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Cerul va fi temporar noros în cursul

0 zilei și senin noaptea.

y
dimineața la prânz seara

Tânăr - victimă a vitezei

Câteva sute de specialiști hunedoreni 
au participat sâmbăta trecută la festi
vitățile prilejuite de împlinirea a 80 de ani 
de la înființarea camerelor agricole.

(Foto: Traian Mânu)

■ Un șofer și-a pierdut 
viața, la trei ore după 
accident, în timp ce era 
descarcerat.

Fomădia (M.T.) - Un tânăr 
de 27 de ani, a murit, vineri 
spre sâmbătă noaptea, într-un 
accident petrecut în localita

tea Fornădia. Mihai Muraru 
se afla la volanul unui auto
turism înmatriculat în Olan
da. Tânărul nu a adaptat vi
teza la condițiile de drum, 
ploaie și ceață. Mașina a pă
răsit partea carosabilă și s-a 
răsturnat pe un podeț îngust. 
Paramedicii sosiți la fața locu
lui au încercat să-l țină în

viață pe tânăr, în timp ce era 
descarcerat de o echipă din 
cadrul Detașamentului de 
Pompieri, Deva. Intervenția a 
fost extrem de dificilă, pentru 
că podețul pe care „aterizase" 
mașina era foarte îngust și la 
orice mișcare exista riscul ca 
mașina să cadă în pârâu. Din 
acest motiv, a fost solicitat și

ajutorul unui echipaj de la 
drumuri naționale, care a ven
it la locul accidentului cu o 
automacara. După 3 ore în 
care medicii au făcut eforturi 
mari să-l țină în viață, tânărul 
a murit. Tânărul decedat în 
accident era stabilit în SUA 
și venise acasă în urmă cu o w 
aproximativ o lună, /p.3
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Destinația exporturilor Procent din export

Au crescut exporturile
în primele zece luni ale acestui an, potrivit Institutului Na
țional de Statistică, valoarea exporturilor a fost de 18.392,2 
milioane de euro, cu 16,9% mai mare decât în aceeași 
perioadă a anului trecut, principala destinație fiind Italia.

..... □ 

Elevi din anii terminali ai............ ț
Grupului Școlar de Arte și ,«
Meserii „Ion Mincu” din Deva 
au participat la un curs de 4
inițiere în realizarea actelor de X 
prezentare antreprenorială orga- 
nizat de Asociația „Teseract” 
Deva, /p.3 (Foto: Ina JurcBOe)
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Susține fuziunea PD-PNL

Au mai rămas 
până la deschidere < zile

Prețuri mici, in fiecare zi!

■ Vicepreședintele PD, 
Gheorghe Barbu, sus
ține formarea unui par
tid de centru-dreapta.

Deva (M.S.) - Vicepreședin
tele Partidului . Democrat 
(PD), hunedoreanul Gheorghe 
Barbu, a anunțat, la Deva, că 
susține o fuziune între PD și 
PNL.

„Ca un punct de vedere 
personal, eu sunt adeptul i- 
deii de fuziune cu Partidul 
Național Liberal. (...) Dacă s- 
ar ajunge la o astfel de con
cluzie, ar putea exista o etapă 
pregătitoare în care organis
mele de conducere ale Ali
anței să aibă atribuții chiar

mai mari decât au până In 
prezent și care să prevaleze 
asupra statutelor, hotărârilor 
celor două partide”, a spus 
Gheorghe Barbu, care este și 
deputat PD de Hunedoara.

Vicepreședintele PD, mi
nistrul Muncii și Solidarității 
Sociale în cabinetul Tăricea
nu, a explicat că „vede” fuzi
unea dintre democrați și li
berali prin prisma polarizării 
vieții politice din România, în 
partide de stânga și partide 
de dreapta.

„Pe partea de centru și cen
tru-dreapta văd crearea unui 
partid puternic. Din punctul 
meu de vedere, el ar putea fi 
format din PD și PNL”, a con
chis parlamentarul PD. Gheorghe Barbu (Foto: Mihai stan)

Razie în județ
Hunedoara (M.T.) - 

Peste 500 de polițiști au 
participat, vineri spre 
Sâmbătă noaptea, la o ac
țiune în urma căreia au 
fost identificați 27 de in
fractori și doi urmăriți lo
cal. Au fost aplicate 307 
sancțiuni contravenționa
le, în valoare de aproxi
mativ 400 milioane de lei 
vechi.» Descinderile în for
ță au avut loc în baruri, 
discoteci, societăți comer
ciale, pe șosele și la domi
ciliile urmăriților local. 
Comisari ai Gărzii Finan
ciare au confiscat bunuri 
în valoare de peste 60 de 
milioane de lei. /p.5

«* Cel mal mart centru comercial din județul 
Hunedoara, se deschide în Deva;

** Cea mal bogată ofertă de produse ;i servicii; 
Câștigi un Renault Clio la Marea Tombolă a 
Anului Nou.
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• Aterizări cu probleme. Două elicoptere 
militare americane au fost nevoite să ate-z 
rizeze de urgență, ieri, în două provincii 
afgane, provocând răpirea a cinci soldați 
americani și a unui afgan. (MF)

• • •

• Explozie. Un șofer â murit, sâmbătă, în 
explozia care a urmat coliziunii camionului- 
cistemă pe care îl conducea cu un alt cami
on, accidentul determinând închiderea tem
porară a unui punct de frontieră dintre Ger
mania și Polonia. ȘofeuMMonului-cisternă 
a suferit arsuri atât de grave încât identi
tatea sa nu a putut fi stabilită încă. (MF)

Tăriceanu dă raportul la UE
■ Premierul va discuta 
cu oficialii europeni 
acțiunile următoare pen
tru aderarea la UE.- '

Revendicări
Dubai (MF) - Răpitorii 

celor patru ostatici occi
dentali dispăruți In Irak 
au amenințat, într-o în
registrare difuzată de 
postul de televiziune Al
jazeera, că îi vor execu
ta dacă autoritățile nu 
vor elibera, până la 8 de
cembrie', toți deținuții 
din închisorile irakiene 
și americane. „Gruparea 
acordă un ultimatum ce- 

• lor vizați ca să îndepli
nească cerințele lor”, a 
afirmat postul de televi
ziune, precizând că au 
fost menționați deținuții 
„din închisorile Minis
terului irakian de In
terne” și cei „din închi
sorile forțelor de ocupa
ție”, printre care Camp 
Bucea (sud) și Abu 
Ghraib, din apropiere de 
Bagdad. Americanul Tom 
Fox, în vârstă de 54 de 
ani, britanicul Norman ( 
Kember, de 74 de ani, și 
cetățenii canadieni Ja
mes Loney (41 de ani) și 
Harmeet Singh Sooden 
(32 de ani), angajați ai 
organizației- umanitari 
Christian Peacemaker 
Teams (CPT), au fost 
răpiți la Bagdad, de o 
grupare necunoscută 
până în prezent - Brigă
zile Săbiilor Dreptului.

i

i
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Parla
mentari 
cu dosare

1

București (MF) - Pro
curorul șef Daniel 
Morar, șeful Depar
tamentului Național 
Anticonjpție (DNA), 
a afirmat că nu știe 
dacă cele 28 de do
sare ale unor demni
tari, despre care a 
făcut recent decla
rații publice, sunt sau 
nu dosare de corup
ție, întrucât cele mai 
multe sunt în faza 
incipientă a anchetei, 
începerea urmăririi 
penale demonstrează 
existența unor indicii 
temeinice că s-a co
mis o faptă pedep
sită de legea penală, 
afirmă Morar. £1 a 
arătat că dosarele se 
află în cercetarea 
procurorilor antico- 
rupție pentru că 
DNA are competen
ța de a cerceta parla
mentari. Săptămâna 
trecută, procurorul- 
șef al ptiA^nuqJa B, 
că treFdi^Bl^^,d^ 
dosare de mare co
rupție aflate în lucru 
sunt ale unor parla
mentari, dintre care 
doi aflaji încă în 
funcție.

1

bucurești (MF) - Premierul 
Călin Popescu Tăriceanu se 
va afla, luni și marți, la Bru
xelles, unde va prezenta ofici
alilor europeni măsurile a- 
doptate până în prezent pen
tru aderarea României la Uni
unea Europeană și va discu
ta direcțiile de acțiune pentru 
perioada următoare în cadrul 
acestui proces. Guvernul și-a 
propus să-și îndeplinească la 
termen angajamentele asuma
te în negocierile de integrare, 
astfel încât raportul Comisiei 
Europene din luna mai a anu
lui viitor să certifice aderarea 
României în 2007.
Monitorizare

„Obiectivul strategic al 
României este să aderăm la 
Uniunea Europeană în 2007, 
cu toate lecțiile făcute. Moni
torizez personal procesul de 
pregătire și cred că dialogul 
deschis și onest cu partene-

Călin Popescu Tăriceanu și premierul belgian Guy Verhofstadt (Foto: EPA)

rii noștri europeni ne ajută să 
ne atingem ținta. Această 
deplasare la Bruxelles face 
parte din dialogul nostru per
manent cu oficialii europeni”, 
a declarat, ieri, Tăriceanu.

E1 se va întâlni cu preșe
dintele Comisiei Europene, 
Jose Manuel Barroso, cu pre
ședintele Parlamentului Euro
pean, Joseph Borell, și cu mai 
mulți comisuri europeni. Pre

mierul va discuta și cu obser
vatorii români în Parlamentul 
European, precum și cu stu
denții, masteranzii și tineri 
experți români angajați în 
instituțiile de la Bruxelles.

PSD și revizuirea Constituției
■ Social democrații vor 
lansa, în 2006, propriul 
proiect de revizuire a 
Constituției.

fi

nou atac cu bombă a avut loc ieri, 
în Piața Tahrer, din centrul Bagdadului. în 
urma acestuia, o femeie și-a pierdut viața, 
iar alte 15.persoane au fost rănite. (Foto: epa)

Suceava (MF) - PSD va lan
sa, la începutul anului 2006, 
spre dezbatere publică pro
priul proiect de revizuire a 

^Constitvț jj, paunțat j 
Watul PSt) Mirela Adomnicăi, 

care a precizat că unul dintre 
punctele propuse spre revi
zuire se referă la o delimitare 
mai clară a puterilor în stat. 
Adomnicăi, care este membru 
al Comisiei Juridice a Came
rei Deputaților, a declarat că 
proiectul PSD de revizuire a

Constituției acoperă trei pa
liere, unul de armonizare a 
Legii fundamentale ’ în per
spectiva integrării europene, 
unul de eliminare a unor dis- 
funcționalități, iar un alt pa
lier se referă de delimitarea 
cât mai clară a puterilor în 
stat. „Proiectul va acoperi 
trei paliere”, a spus deputatul 
PSD, citat le cqf spondentul 
MEDIAE AX, arătând că, în 
primul rând, în perspectiva 
integrării europene, trebuie 
revizuiți termeni constituțion
ali, cum ar fi termenul de 
suveranitate națională. „Al 
doilea palier este cel referitor 
la mai buna delimitare a pu
terilor în stat și mă refer în

special la instituția președin
telui României și la Guvern. 
Datorită faptului că fișa pos
tului nu este foarte clar deli
mitată, în ceea ce privește 
președintele statului asistăm 
la permanente conflicte între 
cele două palate, Cotroceni și 
Victoria”, a spus Adomnicăi. 
Parlamentarul sucevean a 
precizat că al treilea palier 
are în vedere anumite dis- 
funcționalități care au apărut 
în ceea ce privește inter
pretarea anumitor articole 
din Constituție, cum ar fi 
„muît disputatul articol 64”, 
privind organizarea internă a 
celor două Camere ale Parla
mentului.

Buget pentru 
apărare

Sofia (MF) - România 
și Bulgaria se numără 
printre primele șapte 
state membre NATO, 
care alocă mai mult de, 
doi la sută din Produsvțl' 
Intern Brut bugetului 
destinat apărării, a ’a: 
nunțat ambasadorul ă- 
merican la Alianța Nord- 
Atlantică, Victoria Nu
land. Cele șapte țări care , 
îndeplinesc acest criteriu 
sunt: Bulgaria, Franța, 
Grecia, Marea Britanie, 
România, Statele Unite și 
Turcia.

r

G7 vrea
■ Miniștrii de Finanțe ai 
celor mai bogate state 
ale lumii s-au întâlnit, 
sâmbătă, la Londra.

Londra (MF) - Ei au încer
cat să relanseze negocierile 
pentru liberalizarea comer
țului, făcând apel la compro
mis înaintea unui summit al 
Organizației Mondiale a Co
merțului (OMC) care va avea 
loc peste zece zile. La reuniu
nea G7 au mai participat și re
prezentanți ai Rusiei, Brazili
ei, Chinei și Indiei. într-un co-

liberalizarea comerțului
o

form căruia negocierile includ 
și problema serviciilor, a 
industriei și a proprietății in
telectuale. Brazilia s-a arătat 
pregătită să ofere concesii în 
privința tarifelor industriale, 
cu condiția ca Statele Unite și 
Uniunea Europeană să facă la 
fel în cazul agriculturii. Repre
zentanții Braziliei au sugerat 
premierului britanic Tony 
Blair ca lideri ai statelor din 
OMC, posibil membri ai G7 și 
reprezentanți ai altor țări 
emergente să se Întâlnească 
din nou înainte de conferința 
de la Hong Kong.

municat emis la încheierea re
uniunii de la Londra se arată 
că finalizarea negocierilor de 

M.......... ......................
Dorim să facem tot ce este posibil

Ministrul britanic de Finanțe
a ...................•«•••»•• 9^

la Doha până la sfârșitul anu
lui viitor „este esențială pen
tru susținerea dezvoltării 
mondiale și reducerea sără
ciei”. Declarația G7 cere Chi-

nei să continue procesul de di
minuare a controlului statului 
asupra cursului valutar, lan
sat în luna iulie. Comentariile 
participanților la reuniunea 
de la Londra au arătat diviziu
nile existente în privința co
merțului, care continuă să 
umbrească perspectivele de în
cheiere a unui acord, având în 
vedere că sunt necesare com
promisuri în domenii esenți
ale. „Agricultura nu este sin
gurul dosar”, a spus ministrul 
francez de Finanțe, Thierry 
Breton, care a reiterat punc
tul de vedere al Franței con-

er, dirijat de

Ucis de rachete <1A
Islamabad (MF) - Hamza Rabia, respon

sabilul al-Qaida a cărui moarte a fost 
anunțată sâmbătă ^n Pakistan, a fost ucis 
de o rachetă lansată ie avioane CIA, a 
dezvăluit postul de televiziune NBC, citând 
surse anonime. Rabia’ a fost ucis, joi 
dimineață, de o rachetă lansată dintr-un 
avion fără pilot de tip'W
la distanță de serviciile secrete americane. 
Informația privind moartea liderului al-Qai- 
da a fost confirmată de președintele pa
kistanez, Pervez Musharraf, care se află 
într-o vizita în Kuwait. La rândul său, mi
nistrul pakistanez de Interne, Aftab Sher- 
pao, a precizat că Hamza Rabia era cetățean 
egiptean, și nu sirian așa cum anunțase 
inițial cotidianul de limbă engleză Dawn.

