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Cerul va fi acoperit. Sunt posibile nin
sori.* Greva foamei la Călan

■ Protestatarii de la 
Amidip SA Călan soli
cită plata drepturilor 
bănești.

Călan (M.S.) - Opt angajați ai societății Amidip SA Călan au intrat ieri în greva foamei solicitând plata mai multor

drepturi bănești care însumează 25,62 miliarde lei. Protestul a început într-o sală a Casei de Cultură din oraș.Greviștii foamei sunt nemulțumiți că nu și-au primit salariile restante pe luna noiembrie, valoarea sumelor care ar trebui achitate celor 207 angajați ai Amidip fiind de

1,02 miliarde lei, a declarat vicepreședintele Sindicatului Victoria Călări, Cristian An ghel. în plus, protestatarii solicită acordarea drepturilor bănești, pe lunile ianuarie și februarie 2005, atât pentru ei cât și pentru alți 400 de foști angajați ai societății, care au fost disponibilizați, la acea

vreme, din firmă. Valoarea acestor restanțe se ridică la 1,6 miliarde lei. De asemenea, pentru cele 400 de persoane disponibilizate în lunile ianuarie și februarie se cere a- cordarea plăților compensatorii prevăzute în contractul colectiv de muncă, în sumă de 23 miliarde lei. /p.3

Abonamentul trebuie să 
ajungă la tine!Stimate abonat!Știm cât de important este să primești, zilnic, acasă, Cuvântul liber. La fel de mult 

a dorim și noi acest lucru. De
CUVAffffljL aceea, construim în prezent o rețea viabilă de distribuție a ziarului. Sorim să,primești ziarul nostru sigur, fără sincope și la timp. Facem tot ce e necesar ca și partenerii noștri să se ralieze exigențelor noastre în materie de distribuire a ziarului.Suntem aici pentru tine! Avem soluții la toate problemele tale! De aceea, dacă nu primești la timp Cuvântul liber, dacă distribuitorul nostru îți vorbește urât, dacă ai plătit abonamentul și ziarul nu vine, anunță departamentul nostru de difuzare. Sună la ’ 0801.03.03.03 sau la 0254.211275, persoană de contact Sorina Sîrmai.Abonamentul trebuie să ajungă la tine!

Devenii își pot împodobi casa de Sărbători cu brazi a- duși din Olanda, la prețuri cuprinse între 79,98 RON și 99,98 RON, sau cu brazi autohtoni cu prețuri variind între 30 și 7Q RON, în funcție de mărimea bradului.
(Foto: Traian Manuț
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Retezatul va fi... retrocedat?

cuvântul liber
S Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
© (0254)211275

■ Familia Kendeffy a 
depus mai multe cereri 
de retrocedare a unor 
domenii din Retezat.

Deva (D.I.) - Avocații familiei Kendeffy au întocmit documentațiile legale pentru retrocedarea a zeci de proprietăți situate în Munții Retezat. Cererile au fost depuse la

patru primării din județ, și anume cele din comunele Pui, Râu de Mori și Sarmizege- tusa, precum și din orașul Petrila.Până acum se pare că au fost identificate 14 mii de hectare. Deocamdată însă la Prefectura Hunedoara aceste cereri nu au ajuns.„Ele apar la Prefectură abia după ce sunt discutate de

către comisiile locale pentru aplicarea Legii fondului funciar și se întocmesc în conformitate cu anexele HG 890/ 2005. Abia apoi sunt trimise spre validare comisiei județene de fond funciar, iar până la această ora noi nu am primit nimic în acest sens”, ne- a declarat Attila Dezsi, secretarul general al Prefecturii Hunedoara.

Analize fără 
„spor"

Hunedoara (I.J.) - 30 de biologi de la laboratorul de analize al Spitalului Hunedoara au intentat proces conducerii spitalului pentru acordarea unui spor de 100% pentru efectuarea analizelor HIV/SIDA și BK. /p.31 03 03 03^*oeo
A murit în timpul orelor
■ Un profesor a dece
dat, ieri, în timp ce 
repeta colindele de 
Crăciun cu elevii săi.

Deva (T.S.) - Decesul profesorului, în vârstă de 55 de ani, a survenit pe fondul unor probleme cardiace mai vechi. Potrivit unor martori oculari din cadrul Școlii Generale Nr. 3 din Deva, moartea profesorului de muzică s-a produs în timp ce făcea repetiții împreună cu elevii din corul școlii pentru sărbătorile de iarnă. ..Elevii an venit îmhrăeati în

costume populare pentru a face ultimele repetiții. Cântau colinde de Crăciun când profesorului i s-a făcut rău, a dus mâna la inimă și a căzut. Copiii s-au speriat și au alertat profesorii aflați încă în școală. Toată lumea știa că are probleme cu inima și că anul trecut a suferit o operație. Dar nimeni nu se aștepta să moară în timpul orelor”, afirmă unul din angajații Școlii Generale Nr. 3 din Deva.Medicii legiști din cadrul IML Hunedoara ne-au confirmat că moartea profesorului
Se scumpește carnea! Cel puțin așa susțin reprezentanții Asociației Române a Cărnii. Aceștia au cerut Ministerului Agriculturii o taxă vamală unică cuprinsă între 0 și cinci la sută care să nu determinecreșterea prețului la came. (Foto: Traian Mânu)
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•Judecată în masă. O sută paisprezece persoane, între care - pentru prima dată - 36 de membri ai forțelor de securitate, acuzați de neglijență, sunt judecate cu ușile închise începând de miercuri, în Uzbekistan, pentru rolulj^r în revolta de la Andijan, a anunțat Curtea Supremă de Justiție.
Dezmințiri

Washington (MF) - Casa Albă s-a distanțat, marți, de cifrele avansate de . prr «dintele George W. Bush în ceea ce privește numărul victimelor irakiene ale războiului. „Președintele nu a făcut decăt, să reia cifrele avansată de mass-media”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, asigurând că o parte „substanțială” a acestor decese au fost cauzate de către teroriști. Bush afirma, luni, că estimează la „30.000, mai mult sau mai puțin”, numărul irakienilor Uciși începând din martie 2003. Aceasta este prima ocazie, au susținut analiștii, în care șeful statului a făcut a- ceastă evaluare, evitată până acum de administrația de la Washington.

George W. Bush (Foto: epa)

Irakienii își aleg Parlamentul
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Vladimir Voronin
(Foto: EPA) j 

Voronin 
amenință '| 
Chișinău (MF) - Pre
ședintele moldovean, 
Vladimir Voronin, a 
amenințat că se va 
retrage din actualul 
format de negocieri 
în cazul în care ur
mătoarea rundă de 
discuții nu va rezolva 
situația satelor aflate 
în zona de securitate. 
Voronin a făcut a- 
ceastă declarație în 
cursul unei vizite e- 
fectuate luni în locali
tatea Coșnița, situată 
în stânga Nistrului, 
dar aflată sub juris
dicția autorităților de 
la Chișinău. Locuitorii 
din zonă reclamă 
faptul că nu își pot 
lucra terenurile, de
oarece forțele trans- : 
nistrene ii împiedică - i 
să sedeplăseie, ini-;-î 
talând posturi vamale i 
și de grăniceri în 
apropierea acestor 
localități.

■ 7.655 de candidați 
s-au înscris pentru cele 
275 de locuri în Parla
mentul irakian.

Bagdad (MF) - Aproximativ 15,5 milioane de irakieni vor vota azi, pentru a alege 275 de deputați în Adunarea Națională, într-un scrutin pentru care au fost anunțate măsuri drastice de securitate.Scrutinul a început încă de luni, când au votat deținuții, bolnavii internați în spitale și membri a> forțelor de ordine. Marți și < miercuri au votat irakienii din diaspora.Cei peste 15 milioane de a- legători înscriși în Irak se vor prezenta la urne azi, în cele 18 provincii ale țării. Comisia electorală a precizat că pentru cele 275 de locuri în Parlament concurează 307 entități politice și 19 coaliții, care au

Cu ocazia scrutinului s-au Impus măsuri de securitate drastice
Foto: EPA)înscris 7.655 de candidați.Noua Adunare, care va a- vea un mandat de patru ani, urmează să desemneze un consiliu prezidențial și un șef de guvern.

Alegerile de azi marchează o nouă etapă în procesul de creare a unor instituții permanente, după adoptarea prin referendum, la 15 octombrie, a unei noi Constituții.

Mai mulți lideri irakieni au cerut un armistițiu de câteva zile în perioada alegerilor. Boicotarea scrutinului din ianuarie de către sunniți a determinat practic marginali- zarea comunității acestora înA plan politic.
Amenință cu JihadulOrganizația din Irak a rețelei al-Qaida a apreciat însă că alegerile legislative sunt ilegale și a anunțat că își va continua jihadul pentru crearea unul stat islamic. Autoritățile au impus măsUri de securitate drastice și au acordat cinci zile libere, interzicând portul armelor, impunând restricții de circulație în întreaga țară și închizând granițele terestre și aeroporturile. Măsuri similare au fost* luate și la referendumul asupra Constituției, când nivelul violențelor a fost redus.

Basescu, din nou la ședința CSM

sionant de oameni au participat ieri la fune

■ Pentru a patra oară, 
șeful statului prezidează 
întrunirile Consiliului 
Superior al Magistraturii.

București (MF) - Președintele Traian Băsescu a participat, ieri după-amiază, la ședința plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), fiind pentru a patra oară când șeful statului face uz de prerogativele constituționale și prezidează întrunirile Consiliului.Pe ordinea de zi a ședinței de ieri a CSM (existentă pe site-ul Consiliului) au figurat, printre altele, proiectul structurii raportului privind starea justiției, dar și analizarea unor prevederi din legile privind magistrații și organizarea concursurilor de ocupare

a funcțiilor de conducere la instanțe.Ultima ședință a CSM la care a participat președintele Băsescu a avut loc în 20 a- prilie, când șeful statului a cerut restrângerea sferei de activitate a PNA la marea corupție și o mâți bună selectare a procurorilor acestei instituții.Totodată, președintele a participat la ședința CSM din 13 aprilie, când pe ordinea de zi s-au aflat, printre altele, raportul privind activitatea Par .chefuluiNațional Ântieorup- țle pe 2004 și Raportul Freedom House.Președintele a luat parte pentru prima dată la ședințele CSM în 12 ianuarie, mai e- xact la ședința de constituire a noului CSM. El a pledat a- tunci pentru asigurarea inde-

Traian Băsescu (Foto: jPA)pendenței justiției, pentru creșterea vitezei deciziilor, mai ales în cazurile de corupție și în litigiile comerciale, garantind totodată neimpli- carea politicului în actul de justiție.

Iranul nu 
cedează

Teheran (MF) - Iranul nu va face nici o concesie în privința programului său nuclear, a declarat, ieri, președintele ultraconservator Mahmoud Ahmadinejad, înaintea reluării negocierilor cu țările europene, prevăzută pentru 21 decembrie, relatează AFP.„Fiți siguri că nu vom ceda absolut deloc în ceea ce privește drepturile' noastre legitime în domeniul nuclear”, a declarat președintele Ahmadinejad cu ocazia u- nui discurs susținut în fața a mai multor mii de persoane reunite în provincia Sistan-Balucistan.

raliile oficiale ale deputatului și jurnalistului creștin Gebrane Tueni (Foto: epa)
OPINIA DE REZERVA

Detalii camuflate
Miroh Beteg_____________________________________________
mironbeteg@yahoo.comDe-o vreme, politicianul român visează tot mai mult la bastonul de mareșal din ranița na- froleoniană. Băsescu îi explică ui Bush ce-ar trebui să facă pentru a pune ordine cât mai degrabă în Irak, cum ar trebui dusă lupta cu teroriștii arabi și care sunt modalitățile ca armata americană să nu se aleagă, de data asta, cu un Vietnam de nisip. Tot președintele, pregătind contraofensiva avocățească în cazul Elena Udrea, se mai războiește puțin cu Armata a XlV-a prin Transnistria și cucerește militaro- ideologic regiunea Kosovo.

Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

fa fața Camerelor reunite'< București (MF) - Prim- ministrul Călin Popescu Tăriceanu va participa, marți, 20 decembrie, la ședința comună a celor două Camere, pentru a prezenta Parlamentului o informare privind activitatea guvernamentală pe zona integră

rii europene.Introducerea pe ordinea de zi la ședința comună a celor două Camere a informării primului-ministru a fost aprobată, ieri, de Biroul Permanent al Camerei Deputaților, la solicitarea . Guvernului.

Aviz favorabil în ComisiiBucurești (MF) - Comisia de cultură din Camera Depu- tatilor a decis, ieri, cu 10 voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă” și o abținere, să acorde aviz favorabil proiectului de lege privind Statutul minorităților, cu recomandarea de a se pune de acord cu observațiile Comisiei de la Veneția.Deputății PSD și PRM

membri ai Comisiei de cultură au votat împotriva acordării avizului favorabil proiectului de lege privind Stătutul minorităților, în timp ce un deputat PD s-a abținut.Reprezentanții coaliției guvernamentale au votat însă la unison împotriva propunerii PSD de respingere a proiectului de lege.

A devenit peste noapte un strateg desăvârșit și poate chiar a ajuns să mănânce degajat cu cuțitul și furculița la dineurile oficiale. Deși tot o degustare de vinuri moldovenești, la botul calului - or fi fiind cai în Piața Universității din București? - ' pare să-l facă să se simtă cu adevărat în largul lui. Vizitele la podul de la Mărăcineni sau în satele devastate de ape amintesc de vizitele pe frontul rusesc ale Mareșalului, iar „neutralitatea" lui, ca președinte, e una atât de războinică, încât l-a transformat pe Emil Boc, dintr-un posibil li

der de partid, într-un conducător de TAB.Lui Tăriceanu i-ar fi fost rușine să se lase mai prejos. Războiul - alt termen militar - dintre Palate i-a cerut să se sacrifice. Era în joc nu doar onoarea lui, ci a întregului Partid Liberal. Evident, nu are discursul „la plezneală" cu care l-au înzestrat natura și anii cât a stat pe mare pe Traian Băsescu.Mai finuț fiind, nu-și permite nici să afirme că e as în politica externă. Ca să nu mai pomenesc de faptul că președintele ar putea oricând conduce un crucișător, dar nici una dintre motocicletele lui Tăriceanu nu poate fi transformată în tanc. Așa că, la începutul săptămânii, aflat într-o vizită în Bosnia-Herțegovina, Tăriceanu s-a dus îmbrăcat în uniformă de camuflaj la întâlnirea

cu prim-ministrul bosniac, And- nan Terzic. A provocat rumoare și glume ieftine. Să aibă consilieri atât de aiuriți încât să nu-l fi anunțat că acolo nu se mai trage? Să fi fost mai degrabă un semnal pentru Palatul Cotroceni, decât o luare de atitudine internațională? Cu siguranță.Aci stă și diferența dintre cei doi. Băsescu își conduce trupele dând ordine în gura mare, dacă se poate direct prin televiziune și la ore de maximă audiență. Lasă de înțeles că are „prințipuri", chiar dacă bolovănoase, grosiere, bosajate. Toate scandalurile de corupție din jurul lui s-au născut din aplecarea acestuia spre cele plăcute inimii și privirii. Doar damele l-au păcălit pînă acum pe președinte. Tăriceanu, în schimb, a înțeles să-și pună ținuta de camuflaj. Și

corupția din jurul primului-ministru român e una îmbrăcată mereu în haine de camuflaj. E greu de observat pe fundalul bunelor intenții, a guvernării eficiente și a unei aparente economii de piață. Minciuna guvernamentală ia, de un an încoace, culoarea mediului. Din această cauză Băsescu trage fără să ochească.De un singur lucru ar trebui să ne temem: ca nu cumva, în timp, președintele să se stilizeze. Să devină un „subțire". Când și Băsescu va apărea la o conferință de presă în haine de camuflaj vă anunț, pe bune, că ne-am dus de tot pe copcă.* * *Punctele de vedere exprimate de < colaboratorii ziarului nostru în rubricile de opinii nu coincid neapărat cu cele ale redacției.
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Abonamentul la Cuvântul liber costă 6,9 lei pentru o lună, 
13,80 lei pentru două luni; 19,90 lei pentru trei luni, 37,90 lei 
pentru șase luni și 69,90 lei pentru un an la sediul.redacției, la 

propriii distribuitori de presă și 5,6 lei plus taxele poștale la 
factorii poștali și la' oficiile poștale din teritoriu.

