de libertate și democra
ție, cooperarea în lupta împo
triva terorismului, conlucra
rea în cadrul NATO.

Vizita secretarului de stat 
a SUA face parte dintr-un tur
neu european al șefului diplo
mației americane.

Operațiune în Irak în apărarea ostaticilor

Un nou proces la Atena
Atena (MF) - Procesul împotriva grupării 

teroriste elene de extremă stânga 17 Noiem
brie (17N), care a revendicat 23 de asasina
te comise în perioada 1975 - 2000, a început, 
ieri dimineață, în închisoarea Korydaflos, 
situată la sud de Atena.

Cei 16 acuzați au compărut în fața ins
tanței separați de public printr-un impor
tant cordon de polițiști. între aceștia se afla 
și „creierul” organizației, Alexandru Gioto- 
poulos.

Acesta fusese inițial condamnat la închi
soare pe viață, în 2003. El a citit un text 
în fața instanței, document care fusese în 
prealabil remis presei.

Unul dintre acuzați, Savvas Xiros, nu s-a 
înfățișat la proces. Acesta este considerat 
drept unul dintre principalii exponenți ai 
organizației. Curtea s-a retras pentru a lua 
o decizie în ceea ce-1 privește.

Din cei 16 acuzați, 14 au fost condamnați 
la pedepse grele cu închisoarea, iar ceilalți 
doi aii fost achitați la primul proces, din 
decembrie 2003. Procuratura a făcut apel la 
această decizie.

Printre martorii prezenți la deschiderea 
procesului figurează primarul Atenei, Dora 
Bakoyannis, al cărei soț, fost deputat con
servator, a fost asasinat de gruparea extre
mistă în septembrie 1989.

Actualul proces, judecat de o instanță 
specializată în cazurile de terorism, este 
prevăzut să dureze circa patru luni.

Bagdad (MF) - Aproxima
tiv 500 de militari irakieni 
și americani au lansat, ieri, 
o nouă operațiune împotri
va insurgenților din Rama
di, la o zi după o acțiune 
scurtă, dar spectaculoasă a 
rebelilor din această locali
tate, situată la 110 kilome
tri vest de Bagdad, a anun
țat comandamentul ameri
can.

Potrivit comunicatului 
forțelor americane, „200 de 
militari irakieni și 300 de 
pușcași marini au lansat, 
vineri, operațiunea Lance, 
a cincea dintr-o serie de ac

țiuni al căror scop este ani
hilarea rebeliunii și crea
rea unor condiții favorabi
le pentru desfășurarea, la 
15 decembrie, a alegerilor 
generale în provincia Al- 
Anbar”.

Potrivit comandamentu
lui militar, operațiunile 
din ultimele săptămâni au 
făcut posibilă confiscarea 
mai multor rachete sol-aer, 
a unor rachete antitanc, o- 
buze de mortier și de arti
lerie, grenade, mine, arme 
ușoare, muniții și materi
al care poate fi utilizat la 
fabricarea bombelor.

Bagdad (MF) - Comitetul 
Clericilor Musulmani, princi
pala asociație religioasă sun- 
nită irakiană, și mai multe 
organizații neguvernamentale 
au solicitat eliberarea celor 
patru ostatici occidentali ră
piți în Irak.

„Presa a anunțat răpirea, la 
Bagdad, a patru occidentali, 
de către un grup de persoane 
înarmate”, precizează textul 
redactat de Comitetul Cleri
cilor Musulmani, care a jucat 
deja rolul de intermediar în 
eliberarea altor ostatici,

„Comitetul a dat asigurări 
că acești ostatici au depus 
eforturi generoase pentru a 
veni în sprijinul celor care a-

veau nevoie și solicită răpito
rilor să îi elibereze, pentru a 
trăi în pace și în siguranță 
alături de familiile lor”, 
adaugă textul.

Ambasada SUA la Bagdad 
a solicitat, de asemenea, elibe
rarea imediată și necondițio
nată a acestora.

Ostaticii au apărut într-o 
înregistrare video difuzată de 
postul de televiziune qatariot 
Al-Jazeera. Răpitorii lor îi a- 
cuză că sunt „spioni” ai 
Washingtonului și Londrei.

Asociația și familiile osta
ticilor au lansat, joi, un apel 
pentru eliberarea acestora, 
subliniind sunt unii dintre 
cei care s-au opus războiului.

Băsescu cere retragerea trupelor din Transnistria
■ Președintele Băsescu a 
participat la Forumul 
Comunității Opțiunii 
Democratice, la Kiev.

București (MF) - Președin
tele Traian Băsescu a decla
rat, ieri, la Kiev, că primul 
pas pentru soluționarea crizei 
Transnistrene constă în retra
gere trupelor străine din zonă 
și desființarea forțelor milita
re și paramilitare ale regimu
lui separatist.

în discursul prezentat la 
Forumul Comunității Opțiu
nii Democratice, președintele 
s-a referit la responsabilitatea 
României în calitate de stat 
membru NATO și viitor stat 
membru UE, în procesul de 
transformare democratică, a- 
rătând că „România este gata 
să împărtășească din propria 
experiență, pentru că ea în
săși a beneficiat de sprijinul 
prietenilor.”

La reuniunea la care au 
mai participat președinții Es

toniei, Georgiei, Letoniei, Li
tuaniei, Macedoniei, Republi
cii Moldova, Sloveniei și U- 
f ............ . ............................

Frânai pas spre soluționare'pre

supune retragerea trupelor străine 
și desființarea forțelor paramilitare 

ale regimului separatist.
Traian Băsescu

.............................................

crainei, Băsescu a abordat 
problema securității și stabili
tății în regiunea baltică-pon- 
tică-caspică. Șeful statului a a-

firmat că provocarea cea mai 
importantă rămâne existența 
în această zonă a unor focare 
de conflict, cum ar fi re
gimurile autoritare din enti
tățile separatiste Transnistria, 
Abhazia și Osetia de Sud.

în cadrul intervenției sale, 
Băsescu a propus relansarea 
și revitalizarea cooperării re
gionale, prin intermediul ți
nui format de cooperare nein- 
stituționalizat, respectiv Foru
mul Mării Negre pentru Dia
log și Parteneriat.
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• Propuneri. ANRSC a înaintat recent o 
propunere de preț pentru producerea și dis
tribuția apei potabile în municipiul Orăștie, 
propunerea urmând a fi analizată de către 
Consiliul Local. Astfel, prețul pentru produ
cerea apei potabile se ridică la 0,61 lei/mc, 
iar cel pentru distribuție la 0,49 lei/mc. (D.l.)

In Teatru e mai ifrig ca afară!

• Reținut. Poliția Petrila, cercetează în stare 
de arest pe Robert C., de 20 ani, din 
Petroșani, fără ocupație, recidivist, prins în 
flagrant în noaptea de 30.11/01.12.2005, în 
timp ce încerca să sustragă bunuri dintr-o 
societate comercială din Petrila. Acesta este, 
și autorul a două furturi din autoturisme, 
săvârșite în aceeași noapte. (M.T.)

Ne(-)am 
sărbătorit!
Daniel I. Iancu
daniel.iancu@inforniniedia.ro

■ Problema arzătoare 
a încălzirii instituției 
Teatrului devean îi irită 
pe cei din conducere.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva - Acum, când teatrul 
devean are și o sală în care 
se pot juca spectacolele sta
giunii abia deschise, problema 
încălzirii este imperios nece
sar a fi rezolvată. în urmă cu 
o lună executantul, care 
lucrează la instalarea centralei 
termice, promitea că „în două 
săptămâni va fi căldură”. Di
rectorul instituției, Turi Zol-

tan, precizează că: „Pentru 
realizarea lucrării mai trebuia 
instalată o conductă de gaz pe 
o lungime de 15 m! E strigător 
la cer! Modul în care se deru
lează lucrările, cum suntem 
duși de nas cu fel de fel de 
promisiuni, felul în care 
muncesc lucrătorii simt ceva 
nemaiîntâlnit! Executantul, 
firma „Metal Expres” Deva și 
subcontractorii săi, firmele 
„Electrovladi” și „Gevis” sunt 
cei mai mincinoși executanți 
pe care i-am întâlnit! Nu-mi 
mai pot reține indignarea. De 
aceea vă spun, acum, aceste 
lucruri!”.

Plata lucrărilor pentru in
troducerea căldurii s-a făcut

Teatrul de Artă Dramatică Deva este încă un ghețar (Foto: cu
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în proporție de 65 %. Con
ducerea instituției spera ca 
premiera din 25 noiembrie să 
se joace în noua sală, Sala Stu
dio A!rt, încălzită. Cât de min

cinoși sunt cei ce au contrac
tat lucrările au simțit, pe pro
pria lor piele, spectatorii care 
au petrecut la teatru circa 
două ore.

Recalcularea pensiilor la final
A mai trecut o baie de mulțime. Sau, mă 

rog, pentru unii doar un dușuleț scurt, 
și ăla cu apă de ploaie rece, că n-au avut toți 

parte de Albe lulii sau de București, cu 
parade, defilări, vin cald, cozonaci ori alte 
bunătățuri. România s-a sărbătorit pe sine și, 
ca de fiecare Zi Națională în mod special, * 
toți aleșii s-au bulucit să-și declame patrio
tismul. întorcând pe toate fețele discursurile, 
scuturate puțin de praf, pentru a nu mai 
aduce cu cele din anii trecuți, politicienii au 
ieșit la rampă. Ei s-au prefăcut că le pasă, noi 
nu ne-am prea înghesuit să ne prefacem că-i 
și credem...

Ce-o fi însemnat 1 Decembrie pentru 
românii de rând? Pentru cei mai mulți, 
cred, doar o zi liberă, de stat prin case și 

butonat la televizor. Eventual, împreună cu 
vecinii. Și-apoi, ce altceva era de făcut? Să fi 
fost vreo zi călduroasă de august, altfel arătau 
locurile pitorești ale patriei/ pline de mititei 
la grătar și pet-uri de bere rece. Așa am zărit 
doar cozi și îmbulzeală la mult râvnita țuică 
fiartă (acolo unde ea a fost și gratuită), băută 
repede, ca la botu' calului, pentru a mai 
prinde-un păhăruț. Iar unii s-au călcat în 
picioare pentru un blid de fasole cu costiță...

Să ne trăiești, Românie, că de umilit ne 
putem umili oricât! Și cu orice ocazie...

■ Pensiile au crescut în 
proporție de 9,8% în 
urma recalculării lor 
față de estimări.

Ina Jurcone
ina.jurcone@infonnmedia.ro

Deva - Un număr de 31.416 
dosare de pensie au fost recal
culate în județul Hunedoara, 
iar pentru 18.984 de persoane 
(60,4%) a crescut pensia, a 
declarat la Deva, ministrul 
Muncii, Gheorghe Barbu. Pro
cesul de recalculare a început 
în urmă cu un an, ultimii 
beneficiari ale acestuia vor

primi bani mai mulți înce
pând cu 15 decembrie. „Sunt 
mulțumit de ceea ce am făcut 
cu recalcularea. Știu că se

Prin recalcularea 
pensiilor se fa® 
un act de 
echitate.

Gh. Bariu, 
ministrul Muncii

câștigă și nimeni nu pierde, 
în 2005 a fost majorat punctul 
de pensie cu 3%, iar actualul

Guvern, prin bugetul aprobat 
miercuri, a majorat valoarea 
punctului de pensie cu 9,3%, 
de trei ori mai mult ca PSD”, 
apreciază Gheorghe Barbu.

în urma recalculării, pen
sia va crește de la 2.550.000 lei 
pentru cei din sistemul pub
lic de pensii fără agricultură 
la 3.130.000 lei, iar valoarea 
punctului va crește de la 
2.055.000 lei la 3.230.000 lei din 
1 ianuarie 2006.

„Prin recalcularea pensiilor 
se va face un act de echitate. 
Datorită actelor legislative de 
până acum, mulți pensionari 
au primit pensie anticipată 
mai mare”, adaugă Barbu.

Amenzi
Deva (C.P.) - Un număr 

de 123 de călători au fost 
prinși circulând fără bilet 
pe rutele CFR de către 
organele de control ale 
Regionalei Timișoara. O 
parte dintre aceștia au 
fost depistați în trenurile 
de călători de pe ruta 
Brad-Arad. „Blatiștii” au 
fost sancționați cu amen
zi contravenționale în su
mă de 1230 lei noi, „Vom 
continua efectuarea de 
controale inopinate pen
tru a-i descuraja pe cei 
care circulă fraudulos”, a 
declarat Bogdan Rolea, 
director RTFC Timișoara.

Coruri în concurs
Orăștie (S.B.) - Astăzi, de la ora 16.00, la 

Catedrala Ortodoxă din municipiul Orăștie, 
se va deschide cea de-a XVI-a ediție a Fes
tivalului Coral Interjudețean de Muzică 
Sacră, „Cu noi este Dumnezeu”. La mani
festare participă formații corale din județele 
Alba, Arad, Sibiu, Timiș și cele din 
localitățile hunedorene. în acustica perfectă 
a bisericii gazdă, pentru două zile, vor 
răsuna piese din cântările sfintei Liturghii, 
concerte, cantate și oratorii religioase, co
linde armonizate, toate semnate de renumiți 
compozitori români și străini.

Ebine că se fac, 
aceste reparații, 

pentru că drumul era 
groaznic. însă perioa
da pentru executarea 
acestor lucrări este 
improprie. Reparațiile 
nu vor fi de calitate și 
vor ține și acestea 
vreo jumătate de an! 
Monica Vinga, 
Deva

Păcat că aceste 
reparații nu s-au 

făcut pe timpul verii. 
Asfaltul se pune după 
niște reguli și în anu
mite perioade ale 
anului. în plus s-a 
creat o aglomerare 
prea mare 
prin Deva.
Constantin,
Deva

Este o idee bună că 
se repară dru

murile, dar nu trebuia 
să se facă acest lucru 
în perioada de iarnă. 
Am venit la Deva cu 
mașina, de mai multe 
ori și pe centură era 
un drum greu de par
curs de automobiliști. 
Monica Rotaru,
Alba Iulia

Este foarte bine că 
nu ne mai stricăm 

mașinile prin gropi. 
Era și timpul să se 
repare DN 7, însă ar 
fi fost și mai bine ca 
aceste reparații să fie 
făcute vara, pentru că 
iarna nu se fac 
lucrări de calitate.
Maria, 
Deva

Este foarte bine pen
tru că era un

drum foarte rău. 
Ar mai fi de rezolvat 
și problema furtului 
capacelor de canale. 
Ar trebui urmăriți 
cei care achizi
ționează capace și 
amendați!
Constantin Oprițoiu, 
Deva

Caricatură de Liviu Stănilă

După ce s-au tot 
călcat în picioare pen
tru a prinde un „post” 
de căpșunar pe melea
guri spaniole, dintr-o 
dată, hunedorenii n-au 
mai găsit oferta atrac
tivă. Așa se face că pe 
la birourile Agenției de 
Plasare a Forțelor de 
Muncă s-au prezentat 
doar 18 persoane. în 
ritmul ăsta spaniolii se 
vor trezi că nu mai are 
cine să le culeagă 
căpșunile. De aceea, de 
anul viitor, ar fi cazul 
ca ibericii să treacă pe 
culturi de portofele și 
telefoane mobile. Să 
vezi atunci cum dau ai 
noștri buzna!

Penurie de... căpșunari!

Azi drapel, mâine statu
ia lui Costel!

Marți
Pe Dealul Cetății în

cep să apară tot felul de 
obiecte... fără autori
zație. Avem drapel, 
avem o cruce care 
aduce cu cea amplasată 
pe muntele Caraiman și 
o cabană despre care 
nu se știe mare lucru. 
Dacă, pentru astfel de 
amplasamente, nu s-a 
sinchisit nimeni să 
ceară vreo autorizație 
ne putem aștepta ca, în 
cazul în care va ateri
za vreun OZN pe 
Cetate, vom sta liniștiți 
cu gândul că e vreo 
idee a primarului Mir- 
cia. Și vom rata șansa 
de a intra în istorie.

Miercuri
în timp ce infractoru' 

„zburdă” liber, polițiș
tii din Sălașu de Sus 
încearcă șă-și rezolve 
cazurile căutând mi
nori care să recunoas
că furturile. Astfel, 
Alexandru, în vârstă de 
15 ani, a căzut în plasa 
polițiștilor și a simțit, 
pe pielea lui, cum 
funcționează bastonul 
unui polițist. Și bine
înțeles că, polițiștii 
neagă aplicația practică 
de la sediu. Cine știe, 
probabil că ăsta micU' s- 
o fl plictisit prin secția 
de Poliție și s-a apucat 
să-și tragă bastoane de

Nu-mi mai dați pe dreapta!

Vineri

Joi
Mare zi mare pentru 

România! Nu și pentru 
românii care trăiesc în 
ea, "de azi pe mâine. 
Care, cu gândul la 
sărbătorile de iarnă, 
nu s-au atins de buge
tul și așa mult dimi- 
nuat. Prin urmare, s-au 
bucurat de o zi liberă, 
și l-au urmărit pe 
președintele țării care 
a uitat să le ureze tra
diționalul „Să trăiți 
bine!” Oricum, dacă tot 
a câștigat alegerile, ar 
putea și Băsescu să-și 
schimbe salutul în... 
„Bucurați-vă bă că mai 
trăiți!”

Pe perioada iernii 
nici găinile nu mai 
sunt ce-au fost. Și asta 
pentru că se ouă când 
și când. Iar rezultatul 
nemuncii lor este 
scumpirea produsului 
finit. Făcând o paralelă 
înțelegem de ce, parla
mentarii României, 
deși nu muncesc în 
această perioadă, sunt 
tot mai scumpi. Păi e 
iarnă și până le „ouă” 
mintea o lege risipesc 
o groază de energie, 
înțelegeți acum de ce a 
„scăpat” președintele 
Băsescu de găina lui 
Cocoș? Pentru că e cam 
scumpă frate!