Alegeri prezidențiale în 
Republica Kazahstan

Astana (MF) - Cetățenii din 
Kazahstan s-au prezentat, ieri, 
la urne pentru alegerea 
președintelui, într-un scrutin 
în care actualul șef al statului, 
Nursultan Nazarbaiev, este 
considerat favorit, relatează 
AFP. Circa 8,6 milioane de ale
gători au fost chemați la urne 
în 9.580 de secții de votare din 
întreaga țară. Cinci candidați 
se înfruntă în cursa preziden
țială, favorit fiind însă actu
alul șef al statului, Nursultan

Nazarbaiev, care conduce țara 
cu o mână de fier din perioa
da sovietică. Mandatul prezi
dențial în Kazahstan durează 
șapte ani. în țară sunt prezenți 
1.600 de observatori electorali, 
circa 450 din partea Organi
zației pentru Securitate și 
Cooperare în Europa (OSCE). 
După ce Kazahstanul și-a 
câștigat independența în 1991, 
în această țară nu au avut loc 
niciodată alegeri democratice 
și libere. Urnă mobilă folosită la alegerile din Kazahstan
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•Tâlhârlt. Un bărbat de 30 de ani, din 
Simeria a fost deposedat de portmoneul cu 
350 de RON, pe care-l avea într-un buzunar 
al hainei. Lulu Lucian B., de 21 de ani, din 
Orăștie a fost prins și este cercetat pentru 
tâlhărie. (M.T.)

• Cuantum. De anul viitor, valoarea indem
nizației pentru incapacitate temporară de 
muncă în cazul urgențelor medico-chirurgi- 
cale va fi de sută la sută din media venitului 
lunar asigurat în ultimele șase luni. (C.P.)

Week-end negru pe șosele

Festivitate
Deva (C.P.) - Speci

aliștii din agricultura ju
dețului Hunedoara s-au 
reunit la finele săptămâ
nii trecute pentru a ani
versa opt decenii de la 
înființarea Camerelor A- 
gricole. Cu acest prilej 
au fost prezentate mo
mentele importante, de 
la 1925 încoace, care au 
marcat acest domeniu de 
activitate. „Rolul nostru 
al specialiștilor, cred că 
de acum încolo vine, 
pentru că pământul tre
buie exploatat în așa fel 
încât românii să mănân
ce produse de bună cali
tate la prețuri accesibile. 
De altfel, dezvoltarea a- 
griculturii reprezintă o 
condiție importantă în 

\ procesul de aderare la 
- UE. Vreau să le transmit 

agricultorilor hunedo- 
reni să fie optimiști, să 
nu renunțe la a face 
agricultură, pentru că în 
câțiva ani ei nu vor mai 
fi țărani, ci adevărați fer
mieri”, a declarat loan 
Simion, directorul Direc
ției pentru Agricultură 
și Dezvoltare Rurală 
Hunedoara. în cadrul a- 
cestei acțiuni au fost de- 

_ cemare diplome de recu- 
y noaștere a activității u- 

nora dintre cei care au 
lucrat în domeniul agri
col hunedorean.

Marius Olar
(Foto: Ina Jurcone)

Training
Deva (IJ.) - Cursul de 
inițiere în realizarea 
actelor de prezentare 
antreprenorială orga
nizat de Asociația 
"Teseract - club de 
literatură și artă" a 
trecut sâmbătă, 3 
decembrie, de prima 
etapă. Acesta a avut 
loc cu elevii claselor 
terminale de la 
Grupul Școlar de 
Arte și Meserii "Ion 
Mincu" Deva.
"Am avut o prezență 
bună la curs. Partici- 
panții s-au autoselec- 
tat din rândul 
elevilor din cele 
patru clase a Xl-a și 
a Xll-a. Ei s-au arătat 
interesați de criteriile 
de selectare până 
pot ocupa un loc de 
muncă și au învățat 
cum trebuie întocmit 
un CV, o scrisoare 
de intenție, cum să 
se prezinte la un 
interviu și despre 
importanța redactării 
unei cărți de vizită și 
au participat interac
tiv la discuții", apre
ciază Marius Olar, 
președintele Asocia
ției "Teseract" Deva.

Canalul Morii se reface
Orăștie (D.I.) - Primăria Orăștie a anun

țat că are în vedere derularea unui program 
prin care Canalul Morii, ce traversează loca
litatea, va fi decolmatat. Programul face 
parte dintr-un parteneriat încheiat .cu 
municipalitatea din orașul Sliedrecht (Olan
da), urmărindu-se, în paralel, și atragerea 
de fonduri comunitare. „Decolmatarea a 
început deja pe 7 noiembrie, iar până acum 
s-a lucrat la tăierea vegetației și salu
brizarea malurilor pe mai multe tronsoane, 
în program avem în vedere și amenajarea 
unei roți de moară care să dea și o valență 
turistică obiectivului, dacă nu chiar una 
funcțională”, a declarat Iosif Blaga, pri
marul Orăștiei.

Caricatură de Liviu Stănilă

■ O persoană și-a pier
dut viața, la Fornădia și 
alta a fost grav rănită, 
la Simeria.

Mihaela Tămaș 
mihaela.tamas@informmedia.ro

Fornădia - în timp ce pom
pierii încercau să-l scoată din
tre fiarele contorsionate ale 
mașinii, Mihai Muraru con
ducătorul unui autoturism, și- 
a pierdut viața, în localitatea 
Fornădia. Surse din cadrul 
pompierilor susțin că în jurul 
orei 3:00, tânărul a murit. în 
urma accidentului, motorul 
mașinii ajunsese în brațele 
bărbatului, iar în momentul în 
care au ajuns paramedicii Mi
hai era în comă. Tânărul nu 
a mai putut fi salvat, decesul

Program de 
lucru

Deva (D.I.) - Progra
mul de lucru cu publicul 
în instituțiile publice se 
va stabili astfel încât să 
se asigure accesul cetățe
nilor în zilele lucrătoare 
între orele 8,30 - 16,30. 
Hotărârea de Guvern 
prevede că o zi pe săptă
mână, care poate fi alea
să de conducătorul insti
tuției, exclusiv sâmbăta, 
programul va fi prelun
git până la ora 18,30.

Doi se ceartă, al 3-lea... moare
■ în urma unui confliot 
între doi frați, tatăl a 
intervenit să-i despartă, 
dar a murit.

Mihaela T5maș
mihaela. tamas@informmedia.ro

Bocșa Mică - în timp ce în
cerca să-i despartă pe cei doi 
fii ai săi, un bărbat de 62 de 
ani, din localitatea Bocșa 
Mică, comuna Certeju de Sus,

Case mistuite de 
flăcări

Săliște (M.T.) - în urma ți
nui incendiu izbucnit sâm
bătă seara, într-o casă din lo
calitatea Săliște, comuna Bă- 
ița, flăcările au făcut pagube 
materiale în valoare de apro
ximativ 800 de milioane de 
lei, informează surse din ca
drul pompierilor. Incendiu a 
izbucnit în casa lui Dorel 
Marcu, în jurul orei 21:10. Au 
ars 100 de metri pătrați de 
acoperiș, tâmplărie și PVC, 
instalații electrice și de în
călzit, aparatură electrică și 
electrocasnică și mobilier.

Pompierii au acționat pen
tru stingerea flăcărilor cu trei 
autospeciale de la Detașamen
tul din Deva, reușind să 
lichideze incendiul după trei 
ore. Cauza a fost „efect termic 
de la un coș de fum, neizolat 
corespunzător”.
Incendiu la Vulcan

O altă casă și mai multe 
anexe âu fost cuprinse de 
flăcări, ieri dimineață, în ju
rul orei 8:44, pe Strada Mine
rului, din Vulcan. Valoarea 
totală a pagubelor materiale 
a fost de 60 milioane de lei, 
iar cauza izbucnirii incendi
ului a fost un scurt circuit 
electric de la un reșou im
provizat.

Paramedicii au încercat să-l țină în viață
După 4 ore, echipa de descarcerare a reușit să scoată 
victima dintre fiarele contorsionate (Foto: Radu Brad)

survenind la trei ore de la pro
ducerea accidentului.
Grav rănită

După tragicul accident de la 
Fornădia, la Simeria, o femeie 
a fost grav rănită, în timp ce

Gunoiul - încă fără soluție
■ Groapa de gunoi a 
municipiului Hunedoara 
a ajuns la capacitatea 
maximă.

Hunedoara (M.S.) - Groapa 
de gunoi a municipiului Hune
doara este plină și ar trebui 
închisă la sfârșitul acestei 
luni, însă autoritățile locale 
nu au o altă soluție pentru 
depozitarea deșeurilor mena
jere.

Primăria Hunedoara riscă 
să fie amendată, dacă va con
tinua să depună gunoiul la 
actuala, groapă, după 1 ianu

a decedat. Iosif P. locuia îm
preună cu fiul său Gabriel P., 
de 32 de ani. Băiatul cel mare, 
Petru P, de 40 de ani, după ce 
a consumat băuturi alcoolice, 
cu chef de scandal, s-a gândit 
să le facă o vizită tatălui și 
fratelui său. A intrat, sâmbătă, 
în jurul orei 16:00 în casă cu 
forța și s-a luat la harță cu fra
tele mâi mic, distrugând mai 
multe bunuri. Bătrânul a in
tervenit între cei doi, dar a că
zut din picioare și a murit.

Concursuri de Crăciun în Cuvântul liber

Cuvântul Liber Iți oferd premii 
de milioane:

• centrală termică
• week- end în 23, 24, 25 decem

brie, la cabana Floare de Stâncă din 
Munții Retezat (pensiune completă, 
inclusiv masa de Crăciun)

• televizor color
Cum poți participi?
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 In 
anul 20061

Trimite-ne o copie xerox după chi
tanță, la O.P. 1, C.P. 3, Deva, depu
ne-o in 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 câștigi

Unde te poți abona?
- la sediul redacției Cuvântul Killer 

din Deva, Strada 22 Decembrie, 
numărul 37A;

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

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

traversa strada, sâmbătă, în 
jurul orei 18:30. Eugenia F., de 
82 de ani, a trecut strada fără 
să se asigure, prin loc nemar
cat, fiind surprinsă și acciden
tată grav de un autoturism. 
Autorul accidentului a părăsit

arie 2006, a declarat primarul 
Nicolae Schiau. „Nu există 
șanse pentru o nouă groapă 
ecologică, la Hunedoara. Vom 
depozita tot în vechiul loc. 
Este posibil să fim amendați 
pentru acest lucru, dar 
gunoiul trebuie evacuat din 
oraș”, a spus primarul Hune
doarei. în opinia sa, actuala 
groapă de gunoi a municipi
ului se confruntă cu un peri
col de autoaprindere și chiar 
cu formarea unor pungi de 
biogaz care ar putea exploda, 
la un moment dat.

Primarul a adăugat că în 
județ ar trebui construite două

Corpul neînsuflețit al bătrâ
nului a fost transportat la 
Morgă, unde medicii legiști 
au stabilit că moartea nu a 
fost violentă, ci s-a datorat u- 
nui infarct miocardic acut. 
Petru P. a fost reținut pentru 
24 de ore, iar ieri a fost pre
zentat Parchetului de pe lân
gă Tribunalul Hunedoara, ca
re a stabilit ca bărbatul să fie 
cercetat în stare de libertate 
pentru distrugere și violare 
de domiciliu. 

Regulament:

La acest concurs nu pot participa 
angajații S.C. Inform Media S.R.L. și 
nici rudele acestora de gradul I și II.

conciius

locul faptei și este acum că
utat pentru a fi tras la răspun
dere pentru fapta sa. Femeia 
a fost transportată în stare 
gravă la Spitalul Județean De
va - Hunedoara și internată cu 
multiple politraumatisme.

O
gropi ecologice pentru depo
zitarea deșeurilor menajere, 
una pentru localitățile situate 
pe Valea Mureșului, iar ulti
ma pentru cele din Valea Jiu
lui, realizarea acestora fiind 
prevăzută și în Planul Națio
nal de Mediu. Construcția 
depozitelor ar tripla însă cos
turile de colectate și depozi
tare a gunoiului menajer, 
acestea urmând să ajungă 
până la 16-18 euro pentru o 
tonă de deșeuri depozitate.

Actuala groapă de gunoi a 
municipiului Hunedoara a fost 
dată în folosință în urmă cu 
40 de ani.

Revendicare
Orăștie (D.I.) - Casa 

Vulcu, clădire monument 
din secolul XIX, este 
revendicată de către doi 
nepoți ai Adelinei Vulcu, 
fiica fostului proprietar. 
Cei doi solicită fie resti
tuirea în natură, fie acor
darea de despăgubiri bă
nești, ambele variante 
fiind respinse de Albina 
Coop, actualul proprietar.

Extragerea va avea- loc, la sediul 
redacției, în data de 21 decembrie.

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

22 decembrie.

Succesl

mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
mailto:tamas@informmedia.ro
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Espanola).

Ziua naționali a Regatului Thailandei
1492 - Cristofor Columb descoperă insula Haiti (El

1791 - A murit compozitorul austriac 
Wolfgang Amadeus Mozart (n. 1756). 
1870 - A murit scriitorul Alexandre Du
mas (n. 1802).
1901 - S-a născut Walt Disney (m. 
1966).
1926 - A murit pictorul francez Claude

Monet, întemeietor al curentului impresionist (n. 1840)
1932 - S-a născut rockerul american Little Richard (Wayne 
Penniman).
1933 - Abolirea prohibiției alcoolului In StiA. Instituită ta 
1920.
1946 - S-a născut Josâ Carreras (foto) tenor spaniol. 
1974 - A murit scriitorul Zaharla Stancu (n. 1902).

Prognoza meteo pentru astăzi:
Cer temporar noros ziua și senin noaptea. 

Maxima va fi de 8°C iar minima de 1°C. Vânt 
potrivit din S-E cu unele intensificări noaptea.

Prognoza pentru două zile:
Marți. Cer senin, cu înnorări parțiale 

noaptea. Maxima va fi de 7°C și minima de 3°C. 
Vânt potrivit din S-E.

Miercuri. E posibil să plouă. Maxima va fi 
de 6°C iar minima de 4°C. Vântul va sufla ușor 
ziua din E S-E.
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Relațiile cu anturajul vă sunt favorizate azi. în cursul 
dimineții vă veți întâlni cu o veche cunoștință. Este o zi 
bună pentru rezolvarea unor probleme sentimentale.

Taur

0 zl deosebit de favorabilă schimbărilor majore, mal ales 
pe plan social și sentimental. Sunt favorizate întâlnirile cu 
alte persoane șl consolidarea relațiilor de prietenie

Gemeni

Partenerul dvs. vă oferă un cadou de care vă buctirațl foarte 
mult. Un orieten de familie vă Inviți i| petrecețl după-ami- 
aza împreună. Comunicarea este BmI.

Rac
Aveți posibilitatea să faceți schimbări Importante pe toate 
planurile. Este un moment bun pentru a încheia contracte, 
iar Investițiile se vor dovedi rentabile.

Calendar ortodox
5 decembrie - Cuv. Sava cel Sfințit; Sf. Mc. Anastasie

Calendar greco-catolic___ _______
5 decembrie Sf Sava cel Sfințit, c.

Calendar romano-catolic_________
5 decembrie - Sf. Sava, abate

iNTBERUPERI 1PÂ, GAZ, CURENT
.’w - - w » s. . w - s. w « w -- .W.V*. XZ-'wVZ’wVJVw-- .