Reclamații
privind

.difuzarea
ziarului

la telefonul
0801 030303
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joi, 15 decembrie 2005 cuvw ACTUALITATE /3

• Program. Vineri, 23 decembrie, va fi ultima zi de tranzacționare la-Bursa de Valori București din acest an, iar ultima zi de decontare va fi 29 decembrie. în perioada 24 decembrie 2005 - 2 ianuarie 2006 se suspendă activitatea de tranzacționare la BVB. (C.P.)
• Șomaj. Rata șomajului în județul Hunedoara, la sfârșitul lunii noiembrie 2005, a fost de 9,22%, cu două procente mai mică față de aceeași perioadă a anului trecut. La ora actuală, se află în evidență și plată la AJOFM Hunedoara 19.824 șomeri, dintre care peste 10.000 sunt indemnizați. (I J.)

Deciși sa continue protestul

Salarii duble
Hunedoara (I.J.) - An- gajații de la Mittal Steel Hunedoara ar putea beneficia de salarii duble, dozarea corectă a sarcinilor de lucru și dese- cretizarea contractului de privatizare. Aceasta în urma răspândirii unor fluturași la Galați în care sindicaliștii inci tă la revoltă generală. ■ „Autoritățile se declară neputincioase pentru impunerea și asigurarea drepturilor voastre și punerea la respect a patronilor și a unora dintre slugile lor, trebuie să veniți alături de noi, pentru ca împreună să pornim o minirevoluție prin care să ne facem singuri dreptate”, se arată în fluturași. ITM Galați a început un control privind modul în care e aplicată legislația în firmă, ceea ce este posibil să se extindă și la Hunedoara. „Salarii duble e imposibil de obținut”, susține Emil Gu- ran, președintele sindicatului „Solidaritatea 2000” Mittal Hunedoara.
Cadouri pentru defavorizați

Deva (C.P.) - Filiala județeană de Cruce Roșie și Primăria Deva încep astăzi distribuția pachetelor cu cadouri destinate persoanelor defavorizate. Un număr de 50 de minori aflați la Penitenciarul din Deva vor fi azi primii beneficiari ai programului. în data de 22 decembrie, 20 de copii aflați. în Centrul de Minori și alți 20 de copii cu o situație materială precară de la Școala Andrei Șaguna din Deva vor primi și ei cadouri. 80 de pachete vor ajunge la copiii de etnie rromă de la Școala și Grădinița din Viile Noi, în 23 decembrie. Alte 100 de pachete vor fi distribuite începând de luni până la finele anului persoanelor în vârstă, singure și bolnave, familiilor cu mulți copii din Deva, precum și persoanelor care s-au adăpostit lângă halda de gunoi din Deva.

Cristian Vladu 
(Foto: Traian Mânu)

Manifestări
Deva (C.P.) - Cu 
ocazia Sărbătorilor de 
iarnă, instituția Pre
fectului - județul 
Hunedoara, împre
ună cu Consiliul 
Județean Hunedoara, 
Biblioteca Județeană 
Deva și Asociația 
Franța - Deva, va 
organiza în Sala de 
festivități a Prefecturii 
un concert de mu
zică veche și colinde. 
Concertul va fi 
susținut de Studioul 
de Muzică Veche din 
București, condus de 
soprana Georgeta 
Stoleriu și se va 
desfășura duminică, 
18 decembrie, de la 
ora 18.

■ Opt angajați ai soci
etății Amidip SA Călan 
au intrat în greva 
foamei.Călan (M.S., D.I.) - Greviștii foamei de la Amidip Călan sunt deciși să continue protestul, nefiind exclus ca și alți angajați sau disponi- bilizați ai firmei să se alăture acțiunii.„în această lună ni s-a spus că vom primi numai un avans de 1,6 milioane lei vechi. Nu voi renunța la greva foamei pentru că, oricum, nu am ce mânca acasă. Cum credeți că voi putea trece de Sărbătorile de Crăciun?” întreba George Dăescu, unul dintre greviștii foamei. „Cerem să ne plătească salariile restante. Sfidarea și batjocura persistă aici de mai mult timp. Orașul moare încet”, afirma, la rândul său, Ioan Groza, un alt protestatar. Groza se află pentru a doua oară în greva foamei, după ce, în februarie 2004, în calitate de angajat al societății Sidermet Călan, a prote

ColegiulMedicilor a recompensat ieri, prin diplome de excelență, 12 medici pensionari ca semn al recunoștinței pentru activitatea depusă.
(Foto: Traian Mânu)

„Bombe biologice" 
dezamorsate
■ Procesul intentat de 
biologii Spitalului 
Hunedoara are sentință 
irevocabilă.
Ina Jurcone
ina.jurcone@ln1orniniedia.roHunedoara Un proces început în urmă cu 5 ani între cei 30 de biologi ai laboratorului de analize medicale din Spitalul Hunedoara s-a finalizat cu câștigul cadrelor sanitare. Acestea cereau un spor de 100% pentru analizele cu regim special de HIV/ SIDA, TBC și BK potrivit legii. Chiar dacă legea și
Jandarmii au acționat în forță
■ Au reușit să asigure 
paza și protecția în 
timpul tuturor 
activităților desfășurate.
Mihaela Tămaș
mihaela. tarnas@in1ormniedia.roDeva - în timpul misiunilor de pază din acest an, jandarmii hunedoreni au reușit să prindă mai mulți indivizi care încercau să plaseze unor persoane valută falsă. Au fost executate peste nouă mii de misiuni de pază și protecție a transporturilor de valori. în acest an, jandarmii hunedoreni au executat misiuni de asigurare a ordinii publice la 15 mitinguri, cinci marșuri, 11 acțiuni de pichetare, două

Greviștii foamei de la AMIDIP Călan solicită plata tuturor drepturilor bănești (Foto: Traiân Mânu)stat pentru același motiv.în prezent, Amidip SA Călan a fost declarată în stare de faliment de către instanța de judecată. Din acest motiv, protestatarii doresc să fie transferați spre societatea Sidermet Călan și să beneficieze de prevederile Ordonanței 8, din 2003, care le-ar putea asigura, pe lângă ajutorul de șomaj, și venituri de completare.

Curtea de Apel Alba Iulia le- a dat câștig de cauză și există și un ordin de executare silită, legea s-a schimbat din 28 iulie 2005. „Pentru că am primit doar un spor de 50% pentru analize, am intentat un proces de contestație”, spun biologii. „Analizele de acest tip reprezintă 2% din totalul analizelor efectuate la noi în spital. în urma ultimei hotărâri legislative, cei care efectuează aceste analize sunt plătiți în funcție de analize. Am fost acuzat că am exter- nalizat efectuarea de analize și este adevărat. Dar am făcut-o cu acordul consiliului de administrație al spitalului.

Colonel Viorel Salan (Foto: T. Mânu)acțiuni promoționale, 147 de' manifestări cultural artistice și alte activități care s-au desfășurat în spațiul public. Au acționat de asemenea, la

Subprefectul județului Hunedoara, Dan Pricăjan, s- a deplasat ieri la Călan pentru o nouă rundă de discuții cu reprezentanții greviștilor foamei.
Discuții la AVAS„Am propus la începutul săptămânii conducerii sindicatului să amâne declanșarea grevei până după discuțiile ce vor fi purtate la București
Concurs unic în țară
■ S-a lansat, ieri, ediția 
a doua a Concursului 
educațional de video- 
clipuri.

Deva (R.I.) - Competiția este unică în țară, iar de anul viitor este posibil ca ea să devină regională, județul Timiș anunțându-și deja intenția de a participa. Latura practică a concursului și premiile consistente au atras un număr mare de tineri de

Spitalul Municipal Hunedoara (Foto: Traian Mânu)Dacă aș plăti acest spor așa cum se cere, spitalul ar plăti de 10 ori mai mult efectuarea lor”, declară dr. Bama Bende, directorul Spitalului Hunedoara.Biologii mai spun că transportul acestor analize către laboratorul contractant se face în condiții improprii, un 

Jiu-jan- pre-
prevenirea și combaterea sustragerii de fier vechi din zona Siderurgicii Hunedoara și în zona minieră din Valea lui.Alături de polițiști, darmii au conlucrat la venirea și combaterea cerșetoriei, vagabondajului și prostituției, în peste 20 de acțiuni, în cursul lunii februarie a acestui an, a avut loc una dintre cele mai complexe acțiuni de salvare.în zona localității Polatiște, jandarmii montani alături de salvamontiști au reușit să salveze victimele unui accident de elicopter.în activitățile desfășurate, jandarmii au aplicat amenzi contravenționale în valoare de 787.335 lei RON. 

între vicepremierul Gheorghe Pogea, lichidatorul sindic, reprezentanții AVAS și directorul societății. Nu au ținut cont de propunerea mea și au declanșat greva. După discuțiile de joi (astăzi, n.r.) de la București, mă voi deplasa din nou la Călan pentru a le prezenta greviștilor concluziile întâlnirii și soluțiile propuse”, a declarat subprefectul.
la început. Pentru această ediție există mai multe noutăți: „în primul rând concursul are o pagină de Internet unde este vizibil 
(http://isj.hd.edu.ro/cjapp) pentru a putea să fim mai operativi decât anul trecut”, precizează Dan Olteanu, coor- donatbrul CJAPP, inițiatorul acțiunii. „în al doilea rând există mai multe secțiuni, pe lângă antidrog am adăugat și secțiuni pentru natură și istorie”.

accident rutier ar pune în pericol sănătatea celor care intră în contact cu microbii. „Nu este chiar așa. Analizele se transportă cu ambulanța, în vacutainere închise în lăzi frigorifice sigilate. Și la un accident, SIDA nu se ia decât prin sânge, nu așa, pe stradă”, susține dr. Bende.
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-4°minim +5°maxim
Prognoza meteo pentru astăzi:

Cerul va fi mai mult noros. Maxima va 
fi de 1°C, iar minima de -4°C. Vânt slab din 
direcția SE.

Prognoza pentru două zile:
Vineri. Cerul va fi temporar noros. Mi

nima zilei va fî de -5°C, iar maxima de 0°C. 
Vânt slab din direcția SE.

Sîmbătă. Cerul va fî acoperit și e posi
bil să ningă. Maxima va fî de 2°C, iar mi
nima de -3°C.
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O ortodox________________________
Sf. Mc Etefterie romanul, ep. Illriculul; Cuv. Pavel din Latro; 
Sf. Mc. Suzana din Palestina

Calender greco-catollc •_______________________
S Eleuteriu

Calendar catolic _______ ___ __________________
Sf. Silvia

Energie > lectrică
Sunt programate următoarele întreruperi:

09,00 - 16,00 zona Ghelari, localitățile: Plopi, 
Dealul Plopilor, zona Ribița, localitățile: 
Dumbrava de Sus, Dumbrava de Jos 

08,00 - 16,00 Valea Banilor, Peștișu Mare 
Deva: 09,00 - 10,00 Cartierul Progresul, blocurile: 

4, 5, 88, A, B, C, D, Str. Horea parțial;
Str. A. lancu până la Baia Sărată; Al. Parcului 

09,00 - 14,00 Str. Ulpia 
09,00 - 16,00 Str. 1 Decembrie, bl. 3, sc. A

Gaz metan ________________ ___________ _____
Sunt planificate întreruperi în furnizarea gazului metan 
în Deva: 09,30 - 12,30 Str. Ion Creangă, bl. 25, sc. A 

09,00 - 15,00 Str. M. Eminescu, bl. B, bl. C80

Apă_______________ ___ ■ . __
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea apei.

Mazăre bătută
Ingrediente: 500 g mazăre, 200 g fasole boabe, 1 ceapă, 1 morcov, 4 linguri ulei, sare.
Mod de preparare: Mazărea și fasolea se aleg, se spală și se pun împreună în apă rece unde se lasă circa 12 ore. Se spală din nou și se pun la fiert cu apă rece. După ce a dat un clocot se pune ceapa tăiată în sferturi și morcovul tăiat în rondele. Se lasă să fiarbă la foc mic până când boabele sunt bine fierte și a scăzut toată apa. Se lasă să se răcorească după care se trec printr-o sită sau prin mașina de tocat. Pasta obținută se bate cu o lingură sau cu telul, adăugând treptat uleiul, se așază pe o farfurie și se servește rece cu ceapă prăjită deasupra. Se poate pune în pastă puțin usturoi pisat.

Vă recomandăm să fiți foarte prudent ta tot ce faceți șl ta 
discuțiile cu prietenii. Aveți tendința să fiți Impulsiv. 0 rudă 
vă dă o Importantă sumă de bani,

Se pare că nu sunteți tatr-o formă prea bună. Nu vă asumați 
noi responsabilități, pentru că rlscați să vă Irosiți energiei 
Sunteți predispus la stări dtpraslva,

Gemeni
Se anunța o zl tensionată. Nu aste exdui să aveți diver* 
ecu partenerul de viață, pornind da la o Investiția 

tentă. Stapânlțl-vl Impulslvltataal

Rac _ ________ _____ :........ ..
Dimineață sunteți tentat să vă ocug 
bleme ta același timp. Din cauza r 
enervați șl să nu mai aveți nici un i

O

Jteu
Sunteți Indispus pentru că nu reușiți să terminați la timp 
ceea ce v-ațl planificat. Starea de nervozitate vă poate pune 
tatr-o situație neplăcută față de prieteni.

Fecioară .
Sunteți decis să faceți ceva folositor ta casă dar, dacă nu 
aveți un plan de acțiune bine definit, ar fl mal bine să amâ
nați. Consultațl-vă cu partenerul de viață.

Soluția Integramel din numărul 
precedent: U-D-R-B -ASPI
RATOR - ORGA - AIA - ORA - 
FARAS - C - FAINA - N - AM - LEI 
-Ml - OPT - STAT - HAUIT - EC 

-RD - NIMIC - MARO - BUNA - 
O - ACE - TAR - VC - OP -'DALA 

- ALBIT - BATA

Dispecerat apă rece 227087

Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 3127'25
Urgențe____________________ 112
Pompieri___________________ 981
Jandarmerie 956
Poliție______________________ 95S
OJ.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

________________________________

Balanță
Este posibil să aveți un sentiment de nemulțumire $1 o 
tendința accentuată de a vă contrazice cu oricine. Nu rlscați 
glume Îndrăznețe pe seama celorlalți.