Oul iarna nu-i ca oul vara!

mailto:daniel.iancu@inforniniedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@infonnmedia.ro
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Ziua internațională a persoanelor cu handicap
1857 - S-a născut scriitorul englez de origine poloneză 
Joseph Conrad («Lordul Jim'») (m. 1924).

1880 - Prințul Ferdinand de Hohen- 
zoliern, nepot de frate al lui Carol I, 
este desemnat moștenitor prezumtiv al 
tronului României.
1894 - A murit scriitorul englez Robert 
Louis Stevenson.
1930 - S-a născut Jean-Luc Godard, 

regizor, scenarist și critic de film, figura centrală a „noului 
val francez" («Cu sufletul la gură»),
1967 - A avut loc prima operație de transplant de inimă, 
efectuată de Dr Christian Barnard, în Africa de Sud.
1991 - A murit filosoful Petre Țuțea (foto) («între Dum
nezeu și neamul meu») (n. 1902).

Prognoza meteo pentru astăzi:
Cer temporar noros. Maxima va fi de 8°C 

și minima de 1°C. Vântul va sufla potrivit 
din SE cu unele intensificări în timpul 
nopții.

Prognoza meteo pentru două zile:
Duminică. Cer mai mult noros și ploaie. 

Maxima va fi de 6°C iar minima de 1°C. 
Vânt din Vest, ziua.

Luni. Vremea va fi înnorată ziua și cu 
cer senin noaptea. Maxima va fi de 8°C iar 
minima de 1°C. Vântul va sufla potrivit din 
SE, cu intensificări noaptea.
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CALENDAR RELIGIOS

Calendar ortodox________ ___________________ _
3 decembrie - Sf. Prooroc Sofonie; Sf. loan sihastrul, epis
copul Coloniei; Cuv. Teodul din Cipru

Calendar greco-catolic _______________
3 decembrie - Sf Sofoniu, pf

Calendar romano-catolic________________________
3 decembrie - Sf. Francisc Xaveriu, pr.

ÎNTRERUPERI APĂ, RAZ,

Energie electrică ■ _
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz metan _ _______ ■ •
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea gazului metan 
în Deva.

Apă_______________ ________________ :_____________
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea apei în Deva.

REȚETA ZILEI

Crochete din legume cu 
sos de muștar și usturoi

Ingrediente:
- pentru crochete: 1/2 kg cartofi, 2 buc. 

morcov, 2 buc. pătrunjel, o conopidă mijlo
cie, 1 buc. ceapă, piper, boia dulce, verdeață, 
sare, o lingură margarină, 200 ml ulei, o 
cană pesmet;

- pentru sos: o căpățână usturoi, 2 lin
guri muștar, pătrunjel verde, ulei, sare.

Mod de preparare:
Crochetele: Legumele se fierb bine, apoi 

se pasează cu furculița sau cu mixerul. Cea
pa se taie mărunt și se rumenește în ulei. 
Se încorporează în piureul de legume, apoi 
se adaugă condimentele și Verdeața tocată. 
Se formează crochete rotunde sau alungite 
și se tăvălesc prin pesmet. Se prăjesc în 
uleiul încins, în care se adaugă margarina.

Sosul: usturoiul se pisează și se amestecă 
bine cu muștarul și pătrunjelul tocat 
mărunt. Se adaugă uleiul, puțin cîte puțin, 
amestecând continuu. Se sărează la urmă. 
Se servesc călduțe ornate cu sosul.

Poftă bună! (Foto: arhivl)

Vă preocupă excesiv propria persoană! Acordați mai multă 
atenție relațiilor sentimentale. Mai spre după-masă, v-ar 
prinde bine o ieșire îm'preună cu persoana iubită.

Taur
Munca din ultima perioadă începe să își arate roadele. Aveți 
satisfacții pe plan social și financiar. Vă puteți asigura 
succesul în continuare prin rigurozitate.

Gemeni
Sunteți hotărât să vă asumați noi responsabilități. Con-
juncture în care vă aflați, este favorabilă activităților in
telectuale. Cei din jur nu pot să nu vă remarce farmecul.

Rac
Sunt favorizate ielațiile cu prietenii și cu rudele. De 
dimineață, vă întâlniți cu o persoană pe care o apreciați 
și cu care nu v-ați văzut de multă vreme.

Leu
Vi se oferă ocazia să plecați într-o excursie împreună cu 
persoana iubită, nu stați mult pe gânduri. Ar fi indicat să 
faceți ceva și pentru relațiile sentimentale.

Fecioara
Aveți o mare putere de convingere și relațiile cu cei din 
jur sunt excelente. în decursul zilei de astăzi, puteți să
negociați contracte sau să semnați acte oficiale.

Soluția integramei din numă
rul precedent: R - T - N - C
- POSOMORÂT - PAPARUDA
- NOROI - IR - TIR - PNEU 
-Bl - ARIE - M - I - USUC
- EB - SCRIN - AUR - UG - 
CERNE - ARID - RÂUL - CIU
PERCA - CU - SL - BA - O
- MEREU - USCA

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica_______929
Dispecerat gaz________ 227091
Informații CER_________212725
Urgențe' ___________ 112
Pompieri 981
Jandarmerie ________ 956
Poliție______________________ 955
O.J.P.C. HD___________ 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Balanța
Este o zi bună pentru întâlniri. Aveți șanse să rezolvați o 
problemă de familie. Sunteți entuziast și doriți să începeți 
o lucrare planificată mai demult.

Scorpion

Nu aveți «o clipă de răgaz, dar reușiți să terminați tot ce 
propus. Vă sfătuim profitați de această conjunctură favo
rabilă, dar cu măsură. Nu neglijați odihna!

Săgetător
Cei din jur vă apreciază seriozitatea și vă cer sfatul. Este 
o zi bună pentru a lega noi prietenii. Ar fi bine să profi
tați de această perioadă deosebită.

Capricorn
Dimineață plecați într-o călătorie în interes personal, care 
vă apropie mai mult de persoana iubită. Pe drum, faceți 
cunoștință cu o persoană ce vă va da sfaturi.

Vărsător
Aveți succes în toate activitățile legate de cămin și vă 

' înțelegeți foarte bine eu familia. Comunicați cu sfidare 
ușurință. Puteți rezolva chiar problemele celor din jur.

PeȘti
Este posibil ca persoana iubită să vă facă un cadou. După
amiază trebuie să luați o decizie importantă în legătură 
cu sentimentele. Ascultați-vă intuiția.
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4:00 Parteneri de week- 
' end (r)

4:30 Stelele ringului
7:00 Ceasul deșteptător 

Emisiune interactivă
820 Teleshopping
830 Desene animate:

13 Clubul Disney
930 Mic, da' voinici Emi

siunea promovează 
practicarea sportului 
de către cei mici. 

10:00 Portativul pitirilor 
11:00 Repere saoe 
12:00 Lumea-n care trăim 
13:00 Orizont 2007 
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo 
14:15 0 vedetă... populară 
16:00 Parteneri de week-end 
1630 Cu Irina la cafea. La 

cafea se discută tot
deauna ce nu știe 
lumea, adică despre ce 
s-a întâmplat în culise 
- de la machiaj la 
repetiții, de la bârfe la 
afirmații oficiale.

18:00 Teleenddopedia 
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

20D0 Surprize, surprize. Pri
ma parte

21:10 Avanpremieră 
2130 Surprize, 

surprize.
Partea a doua 

22:10 Surprize împreună 
2220 Surprize, surprize.

Partea a treia 
23:00 Jurnalul TVR 
2330 Profesioniștii.

Realizator Eugenia 
Vodă

030 Equilibrium (S.F., SUA, 
(32001). într-un viitor 

îndepărtat după ce un 
al treilea război mon
dial a decimat mare 
parte din populația 
Pământului, o nouă 
nație cunoscută sub 
numele de Libria se 
ridică sub conducerea 
autoritară a Tatălui.

220 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo (r)

320 Profesioniștii (r)

4:15 Mama
Mia(r) 

5:15Teo(r) 
630 Păzind-o pe Tess 

Q(dramă, SUA, 1994, r) 
8:00 Toonsylvania
830 Uriașul 
El Harry

9:00 Baby 
H Looney Tunes

930 X-Men: Evoluția 
10:00 Vântul prin sălcii 

(aventuri. Anglia, 
“1996) 

12:00 Promotor. Emisiune
. auto

1230 Magazin UCL 
13:00 Știrile ProTv 
13:15 Bucătăria lui Radu.

Emisiune pentru 
pasionații de gas- 
trondmie, dar și de 
descoperiri turistice 

14:00 Un sălbatic la New
SYork

15:15 Avionul buclucaș 
Wțcomedie, SUA, 1980) 

17:15 Tu ești, iu câștigi! 
18:15 Stilul Oana Cuzino 
18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile Pro Tv. Sport 

Vremea

20*30 Garcea și oltenii 
^(comedie, România, 
"2001). Cu: Mugur 

Mihăiescu, Radu 
Pietreanu, Florin 
Petrescu

22:45 Teroare nevăzută 
««(acțiune, SUA 1998).

Cu: Steven Seagal, 
Gailard Sartain, L.Q. 
Jones, Silas Weir 
Mitchell

0:45 Filiera chineză 
«(acțiune, Hong Kong, 

2004). Cu: Daniel Wu, 
Law Kar-ying, Eason 
Chan, Karen Mok, 
Stephen Fung, Yuen 
Biao, Chan Wai-Man. 
Hung, liderul unei 
organizații mafiote din 
Hong Kong, încearcă 
să-și găsească fiul pe 
care nu l-a mai văzut 
de ani de zile.

3:00 Garcea și oltenii (r) 
430 Bucătăria Iul Radu (r) 
530 Stilul Oana Cuzino (r) 
530 Tu ești, tu câștigll (r)

4:00 Comedia animalelor 
5:00 Dădaca (r) 
530 Anastasia (r)
63 0 9595 ■ te învață ce să ' 

fad(r)
730 Gillette World Sport 
8:00 Astro Boy 
930 Rățoi de oraș 
9:45 Casa de piatră 

10:15 Roate de rezervă 
11:00 Nava spațială

0 Odyssey
12:15 Incredibil, 

gdar adevărat
13:00 Știri j
13:15 Anna Karenina 
„ra(dramă, SUA 1985). '
’ ^Secolul 19, Rusia... 0 

societate tributară 
unor principii depășite, , 
puternic influențată de 1 
dogmele bisericești. 0 
societate în care 
iubirea este privită ca 
un păcat, mai ales i 
dacă persoana aleasă 
nu este cea cu care 
ți-ai unit destinul în i 
fața lui Dumnezeu

1630 Cel mai frumoși ani 
18:30 Săptămâna finandară. 
19:00 Observator. Sport

2030 Divertisment 
Animat 
Planet

21:00 Divertisment 
Gogomanii

22:00 Replică îri 
i «forță (acțiune, 

corpod., 1992) Linda 
Masterson, de profesie 
detectiv, este un 
adevărat Bruce Lee 
feminin în stare să-și « 
dovedească măiestria 
în artele marțiale în 
fața celui mai periculos 
infractor.

030 Rețea mortală 
f.țfthriller, SUA, 2003).

Cu: C. Thomas 
Howell, Lala Sloatman, 
Samuel Ball, Monique J 
Demers, Marina Sirtis. < 
Regia: Andrew Van i 
Slee

2:00 Concurs
Interactiv 

3:00 Observator

08:25 Euro-Dispecer 0830 
Universul cunoașterii 09:00 
Arca lui Noe 09:30 împreună 
pentru natură 1030 Natură și 
aventură 1030 Oala sub pre
siune 1230 Televiziunea, dar- 
gostea mea! 13:00 Agenția 
de plasare 1430 Fotbal: FCM 
Bacău - FC Argeș. Meci din 
Divizia A, Etapa 14. Transmi
siune directă 16:00 Aven
turi secrete (s, SUA) 16:30 
Fascinația modei 17:00 Via 
sacra 18:00 Miracole (film 
serial) 19:00 Istoria Imperiu
lui Britanic (d) 2030 Trăsniții 
din Queens (film serial) 2030 
Amy (film serial) 2130 Jur
nalul TVR. Știri, sport, meteo 
22:00 Petru cel Mare (dramă 
istorică, Statele Unite ale 
Americii, 1986) 23:00 Talen
tatul domn Ripley (psiho- 
thriller, SUA 1999)

08:00 Jurnal de dimineață 
0830 Denver - ultimul dinoza
ur 09:00 Partenerul meu, 
dinozaurul (comedie, SUA, 
1995) 11:00 Totul despre casa 
mea 1130 Agenția de turism 
12:00 Fashion 1230 Raven 
13:00 A treia planetă de la 
Soare (s) 13:30 Un partener 
fantomă 1430 Danny și Brett 
■ operațiunea Monte Carlo 
16:30 Taxi Driver (r) 17:30 
Cuscrele (r) 1830 Jurnal de 
seară 19:45 țara Iu1 Papură 
Vouă 20:00 Plan diabolic 

2230 Părăsind Las Vegas

... ■ 3- . ■ ■

10:00 Tazmania 1030 
Descoperă România 10:45 
Teleshopping 1130 Misterele 
planetei albastre 12:00 
Teleshopping 12:15 Cupluri 
celebre la Hollywood 12:45 
Teleshopping 13:00 Tatăl 
miresei 15:00 Doctorul de 
suflete 16:00 Cheers 17:00 
Magna cum laudae 19:00 
Telefonul de la miezul nopții 
2030 Liliacul înflorește a 
doua oară 22:00 Lege și 
fărădelege

08:00 Trupul dorit (r) 09:15 
Uzurpatoarea (s) 11:00 Să 
iubești din nou (s) 1230 înger 
rebel (s) 1330 Sărmana Maria 
(r) Cu: Thalia, Fernando Col
unga, Iran Eory, Ricardo 
Blume 15:15 Bandiții (s) 1720 
Rețeta de acasă 1730 
Poveștiri adevărate 1825 Vre
mea de Acasă 1830 împotri
va destinului (s) 1930 
Inocență furată (s) 2030 
Păcatele Evei (s) 2130 Con
cert Michael Bolton - 
București 2005 23:30 Uzur
patoarea (s, r) 0130 Poveștiri 
adevărate (r) 02:30 Păcatele 
Evei (s, r)

06.30-07.00 Observator - 
Deva (r) 

1630-1645 Știri locale

08.30-10.00 Reluarea emi
siunilor din ziua 
precedentă 

1830-18.45 Știrile ONE TV
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

.... i ... ... . I
PRIMA TV

08:30 Sărit de pe fix (s) 09:00 
Un taxi numit dreptate (s) 
10:00 Orizonturi europene 
10:30 Roseanne (s) 11:00 
Sport,* dietă și o vedetă 11:30 
Tele RON 13:00 Viață de 
vedetă 1330în teren (s) 1430 
Săptămâna nebună (r) 15:30 
Supemanny. lality show cu 
Irina Petrea (r) 17:00 Aven
turile familiei Vijelie (r) 1830 
Focus 19:00 Camera de râs 
1930 Hugo - gameshow inter
activ 20:00 Pirații aerului 
22:00 Poliția în acțiune (r) 
23:00 Trădați în dragoste (r) 
00:00 Dorințe trupești 0230 
Halucinația

08:00 Calendar ecumenic 
0830 Teleshopping 09:00 
Marș forțat (r) 1030 La limită 
1030 Vis de vacanță (r) 1130 
Familia Lowendall. Portrete (d) 
12:00 Fan X 1331 Economia 
în 60 de minute 1430 0 casă ; 
de nebuni (r) 1430 Pasul For
tunei (r) 1630 Esentze. 
Tendințe îh beauty style 1700 
Highlife (r) 1800 Briefing. Știr
ile săptămânii cu Adriana 
Muraru 19:00 Știri 19:30

Mă scoți din minți (come
die, SUA 1999) 2130 Fotbal 
II Calde 23:30 Pețitoarea (s) 
0030 Euroblltz ■ Automotor (r) 
01:00 Euromaxx (r)

0645 Ziarul realității 11:15 
Kilocruciada 12:00 Realitatea 
de la 12:0013:00 Realitatea 
de la 13:00 13:15 Autoshow 
(r) 14:00 Realitatea de la ora 
14:00 15:15 Documentarea 
realității 1630 Realitatea de 
la ora 16:00 1730 Realitatea 
de la Ora 17:00 1845 Des
chide România I 1930 Reali
tatea de la 19:00 2030 Rea
litatea de la 20:00 20:15 
Deschide Românial 21:00 
Realitatea de' la ora 21:00 
22:00 Realitatea de la 22:00 
22:15 Am o știre pentru tinel 
23:00 Realitatea de la 23:00 
23:15 Documentarele Rea
lității 00:00 Realitatea de la 
00

DISCOVERY
07:00 Tehnologie extremă 
0830 Mega-războaie cu fiare 
vechi 0930 Motociclete ame
ricane 1030 Aventuri la pes
cuit cu Rex Hunter 11:00 
Secretele imperiilor străvechi 
12:00 Vânătorii de mituri 
13:00 Tehnologie extremă 
1430 Mega-războaie cu fiare 
vechi 1530 Motociclete ame
ricane 16:00 Exploratori ur
bani 17:00 Brainiac: Maniaci 
ai științei 1830 Supraviețuitori 
în condiții extreme 19:00 
Proiecte de vis 2030 Războaie 
în aer 21:00 Tu alegi azil 
00:00 Ora Zero: Regele 
cocainei 01:00 Brainiac: 
Maniaci ai științei
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• Modificare. Companiile românești vor 
aplica, de anul viitor, reglementări contabile 
care preiau integral directivele UE, în 
condițiile în care legislația în vigoare în 
domeniu nu este integral armonizată cu 
normele europene. Ministerul Finanțelor a 
elaborat deja un ordin în acest sens. (C.P.)

patroana 
minerilor

Lupeni (V.R.) - Pentru i 
minerii din Valea Jiului î 
cea mai mare sărbă- i 
toare e în 4 decembrie, i 
de Sf. Varvara, patroana J 
lor spirituală. Ieri, apro
ximativ 1000 de mineri i 
din Lupeni, majoritatea J 
urmând să intre în ] 
schimbul doi, au săr- 1 
bătorit-o pe Sf. Varvara, ; 
împreună cu conducă- i 
torii lor, în sala de apel î 
a Puțului Ștefan. Cere- i 
monia a fost emoțio- ; 
nantă pentru pârtiei- i 
panți, ne-a spus Eugen i 
Popa. Ea a cuprins un 
Te Deum, Imnul mine- î 
rilor interpretat de fan
fara lor, aprinderea de i 
lumânări la troița din i 
sala de apel și lansarea i 
unui volum cu istoria i 
mineritului la Lupeni. : 
Minerilor prezenți li i 
s-au distribuit colaci, de j 
Sfânta Vărvara, vor pri- ț 
mi premii de 3 580 000 i 
lei vechi și câte șase j 
cutii de bere fiecare, j 
pentru a sărbători cum i 
se cuvine această zi. ;

Minerii au un protector
(Foto: arhiv

Training pentru elevi
Deva (I.J.) - Cursul de inițiere în 

realizarea actelor de prezentare antre- 
prenorială va începe astăzi, organizat de 
Asociația “Teseract - club de literatură și 
artă” și găzduit de Școala de Arte și Meserii 
“Ion Mincu” Deva. Cursul se adresează 
elevilor din anii terminali de liceu. Scopul 
trainingului este cunoașterea factorilor care 
stabilesc criterii de selectare pentru un anu
mit post și care trebuie menționate în CV, 
interviu, scrisoare de intenție și importanța 
redactării unei cărți de vizită.