Energie electrică ______ ____________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz metan ____________ _______________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.30-12.30 Bd. I. Maniu, bl. A, sc. C; bl. L 1, sc. B 
11.00-14.00 Str. M. Kogălniceanu, bl. 1 
09.00-12.00 Str. Progresul, bl. C, sc. C 
09.30-12.30 Bd. Decebal, bl. 22, sc. C

Apă________________________ _______________________ _
Se intrerupe furnizarea apel în Deva: 
08.00-13.00 Str. Cernei

Mâncare de spanac cu 
roșii

Ingrediente:
1/2 kg spanac, 1/4 1 suc de roșii, o ceapă, 

50 ml ulei, 20 g făină, sare.
Mod de preparare:
Spanacul bine spălat se scurge de apă în 

strecurătoare. Ceapa tăiată mărunt se 
călește un minut în ulei fără să se rume
nească, apoi se adaugă spanacul nefiert cu 
frunzele întregi și se amestecă pe foc mic 
până când îi scade volumul. Se adaugă sucul 
de roșii, 1/2 linguriță sare și se lasă să 
fiarbă 20 min la foc mic până când se moaie 
bine. Apa pe care o lasă spanacul și cu sosul 
de roșii vor forma suficient sos. Dacă este 
prea mult lichid acesta se leagă cu o lin
guriță de făină apoi se amestecă cu spana
cul lăsând să fiarbă câteva clocote. Se 
sărează după ce mâncarea se ia de pe foc.

Leu
In cursul dimineții primiți bani dlntr-o activitate extrapro- 
feslonală. De asemenea, □ persoană mal ta vârstă vă pro
pune o nouă colaborare profitabilă.

Fecioara ■ _ ..................._____......................... ......
Sunteți hotărât să începeți o nouă etapa în viața dvs. pro
fesională. Azi sunt favorizate: comunicarea, relațiile cil per
soanele tinere și călătoriile lungi.

Balanța • __ ________________

Zl bună pentru a începe noi activități șl pentru a face pla
nuri de viitor. După amiază sunteți tentat să cheltulțl mai 
mult decât vă permite bugetul familiei,

Scorpion , _ ....... _ • ________
Capacitatea de comunicare este excelentă și vă ajută să 
vâ afirmați ta societate. Puteți să începeți o noua afacere, 
dar finalizați lucrările deja începute.

«Setător
La o întâlnire cu prietenii, faceți cunoștință cu o persoană 
mai în vârstă, care vă va ajuta în afaceri. Puteți obține be
neficiile materiale scontate.

I

Soluția Integramei din nu
mărul precedent: N - R - 
D - U - TELEFOANE - 
BILA - VIS - SUPĂRĂ - TT
- NIT - RÂIE - SI - IDOL 
-T-O-NEAMURI-LUA
- RENI - MIRI - ATA - ZA
- UED - MN - NOD - 
SCAI - BILET - O - ANA
- NENIC - BIET

I

... e 3 ▼ 4 v. ‘ .î"-■

TUimniK UTSaB
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe -112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Politie » 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Capricorn____  '“____ ■ ...............
Un prieten vă propune să vă asociațl într-o afacere ce 
pare profitabilă. Nu vă grăbiți să luați o deciziei Analizați 
propunerea împreună cu partenerul.

Vărsător
Aveți rezultate deosebite pe plan social. Vă sfătuim să 
dați dovadă de răbdare și să nu forțați lucrurile. Spre seară 
primiți o veste bună de la persoana iubită.

Pești
Este posibil să plecați într-o călătorie în interes de servi
ciu, care va prilejui mari schimbări pe plan financiar. O per
soană vă destăinuie câteva secrete.

7:00 Jurnalul
TVR 

7:55 Euro-
dispecer 

8:00 Isabel, 
re ta căutarea

iubirii 
8:55 Călătorii 

culinare
9:30 Teleshopping 

10:00 Suipiize,
surprize...
Cu Andreea
Marin (r)'

1235 Teleenddopedia 
1330 Madeline 
14:00 Jurnalul

TVR. Sport.
Meteo

1430 Teleshopping 
15:00 Pro patria 
1530 Kronika 
16:55 Grecia
▼H antică, o

civilizație 
de legendă.
Partea întâi

18:00 Sănătate
pentru toți 

19:00 Jurnalul TVR Sport
Meteo

20:15 Prim plan
21 30 lartă-mă.

Cu Raluca
Moianu 

2230 Cultura eco 
23:00 Jurnalul TVR, Sport.

Meteo
2330 Nocturne 

030 Brigada 
jgț Omucideri.

Cu: Tom Sizemore 
(Saving Private Ryan), 
David Cubitt, Klea 
Scott, Barry Shabaka 
Henley. Regia Bany 
Schindel

120 Sănătate 
pentru toți (r)

2:10 Jurnalul TVR (r) 
320 Călătorii

culinare (r) 
3:50 lartă-mă (r) 
5:15 Cultura

eco (r)
5:50 Destine
13 secrete 

6:40 Teleshopping

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

9:10 Omdtaeathre cartea 
9:15 Tânăr ți neliniștit 

10:15 Bune ți nebune (r) 
11:15 La servid (r) 
11:45 Dreptatea - Momentul 

jg adevărului (dramă, Ro
mânia, 1989). Prima 
parte. Cu: Alexandru 
Repan, Doru Varga, 
Dorina Lazăr, Valentin 
Uritescu, llinca Goia 

13:00 Știrile Pro Tv. Moș 
Crăciun există I

13:45 Dreptatea - Momentul 
E adevărului (dramă, 

România, 1989). Par
tea a doua. Cu: 
Alexandru Repan, Doru 
Varga, Dorina Lazăr, 
Va-lentin Uritescu, llin
ca Goia

16:00 Tânăr ți neliniștit Cu: 
▼ SEric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson

17:00 Știrile Pro TV 
17:45 Teo.
18:45 Dăruiești și câștigi I 
19:00 Știrile ProTv

20:15 Efect global (acțiune, 
<|SUA 2002). Cu: Daniel 

Bernhardt, Madchen 
Amick, Joel West Car
olyn Hennesy. După Ce 
mai mulți locuitori ai 
unor zone africane 
încep să moară din 
cauze misterioase, o 
echipă de savanți 
americani se 
deplasează la fața 
locului pentru a cer
ceta inexplicabilul 
fenomen. Dar curând 
aceștia trebuie să se 
recunoască depășiți de 
situație, pentru că își 
dau seama că se con
fruntă cu un virus 
extrem de periculos 

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

0:45 Icstrim tivi 
1:15 Omul care aduce 

cartea (r)

630 în gura presei cu 
Mircea Badea

7:00 Observator 
cu Vlad lonescu 
și Simona 

.Gherghe
8:00 Canalul de știri 

10:00 în gura 
presei (r) 

10:30 Concurs interactiv 
12:15 Dădaca 
13:00 Observator cu 

Simona Gherghe 
13:45 întâmplări 

hazlii 
14:15 Divertisment 

Piața Divertis (r) 
15:15 Were - 

A trăi cu 
pasiune 

16:00 Observator 
16:45 Anastasia 

g Cu: Elena
Korikova,

• Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov 

17:45 9595-Teînvață 
g ce să fad cu

dr. Cristian Andrei 
19:00 Observator cu 

Alessandra 
Stoicescu și 
Ludan Mândruță

2030 Divertisment Mari- 
nică și ai lui

23:00 Observator cu Letiția 
Zaharia. Sport

0:00 Cine-i moștenitorul ?
m (comedie, SUA 1990). 

Cu: Beau Bridges, Be
verly D'Angelo, Tess 
Harper, Judge Reihold, 
Keith Carradine. Bu
ford Turnover a ajuns 
în rai, însă familia lui 
se îndreaptă cu pași 
repezi spre iadl Moș
tenitorii lui Buford, du
pă ce că nu se aveau 
la suflet, n-au ezitat 
să dea fuguța la capul 
patului muribundului 
ca să afle cum le va fi 
împărțită averea. însă 
senilul tată a pierdut 
testamentul

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Observator (r) 
4:00 Were - A trăi
0 cu pasiune

430 Anastasia (r)

07:00 D'Ale Iu' Mitică (r) 
07:55 Teleshopping 0830 Ce
zar și tipar (r) 09:00 Minorități 
sub trei dictaturi (r) 0930 Pof
tă bună! (r) 10:00 Tonomatul 
DP 2 11:40 Pasiuni (s) 12:40 
Farmece (s) 13:30 Telesho- 
ping 14:00 Desene animate 
1430 Aventurile lui Shirley 
Holmes (s) 15:00 împreună în 
Europa 16:00 Jurnalul TVR. 
Sport. Meteo 16:30 Zona de 
conflict 17:00 Zestrea româ
nilor 17:30 Handbal feminin: 
România - Argentina, la CM 
din Rusia 1905 A fost odată 
hoț (s) 20:00 Trăsniții din Que
ens (s) 2030 Călătorii teatrale 
2130 Jurnalul TVR 22:00 Jur 
naiul Euronews 22:15 Sacrificii 
mărunte (dramă, coprod., 
1989) Partea a treia

07:00 Jurnalul de dimineață 
0730 Dimineața cu Răzvan 
și Dani 10:30 Teleshopping 
11:30 A treia planetă de la 
Soare (s) 12:00 Teleshopping 
13:00 Automobile (r) 14:00 
Jurnalul de prânz 1430 Țara 
Iu' Papură Vouă 15:00 Sare 
și piper cu Stela și Arșinel (r) 
1630 Ochi negri (s) 1730 Na
ționala de bere 18:30 Jurnal 
de seară 19:45 Țara Iu' Papură 
Vouă 20:00 Taxi Driver 21:00 
Echipa de investigații 22:00 
Miezul problemei

06:00 Apropo TV 07:00 Ron
dul de dimineață 10:00 Tele- 
shoping 10:15 Lumea Pro 
Cinema 11:00 Instincte crimi
nale ll(r) 13:00 Desene ani
mate 1430 Misterele planetei 
albastre (d) 15:00 Verdict: 
crimă! (s,r) 1630 Telefonul de 
la miezul nopții (s.r) 17:00 
Războiul domnițelor 19:00 
Doctorul de suflete (s) 2030 
Dosarele X 22:00 Qavaleri de 
onoare 00:00 Cristi Tabără pe 
ei

05:00 Poveștiri adevărate (r) 
0630 Al șaptelea cer (r) 06:45 
Fetele Gilmore (r) 08:00 Trupul 
dorit (r) 09:15 Cristina Show: 
Juan Soler și familia (r) 11:00 
Să iubești din nou (s) 12:00 
înger rebel (s) 14:00 Legături 
de familie (s) 15:15 Bandiții (s) 
17:20 Rețeta de acasă 1730 
Poveștiri adevărate 18:25 Vre
mea de acasă 1830 împotri
va destinului (s) 2030 Teleno- 
vela romanească: Lacrimi de 
iubire (s) 2130 Trupul dorit (s) 
22:30De 3 x femeie (divertis 
ment)0030Poveștiri adevărate 
(r)

06.30-07.00 Observator Deva
(r)
16.30-16.45 Știri locale în 
direct

08.30-10.00 Reluarea emisi
unii din ziua precedentă 
18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva
18.45-20.00 Emisiuni informa
tive

08:00 Sport cu Florentina 
08:05 Teleshopping08:40 I- 
magini extraordinare (d, r) 
09:40 Sunset Beach (s, r) 
10:40 Casa noastră 1130 Tele 
RON 12:30 Teleshopping 
13:00 Garito (I) 14:10 Tele
shopping 14:45 Garito (II) 
16:05 Dragoste și putere (s) 
16:45 Oamenii vorbesc 17:25 
Trăsniți în N.A.T.O. (s) 18:00 
Focus 19:00 Camera de râs 
1930 Da sau nu. 2030 Poliția 
in acțiune 21:00 Trădați în 
dragoste 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. 22:30 Focus Plus 
23:30 Pro Sport Show

06:00 Realitatea de la 06:00 
06:50 Trezirea la realitate 
1030 Realitatea de la 10:00 
11:00 Deschide lumea (r) 
11:30 Realitatea bursieră 
13:15 Deschide lumea (r) 
1525 Audiență în direct 1630 
Realitatea de la 16:00 17:15 
Orașele României 17:45 Edi
torii Realității 18:50 Realitatea 
zilei 20:15 100% Cu Robert 
Turcescu 21:00 Realitatea de 
la 21:00 21:45 Bani europeni 
/Români/Orașe/Bani de buzu
nar 22:00 Zece fix 23:00 Poli
tică, frate! 2330 Știri 0030 
Realitatea de la 00:00

07:00 Cazinouri americane

06:30 Teleshoping 07:00 
Viața dimineața 09:00 Veri 
ssimo. Emisiune de divertis
ment și varietăți 1030 Lumea 
cărților 10:15 Euromaxx 10:40 
Jet set 10:50 Calendar ecu
menic 11:00 NYPD Blue (r) 
12:00 Upgrade 12:30 
Teleshopping 13:05 Marș 
forțat 1430 Teleshoping 
14:35 Fan X. Videoclipuri 
15:00 Teleshopping 1535 
Misiune imposibilă (d) 17:00 
Cuplul conjugal - Ori la bal, ori 
la spital 18:00 6! Vine presa! 
2030 Preludiu pentru un sărut 
22:00 Nașul Cu: Radu Moraru 
23:45 Știri

08:00 Vreme de război
09:00 Mașini extreme
1030 Supraviețuire în condiții 
extreme
11:00 Mistere
12:00 Motociclete americane
13:00 Cazinouri americane
1430 Vreme de război
1530 Mașini extreme
1630 Dornici de documentare
1730 S-a născut un 4x4
1830 Jafuri imposibile
19:00 Tehnologie extremă 
20:00 Vânătorii de mituri 
21:00 O pradă mortală
22:00 Adevăratul Spital de 
urgență
23:00 Povești medicale uimi
toare
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• Inițiativă. Confederațiile patronale vor ca 
Registrul Comerțului să fie administrat de 
Camerele de Comerț și de reprezentanții 
patronatelor. Acestea susțin că se va asigura 
o funcționare eficientă a instituției prin sta
bilirea unor prețuri maximale pentru serviciile 
oferite și monitorizarea activității. (C.P.)

• Fără permis. Lucrători ai Poliției Rutiere 
Hațeg, l-au prins, în jurul orei 23:00, pe DN 
66, pe raza localității Petros, pe Victor P„ de 
30 ani, din comuna Baru, în timp ce con
ducea un autoturism BMW, fără a poseda 
permis de conducere. Bărbatul este cercetat 
pentru conducere pe drumurile publice a 
unui autoturism, fără permis.(M.T.)

Acțiune înA

Polițist mort 
la datorie

Hunedoara (M.T.) - 
Un agent al Biroului de 
Ordine Publică, din 
Hunedoara și-a pierdut 
viața sâmbătă, în urma 
unui stop cardio-respi- 
rator, în fața secției de- 
Poliție.

Gheorghe Eugen V., 
de 40 de ani, din Hu
nedoara se îndrepta, 
sâmbătă seara, în jurul 
orei 21:40 spre serviciu. 
Odată ajuns în fața ușii 
de acces în sediul Poli
ției i s-a făcut rău și a 
căzut pe ciment. Colegii 

■ lui au anunțat ambulan- 
J ța, iar agentul a fost 

transportat de urgență la 
Spitalul Municipal „Ale
xandru Simionescu”, din 
localitate. La scurt timp 
după ce a fost adus la 
spital și internat, bărba
tul a decedat. Medicii au 

» stabilit drept cauză a
‘ morții „stop cardio-res- 

pirator”. Corpul neînsu
flețit al bărbatului a fost 
transportat la morgă, 
unde urmează ca în ur
ma autopsiei, medicii 
legiști să stabilească cu 
exactitate care au fost 
cauzele decesului.