Scorpion __ __________ _______
Traversați o perioadă mal dificilă, ta care vă preocupă mult 
situația financiară. Reușiți, totuși, să vă păstrați optimismul. 
Răbdarea vă este răsplătită ta cursul zilei.

Săgeților
Sunteți optimist șl aveți șanse de reușită pe toate planurile. 
Relațiile cu colaboratorii decurg foarte bine. Reușiți să faceți 
rost de bani pentru a rezolva o problemă.

Capricorn
Dimineață, sunteți stresat de o problemă de afaceri. Va tre
bui să alergați ta stânga și-n dreapta ca să o rezolvați, dar 

. eforturile vă vor fl foarte bine răsplătite,

.51. ------- ------

Vărsător
Deși nu prea vă mai rămâne timp liber, ambiția de a ter
mina ce ați început nu poate să Vă aducă decât câștiguri. 
Totuși, ar fi bine să vă organizați mai mult.

Pești
După o perioadă nefavorabilă pe plan social-șl sentimen
tal, situația se schimbă complet. Bucurați-vâ șl nu vă mal 
puneți atâtea întrebării

7:00 Jurnal TVR Sport 
Meteo

7:55 Euro-dispecer
80 Isabel, ta căutarea 

iubirii
8$ Maeștrii 

gustului
920 Succes România - 

Baia Mare
930 Teleshopping 

10:00 Interes 
general (r) 

11:00 Mic, da‘ 
voinic (r) 

1130 Ochiul 
magic (r)

1230 Profesioniștii (r) 
1330 Desene animate: Club 

u Disney
14:00 Jurnal TVR

Sport Meteo 
1430 Teleshopping 
15:00 ...Sed lex 
1530 Akzente Emisiune în 

limba germană
16:55 Celebritățile timpului 

Otău: Russell Crowe
18:00 Succes România - 

Baia Mare
18:50 Tragerile Joker și Loto 

5/40
19:00 Jurnalul TVR

20:15 Prim plan 
21:00 Minutul 91 
21:45 Fotbal: Hertha Berlin -

Steaua București, med 
din Cupa UEFA

0.00 Jurnal TVR Sport 
Meteo

045 Ofijer Karen
135 Interes general (r) 
225 JumaluITVR
330 D Maeștrii gusturilor 

(r)
405 O noapte de pomină 

(comedie, SUA, 2002). 
Seann William Scott îl 
interpretează pe Ben 
McGewen, un escroc 
mărunt care datorează 
o sumă enormă unui 
mafiot pe nume Grego
ry. Gregory va uita de 
latorie dacă Ben fură o 

statuie chineză antică 
dintr-un depozit de va
lori. Dacă dă greș, II va 
ucide. Cele șase luni de 

■ pregătire a jafului par a 
da roade. Ben a închin- 
-»• • w« Ax

7:00 știrile ProTv. 
Ce se întâmplă, 
doctore ?

9:00 Succes România - 
Baia Mare

9:10 Omul care 
aduce cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (r) 
10:15 Domnul și 

n doamna
Smith 

11:15 Stilul Oana
Cuzino

11:45 Promotor 
12:15 La Bloc 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 Secretul lui Bachus

(comedie, România,
’ «1984)

16:00 Tânăr și neliniștit. Cu: 
Eric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Beli, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather 
Tom, Melody Thomas 
Scott

17:00 Știrile ProTV Vremea 
17:45 Teo 
18:45 Dăniiești și câștigi 
19:00 Știrile ProTV Sport.

Meteo. Cu: Andreea 
Esca

20:15 Academia de poliție 3 
.(comedie, SUA 1986) 
’ Cu: Steve Guttenberg, 

Bubba Smith, David 
Graf, Michael 
Winslow, Bruce 
Mahler, Marion Ram
sey. Mahoney, Tackle
berry, Hightower, 
Callahan, Hooks...

22:15 La Bloc 
23:00 Știrile Pro

TV Sport 
23:45 CSI: Miami. Cu: David 
►"Caruso, Emily Procter,

Rory Cochrane, Adam 
Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim 
Delaney, Jonathan 
Togo, Sofia Milos

0:45 Bune și 
nebune

1:45 Omul care 
aduce cartea

150 Știrile Pro TV 
3XX) Secretul lui Bachus 

■? (comedie. România, 
1984, r)

630 în gura 
presei

7:00 Observator. 
Snort

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 Ziua judecății.

Emisiune de divertis- > 
ment (r) 

15:15 Vhrere - A trăi cu pași
Hune

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

învață ce să 
fed. Cu dr. Cristian
Andrei

18:55 Știrile 
sportive

19.-00 Observator cu 
Alessandra 
Stoicescu și Ludan 
Mândruță. Sport. 
Meteo

08:30 CeZar și Tipar 09:00 
Rebelii (s, r) 10:00 Tonoma- 
tul DP 2 11:40 Pasiuni (s) 
1240 Verdict Crimă (s) 1330 
Teleshoping 14:00 Desene 
animate 1430 Aventurile lui 
Shirley Holmes (s) 15:00 
împreună în Europa 16:00 
Jurnalul TVR 16:30 Tribuna 
partidelor parlamentare 
17:00 Moștenitoarea (s) 
18:00 Jurnalul Euronews 
1830 Cronica unei veri 19S5 
A fost odată hoț (s) 20:00 
Trăsniții din Queens (s, Statele 
Unite ale Americii) 2030 Civi
lizații antice 21:00 Bugetul 
meu 2120 Succes România - 
Baia Mare 2130 Jurnalul TVR 
22:00 Jurnalul Euronews pen
tru România 22:15 Fetele 
din Piața Spaniei (dramă, 
Italia, 1997). Partea a patra 
00:10 Spațiul virtual (s)

20:15 Revărsă 
starurilor.

-
Divertisment ‘

cu Pepe 
22:00 Secretul

□Măriei
23:00 Observator s

Cele mai proaspete 
știri din țară și de j
peste hotare, numai la 
Ovservatorul Antenei 1 

0:00 Alias 
1:00 Dădaca
130 Concurs 

interactiv
230 Observator Cele mai 

proaspete știri din țară 
și de peste hotare, 
numai la Ovservatorul , 
Antenei 1

330 Comedia 
animalelor

4 00 Vhrere - A trăi cu 
□pasiune (r) î

430 Anastasia (r) 
- 530 9595 - Te învață 

ce să fad
(reluare)

0730 Dimineața cu Răzvan 
și Dani 11:30 Totul despre 
casa mea (r) 13:00 Ochi negri 
(r) 14:00 Jurnalul de prânz 
14:30 țara Iu' Papură Vouă 
15:00 Miezul problemei (r) 
16:30 Succes România - Baia 
Mare 1730 Naționala de bere 
18:15 Program special de 
Crăciun 1830 Jurnalul de 
seară 1920 Sport Național TV 
1945 Jara Iu' Papură Vouă 
20:00 Cuscrele (s) 21:00 Las 
Vegas: Banii sau viața ,(s) 
22:00 Miezul problemei 23:30 
24 de ore Național Tv 0030 
Amnezie (suspans, Canada)

06:00 Apropo TV 10:15 Cristi 
Tabără pe ei (r) 11:20 Băiatul 
care poate zbura (fantastic, 
SUA, 1986) 13:15 Succes 
România - Baia Mare 14:45 
Echipa de elită (s, r) 17:00 
Echipa de baseball (muzical, 
SUA, 1949) 19:00 Terapie 
intensivă (s) 19:55 Succes 
România - Baia Mare 20:00 
Monk 22:00 Fălci: Răzbu
narea (horror, SUA 1987). Cu: 
Michael Caine 00:15 Lumea 
Pro Cinema

06:00 Bandiții (r) 08:00 Trupul 
dorit (s, r) 09:15 De 3X femeie 
(r) 11:00 Să iubești din nou (s) 
12:00 înger rebel (s) 14:00 
Legături de familie (s) 15:15 
Bandiții (s) 1730 Poveștiri 
adevărate 1825 Vremea de 
Acasă 18:30 Împotriva des
tinului (s) 20:30 Lacrimi de 
iubire (s) 2130 Trupul dorit (s) i 
22:30 De trei ori femeie. Cu 
Mihaela Tatu 00:00 Poveștiri 
adevărate (r) 01:00 Lacrimi de 
iubire (r) 02:00 De trei ori 
femeie (r) 03:15 Legături de 
familie (r) 04:10 Hoțul de ini
mi (r)

0840 Călătorii în lumi para
lele (s) 0940 Sunset Beach (s) 
10:40 Oamenii vorbesc 1130 
Tele RON 1230 Teleshopping 
13:00 Garito (I) 14:10
Teleshopping 14:45 Garito (II) 
16:05 Dragoste și putere (s) 
1645 Oamenii vorbesc 1725 
Trăsniți în N.A.T.0. 18:00 
Focus 19:00 Camera de râs 
19:30 Da sau nu. Cu Virgil 
lanțu 20:00 Mereu prieteni 
2130 Farsele lui Jugaru 22:00 
Trăsniți în N.A.T.O. 22:30 
Focus plus Cu: Cristina Țopes- 
cu 2330 Da sau nu (r) 00:00 
Călătorii în lumi paralele 
01:00 Focus (r)

07:00 Viața dimineața 09:00 
Verissimo 10:00 Lumea 
cărților 10:50 Calendar ecu
menic 11:00 Ne privește 
12:00 Fan X1230 Teleshop
ping 13:05 Marș forțat 14:00 
Teleshopping 1435 Automo
tor 15:00 Teieshopping 1535 

Nașul (r) 17:00 Cuplul con
jugal - Ori la bal, ori la spital 
18:00 6! Vine presa! 20:00 
Film românesc 22:00 Nașul. 
Umorul, jovialitatea și 
detașarea cu care vor fi 
tratate subiectele sunt câte
va din caracteristicile acestei 
emisiuni. 23:45 Ediția de 
noapte

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

EnTTrrm
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

ALITATEA
06:00 Realitatea de la 06:00 
06:50 Trezirea la realitate 
10:00 Realitatea de la 10:00 
11:00 Deschide lumea I (relu
are) 1130 Realitatea bursieră 
13:15 Deschide lumea (relu
are) 15:15 Realitatea me
dicală 16:00 Realitatea de la 
16:00 17:15 Orașele Ro
mâniei 17:45 Editorii 
Realității 1845 Realitatea 
zilei 20:15 100% Cu Robert 
Turcescu 21:00 Realitatea de 
la 21:00 2145 Bani europeni/ 
Români/Orașe/ Bani de buzu
nar 22:00 Cap și 
pajură 23:00 Politica, frate! 
2330 Știri 00:00 Realitatea 
de la 00:00

07:00 Cazinouri americane 
08:00 Pe urmele celor căzuți 
la datorie 09:00 Viteză 
extremă 10:00 Congo 11:00 
Mistere 12:00 Motociclete 
americane 13:00 Cazinouri 
americane 14:00 Pe urmele 
celor căzuți la datorie 15:00 
Viteză extremă 16:00 Pla
netele 17:00 Curse 18:00 
Cele mai mari superlative 
19:00 Inginerie la superla
tiv 20:00 Vânătorii de mituri 
21:00 O pradă mortală 22:00 
Vinovat Sau nevinovat? 23:00 
Criminali somnambuli 00:00 
Motociclete americane 01:00 
Retușat cu bisturiul 02:00 
Mașini extreme
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HUNEDOARA
Farmacia non-stop, str. George Enescu,
nr. 14. ©■• 717655.
Farmasta. Great» fino",' non-stop, Ba. Repilllcll, nr. 
8.15- 74B199 __ ___ __ ______
Farmacia Jtjmla*, str. a. Enescu.nr. 7. ©-» 713045 
DEVA
Farmacia .Mia Farm*, non-stop, b-dul Decebal. bl. 5. 
©-• 291615.
Farmacia nr.1 .Remedia*, non-stop. Plata Victoriei, nr. 

Ș 29. E-211616, 224488.
* Farmael ,T< M - Humanltas II* str. Aleea Transil

vaniei, bl. 7. ©- 211949.
QRAȘTIE

Farmacia .©ros", sâmbătă, orele 8 - 20; ouminlcă, 
orele 8 ■* 14, str. N. Bălcescu, nr. 7. ©-* 240976. 
PETROȘANI
Farmacia .Plăti*, non-stop, str. Avram lancu, nr. 5 
BRAD
Farmacia .Remedia*, sâmbătă șl duminică, orele 9 » 
13, str. Avram lancu, nr. 48. ©-» 612887.

Policlinica Stomatologie Deva, str. M. Kogălniceanu, 
zilnic 8-20
Cabinet medical Individual STOMATO, dr. Dumitru 
Gudea, Câlan, Str. Independenței, 18A. <£>-* 731509. 
Cabinet Stomatologic, dr. Chlș Matei, dr. Crădunel 
Adlnel&Elena, Hunedoara, str. Avram lancu, nr. 9. ©-» 
0744-556016. _____________ ________
Cabinet Chirurgie mâxiio-fadaiă, dr. Zuberecz Richard, 
Hunedoara, Piața Eliberării, nr. 5. ©-* 717686.

o w.

Consiliul Județean Hunedoara:
Dorin Păran, vicepreședinte 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean:
Lt. colonel Ion Bogdan, adjunct al comandantului

pentru logistică 14.00-16.00

IPJ Hunedoara:
Comisar de poliție Marcel Zaharie, adjunc

. 1-A?.* ■ _ ■ (■

:t al șefului IPJ
10.00-12.00

FTimarn Municipiului ueva:
loan Inlșconl, viceprimar.,; 08.00-10.00

Primăria Munldpfcdiii Hunedoara:
Slmion Man, vlceprimar începând cu ora 09.00

Primăria MunkJpiulul Orăstie: •
HMf Blaga, primar 10.00-11.00

Politia Municipiului Petroșani:
Comisar Vasile Negrea, adjunct al șefului Pi 

ului Petroșani
alifiei Municipi-
10.00-12.00

AS-ii sunt deja în Europa
■ Elevii de la Șaguna 
sunt mândri că școala 
lor este singura cu titu
latura „europeană".