CuTsut valutar BNB - 03.IB.B00B

1 dolar 3,1263 lei
1 euro 3,6614 lei
1 liră 5,4035 lei
1 franc elvețian 2,3714 lei
100 forinți 1,4522 lei
1 gr. aur 50,7408 lei

t

Societatea
îndil

1. SNPPETROM

Preț Variație
Idere (lei/acț) (%) 
0,4840 +1,04

2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 2,2100 -0,90
3. TLV 1,2900 -0,77
4. BRD 14,400 -2,04
5. IMPACT 0,4440 -0,22
6. AZOMUREȘ 0,2500 -5,66
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,9700 -0,5
8. ROMPETROL 0,1120 0

RAFINARE (RRQ
9. HABER 0.3600 0
10. BCCARPAT1CA 0,5350 -1,83
11. DECEBAL 0,0089 -1,11
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R -arter (lângă QUASAR), tel.: 221277.
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Daniel Surulescu 
(Foto: Ina Jurcone)

de

CăLIN CORPAȘ
calin, corpas^informmedia.ro

Ministrul Gh. Flutur a răspuns tirului nostru de întrebări (Foto: J.b.)

Flutur: „Sparg 
monopolurile"
■ Ministrul Gheorghe 
Flutur crede cu tărie în 
șansele agriculturii 
românești.

CNH fără 
pierderi 
Petroșani (IJ.) - Se 
pare că pentru 
sfârșitul acestui an li 
se pregătește o sur
priză tuturor celor 
care considerau că 
CNH Petroșani nu va 
putea încheia nici un 
an fără pierderi. 
Există premisele ca 
bilanțul contabil pen
tru acest an al CNH 
să fie închis fără 
pierderi. Acest lucru 
se datorează faptului 
că peste 90% din 
producția de 
3.240.000 de tone a 
fost vândută, fiind 
livrat cu 50.000 de 
tone peste prevede
rile contractelor de 
furnizare. „Există 
premisele ca, pentru 
primă oară după 
1989, să încheiem 
anul 2005 fără 
pierderi în condiția în 
care CNH își va urma 
programul de pro
ducție și nivelul chel
tuielilor estimate", 
declară directorul 
general al CNH, 
Daniel Surulescu.

REPORTER: Ce șanse are 
agricultura românească să 
se revigoreze până la 
momentul 1 ianuarie 2007?

Gheorghe Flutur: Are șanse, 
însă trebuie să recunosc că în 
16 ani s-a făcut prea puțin. Nu 
se va putea face într-un an ce 
nu s-a făcut în 16. Important 
este să dăm startul. Noi tre
buie să pregătim structurile, 
ca să fie acceptate în UE. în 
primul rând, țăranii vor tre
bui să primească fonduri 
europene, iar structurile care 
fac plăți noi le înființăm. Am 
bugetat toate aceste acțiuni.

România are două categorii 
mari de unități în agricul
tură: gospodăriile țărănești, 
care sunt peste 4,5 milioane, 
și, la polul opus, marile 
exploatații agricole, care sunt 
în jur de 23.000. Lipsesc exact 
cei din mijloc: fermierii. 
Interesul nostru este 
formăm clasa de mijloc 
agricultură - fermierul.

Anul 2006 va fi un an 
foc. Va fi un an care va avea 
și măsurLnepopulare, dar tre
buie să pregătim cât de cât 
agricultorii români să intre 
în competiție cu ceilalți.

să 
în

de

REPORTER: Care sunt 
măsurile nepopulare pe care 
intenționați să le puneți în 
practică în 2006?

Gheorghe Flutur: Nu mai dăm 
cecuri în alb tuturor la fel. 
Subvențiile nu vor mai merge 
liniar. Le vom diferenția în 
favoarea celor care fac per
formanță, produc de calitate,

CARTE DE VIZITĂ
Z/.V - L - - J ZJ J—Vm. 

Stare civilă: căsătorit, doi copii
Studii: Doctorand în economie foresti
eră; Fac. de Silvicultură și Exploatări

Gheorghe Flutur
Data nașterii: 8

eră:
Forestiere Brașov
Experiență profesională; Director, Dir. 
Silvică Suceava, 1997 - 2000; șef ocol 
silvic, Dir. Silvică Suceava, 1991 - 
1997; ing. silvic. Direcțiile Silvice 
Botoșani și Suceava, 1985 - 1991 
Cariera politică: senator de Suceava; 
2000 - 2004 - membru în comisia de 
Agricultură, Silvicultură și Industrie Ali
mentară; vicepreședinte PNL

Caravană de iarnă
Deva (S.B.) - Teatrul de 

Artă Dramatică din Deva 
(TADD) a inițiat, după mo
delul „Caravanei Basmelor”- 
derulat în vară, un nou spec
tacol pe care îl va oferi copi
ilor din 20 de localități ale 
județului Hunedoara. Noul 
muzical „Poveste de Cră
ciun”, conceput de Daniela 
Ognean Pătrău și Cristina 
Lazăr, ambele soliste ale 
TADD, reunește actori, soliști 
vocali, tehnicul de scenă și 
conducerea instituției într-un 
spectacol nou și diferit de 
„colajul muzical” oferit în 
vară. Premiera are loc la De
va, în 6 decembrie, cu două 
reprezentații, la orele 10.00 și 
12.00. „Povestea de Crăciun” 
va aduce bucurie copiilor și 
daruri cu prilejul Sărbătorilor 
de Crăciun. 

ies pe piață. Pe de o 
parte, în 2006 noi ne 
vom adresa fer
mierilor, celor 
care își adună 
pământ, care vin 
să-și ia programe 
SAP ARD și cărora 
noi le acordăm 
credite pe ter
men lung. Pe 
de altă parte, 
schimbăm și 
metoda de 
finanțare în 
agricultură, 
în sensul că 
vom acorda 
subvenția pe 
cap de animal și 
nu mai dăm 
pe litrul i 
lapte și 
kilogra
mul de 
carne, în 
așa fel 
încât sub
venția să 
ajungă la 
țărani și 
nu la procesatori.

Vor mai fi măsuri legate de 
combaterea bolilor, cum ar fi 
pesta porcină. Sacrificarea 
porcilor din focarele de pestă 
porcină și despăgubirea lor, 
evident, sunt măsuri nepopu
lare. Sunt peste 300 de focare 
de pestă porcină.

Măsuri nepopulare în
seamnă și măsuri care nu 
sunt înțelese: renta viageră. 
Noi dăm celor în vârstă niște 
bani dacă dau terenuri tine
rilor. Interesul nostru e să 
stopăm fărâmițarea și să 
grupăm pământul. Nu sub o 
formă de colhoz sau CAP, ci 
sub o formă de fermă de fa
milie, 10 - 20 - 30 de hectare, 
ca să poată fi finanțați. Renta 
viageră va fi între 50 și 100 de 
euro pe an și pe hectar. .

FII INSPIRAT, ALEGE

carteagalbena.ro

PRIMUL ANUAR 
DE AFACERI 5lN ROMÂNIA

CARTEA GALBENĂ ,
2006 m 

Sună acum la tel: 0254/71 2.255: 0788/639.21 6: i
0788/633.861 : 0788/633.862

e-mail: unusolitaire@comser.ro: unusolitaire@yotioo.com’’

REPORTER: Una dintre ma
rile probleme ale agricul
turii este că produsele agri
cole, cerealele în primul 
rând, nu au preț și nici 
piață de desfacere. Cum veți 
rezolva această problemă?

Gheorghe Flutur: Am înființat 
17 consilii pe produse în Mi
nisterul Agriculturii. Repre
zentanții procesatorilor, depo
zitarilor, transportatorilor, co- 
mercianților fac un lanț și se 
constituie într-un consiliu la 
minister. împreună cu ei 
facem politici. în al doilea 
rând, am început să pregătim 
o serie de prețuri de inter
venție pe piață.

Vă dau un exemplu: la 
grâu, am prevăzut un preț de 
intervenție pe piață. în caz de 
supraproducție, statul să 
cumpere o anumită cantitate 
de pe piață. Intenționăm anul 
viitor să cumpărăm circa 
500.000 tone de grâu de pe 
piață, până la echilibrarea 
cererii și ofertei. în momen
tul în care este suprapro
ducție, e clar că prețul se 
prăbușește, cum a fost și anul. 
acesta.

REPORTER: Poate fi progra
mul Fermierul colacul de 
salvare al agriculturii 
românești?

Gheorghe Flutur: Nu poate fi 
un colac de salvare, însă

poate'fi un început. în me
diul rural nu a apărut nimic 
nou în ultimii ani. Eu doresc 
ca, prin acest program, să se 
înființeze circa 6.000 de ferme 
vegetale și zootehnice și peste 
550 de abatoare și unități de 
procesare a laptelui și cărnii. 
Aș fi mulțumit dacă am avea 
măcar 1 - 2 astfel de ferme pe 
comună. Acești fermieri vor 
trebui să fie lideri de opinie 
în comună, pe lângă popă și 
învățător. Azi (ieri - n.r.), la 
întâlnirea cu directorii direc- 

•țiilor agricole din Transilva
nia am chemat toate filialele 
Băncii Comercile Române din 
Transilvania, pentru a da 
drumul de luni acestui pro
gram.

REPORTER: Mai există peri
colul răspândirii gripei 
aviare la nivel național?

Gheorghe Flutur: Da, mai. 
există acest pericol. însă 
depinde de modul în care pop
ulația va ști să țină păsările 
în curți și să respecte regulile 
de igienă. Este nevoie de o 
mobilizare generală a medi
cilor veterinari. Am intensi
ficat campania de vaccinare a 
populației împotriva gripei 
umane. în această săptămână 
am recoltat 650 de probe, 
împușcând, prin sondaj, pă
sări migratoare care poposesc 
în Delta Dunării.

informmedia.ro
carteagalbena.ro
mailto:unusolitaire@comser.ro
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parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider în publicarea de ziare 
și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

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

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

Cerințe:

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

Oferim:

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

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai,
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

rfaine cart idumlfă vie#
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3000
Deva, Cuza - Vodă, 
nr. 37, Cooperativa 
"Progresul", etaj. 1, 

in spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0721/985256
(29833)

AGENȚIA

FIESTA NORA

Agenția imobiliară
MAfOTIC
CMIULTMU BKMUMU

C*VA B*m> **"*>« I *«* «• «fcOoMW,UfWhtM MM ft* J»72» 
comparand cu hmhtk primiți

REDUCERE DE 20% PENTRU COLABORAREA CU 
EURQȘTIL FftQlEC^^^

(PROIECTARE SI EXECUTE:

Varianta 1. Varianta 2.
Apartament compus din: hol, bucătărie, sufragerie, dormitor, 2 Apartament compus din: hol, bucătărie, living, sufragerie, 2 dormi- 
băi: toare, 2 băi:

suprafață construită: 55-74 mp+ terasă; suprafață construită: 110 mp + terase;

prețuri cuprinse între 965.000.000 lei și 1.385.000.000 lei (ROL), prețuri cuprinse între: 1.925.000.000 lei șl 1.995.000.000 lei 
pentru apartament semifinisat; (ROL) pentru apartament semifinisat;

Garant Consulting
11 ani de experiență

isww.gjrafl twssulthș de

Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. F5, 
parter (colț cu Bd. Decebal) 

. Tel. 215800» 215151, 
0722/297610,0745/630316

$ ALESE O CASĂ HAtĂ!

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scurt timp! 2gg3]) 

u.,- ; ”

AGENȚIA IMOBILIARĂ

PRIMA - INVEST
LIDER IMOBILIAR 

ATESTAT SI LICENȚIAT

cited, s& adâi 
! rus căutat»!

Agenția Imobiliară
Deva, I.L. Caragiale, nr.20 (în spate la U.M. Pompieri) 

<4 223400 
0723/020207

< 0740/914688

Betaniaterasa
www.casabetania.rdsllnk.ro
“... aproape de tine...” |
e-mail: casabetania@rdslink.ro ~

SSi&WHL.,;’--

iai bine i ntere- 
lltaiffiMte' 

iii owSăftd în

Deva, bd. luliu Maniu, bl.C1, parter 
Tel/fax 0254/215212 

sau 0722-564004.

AGENȚIA IMOBILIARA 
MIMASON

vă așteaptă în Deva 
pe Aleea Salcâmilor,

bl. 31, parter 
(lângă Lie. Auto) 

Tel. 230324, 206003.
(29832)

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
http://www.casabetania.rdsllnk.ro
mailto:casabetania@rdslink.ro
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• Hagi crede în spectacol. Antrenorul 
Gică Hagi crede că meciul pe care echipa sa 
Poli Timișoara îl va disputa cu Dinajșo, 
duminică, la București, în cadrul etapei a JkV- 
a a Diviziei A, va fi unul frumos. „Avem o 
deplasare foarte grea, contra unui adversar 
valoros. Vrem să ne întoarcem cu un rezultat 
pozitiv la Timișoara", a spus Hagi. (C.M.)

9 Se joacă restanța. ACS Odorheiu Secu
iesc, principala contracandidată a F® CIP 
Deva în lupta pentțu titlul național, va 
susține, miercuri la Cluj, partida restanță cu 
Clujana. Chiar dacă ACS Odorheiu va câștiga 
jocul, FC CIP va mai avea patru puncte 
avans în clasament. (C.M.)

Deveni
■ Sportivii de la CS 
Ryu Do Deva au cucerit 
12 medalii de aur la 
CM de karate.

ClPRIAN MARINUȚ 
ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Karatele au devenit 
sportul regină al României și 
al județului Hunedoara, 
devansând gimnastica, după 
succesul impresionant obținut 
la prima ediție a CM de karate 
tradițional fudokan, desfășu
rat la sfârșitul săptămânii tre
cute, în Italia. România a dom
inat autoritar competiția 
desfășurată în localitatea Lig- 
nano Sabbia d’orro, la care au 
participat peste 1500 de spor
tivi, din 23 de țări, ocupând

FC CIP interzice surprizele
Deva (C.M.) - Orice alt rezultat în afara 

unei victorii a vicecampioanei naționale, 
FC CIP Deva, în partida cu nou-promova- 
ta, Muhlbaeh Sebeș ar fi o surpriză de pro
porții a campionatului Divizie' A de fut
sal, întrucât diferența de valoare dintre 
combatante este evidentă. Conștienți de 
acest lueru și hotărâți să își atingă obiec
tivul de a cuceri titlul național, jucătorii 
deveni vor să interzică surprizele atât la 
partida programată duminică de la ora 11.00 
la Sala Sporturilor din Deva în prima etapă 
a returului, cât și la următoarele meciuri. 
“Trebuie să rămânem cu picioarele pe 
pământ și să tratăm cu seriozitate orice 
meci. Echipa din Sebeș a avut un start mo
dest, dar apoi a acumulat experiență și s-a 
instalat în zona de mijloc a clasamentului. 
Nu va fi ușor, dar trebuie să învingem”, 
afirma Marius Rupacici, antrenorul FC CIP.

Deplasare pe 
banii părinților

Sportivii deveni s-au 
deplasat pe cont propriu 
în Italia, călătorind peste 
2Q de ore cu un autocar 
plătit din banii părin
ților. “CL a aprobat 20 de 
milioane pentru depla
sare, dar banii nu ne-au 
fost virați până în 
momentul plecării. Sin
gurul sprijin financiar a 
venit de la SC Macon 
care ne-a dat 10 milioane 
și din partea părinților 
sportivilor”, preciza Teo
dor Telembici.