Viorel Duca

Societatea
1. SNPPETROM țnChlC^2&ei/aCț'

2. 5IF1 BANAT-CRJȘANA 2,2100
3. TLV
4. BRD
5. HABER
6. DECEBAL

Cursul valutar BNR - 03.12.2003
1 dolar 3,1263 lei
1 euro 3,6614 lei
1 gr. aur 50,7408 lei

Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

1,2900
14,400 
0.3600 
0,0089

-0,77
-2,04 

0
-1,11

FII INSPIRAT, ALEG

carteagalbena.ro

mpJLAKJAR 
DE AFACERI DIN ROMÂNIA

CARTEA GALBENĂ .
2006

Sună acum la tel: 0254/712.255: 0788/639.216:
0788/633.861: 0788/633.862

e-mail: musolitaife@CQrnseF.ro: unusolitaire@yahoo.com

Bucurii 
pentru 
bătrâni 
Hunedoara (M.T.) - 
Pentru cei 35 de bă
trâni din Centrul de 
Asistență Socială, din 
Hunedoara, acest 
sfârșit de săptămână 
a fost unul plin de 
surprize plăcute. Au 
primit o vizită neaș
teptată, din partea 
euro-parlamentarului 
Viorel Duca și a soției 
sale. „Am vrut să le 
aduc o mică bucurie 
acestor oameni, care 
au muncit pentru a- 
ceastă țară și pentru 
copii lor, iar acum, 
nu îi mai caută ni
meni", spune Viorel 
Duca. Vârstnicii au 
primit alimente și pa
chete cu diferite bu
nuri. Acest gest a 
fost făcut înainte de 
venirea sărbătorilor 
de iarnă, pentru că la 
acea dată senatorul 
va fi plecat în 
străinătate.

■ Bilanțul: infractori 
prinși și amenzi de 400 
de milioane, în patru 
ore de razie.
MlHAELA TăMAȘ____________________

mlhMlo.tRmMtlnfomtmedli.ro

Hunedoara - Peste 500 de 
polițiști hunedoreni și repre
zentanți ai Gărzii Financiare, 
jandarmi, polițiști comunitari 
și lucrători ai Direcției Sil
vice au desfășurat o acțiune 
pentru prevenirea și comba
terea faptelor care aduc atin
gere ordinii și liniștii publice. 
Acțiunea s-a desfășurat în 
noaptea de 2/3 decembrie, în 
discoteci, baruri, pe șosele, 
societăți comerciale și domi
ciliile celor urmăriți local. în 
urma acțiunilor pe această 
linie, oamenii legii au confis
cat bunuri în valoare de peste

‘Capital Inițial minim:_____________________________10C de milioane de lei

Număr de angajați: minim 3
■; ’________________________ Poate fi privită ca o afacere de familie

Suprafața minim profitabilă:________________________ 50 de metri pătrați
Situația pieței: foarte bună

Ciupercăriile - 
profit garantat
■ De pe o suprafață 
de 50 de metri pătrați 
se pot obține 400 de 
kilograme de ciuperci.

Tiberiu Stroia________________
tlberlu.strolaeinformmedla.ro

Deva ■ Având o reprezen
tare. slabă pe piața hunedore- 
ană, în condițiile unei cereri 
crescânde, creșterea și comer
cializarea ciupercilor, poate 
deveni o afacere de succes. 
Un mare avantaj o reprezintă 
investiția relativ mică nece

Nu cedează
Orăștie (D.I.) - Autoritățile 

locale au declarat că nu 
doresc să depindă în totalitate 
de o firmă privată, în ceea ce 
privește distribuția apei. 
„APA PROD va deveni, în 
cele din urmă, o societate pri
vată, care ar putea crește 
nejustificat prețul apei la 
Orăștie, unul dintre cele mai 
mici din țară la ora actuală. 
De aceea am decis să păstrăm 
în administrația societății de 
gospodărire locală stația de 
epurare care deservește 
orașul, cedând operatorului 
unic pe județ, APA PROD, 
doar sistemul de ditribuție”, 
a spus primarul Iosif Blaga. 

63 de milioane de lei vechi. 
Au fost depistați prin baruri 
și discoteci 29 de minori, pe 
care polițiștii i-au încredințat 
familiilor.

De asemenea, au fost prinși 
doi urmăriți local și 27 de 
infractori. în doar patru ore, 
oamenii legii au aplicat amen
zi de aproximativ 400 de mi
lioane lei.
Evaziune și prostituție

Administratorul unei soci
etăți comerciale din Cristur 
este cercetat pentru evaziune 
fiscală și fals în înscrisuri 
sub semnătură privată. Poli
țiști ai Serviciului de Inves
tigare a Fraudelor și comisari 
ai Gărzii Financiare au găsit, 
în timpul raziei, la sediul 
firmei, două aparate de tip 
„jollycard”, pentru care 
administratorul nu a putut 
pune la dispoziția oamenilor 

sară demarării unei astfel de 
afaceri. Practic, o ciupercărie 
de dimensiuni reduse,,apro
ximativ 50 de metri pătrați 
poate fi realizată cu aproxi
mativ 75 de milioane de lei 
vechi. Producția obținută pe 
această suprafață (4-5 paliere) 
este de aproximativ 450 de 
kilograme într-un ciclu. Un 
alt atu, este faptul că dez
voltarea unei astfel *de afaceri 
nu necesită deținerea unui 
teren agricol. Substratul de 
cultură sau compostul pe care 
cresc ciupercile este format 
din reziduuri care rezultă din

c«v.n trebuie făcut, cu profesionalism și responsabilitate,

Roșia Montana #
«n loc unde cuvintele sunt de prisos

a polițiștilor
a»Miiwni acțiunii:
V V 4 4 4444444 4'4 4 jî'j 4 4 4 4 J 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4’4'. ?44 4 4'4 i' J 4"

< ✓ 44 4 4 44 44'

Total Infracțiuni constatate 
din gpeț

= 20

- judiciare ' xs 11
- economice ■E 4
- la regimul circulației rutiere. St 4
- la regimul circulației feroviare ssb 1
persoane legitimate . sa ■ 1-204
persoane amprentele a ss
conducători auto sub Influența alcoolului ea 8
permise de conducere ridicate sa 1
certificate de înmatriculare retrase 19
pietoni sancționați ■ 24

legii acte care să ateste pro
veniența aparatelor.

în aceeași noapte, în jurul 
orei 22:30, la Petroșani, 
polițiști ai Biroului Poliției 
Rutiere, l-au prins pe Alexan
dru L., de 24 de ani, în timp 
ce transporta persoane, în 
regim taxi, cu autoturismul 
Dacia Solenza, fără să dețină 
licență de transport.

Potențial de dezvoltare: nelimitat, dar depinde mult de capacitatea 
de dezvoltare a pieței de desfacere 

Factori de risc:____________________ ~________ nerespectarea tehnologiei I
Surse de finanțare: există programe SAPARD care oferă

credite nerambursabile

gospodărie sau care pot fi 
găsite foarte ușor (gunoi de 
cal, porc, grâu, orz, rumeguș 
etc.) Creșterea ciupercilor se 
poate face în mod clasic în 
pivnițe, șoproane, solarii sau 
magazii fără a aduce multe 
îmbunătățiri. Cresc și se re
coltează în valuri, fapt ce 
sporește cantitatea de ciu
perci și creează un continuu 
în ceea ce privește circulația

GABRIEL '

t s t t a t t > n < t

www.povc&tcaadcv nraia.ro 

în urma aCeleoași acțiuni a 
fost prinsă, o tânără de 16 ani, 
din Orăștie, de polițiștii de la 
Ordine Publică Simeria, în ju
rul orei 23:00, în timp ce încer
ca să „racoleze” clienți, în ve
derea întreținerii de raporturi 
sexuale, contra unor sume de 
bani. Elena P. este cercetată în 
stare de libertate pentru prac
ticarea prostituției.

fondurilor bănești. Există 
firme specializate care vă pot 
oferi miceliu, din care veți 
obține viitoarele producții. 
Nerespectarea anumitor con
diții de lucru pot deteriora 
grav producția. Cel mai ușor 
de cultivat sunt ciupercile 
Pleurotus, iar cele mai sensi
bile sunt ciupercile Agaricus. 
Dar și diferențele de prețuri 
sunt pe măsură.

(3
45

73
)

RFTI AMF-

carteagalbena.ro
mailto:musolitaife@CQrnseF.ro
mailto:unusolitaire@yahoo.com
mlhMlo.tRmMtlnfomtmedli.ro
tlberlu.strolaeinformmedla.ro
nraia.ro
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• De Moș Nicolae. Astăzi, la Casa de Cul
tură „Drăgan Muntean" din Deva, la ora 
17.00, în sala mică, va avea loc lansarea 
unui CD ce cuprinde colinde culese pe 
meleaguri hunedorene. Jnterpreții acestora 
sunt soliștii de muzică populară Ciprian 
Roman, Eugen Mihailă și Lidia Benea. (S.B.)

Daruri dulci
Deva (S.B.) - Obiceiul 

primirii darurilor de la 
Moș Nicolae a pornit din- 
tr-o greșeală. Se spune că, 
demult, într-o casă de oa
meni sărmani și cinstiți, 
cu copii cuminți care-și 
făceau în fiecare seară în
călțările astfel încât stră
luceau, s-a întâmplat să 
cadă, din coșul mamei, 
un măr, cartofi, o sfeclă 
și câteva nuci, la intrarea 
în micul bordei. Femeia 
nu a observat. Fructele și 
legumele au căzut în în
călțările celor mici. Dimi
neața, chiar în ziua sfin
tei sărbători a Sfântului 
Nicolae, cei mici au găsi 
„daruri” și s-au bucurat. 
De atunci și până astăzi, 
forma darurilor lui Moș 
Nicolae, a fost diversifi
cată până la extrem. în u- 
nele țări gospodinele pre
gătesc felurite prăjituri 
ce redau simboluri ale Sf. 
Nicolae.

Dulciuri (Foto:arhivă)

Ghetuțe 
curate
Deva (S.B.) - încălță

mintea copiilor și, 
implicit a tuturor, 
strălucește, mai ales, 
în ziua Sfântului 
Nicolae. Aceasta 
pentru că, în ajunul 
marii sărbători 
creștine, conform 
unui obicei popular, 
toată lumea își lus
truiește pantofii, 
ghetele sau 
cizmulițele.
Este ziua anului de
dicată încălțămintei, 
în care acesteia i se 
acordă cea mai mare 
atenție pentru că, 
după cum spune tra
diția sărbătorii, 
Moș Nicolae este 
darnic și bun, dar nu 
pune nimic în ghete 
necurățate.
Deci nu aduce nimic 
celor delăsători și le
neși. Acest obicei, 
curățirea 
încălțămintei de 
Moș Nicolae, nu este 
cunoscut în toate 
țările. Chiar dacă 
bătrânul Moș, 
considerat tatăl 
tuturor sfinților, 
a făcut și face mi
nuni pe întreg 
Pământul, popoarele 
au tradiții diverse 
și diferite legate de 
faptele lui Moș 
Nicolae.

PABKREA *1 CONTFAZfc Cine este și ce face Moș Nicolae centru ct 
j j J J V J J J J . /v j J J j « •>' V J J v J V J v J J J J .'y Jv J - Jj J W j’J J J J J v J J J J'd J J

Moș Nicolae îmi 
aduce cadouri pe 

care mi le pune în 
pantofi. Eu sunt 
cuminte ca să vină 
moșul. Dimineață am 
găsit în pantofîorii pe 
care i-am pregătit spe
cial ciocolată și haine. 
Nuielușă nu am pri
mit niciodată.
Maria GAlcescu- 5 ani. 
Deva

Îl știu pe Moș Nico
lae. A fost și anul 

trecut, dar nu l-am 
văzut. Mi-a adus 
multe daruri. Eu cred 
că, așa, fără nici o 
nuielușă, nu are 
farmec! Mai trebuie și 
câte un ornament. 
Acum vreau să-mi 
aducă un Batman. 
Alex Ciobotaru - 7 ani. 
Deva

1\ /roș Nicolae este un 
iVlmoș bun care 
aduce cadouri pentru 
toti copiii, cuminți 
sau răi. Celor răi le 
pune în cizmulițe și 
câte o nuielușă, dar 
aceasta este frumoasă 
nu urâtă. Eu vreau 
să-mi aducă un CD cu 
povești.
Maria Patricia - 6 ani. 
Deva

Amintiri din copilărie
Deva (S.B.) - A venit la Deva să vândă 

nuiele. Adică bâte de Moș Nicolae. Așa le 
spunea bătrânica. Despre obiceiul darurilor 
lui Moș Nicolae nu a putut însă să ne spună 
nimic pentru că, spune ea: „Când eram co
pii, la noi, la tară, nu se știa nimic despre 
acest mic Moș Crăciun. Nu așteptam daruri, 
nu ne făceam cizmele cu cremă. Știam de 
la părinți și de la bunicii noștri doar că este 
ziua sfântă de Nicolae. Apoi mai aflam câte 
ceva, despre sfântul milostiv, la biserică, un
de mergeam cu toții. Noi, copii fiind, ne bu
curam abia la Crăciun, când se mergea cu 
dubele prin sat. Atunci era joc și voie bună, 
se împărțeau colaci, mere și nuci, se colin
da cum se colindă și acum. Acestea erau 
bucuriile noastre la sărbătorile iernii. în rest 
toate zilele erau cam aceleași. Toți știam ce 
avem de făcut în fiecare zi și nu ieșeam din 
curte fără să terminăm ce aveam de făcut”.

Despre 
■ Imaginea lui Moș 
Nicolae a fost adoptată 
sub influența tradițiilor; 
europene.

Sanda Bocaniciu
sanda, bota n ic iu@i nformmedia.ro

Deva - în folclorul româ
nesc s-a făeut o distincție cla
ră între Moș Nicolae și Moș 
Crăciun, cele două personaje 
având chipuri și rosturi di
ferite. Abia în acest ultim se
col aceste personaje au fost 
înzestrate deopotrivă cu obi
ceiul de a face daruri copiilor, 
în tradiția populară ziua de 6 
decembrie este zi de cinstire a 
Sfântului Nicolae. închipuit ca 
un moș cu barba albă Sân- 
Nicoară (cum i se mai spune 
Sfântului Nicolae) poate aduce 
ninsoarea doar scuturându-și 
barba albă. El a fost treptat 
desacralizat. Nu numai Moș 
Crăciun a fost numit cu 
duioșie „Moș” dar și Sf. Nico-

„Daruri" pentru cei răi (Foto: Traian Mânu)

r

este personajul ce îl 
întruchipează, 
pe Sfântul Nicolae, 
cu minunile $î care 
dăruiește arginți 
Toate faptele 
adus bucurie pentn 
mulți oameni și, mai 
ales pentru copii. în 
luna decembrie 
darurile curg 
începând de la 
Nicoale și culminând 
cu Moș Crăciun.

(Foto:

O

■jpu știu că Moș 
Hi Nicolae este un om 
bătrân și bun care 
aduce cadouri pentru 
copii. Uneori aduce și 
pentru cei mari. 
Darurile sunt puse 
noaptea în ghetutele 
pregătite special, 
curățate și așezate la 
ușă sau sub fereastră. 
Sebastian Mihai - 8 ani. 
Deva

Mos Nicolae
lae a devenit Moș Nicolae. în 
seara de 5 decembrie, se pune 
în încălțămintea copiilor, pre
gătită cuwâre grijă, cadouri 
diverse. Este o sărbătoare le
gată de personajul istoric 
Nicolae din Mira. Sf. Nicolae 
este protectorul judecătorilor, 
criminalilor, hoților, comer- 
ciantilor, călătorilor, fetelor 
nemăritate, mireselor și, în 
special, al copiilor mici.
Legendă

Legenda spune că trei su
rori nu se puteau mărita da
torită situației financiare pre

care. Atunci când fata cea 
mare a ajuns la vremea mări
tișului, Nicolae, a lăsat noap
tea, la ușa casei, un săculeț 
cu aur. Povestea s-a repetat și 
cu celelalte fete.