Deva (R.I.) - Elevii de la „Andrei Șaguna” mai au câteva zile la dispoziție pentru a- și împodobi sălile de clasă cu tot ceea ce amintește de atmosfera sărbătorilor de iarnă. înainte de a intra în vacanța de iarnă toată munca lor va fi răsplătită după efortul depus de fiecare; vor fi înmânate diplome pentru cea mai frumos împodobită sală de clasă. Până atunci însă sălile vor trebui să treacă un alt test: în 20 decembrie școala va organiza Ziua Porților Deschise.La eveniment sunt invitați să participe toți cei interesați să afle mai multe despre școală și despre condițiile în care se desfășoară activitățile de aici. Oaspeții vor fi întâmpinați în fiecare sală de clasă de elevi ai școlii care le vor fi „ghizi” și care vor susține cauza școlii.Săptămâna viitoare va mai avea loc și o altă premiere: se vor acorda premii consistente, de cinci milioane de lei, pentru cele mai bune lucrări

Sală de curs (Foto: Traian Mânu)ale elevilor obținute din materiale refolosibile.
Premii internaționaleȘcoala încheie acest an calendaristic cu rezultate meritorii, obținute atât în competițiile oficiale, cât și în alte concursuri naționale sau internaționale. Cele mai recente premii sunt cele obținute de 9 elevi ai școlii la Concursul Internațional de desene din Germania, „Ele- fănțelul de Aur”. Alți doi elevi au mai obținut distincții internaționale la un concurs de desene din India, iar o elevă a participat la Olimpia-

Pregătiți de sărbători (Foto: Traian Mânu)

Idaiâte
• ii • . > ii n i vc

da de Științe din Indonesia. De altfel, rezultatele bune ale elevilor se reflectă în rata de promovabilitate la . testele naționale din acest an, un procent de 93% dintre ei reușind să promoveze examenele. în acest an 1100 elevi învață la „Andrei Șaguna”, adică sunt... ași, cum le place lor să se numească. Ideea „Frăției AS” tot de la ei a pornit, acum având parteneriate cu toate școlile din țară ce poartă acest nume. De altfel, următoarea vizită la o școală ce poartă numele mitropolitului ce a restaurat viața bisericească a ortodocșilor transilvăneni se va organiza peste puține zile, de această dată rolul de gazdă revenindu-i Oradei.
Motive de mândrieCă as-iștii sunt mândri de școala lor o dovedește și susține activitatea de promovare a școlii prin toate acțiunile: elevii au o uniformă specifică, primesc tricouri, șepci și pungi cu însemnele școlii; acțiuni de înțeles pentru o școală care-

și revendică cu mândrie renu- mele de „europeană”. „AS” este printre puținele școli din județ care a optat pentru alternativa educațională „Step by step”, clase cu program prelungit, ca și pentru opționale de genul „Junior Achievement” care au menirea de a-i îndruma pe elevi înspre latura practică a vieții. „Calitatea actului educativ se datorează și profesorilor din școala noastră”, ține să precizeze, cu mândrie, directorul instituției Gelu Minișca. „Dintre cele 66 de cadre didactice, au obținut gradul I 38 dintre ele, alte 16 ajungând la gradul II, iar ceilalți la definitivat. în plus, 18 dintre ei se află într-un sistem de perfecționare”.
B axa materială

• 62 de sâli de clasă
• sală de sport________________
• sala festivă _____________
• cabinet medical

S cabinet logopedic___________
• bibliotecă cu 25.722 volume
• cabinet informatic___________
• laboratoare

Paste făinoase 1,19 lei/pungă 400 grame (Artima)

Cuvâatui NIm
Carne de pui

a > a a « V a a

4,85 lei/kq (Trident)
Deterqent Ariei 19,99 lei/3kq (Trident)
Salată icre 5,09 lei/3+1 cutii (Trident)
Iaurt Milli 3,25 lei/kq (Trident)
Bază pentru mâncare 3,10 lei/kq (Trident)
Mazăre boabe 1,55 lei/cutie 800 qrame (Trident)
Ciuperci tăiate 1,14 lei/cutie 376 grame (Trident)
Telemea de vacă 9,99 lei/kq (Artima)
Macrou întreg 5,99 lei/kq (Artima)

în județ
DN 7 Vețel - Ilia - Zam 

j DN 68A Ilia - Dobra

Cursul valutar BNR - 15.12.2005
1 dolar 3,0397 lei
1 euro 3,6533 lei
1 gr. aur 50,2357 lei

Preț Va atie 
închidere (lei/acț) (9W

1. SNP PETROM 0,4750 -1,66
2. SIF1 BANAT-CRJȘANA 2,2700 -0,87
3. TLV_________________ 1,2500 -1,57
4. BRD 13,800 -0,72
5. IMPACT_________ 0,4400__________ 0
6. AZOMUREȘ 0,2330 -4,12
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,9750 -1,02
8. ROMPETROL 0,1160 -1,69

RAFINARE (RRQ

Societatea

9. HABER 0,3100
10. BGCARPATICA 0,5700
11. DECEBAL 0,0082

-3,13 
+0,88
-2,38

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

Afaceri profitabile cu lipitori
■ Prețul unui kilogram 
de lipitori este cuprins 
între 200 și 450 de 
euro.

Deva (T.S.) - După creșterea melcilor, o altă afacere vine să facă furori în România. La ora actuală, există două ferme de creștere a lipitorilor aparținând unor întreprinzători din Brăila. Lipitorile au fost utilizate în scopuri medicale, încă din secolul V Î.Hr., pentru normalizarea presiunii sângelui, în cazuri de comoție cerebrală sau pentru calmarea acceselor de isterie. De câțiva ani, folosirea lipitorilor în

practicile medicinei moderne a revenit în forță deschizând o piață deosebit de profitabilă. La ora actuală, lipitorile se vând cu 1,5 euro bucata sau 200 de euro kilogramul. Dacă îndeplinesc anumite criterii de calitate,! prețul lipitorilor poate ajunge și la 470 de euro kilogramul. Cele mai multe cereri vin din partea unor clinici din SUA, Germania sau Elveția.
Calitate și contracteCei care doresc să înființeze astfel de ferme pot obține informații de la Agenția Națională de Consultanță Agricolă. Trebuie însă .să țineți

Fișa da prezentare a afacerii
Investiție inițială: minimum 50.000 de euro
Potențial de dezvoltare: practic, nelimitat. Acționați pe o piață în formare 
Factori de risc: nerespectarea tehnologiei. Aveți nevoie de specialiști 
Potențiali dienți: clinici medicale și de înfrumusețare din Occident 
Posibilități de finanțare: SAPARD sau FIDA. Atenție la documentare 
Profit: 200.000 de euro după doi ani de funcționare

cont de faptul că investiția minimă este de 50.000 de euro. Cu toate acestea, specialiștii susțin că investiția poate fi amortizată cu ușurință în doi ani. Cheltuielile cu hrana sunt reduse, mai ales că lipitorile pot rezista fără mâncare mai bine de două luni. Asta presupune că au un consum deosebit de mic de hrană. Pentru ca moluștele să prezinte aceleași caracteristici precum

suratele din mediul natural este necesar să angajați biologi și medici veterinari. Nu neglijați acest aspect, deoarece intrarea pe piața externă este condiționată de certificate de calitate. în cazul în care încercați obținerea unui împrumut SAPARD, țineți cont de faptul că trebuie să prezentați documente care să certifice existența unui precontract de achiziție.
Punctul de pensie

Deva (C.P.) - Valoarea punctului de pensie se va majora de la 1 ianuarie 2006 de la 295,56 la 323,10 lei noi, adică cu aproximativ 9,3%, a declarat Ionel Giobanu, directorul Casei Județene de Pensii Hunedoara. Persoanele care au primit majorări ale pensiei, ca urmare a recalculării, vor beneficia integral și de majorarea valorii punctului de pensie cu procentul menționat. O parte din pensionarii care nu au primit sume suplimentare rezultate ca urmare a recalculării vor beneficia, în baza aceleiași prevederi legale, de o majorare medie de 3,86%, iar pentru restul pensionarilor vor fi menținute cuantumurile aflate în plată, a mai precizat directorul CJP Hunedoara.

FII INSPIRAT, ALEGE

carteagalbena.ro

PRIMUL ANUAR 
DE AFACERI DIN ROMÂNIA

CARTE AGALBENĂ y2006
Sună acum la tel: 0254/712.255: 0788/639.216: 

0788/633.861 : 0788/633.862 
e-mail: unusolitalre@comser.ro: unusolitaire@yahoo.com

carteagalbena.ro
mailto:unusolitalre@comser.ro
mailto:unusolitaire@yahoo.com
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• Ședință de prevenire. Biroul Poliției de Ordine Publică Uricani a organizat la Școala Generală Nr. 1 din localitate o ședință de prevenire. Cu această ocazie au fost prelucrate temele „Concluzii și descrierea accidentelor rutiere grave" și „Uzul și abuzul de alcool", acțiune la care au participat 21 elevi și 2 cadre didactice. (D.l.)
• Legea 61. Lucrătorii din cadrul Compartimentului Poliției de Proximitate din municipiul Lupeni au participat la Școala Generală Nr. 1 din localitate' la o acțiune, în vederea prelucrării prevederilor Legii 61/1991, la care au participat 32 elevi și 4 cadre didactice. (D.l.)

Mai multi nou
A

născuti uciși
5 S

Școala, ca o 
junglă

Tiberiu Stroia______
tiberiu.stroia@lnformmedia.ro

■ Numărul pruncu
ciderilor și al infracțiu
nilor de tâlhărie a cres
cut, în județ, în 2005.

Deva (M.T.) - Scandalurile, vătămările corporale, furturile, evaziunile fiscale și pruncuciderile au crescut simțitor în acest an, în județ, iar infracțiunile de omor și tentativele de omor au scăzut, comparativ cu anul trecut. Volumul criminalității, calculat la 100 de mii de locuitori, este pentru infracțiuni constatate de 1.423, cu 195 mai

După ce, elev fiind, ai urmărit, până 
noaptea târziu, o serie de filme în care 
Van Damme sau fratele său american Rambo 

„sparge" tot ce întâlnește în cale, mai că-ți 
vine, a doua zi, să „bagi" o serie de aplicații 
practice. Când singurele „valori" ale 
României, promovate pe sticlă, sunt maneliști 
analfabeți gen Vali Vijelie și Florin Salam care 
aruncă cu bani în stânga și-n dreapta și când 
te uiți la fratele tău care a terminat o facultate 
și n-are unde munci, mai că-ți vine să-ți bagi 
picioarele în ele studii. Apoi, când îl mai auzi 
și pe președintele statului care, hăhăind, le 
explică elevilor cât de mult nu i-a plăcut 
școala, te gândești că prostia este etalonul 
viitor al României.

Recrutări pentru învățământul militar

Astfel, după 15 ani de când se tot 
reformează învățământul, am ajuns în 
situația, în care în școlile din România 

domnește categoric legea, junglei. O realitate 
pe care nici un guvern nu a vrut s-o 
recunoască. Pentru că nu dădea bine la elec
torat. Asemeni multor altor realități pe care 
nimeni nu dorește să le recunoască. Așa se 
face că stăm și ne uităm cum copiii noștri își 
taie gâturile prin școli, cum pensionarii au 
ajuns bătaia de joc a neamului și cum proștii 
ajung să ne conducă.

■ Selecțiile pentru vii
toarele cadre militare a 
început, chiar dacă mai 
este până la admitere.
Ina Jurcone

ina.jurcone@informmedia.roDeva - Educație gratuită, cazare, masă și echipament, un învățământ performant și recunoscut în viața civilă, repartiția la un loc de muncă și asistență socială după retragere, este oferta cu care vine învățământul militar

ultimele 48 de ore, au aplicat un număr de 116 amenzi la legea circulației, din care 20 la regimul de viteză, și au ridicat în vederea suspendării 3 permise de conducere, din care unul pentru alcool. (Foto: t. Mânu)

PĂBEAEA TA CONTEAZĂ: Credeți că intrarea în greva foamei este o soluție pentru rezolvarea problemelor?

Nu. Greva foamei nu poate fi o soluție pentru rezolvarea conflictelor, de orice fel, dintr-o întreprindere. Personal nu aș face un asemenea gest. Prefer să-mi caut de lucru în altă parte. 
Manuela Grun,
Deva 

multe decât media pe țară. La acest capitol, județul Hunedoara ocupă locul 6, pe țară. La infracțiuni soluționate polițiștii hunedoreni ocupă locul 1 pe țară. Peste media pe județ se situează polițiștii din Petroșani, Uricani, Brad, Hațeg, Aninoasa și Geoagiu.
Scade violențaLa majoritatea genurilor de infracțiuni de mare violență s-au înregistrat scăderi. Astfel, anul acesta, s-au înregistrat 9 omoruri, cu 15 mai puține decât anul trecut. Aceeași situație se întâlnește 
pentru cei care doresc să urmeze o astfel de carieră. „Am avut rezultate deosebite, în județ, cu toți cei care au ales o carieră militară. Pentru recrutare, se parcurg câteva probe obligatorii cum ar fi vizita medicală, testare psihologică și verificarea pregătirii fizice. în acest sens am fost bine reprezentați în ultimii cinci ani de tinerii hunedoreni care s-au clasat la admitere pe primele trei locuri valoric și numeric”, declară lt. col. Nicolae Dincă, șeful Oficiului Informare Recrutare

Câteodată greva foamei poate fi o soluție. Dar este o formă prea radicală de protest. Eu aș face greva foamei pentru probleme personale grave, dar nu pentru probleme legate de serviciu.
Cristian Cismaș
27 DE ANI

Sunt pensionat de boală și primesc 2,5 milioane de lei pe lună. Dacă boala mi- ar permite aș intra în greva foamei pentru a protesta împotriva tratamentului la care sunt supuși pensionarii din România. 
Vasile Rațiu, 
55 DE ANI

Greva foamei nu este o soluție. Pentru că te distrugi singur. Problemele trebuie rezolvate prin alte forme de protest. Nu cred că angajații vreunei fabrici își vor rezolva problemele salariate astfel.
Lucian Marc, 50 de ani. 
Deva

Comisar șef Alexandru Drăghici Roșioru (Foto: T. Mânu)în cazul tentativelor de omor (de la 13 la 9) și a vătămărilor corporale grave (de la 26 la 23). în schimb, s-au înregistrat creșteri semnificative ale cazurilor de pruncucidere. Dacă în 2004 polițiștii hunedoreni s-au confruntat cu o singură situație de acest gen, anul acesta numărul pruncuciderilor a ajuns la cinci. Un alt domeniu de infracționali- tate în care au fost semnalate

Elevi la Școala militară (Foto: t Mânu)Hunedoara - Deva. Absolvenții de învățământ gimnazial și absolvenții de liceu pot opta pentru colegii liceale militare, școli militare pentru for

creșteri este cel al tâlhăriilor. Comparativ cu 2004, numărul tâlhăriilor a crescut de la 94 la 99. „în acest an au avut loc o serie de schimbări în cadrul instituției și cred că lucrurile se îndreaptă într-o direcție bună. Sperăm ca în 2006 să reușim să fim mult mai aproape de cetățean și comunitate”, declară șeful IPJ Hunedoara, comisar șef, Alexandru Drăghici Roșioru.

marea maiștrilor militari și academii militare. Cei interesați pot obține informații suplimentare la telefoanele 220017 sau 0745/418932.

Nimeni nu obține nimic făcând greva foamei. Doar atât că își distruge organismul. Eu unul nu aș adopta această formă de protest. O consider o greșeală, Și eu muncesc, dar nu m-aș preta la așa ceva. RăzVAN Vaidoș,
27 de ani

Prefecții nu vor face grevă
București (D.L) - Prefecții și subprefecții își vor pierde, de anul viitor, statutul de demnitar și vor deveni înalți funcționari publici, fără să mai aibă dreptul de a face parte dintr-un partid politic, de a intra în grevă și de a înființa organizații sindicale proprii. Aceștia vor fi numiți în funcție tot de Guvern, dintre membrii Corpului înal- ților Funcționari Publici. Tot din 2006, funcția publică de secretar general al Prefecturii se va transforma în funcția de subprefect, urmând ca persoanele care ocupă aceste posturi să fie numiți în funcția respectivă. Astfel, prefectul județului Hunedoara va fi ajutat de către doi subprefecți. Prefecții și subprefecții numiți în alt județ decât cel de domiciliu vor beneficia de o primă de instalare egală cu trei salarii.

Venim cu Moș Crăciun!
Cuvântul liber te provoacă la puzzle! Caută și decupează cele 6 piese puzzle, 

apărute în Cuvântul Liber, în perioada 8-15 decembrie, și câștigă o mulțime de 
premii:.• excursie la Paris de 7 zile, pentru 2 persoane (cazare la hotel și mic dejun inclus, ghid, transport cu autocarul cu plecare din Oradea );• colțar de bucătărie;• cuptor cu microunde;• brad împodobit, care să-ți lumineze Sărbătorile de iarnă
Ce ai de făcut?