Programul etapei a 14^a: 4-5 decembrie: FC CIP Deva -
Muhlbach Sebeș (duminică, ora 11.00); Energoconstrucția 
Craiova - ACS Odorheiu Secuiesc; MGA București - Ath-

i. F.C. CIP Deva.___ 13 Ti '1 1 76- 30 34

letic Bucureștii Poli Gomonth Timișoara - Silvanus Reșița'; 
Eurolines București - ACS3 București; Cosmos Pitești - Unit
ed Galați; Futsal Municipal Constanța - Clujana Cluj. 
Clasamentul

2. Enerqo. Craiova 13 9 1 3 60- 40 28
3. ACS. Odorheiu 12 8 3 1 55 - 28 27
4. Silvanus Reșița 13 8 3 2 43-27 27
5. M.G.A. Domnești 13 6 4 3 57- 34 22
6. F.M. Constanța 13 5 5 3 50 -45 20
7. Poli G. Timișoara 13 6 c 2 61-72 18
8. Athletic București 13 5 2 6 33 - 41 - 17
9. Muhlbach Sebeș_ 13 4 3 6 35-43 15
10. ACS 3 ucurești 13 3 3 7 28- 45 12
11. United Galați 13 3 1 9 25-38 10
12. Cosmos Pitești 13 3 0 10 23 -59 9
13. Clujana Cluj 12 2 2 8 39- 56 8
14. Eurolines Buc. 13 2 2 9 26^51 8
Etapa a IS-a, 11-12 decembrie: Muhlbă^jjfeț.- Ener • 

goconstrucția Craiova; AES Odorheit» MGA
București; Athletic București - Poli GomonthM&ăoara: Sil
vanus Reșița - Eurolines București; ACS3'BfiTOreȘti - Cos-

Colleman va concura în România
■ La Timișoara este 
anunțată prezența lui 
„Mister Olimpia" - titlul 
suprem în culturism.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - De puțină vreme, la 
Centrul Olimpic „Lia Mano- 
liil” București, a avut loc 
Adunarea Generală a Fede
rației Române de Culturism 
și Fitnes. Județul Hunedoara 
a fost reprezentat de Clubul 
Body Guy Deva, prin antre
norul Valentin Guță.

mos Pitești; United Galați - Futsal Municipal Constanța;
Clujana Cluj - FC CIP Deva.

Jiul visează la semifinalele 
Cupei României

Petroșani (V.N.) - S-au scurs 21 de ani 
de când Jiul Petroșani a cucerit primul și 
singurul trofeu din istoria clubului, Cupa 
României. După două decenii cei de la Jiul 
vorbesc din nou de performanță, in ciuda 
faptului că parcursul lor în actualul sezon 
din Divizia A nu a fost deloc imul grozav. 
Antrenorul Ionuț Chirilă recunoaște însă 
că va acorda o atenție deosebită Cupei 
României. „Este o competiție a surprizelor 
și avem un culoar favorabil”, afirma tehni
cianul din Vale. „Suntem conștienți de fap
tul că pornim cu șansa a dcfua în fața Faru
lui, dar în campionat am fost foarte aproape 
de a scoate o remiza la Constanța. Așa că 
nu văd de ce nu am câștiga, mai ales că 
am dovedit în campionat ca suntem spe
cialiști în jocurile din deplasare”, a spus 
căpitanul alb-negrilor, Cornel Mihc ii. Jiul 
și Farul se vor întâlni, miercuri, 7 decem
brie, la Mogoșoaia, într-un meci pe care 
petroșănenii nu concep sa-1 piardă.

Nocturnă în Vale
Petroșani (V.N.) - Este în

tâia oară când, la Petroșani, 
echipa de fotbal Jiul va putea 
face antrenamente în noc
turnă. Marian Spiru. secre
tarul clubului, a declarat că 
foarte curând jucătorii lui 
Ionuț Chirilă, dar și copiii și 
juniorii din pepiniera clubu
lui, se vor putea antrena pe 
un teren sintetic de fotbal 
prevăzut cu gazon excelent, 
cu dimensiunile de 50/40 și o 
instalație de nocturnă. Inves
tiția s-a ridicat la 60:000 de 
euro.

•

Revine Stăncuță
Deva (C.M.) - Internațio

nalul echipei FC CIP Deva, 
Cristian Stăncuță, care a 
urmat un program de recu
perare în urma unei operații 
la genunchi, și-a reluat, la 
începutul săptămânii, antre
namentele alături de echipă. 
„Luni a fost la București la 
ultimul control și a primit 
aviz favorabil. Deocamdată 
are însă un program de 
pregătire separat de ceilalți 
componenți ai lotului și nu se 
pune problema să joace. Doar 
de la începutul lunii ianua
rie va avea același regim de 
pregătire ca întreaga echipă”, 
preciza Paul Grecu, vicepre- 
coHinfolo P1D

campioni mondiali

Ioana Furdui (locul I), dublă medaliată cu aur Horiana Sevastian, campioană mondială la cădeți

locul I în clasamentul pe 
națiuni cu 125 medalii. Pentru 
a avea o imagine și mai exactă 
a superiorității tricolorilor, 
trebuie precizat că aproxima
tiv 95% dintre titlurile mon
diale au revenit românilor.

O contribuție importantă la 
performanța României au avut 
sportivii de la CS Ryu Do 
Deva care au cucerit 12 meda
lii de aur și una de bronz. 
Competiția din Italia a fost 
supervizată de sensei Ilija Ior- 
ga, centura neagră 9 dan, înte
meietorul stilului fudokan, de 
președintele Federației Euro
pene de Karate Tradițional, 
Vladimir Iorga, centura nea
gră 9 dan și de Dan Stuparu, 
președintele FRKT. CS Ryu Do 
Deva a avut 10 sportivi în 
cadrul lotului național, iar opt 
diptre ei au reușit să devină 
campioni mondiali.

“Este cel mai mare succes 
din istoria clubului nostru și

După patru ore de dezba
teri uneori1 furtunoase, preșe
dintele acestei federații a fost 
reales Jurj Unciulean, din 
Constanța. La adunare au fost 
prezente 52 de cluburi din 
țară, din cele 70 afiliate.

Calendarul întrecerilor
Cu acest prilej s-a întocmit 

și calendarul întrecerilor 
interne și internaționale pen
tru anul 2006, calendar care 
este apreciat de mulți con
ducători de cluburi din Româ
nia mai bogat decât cele 
precedente. Ultima competiție 
din acest an este Concursul

Qn/dnOd Liber/țtoț/endpnemK 
de milioane:

• centrală termică
• week- eoU to 23, 24, 25 decem

brie, la cabana Floare de Stâncă din 
Munții Retezat pensiune completă. 
Inclusiv masa de Crăciun)

• televizor color
Cum pop participa?
Fă-ți un abonament pe trei luni sau 

prelungește-ți actualul abonament cu 
încă trei luni, până la data de 20 
decembrie și intră alături de noi în 
anul 20061

Trimite-ne o copie xerox după chi
tanță, la O.P. 1, C.P. 3, Deva, depu- 
ne-o în cutiile speciale Cuvântul Liber, 
sau vino cu ea chiar la redacție. Toate 
chitanțele vor participa la concurs.

Abonamentul pe mai multe luni îți 
aduce mai multe șanse de câștig!

Unde te pop abona?
- la sediul redacției Cuvântul Liber 

din Deva, Strada 22 Decembrie, 
numârul 37A;

- la poștă;
- sau dacă vrei ca volanții noștri sâ 

vină chiar la tine acasă, sună la 
numărul de telefon 211275, interior 

trebuie apreciat pe măsură, în 
ciuda faptului că este o oare
care inflație de medalii la 
karate pentru că România e 
lideră mondială la această dis
ciplină. Dincolo de talentul 
nativ al sportivilor, succesul 
s-a datorat seriozității în 
pregătire. în ultimele două

REZULTATELE SPORTIVILOR SEVERI

Categoria copii 6-7 ani
Ioana Furdui - locul 1 la kata indi
vidual
Categoria copii 10-11 ani
Ioana Furdui - locul I la kata echipe 
lulia Furdui - locul I la kata echipe 
Mădălina Maier Pușcaș - locul I la 
kata echipe
Categoria copii 12-13 ani
Florin Mureșan - locul I la kata 
echipe
- locul III la kata individual
- locul I Ja embu masculin
Ovidiu Crișan - locul I la embu

masculin

Internațional „Cupa Liber
tății” de la Timișoara, care se 
va desfășura în 10 decembrie 
și la care participă sportivi 
din nouă țări, între care, 
Italia, Germania, Rusia, Bul
garia, Serbia Muntenegru etc. 
La Timișoara și-a anunțat 
prezența omul care de opt ani 
este numit „Mister Olimpia”, 
ceea ce înseamnă titlul su
prem în culturism. Ne refe
rim la americanul Ronnje 
Colleman.

Județul Hunedoara va fi 
reprezentat la această com
petiție de Petrișor Popa și 
Valentin Guță.

8811, persoană de contact Cristina 
Picoiu.

Regulament:
La acest concurs nu pot participa 

angajații S.C. Inform Media S.R.L. și 
nici ludele acestora de gradul I și II. 

săptămâni înaintea turneului 
final, sportivii devenii au avut 
câte 2 antrenamente pe zi, 7 
zile din 7”, afirma Teodor 
Telembici, antrenor emerit, 
președintele CS Ryu Do Deva 
care a fost secondat la 
pregătirea devenilor de Dan 
Necșa.

Categoria cădeți 14-15 ani
Horiana Sevastian - locul I la kata 

individual
- locul I la kata 

, echipe
Categoria juniori 16-18 ani
Paula Sevastian - locul I la kata 

individual 
- locul I la kata echipe 

lulia Ciobanu - locul I la kata echipe 
Categoria copii 12-13 ani 
Sergiu Olariu - locul V la kata indi
vidual
Anca Golgoțan - locul V la kumite 

individual

Ronnie Colleman (Foto: epa)

Extragerea va avea loc, la sediul 
redăcției, în data de 21 decembrie

Numele câștigătorului va fi publi
cat în paginile ziarului din data de 
22 decembrie. 

. Succesl

JURNAL CUVÂm

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
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pe scurt ; rr - r
• Carte pentru fotbaliști. Fostul 
internațional brazilian Rai a lansat, joi, o 
carte cu sfaturi pentru jucătorii de fotbal 
care doresc să beneficieze de experiența sa. 
Rai descrie parcursul său ca jucător profe
sionist, modul cum a devenit campion mon
dial cu Brazilia în SUA, în 1994, și le oferă 
fotbaliștilor numeroase sfaturi. (M.F.)

• Mu tu a marcat. Atacantul Adrian Mutu a 
marcat un gol în partida pe care Juventus 
Torino, a terminat-o la egalitate, joi, în 
deplasare, scor 2-2 (0-1), în fața formației 
Fiorentina, în prima manșă a optimilor Cupei 
Italiei. Mutu a evoluat pe toată durata întâl
nirii și a înscris golul de 2-2 în minutul 68. 
(MF)

Noapte de vis 
în Giulesti

&
■ Rapid s-a calificat în 
16-imile Cupei UEFA, 
după ce a învins, cu 1- 
0, pe PAOK Salonic.

București (MF) Formația 
din Giulești a obținut a treia 
victorie consecutivă în Grupa 
G a Cupei UEFA și și-a asigu
rat calificarea în primăvara 
europeană, după o întrerupere 
de 32 de ani. Rapid este lide
ra clasamentului și are șanse 
să încheie grupa pe locul I. 
Tehnicianul Răzvan Lucescu a 
declarat, după meci, că Dum
nezeu i-a oferit o noapte magi
că, după ce Rapid a obținut ca
lificarea, la fel ca și formația 
Șahtior Donetk, antrenată de 
tatăl său, Mircea Lucescu.

Reînvie speranța pentru
Marius Măldărășanu, autorul unicului gol 
al partidei Rapid - Paok Salonic a declarat că 
nu se aștepta ca echipa sa să se califice. „Nu 
ne așteptam să ne calificăm, dar s-a văzut că 
se poate. Am câștigat datorită mobilizării 
deosebite. Păcat însă că oboseala își spune 
cuvântul și nu am realizat și în campionat par
cursul bun din UEFA”, a spus Măldărășanu.

(Foto; EPA)

FOTBAL / Rezultate din Cupe UEFA

Grupa E: :
Steaua Roșie Belgrad -AS Roma A 3-1 
Au marcat: Zigic '37, '86, Purovici '77 / blonda ’23
- La AS Roma, Cristian Chivu nu a evoluat fiind acciden
tat___________________________ _ ____________ •
FC Basel (Elveția) - Tromso (Norvegia) 4-3 
Au marcat: Petric '17, Delgado '61. Chipperfield '67, 
Degen '75 7 Strand '2, '29, Arst '19________ _________
RC Strasbourg a stat
Clasament: 1. Strasbourg - 7 puncte (3 jocuri); 2. FC Basel
- 6 p (3 j); 3. AS Roma - 4 p (3 j); 4. Steaua Roșie Bel
grad - 3 p (3 j); 5. Tromso - 3 p (4 j)________ ___________
Grapa F:
Levski Sofia - Olympique Marseille 1-0
A marcat: Yovov '56  

■ Andone a declarat 
că ȚSKA este cea mai 
titrată echipă pe care a 
învins-o ca antrenor.

București (MF) - Antreno
rul Ioan Andone a declarat că 
ȚSKA Moscova, deținătoarea 
Cupei UEFA și campioana Ru
siei, este cea mai titrată echi
pă pe care a învins-o în carie
ra de antrenor, după ce Dina
mo a câștigat meciul cu forma-

VfB Stuttgart a stat
Clasament: 1. Rapid - 9 puncte (3 jocuri); 2. Șahtior 
Donețk - 9 p (4 j); 3. VfB Stuttgart - 6 p (3 j); 4. PA(JK 
Salonic - 0 p (2 j). 5. Rennes - 0 p (2 j).
Rapid, Șahtior și VfB Stuttgart s-au calificat în 16-imi. 
Gruțxa H.
FC Sevilla - Vitoria Guimaraes 3-1
Au marcat: Saviola '10, '27, Abriano '39 7 Bena '44 
Beșiktaș - Zenif Sankt Petersburg T-T

Au marcat: Akin '25 / Gorșkov '30______________________ i
Bolton (Anglia) a stat
La Beșiktaș, Daniel Pancu nu a jucat fiind accidentat. 
Clasament: 1. Zenit Sankt Petersburg - 7 puncte (4 jocuri);
2. FC Sevilla - 6 p (3 j); 3. Boitori - 5 p (3 j); 4. Beșiktaș - 
2 p (3 j); 5.Vitoria Guimaraes - 1 p (3 j).

Dinamo București - ȚSKA Moscova
A marcat: VI. Munteanu '72

1-0

SC Heerenveen (Olanda) a stat
Clasament: 1. Levski - 6 puncte (3 jocuri); 2 Olympique 
- 6 p (3 j); 3. Dlnamo - 4 p (3 j), 4. ȚSKA - 4 p (4 j); 5. 
Heerenveen - 2 p (3 j)
Grupa G:
Rapid - PAOK Salonic 1-0
A marcat: Măldărășanu '45+1 >
Rennes - Șahtior Donețk
A marcat: Elano 38 (penalii)

0-1

___________________ _________________________________ __________ u !

tia rusă, scor 1-0, în etapa a 
IV-a a grupei F a Cupei UEFA. 
“Am făcut umneâ foarte bufi; 
în care ne-am schimbat doar 
atitudinea fată de ultimele 
partide din campionat, dar am 
ratat foarte mult. Cred că im
precizia atacantilor a fost cau
zată și de starea terenului. Ști
am că ȚSKA este o echipă pu
ternică, dar știam și că are 
puncte slabe, de care am profi-

Lideri la
■ Există posibilitatea 
ca două echipe româ
nești să joace în Liga 
Campionilor în 2007.

Posibilități de calificare
București (MF) - Dinamo se poate califi

ca în șaisprezecimile Cupei UEFA, indiferent 
de rezultatul meciului Heerenveen - Levski 
Sofia, din ultima etapă a grupei F, numai 
dacă va învinge, pe 14 decembrie, în depla
sare, pe Olympique Marseille. Dacă Dinamo 
obține un rezultat de egalitate la Marsilia, 
iar Heerenveen nu învinge pe Levski, atun
ci echipa română se califică în primăvara 
europeană. Dacă Dinamo obține un rezultat 
de egalitate la Marsilia, iar Heerenveen 
învinge la un gol diferență pe Levski, for
mația antrenată de Ioan Andone are șanse 
mai mici de calificare. Sunt situații în care 
Dinamo s-ar putea califica și în cazul unei 
înfrângeri la limită în Franța, cu condiția să 
marcheze cel puțin două goluri, iar Heeren- 
ven să nu învingă pe Levski.

București (MF) - România 
are în acest moment cel mai» 
bun coeficient UEFA în actua
la ediție a cupelor europene, 
dintre toate cele 52 de aso
ciații fotbalistice europene 
care s-au înscris în Liga Cam
pionilor și în Cupa UEFA. Da
torită parcursului foarte bun 
al celor trei formații Româ
nești angrenate în competi
țiile europene din actuala edi
ție, Steaua, Rapid și Dinamo 
România a acumulat un coefi
cient de 9.833, superior țărilor 
clasate pe următoarele locuri, 
după cum urmează: 2.Anglia 
(9.571), 3.1talia (9.071), 4.Spa- 
nia (8.214), 5. Rusia (7.750). 
Mai mult, România și-a con
solidat poziția a 15-a în clasa
mentul coeficienților care va

Revenire de la 0-2
Târgu Jiu (MF) - Echipele 

Pandurii Târgu Jiu și Otelul 
Galati au terminat la egalita
te, scor 2-2 (2-0), meciul sus
ținut, ieri, la Târgu Jiu, în 
etapa a XV-a a Diviziei A, ul
tima a turului: Pandurii a 
deschis scorul în minutul 36 
prin Disney. Popete a centrat 
de pe partea dreaptă, Glișcă a 
deviat în fata porții, iar min
gea a ajuns la Disney, care a 
înscris din patru metri. în 
minutul 41, Glișcă a majorat 

“Dumnezeu mi-a oferit o noap
te magică. Mama mi-a spus că 
tata trebuie să fie mândru că 
pășește în primăvara euro
peană, alături de fiul său. Este 
o mare realizare. Mă bucur 
pentru mine, pentru Rapid, 
pentru toti cei care au suferit 
în ultima perioadă alături de 
noi. Pentru noi azi este ziua 
Rapidului”, a spus Răzvan 
Lucescu.

Succes istoric
Lucescu a afirmat că Rapi

dul a obținut joi un succes is
toric. “Pentru Rapid este o 
seară magică, suntem foarte 
fericiți pentru acest succes is
toric, care a fost foarte mun
cit. Sunt mândru de acești bă
ieți minunați, care au obținut 

Intervențiile portarului Gaev au fost salvatoare pentru victoria dinamoviștilor

16-imile Cupei UEFA. “Din’ erearrrcazi].
*ȚSKA este cea mai titrată e- 

chipă pe care am învins-o în 
cariera de antrenor”, a spus 
Andone.