Se spune că Sf. Nicolae a 
dat drumul săculețului prin 
hornul casei, într-o șosetă 
pusă la uscat, motiv pentru 
care a apărut obiceiul agăță
rii șosetelor de șemineu.

De atunci, deoarece tatăl 
fetelor a văzut cele întâmplate 
și nu a păstrat secretul, ori
cine primea un cadou neaș
teptat îi mulțumea lui Nico
lae pentru el.

se spune că Moș Nicolae călă
torește pe un cal alb (Foto: arhivă) Vizualizarea legendei (Foto: arhivă)

Kitsch-ul de sărbători
■ Cu câteva zile înain
tea sosirii lui Moș Nico
lae comercianții și-au 
pregătit marfa.

Deva (S.B.) - Simpla nuia 
de la care s-a pornit a ajuns, 
astăzi, un ornament al ghe
telor, împodobită fiind cu 
diverse lucruri. Strălucitoare, 
să fure ochii oricui, nuielu
șele lui Moș Nicolae, sunt ex
trem de împopoțonate cu clo
poței, inimioare sau Moși 
Crăciuni, care nu au nimic în 
comun cu tradiția. Simbolu
rile, așa-zise „de suflet”, sunt 
folosite de comerciant! pentru 
a vinde marfă de prost gust,

aflată sub semnul kitsch-ului, 
oriunde, cât mai repede și cât 
mai bine. Adică să iasă banul. 
Nu contează dacă tradiția 
cere respect, dacă se încalcă 
unele reguli ale obiceiurilor 
împământenite la români!... 
Pentru unii nu contează decât 
banul.

Ce marfă se prezintă 
cumpărătorului și ce calitate 
are ea poate vedea doar cel 
care dă cei 10, 15 sau 20 de 
mii de lei vechi, din propriul 
buzunar, pe nuiaua „moder
nizată”. De fapt, nuielușa este 
o bucurie de moment, fiind 
primită astfel fără dispreț. 
Din păcate ea are însă rolul 
cultivării kitsch-ului.

Am primit de la 
Moș Nicolae, o 

dată, și o nuielușă, 
dar nu m-am supărat. 
El știa mai bine a- 
tunci dacă o meritam 
sau nu. în fiecare ane. 
Moș Nicolae vine cu 
daruri de tot felul, 
dar mai ales cu 
jucării și dulciuri. 
OVIDIU V. SORCA - 11 ANI, * 
Deva >

Sfântul Nicolae (Foto arhivă

Icoană românească (Foto: arhivă)

MII de nuielușe așteaptă, pe străzile Devei, să ajungă în 
posesia copiilor. Se pare, însă, că în acest an copiii au fost 
mai cuminți, pentru că coloratele nuiele nu se prea vând.
Așa spun comercianții. (Foto: Traian Mânu)
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• Cartaș în Rusia. Echipa națională de 
handbal a României din lotul căreia face
parte și lidera echipei Cetate Deva, Carmen
Cartaș, va debuta, azi, la Campionatul Mon- 

Q dial din Rusia. în primul meci, programat de
la ora 17.30, tricolorele vor întâlni reprezen
tativa Argentinei. (C.M.)

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 14-a: FC CIP - Muhlbach 
Sebeș 6-1; Energoconstrucția Craiova - ACS Odorheiu 
Secuiesc 2-7; MGA București - Athletic București 9-4; Poli 
Timișoara - Sitvanus Reșița 3-9; Cosmos Pitești - United 
Galați 4-2; Futsal Municipal Constanța - Clujana Cluj 7-2. 
Partida Eurolines București - ACS3 București se dispută azi. 
Clasamentul

Etapa a 15-a, 11-12 decembrie; Clujana - FC CIP; ACS 
Odorheiu Secuiesc - MGA București; Silvanus Reșița - Euro- 
tines Buc.; Muhlbach Șebeș - Energoconstrucția Craiova,

1. F.C. CIP Deva 14 12 1 1 82-31 37
2. A.C.S. Odorheiu 13 9 3 1 62-30 30
3. Silvanus Reșița 14 9 3 2 52-30 30
4. Enerqo. Craiova 14 9 1 4 62-47 28
5. M.G.A. Domnești 14 7 4 3 63- 38 25
6. F.M. Constanța 14 6 5 3 57 -47 23
7. Poli G. Timișoara 14 6 0 8 64-81 18
8. Athletic București 14 5 2 7 37-50 17
9. Muhlbach Sebeș 14 4 3 7 36-49 15
10. ACS 3 București 13 3 3 7 28- 45 12
11. Cosmos Pitești 14 4 0 10 27-61 12
12. United Galati 14 3 1 10 27-42 10
13. Clujana Cluj 13 2 2 9 41-63 8

14. Eurolines Buc. 13 2 2 . 9 26-51 8

Europeni... dar 
nu la noi acasă
ClPRIAN MARINUȚ
ciprian.mari mrt@informmedia.ro

In loc să îmbrace haine de gală pentru 
calificarea, după 32 de ani, în primăvara

Start
■ FC CIP Deva n-a 
avut inspirație ofensivă 
în prima repriză, dar s- 
a revanșat după pauză.

ClPRIAN MARINUȚ 

ciprlan.marinuf@in1ornimedia.ro

Deva - Favorită indiscuta
bilă la orice meci de acasă, FC 
CIP a câștigat, ieri, și întâlni
rea cu nou-promovata Muhl
bach Sebeș, însă în ciuda sco
rului categoric meciul n-a fost 
unul lejer. în fața unei apărări 
aglomerate și elastice, strate
gie de acum clasică a adver
sarelor FC CIP, trupa pregă
tită de Marius Rupacici n-a gă
sit, cel puțin în prima repriză, 
suficiente soluții de a-și con
cretiza superioritatea.
Aniversare cu goluri

Astfel în prima parte, în 
ciuda unui asediu aproape 
permanent, devenii n-au mar
cat decât o dată prin Măgure-

greoi, finiș
anu și au avut o bară la tor
pila de la distanță a lui Mo- 
lomfâlean. Chiar dacă FC CIP 
n-a strălucit în prima repriză,
galeria l-a răsplătit, la pauză, 
pe marcatorul unicului gol de 
până atunci Tiberiu Măgure
anu cu aplauze și tradiționalul 
“La mulți ani” pentru că 
vineri, 2 decembrie, interna
ționalul devean a împlinit 26 
de ani. încurajările galeriei și 
indicațiile antrenorului Ma
rius Rupacici au schimbat în 
bine evoluția din repriza se
cundă a FC CIP. Imediat după 
reluare, Șotârcâ a făcut 2-0 
după două un-doi-uri cu Gher
man care au făcut mat defen
siva adversă, pentru ca același 
jucător să marcheze pentru 3- 
0, la capătul unui contraatac 
de manual. A urmat un mo
ment relativ greu pentru 
deveni, pentru că în minutul 
29 CIP a acumulat cinci 
greșeli și o galerie din Sebeș 
și-a făcut simțită prezența în 
sală încurajându-și favoriții.

forță

Măgureanu și-a aniversat ziua de naștere înscriind trei goluri

Speranțele oaspeților au fost 
însă rapid spulberate. Lupu 
(min. 30) a scăpat singur și a 
înscris după ce a driblat și 
portarul, iar Măgureanu a 
făcut 5-0, după o combinație 
cu Moț. Pe final, oaspeții au 
marcat golul de onoare dintr- 
o lovitură de penalitate, iar 
Măgureanu a stabilit scorul 
final, după o pasă a lui Tomes- 
cu. Modul în care s-a bucurat 
după ce a marcat al treilea 
său gol, urcând în tribune și

bătând cuba cu spectatorii, 1- 
a costat pe golgheterul meciu
lui, Măgureanu, un cartonaș 
galben, însă a încheiat fericit 
un meci cu destulă tensiune.

K.1■ •» > M M . Oi

Sala: Sporturilor; Spectatori: 900. 
Au marcat: Măgureanu (min, 9, 
34 și 37), Șotârcă (min. 23 și 25), 
lupu (min. 30), Novac (min. 36).

Tensiuni la Minerul Lupeni
■ Adrian Matei a aver
tizat că va părăsi 
echipa dacă șefii nu își 
schimbă mentalitatea.

ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinuf@jnfarmmedia.ro

Lupeni - între conducerea 
clubului Minerul Lupeni și an
trenorul Adrian Matei s-a 
declanșat un război al declara
țiilor, în ciuda unui parcurs 
pentru care nou-promovata 
din Valea Jiului a fost consi
derată revelația turului. Cor
nel Resmeriță, președintele 
onorific al clubului, i-a criti
cat, pe jucători și antrenori, 
iar conducerea a decis, să-i a- 
mendeze cu câte cinci milioa

ne, după meciul cu ISCT Tur- 
zii din ultima etapă. “Rezul
tatele- sunt departe de nivelul 
investițiilor, a experienței și 
renumelui pe care le au jucă
torii. Antrenorii și fotbaliștii 
trebuie să înțeleagă că suntem 
finanțați din bani publici și 
nu avem voie să dezamăgim”, 
declara Resmeriță.
Mentalitate păguboasă

în replică, antrenorul Adri
an Matei, a anunțat că e posi
bil să părăsească echipa pen
tru că el și jucătorii nu au fost 
susținuți de conducere. “Nu 
mi s-a părut normală decizia 
de a fi amendați și cred că nu 
era momentul, pentru că era 
final de campionat și urmează 
sărbătorile de sfârșit de an.

Dincolo de amendă, nu am 
fost sprijiniți de conducere așa 
cum se pretinde, existând 
momente în care am scos bani 
din propriul buzunar pentru 
medicamentele și vitaminele 
jucătorilor. Dacă cei din con
ducerea clubului nu-și schim
bă mentalitatea, e posibil să 
nu mai revin la echipă, după 
vacanța de iarnă”, afirma 
Matei, care are oferte de la 
alte cluburi între care și FC 
Bihor.

Ca o reacție la acest duel al 
declarațiilor mai mult de 
jumătate dintre jucătorii 
clubului au afirmat că dacă 
Adrian Matei va pleca își vor 
depune memorii la FRF pen
tru a deveni jucători liberi de 
contract.

FRF mai 
blândă ca Jiul

Petroșani (C.M.) - 
Comisia de Disciplină a 
FRF nu a fost la fel de 
dură ca oficialii Jiului cu 
Mircea Gheorghe, jucăto
rul eliminat în meciul cu 
Steaua. Dacă antrenorul 
Ionuț Chirilă și patronul 
Alin Simota l-au criticat 
dur și l-au amendat cu 
1.000 de dolari, Comisia 
FRF a fost mai blândă, 
astfel că jucătorul s-a ales 
cu o suspendare minimă 
de o etapă și cu o amendă 
de 85 de euro. Mijlocașul 
Jiului nu va putea juca 
în meciul de miercuri din 
Cupa României cu Farul.

europeană, Rapid a devenit un fel de Dl. 
Goe al fotbalului românesc, după ce a 
cerut FRF amânarea meciului cu Jiul. 
Neînvinsă în jocurile din Europa, dar cu 
destule corigențe în campionatul intern, 
formația giuleșteană s-a temut să nu 
rămână repetentă tocmai în fața unei nou- 
promovate și a pupat frumos mâna Fe
derației, cerșind un favor pe care Steaua și 
Dinamo nu l-au cerut. E drept că Jiul a 
ținut în șah pe Dinamo (1-1) și FC Națio
nal (1-1) în București, dar măcar acum 
după ce a scos capul în Europa nu era 
cazul ca echipa lui Răzvan Lucescu să 
recurgă la asemenea tertipuri.

Manevra conducerii rapidiste arată că 
deocamdată în Ciulești nu poate fi vorba 
de profesionism, ci doar de ifose în acest 
sens. Iar atitudinea înțelegătoare a FRF 
ilustrează perfect mentalitatea oamenilor 
din fotbalul românesc, care se vor 
europeni, dar ...nu la noi acasă. Păcat de 
talentul nativ al jucătorilor care chiar în 
aceste condiții balcanice au adus România 
pe locul I în topul coeficienților UEFA.

. FOTBAL / Dlvill. a .

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 15-a (ultima a turului): 
vineri, 2 decembrie; Pandurii Tg. Jiu - Oțelul 2-2; sâmbătă, 
3 decembrie: FCM Bacău - FC Argeș 3-2; Farul - CFR Cluj 
1-2; durnițiică, 4 decembrie: Gloria - Sportul-2-0; Poli lași
- FC Național 2-3; Steaua - FC Vaslui 2-2. Meciul Dinamo
- Poli Timișoara s-a încheiat după închiderea ediției. Par
tida Rapid - Jiul Petroșani a fost amânată pentru data de 
10 decembrie.
Clasamentul
1. Steaua / 15 9 4 2 27-10 31
2. Dinamo 14 9 2 3 35-13 29
3. FC Național 15 8 3 4 17-17 27
4. Poli Timișoara 14 7 5 2 19-8 26
5. CFR Ciul 15 7 5 3 19-12 26
6. FC Araeș 15 7 4 4 19-14 25
7. Farul Constanța 15 7 2 6 21-20 23
8. Sportul 15 6 4 5 20-17 22
9. Rapid 14 6 4 . 4 16-14 22
10. Poli lași 15 6 2 7 12-15 20
11. Gloria Bistrița 15 4 4 6 13-19 19
12. Pandurii 15 3 4 8 11-20 13
13. Jiul Petroșani 14 2 6 6 10-17 12
14. FCM Bacău 15 3 3 9 10-22 12
15. Oțelul Galati 15 1 6 8 9-25 9
16. FC Vaslui 15 0 6 9 7-21 6

Cinci medalii la 
CM de karate

Hunedoara (C.M.) - Sporti
vii de la CS Budo Kurai Hune
doara, antrenați de Ianoș 
Simo, au obținut trei medalii 
de aur și două de bronz la 
Campionatele Mondiale de 
karate tradițional fudokan, 
desfășurate la sfârșitul săp
tămânii trecute, în Italia. Cel 
mai mare succes l-a avut Călin 
Marincaș care la categoria ti
neret (18-20 ani) a obținut me
dalii de aur la kata individual, 
embu și fugoko, precum și 
bronz la kumite echipe. A 
cincea medalie i hunedore- 
nilor a fost cucerită de Alexan
dra Măgurean clasată a treia 
la fuguko, tot la categoria tine
ret. Din păcate, Crina Olărașu, 
a treia sportivă de la CS Budo 
Kurai prezentă la această com
petiție, a fost descalificată pen
tru un atac mai dur în proba 
de kumite, deși era favorită 
la medalii.

Corvinul 
nu are datorii

Hunedoara (C.M.) - Dorin 
Nicșa, noul președinte al FC 
Corvinul 2005, a precizat că 
nu există nici un fel de da
torii față de jucători, care și- 
au primit salariile și până la 
22 decembrie își vor primi și 
a doua rată din contract, ast
fel încât toți componenții lo
tului să aibă posibilitatea pe
trecerii unor sărbători de iar
nă normale. Reluarea pregăti
rilor se va face la 11 ianua
rie cu o perioada de readap
tare Ia efort, urmată de un 
cantonament centralizat de 14 
zile, în afara județului și me
ciuri amicale astfel încât lotul 
să se omogenizeze cât mai 
bine, pentru retur.

fulgii de zăpadă 
se aștern pe un
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• înfrângere. Echipa HCM Constanța a fost
învinsă, în deplasare, cu scorul de 32-28 
(10-14), de formația ucraineană ZTR Zaporo- 
je, într-un meci contând pentru prima 
manșă a Optimilor Cupei Cupelor la handbal 
masculin. (MF) x

• Eșec minim. Echipă Steaua a fost învinsă 
în deplasare, cu scorul de 24-23 (13-11), de 
formația islandeză KA Akureyri, într-un meci 
din prima manșă a optimilor Challenge Cup 
la handbal masculin. (MF)

I Scor minim Re
al Madrid a urcat pe 
locul IV în Primera 
Division, după victo 
ria cu scorul de 1-0 
înregistrată sâmbătă 
în fața formației 

'■ Getafe. Ghiar dacă 
au câștigat, „galac- " 
ticii” nu au convins . 
deloc. Zidane (în 
foto, în duel cu ■ 
Beleguer), Beckham, 
Ronaldo, Roberto 
Garlos și celelalte 
vedete ale madrile
nilor sunt tot mai 
mult contestate de 
suporteri. Este vre
mea supremației 
Barcelonei, marea 
rivală a Realului. 
(G.N.) (Foto: EPA)

Va fi înlocuit antrenorul Realului?