• Lipește piesele puzzle pe o coală de hârtie și scrie numele, adresa, numărul 
de telefon și răspunsul la întrebarea: „Ce rubrici noi vrei să citești în Cuvântul liber?"•Extragerea va avea loc, la sediul redacției, în data de 22 decembrie.

Numele câștigătorilor vor fi publicate, în paginile ziarului, în data de 23 decembrie!
• Dacă îți lipsește o piesă din puzzle folosește 

Jokerul.

Trimite plicul, conținând
datele tale, cu piesele puzzle 
lipite pentru concurs, 
la adresa:

Cuvântul liber
OP 1, CP 3
sau
Deva, Strada 22 Decembrie, nr. 37A.

Trimiterea plicului complet înseamnă aprobarea condițiilor participării la concurs. Sunt de acord să mă contacteze colaboratorii Inform Media SRL, în cadrul acestei acțiuni promoționale. Premiu! 
nu este transmtsibd și nu se acordă contravaloarea în bani. Acțiunea juridică exclusă. Nu pot participa angajații Inform Media SRL și membrii de familie ai acestora.

mailto:tiberiu.stroia@lnformmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
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• Premiere. Steaua a organizat, ieri, festivitatea de premiere a celor mai buni sportivi în anul 2005, pe care l-a încheiat cu un bilanț de 85 de medalii internaționale, 317 titluri naționale și 34 Cupe ale României. Titlul de cea mai bună echipă a fost împărțit de trei secții, toate campioane naționale: rugby, hochei pe gheață și polo. (C.M.)
TVR2, ora 20.00: România - Danemarca, în cadrul CM de 
handbal feminin din Rusia________________________________
TVR1, ora 21.00: Hertha Berlin - Steaua, în grupele Cupei 
UEFA.

Super Alice visează la 
calificarea în finala CM

I

Deva (C.M.) - Fosta jucătoare a U. Remin Deva, Valentina Elisei, autoare a 12 golurj, și Luminița Huțupan care a avut 27 Se in-

Elisei
: (Foto: T. Mânu)

Devenii, decisivi la 
naționala de futsal

tervenții reușite au fost cele mai bune jucătoare ale naționalei României în partida câștigată (37-26), marți, în fața Germaniei. După meciul care a asigurat tricolorelor prezența în semifinale, cea alintată de suporterii deveni “Super- Alice” a spus că își dorește să joace finala Campionatului Mondial. “Laînceput a fost greu, dar apoi ne-am dat drumul la joc, âm fost unite și a ieșit bine. Sper să fie la fel în semifinale și în finală. Astăzi a fost ziua mea, dar am înscris pentru echipă”, afirma „Super - Alice”.

Gimastele „urcă" spre medalii (Foto: Traian Mânu)

„Serbarea" gimnasticii 
juvenile

Deva (C.M.) - Sala de sport a Colegiului Național Sportiv Cetate Deva găzduiește, azi, începând cu ora 10.00, întrecerile contând pentru Cupa de iarnă la gimnastică artistică și aerobică, competiție cu rol de serbare de sfârșit de an a gimnastelor. La întrecerea organizată de Asociația Județeană de Gimnastică în colaborare cu Direcția pentru Sport a Județului vor participa gimnaste de cat. III și IV și junioarele III și juniorii HI de la secțiile de gimnastică aerobică de la cluburile CSS „Cetate” Deva și CSS Petroșani.
Campionatul Municipal Deva - Divizia A
Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 14 -a, duminică, 11 
decembrie: Raul & Denis - Alfa Team 2-2; Nida - Pepsi 
3-0; Cetate - Elit Cugir 2-2; Rodostar Parma 4-1; Elitte 
Adridan - Anonimii 2-3; Dinamo -AVS 3-2; Melkart - Jolie 
3-1; Venus Color Copy Shop 5-5.
Clasamentul

Etapa a 15-a, duminică, 18 decembrie: Pepsi - Cetate; 
Alfa Team - Nida; Elit Cugir - Rodostar; Jolie Cafe - Venus; 
Color Copy Shop - Raul & Denis; Parma - Elitte Adridan; 
AVS - Melkart; Anonimii - Dinamo.

1. Jolie Cafe 14 12 0 2 • 75-35 36
2. Anonimii 14 10 0 4 52-23 30
3. Cetate 14 8 4 2 58-35 28
4. Raul & Denis 14 8 4 2 53-34 28
5. Rodostar 14 9 1 4 61-39 28
6. Elit - Cuqir 14 8 2 4 35-27 26
7. Color Copy 14 7 3 4 54-46 24
8. Melkart 14 7 3 4 34-29 24
9. Nida 14 7 2 5 44-35 23
10. Alfa Team 14 5 3 6 44-40 18
11. Elitte Adridan 14 4 2 8 31-44 14
12. Pepsi 14 4 1 9 27-49 13
13. Venus 14 3 1 10 45-74 10
14. Parma 14 2 2 10 27-57 8
15. Dinamo 14 2 1 11 35-70 7
16. A.V.S. 14 1 1 12 31-69 4

Poczo, în 
finală la JF

Hunedoara (C.M.) - Pugi- listul hunedorean Florin Iulius Poczo, care are dublă legitimare la Constructorul Hunedoara și Dinamo București, s-a calificat, ieri, în finala categoriei 48 de kilograme, la Jocurile Francofoniei (JF) găzduite de orașul Ni-

Florin lulius Poczo (Foto: T. Mânu)

Simota vrea 2-3 jucători noi
■ Finanțatorul Jiului 
Petroșani crede că 
echipa sa n-a scăpat de 
pericolul retrogradării.
ClPRIAN MARINUȚ__________________
ciprian.nurinut@informmedia.ro

Petroșani - Alin Simota, finanțatorul alb-negrilor, nu este mulțumit de evoluția Jiului în turul campionatului și este decis să completeze lotul de jucători cu mai mulți jucători valoroși. Simota crede că Jiul nu s-a ridicat la nivelul pretențiilor și a pierdut puncte prețioase în lupta pentru salvarea de la retrogradare, din cauza lipsei de experiență a antrenorului și a jucătorilor. „Am pierdut puncte importante pe mâna noastră și acest aspect nu poate să mă bucure. O parte din vină a- parține antrenorului Ionuț Chirilă care este la început de drum și nu are suficientă experiență. Returul va fi foarte greu și cine crede că Vasluiul este o echipă condamnată la retrogradare se înșală amar

Mircea Sîrbu (Foto: Traian Mânu)

Te-ai abonat, ai câștigat!

Clasamente 
omologate

Deva (C.M.) - Comisia de Competiții din cadrul Asociației Județene de Fotbal Hunedoara-Deva a omologat rezultatele și clasamentele înregistrate la finalul turului în competițiile organizate la nivelul județului. Divizia D este dominată de Dacia Orăștie care ocupă locul I atât în competiția seniorilor, cât și la juniori. în cele două serii ale Campionatului Județean lidere de toamnă sunt Agro- company Băcia și Știința Ian- cu de Hunedoara. La juniori C 1991 și juniori E 1995 primul loc e ocupat de echipele clubului Jiul Petroșani, iar la Juniori D 1993 lideră e CS Deva. Clasamentele complete vor fi publicate curând de f*» ’ v r A »1 

amey din Nigeria. Poczo, component al lotului național al României, a dispus în semifinale foarte clar la puncte de Antoine Koama din Burkina Faso și urmează să lupte, sâmbătă, în finală, pentru medalia de aur, cu pugilistul francez Nordine Oubaali.
Revanșă pentru CMînainte de plecarea la a- ceastă competiție, Iulius s-a pregătit la Hunedoara sub comanda antrenorului Ilie Captari. “A fost foarte supărat că nu a fost cooptat în lotul pentru Campionatele Mondiale și a muncit foarte mult pentru a se revanșa la Jocurile Francofoniei. Am dus destulă muncă de convingere pentru a-1 face să-și recapete încrederea în el și să pună osul la antrenamente. Prin succesele din Nigeria, Poczo demonstrează că s-a antrenat exemplar și că merita să fie la Campionatul Mondial”, preciza Ilie Captari.

Meciul cu Steaua a fost cel mai bun joc al Jiului, pe teren propriu
(Foto: Traian Mânu)nic”, afirma Simota. Patronul i-a criticat pe jucători, spunând că sunt unii care au dezamăgit, în vreme ce alții au fost defavorizați pentru că nu li s-a dat șansa să joace. „Pentru retur trebuie să completăm actualul lot cu 2-3 jucători cu experiență în prima Divizie”, preciza Simota..Ionuț Chirilă a hotărât ca echipa să intre în vacanță încă de duminică, imediat după 
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JURNAL cuvÂțB

■ Cei patru jucători 
ai FC CIP convocați la 
națională au onorat 
blazonul clubului.
ClPRIAN MARINUț 
ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Cu Molomfălean, Lupu, Tomescu și Șotârcă de la FC CIP Deva în lot, echipa națională de futsal a României a câștigat partidele amicale contra reprezentativei Lituaniei, desfășurate, ieri și alaltăieri, la Iași. în primul meci, disputat marți, tricolorii s-au impus greu cu 5-4, iar golul decisiv a fost marcat pe final de meci de internaționalul de la FC CIP Deva, Gabriel Molomfălean. România a câștigat cu scorul de 3-2 și partida a doua care a avut loc ieri, meci în care Molomfălean a reușit să deschidă scorul, iar ceilalți trei deveni au jucat foarte bine.Antrenorul FC CIP a declarat că îl bucură reu

meciul restanță cu Rapid. S- a decis ca reluarea pregătirilor să ajbă loc în data de 10 ianuarie 2006.Oficialii Jiului nu au stabilit programul exact al formației la revenirea din vacanță, însă secretarul clubului, Marian Spiru, a spus că e foarte posibil ca „minerii” să efectueze stagiul centralizat de pregătire în străinătate. 

șitele jucătorilor deveni la națională și că nu e îngrijorat că pentru meciurile cu Lituania selecționerul naționalei, Zoltan Jakab, a convocat doar patru deveni și nu șase ca la partidele anterioare.„E o onoare pentru orice club să aibă jucători la națională, iar meciurile internaționale sunt o experiență importantă pentru orice jucător. Ne-am bucurat când au fost șase deveni la lot (Molomfălean, Măgu- reanu, Lupu, Matei, Tomescu, și Al-Ioani n.r), însă jocul echipei noastre a fost uneori afectat din cauza o- boselii acumulate la națională. Pentru club a fostmai bine acum că au fSit' 'invocați doar patru jucători și am avut mai mulți fotbaliști la antrenamentele de acasă. Oricum, la meciurile oficiale ale naționalei ne dorim să fie convocați cât mai mulți deveni”, preciza Marius Rupacici, antrenorul FC CIP.
Inter Petrila, 
egala liderei

Petrila (C.M.) - în clasamentul final al turului Diviziei Naționale de popice conduce, la masculin, echipa CS Galați (9 puncte), urmată, cu același număr de puncte, de CS Inter Petrila și de CS CFR Cluj (8 puncte).La feminin, lideră in Divizia Națională după disputarea turului este formația CS Electro Rom- gaz Târgu Mureș (15 puncte), urmată de CS Rapid Voința București (13 puncte) și de CS Petrolul Băicoi (11 puncte).Sportivii Daniela Muntean și Ion Cercel au fost desemnați de Federația Română de Popice și Bowling cei mai buni jucători în anul 2005.La masculin, Ion Cercel (1900 puncte) i-a devansat pe PetruțMi hălcioiu (1700 puncte) și pe Dumitru Base (1600 puncte).

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

Numele câștigătorilor vor fi publi
cate în paginile ziarului din data de 

22 decembrie.
Succes)

mailto:ciprian.nurinut@informmedia.ro
mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
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PE SCURT

9 Campioni la export. Numărul fotbaliștilor brazilieni transferați în străinătate în 2005 se ridică la 870, înregistrându-se astfel o creștere față de anul precedent, când au fost vânduți doar 849 de jucători, a anunțat Confederația Braziliană de Fotbal (CBF). (MF)
: ,-vc/l ,-pvr . w r-',;-''.?» ft. ;

• Ofertă. Gruparea Atletico Madrid â îhain1* ‘ tat o ofertă de 10 milioane de euro clubului Borussia Dortmund pentru achiziționarea internaționalului ceh Tomas Rosicky. Oficialii de la Atletico ar dori ca Rosicky să ajungă la Madrid înainte de înregistrarea oficială a transferului său, pentru a se acomoda cu orașul și cu echipa. (MF)

Româncele au w<

Eliminare
București (MF) - Formația saudită Al Ittihad, antrenată de tehnicianul român Anghel Iordănescu, a ratat calificarea în finala CM al cluburilor, dupâ ce a pierdut, ieri, la Tokyo, cu scorul de 2-3, partida disputată în compania formației braziliene Sao Paulo. Golurile formației pregătite de Anghel Iordănescu au fost marcate de Mohammed Noord, în minutul 33, și Hamad Al Montashari, în minutul 68. Pentru Sao Paulo au înscris Amoroso, în minutele 16 și 47, și Rogerie Ceni, în minutul 57, din penalti. Al Ittihad va disputa finala mică a competiției, duminică, în compania învinsei din cea de-a doua semifinală, care se va disputa, azi, între echipa costaricană De- . portivo Saprișsa și formația engleză Liverpool.

Romario
(Foto: EPA) 1 

Tentat de | 
politică
Rio de Janeiro (MF) -
Fostul internațional j
brazilian al echipei j

Vasco da Gama, j
Romario, ar putea ;
candida la un post j
de deputat în Rio de |
Janeiro, dacă Partidul j
Popular (PP), al cărui j
membru este, îl va j
sprijini în acest sens. 1

PP, un partid conser- j
vător, aliat al Partidu- j

lui Muncii, de aripă ;
stânga, ar trebui să ;
valideze în iunie ;
2006 candidatura 
golgheterului la zi al 
campionatului ;
Braziliei pe listele 
electorale pentru j

statul Rio. Romario ;
de Souza Faria, în 
vârstă de 39 de ani, 
ar urma să benefi
cieze și de sprijinul 
președintelui clubului 
Vasco da Gama, Ț
Eurico Miranda. =

■ Presa germană consi
deră că naționala tricol
oră a predat o lecție de 
handbal Germaniei.