Regrete și speranțe
loan Andone și-a exprimat 

regretul că Dinamo nu se 
poate considera calificată în

Punctele cucerite de Steaua au contribuit mult la coeficientul UEFA 
al României dote epa)

conta pentru ediția 2007-2008 
a cupelor europene, mărindu- 
și avansul fată de Elveția, si
tuată pe locul 16. România a- 
re un coeficient de 24.457, față 
de 22.875 cât a acumulat Elve
ția în ultimele cinci ediții ale 
cupelor europene, incluzând- 
o pe cea din acest an. Dacă 

scorul pentru Pandurii. Ște
fan a executat o lovitură li
beră, mingea a fost respinsă 
de Zeciu cu capul până la 
Glișcă, iar acesta a înscris 
din 7 metri.

Crăciun a redus din dife
rență în minutul 52, după ce 
a marcat pentru Oțelul cu un 
șut de la aproximativ 25 de 
metri. Oțelul a egalat în min
utul 72, prin Ghidarcea, care 
a marcat cu capul după o cen
trare de la Munteanu.

Atacantul D. Niculae a hărțuit continuu defensiva grecilor (Foto: epa)

ceva ce nimeni nu se aștepta”, 
a adăugat Lucescu. Răzvan 
Lucescu consideră că Rapid a 
făcut o partidă foarte bună joi, 
în special în prima repriză. ”A 
fost un meci foarte disputat, 

păcate nu am reușit califi
carea în acest meci, minutul 
93 de la Sofia (n.r. - Dinamo 
a pierdut meciul cu Levski 
Sofia în minutul 93) ne va 
îngreuna în continuare mun
ca de calificare. Toti jucătorii 
s-au mobilizat* și s-au bătut 
pentru fiecare minge și dacă 

la finalul acestui sezon al 
cupelor europene România se 
clasează cel puțin pe locul 15 
în clasamentul coeficienților, 
două echipe, campioana și 
ocupanta locului doi din 
ediția 2006-2007 a Diviziei A, 
vor'fi înscrise în Liga Cam
pionilor în 2007-2008. 

Jucătorii lanis Zicu
Cosmin Moți nu vor 

putea evolua în jocul pe 
care Dinamo îl va dispu
ta pe 14 decembrie, la

o primă repriză foarte bună 
când puteam conduce cu 2 sau 
3-0, dar după pauză PAOK a 
echilibrat jocul și disperat a 
încercat să salveze ceva”, a 
comentat Lucescu.

(Foto. EPA)

am avea această atitudine și 
în campionatul intern nu 
știu cine ne-ar sta în cale”, 
a afirmat Andone, care a 
menționat că Dinamo va \ * 
merge la Marsilia la victorie, 
în ultima etapă, programată 
pe 14 decembrie, Dinamo va 
întâlni în deplasare pe 
Olympique.

Au criticat 
arbitrajul

Reimes (MF) - Arbitrul 
turc Selcuk Dereli a fost 
criticat de către antreno
rii Ladislau Bolbni și 
Mircea Lucescu după me
ciul Rennes - Șahtior Do
netk. „Șahtior a rupt rit
mul în repriza a doua, 
așa cum trebuia să o fa
că, iar arbitrul a contri
buit la acest lucru, chiar 
dacă nu a influențat re
zultatul”, a declarat an
trenorul echipei Rennes, 
Bolbni. Mircea Lucescu a 
spus că arbitrul a acordat 
prea multe cartonașe ti
tularilor. „Jucătorii mei 
au încercat să câștige 
timp, dar de fiecare dată 
s-au dat cartonașe pe care 
nu le meritau și pe care 
le vom plăti mai târziu”, 
a spus Lucescu.

Marsilia, în compania 
echipei Olympique, con
tând pentru etapa a V-a a 
grupei F din Cupa UEFA, 
deoarece au acumulat 
câte trei cartonașe gal- 

și sunt suspendați.
(Foto: EPA)
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Vând ap. 1 cameră (01)
rând cameră de cămin, zona Dacia, Deva, preț

19.000 ron, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 
17.

Vând ap. 2 camere (03)
• decomandate, parter, scurgere separată, 
centrală termică, bloc cărămidă, bun pentru 
birouri, cabinete, Deva,, zona gării, FRE sau 
schimb în centrul vechi, preț negociabil. Tel. 
220211,217888.
• Deva, Bdul Decebal, decomandate, reparti
toare, gaz contorizat,. gresie, faianță, etaj 6, 
lângă farmacie, preț 1,300 mid. lei, negociabil.

. Tel. 217413,229783. ’

Deva, M. Kogălniceanu, circuit, contorizări, 
interfon, îmbunătățiri, prețul pieței. Tel. 215526.
• semidecomandate, lufiu Maniu, amenajat, 
termopane, gresie, faianță, preț 950 milioane lei. 
Tel. 0721/708708.
• Simeria, parchet, centrală termică, mobilă de 
bucătărie, etaj 2, preț 550 milioane lei. Tel. 
0720/505771,0721/446708.
• urgent, cărămidă, decomandate, modificări, 
balcon, 2 focuri gaz, contorizări, repartitoare, 
rolete exterioare, interfon, etaj 4, Minerului, preț 
85.000 ron, negociabil. Tel. 0722/857606, 
0766/763615.
• urgent, circuit, balcon închis, parchet, gresie, 
faianță, calorifere noi, proiect centrală termică, 
preț 880 milioane lei, negociabil, zona Miorița. 
Tel. 0742/019418.
• urgent, decomandate, centrală termică, 
balcon închis, parchet, gresie, faianță, zona I. 
Maniu, preț 960 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/019418.
• urgent, etaj 1, Al. Moților, bloc cărămidă, 
parchet, gresie, faianță, modificări interioare, 
contorizări apă, gaz, geam la baie, fără balcon, 
preț 580 milioane lei. Tel. 227698,0742/564654.
• urgent, semidecomandate, parchet, gresie, 
faianță, lavabil, repartitoare, balcon, zona Al. 
Lalelelor, etaj 2, preț 28.000 euro. Tel. 223555, 
0742/290024.
• urgent, Simeria, foarte modern amenajat, 
parchet, centrală, termopane, preț 510 milioane 
lei. Tel. 0721/446708,0720/505771.
• urgent,Simeria, zonă ultracentrală, etaj inter
mediar, foarte plăcut, preț 820 milioane lei. Tel. 
0721/446708,0720/505771.
• gresie + faianță în baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizări, lavabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• fără Îmbunătățiri, contorizări, preț 550 mii. 
neg., tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• dec, parchet, bucătărie modificată, totul 
contorizat, zona Minerului, preț820 mii. neg., tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
• etaj 3, decomandate, st 60 mp, gresie, faianță, 
contorizări, balcon, modificări interioare, 
Dorobanți, preț 30.000 euro, tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (Casa Betania)
• etaj 2, decomandate, repartitoare, contorizări, 
boxă, balcon, luliu Maniu, preț 110.000 ron, tel. 
223400,0741/120722,0721/436384. (Casa Betania)
• zona Qojdu, etaj intermediar, dec., apometre, 
gaz contorizat, repartitoare, apartament tip 
standard, interfon, preț 90.000 lei, tel. 0745- 
302200,232808, (Fiesta Nora)

• zona Zamfirescu, semidec., 52 mp, parchet, 
gresie, faianță, apometre, gaz 2 focuri, preț 
85.000 lei, tel. 0723-251498,232808. (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, de*c„ 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, modificat 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 
bună, fără amenajări, ofer diferență tel. 0723-
251498.232808. (Fiesta Nora)
• zona Mărâști, etaj intermediar, dec., 
modificări, parchet balcon închis, apometre, gaz 
2 focuri, repartitoare, preț 95.000 RON, tel. 
0745302200,232809. (Fiesta Nora)
• zona Mărâști, bine întreținut dec., fără 
modificări și amenajări, toate contorizările, 
parchet preț 76.000 lei, negociabil, tel. 0723-
251498.232809. (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)
• zona Liliacului, dec., contorizări, ocupabil 
imediat, preț 990 mii., neg., tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Bălcescu Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, conto
rizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc., preț 
1,2 mid., neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Progresul, et intermediar, dec., multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat ocupabil imediat, preț 95.000 RON, neg., 
tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• regent, zona Al. Streiului, centrală termică et 
intermediar, dec., îmbunătățiri, preț 510 mii., 
neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• oferim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Gojdu,et 2, din cărămidă bine întreținut 
preț 850 mii., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika) .
• Ocazie! Urgent, zona Al. Streiului, decoman
date, hol mare, central, etaj intermediar, 
centrală termică Ocupabil imediat! Preț: 
37.000Ron. Tel: 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Astoria, semidec., parchet, contorizări, 
balcon, etf, s 51 mp, preț 850 mii. lei, neg. Tel. 

718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)

• zona teatru, parchet, jaluzele exterioare, 
semidec., et. intermediar. Preț 350 mii., neg. Tel. 
718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• zona Bejan, bloc turn, nu ultimul etaj dec., 
contorizări, preț 36000 RON, tel. 224296, 
0788361782. (Garant Consulting)
• zona Bejan semidec., contorizări, et 1, 
ocupabil imediat preț 50000 RON, negociabil, tel. 
224296,0788361782. (Garant Consulting)
• zona Zamfirescu, et 2, dec., contorizări, 
balcon, suprafața 50 mp, baie cu geam, preț 
30.000 euro, tel. 0745-367893. (Garant Consulting)

• zona Scărișoara, semidecomandate, apo
metre, balcon, instalații sanitare noi, acoperit cu 
izolație italiană preț720 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zonă centrală etaj intermediar, decomandate, 
st 55 mp, modificat termopan, centrală termică 
parchet, faianță mobilă de bucătărie, bine 
întreținut, peț 1,200 mid. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)

• zona AL Streiului, semidecomandate, centrală 
termică termopane, mobilat, ușă_ metalică 
acoperit cu izolație italiană balcon închis, preț 
650 milioane lei, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zona Băkescu, decomandate, etaj 1, modi
ficat îmbunătățiri, apometre, repartitoare, bal
con, bine întreținut ocupabil imediat, preț 830 
mii. lei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000 SRL)

—'i
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Cabinet medical “ECHINACEA” 
- dr. GHIȚĂ CARMEN, 

medic specialist medicină generală - 
pediatrie, homeopatie, acupunctură, 

Deva, Str. Dorobanți, bl. 22, sc. C, 
ap. 25, tel. 0254-219999 sau 
0254-234815, 0722/567208.

cu program de funcționare NON-STOP: 
B eliberează zilnic rețete gratuite și compensate 

18 au singurul depozit de medicamente din Hunedoara 

18 servirea va fi promută și iu cantitatea dorită
- tel.: 748199; 748080 |

ta Rrtru sănW®*

’ situată pe b-dul Dacia. bl 28.parter 
W sfera toată gama de medicamente. - '■

•1 aduse țehnico-medicale «produse cos»®-, 
tice «produse pentru copii 

•toată gama de vitamine «ceaiuri. - 
Eliberează rețete în regim gratuit și compeișsat 
Orar: Eunl-Vineri: O8.0O-2O.flB

Sâmbătă: 08.00-15.00
Duminică: 09.00-13.00 

Relația telefonul: 230135

DACIAPHARM

L MK

f 

II.
Ș'

FARMACIA LAffl
Situată pe b-dul Decebal. bl. K, parter. 

r FliL râvaTfi ratele în orofuit «î rnimwiint
r vx -* -* • - ** —---- ----------lî------- •-tq ororn rocrra garTKJ oa nwcnconwrire.

♦ vitamine și minerale ♦ suplimente nutritive 
♦ produse naturiste ♦ ceaiuri ♦ produse pentru 

copil * produse cosmetice

orar: luni vineri: 08.00-2'6.60 
sâmbătă: 08.00-14.00

Șoferi țoală gamade, medican

<produse.tehnlccL-rnedlcaleK7i».: 
e4ma.de vitamin^l^ 

^-produse cosmeticegSiMffliBMM 
.-produse' pentru copilPBQsInl" 
Eliberează rețert^tn regim grațuii 
.Orar; Luni ,Vi nej-i:.07-30-20. QQ’?®». 
5$Wsambătaî:08,00-16.00^W

4. Preț, două puncte, 
QIITTP (TTlilinîlTIP = mii.

5. Tel., două puncte 6. Prefix și număr 
de telefon

iar mii = M)

01 - Vând ap. 1 cameră

02 - Cumpăr ap. 1 cameră
03 - Vând ap. 2 camere

04 - Cumpăr ap. 2 camere
05 - Vând ap. 3 camere

06 - Cumpăr ap. 3 camere 

07 - Vând ap. 4 camere 

08 - Cumpăr ap. 4 camere 
09 - Vând ap. 5, 6 camere
10 - Cumpăr ap. 5, 6

camere
11 - Vând ap. la casă

12 - Cumpăr ap. la casă

13 - Vând case, vile
14 - Cumpăr case

15 - Vând case de vacantă

16 - Cumpăr case de vacantă
17 - Vând case la tară

18 - Cumpăr case la tară

19 - Vând garsoniere

20 - Cumpăr garsoniere

21 - Vând terenuri
22 - Cumpăr terenuri

23 - Vând locuri de veci

24 - Cumpăr locuri de veci

25 - Vând spatii comerciale

26 - Cumpăr spatii comerciale

27 Vând alte imobile
28 - Cumpăr alte imohile
28 - Imobile chirii
30 - Imobile schimb
31 - Vând finanțe
32 - Cumpăr finanțe
33 - Asocieri
34 - Oferte împrumuturi
35 - Solicitări împrumuturi
36 - Auto românești - 

Vânzări
37 - Auto străine - Vânzări
38 - Microbuze, dube
39 - Camioane, remorci
40 - Utilaje, unelte, industriale 

și agricole
41 - Moto-velo
42 - Piese, accesorii
43 - Garaje
44 - Auto - Cumpărări
45 - Auto - Chirii
46 - Auto - Schimb
47 - Mobilier și interioare
48 - Televizoare
49 - Audio-video, antene și

instalații satelit
50 - Aparate foto și telefonice
51 - Calculatoare și accesorii

52 - îmbrăcăminte, încălță

minte, articole sport
53 - Materiale de 

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

reviste
56 ■ Electrocasnice
57 - Plantari animale, 

agmal intentare
58 - Medicamente, 

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

muncă
74 - Oferte locuri de muncă

Obstetrică^inccoiotfic

Dt. Paula Luculescu

Dr. Delia Blendea

Anca Mlhâlcea

Situată pe Str.Unirii, nr.5, Orăștie oferă 
produse specifice farmaciilor umane, precum și: 
- ceaiuri, vitamine, suplimente nutritive, produse 

pentru copii.
Farmacia eliberează rețete în regim gratuit si 
compensat. Programul “inimi pentru inimi*’

Orar: Lum-vineri 08.00-20.00
Sâmbătă 08.00-14.00
Duminică 09.00-12.00

Relații la 
telefonul 
241505.

SANĂTATEA E PE PRIMUL LOC!

Ea Situată pe str. M.Eminescu, bl. 1
(lângă fosta piață a rușilor). 

Vă oferă toată gama de medicamente, 
vitamine și minerale - suplimente nutritive - produse naturiste 

ceaiuri - produse pentru copii - produse cosmetice
Eliberează rețete în regim gratuit și compensat.
Oran Luni-Vineri: 08.00-21.00 

Sâmbătă :09.00-15.00 
Duminică: 09.00-14.00 î

Relații la telefonul: 219749 |

Programul “inimi pentru inimi”

HYGEIA DAVA - farmacia pentru sănătatea tal

e4ma.de
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• 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)
• în zonă centrală, etaj 3 din 4, contorizări, 
neamenajat, bloc cărămidă, liber, exclus credit, 
preț 980 milioane lei. Tel. 0745/640725,206003. 
(Ag. Mimason)
• foarte urgent, în spate la Banca Transilvania, 
etaj 2, sdec., baie amenajată, contorizări, liber, 
accept credit, preț 650 milioane lei. Tel. 
0745/640725,206003. (Ag. Mimason)
• urgent. In zona Sala Sporturilor, modificat, 
baie amenajată, contorizări, liber, preț 590 
milioane lei, neg. Tel. 0745/159608,206003. (Ag. 
Mimason)
• zona împăratul Traian, etaj 2, sdec., neame
najat, 2 balcoane, 50 mp, contorizări, gaz 2 
focuri, preț 31.000 euro. Tel. 0745/159608,206003. 
(Ag. Mimason)
• zona Magazinului Tineretului, etaj 1, dec., 56 
mp, 2 balcoane, parchet, gresie, faianță, centrală 
termică, preț 1,35 mid. lei. Tel. 0745/253413, 
206003. (Ag. Mimason)
• foarte urgent, motiv de emigrare, sdec., 
balcon închis, bucătărie modificată, 2 focuri gaz, 
etaj 2, Zamfirescu, preț 820 milioane lei, neg.Tel. 
0742/019418. (Ag. Prima Invest)
• urgent, dec, 2 balcoane, parchet, gresie, 
faianță, zugrăvit recent, etaj 4 din 7, zona 
Decebal, ocupabil imediat, preț 1,1 mid. lei, neg. 
Tel. 0742/019418. (Ag. Prima Invest)
• urgent, dec, Deva, zonă ultracentrală, etaj 
intermediar, 55 mp, balcon închis, parchet, 
interfon, contorizări complete, preț 1,1 mid. lei. 
Tel. 0726/710903. (Ag. Prima Invest)
• urgent, Deva, Bdul luliu Maniu, dec., 55 mp, 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, preț 960 
milioane lei, neg. Tel. 0722/564004. (Ag. Prima 
Invest)
• sdec, contorizări, etaj intermediar, gresie, 
faianță, urgent! preț foarte bun, 690 milioane lei. 
Tel. 0740/126029. (Ag. Prima Invest)
• dec, etaj 1, piață, centrală termică, parchet, 
gresie, faianță, 2 balcoane, 57 mp, preț 1,4 mid. 
lei, neg. Tel. 0740/210780. (Ag. Prima Invest)
• urgent, Deva, zona Centrofarm, etaj 1, 
contorizări, preț 690 milioane lei. Tel. 
0726/710903. (Ag. Prima Invest)
• dec, balcon, contorizări, fără îmbunătățiri, 
etaj 2, zona Lido, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0740/210780. (Ag. Prima Invest)
• dec, balcon închis, contorizări, bucătărie 
modificată, etaj 4, Bdul Decebal, preț 1,2 mid. lei, 
neg. Tel. 0740/210780. (Ag. Prima Invest)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• 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. 0745-302200. 
232808. (Fiesta Nora)
• zonă bună, nu contează starea, de preferat et. 
intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)
• urgent. Deva, zonă bună, plata-imediat. Tel. 
215212. (Ag. Prima Invest)