Gol pentru 
Reghekhampf

Achen (MF) - Jucăto
rul român Laurențiu Re- 
ghekampf a marcat în 
minutul 55 cel de-al doi
lea gol al formației sale, 
Alemannia Aachen, în 
meciul din deplasare cu 
Siegen, contând pentru 
etapa a XV-a din Zweite 
Bundesliga. Primul gol 
al oaspeților a fost 
reușit de olandezul Erik 
Meijer ’33. Gazdele au 
înscris prin Sichone ’42 
(autogol) și Bettenstaedt 
72. Reghekampf, care a 
fost integralist, se află la 
al treilea gol în 13 par
tide jucate pentru Ale
mannia.

Laurențiu Reghekampf
(Foto: arhivă)

iJuoâtor 
lovit la 
Hamburg

1 Hamburg (MF) - Jucă
torul Gerd teas (SV 
Hamburger) a fost 
lovit îh frunte și s-a 
prăbușit cu fața plină 
de sânge, în timp ce 
jucătorii echipei sale se 
bucurau la marginea 
terenului pentru înscri
erea celui de-al doilea 
lor gol, îh minutul 54. 
Incidentul s-a petrecut 
în timpul partidei din
tre SV Hamburger și 
FC Kdn, contând pen
tru etapa a XV-a din 
Bundesliga. Fotbalistul 
a primit îngrijiri pe 
teren, timp de câteva 
minute, iar în cele din 
urmă a putut să revină 
în joc, iar echipa sa a 
învins, cu scorul de 3- ’ 
1, formația oaspete. 
Potrivit imaginilor sur
prinse de postul de 
televiziune Premiere, 
obiectul aruncat din 
tribuna unde se aflau 
suporterii echipei FC 
Koln era un băț folosit 
pentru lovirea tobei.
Se pare că teas a fcst. 
nimerit de un suporter 
al oaspeților.

■ Ziarul spaniol AS 
susține că Luxemburgo 
va fi demis de pe banca 
echipei Real Madrid.

Madrid (MF) ■ Potrivit aces
tei surse, vicepreședintele E- 
milio Butragueno și directo
rul sportiv Arrigo Sacchi l-au 
anunțat pe antrenorul brazil
ian Wanderlei Luxemburgo

Mourinho acceptă pariurile
Londra (MF) - Antrenorul echipei Chel

sea, Jose Mourinho, este de acord ea fot
baliștii săi să joace la pariuri.

Presa engleză a notat că fotbalistul e- 
chipei londoneze, John Terry, pariază 
săptămânal 5.000 de lire sterline.

Mourinho crede că, pentru Terry, să 
parieze 1.000 de lire la o cursă este ca și 
cum o persoană obișnuită ar paria 20 sau 
50 de lire sterline. Tehnicianul consideră 
că produsele de la restaurantele fast-food, 
alcoolul și nopțile pierdute reprezintă pen
tru fotbaliști o amenințare mai mare decât 
pariurile la curse de cai sau câini. „Terry 
este englez, nu pot să fac nimic. Este nor
mal ca un englez să meargă la casele de 
pariuri. Pe fiecare stradă găsești cel puțin 
trei astfel de agenții. Aceasta este Anglia. 
Este normal ca John Terry să parieze”, a 
afirmat Mourinho.

Anti rasism
Roma (MF) - O mare 

inițiativă de protest la a- 
dresa rasismului va avea 
ca protagonistă toată lu
mea fotbalului din Italia. 
Federația italiană a decis 
ca toate meciurile, de la 
cele din Serie A și până 
la cele de amatori, să în7 
ceapă cu cinci minute în
târziere. Toți jucătorii Vor 
intra pe teren purtând un 
banner eu sloganul „Nu 
rasismului!”. Această de
cizie a federației italiene 
vine la o zi după ce fun
dașul echipei Messina, 
Marc Zero, a plâns în tim
pul meciului de pe teren 
propriu cu Intemazionale 
Milano, contând pentru 
etapa a XUI-a. după ce a 
fost victima insultelor ra
siste ale suporterilor for
mației oaspete.

Hasselbaink acuză rasismul Petrescu la Wisla

Bundesliga. Portarul bavarezilor, Oliver 
Khan (în foto), 8 reltstat atacurilor gazde
lor. (G.N.) (Foto: EPA)

■ Jucătorul susține că 
antrenorul naționalei 
olandeze nu agreează 
fotbaliștii de culoare.

Amsterdam (MF) - Jimmy 
Floyd Hasselbaink crede că 
Edgar Davids, Clarence See- 
dorf, Patrick Kluivert și Ma
rio Melchiot nu joacă pentru 
echipa reprezentativă a Olan
dei deoarece sunt fotbaliști de 
culoare. „Jucătorii de culoare 
nu sunt bineveniți în echipa 
Olandei. Nu știu dacă este 
vorba despre un rasism delib
erat, dar de fiecare dată când 
ceva merge prost la un meci 
al naționalei, este vina unuia 
dintre jucătorii de culoare. 
Marco van Basten m-a con
vocat o singură dată, iar 
Davids, Seedorf, Kluivert și 
Melchiot nu fac parte din 
națională, și nici George Boa
teng nu este convocat”, a pre
cizat fotbalistul. Hasselbaink 
a evoluat doar într-un meci la 
naționala Olandei, de când 
conducerea tehnică a acesteia 
a fost preluată de Marco van 
Basten. Hasselbaink a fost 

de decizia grupării madrilene 
de a-1 destitui.

„într-o reuniune avută în 
cursul dimineții, oficialii l-au 
informat pe tehnician că vor 
anunța în curând în mod ofi
cial demiterea sa”, scrie AS. 
Tot AS notează că noul 
antrenor al Realului va fi 
Juan Ramon Lopez Caro, 
tehnicianul formației de ligă 
secundă Real Madrid Castilia.

Best a fost înmormântat la Belfast
9 Fotbalistul nord-irlan- 
dez a fost condus pe 
ultimul drum de circa 
100.000 de oameni.

Belfast (MF) - în ciuda unei 
ploi torențiale, aproximativ o 
sută de mii de persoane s-au 
adunat pe străzile din Belfast 
pe traseul pe care a fost dus 
sicriul cu corpul neînsuflețit 
al fostului fotbalist. Cortegiul 
a părăsit, sâmbătă dimineața, 
modesta locuință a familiei 
Best, din cartierul Cregagh, 
de unde a plecat spre Parla
mentul din Stromont. După o 
ceremonie încheiată cu melo
dia preferată a lui Best, „You 
raise me up”, sicriul, acoper
it cu culorile naționalei Irlan
dei de Nord, a fost scos din 
marea sală a Parlâmentului, 
de unde a fost transportat la 
cimitir. La intrarea în cimi-

Jimmy Floyd Hasselbaink
(Foto: arhivă) 

coleg cu Adrian Mutu la 
Ghelșea, dar el a fost trans
ferat la scurt timp după ve
nirea antrenorului portughez 
Jose Mourinho.

Real Madrid a câștigat 
meciul cu Getafe, din etapa a 
XlV-a a campionatului Spa
niei, însă jucătorii madrileni 
și Luxemburgo au fost flu
ierați de spectatorii prezenți 
pe stadionul Santiago Bern- 
abeu.

De asemenea, cotidianul 
catalan Sport a scris că Real 
Madrid a obținut o victorie 
rușinoasă. în pofida succe

George Best (Foto: FAN)

tir, cortegiul a fost așteptat de 
numeroase persoane, care au 
aplaudat. Best a cucerit Cupa 
Campionilor cu echipa sa, 
Manchester United, în anul 
1969. George Best, în vârstă

... Potrivit presei polo
neze, antrenorul Dan 
Petrescu va prelua e- 
chipa din luna ianuarie.

Conform site-ului sporLwp.pl, 
Dan Petrescu a ajuns la un 
acord privind un contract 
pe trei ani, antrenorul 
român urmând să primeas
că 300.000 de dolari pe se
zon. Până în luna ianuarie, 
echipa Wisla Cracovia va fi 
pregătită de tehnicianul 
Tomasz Kulawik, care a 
fost numit interimar după 
demiterea lui Jerzy Engel. 
Potrivit aceluiași site, Dan 
Petrescu îi va aduce la 
Wisla Cracovia și pe 
jucătorii echipei Sportul 
Studențesc, Ionuț Mazilu și 
Tiberiu Bălan.

Patronul Clubului Spor
tul Studențesc, Vasile Și- 
man,. a declarat că nu are 
informații despre un acord 
între Dan Petrescu și gru
parea poloneză. „Dan Pe
trescu are contract până în 

sului minim înregistrat, se 
poate spune că clubul ma
drilen continuă să se afle în 
criză.

După ce în anul 2005 nu a 
reușit să câștige nici un tro
feu, Realul riscă să repete 
această contraperformanță și 
în actualul sezon, când pres
tațiile sale din campionat și 
Champions League nu conx~ 
ving deocamdată pe nimeni.

de 59 de ani, a decedat 
săptămâna trecută la un spi
tal din Londra, după o viață 
marcată de alcoolism. Best a 
fost înmormântat alături de 
mama sa, Anne.

Dan Petrescu (Foto: arhivă) 

2008 cu Sportul Studențesc 
și pe mine nu m-a informat , 
despre o posibilă plecare", S 
a spus Șiman. Referitor la 
informațiile legate de jucă
torii Ionuț Mazilu și Ti
beriu Bălan, Șiman a pre
cizat că nu a primit oferte 
pentru cei doi jucători de 
la gruparea poloneză.

sporLwp.pl


MICĂ PUBLICITATE /9luni, 5 decembrie 2005

Vând ap. 1 cameră (01)
• vând camerâ de cămin, zona Dacia, Deva, preț
19.000 ron, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 
17.

Vând ap. 2 camere (03)
• Deva, Bdul Decebal, decomandate, reparti
toare, gaz contorizat gresie, faianță, etaj 6, 
lângă -farmacie, preț 1300 mid. lei, negociabil. 
Tel. 217413,229783.
• Deva, M. Kogălniceanu, circuit, contorizări, 
interfon, îmbunătățiri, prețul pieței. Tel. 215526.
• Simeria, parchet, centrală termică, mobilă de 
bucătărie, etaj intermediar, preț 520 milioane lei. 
Tel. 0720/505771,0721/446708.
*• urgent, cărămidă, decomandate, modificări, 

■-jalcon, 2 focuri gaz, contorizări, repartitoare, 
rolete exterioare, interfon, etaj 4, Minerului, preț 
85.000 ron, negociabil. Tel. 0722/857606, 
0766/763615.
• 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)
• dea, parchet, bucătărie modificată totul 
contorizat, zona Minerului, preț 820 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 seu, semidea, 52 mp, parchet, 
gresie, faianță, apometre, gaz 2 focuri, preț 
85.000 lei, tel. 0723-251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etaj intermediar, dea, apometre, 
gaz contorizat, repartitoare, apartament tip 
standard, interfon, preț 90.000 lei, tel. 0745- 
302200,232808. (Fiesta Nora)
• zona Decebal-piață, etaj 1, dec., 60 mp, 
termopan, centrală termică balcon închis, 
parchet, gresie, faianță baie și bucătărie mari, 
boxă mare, tel. 0723-251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona UfiacuM, dec., gresie, faianță ușă 
metalică apometre, repartitoare, apartament 
tip standard, preț 115.000 lei, tel. 0745-302200, 
232808. (Fiesta Nora)

• zona Zamffcescu, dec., 60 mp, 2 balcoane, 
vedere în 2 părți, etaj intermediar, modificat la 
bucătărie, ușă metalică în curs de renovare, 
preț 105.000 (ei, tel. 0723-251498.232808. (Fiesta 

Nora)
• zona Minenjlut, 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- 
25149a 232808. (Fiesta Nora)
• zona Mârâști, etaj intermediar, dec., 
modificări, parchet, balcon închis, apometre, gaz 

2 focuri, repartitoare, preț 95.000 RON, tel. 
0745302200,232809. (fiesta Nora)

• zona Miriști, bine întreținut, dea, fără 
modificări și amenajări, toate contorizările, 
parchet, preț 76.000 lei, negociabil, tel. 0723- 
25149a 232809. (Fiesta Nora)
• zona Lllacului, dea, fără modificări și 
amenajări, balcon mare, vedere în 2 părți, preț

' 100.000 lei, tel. 0745-302200,232 809. (Fiesta Nora)
• zona Hacului, dec., contorizări, ocupabil 
Imediat, preț 990 mii., neg., tel. 0745/253662. 
(Evrika)

• zona Băkesai Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, 
contorizări, ideal pt birouri, cabinet medical eto, 
preț 1,2 mid., neg, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Progresd, et. intermediar, dec, multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat ocupabil imediat preț95.000 RON, neg., 
tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• urgent zona Al. Straiului, 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)
• Ocaziei Urgent zona Al. Straiului, decoman
date, hol mare, central, etaj intermediar, 
centrală termică Ocupabil imediat! Preț: 
37.000Ron. Tel: 211587,0745/253662. (Evrika)

• zona Gojdu, et 2, din cărămidă bine întreținut 
preț 850 mii, neg, tel. 211587. 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Astoria, semidec, parchet, contorizări, 
balcon, etl, 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 Scărișoara, semidecomandate, 
apometre, 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 Straiului, 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 Bălcescu, decomandate, etaj 1, modi
ficat, îmbunătățiri, apometre, repartitoare, 
balcon, bine întreținut, ocupabil imediat, preț 
830 milioane lei. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 

3000 SRL)
• 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)
• Deva, Str. 22 Decembrie, et 6, decomandate, 
preț 1.100.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, ufbacentraț semidecomandate, etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz, contorizări, preț 
950.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)

• in 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, sdea, baie amenajată contorizări, liber, 
accept credit, preț 650 milioane lei. Tel. 
0745/640725,206003. (Ag. Mimason)
• urgent în zona Sala Sporturilor, modificat, 
baie amenajată contorizări, liber, preț 590 
milioane lei, neg. Tel. 0745/159608,206003. (Ag. 
Mimason) ’

• zona împăratul Traian, etaj 2, sdea, 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)
• toarte urgent motiv de emigrare, sdec., 
balcon închis, bucătărie modificată 2 focuri gaz, 
etaj 2, Zamfirescu, preț820 milioane lei, neg. Tel. 
0742/019418. (Ag. Prima Invest)

• urgent dea, 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 dea, Deva zonă ultracentrală etaj 
intermediar, 55 mp, balcon închis, parchet, 
interfon, contorizări complete, preț î,l 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)
• sdea, 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)

Cumpâr ap.2 camere (04)
• zonă bună nu contează starea de preferat et. 
intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

ASCULT! DOAR KISS KM!