București (MF) - Cotidianul german B.Z. a titrat, ieri, “26- 37! Lecție de handbal predată de România”, după meciul pierdut de reprezentativa Germaniei în fața handbalistelor românce, scor 26-37, în grupa a Il-a semifinală a Campionatului Mondial din Rusia. “Cu un portar de clasă mondială, apărare de beton și un atac de superclasă, România a predat Germaniei o lecție de handbal. Handbalistele germane au trăit o zi neagră la Mondiale, jucând cel mai slab meci din competiție. Cu o apărare ca de brânză și un atac în care mingile zburau în toate direcțiile, mai puțin în poarta adversă, Germania nu putea emite pretenții”, scrie B.Z. Site-ul oficial al Federației Germane de Handbal a titrat “Dinu și Ardean au

Pivotul Ionela Gâlcă s-a "distrat" cu defensiva Germanieivrăjit Germania”, considerând că cele două au fost cele mai bune handbaliste ale meciului. “O echipă a României puternică, cu un portar, Luminița Huțupan Dinu, într- o formă senzațională și cu o jucătoare, Valentina Elisei Ardean, foarte periculoasă în ofensivă, a fost un obstacol prea mare pentru Germania

în cursa spre semifinalele CM. Prin victoria cu 37-26 în fața Germaniei, echipa României a demonstrat că ambițiile la titlul mondial sunt justificate”, se arată într-un articol publicat pe site-ul federației germane. Site-ul forului handbalistic german subliniază supe- rioritateâ echipei României în fața adversarei sale. “Slăbici-

(Foto: EPA)unile din apărarea germană au fost evidente, româncele reușind să înscrie și de pe extremă, și de pe semicerc și chiar și din afara lui. în timp ce România marca din ce în ce mai ușor, în special prin Valentina Elisei Ardean, de neoprit, atacul german părea tot mai inconsistent”, menționează sursa citată.
Steliștii sunt indeciși
■ Conducerea și 
jucătorii campioanei nu 
știu pe ce loc e mai 
bine să termine grupa.

București (MF) - Mihai Stoica a declarat, ieri, înaintea meciului cu Hertha Berlin, din ultima etapă a grupei C a Cupei UEFA, că nu știe ce loc ar fi mai bun pentru formația sa, ținând cont de posibilii adversari din 16- imile Cupei UEFA. „Nici nu știm dacă este bine să ne calificăm de pe locul întâi sau de pe doi, dar gândindu-mă că putem întâlni echipe precum Artmedia Bratislava, FC Thun sau Rosenborg Trondheim, parcă mi-aș dori locul

secund.- Cu toate acestea, un rezultat pozitiv ar crește cota fotbalului românesc”, a spus managerul general al FC Steaua. Căpitanul echipei, Mirel Rădoi, a declarat că Steaua merge la Berlin cu gândul de a câștiga meciul cu Hertha. „Vrem să câștigăm, să ne facem jocul nostru, indiferent de locul pe care îl vom ocupa la final”, a spus Rădoi. întrebat dacă această deplasare este mai ușoară, ținând cont că echipa este deja calificată în 16-imile Gupei UEFA, Rădoi a răspuns: „Dacă ne gândim că am putea întâlni echipe mai slab cotate care vin din Liga Campionilor, vom veni învinși de acolo”, a afirmat

Căpitanul Stelei, Rădoi iși dorește victoria la Berlin (Foto: epa>jucătorul stelist. Finanțatorul Gigi Becali consideră deplasarea de la Berlin o vacanță, dar doar pentru oficiali și soțiile sau prietenele jucătorilor. „Deja mergem ca într-o excursie, dacă am luat și familiile. Noi am intrat în vacanță mai devreme, dar

jucătorii nu, pentru că; trebuie să câștige grupa. Jucătorii trebuie să câștige ca să ocupe locul întâi în grupă, ■ nu pentru Protasov”, a spus Becali, care a precizat că, dacă Steaua va avea puțin noroc, va reuși să câștige Cupa UEFA.
Ronaldinho, apreciat și acasă

6. Franța 4 0 0 4 98-114 0
Ultimele meciuri, joi, 15 decembrie: Ucraina - Germania;
Brazilia - Franța; România - Danemarca (ora 20.00).____
Indiferent de rezultatul meciurilor care mai sunt de dispu
tat, naționalele României și Danemarcei și-au asigurat ca
lificarea în semifinalele Campionatului Mondial din Rusia.

R»MDBAL FEMINIH / CM RUSIA
i H j j j J j j j j j j jJ ii a j j j j , J i i-J j J j j

Grupa principală II
Rezultate: Luni, 12 decembrie: Germania - Franța 32-26; 
România - Brazilia 35-33; Ucraina - Danemarca 28-28. 
Marți, 13 decembrbe: România - Germania 37-26; Ucraina 
- Brazilia 32-33; Franța - Danemarca 19-22.
1. România-X 4 4 0 0 130-112 8
2. Danemarca 4 3 1 0 108-95 . 7
3. Germani? 4 2 0 2 116-114 4
4. Ucraina 4 1 1 2 117-120 3
5. Brazilia 4 1 0 3 112-120 0

■ Starul lui FC 
Barcelona a fost premi
at și de Comitetul 
Olimpic Brazilian.

București (MF) - Jucătorul echipei FC Barcelona, Ronaldinho, a fost premiat, marți, de Comitetul Olimpic Brazilian, alături de cei mai buni sportivi ai anului din cadrul fiecărei discipline olimpice, informează cotidianul Sport. Premiul lui Ronaldinho a fost ridicat de fratele jucătorului, Roberto de Assis. Pe 28 noiembrie, Ronaldinho, în vârstă de 25 de ani, a primit Balonul de Aur, premiu acordat de publicația France Football, iar în 2004 a fost desem-
Ronaldinho a câștigat în 2005 și Balonul de Aur (Foto: epa)nat de FIFA cel mai bun jucător din lume. Până în prezent, Ronaldinho a acumu lat 62 de selecții în reprezentativa Braziliei, pentru care a înscris 27 de goluri.

Mutu în top
București (MF) - Mijlocașul echipei Juventus, Adrian Mutu,.„ocupă locul ’44 .în tb'pul celor mai buni stranieri ai etapei a XV-a din Serie A, în urma notelor primite în principalele publicații din Italia. Internaționalul român are o medie a notelor de 6,57, la fel ca și coechipi-erul său Lilian Thuram. Cei mai buni stranieri ai etapei a XV-a au fost brazilianul Adriano de la Internazionale Milano, sârbul Mirko Vucinici de la US Lecce și francezul David Trezeguet de la Juventus Torino.

pe poziția a treia în proba de aruncarea ciocanului din cadrul Jocurilor Francofoniei de la Niamey. Melinte a reușit să arunce ciocanul la o distanță de 61,96 m, fiind devansată dte sportivele din Franța, Stephanie Falzon (65,12 m) și Amelie Perrin (64,02 HI). (Foto: EPA)
■ ■

Talent juvenil
Milano (MF) - Mijlocașul argentinian al echipei FC Barcelona, Lionel Messi, a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător din Europa în 2005. distincție acordată de cotidianul italian Tuttosport. Mijlocașul argentinian a primit 225 de puncte,, locului doi fiind ocupat de englezul Wayne Rooney (Manchester United), care a acumulat 127 de puncte. Messi va primi, miercuri, trofeul pentru cel mai bun jucător sub 21 de ani.

Motivele plecării lui
■ Dan Petrescu spune 
că a plecat și pentru că 
n-a fost mulțumit de 
unele lucruri din țară.

București (MF) - Tehnicianul Dan Petrescu a declarat, ieri, că a părăsit România, acceptând oferta echipei poloneze Wisla Cracovia, pentru că Ion Crăciunescu a fost demis de lâ conducerea CCA și pentru că Gheorghe Popescu a pierdut alegerile pentru președinția FRF. „Plecarea 
mea a venit și pentru că nu 
am fost mulțumit de unele

lucruri din țară. Am sptis-o clar că, dacă domnul Crăciunescu nu va fi șeful arbitrilor și Popescu nu va câștiga alegerile, voi pleca. M- am ținut de cuvânt. Asta nu înseamnă că, dacă nu făceam acea declarație, refuzam oferta celor de la Wisla Cracovia”, a spus Petrescu.
Vrea performantăBursucul a afirmat că iși dorește să facă performanță în cariera de antrenor la fel cum a făcut ca jucător. „Wisla este pe primul loc în clasament, a câștigat ultimele trei campionate și corespunde

ambițiilor mele. Vreau să joc și eu în cupele europene, să câștig un titlu. Puteam să Stau la Sportul, fără prea mari presiuni, pe un salariu bun, dar eu vreau ceva mai mult de la viață. Este un risc foarte mare pentru mine, pentru că ei nu acceptă locul doi”, a menționat tehnicianul. Petrescu a explicat că obiectivele sale la formația poloneză nu sunt ușor de realizat. „Ca ambiții, polonezii vor foarte mult. Ei n-au intrat niciodată în grupele Ligii și asta vor în primul rând, său măcar în grupele Cupei UEFA”, a adăugat Petrescu.



MICĂ PBBMCITATE [9joi, 15 decembrie 2005
Vând ap. 2 camere (03)

• confort 1, parter, zonă centrală, Deva, str.
< Cloșca, bloc din BOA, construit pe grinzi, exce

lent pentru privatizare. Tel. 0788/479856.
• decomandate, Deva, zonă ultracentrală, 
contorizări, centrală termică, preț negociabil. 
Tel. 0741/047152.
• Deva, Bdul Decebal, etaj 6, lângă farmacie, 
repartitoare, gaz contorizat, gresie, faianță, preț 
negociabil. Tel. 0254/217413.
• mobilat, îmbunătățiri, preț negociabil, etaj 2. 
Tel. 0254/611390.
• urgent, bucătărie modificată, centrală 
termică, gresie, faianță, instalații sanitare noi, 
pereți izolați, preț 800 milioane lei, în Simeria.

( Tel. 0721/446708,0720/505771.
; • urgent, cărămidă, decomandate, modificări, 

balcon, 2 focuri gaz, contorizări, repartitoare, 
; rolete exterioare, interfon, etaj 4, Minerului, preț 
85.000 ron, negociabil. Tel.' 0722/857606, 
0766/763615.

- •• urgent, Deva, ultracentral, etaj intermediar, 
decomandate, balcon mare închis, parchet, 
Contorizări, preț 980 milioane lei. Tel. 
0726/710903.

- • urgent, motiv de emigrare, 2 apartamente, de 
2 și 3 camere, zonă bună, etaj intermediar, 
ocupabile imediat, 650 - 830 milioane lei, sau 
închiriez garsonieră și ap. 2 - 3 camere, 60 -150 
euro/lună. Tel. 0721/815781.
• 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 LBacidui, dec., contorizări, ocupabil ime
diat, preț 990 mii., neg., tel. 0745/253662. (Evrika)
• zona Bălcesai Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscâtorie, conto
rizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc., preț 
1,2 mid., neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Progresul, et. intermediar, dec., multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, mo
bilat, ocupabil imediat, preț 95.000 RON, neg., tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• urgent, zona Al. Streiului, centrală termică et. 
intermediar, dec., îmbunătățiri, preț 510 mii., 
neg» tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• oferim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Gojdu, et 2, din cărămidă bine întreținut 
preț 850 mii., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• Ocaziei Urgent, zona Al. Streiului, decoman
date, hol mare, central, etaj intermediar, cen
trală termică Ocupabil imedlatl Preț: 37.000Ron. 
Tel: 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Scărișoara, semidecomandate, apo- 
metre, Dalcon, instalații sanitare noi. acoperit cu 
izolație italiană preț 720 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zonă centrală etaj intermediar, decomandate, 
st 55 mp, modificat, termopan, centrală termică 
parchet, faianță mobilă de bucătărie, bine 
întreținut, peț 1,200 mid. lei. Tel. 235208, 
0721/985256 (Rocan 3000 SRL)
• zona AL Streiului, semidecomandate, centrală 
termică termopane, mobilat, ușă metalică 
acoperit cu izolație italiană balcon închis, preț 
650 milioane lei, negociabil. Tel. 235208’, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zona 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)

• în zonă centrală etaj 3 din 4, contorizări, 
neamenajat, bloc cărămidă, liber, exclus credit, 
preț 980 milioane lei. Tel. 0745/640725, 206003. 
(Ag. Mimason).
• foarte urgent, în spate la Banca Transilvania, 
etaj 2, sdec., baie amenajată contorizări, liber, 
accept credit, preț 650 milioane lei. Tel. 
0745/640725,206003. (Ag. Mimason)
• urgent 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, sdec., neame
najat, 2 balcoane, 50 mp, contorizări, gaz 2 
focuri, preț 31.000 euro. Tel. 0745/159608,206003. 
(Ag. Mimason)
• zona Magazinului Tineretului, etaj 1, dec., 56 
mp, 2 balcoane, parchet gresie, faianță centrală 
termică preț 1,35 mid. lei. Tel. 0745/253413, 
206003. (Ag. Mimason)
• regent apartament 2 camere decomandate, st 
54 mp, et 2, balcon închis, bucătărie modificată 
contorizări, parchet, zona Artima. Preț: 30.000 
euro, neg. Tel. 0742-013418 (Pri ma-lnvest)
• urgent semidecomandate, contorizări, et. 
intermediar, parchet, zonă bună, Deva. Preț: 
67.000 Ron. Tel. 0740-126029. (Prima-lnvest)
• urgent, decomandate, Deva, zonă ultracen
trală etaj intermediar, balcon, parchet st 54 mp, 
contorizări. Preț: 110.000 Ron. Tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest) ’

• urgent Deva, zona b-dul luliu Maniu, deco
mandate, st 55 mp, repartitoare, gaz 2 focuri. 
Preț: 98.000 ROn, negociabil. Tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• urgent ap. 2 cam. Al. Țeilor, parter, centrală 
termică gresie, faianță parchet paluxat ușă din 
lemn la intrare. Preț 650 mii. Tel.. 211075, 
0726/130557,0740/232043. (Mondial Casa)
• 2 cam, în circuit, B-dul. Dacia, gresie, faianță 
parchet lamelar, contorizări, ușă schimbată 
bloc de cărămidă. Preț 750 mii. Tel. 211075, 
0726/130557,0740/232043. (Mondial Casa)
• regent 2 cam., Gojdu etaj 3, bloc de cărămidă 
contorizări, repartitoare, parchet, ocupabil 
imediat. Preț 850 mii. neg. Tel. 211075, 
0726/130557,0740/ 232043. (Mondial Casa)
• zona bduL Dacia, etaj 2, vedere în față 
parchet, gresie, faianță, amenajat recent, preț 
77.000 lei, se acceptă plata în 2 rate, tel. 0745-
302200.232808 (Fiesta Nora)
• zona Decebal - Lido, etaj intermediar, dec., 60 
mp, termopan, centrală termică balcon închis, 
parchet gresie, faianță baie și bucătărie mare, 
vedere spre cetate - foarte urgent Preț 130.000 
lei neg, tel. 0723-251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, fără modificări, apometre, 
gaz 2 focuri, parchet, faianță baie mare, 
interfon, vedere spre parc, preț 85.000 lei neg, 
tel. 0745-302200,232808 (Fiesta Nora)
o zona DecebaL dec, 60 mp, balcon mare, etaj 2, 
fără modificări, parchet, contorizări, ocupabil 
imediat (liber), preț 112.000 lei, ușor neg., tel

. 0723-251498,232808. (Fiesta Nora)
• zonă centrală dec., bloc tip vilă loc de 
parcare, balcon mare, termopane, 50 mp, zonă 
liniștită merită văzut, preț 125.000 lei, tel. 0788
165703.232808 (Fiesta Nora)
• zona Decebal dec., 60 mp, 2 balcoane, 1 închis, 
amenajat deosebit, vedere la bulevard sau 
schimb cu apartament 3 camere în zonă bună 
fără amenajări, ofer diferență, tel. 0723-251498, 
232808. (Fiesta Nora)
• zona Liliacului, dec., parter, vedere în 2 părți, 
ușă nouă fără modificări, gresie, faianță preț 
115.000 lei, tel. 0745-302200,232809. (Fiestă Nora)
• zona Decebal ■ Piața centrală dea, etaj 1, CT, 
termopan, parchet, gresie, faianță boxă loc de 
parcare sigur, apartament bine întreținut ideal 
pt investiție, închiriere, preț 130.000 lei, neg., tel. 
0723-251498,232808 (Fiesta Nora)