Vând ap. 3 camere (05)
• Deva, Dorobanți, etaj 2, 2 băi, un balcon, 
contorizări, parchet, lavabil alb, faianță Tel. 
0724/363700.
• decomandate, 3 balcoane, termopan, 2 băi, 
debara ÎOO mp, îmbunătățiri, zona Ulpița etaj 8. 
Tel. 215735.
• Simeria finisaje moderne, ideal pentru priva
tizare, preț 900 milioane lei. Tel. 0720/505771, 
0721/446708.
• Orâștie, Str. Mureșului, parter, termopane, 
multiple îmbunătățiri, preț negociabil. Tel. 
241837.
• urgent, etaj 3, bloc de cărămidă balcon, 
contorizări, repartitoare, ocupabil imediat, N. 
Bâlcescu, Deva, preț 125.000 ron. negociabil. Tel. 
0745/888619.
■ 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)
• zona Gojdu, etaj 2, bloc de cărămidă neame
najat și fără modificări, contorizat apă, gaz, 
repartitoare căldură balcon mare închis, bine 
întreținut, vedere în 2 părți, preț 118.000 lei, tel. 
0723-25498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, balcon mare închis, centrală 
termică parchet bine întreținut, gresie, faianță 
bucătărie modificată ocupabil imediat, preț 
135.000 lei, telefoane 0745-302200,232808. (Fiesta 
Nora)
• foarte urgent, et 3, zona Minerului, cu centrală 
termică în garanție, parchet laminat, gresie, 
fajjnță ocupabil în timp scurt, preț 77.000 RON, 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Micul Dallas, de lux, et. 2, cu garaj și 
boxă suprafață mare, baie superamenajată (cu 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg., tel. 0745/253662. (Evrika)

• zona G. Enescu, et. 1, 98 mp, bine împărțit, 
dec., hol mare central, gaz 2 focuri, parchet fără 
amenajări de ultimă oră preț 1,29 mid., neg, tel, 
211587,0745/253662. (Evrika)

AJ.V.P.S. Hunedoara
ANUNȚ

în data de O5.12.2OO5, ora 15.00, la sediul Clubului de vânătoare 
și pescuit sportiv Hunedoara din Bulevardul 1848, nr. 19, va avea 
loc Adunarea generală a pescarilor acestui club.
Pot participa membrii pescari vizați pe anul 2005.
Ordinea de zi:

darea de seamă privind activitatea comitetului clubului 
de la ultimele alegeri și până la zi și planul de măsuri pentru 
următorii 4 ani;

alegerea delegaților pentru Adunarea generală a 
clubului.

în caz de neprezentare a 51% din membrii clubului Adunarea 
generală se replanifică la o dată pe care o vom comunica. (35565)

OFERTĂ DE SĂRBĂTORI
• Ol9i TV • Max TV •Foc, TV

- Instalații recepție fără abonament
- Toată gama de produse PANASONIC: audio, video, foto.

La cele mai avantajoase prețuri prin Devasat Shop, 
str. Avram lancu, bl. HI. Tel. 216.196.

(34471)

S.C. TRIDENT TRANS TEX S.R.L. angajează 
în vederea deschiderii unui HYPERMARKET în Deva, foști 
ofițeri M.I. pentru agenți pază.

OFERIM: pachet salarial motivant, mediu de lucru 
dinamic și modern.

CV-urile se trimit la sediul firmei pe str. Arad, nr. 42, Sibiu, 
prin fax la 0269/219338 sau E-mail: ru@tridenttranstex.ro 
Informații suplimentare la telefon: 0269/241311. <355401

• zona L Creangă et 3, superamenajat și finisat 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră 
preț 64000 euro, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Zamfireiseu, et. 1, bloc de cărămidă 
centrală termică gresie, faianță ocupabil 
imediat. Preț: 129.000 RON. Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• Hunedoara, semidec, zona OM+gară. CT, et. 
1 (la bloc tip vilă). Preț 120.000 RON, neg. Tel. 
718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• zonă centrală balcon închis, bine întreținut 
boiler, ideal pentru privatizare. Preț 750 mii, neg. 
Tel. 718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• zona Dacia, semidecomandate, parter, st 45 
mp, parchet, repartitoare, interfon la scară bine 
întreținut preț 800 milioane lei, negociabil. Tel. 
235208 0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zonă centrală modificat din 4 camere, 
centrală termică termopane, living, bucătărie 
modificată foarte bine amenajat, etaj interme
diar, preț 62.000 euro. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000 SRL)
• zona Bâlcescu, dec., balcon, contorizări, preț 
130.000 RON, telefon 0740013971. (Garant 
Consulting)
■ zona Minerului, amenajări moderne (geam 
termopan, gresie, faianță CT etc), preț 90.000 lei 
RON neg, tel. 0740013971. (Garant Consulting)
• 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, nego
ciabil, 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)
• urgent, dec, balcon închis, 2 băi, parchet, 
contorizări, ocupabil imediat, etaj 3. zona piață 
preț 38.000 euro, neg. Tel. 0742/019418. (Ag. 
Prima Invest)
• urgent, Deva, zonă bună etaj 3, parchet, 
balcon, centrală termică preț 800 milioane lei, 
neg. Tel. 215212. (Ag. Prima Invest)
• sdec, contorizări, etaj intermediar, zona 
Gojdu, Deva, 2 balcoane, parchet, preț 13 mid. 
lei. Tel. 0740/126029. (Ag. Prima Invest)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• zona Eiminesed, Crișului, Teilor, Minerului, etaj 
intermediar, semidec., cu/fără amenajări, se 
oferă preț bun, cu plata azi, este -urgent- nu 
ezita, tel. 0723-251498 232808 (Fiesta Nora)
• In Deva, zonă bună dec., cu sau fără 
amenajări, se oferă prețul pieței, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând ap. 4 camere (07)
• urgent, decomandate, 90 mp, 2 băi, 2 bal
coane, contorizări, etaj 1, str. Zamfirescu, Deva, 
preț 1,5 mid. lei, negociabil. Tel. 0726/043786.
• 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)
• 2băi,2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat, parchet, loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mid., neg., tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ocazie! Urgent, et. 1, Zona Zamfirescu, deco
mandate, hol central, contorizări, 2 băi, 2 
balcoane, bine întreținut ocupabil în 7 zile, st 95 
mp. Preț 155.000 RON. Tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Mkro3, semidec., 2 băi, 3 balcoane, unul 
închis cu termopan, gresie, faianță, parchet 
laminat, C.T, calorifere noi, mobilat la comandă 
ușă metalică interfon. Preț 39.500 euro, neg. Tel. 
718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• zonă centrală st 100 mp, decomandate, etaj 
intermediar, centrală termică 2 băi, balcon, 
parchet in camere, ușă nouă bloc din cărămidă 
garaj sub bloc, preț 75.000 euro. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• zonă bună decomandate, st 90 mp, 2 băi, 2 
balcoane, 2 boxe, contorizări, fără îmbunătățiri, 
etaj intermediar, preț 1,350 mid. Lei. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
• zona Ion Creangă et. 2, decomandate, 
contorizări, preț negociabil, tel. 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• zona Bâlcescu, et. Intermediar, amenajări 
moderne (gresie, faianță, parchet, geam 
termopan, centrală termică) cu garaj, preț 45.000 
euro neg, tel. 0740/013971. (Garant Consulting)
• zona Avram lancu, transformat în 3 camere, 
etaj intermediar, amenajări moderne (geam 
termopan, CT, gresie, faianță parchet, etc), preț 
60000 RON, tel. 0740013971. (Garant Consulting)
• Deva, ultracentral, 2 băi, 3 balcoane închise și 
încălzite, termopan integral, C.T., parchet stejar, 
mobilă bucătărie, interfon, etaj 8 din 8, lift, 
hidroizolație nouă. Preț 60.000 euro neg. Tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)

Vând case, vile (13)
• casă mare, 7 camere, gaz, apă curte, grădină 
curent trifazic. Tel. 0721/865195.
• casă nouă zonă bună P+l, 6 camere, 
bucătărie, 2 băi, garaj, bucătărie vară st 1000 
mp, preț negociabil. Tel. 0747/631109.
• Deva, ultracentzal, 3 camere, bucătărie, baie, 
cămară 2 holuri, centrală gaz, curte, grădină 
garaj, magazie. Relații tel. 0254/212569.
• Deva, zonă centrală casă curte și grădină 500 
mp, ideală și pentru afaceri, preț negociabil. Tel. 
0721/978548
■ Hunedoara, Boș, casă 3 camere mari, pivniță 
hol, pod, garaj, grădină mare, acces gaz, apă 
preț 900 milioane lei. Tel. 0254/711277, 

0721/788037.
• Skneria, Str. Fabricii, nr. 1,3 camere, 2 holuri, 
baie, bucătărie,demisol, pivniță gaz, canalizare, 
boltă de vie peste curte. Tel. 241695.
• Simeria, zonă centrală construcție nouă P+E, 
finisaje moderne, preț 55.000 euro, negociabil. 
Tel. 0720/505771,0721/446708.
• urgent, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
laminat, centrală curte, grădină Simeria, zonă 
bună preț 1,200 mid. lei. Tel. 0721/446708, 
0720/505771.
• In Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• Hunedoara, casă din cărămidă 3 camere, 
bucătărie, baie, cămara, pivniță garaj, curte, 
grădină gaz, apă canalizare. Preț 1,100 mid., 
neg. Tel. 718833, 745374, 0740-130413, 0720- 
542223. (Partener-Hunedoara)
• zona Piață 2 corpuri, bucătărie, pivniță baie, 
garaj, grăaină gaz, apă, canalizare. Preț 1,300 
mid., neg. Tel. 718833,745374,0740-130413,0720- 
542223. (Partener-Hunedoara)
• zonă centrală 2 camere, bucătărie, hol, baie, 
gresie, faianță centrală termică, tavane false, 
spoturi, sc 80 mp, st 453 mp, garaj, grădină 
curte, anexe, preț 2,600 mid. lei. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
• zonă centrală P+l. 4 camere, 3 băi, 2 garaje, 
scară interioară, gresie, faianță centrală 
termică, grădină curte, st 350 mp, renovată la 
cheie, preț 4 mid. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000 SRL)
• zona Parc, 4 camere, 3 băi, bucătărie 
modernizări (centrală termică gresie, faianță 
parchet), curte, grădină preț400.000 RON, nego
ciabil, tel. 0740013971. (Garant Consulting)
• in zona Casei de Cultură 3 camere, hol, baie, 
bucătărie, curte, garaj, grădină construcție 1970, 
solidă cu planșeu, suportă extindere, sc 146 mp, 
st 535 mp, preț 115.000 euro, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• In zona Călugăreni, construcție D+P, cu 2 
camere, bucătărie, baie, hol, pe nivel, parchet 
gresie, faianță centrală termică curte, st 320 
mp, preț 120.000 euro, neg. Tel. 206003,230324. 
(Ag. Mimason)
• în zona Judecătoriei, construcție bună dar 
■modestă o cameră hol, baie, bucătărie, garaj 
foarte mare care poate fi transformat în camere, 
curte, gaz, apă canalizare, preț 1,6 mid. lei, ușor 
neg. Tel. 206003,230324. (Ag. Mimason)
• In zonă centrală 2 camere, hol, baie, 
bucătărie, curte, grădină st 500 mp, pretabil 
firmă preț 78.000 euro, neg. Tel. 206003,230324. 
(Ag. Mimason)
• zona Ion Creangă, Deva, 3 camere, baie, 
bucătărie, apă gaz, canalizare, curte și grădină 
st 600 mp, preț ZI mid. lei. Tel. 0726/710903. (Ag. 
Prima Invest)

Cumpăr casă (14)
• urgent, casă cu grădină Deva sau Simeria, 
plata imediat. Tel. 215212. (Ag. Prima Invest)

Vând case de vacanță (15)
• P+l cu terasă în stațiunea Geoagiu Băi și VW 
Golf 1993, stare perfectă preț convenabil. Tel 

0254/241044.

Vând case la țară (17)
• 3 camere, hol, cămară beci, curte mare, 
dependințe 2 camere, în comuna Dobra, sat 
Fâgețel, la 2 km de la șosea Tel. 0724/065448.
• Beriu,5camere, anexe,grădinăTel. 246184.
• casă cu anexe, preț negociabil. Relații la tel. 
0722/231965.
• urgent, Bobâlna, toate facilitățile, utilată 
foarte modem, terenuri aferente, preț 1,200 mid. 
lei. Tel. 0721/446708 0720/505771.
• urgent, Rapotțel stare foarte bună grădină 
sau schimb cu cameră cămin plus diferență Tel. 
0721/446708,0720/505771.
• urgent, Sântandrei, 2 camere, bucătărie, 
anexe, grădină800 mp, preț 850 milioane lei. Tel. 
0745/253413.
• vând sau schimb cu apartament în Deva casă 
nouă Boholt, bucătărie vară, garaj. 2 fântâni, 
una minerală, canalizare, hidrofor, centrală 
termică termopan, pomi fructiferi, 5000 mp 
teren. Tel. 229256,226352,0720/677035.
• casă 2 corpuri, la 18 km de Deva teren st 
10.900 mp, 3 camere + hol, în primul corp, garaj, 
corpul 2 cu living, bucătărie, 2 băi, centrală 
termică pe lemne, anexe, totul superb, zonă 
pitorească preț 170.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/577366. (Casa Betania)
• casă 2 camere, garaj, curte, grădină st 2100 
mp, gaz 2 focuri, apă canalizare, Băcia preț 
110.000 ron, neg. tel. 223400, 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)
• Mdiăileni, jud Hunedoara, st 1300 mp 
(teren+casă), utilități în zonă ideal pentru casă 
de vacanță Preț 9500 euro neg. Tel. 0746-225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)

Vând garsoniere (19)
• foarte urgent, cartier Dacia, stare excelentă 
contorizări, ocupabilăîn scurt timp, preț foarte 
bun, negociabil. Tel. 0745/582117.
• Simeria, zonă centrală etaj intermediar, preț 
450 milioane lei. Tel. 0720/505771,0721/446708.
• etaj intermediar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet, contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 1, dec., balcon închis, contorizări, vedere 
la stradă Zamfirescu, preț 75.000 ron, tel. 223400, 
0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)

• etaj 2, dec., gresie, faianță apometre, Dacia, 
Deva preț 58.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• stare bună in Deva preț 450.000 mii., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• 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 contorizări, preț 83.000 
lei, tel. 0745-302200,232808. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etaj 1, modificări, 40 mp, parchet, 
gresie, faianță, apometre, gaz 2 focuri, foarte 
bine întreținută preț 78000 lei, 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)
• 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, in Deva în zone și la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Micro 6, bucătărie, baie, ușă ștejar, 
cabină duș, boiler. Preț 260 mii, neg. Tel. 718833, 
745374, 0740-130413, 0720-542223. (Partener- 
Hunedoara)
• zona Dorobanți, etaj intermediar, decoman
date, 47 mp, 2 balcoane, gresie, faianță totul 
contorizat, preț 860 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zona Gojdu, etaj intermediar, 47 mp, deco
mandate, parchet, bine întreținută preț 850 
milioane lei.) Tel. 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000 SRL)
■ zona Eminescu, etaj intermediar, balcon 
închis, apometre, gaz contorizat, bine 
întreținută preț 550 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/985256.(Rocan 3000 SRL)
• zona Decebal dec, contorizări, pachet, balcon 
închis, Preț 23.000 euro. Tel. 224296,0788361782. 
(Garant Consulting)
• luliu Maniu, et intermediar, sdec, suprafața 
30 mp, baie și bucătărie, balcon, termopane, 
conotrizari, preț 17.000 euro, tel. 0745-367893. 
(Garant Consulting)
• conf. 1, dec, buc., baie, balcon mare, suprafața 
peste 35 mp, zona Liceul Auto, preț discutabil, 
tel. 0741-154401, 227542 seara (Garant 
Consulting)
• zona B-dul Decebal, et. 7, dec, amenajat, 
21.000 euro, tel. 0745-367893. (Garant Consulting)

• dec, etaj intermediar, contorizări, Deva zona 
Dacia preț440 milioane lei. Tel. 0740/126029. (Ag. 
Prima Invest)

Cumpâr garsoniere (20)
■ urgent, zona piață Decebal, I. Maniu, 
Zamfirescu, dec/semidec, cu balcon, se oferă 
plata imediat, tel. 0723-251498 232808 (Fiesta 
Nora)
• In zonă liniștită de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata imediat Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• in Hunedoara, zona I. Creangă, zona teatru. 
Tel. 718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)