(35333)

• zona L Maniu, Dorobanți, Decebal, Mârâști, 
etaj intermediar, tum 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)
• urgent, Deva, zonă bună plata imediat. Tel. 
215212. (Ag. Prima Invest)

• urgent Deva, zonă bună etaj 3, parchet 
balcon, centrală termică preț 800 milioane lei, 
neg. Tel. 215212. (Ag. Prima Invest)
• sdea, contorizări, etaj intermediar, zona 
Gojdu, Deva 2 balcoane, parchet preț 13 mid. 
lei. Tel. 0740/126029. (Ag. Prima Invest)

Vând ap, 3 camere (05)
Cumpâr ap. 3 camere (06)

• Deva, Dorobanți, etaj 2, 2 băi, un balcon, 
contorizări, parchet, lavabil alb, faianță Tel. 
0724/363700.
• etaj î, 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 118000 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, tel. 0745-302200,232808. (Fiesta Nora)
• toarte ugent, et. 3, zona Minerului, cu centrală 
termică în garanție, parchet laminat, gresie,. 
faianță, ocupabil în timp scurt, preț 77.000 RON, 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)

• zona Micul Dallas, de lux, et 2, cu garaj șl 
boxă suprafață mare, baie superamenajată (cu 
vană pe colț), temtopane, modificări interioare, 
preț neg., tel. 0745/253662. (Evrika)

• zona L Creangă et 3, superamenajat și finisat 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră 
preț 64.000 euro, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona G. Enescu, et. 1,98 mp, bine împărțit, 
dec., hol mare central, gaz 2 focuri, parchet rară 
amenajări de ultimă oră preț 129 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Zamfirescu, et. 1, bloc de cărămidă 
centrală termică gresie, faianță ocupabil 
imediat. Preț: 129.000 RON. Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• Hunedoara, semidea, 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 Dada, 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 centrali, 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 Bălcescu, dea, balcon, contorizări, preț 
130.000 RON, tel. 0740013971. (Garant Consulting)

• zona MlneniluL amenajări moderne (geam 
termopan, gresie, faianță CT etc), preț 90.000 lei 
RON neg., tel. 0740013971. (GararăConsulting)
• sir. Bejan, etaj 1, gresie, faianță 2 focuri de 
gaz, sau schimb cu 2 camere ori casă în 
Brănișcasau 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 1500.000.000 ROL, tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, sir. 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, dea, balcon închis, 2 băi, parchet, 
contorizări, ocupabil imediat, etaj 3, zona piață 
preț 38000 euro, neg. Tel. 0742/019418 (Ag. 
Prima Invest)

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

Vând ap. 4 camere (07)
• Simeria, amenajat stil occidental, vedere în 2 
părți, preț 1,400 mid. lei. Tel. 0720/505771, 
0721/446708.
• dec, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 bai, totul nou, proiect pt 
centrală termică preț 47.000 euro, neg, tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• 2 bâi, 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 Mcro 3, semidec, 2 băi. 3 balcoane, unul 
închis cu termopan, gresie, faianță parchet 
laminat C J, calorifere noi, mobilat la comandă 
ușă metalică interfon. Preț 39500 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 în 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 1350 mid. Lei. Tel. 235208 
0724/620358 (Rocah 3000 SRL)

• zona Ion Creangă et. 2, decomandate, 
contorizări, preț negociabil, tel. 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• zona Băkesai, 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 modeme (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)

• Hunedoara, casă din cărămidă 3 camere, 
bucătărie, baie, cămară pivniță garaj, curte, 
grădină gaz, apă canalizare. Preț 1,100 mkj., 
neg. Tel. 718833, 745374. 0740-130413, 0720- 
542223. (Partener-Hunedoara)
• zona Piață 2 corpuri, bucătărie, pivniță baie, 
garaj, grădină gaz, apă canalizare. Preț 1300 
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 fare, 4 camere, 3 băi, bucătărie moder
nizări (centrală termică gresie, faianță par
chet), curte, grădină preț 400.000 RON, nego
ciabil, tel. 0740013971. (Garant Consulting)

• bi 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)
• In 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 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 zonă centrală 2 camere, hol, baie, 
bucătărie, curte, grădină st 500 mp, pretabil 
firmă preț 78000 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 2,1 mid. lei. Tel. 0726/710903. (Ag. 
Prima Invest)

ACUM POJI TRIMITE 
ANUNȚURI ȘI PRIN S] 
TELEFON: 0720/400 555 
(tarif normal)

CUVÂlffl

4. Preț, dcuă puncte, 
suma (milioana = mii 
iar mii = M)

Vând case, vile (13)
• Deva, zonă centrală casă curte și grădină 500 
mp, ideală și pentru afaceri, preț negociabil. Tel. 
0721/978548

• 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)

• pentru tentă lamei
• pentru cel cu buni puțini

• pentru cel ca bani mal malțl

oak MAGAZINUL UFO-ULPIA 
(«t. 1, lângă Connc x) 

a cadouri
a Jucării

• beteli* șl globuri
• ornamente Iarnă

p ENGROS-detaSXCOMVLTMMCOM
O (ki spatele sediului Petrom)a

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

01 - Vând ap. 1 cameră 
02 - Cumpâr ap. 1 cameră 
03 - Vând ap, 2 camere 
M - Cumpăr ap. 2 camere 
05 - Vând ap. 3 camere 
06 - Cumpâr ap. 3 camse 
07 - Vtoâ ap. 4 camse 
06 - Cumpăr ap. 4 camere 
09 - Vând ap. 5,6 camere 
10 Cumpăr ap. 5,6

camere
11- Vând ap. la casă
12 - Cumpăr ap. la casă
13 - Vând case, vile
14 - Cumpăr case
15 - Vând case de vacanță
16 • Cumpăr case de vacanță
17 * Vând case la țară
18 - Cumpăr case la țară
19 - Vând garsoniere
20 - Cumpăr garsoniere
21- Vând terenuri
22 - Cumpâr terenuri
23 - Vând locuri de veci
24 - Cumpăr locuri de veci
25 - Vând spații comerciale
26 - Cumpâr spații comerciale

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

Vânzări
37 • Auto străine ■ Vânzări
38 - Microbuze, dube
39 - Camioane, remarci
40 - Utilaje, unelte, industriale 

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

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

52 - îmbrăcăminte, încălță
minte, articole sport

53 - Materiale de 
construcții

54-Bijuterii
55 ■ Artă, antichități, cărți, 

reviste
56 - Electrocasnice
57 -’Plante și animale, 

agroatimentare
58 ■ Medicamente, 

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

muncă
74 - Oferte locuri de muncă

>>
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I Placa video: Intel 852GM UMA 64 MB 

f f display: 15,4" WXGA TFT
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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 si 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 
Făgețel, la 2 km de la șosea Tel. 0724/065448.
• Beriu, 5 camere, anexe, grădină. Telefon 
246184.
• casă mare cu anexe gospodărești (curte 500 
mp, în Sibișelu Nou). Tel. 0747/279766.
• urgent, Săntandrei, 2 camere, bucătărie, 
anexe, grădină 800 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)
• Mihăileni, 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)
• stare bună, în Deva preț 450.000 mii., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)

• eta) 'mteimediar, 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)

• 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 modificata, contorizări, 
preț 83.000 lei, telefoane 0745-302200,232808. 
(Fiesta Nora)

• zona Gojdu, etaj 1, modificări, 40 mp, parchet, 
gresie, faianță apometre, gaz 2 focuri, foarte 
bine întreținută preț 78.000 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)
• ren pL vânzare, în 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 Manlu, 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, telefon 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• dec, etaj intermediar, contorizări, Deva, zona 
Dacia, preț 440 milioane lei.Tel. 0740/126029. (Ag. 
Prima Invest)

Cumpăr garsoniere (20)
• urgent, zona piață Decebal, I. Manlu, 
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)

OFERTĂ DE SĂRBĂTORI 
rewS’satelf •D,9* I W *Max W•Focus ™

Ss vtabe la lieitajie pbltaă, ta 
bata de 1 decembrie 2005, era 
12, apaHamett oa 3 camere, 
srtuat în Deva, B-dulDecebal, bl. 
S, sc. 1, ap. 6. proprietatea Iul 
Bafou Corina Mana (fostă lacob). 
Preț de Strigare: 107.600 RON.

I
1 Licitația are loc la sediul Biroul 

Executorului Judecătoresc Bar- 
boni Eugen din Deva, st. Avram 
lancu, bl. H3, parter.

Informații la teiefon: 0254- 
235505,0254-213583, (sbs»)

- 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)

Vând terenuri (21)
• 10pareeleterena500mp,zonaCăprioara.Tel. 
0254/211124.
• 2300 mp teren intravilan în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement, case vacanță Tel. 227242.
• 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, tară 
intermediari. Tel. 0724/388452.
• Intravilan, 4600 mp, CF, în 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.
• intravilan, Orățtle, 2,18 ha, utilități în 
apropiere, drum acces betonat, preț negociabil. 
Tel. 0727/062553,0254/243503.
V 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 Dada, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurqbusiness)
• intravilan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg, tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
• intravian, In zonă industrială st 7860 mp, front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trafo la 150 metri,,apă curentă în spatele 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg, tel. 
223400,0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)
• Intravilan, in Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț22 euro, tele
foane 223400,0742/005228,0721/577366. (Casa 
Betania)
• intravilan, la DN7, în zonă industrială st 
150.000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces 
din 2 părți, zona Sîntandrei, preț 12 euro/mp. 
Telefoane 223400, 0724/169303, 0740/914688. 
(Casa Betania)
• 140 parcele, din care vândute sunt 80, în zonă 
rezidențială cu suprafețe de 480-680 mp, Deva, 
preț 16-19 euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (Casa Betania)

• intravilan, in zona de locuințe Zăvoi, st 1.000 
mp, front stradal 18 m, toate facilitățile. Preț 32 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(Casa Betania)
• intravilan, la DN 7, Sîntandrei, st 3315 mp, front 
stradal 18 m, toate utilitățile, preț 31 euro/mp, 
tel. 223400. 0724/169303, 0742/005228 (Casa 
Betania)
• 2 parcele cu st 646 mp fiecare, în zona M. 
Sadoveanu (Zăvoi), gaz metan și curent electric 
în zonă, preț 37 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• intravilan, in zonă industrială (zona Macon), 
st 4280 mp, front stradal.30 m, toate facilitățile, 
preț 11 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688 
0724/169303. (Casa Betania)
• intravilan, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228 (Casa Betania)
• intravilan, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• intravilan la DN 7, în zonă industrială ia ieșirea 
din Deva spre Simeria, st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, la DN7, Deva, st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• intravilan st 605,9 mp, front stradal 22 m, PUZ 
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială 
preț 18 euro/mp, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• 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 preț 32 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 Sântuhahn, 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 bună 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 Sântuhalm, st = 3000 mp, FS = 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)
• in Bălata, extravilan, 1200 mp, fs 7- 8 m, 
pretabil stupârie, preț 150 milioane lei, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag.Mimason)
• bl zona Vulcan, 600 mp, PUZ aprobat, zonă 
rezidențială fs 20 m, preț 19 euro mp. Tel. 206003. 
(Ag. Mimason)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și 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

S.C. TRIDENT TRANS TEX S.R.L. angajează 
în vederea deschiderii unui HYPERMARKET în Deva, foști 
ofi{eri M.l. 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. (35540)

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

Cumpăr terenuri (22)
• Rapoit, împrejurimi, cu apă, curent electric,, 
acces la șosea, min. 5000 mp. Tel. 0720/400446.

CONVEX O
vodafone

www.quasar.ro

BRAD - Str. Republicii, nr. 11, Bl. 1, parter, Tel: 0254/612.683.
DEVA - Piața Victoriei, nr. 8, Tel: 0254.230.398
DEVA - Uipia Shopping Center, etaj 1, Tel: 0254.235.025.
HUNEDOARA - Supermarket Artima Tel: 0254715.288;

ORÂȘTIB - Central Comercial "Palia", Strada Armatei nr. 1. Tel: 0254.241.950

Vi așteptăm la 
depozitul nostru:

TIMIȘOARA
Str, ton ionescu de la Brad nr. 29 
TeL: 0256-400774
Fax: 0256 400777 
instalfrn@melinda.ro

Microcentrale murale DeivtiiD

Demrad Bithermic
• puteri termice de 24, 28 kW
• versiune basic
• cu tiraj natural sau forțat
• schimbător de căldură bitermicâ
• aprindere electronică și

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

Cumpără o microcentrală murală Demrad și primești
CADOU
un radiator Ekorad (dimensiune 22x600x800)

Detahî despre oferta completa dc telefoane și de servicii găsiți la dealeni Couoex Vodafone
Prrțitrbe mi centra TVA, •eițftw’.e in bm.u Mrcuta Dapontbd. Otortâ vaL»t»ii permu 0nâ ta SI VKemtxw
OtatM «ate tuțxnJ wskh «Iau** diqxrubib’ '>n fi la a^wrțn tio vtozoo

jravneț*. penw Moț Oicmn* este duporvui o* www.con-x:*.fo
0<te -xKkv perfrv jhoeamvnte cu o «ntarsuaU do 2 am Tb aborvwi y atraabro (Dcrtow cartCU «au occooor» «Mfcxsrw J

Otortt rstabrt M trata «locAa dfeootod OoW» <r rnttgefin*
CrnthîuHațe sn inovație!!
_______________________________________________________________________ I____________

RECLAME

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
mailto:ru@tridenttranstex.ro
http://www.quasar.ro
mailto:instalfrn@melinda.ro
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• extravilan, arabil, oriunde în județul Hune
doara sau în România, cu suprafața minimă de 
10 ha tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• extravian, situat între Deva și Hunedoara st 
între 2000 și 4000 mp, ofer prețul pieței, tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
•cișnpăr 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 
w 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, funcțio
nabil de 10 ani, vad foarte bun, preț 38.000 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)
• București, garsonieră nemobilată, semimo- 
bilată, mobilată, confort 1, decomandată, 
telefon, lift, curată, liniște, soare, metrou, 
central, solicitată pentru închiriere termen lung, 
intelectual, nefumâtor. Tel, Deva, 0254/223451.
• ofer spre închiriere 2 camere, acces la baie, 
bucătărie, Deva, Str. Stejarului, nr. 7. Telefon 
219753.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
decomandate, zona piață, mobilat, utilat, 
centrală termică, preț 140 euro/lună. Tel. 
0721/708708.
• ofer spre închiriere apartament 3 camere, 
zona I. Maniu, mobilat, utilat, în regim hotelier. 
Tel. 0721/708708

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

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

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

• P+l,4camere, scară interioară, living 45 mp,2 
băi, centrală termică, pivniță, garaj, piscină, 
curte, grădină, zona telecabină, ideal locuință, 
sediu, acceptăm colaborare. Tel. 249047, 
0721/192684.
• ofer ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună, tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
•ofer ap. 2 camere, gresie, faianță, podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră dec., mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă 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 garsonieră 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)
• 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)
• garsonieră, confort 1, mobilată complet, 
aragaz, frigider, mașină de spălat, tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• ap 2 cam., stil occidental complet mobilată și 
utilată, CT, termopane, 2 tv color, preț 300 euro, 
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. complet mobilat, contorizări, 
amenajat, modem, aragaz, frigider, zonă bună, 
preț 150 euro, tel 0722/209906; 0723/829060. 
(Agenția imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. semimobilat, contorizări, reparti
toare, preț 100 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)

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

• ap 3 camere, semidecomandate, nemobilat, 
contorizări, preț 120 euro, negociabil, tel. 
0722/209906; 0723/829060.(Agenția imobiliară 
Iris)
• 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)
• apartament 3 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat, mobilat 
modern și utilat cu aragaz, frigider, tv color nou, 
situat în spatele pieței centrale, preț 220 
euro/lună, tel. 223400.0721/436384,0742/005228 
(CasaBetania)
• 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 Mărățtl, 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 4,80 m, acces Tir, parcare, preț 5 
euro mp plus tva, negociabil. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
• zona Caragiale, 2 camere; mobilat, mobilă 
nouă, CT, balcon, preț 350 î/lună tel 
0745/367893. (Garant Consulting)
• zona Zamfirescu, garsonieră et 2, mobilată și 
utilată preț 25 euro/zi, în regim hotelier, (chel
tuieli incluse), tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting).
• zona Progresul, 2 camere, mobilat, preț 110 
euro/lună tel. 0745-367893. (Garant Consulting)
• zonă bună, garsonieră decomandată 
amenajări 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)
• în 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 romanești (36)
• vând Dada 1310, motor în 5 trepte, af 1991, 
servo frână preț 32 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/267397,0254/224026.
• vând Dada Logan Ambience 1,4 MPI, af 2005 
aprilie, culoare albă sau schimb cu Matiz, Cielo 
sau Dacia plus diferență preț 5500 euro. Tel. 
0723/270348
• vând foarte urgent Dacia papuc, 2 locuri, af 
1998 preț foarte avantajos. Tel. 0722/663724, 
0720/043573.