• zona Piață parter, bloc de cărămidă parchet 
apometre, gaz 2 focuri, interfon, ocupabil 
imediat preț 100.000 lei, tel. 0723-251498,232808. 
(Fiesta Nora)
• luliu Maniu, et 3/4, dec., parchet, apometre, 
gaz 2 focuri, balcon, ocupabil imediat, preț 
115.000 RON, tel. 0745/367.893. (Garant 
Consulting)
• Aleea Bejan, et 3, sdec., apometre, Dalcon 
închis, baie, preț 63.000 Ron, tel. 0745/367393. 
(Garant Consulting)
• Gojdu, et 3, dea, contorizări, balcon, neame
najat, suprafața 57 mp, preț 105.000 ron, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• Straiului, et 4, sdec., baie, buc., CT, izolat, 
balcon, preț 53.000 Ron, tel. 0745/367.893. (Garant 
Consulting)
• Zantfrescu,et2, dea, contorizări, balcon, s 50 
mp, baie cu geam, preț 30.000 Ron, tel. 
0745/367.893. (Garant Consulting)
• Dorobanți et 3, dec., modificat, contorizări 
apa, balcon mare, preț 105.000 Ron, tel. 
0745/367.893. (Garant Consulting)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• zonă bună nu contează starea, de preferat et 
intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• urgent Deva, zonă bună, Plata imediat. Tel. 
215212. (Prima-lnvest)
• zona: Ion Creangă I.LCaragiale, I.Maniu, 
parter, vedere la stradă cu/fără amenajări, se 
oferă preț bun cu plata pe loc chiar azi, urgent! 
Nu ezita, tel. 0723-251498, 0745-302200. (Fiesta 
Nora)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, Deva, Dacia, contorizări, 
parchet, gresie, faianță modificări, ne/mobilat, 
preț 900 ron, negociabil. Tel. 0722/493526.
• Deva, Dorobanți, etaj 2, 2 băi, un balcon, 
Contorizări, parchet, faianță, lavabil alb. Tel. 
0724/363700.
• urgent semidecomandate, balcon mare 
închis, bucătărie mărită contorizări, 52 mp, 
Deva, zona Dacia, preț 730 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0726/043786.
• etaj 3, decomandate, centrală termică proprie, 
geamuri termopan, gresie, faianță finisaje 
moderne, Minerului, preț 30.000 euro, neg., tel. 
223400,0742/005228 0721/577366. (Casa Betania)
• foarte regent 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 și 
boxă suprafață mare, baie superamenajată (cu 
vană pe colt), termopane, modificări interioare, 
preț neg., tei. 0745/253662. (Evrika)

• zonal Creangă et 3, superamenajat ți finisat 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră 
preț 64.000 euro, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona G. Enescu, eț. 1,98 mp, bine împărțit, 
dec., hol mare central, gaz 2 focuri, parchet fără 
amenajări de ultimă oră preț 1,29 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Zamfirescu, et. 1, bloc de cărămidă 
centrală termică gresie, faianță ocupabi 
imediat. Preț: 129.000 RON. Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika) -
• 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 centrală modificat din 4 camere, 
centrală termică termopane, living, bucătărie 
modificată foarte bine amenajat etaj interme
diar, preț 62.000 euro. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000 SRL)
• 3 cam, dea, zona Magazinul Tineretului, etaj 
intermediar, parchet inclusiv în hol, vedere 
deosebită balcon 21 m, bine întreținut, 2 băi. 
Preț 42.000 euro. Tel. 211075, 0726/130557, 
0740/232043. (Mondial Casa)
• zona Dorobanți bloc nou, etaj 3, dea, 98 mp, 
centrală termică parchet, 2 băi, 2 balcoane, ușă 
nouă vedere în 2 părți, foarte urgent. Preț 
142.000 lei neg., tel. 0723-251498 232 809. (Fiesta 
Nora)
• zona Gojdu, etaj 2, bloc de cărămidă fără 
modificări, contorizări apă gaz, repartitoare de 
căldură balcon mare închis, bine întreținut, 
vedere în 2 părți, preț 118000 lei, tel. 0723-251498 
232808. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, balcon mare închis, centrală 
termică parchet bine întreținut în camere și 
holuri, gresie, faianță bucătărie modificata, 
ocupabil imediat, preț 135.000 lei, tel. 0745- 
302200,232808. (Fiesta Nora)

• zonă centrală ■ Piață 2 balcoane, etaj inter
mediar, dea, parcheț, vedere în 2 părți, aparta
ment tip standard fără modificări, ocupabil 
imediat/ preț 38.000 euro neg., tel. 0723-251498, 
232808 (Fiesta NOra)
• Liliacului ut 3, dea, 2 băi, ct termopane 
parțial, preț 160.000 ron, tel. 221.712; 0724/ 
305.661. (Garant Consulting)
• zona Parc, et. 1, dec., ct, termopane parțial, 
preț 60.000 RON, tel. 221.712; 0724/305.661. 
(Garant Consulting)
• urgent Scărișoara, et. 1, ct. sdec., parchet, 
balcon închis, baie, buc. cu cămară preț 25.000 
euro, neg., tel. 0745/367893. (Garant Consulting)

Cumpâr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, etaj 2, Deva, Dorobanți, 102 mp, 
parchet, 2 băi, 2 balcoane, contorizări, preț 1,7 
mid. lei. Tel. 0726/710903.
• Deva, zona Zamfirescu, etaj intermediar, 2 băi, 
balcon mare, transformări, amenajări interioare, 
centrală preț 42.600 euro, negociabil. Tel. 
0720/670305.
• urgerrt, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
contorizări, 96 mp, etaj 1, zona Lido, Deva, preț 
1,4 mid. lei, negociabil. Tel. 0747/490290.
• ocazie! Urgenl 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)
• 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 (Rocan 3000 SRL)

Vând case, vile (13)

• 2 camere, bucătărie, baie, hol, acareturi, curte 
mare, grădină în Deva, preț 1 mid. lei. Tel. 
236510.
• 3 camere, bucătărie, baie, centrală gaz, garaj, 
curte betonată vad comercial bun. Tel. 
0254/212569.
• Simeria, 2 camere, bucătărie, baie, centrală 
termică parchet lamelar, grădină anexe, preț 
1,200 mid. lei. Tel. 0720/505771,0721/446708.
• Simeria, casă cu grădină și Dacia 1310, af 1985, 
prețuri negociabile. Tel. 220393.
• In Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• 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 bă, 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)
• In zona Casei de Cultură 3 camere, hol, baie, 
bucătărie, curte, garaj, grădină construcție 1970, 
solidă cu planșeu, suportă extindere, sc 146 mp, 
st 535 mp, preț 115.000 euro, neg. Tel, 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• in zona Călugăreni, construcție D+P, cu 2 
camere, bucătărie, baie, hol, pe nivel, parchet, 
gresie, faianță centrală termică curte, st 320 
mp, preț 120.000 euro, neg. Tel. 206003,230324. 
(Ag. Mimason)
• In zona Judecătoriei, construcție bună dar 
modestă o cameră hol, baie, bucătărie, garaj 
foarte mare care poate fi transformat în camfere, 
curte, gaz, apă canalizare, preț 1,6 mid. lei, ușor 
neg. Tel. 206003,230324. (Ag. Mimason)
• In zonă centrală, 2 camere, hol, baie, 
bucătărie, curte, grădină, st 500 mp, pretabil 
firmă preț 78000 euro, neg. Tel. 206003,230324 
(Ag. Mimason)
• Deva, zona Ceangăi, 3 camere, baie, bucătărie, 
apă gaz, canalizare, grădină și curte, st 600 mp. 
Preț: 2,1 mid. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• casă de vacanță zonă pitorească la 20 km de 
Deva, fundație de piatră construcție din lemn, 
P+M, teren st. 5000 mp. Preț: 10.500 euro. Tel: 
211075,0747-779751,0726/130557.  (Mondial Casa)

• casă bătiânească în Deva, zona Al. Vlaicu, 
teren st 750 mp. Toate facilitățile. Preț: 53.000 
euro. Tel. 211075, 0726/130557, 0740/232043. 
(Mondial Casa)
• Deva, 3 camere, curte și grădină s 1310 mp. 
Preț 2.500.000.000 ROL Tel. 0746-225726; 0254- 
213057. (Casa Majestic)
• zona Călugăreni 3 camere, bucătărie, centrală 
termică beci, curte betonată (fără grădină), an 
construcție 1983, s 100 m, preț 200.000 RON, 
negociabil. Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)

Cumpăr casă (14)

• urgent casă cu grădină Deva sau Simeria. 
Plata imediat. Tel: 215212. (Prima-lnvest)

Vând case la țară (17)

• 3 camere, anexe gospodărești, 11 ari grădină 
în Dobra Str. Vilelor, nr. 3, sau schimb cu 
garsonieră în Deva plus diferență Relații la 
adresă
• 3 camere, hol, cămară beci, curte mare, 
dependințe 2 camere, în comuna Dobra, sat 
Făgețel, la 2 km de la șosea Tel. 0724/065448
• urgenl casă 2 camere, hol, bucătărie, 
suprafață totală 800 mp, sat Sântandrei, nr. 113 
A, preț 650 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/218378 0252/392629.
• 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)

Vând garsoniere (19)

• urgerrt, Deva zonă centrală etaj intermediar, 
balcon, parchet, 36 mp, contorizări, preț 680 
milioane lei. Tel. 0726/710903.

.Crăciun
în fiecare casa!

• etaj Intermediar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 ron, tel. 223400, 0742/005228 
0721/577366. (Casa Betania)
• etaj l dea, balcon închis, contorizări, vedere 
la stradă Zamfirescu, preț 75.000 ron, tel. 223400, 
0740/914688 0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 2, dec., gresie, faianță apometre, Dacia, 
Deva, preț 58000 ron, tel. 223400, 0742/005228 
0721/577366. (Casa Betania)
• 2 buc, zona 22 Decembrie, suprafață mare, et 
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupabile imediat, 
negociabil, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
■ ofertai pt vânzare, în Deva, în zone și la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• 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 Endnescu, etaj intermediar, balcon în
chis, apometre, gaz contorizat bine întreținută 
preț 550 milioane lei. Tel. 235208, 0721/ 
985256.(Rocan 3000 SRL)
• modificată modem, contorizări, balcon, zona 
Miorița Preț: 73.000 Ron, neg. Tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• decomandate, contorizări, etaj intermediar, 
zona Dacia Preț: 45.000 Ron. Tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• urgent garsonieră, cu balcon, parchet, 
contorizări, Deva Preț: 50.000 Ron, neg. Tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• decomandate, Deva, zonă centrală et. 2, 
balcon, parchet, contorizări, st 30 mp. Preț: 
70.000 Ron. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Udo, etaj intermediar, dea, fără modi
ficări, parchet gresie, faianță vedere spre ce
tate, preț 75.000 lei, tel. 0745-302200, 232808 
(Fiesta Nora)
■ zona Zamfirescu, 40 mp, etaj 1, parchet, 
gresie, faianță ușă metal nouă apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, bine întreținută preț 78000 
lei sau schimb cu apartament 2 camere zona 
Gojdu, • piață central se oferă diferență tel. 
0723-251498 232808. (Fiesta Nora)
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• zona MârȘțtiu Nou, dec., balcon închis, 
parchet gresie, faianță, ocupabilă imediat, preț 
63.000 lei, tel. 0723-251498,232801 (Fiesta Nora)
• 22 Decembrie, et intermediar, dec., baie, 
bucătărie, apometre, 21.500 euro, tel. 
0745/367.893. (Garant Consulting)
• lufiu Maieu, et intermediar, sdec.. suprafața 
30 mp, baie și buc., balcon, termopane, 
contorizări, 17.000 euro, tel. 0745/367.893. (Garant 
Consulting)
• IhH Decebal et 7, dec., amenajat preț 23.000 
euro, tel. 0745/367.893. (Garant Consulting)
• KogăHceanu, et 3, sdec., balcon, preț 61.000 
Ron. tel. 0745/367^93. (Garant Consulting)

Cumpăr garsoniere (20)

• m zonă liniștită, de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata imediat. Tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)
• «ger*, zona Decebal, exclus ultimul etaj. Ofer 
80.000 Ron. Tel. 0742/019418. (Prima-ln vest)

Vând terenuri (21)

• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
0254/211124.
• 2300 mp teren intravilan în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement case vacanță Tel. 227242.
• teren In Șoimuș, la șosea, 9500 mp, preț 15.000 
euro negociabil. Tel. 0740/210780.
• 24700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești-Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• Geoagkr, 3000 mp intravilan și 5600 mp extra
vilan, tarla la cruce pe șoseaua Geoagiu ■ Rapolt 
Tel. 211916.
• grădină, 1000 mp, împrejmuită cabană si alte 
anexe, apă terasă în zona liceelor (liceul 
Minier). Tel. 0743/001439.
• Intravilan la DN7, la intrarea în Mintia, partea 
stângă 2360 mp, fs 17,5 m, facilități apă gaz, 
curent, telefon, preț 75 euro mp, negociabil. Tel. 
211368,0721/580019.
• Mravilan pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, gaz, curent la poartă Tel. 
0746/029058,220269.
• Intravilan, 3000 mp, în Băcia, toate facilitățile, 
apă canalizare, gaz, curent, preț 5 euro mp, fără 
intermediari. Tel. 0724/388452.
• Intraritan, 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.
• loc de casă Hunedoara 3516 mp, fs 22 m, apă 
gaz, curent, loc drept, zonă liniștită parcelabil, 
preț 10 euro mp. Tel. 0723/005657.
• irgent, ki Hărău, 5 ha teren arabil și fânaț cu 
pomi, posibilități apă preț 25 ron mp. Tel. 
220607.
• ugent, pădure foioase 2,55 ha în Hărău, o 
singură parcelă acte în regulă preț 25 ron mp. 
Tel. 220607.
■ ntravlan, 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)
• Hravtai, Zăvoi, 3500 mp, 2 fronturi stradale, 
fs 70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070106, 0726/195925. (Imob 
Eurobusiness)
• zona Dada Deva 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• intravilan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
• miravian,ki 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)
• Mravian, In Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228,0721/577366.  (Casa Betania)
• Mravlan, la DN7, în zonă industrială st 
150.000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces 
din 2 părți, zona Sîntandrei, preț 12 euro/mp. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• 140 parcele, din care vândute sunt 80, în zonă 
rezidențială cu suprafețe de 480-680 mp, Deva, 
preț 16-19 euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (Casa Betania)
• intravian, fri 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)
• intravian, 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)
• ntzavBai i 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)
• Marian ta DN 7, în zonă industrială la ieșirea 
din Deva spre Simeria, st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg, tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• Mravian, ta DN7, Deva, st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania)

SC INCOSERV PREST SRL Deva 
str. Sântuhalm, nr. 1, firmă specializată în lucrări de construcții, 
instalații, confecții metalice și tâmplărie, execută la termen și în 
condiții avantajoase cu personal calificat toată gama de lucrări.

Se asigură garanție la lucrări, calitate, seriozitate și prețuri 
accesibile.
Așteptăm să ne contactați zilnic, între orele 8.00 - 16.00 la 
tel,/fax, 02S4/210.933,0254/210.932. (35662)

OFERTĂ DE SĂRBĂTORI
- TmU gama de Instalații 
vnteyția satelit

- Instalații recepție fără abonament
- Toată sama do prodoae PANASONIC: audio, video, foto.