Vând terenuri (21)
• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
0254/211124.
• 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 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• intravilan 8000 mp, fs 41 m, facilități apă gaz, 
curent, zona Sântandrei, preț 6 euro mp. Tel. 
223555,0742/290024.
• intravilan In Băcia 3800 mp, preț 5 euro mp 
sau schimb cu garsonieră în Deva Tel. 
0722/161644.
• intravilan, 3600 mp, în Băcia toate facilitățile, 
apă canalizare, gaz, curent preț 5 euro mp, fără 
intermediari. Tei. 0724/388452.
• intravilan, 4600 mp, CF, in Tâmpa la 14 km de 
Deva șosea asfaltată conducte de apă gaz, 
canalizare la poartă construcții demolabile din 
cărămidă posibilități parcelare și racordare la 
calea ferată Simeria - Petroșani, 0729/055585, 
0747/490353.
• loc de casă Simeria zonă cu canalizare, 1100 
mp, fs 16 m, preț 18 euro mp. Tel. 0720/505771, 
0721/446708
• loc de casă grădină intravilan, posibilități apă 
curent electric, 986 mp, în centrul comunei 
Dobra. Tel. 0254/719902,0254/229454.
• urgent loc de casă 1000 mp. grădină 9500 mp, 
între case la Șoimuș, preț 18000 euro, negociabil. 
Tel. 0742/019418
• urgent, intravilan, Simeria 1167 mp, fs 30 m, 
toate utilitățile, preț 6,5 euro mp. Tel. 
0721/446708 0720/505771.
• intravilan, intersecția Sântuhalm-Hunedoara 
5200 mp, fs 22 m, la șosea toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)
• zona Simeria, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
• intravilan, Zăvoi, 3500 mp, 2 fronturi stradale, 
fs 70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070106, 0726/195925. (Imob 
Eurobusiness)
• zona Dacia, Deva 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(imob Eurobusiness)
• Intravilan, zona Zăvoi. între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
• intravilan, in zonă industrială st 7860 mp, front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trafo la 150 metri, apă curentă în spatele 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg., tel. 
223400,0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, la DN7, în zonă industrială st 
150.000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces 
din 2 părți, zonaSîntandrei, preț 12 euro/mp. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• 140 parcele, din care vândute sunt 80, in zonă 
rezidențială cu suprafețe de 480-680 mp, Deva 
preț. 16-19 euro/mp, tei. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (Casa Betania)

• intravilan, In Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228 0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, In zona de locuințe Zăvoi, st 1.000 
mp, front stradal 18 m, toate facilitățile. Preț 32 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(Casa Betania)
• intravilan, la DN 7, Sîr tandrei, st 3315 mp, front
stradal 18 m, toate utilitățile, preț 31 euro/mp, 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. (Casa 
Betania) •
• 2 parcele cu st 646 mp fiecare, în zona M. 
Sadoveanu (Zăvoi), gaz metan și curent electric 
în zonă preț 37 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• intravilan, In zonă industrială (zona Macon), 
st 4280 mp, front stradal 30 m, toate facilitățile, 
preț 11 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688, 
•724/169303. (Casa Betania)
• intravilan, st 600 mp, toate facilitățile. Deva 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228. (Casa Betania)
• intravilan, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• intra vian 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)
• MravRan 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)
• In Deva, mai multe parcele, zonă rezidențială 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• ocaziei pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună preț32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• 1000 mp, Deva zona Cetății. Preț 15 euro/mp. 
Tel. 718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• zona tuli st 85.000 mp, fs 200 ml, acces 
din 2 părți, utilitățile sunt în apropiere, la DN 7, 
ideal pentru construcții case, preț 25 euro mp. 
Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• zonă bună intravilan, st 5100 x 3, apă gaz, 
curent, canalizare pe teren, fs 75 ml, acces auto, 
ideal pentru construcții case, panoramă extra
ordinară preț 33 euro mp. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
• zonă buiă intravilan, st 22.000 mp, fs 100 ml, 
acces auto, utilitățile sunt în apropiere la DN 7, 
preț 20 euro mp. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 
3000 SRL)
• Zona Săriturialm, st = 3000 mp^S = 50 ml 
(ieșire la DN 7) facilități (apă gaz, curent), preț 
16 euro/mp, tel. 074003971. (Garant Consulting)

• pe DN7, intravilan, 15.950 mp, cu fs 80 m, zona 
fabrica de biciclete, preț 25 euro- mp. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• zona N. Grigorescu, loc de casă cu o 
construcție modestă 810 mp, fs 15 m, gaz, apă 
canalizare pe teren, preț 30.000 euro, neg. Tel. 
0745/159573. (Ag. Mimason)
• in 1, extravilan, 1200 mp, fs 7- 8 m, 
pretabil stupărie, preț 150 milioane lei, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• tn zona Vulcan, 600 mp, PUZ aprobat, zonă 
rezidențială fs 20 m, preț 19 euro mp. Tel. 206003. 
(Ag. Mimason)

• intravlan Deva, 750 mp, fs 27 m, str. M. 
Eminescu, apă gaz, curent, canalizare, preț 
atractiv. Tel. 0722/564004. (Ag. Prima Invest)

Cumpâr terenuri (22)
• Rapolt, împrejurimi, cu apă curentă acces la 
șosea curent electric, eventual gaz metan, 
minimum 5000 mp. Tel. 0720/400446.
• extravilan, arabă oriunde în județul Hune
doara sau în România cu suprafața minimă de 
10 ha tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• extravfla situat între Deva și Hunedoara, st 
între 2000 și 4000 mp, ofer prețul pieței, tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

• cumpăr teren 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)

Vând spații comerciale (25)
• hală pe DN 7, Deva 720 mp, construcție nouă 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 m, toate 
utilitățile, acces la DN7, preț neg, tel. 
0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusiness)
• zona L Creangă 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg., tel. 0741/070106,0726/195925.  
(Imob Eurobusiness)
• zona 1 Decembrie, st 117 mp, 3 grupuri 
sanitare amenajate, scară interioară, gresie, 
faianță termopane, centrală termică acces din 
două părți, tavane false, spoturi, bine amenajat, 
preț vânzare 250.000 euro sau preț de închiriere 
15 euro mp plus tva Tel. 235208 0724/620358. 
(Rocan 3000 SRL)

• zona 22 Decembrie, st 210 mp, termopane, aer 
condiționat, grup sanitar, tavane false, acces din 
două părți, vad foarte bun, preț vânzare 250.000 
euro fix. Tel. 235208.0724/620358. (Rocan 3000 
SRL)
• zona Sala Sporturilor, 30 mp, amenajat, 
convector, liber, preț 650 milioane lei, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• zona Poliția Județ, 35 mp, amenajat, 
funcționabil de 10 ani, vad foarte bun, preț38000 
euro, neg. Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)
• urgent spațiu producție Deva 42 mp, apă gaz, 
curent, preț 6000 euro, neg. Tel. 0722/564004. (Ag. 
Prima Invest)

Imobile chirii (29)
• caut de închiriat garsonieră în Deva ofer 
maxim 50 euro plus cheltuieli. Tel. 0724/160948
■ caut pentru închiriat apartament sau 
garsonieră indiferent de stare sau zonă pe 
termen lung, ofer maxim 50 euro/lună Tel. 
231284.
• închiriez pe termen lung garsonieră parter, 
Simeria amenajată ca spațiu comercial, 30 mp, 
contorizări, vad foarte bun, preț 400 euro nego
ciabil, plata anticipat. Tel. 0729/015069, 
0722/582097.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
nemobilat, contorizări, zona Favorit, preț 80 
euro/lună Tel. 0747/631109.
• ofer spre închiriere apartament 3 camere, etaj 
intermediar, zona I. Maniu, contorizări, mobilat, 
utilat, amenajat recent preț 350 euro/lună Tel. 
0721/708708.
• ofer spre închiriere apartament mobilat, 
centrală termică ultracentral și spațiu comer
cial în cartier Dacia preț 150 euro, negociabil. 
Tel. 215244,0740/315050.
• ofer spre închiriere casă 2 camere, baie, 
bucătărie, hol central mare, zonă ultracentrală 
preț 300 euro, negociabil. Tel. 215244, 
0740/315050.

• ofer spre închiriere spații comerciale cu vad, 
25 -100 mp, chiriile acceptabile. Tel. 0747/631109.

• 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 garson dec., mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă nouă tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer vilă mobilată garaj, piscină, preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată zonă centrală 
complet mobilată zona Opera preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsoniei mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/luna 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 mimobilr 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. (Agențiaimobiliară Iris)
• ap 3 camere, semidecomandate, nemobilat, 
contorizări, preț 120 euro, negociabil, tel. 0722/ 
209906; 0723/829060.(Agenția imobiliară Iris)

• ofer spațiu comercial, zona Dacia 55 mp, 
amenajat preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Creangă preț 15-
20 euro/mp, neg., tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg, tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobusiness)
• apartament 3 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat, mobilat 
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)
• apartament 2 camere, zona Decebal, vedere 
la bulevard, renovat total, centrală termică 
termopane, gresie, faianță nouă aragaz, 
frigider, pt locuit, firmă birouri, preț negociabil, 
tel. 0723-251498 (Fiesta Nora)
• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva (ne)mobilat pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer vilă supermobilată cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt. cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• se oferă garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva 
(ne)mobilat prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Mărăști, garsonieră etaj intermediar, 
termopane, cu îmbunătățiri, contorizări, 
mobilată ocupabilă imediat, preț 100 euro/lună 
Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• Hală pentru depozitare, zona M. Eminescu 
(fosta fabrică de mobilă), st 120 mp. apă, 
trifazic, înălțime 480 m, acces Tir, parcare, preț 5 
euro mp plus tva negociabil. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
• zona Caragiafe, 2 camere, mobilat, mobilă 
nouă CT, Dalcon, preț 350 î/iună tel 
0745/367893. (Garant Consulting)
• zona Zamfirescu, garsonieră et 2, mobilată și ' 
utilată preț 25 euro/zi,în regim hotelier, (cheltu
ieli incluse), tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting).
• zona Progresul, 2 camere, mobilat, preț 110 
euro/lună tel. 0745-367893. (Garant Consulting)
• zonă bună, garsonieră decomandată ame
najări moderne, mobilă și utilități, preț 100 
euro/lună tel. 0740/013971.(Garant Consulting).
• In cartier Dacia 25 mp, amenajat frumos, 
gresie integral, contorizări, pretabil cabinet, 
internet, birouri, ocupabil din 1 decembrie 2005, 
preț 150 euro/lună Tel. 0745/640725. (Ag. 
Mimason)
• pe DN 7, cu acces direct, 70 mp, gresie, grup 
sanitar, centrală termică termopan, pretabil 
cabinet, sediu, depozit, preț 450 euro/lună, neg. 
Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)
• In zona Liliacului, 50 mp, pretabil depozit, 
Căldură apă trifazic, preț 150 euro/lună Tel. 
0745/164633. (Ag. Mimason)
• cameră frigorifică 20 mp, cu spații de acces, 
spațiu tampon, spațiu total 90 mp, preț 4 euro 
mp. Tel. 0740/173103. (Ag. Mimason)
• pentru pretențioși apartament 3 camere, dec., 
cu garaj sub bloc, in Deva Cuza Vodă preț 450 
euro, neg. Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)'

• ofer spre închiriere ap.2camere Deva mobilat 
complet, contorizări, preț 100 euro/lună. Tel. 
0722/564004. (Ag. Prima Invest)
• ofer pentru închiriere garsonieră complet 
mobilată în Deva preț 90 euro/lună. Tel. 
0721/055313. (Ag. Prima Invest)

Auto românești (36)
• vând foarte urgent Dacia papuc, 2 locuri, af 
1998 preț foarte avantajos. Tel. 0722/663724, 
0720/043573.
• vând Dada 1310 TLX, af 1986,5 trepte, RT iulie 
2006, stare bună de funcționare, preț 800 euro, 
Fizeș, comuna Băița nr. 56, tel. 0727/374838.

Auto strâine (37)
• vând Crelo avariat parțial, față lateral, capotă 
față parbriz față motor bun, cutie bună pentru 
recarosare, af 1997, talon, CI, numere noi, înscris, 
0727/167721.

• vând Ford Granada 2000 cmc, stare foarte 
bună închidere centralizată servodirecție, 
cauciucuri noi, acte la zi, preț 1000 euro. Tel. 
0722/492030.
• vând Renault 21, af 1987, VT 2007, injecție,
geamuri electrice, preț 6500 ron, negociabil. Tel. j 
0745/639022,226209. >1

• vând Seat Cordoba, 1998, aer condiționat, 
închidere centralizată geamuri electrice, airbag, 
abs, negru metalizat 112.000 km rulați numai în 
țară preț 6300 euro. Tel. 0724/560870.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând redresor cu tensiune și curent variabil, 
preț negociabil. Tel. 218186.
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• vând 2 motoare electrice trifazice, 2800 
rot/min, de 5 kw și 8 kw, preț negociabil. Tel. 
248340.
• vând strong Iosif Renghet, mașină găurit, 
polizor, aparat sudură, mașină rectificat supape. 
Tel. 0744/497178 sau 262035.

• vând urgent mobilă de sufragerie, măsuță, du
lap 2 uși, bibliotecă mașină de spălat automată 
Diamant 550, preț4milioane lei. Tel. 0740/317313.
• vând pătuț copil, lemn masiv. Tel. 212180.

Televizoare (48)

Comemorări (76)

• vând tractoare U 40, U 45, import Ger- 
■narea el 719684,0724/053231.

Piese, accesorii (42)

• vând tv color Electronica, diag. 37 cm, preț 200 
ron și masă bucătărie cu 2 scaune, preț 80 ron. 
Tel, 214814,
• vând tv Panasonic, amplificator Piorîeer și 
JVC. Tel. 0745/253413,218234 seara.

• vând electromotor Raba, aproape nou, stare 
perfectă de funcționare, preț 600 ron, negociabil. 
Tel. 221060,0740/235199.
Având piese nefblosite, în țiplă, de Dacia 1310,2 

janetare lungi, delco complet cu capac și fișe, 
mască ochelari și caroserie VW Passat break, 
convenabil. Tel. 0747/223733.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând DVD cu Divix, Ivory, nou, în garanție, preț
.230 ron. Tel. 0722/147015.

Mobilier și interioare (47)
• vând bufet bucătărie, culoarea lemnului, stare 
perfectă, 3 corpuri și vitrină, preț 200 ron, nego
ciabil. Tel. 21402a
• vând canapea extensibilă și pateu ladă, (ofer 
gratuit plapumă, 2 perne, cuverturi), preț 250 
ron, fiecare, 2 fotolii pat, mari, (gratuit 4 măsuțe, 
2 tabureți, tv alb negru, cuvertură), 250 ron 
bucata. Tel. 0742/618968.
• vând fearte ieftin mobilier furnir nuc, biblio
tecă mare, bibliotecă mică, masă 6 scaune, 
recamier, oglindă, cuier fier forjat, dulap. Tel. 
22132a 0744/705595
• vând fotoliu mare 55 ron, mobilă bucătărie, 
sertare, masă. 110 ron, aspirator 40 ron, mașină 
de cusut 110 ron, stare bună. Tel. 223045.
• vând mobilă bucătărie cu sertare și masă, 120 
ron, fotoliu, 50 ron, aspirator, 45 ron, mașină de 
cusut Ileana, 120 ron, stare bună, preț negociabil. 
Tel. 223045.
• vând mobilă sufragerie, 3 corpuri, tip comodă, 
sertare și vitrină (de sticlă mare, cu oglindă), 
culoare deschisă, ofer gratuit 2 draperii sculp
tate, perdea voal cu broderie, 5 m, covor persan 
3/4 m, verde, preț 10 milioane lei. Tel. 
0742/618968
• vând teracotă completă de Bârcea, țiglă solzi 
din renovare. 3000 lei bucata, set geamuri și 
lunetă spate Dacia, prețuri foarte bune. Tel. 
0744/472580,242580.
• vând urgent mobilă: canapea extensibilă, 
masă extensibilă furnir mahon, 6 scaune 
taprțate, masă sufragerie extensibilă, birou elev, 
bucătărie suspendată, 4 scaune, mască 
chiuvetă, mobilă hol. Tel. 218084,0743/211074, 
724/643045.

« vând mobiâ de bucătărie, stare foarte bună, 
preț 490 ron, negociabil. Tel. 0723/089146.
• vând mobiă sufragerie, mai multe piese, stare 
foarte bună, preț negociabil. Tel. 218186.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând aparat foto Olympia japonez, cameră 
blitz, descărcare pe calculator și aparat Smena 
8, stare perfectă preț accesibil. Tel. 0747/223733.
• vând Nokia 3410 în stare foarte bună preț 100 
ron. Tel. 214474.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând cizme bej, sandale de seară noi, toc 
înalt, nr. 38 și palton nou, mărimea 44 ■ 46, preț 
300.000 lei, fiecare. Tel. 0721/148802.
• vând cojoc bărbătesc mărimea 54, nou. Tel. 
221894.
• vând convenabil schiuri Blizzard 180 cu 
legături Tyrolia și clăpari Nordica, preț 1,4 
milioane lei. Tel. 221431 seara
• vând palton lung bărbați, din piei caprine, nr. 
54 - 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
și fustă piele nouă nr. 38 - 40, negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
• vând schiuri pentru copii 1,40 m: 1,50 m; adulți 
1,70 m și clăpari mărimea 35, preț negociabil. Tel. 
233084.

Materiale de construcții (53)
• vâna distenlferi pentru fier beton (pureci). Tel. 
0723/227569. '

• vând geam dublu în 3 canate 180/150 cu toc și 
cu jaluzele exterioare de lemn, din demolări, preț 
150 ran. Tel. 221431, seara

Electrocasnice (56)
• vând aragaz 3 ochiuri, stare bună preț 200 ron, 
negociabil. Tel. 229238.

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

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

caută pentru dezvoltarea echipei
responsabil de zonă

Cerințe:

• Permis de conducere;
• Mașină proprie; 
Cunoștințe PC;
Limbă engleză nivel mediu;
Abilități de comunicare;
Disponibilitate pentru program prelungit.

Oferim:
• loc de muncă modern;
• salariu atractiv + bonuri de masă;
• mediu de lucru atractiv și dinamic.