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

• 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.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

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

Piese, accesorii (42)
• vând piese nefolosite, în țiplă de Dacia 1310,2 
planetare lungi, delco complet cu capac și fișe, 
mască ochelari și caroserie VW Passat break, 
convenabil. Tel. 0747/223733.

Mobilier și interioare (47)
• vând canapea extensibilă și pat cu 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 foarte ieftin mobilier furnir nuc, 
bibliotecă mare, bibliotecă mică masă6 scaune, 
recamier, oglindă cuier fier forjat, dulap. Tel. 
221328,0744/705595
• vând mobilă de bucătărie, stare foarte bună 
preț 490 ron, negociabil. Tel. 0723/089146.

• 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 mobilă sufragerie, mai multe piese, stare 
foarte bună preț negociabil. Tel. 218186.

• vând pătuț copil, lemn masiv. Tel. 212180.
• vând urgent mobilă de sufragerie, măsuță 
dulap 2 uși, bibliotecă mașină de spălat 
automată Diamant 550, preț 4 milioane lei. Tel. 
0740/317313.

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.

Imnrăcăminte, 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 schiuri pentru copii 1,40 m; 150 m; adulți 
1,70 m și clăpari mărimea 35, preț negociabil. Tel. 

233084.

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 porci mari pentru sacrificare și purcei 25 
■ 50 kg. Tel. 210900,0744/611145.

• vând porumb știuleți, cantitate mare. Tel. 
0724/243419,0722/417131.

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

angajează

operator calculator
Condiții:

• cunoștințe PC (Word, Excel)
• cunoștințe minime de contabilitate
• dinamism și seriozitate
• abilități de comunicare t

Oferim:
• salariu atractiv și bonuri de masă
• posibilități de training
• un loc de muncă modern și sigur
• atmosferă deschisă alături de un colectiv tânăr

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, așteptăm CV-urile 
dumneavoastră până la data de 13 decembrie 2005. 
Numai persoanele selectate vor fi contactate pentru interviu. 
CV-urile se vor aduce la sediul redacției din 
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A sau se vor 
trimite prin fax: 218.061, sau prin e-mail: 
laura.contra@informmedia.ro.
Persoană de contact: Laura Contra, 
tel. 0721/513875,
E-mail: laura.contra@informmedia.ro

Instrumente muzicale (60)
• vând otgă Roland, 5 octave, difuzoare, ampli
ficator, efecte excelente, pian, strings, brass, 
orgă biserică etc; ritmuri, acompaniament, 
începători ■ avansați, convenabil. Tel. 
0747/223733.
• vând vloarâ 3/4, stare bună preț 250 ron. Tel. 
0726/679065.

Altele (61)
• vând acte societate comercială cu profil auto, 
preț 600 ron, fără activitate, fără datorii și tub 
scurt acetilenă reductoare, furtune, 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 negociabil. 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 2 bucăți monede cu eclipsa, preț 60.000 
lei, negociabil. Tel. 228748, zilnic.

Oferte locuri de muncă (74)

• 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.

Vinzi
Cumperi 
închiriez!
Schimbi
Cauți

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

• întocmesc documentația bancară ne
cesară pentru încasarea primei de la stat, 
dată în baza Legii 541/2002. Tel. 
0746/054005.

• Moț Crăciun vine la tine acasă I 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!

• decorațiuiu șl amenajări, gips carton, podele, 
parchet, tavan fals, încălzire, electricitate, 
modificări apartamente. Tel. 0727/657545.
• ofer servirii de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut. Telefoane: 224182, 
0723/499284.
• transport marfă mutări de mobilă și alte 
materiale, local și în țară cu camion acoperit de- 
3,2 tone, util, dimensiuni 6/2,40/2,40 m. Tel. 

229611,0740/953297.

Informația te privește Alege CL pentru anunțul tău

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

responsabil de zonă
Cerinfe:

• 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)

EVIDENTIAZĂ-TE!
f

VARIANTE

TALON VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE!

O Preț 50.000 lei (siainoi)

• chioșcul de «iara de Ungă Crnntim;
• chioșcul de dara din stația de autobuz
Orizont ■ Micro 18:
• chioșcul de ziare de lânjjă Galeriile d<? Artă 
Forma;
• chioșcul de ziare de lăngâ Alimentara Dacia:
• chioșcul de ziar® intersecția Zamfirescu B- 
dul Decebal.
• Cepromin:
• Cooperativa de consum Dobra;
• Centrul de schimbare a bute]Him' Ilia.

cuvânb
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text

Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu îșl asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.
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• Fantezii cu fotbaliști. Dennis Nilsen, un 
criminal în serie, englez, condamnat la 
închisoare pe viață, are fantezii cu fotbaliștii 
David Beckham și Cristiano Ronaldo. Nilsen 
scrie că Ronaldo, este „superb". „A primit 
un cartonaș galben pentru că și-a scos tri
coul. Tipul este de infarct".

Manuscrisele lui Cioran, 
retrase de la vânzare

Aniston și Vaughn au fost 
opriți de poliție

Los Angeles (MF) - Actorii Jennifer Anis
ton și Vince Vaughn, care au o relație amo
roasă, au fost opriți de poliția rutieră din 
Arizona pentru „o încălcare minoră a re
gulilor de circulație”. După ce i-au oprit, 
agenții de circulație au simțit miros de alcool 
venind din interiorul mașinii. Ei l-au supus 
pe Vince Vaughn unui test de verificare a 
alcoolemiei, după care i-au cerpt actorului 
să nu se mai urce la volan. Membrii forțelor 
de ordine le-au permis actor: să iși con
tinue deplasarea cu mașina Unor prieteni și 
l-au sfătuit pe Vaughn să nu mai conducă.

■ Casa de licitații 
Drouot nu a mai scos la 
vânzare caietele 
scriitorului român.

Paris (MF) - Caietele scri
itorului de origine română, 
anunțate că vor fi scoase la 
vânzare și expuse toată ziua 
de joi, au fost retrase in 
extremis de la licitație. Curtea 
de Apel din Paris a blocat vân
zarea manuscriselor, care era 
programată să înceapă vineri,

la ora 14.15 (15.15 ora
României). Biblioteca Jacques- 
Doucet încercase în zadar să 
împiedice vânzarea la licitație 
a caietelor cu scrieri inedite. 
Proprietatea manuscriselor 
face obiectul unui litigiu între 
biblioteca amintită și Simone 
B., patroana unei firme de 
curățenie. Patroana firmei de 
curățenie are la dispoziție 
două luni pentru a cere 
justiției să stabilească cine 
este adevăratul proprietar al 
manuscriselor.

Interviu cu John Lennon
■ Un interviu cu 
Lennon, din decembrie 
1970, a fost difuzat în 
Marea Britanie.

false (Foto: arhivă)

Bulgari 
falsificatori

Sofia (MF) - Doi cetă
țeni bulgari care făceau 
frecvent cumpărături de 
la unele dintre cele mai 
moderne magazine din 
Milano - printre care Ar
mani și Dolce & Ga
bbana - aii fost prinși de 
poliție, care a descoperit 
asupra lor 180 de cărți de 
credit false, Gei doi, în 
vârstă de 26 de ani, au 
fost arestați în urma u- 
nei operațiuni desfășu
rate în comun de poliția 
italiană și Interpol. Poli
țiștii au descoperit în a- 
partamentul celor doi 
din Milano mai multe a- 
parate utilizate pentru 
falsificarea cărților de 
credit. Cei doi erau pro
fesioniști și sunt bănuiți 
că fac parte dintr-o rețea 
internațională de infrac
tori.

Clinton 
premiat 
MiHKhen (MR - Fos
tul președinteameri
can Bill Clinton a 
primit premiul „Bam
bi" pe anul 2005 
pentru activitățile 
sale caritabile, în 
cadrul unei cere
monii care a avut loc 
la Munchen, în Ger
mania. Clinton, care 
a fost președinte al 
Statelor Unite în 
perioada 1993-2001 
și care s-ă întors 
recent din Indonezia 
unde a mers în cali
tate de emisar ONU, 
a primit personal 
premiul care i-a fost 
decernat la categoria 
„opere umanitare". 
Premiul constă într-o 
statueta de aur 
reprezentând un pui 
de tăprioară, „Bambi 
2005".
Premiul „Bambi", cel 
mai vechi premiu 
uecemat de presa 
germană, este acor
dat unor personalități 
din lumea specta
colului, din cea 
politică sau din 
lumea sportului.

Londra (MF) - în acel inter
viu, dat la opt luni de la 
destrămarea trupei Beatles, 
Lennon a distrus imaginea de 
„cuminței” pe care și-o crea
seră membrii Beatles. „Toți 
din jurul tău vor să vadă o

John Lennon (Foto: epa)

anumită imagine care rezistă 
în timp”, a spus starul. El a 
declarat despre viața în cadrul 
trupei că era una extrem de 
deșănțată, un cerc Vicios de 
droguri, bani și sex, în care 
toată lumea dorea să pă
trundă. Lennon a vorbit de a- 
semenea despre părțile mai 
puțin frumoase ale trupei, din 
timpul turneelor. „Dacă nu 
puteam să ne petrecem nopțile 
cu fanele, atunci plăteam pros
tituate. Orice era bun”, a de
clarat Lennon. „Au existat 
poze cu mine abia târându-mi 
picioarele, ieșind din borde
luri din Amsterdam”, dar, po
trivit starului, nu au fost 
niciodată făcute publice pen
tru că oamenii nu doreau un 
scandal. Cântărețul l-a atacat 
pe fostul lui partener de trupă, 
Paul McCartney. „Ne satura
serăm cu toții să avem roluri 
din ce în ce mai mici în trupă, 
după ce Paul a început să 
preia controlul, după moartea 
lui Brian Epstein, managerul 
trupei”, a adăugat Lennon.

Născută în zodia 
Rac, îi plac 
muzica, dansul 
și școala.
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„Cache", marele câștigător

Steve Eales îl ține strâns pe Gollum, un 
vultur african alb, în tunelul vertical de la 
Airkix din centrul Angliei. Gollum va 
deveni prima pasăre care va învăța să 
zboare cu ajutorul tunelului cu vânt.

(Foto: EPA)

■ Filmul lui Michael 
Haneke a ieșit câștigător 
la categoria „cel mai 
bun film".

Berlin (MF) - Francezul 
Daniel Auteuil, care joacă în 
acest film, a câștigat premiul 
pentru cel mai bun actor, iar 
austriacul Haneke a primit 
premiul pentru cel mai bun 
regizor.

Filmul lui Haneke, o 
coproducție franco-austriaco- 
germano-italiană, un thriller 
misterios și captivant, a 
câștigat în fața unor contra- 
candidați de seamă, cum ar 
fi, de exemplu, producția 
fraților belgieni Luc și Jean- 
Pierre Dardenne, „L'enfant”, 
care a ieșit câștigătoare la 
Cannes.

Michael Haneke alături de editorii 
filmului (Foto: EPA)

Julia Jentsch din Germania 
a primit premiul pentru cea 
mai bună actriță.

„Good Night and Good 
Luck”, regizat de George 
Clooney a primit premiul la 
categoria „cel mai bun film 
non-european”. Premiul pen
tru cel mai bun scenariu le-a

Actrița Julia Jentsch a 
câștigat 2 premii (Foto: epa;

fost acordat lui Hany Abu- 
Assad și Bero Beyer pentru 
producția „Paradise Now".

Sean Connery a primit un 
premiu onorific pentru 
întreaga sa activitate din 
lumea filmului, industrie în 
care esțe implicat de mai 
bine de 50 de ani. „Sunt

extrem de onorat să primesc 
acest premiu”, a declarat 
actorul în vârstă de 75 de ani.

Connery a apărut în mai 
mult de 70 de filme, printre 
care și șapte din seria Bond.

Printre filmele în care 
starul a jucat se numără și: 
„A Bridge Too Far”, 
„Marnie”, „Indiana Jones and 
the Last Crusade”, „Numele 
trandafirului” și „Legenda lui 
Zorro”. El a lucrat cu mulți 
regizori de succes, printre 
care Alfred Hitchcock, Sir 
Richard Attenborough și 
Steven Spielberg.

Și Cristi Puiu a fost înscrS 
la aceste premii, fiind noi® 
nalizat la două categorii: p^aț- 
tru regie și, alături de Răzvw 
Rădulescu, pentru scenariul 
filmului „Moartea domnului 
Lăzărescu”.

Pentagonul dă explicații

Brutari amendați pentru... 
șoareci

Londra (MF) - O societate britanică de 
fabricare a pâinii a fost condamnată la pla
ta unei amenzi după ce o clientă a descope
rit doi pui de șoarece morți, într-o bucată 
de pâine neagră. Pâinea a fost cumpărată 
dintr-un supermagazin din Marlborough, în 
sud-vestul Angliei, în septembrie anul tre
cut. British Bakeries - una dintre cele mai 
mari societăți de profil din Marea Britanie 
- a fost condamnată la plata a 7.000 de lire 
sterline (10.347 de euro) de către magistrați. 
Societatea a recunoscut faptele: în afara 
celor doi pui de șoarece, în pâine se mai 
aflau dejecții de șoarece și fire de păr.

■ Pentagonul va oferi 
explicații despre articole 
de propagandă din pre
sa irakiană.

Washington (MF) - Preșe
dintele Comisiei Forțelor Ar
mate din Senatul american le- 
a cerut responsabililor de la 
Pentagon să ofere explicații

despre o campanie secretă 
prin care sunt acordate fon
duri pentru publicarea în pre
sa irakiană a unor articole de 
propagandă.

Responsabili de la Pentagon 
au declarat că nu au primit 
nici o explicație pe această 
temă de la comandanții de pe 
teren. După apariția în presă 
a unor informații referitoare

la acest program, generalul 
Casey a reacționat inițial spu
nând că detaliile despre cam
pania de propagandă nu pot 
fi discutate public pentru că 
sunt clasificate. în cadrul pro
gramului. Se investesc mi
lioane de dolari pentru pro
movarea unei prese profe
sioniste și independente în 
Irak. •

feld, de 19 ani, a fost a-
leasă, sâmbătă, Miss 
France 2006 la Cannes. 
La stânga este Gindy 
Fabre, predecesoarea ei.

(Foto: EPA)
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