Depunerea CV-urilor se va face la sediul 
redacției:
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter până în 
data de 10.12.2005.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

(35064)

• A.J.V.P.S. Hunedoara •
ANUNȚ

în data de 05.12.2005, ora 15.00, la sediul Clubului de vânătoare 
și pescuit sportiv Deva din str. G. Coșbuc, nr. 21, va avea loc 
Adunarea generală a pescarilor acestui club.
Pot participa membrii pescari vizați pe anul 2005.
Ordinea de zi:

darea de seamă privind activitatea comitetului clubului 
de la ultimele alegeri și până la zi și planul de măsuri pentru 
următorii 4 ani;

alegerea delegaților pentru Adunarea generală a 
clubului.

în caz de neprezentare a 51% din membrii clubului Adunarea 
generală se replanifică la o dată pe care o vom comunica. (35564)

Primăria Comunei 
Cârjiți 

scoate la licitație publică prin strigare în 
vederea închirierii spațiilor comerciale din 
localitățile Cârjiți nr. 1 ji Popești nr. 52.

Licitația publică se va desfășura la sediul Pri
măriei Cârjiți, în data de 12 decembrie 2005. 
Detalii la sediul Primăriei și la telefon nr. 
0254/228648. pssasj

Cu aceeași durere amintim împlinirea a 40 de zile la 
trecerea în eternitate a dragei noastre

prof. DAN ELENA
Slujba de pomenire va avea loc în data de 4 decembrie, ora 
11, la Biserica ortodoxă din Brănișca. Dumnezeu s-o odih
nească în pace.

Familia

Cu adâncă durere în suflet, familia anunță că se împlinesc 
6 săptămâni de la trecerea în neființă a celei care a fost o 
bună soție, mamă, soacră și bunică

RUSNAC ELISABETA
născută KOVACS. Vei rămâne mereu în sufletele noastre. 
Dumnezeu să o odihnească în pace.

• vând aragaz 3 ochiuri și cuptor, 4 picioare, ofer 
dulăpior 2 uși, alb, mochetă 1/2,5 m, albastră, 
preț 130 ron, haină de piele neagră, 48, bărbați, 
3/4,150 ran, ofer căciulă iepure. Tel. 0742/618968
• vând aragaz 4 ochiuri, stare foarte bună preț 
250 ron, negociabil. Tel. 0740/130827,229238.
• vând foarte convenabil congelator Arctic 5 
sertare, stare foarte bună preț 2,5 milioane lei. 
Tel. 221431, seara.

Sg winds ta Keitație publică, în 
data de l decembrie 2005, ora 
12, apartament cu 3 camere, 
spatie Ban, B-dul ieoeftal, bl. 
S, sc. 1, ap. 6, proprietatea lui 
Mhi Mm Maria (fostă iacSbJ. 
Preț ds sSigaFe: 107.600 RON 
Hettaga ara tec la sediul Biratrt 
Executorului Judecătoresc Bar- 
booi Eugen din Deva, str. Avram 
lancu, tf. H3, parter.

Informații Iu M efon: 0254-

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informații 

Ziarul 
familiei 

tale!

• vând convenabil congelator Arctic 5 sertare, 
stare foarte bună preț 250 ran. Tel. 221431 seara
• vând frigider 2 uși, 3201, dezghețare automată 
preț 300 ron și tv color Goldstar cu telecomandă 
preț 300 ron. Tel. 214814.
• vând mașină de spălat automată germană, 
stare excelentă Tel. 225422,0723/778804.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând grâu la prețul de 3.500 lei/ kg și porumb 
știuleți la 2500 lei/kg. asigur transport la canti
tate mai mare. Tel. 0744/497178 sau 262035.
• vând oi țurcane, 40 bucăți, Valea Sân- 
georgiului, nr. 26, tel. 732111,0726/760853.
• vând porci înari pentru sacrificare și purcei 25 
■ 50 Kg. Tel. 210900,0744/611145.
• vând porumb știuleți, cantitate mare. Tel. 
0724/243419,0722/417131.

Instrumente muzicale (60)
• vând orgă Roland. 5 octave, difuzoare, ampli
ficator, efecte excelente, pian, strings, brass, 
orgă biserică etc; ritmuri, acompaniament, 
începători - avansați, convenabil. Tel. 
0747/223733.

Informația te privește!

Cu durere în suflet familia anunță 
că luni 5 decembrie se împlinește 
un an de la trecerea în neființă a 
celui care a fost un bun fiu, frate, 
nepot, cumnat și unchi

UNGUR CRISTIAN
Comemorarea are loc duminică la 
Biserica ortodoxă din Bretea Mure- 
șană, comuna Ilia. Vei rămâne viu 
în sufletele noastre.

Un gând pios la împlinirea unui an de la trecerea în 
neființă a celui care a fost

UNGUR CRISTIAN
din partea familiei Pascotă Ion și Mărioara, verișorii Irina 
și Sorin, din Foit. Nu te vom uita niciodată.

Se împlinesc 6 luni de la trecerea 
în neființă a celei care a fost scum
pa mea soție

ZINAIDA URDEA
născută Gorea, în Basarabia. Ai 
plecat fără să-mi spui un cuvânt / 
Mi-ai lăsat durerea-n suflet / Cât 
trăiesc pe-acest pământ. Dumnezeu 
să te odihnească în pace. Paras
tasul are loc la Biserica „Adormi
rea Maicii Domnului" din Biscaria
Simeria, astăzi 3 decembrie. Vei 
rămâne veșnic în sufletul meu. 
Soțul Petre Urdea

• vând vioară 3/4, stare bună preț 250 ran. Tel. 
0726/679065.

Altele (61)
• cumpăr lăzi plastic (deșeu), paleți. Tel. 
0723/301857.
• vând 2 arzăteare gaz automate, noi, cu flacără 
de veghe pentru sobe teracotă boilere, încălzire 
centrală asigur și montaj, preț convenabil. Tel. 
0727/657545.
• vând acte societate comercială cu profil auto, 
preț 600 ron, fără activitate, fără datorii și tub 
scurt acetilenă reductoare, fortune, chei, trusă 
tubulare noi, preț 500 ron. Tel. 0742/618968
• vând candelabra cristal de Boemia, stare 
perfectă cu 3 brațe și un ceas de mână Doxa, 
preț negocaibil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 0,80/0/0 m, stare ireproșabilă preț nego
ciabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând sobe pentru încălzire pe motorină cazan 
termotecă pe gaz, caz: bai >e lemne; 6 - 7 
tone fân, teren arabil fs 45 m. Tel. 232465.

Pierderi (62)

• s-au tarat două tractoare agricole: 
Internațional IH1255, Deutz 4006, ambele 
culoare roșie. Ofer recompensă celor care 
pot da informații. TeL 0740/189113.

Oferte locuri de muncă (74)

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

Prestări servicii (72)
• doamnă serioasă fac prăjituri, torturi, pentru 
diverse ocazii sau orice zi, foarte bune și aspec- 
toase, rog seriozitate. Tel. 222686.

• executăm sobe de teracotă montăm gresie, 
faianță rigips, zugrăveli. Tel. 0721/789455, 
245642
• Îngrijesc persoană bolnavă sau copil. Tel. 
0726/810296.
• Moș Crăciun vine la tine acasăl Dacă vrei Să-ți 
bucuri copilul de sărbători sună la tel. 0720/ 
743834 și pentru o sumă modică (10 ron), Moșul 
vine la copilul tău!

• transport marfă 1,5 tone, autoutilitară 
Mercedes, local, interurban sau distribuție cu 
licență și factură prețuri negociabile. Tel. 
0722/857732.
• atelierul de tapițerie din Micul Dalas, Str. 
Florilor, nr. 1, confecționează huse pentru Logan, 
Solenza, Peugeot, Opel Astra 17 DTI, Renault 
Scenic, Megan, Clio, Twingo, Skoda. Tel. 
0727/756681.

• confecționăm plapume, perne și lenjerie de 
pat din materiale de import, ieftin, călduros, 
durabil. Tel. 0741/941048
• doamnă serioasă efectuez menaj; cer și ofer 
seriozitate, exclus SMS. Tel. 0721/850420.

• efectuez epilare cu laser IPL, tratamente 
riduri. Tel. 0742/963008.

• Producător și distribuitor produse alimentare 

angajează agenți comerciali. Cerințe: permis cat B, 

stagiu militar satisfăcut, fără cazier. Tel/fax 

0254/230498. Informații tel. 0741/249030.
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• chioșcul de ziare din stația de autobuz
Orizont» Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă Galeriile de Artă 
Forma;
• chioșcul de ziare de lângă Alimentara Dacia:
• chioșcul de ziare intersecția Zamflrescu - B 
dul Deeebal
• Cepromin;
• Cooperativa de consum Dobra:
• Centrul de schimbare a buteliilor Ilia.
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• HIV pozitive. Femei con
taminate cu virusul HIV din 
diverse regiuni din Rusia au 
luat parte joi la concursul 
„Miss Pozitiv". Câștigătoare a 
fost Svetlana Izambayeva, în

Execuția, în 13 decembrieA '

vârstă de 24 de ani.

• Activitate vulcanică. Vulcanul mexican 
Popocatepetl a răbufnit joi, scoțând o 
coloană de fum înaltă de 5 kilometri. 
Autoritățile au avertizat localnicii să se pro
tejeze împotriva cenușii vulcanice.

Debbie Rowe mărturisește
Los Angeles (MF) - Debbie Rowe, fosta 

sofie a lui Michael Jackson, a declarat că 
cei doi copii pe care i-a născut nu sunt ai 
starului. Rowe a declarat că starul muzicii 
pop nu este tatăl biologic al copiilor Prince 
Michael Junior (8 ani) și Paris (7 ani). 
Potrivit acesteia, copiii au fost amândoi 
concepuți cu ajutorul spermei obținute de 
la o bancă de spermă.

„Michael știe adevărul, că nu este tatăl 
natural al lui Prince Michael Jr și Paris. 
El trebuie să recunoască asta”, a declarat 
Rowe, care a fost căsătorită cu starul din 
1996 până în 1999. „Nu am nici un fel de 
informație despre identitatea taților copi
ilor mei, pentru că sperma a fost obținută 
în mod anonim de la o bancă de spermă, 
unde a fost semnat un contract de confi
dențialitate”, a adăugat ea.

Vinovat 
de seisme

Taipei (MF) - Taipei 101 
este cea mai înaltă clădire 
din lume (508 metri) și 
una dintre cele mai grele 
(700.000 de tone), fiind sus
pectată că a cauzat două 
cutremure recente din ca
uza presiunii pe care o 
exercită asupra structurii 
geologice pe care a fost 
construită.

Geologul Cheng Horng 
Lin de la Universitatea 
Națională din Taiwan 
consideră că presiunea 
exercitată de construcția 
zgârie-nori ar fi putut 
reactiva o falie seismică 
mai veche.

înainte de construcția 
Taipei 101, zona era foar
te stabilă, lipsită de falii 
active la suprafață.

Sergio Pital (Foto: epa)

Premiul 
Cervantes
Madrid (MF) - Premi
ul literar Cervantes, 
considerat un fel de 
premiu Nobel al lite
raturii hispanice, a 
fost decernat scri
itorului și traducăto
rului mexican Sergio 
Pital. Sergio Pital, în 
vârstă de 72 de ani, 
este considerat un 
înflăcărat apărător și 
promotor al patri- 
moiului artistic și 
istoric al Mexicului.

M Curtea Supremă a 
respins cererea de 
grațiere a lui Stanley 
„Tookie" Williams.

Los Angeles (MF) Curtea 
Supremă din California a res
pins cererea de grațiere de 
pusă de Stanley „Tookie” Wil
liams, care ar trebui să fie 
executat prin injecție letală la 
13 decembrie. Asta înseamnă 
că numai guvernatorul Cali
forniei, Arnold Schwarzneg- 
ger, sau o curte federală ame
ricană mai pot interveni pen
tru a împiedica executarea lui 
Williams.

Snoop Dogg și Jamie Foxx 
care a jucat în filmul contro
versat care prezintă viața lui 
Williams, „Redemption: The 
Stan 'Tookie' Williams Story”, 
au organizat, miercuri, un

Ucis de câini
Zurich (MF) - Un băiețel de 

șase ani a fost omorât de trei 
câini pitbull, joi dimineață. în 
Elveția, în timp ce se ducea 
la școală, a anunțat poliția, 
precizând totodată că propri
etarul câinilor a fost reținut.

Drama s-a produs.la Ober- 
glatt, suburbie a orașului Zu
rich, în timp ce copilul se du
cea singur la școală. Câinii au 
reușit să scape din aparta
mentul în care se afla stă
pânul lor și s-au aruncat a- 
supra copilului, care a murit 
pe loc din cauza rănilor.

Proprietarul câinilor, un 
bărbat de 41 de ani, a fost 
reținut de poliție iar ani
malele au fost eutanasiate. 
Mama copilului și colegii săi 
de școală vor putea beneficia 
de consiliere psihologică.

Opere inedite ale lui Cioran

Broscuța țestoasă eu două capete a fost 
găsită pe o plajă din Costa Rica. (Foto: EPA)

M Biblioteca Jacques- 
Doucet s-a luptat pentru 
ele cu patroana unei 
firme de curățenie.

Paris (MF) - Biblioteca Jac- 
ques-Doucet a încercat în za
dar să împiedice vânzarea la 
licitație, ieri, a mai multor 
caiete cu scrieri inedite ale 
lui Emil Cioran, scrie Le 
Figaro. Proprietatea asupra 
acestor caiete face obiectul 
unui litigiu între biblioteca 
amintită și Simone B., pa
troana unei firme de cu
rățenie.

Fără act notarial
Femeia a găsit caietele în 

1998. când a fost chemată să 
debaraseze apartamentul din 
strada Odeon ce fusese ocupat

Actorul Ben Affleck
Premiu pentru Eastwood

Los Angeles (MF) - Actorul și regizorul 
Clint Eastwood va primi un premiu onorif
ic pentru întreaga sa activitate, în ianuar
ie, din partea Sindicatului Regizorilor din 
America. Președintele sindicatului, Michael 
Apted, l-a descris pe Eastwood (75 ani) 
drept „unul dintre regizorii cei mai pro
lifici și versatili din istoria cine
matografiei”.

„Nu există un gen de film la care Clint 
Eastwood să nu se priceapă și pe care să 
nu-1 fi abordat în cele mai mult de 25 de 
filme pe care le-a regizat în Ultimii 35 de 
ani”, a adăugat el.

în luna ianuarie, Eastwood va primi de 
asemenea premiul „Milestone” din partea 
Sindicatului Producătorilor din America, 
pentru contribuția șa la industria filmului.

M Jennifer Garner, soția 
actorului, a născut în 
noaptea de miercuri 
spre joi o fetiță.

Los Angeles (MF) - Actrița 
americană Jennifer Garner, 
soția actorului Ben Affleck, a 
născut o fetiță în noaptea de 
miercuri spre joi, într-un spi

cuvÂffl

Jamie Foxx și Snoop Dogg (Foto epa) 

miting la Los Angeles pentru 
a-1 susține pe Williams. Aces
ta a fondat banda de infrac
tori Crips și a ucis patru oa
meni în Los Angeles, în 1979.

Susținătorii săi sunt de pă
rere că nominalizarea sa la 
premiul Nobel, pentru efortu
rile sale de a împiedica tine
rii să formeze sau să intre în 
bande violente, ar trebui să 
fie un motiv suficient de bun 
pentru a scăpa de condam
narea la moarte.

Incendiu la azil
Berlin (MF) - Cel puțin zece 

persoane au murit și alte 
cinci au fost rănite, ieri dimi
neață, într-un incendiu pro
dus la un centru pentru per
soanele fără adăpost din Hal
berstadt, în estul Germaniei, 
a anunțat poliția locală. In
cendiul, a cărui cauză este 
deocamdată necunoscută, a 
izbucnit, într-una dintre cele 
cinci clădiri din prefabricate 
ale azilului situat la intrarea 
în oraș. Focul, care a distrus 
clădirile, a fost stins.

Cioran în apartamentul din strada Odeon (Foto: fan)

de Cioran și partenera sa, 
Simone Boue. Biblioteca n-a 
aflat de existența manu
scriselor decât în urmă cu 
câteva zile, când a văzut 

tal din Los Angeles, scrie US 
Weekly. Purtătoarea de cu
vânt a actriței nu a putut con
firma informația. „Nu știu ni
mic despre acest subiect”, a 
declarat ea.

Jennifer Garner și Ben Af
fleck, amândoi în vârstă de 33 
de ani, s-au căsătorit la sfâr
șitul lunii iunie a acestui an, 
în cadrul unei ceremonii se-
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anunțul de scoatere la vân
zare în gazeta casei, de lici
tație Drouot și susține că ea 
este proprietara de drept a 
colecției. Și asta pentru că la 

crete, organizată pe o insulă 
din Caraibe. Bebelușul este 
primul copil al celor doi ac
tori.

Jennifer a mai fosț căsă
torită o dată, cu actorul Scott 
Foley iar Beu Affleck, acesta 
a anulat căsătoria sa Jen
nifer Lopez. Affleck a cerut-o 
în căsătorie pe Jennifer Gar
ner în aprilie.

25 februarie 1995, cu puțin 
timp înainte de moartea filo
zofului, partenera lui a oferit 
bibliotecii, într-o scrisoare, 
„toate manuscrisele lui Cio
ran în limbile franceză și 
română care au fost editate 
sau care sunt inedite”. Numai 
că acestea nu au făcut obiec
tul unui act notarial. Justiția 
a decis astfel, miercuri, că 
proprietara caietelor, a căror 
valoare este estimată la 
120.000-150.000 de euro, este 
patroana firmei de curățenie.

E vorba despre 12 caiete 
conținând versiuni succesive 
ale textului „Despre neajun
sul de a te fi născut”, ale 
operelor „Sfârtecare” și 
„Mărturisiri și anateme”și 
alte 18 care constituie Un jur
nal inedit, ținut în perioada 
1973-1980.

Reconstituirea Mii
de voluntari din 23 de 
țări au reconstituit bătă
lia de la Austerlitz, de ia | 
a cărei desfășurare s-au 
împlinit, ieri, 200 de ani. f 

(Foto: EPA) i 
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