La cele mal avănta|oa>e prețuri prin Davasat Shop,
atr. Avram lancu, M. NI. Tel. 21C.19C.

(34471)

• 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 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)
• ocazie! pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662.(Evrika)
• zona SânMialm, 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)
• pe DN7, intravilan, 15.950 mp, cu fs 80 m. zona 
fabrica de biciclete, preț 25 euro mp. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• zona N. Grigorescu, loc de casă cu o 
construcție modestă 810 mp, fs 15 m, gaz, apă 
canalizare pe teren, preț 30.000 euro, neg. Tel. 
0745/159573. (Ag. Mimason)
• In Bâlata, extravilan, 1200 mp, fs 7- 8 m, 
pretabil stupărie, preț 150 milioane lei, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• in zona Vulcan, 600 mp, PUZ aprobat, zonă 
rezidențială fs 20 m, preț 19 euro mp. Tel. 206003. 
(Ag. Mimason)
• la șosea, cu loc de casă toate facilitățile. Preț: 
15.000 euro, neg. Tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• intravilan zona Zăvoi, sț 600 mp., fs. 40 m, 
ideal construcție casă toate facilitățile. Preț: 40 
euro/mp.Tel: 211075,0745/666447,0726/130557.  
(Mondial Casa)
• Intravilan, zona vis-a-vis de Petrom, 
Sîntuhalm, st 2250 mp, apă gaz, curent, 2 
drumuri de acces. Preț: 9 euro/mp. Tel: 211075, 
0745/666447,0726/130557.  (Mondial Casa)
• Intravian, Zăvoi, Sadoveanu, st 1500 mp, fs 13 
m, acces auto, gaz, apă curent ideal construcție 
casă Preț: 35 euro/mp, neg. Tel: 211075; 
0740/232043; 0726/130557. (Mondial Casa)
• Intravilan, zona Almașu Sec, șt 2200 mp, fs 30 
m, curent apă gaz în apropiere. Preț: 4 euro/mp. 
Tel: 211075,0745/666447,0726/130557. (Mondial 
Casa)
• Simeria, st 2900 mp, utilități: gaz, curent apă 
la 150 metri distanță preț 4 euro/mp. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Sântandret st 2500 mp, fs 13 mp, Utilități: apă 
curentă gaz, curent electric, preț 12 euro/mp, 
negociabil. Tel. 0746-225726; 0254-213005. (Casa 
Majestic)
• Dera, str- Prelungirea Depozitelor, s 3549 mp, 
preț 6 euro/mp. Tel. 0746-225726; 0254-213050. 
(Casa Majestic)
• Cristur, st 6000 mp, utilități: gaz, curent elec
tric, în apropiere. Preț 2 euro/mp, negociabil. Tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, zona Gării, s 810 mp. Preț 30 euro/mp, 
negociabil. Tel. 0746-225726,0254-213050, (Casa 
Majestic)

Cumpăr terenuri (22)

• Rapolt, împrejurimi, cu apă curentă curent 
electric, eventual gaz metan, acces la șosea 
minimum 5000 mp. Tel. 0720/400446.
• urgent, intravian, la șosea în Deva. Plata 
imediat Tel. 215212. (Prima-lnvest)
• teren Intravilan pe DN7, Sântuhalm. Ofer 
prețul pieței. Tel. 211075, 0747/779751, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• se caută urgent teren la DN 7, între Deva - 
Zam, suprafață minim 10.000 mp, cu deschidere 
mare la DN, minnim 60 m, pt parcare, se oferă 
prețul pieței, tel. 0723-251498 232808. (Fiesta 
Nora)

Vând spații comerciale (25)

• 2 camere decomandate, 43 mp, parter jos, 
centrală termică amenajat, scurgere separată 
pentru birouri și cabinete, vedere în 2 părți, fără 
asociație de proprietari, zona gării. Tel. 220211, 
217888
• hală pe DN 7, Deva, 720 mp, construcție nouă 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 m, toate 
utilitățile, acces la DN7, preț neg., tel. 
0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusiness)
• zona L Creangă, 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg., tel. 0741/070106,0726/195925. 
(Imob Eurobusiness)
• zona 1 Decembrie, st 117 mp, 3 grupuri 
sanitare amenajate, scară interioară gresie, 
faianță termopane, centrală termică acces din 
două părți, tavane false, spoturi, bine amenajat, 
preț vânzare 250.000 euro sau preț de închiriere 
15 euro mp plus tva. Tel. 235208 0724/620358. 
(Rocan 3000 SRL)
• zona 22 Decembrie, st 210 mp, termopane, aer 
condiționat, grup sanitar, tavane false, acces din 
două părți, vad foarte bun, preț vânzare 250.000 
euro fix. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000 
SRL)
• zona Sala Sporturilor, 30 mp, amenajat, 
convector, liber, preț 650 milioane lei, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)

•Dig! TV •Max TV «Focus TV

• zona Poliția Județ, 35 mp, amenajat, 
funcționabil de 10 ani, vad foarte bun, preț 38000 
euro, neg. Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)

Vând alte imobile (27)

• Deva, zona gării, cu proiect de demolare și de 
execuție (birouri și spațiu comercial), toate 
utilitățile, acces auto (TIR), înscris în C.F., s utilă 
299 mp, s totală 500 mp, preț 30.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0746-225726, 0254-213050. (Casa 
Majestic)

imonile chirii (29)

• închiriez urgent apartament 2 camere, etaj 1, 
renovat, centrală termică mobilat utilat, pe 
termen lung, chirie și avans. Tel. 212580,215468
• închiriez urgent apartament, 2 camere, în 
Simeria, mobilat centrală termică preț 100 euro. 
Tel. 0720/505771,0721/446708.
• ofer spre închiriere spațiu comercial, 160 mp, 
posibilitate compartimentare, Deva, Bdul 
Decebal. Tel. 0747/490290.
• P+L4 camere, 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.
• primesc In gazdă la bloc, 2 eleve de la țară 
condiții foarte bune, centrală termică apometre, 
în apropierea Liceelor Traian, Energetic, Grigore 
Moisil. Tel. 229897.
• ofer spațiu comercial, zona Dacia, 55 mp, 
amenajat preț 500 euro, neg, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• oier spațiu comercial, zonal. Creangă preț 15- 
20 euro/mp, neg, tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta, toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg, tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobusiness)
• apartament 3 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat mobilat 
modern și utilat cu aragaz, frigider, tv color nou, 
situat în spatele pieței centrale, preț 220 
euro/lună, tel. 223400,0721/436384,0742/005228 
(Casa Betania)
• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)mobi îat, pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer vilă supermobilată, cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt cetățeni străini, preț neg, tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)
■ se oferă garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva, 
(ne)mobilat, prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Mărăști, garsonieră, etaj intermediar, 
termopane, cu îmbunătățiri, contorizări, 
mobilată ocupabilă imediat preț 100 euro/lună 
Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
• Hală pentru depozitare, zona M. Eminescu 
(fosta fabrică de mobilă), st. 120 mp, apă 
trifazic, înălțime 430 m, acces Tir, parcare, preț 5 
euro mp plus tva, negociabil. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• in cartier Dacia, 25 mp, amenajat frumos,
gresie integral, contorizări, pretabil cabinet, 
internet birouri, ocupabtl din 1 decembrie 2005, 
preț 150 euro/lună Tel. 0745/640725. (Ag. 
Mimason) l
• pe DN 7, Cu acces direct, 70 mp, gresie, grup 
sanitar, centrală termică termopan, pretabil 
cabinet, sediu, depozit preț 450 euro/lună neg. 
Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)
• in zona Liliacului, 50 mp, pretabil depozit, 
căldură apă trifazic, preț 150 euro/lună Tel. 
0745/164633. (Ag. Mimason)
• cameră frigorifică 20 mp, cu spații de acces, 
spațiu tampon, spațiu total 90 mp, preț 4 euro 
mp. Tel. 0740/173103. (Ag. Mimason)
• pentru pretențioși apartament 3 camere, dec., 
cu garaj sub bloc, in Deva, Cuza Vodă preț 450 
euro, neg. Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)
• garsoniere, zona Dorobanți și Kogălniceanu, 
mobilate, utilate, dec., etaj 2. Preț 100 euro. Tel 
211075, 0726/130557, 0747/779751. (Mondial 
Casa)
• garsonieră zona Eminescu, mobilată utilată 
contorizări, etaj intermediar. Preț 100 euro. Tel. 
211075, 0745/666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• ap. 2 cam., mobilat utilat, zona Gojdu, etaj 2, 
contorizări. Preț 100 euro. Tel. 211075, 
0726/130557,0745/666447. (Mondial Casa)
• închiriez in regim hotelier camere în vilă 
saună mic dejun inclus. Preț 200 Ron/zi. (Prima- 
lnvest)
• închiriez sp. comercial, st 75 mp, zonă bună 
Preț: 250 euro. Tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• închiriez casă mobilată Deva, centrală 
termică Preț: 300 euro/lună taxe incluse. Tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)

Anunț LicitațieS.C. SEGA ALPEX SRL Deva, prin lichidatorul Crișan losif, vinde la licitație publică organizată la Tribunalul Hunedoara, din Deva, str. Decembrie, nr. 35, sala 203, et. II, în data de 16 decembrie 2005, ora 12°o, mobilier (fotolii). Relații se pot obține de la lichidator, prin intermediul telefonului 0254.216.707 și 0745.548 049. în cazul neadjudecării licitația se va repeta în fiecare zi de vineri la aceeași oră.
(36203)
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Companie națională de transport 

și curierat rapid angajează 
pentru filiala DEVA

DISI‘1 < IR (cod DI») 
(.IS 1 ION AR (oxi GD)

Candidațil Ideali trebuie să aibă 
studii medii finalizate, experiență 

post similar (minini 6 luni), 
cunoștințe operare PC, abilități 

comunicare, coordonare. 
Puteți trimite CV (cu mențiunea codului) 

la fax: 021.40830.71, informații 
suplimentare la tel.: 0724.202.503

• închiriez garsonieră complet mobilată și 
contorizată în Deva Preț: 90 euro/lună. Tel. 
0721/055313. (Prima-lnvest)
• inchiriez garsonieră mobilată, contorizări, 
aragaz, frigider, zonă excelentă Deva Preț: 90 
euro. Tel. 0740-126029. (Prima-lnvest)
• inchiriez in regim hotelier cameră mobilată 
Deva, cu baie și Tv, centrală termică Preț: 70 
Ron/zi. Tel: 0722/564004. (Prima-lnvest)
• apartament 2 camere semimobilat, aragaz, 
frigider, contorizări, etaj 1, zona licee, pe termen 
lung, preț: 80 euro/lună tel. 0723-251498,0745- 
302200. (Fiesta Nora)
• apartament 2 camere, zona Decebal, etaj 2, 
dec., vedere la bulevard, centrală terrriică, 
recent amenajat, parchet, gresie, faianță 
aragaz, frigider, ideal pt locuit, sediu firmă 
birouri, preț 250 euro/lună neg, pe termen lung, 
tel. 0723-251498 232808 (Fiesta Nora)
• inchiriez casă de lux, Deva, zona Călugăreni, 
preț 1100 euro/lună negociabil. Tel. 0746-225726; 
0254-213 050. (Casa Majestic)
• inchiriez apartament, Str. Minerului, deco
mandate, 2 camere, etaj 2, centrală termică 
mobilat. Preț 100 euro/lună Tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• garsonieră mobilată ct, Dacia, preț 80 
euro/lună+80 euro garanție, tel. 221.712; 
0724/305.661. (Garant Consulting)
• ap. 2 camere, zona Pieței, mobilat utilat, preț 
180 euro cu cheltuieli incluse, tel. 221.712; 
0724/305.661. (Garant Consulting)
• ap. 3 cam, Gojdu, mobilat cu mobilă nouă ct 
balcon, preț 250 euro/lună tel. 0745/367393. 
(Garant Consulting)
• garsonieră Zamfrescu, et 2, mobilată utilată 
contorizări, preț 25 euro/zi, în regim hotelier, 
cheltuieli incluse, 0745/367393. (Garant 
Consulting)
• garsonieră mobilată Mărăști, et. 1, preț 110 
euro/lună tel. 0745/367393. (Garant Consulting)
• ap. 2 cam. Progresul, mobilat, preț 110 
euro/lună 0745/367393. (Garant Consulting)
• ap. 3 cam, b-dul Decebal, et 7/8, dec, ct, 
mobilat frumos, s 100 mp, preț 250 euro/lună 
avans 2 luni, 0745/367.893. (Garant Consulting)

Auto românești (36)

• vând Dada 1300, af 1982, mașină de garaj, 
stare foarte bună RAR 2006, preț 30 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0740/013165.
• vând Dada 1310 CL break, af 1996,95.000 km, 
culoare metalizată unic proprietar, stare 
perfectă de funcționare. Tel. 0254/219332, 
0744/409692.
• vând Dada 1310, af 1986,5 trepte, RT 2006, preț 
800 euro, negociabil, Fizeș, nr. 56, comuna Băița. 
Tel. 0727/374838
• vând Dada papuc,1998, și Dacia break, 1996, 
prețuri negociabile. Tel. 0745/842692.

Auto străine (37)

• vând Golf 4 Variant 1.9 TDI, 170.000 km, af 2000, 
dimatronic, computer bord, preț 8000 euro. Tel. 
0745/633373.
• vând Opel Corsa 1.0 12 V, af 2001, 973 cmc, 
benzină înmatriculat abs, eps, airbag, radio- 
cass, trapă 2 uși, albastru, preț 5850 euro, nego
ciabil. Tel. 0722/751552.
• vând Renault 21, af 1987, VT 2007, închidere 
centralizată geamuri electrice, preț 6500 ron, 
negociabil. Tel. 226209,0745/639022.
• vând Renault Clio Diesel, af 2002,43.000 km la 
bord, preț 8000 euro. Tel. 0744/597915.
• vând Renailt Safrane 2,1 TD, af 1994, central, 
geamuri și oglinzi electrice, jenți Al 15“, cass, 
boxe, numere Franța, preț 2300 euro. Tel. 
0723/227569.
• vând ugent Opel Corsa motor 1,2 adus recent 
toate taxele plătite, extrase full, vopsea ori
ginală metalizat, km puțini. Tel. 747266.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• cumpăr menghină mare, în stare perfectă 
ofer prețul la vedere. Tel. 0722/148381.
• vând radiator electric cu turbină 1000 - 2000 
W, 2 boxe 100 W, instrument măsură redresor, 
canistră cablu oțel d 7 mm, fludor, cablu 
împământare d 7 mm. Tel. 220607.

Piese, accesorii (42)

• vând ienți tablă 13“ 4 găuri, 10 ron bucata; far 
nou, complet, pentru Opel Vectra, preț 150 ron. 
Tel. 0723/227569.
• vând piese Skoda 105/120L, noi, uși, broaște 
uși, radiator etc. Tel. 0254/213696.

Garaje (43)

• vând garaj proprietate (teren aferent) sau 
închiriez, în Deva, Gojdu, str. Cernei. Tel. 
0744/603581.

ANUNȚ PUBLICITAR
SC QUANTUM LICHIDĂRI SRL Deva, lichidator desemnat al

-------SC REMPES SA DEVA —- în faliment, în dosarul 1467/2005 al Tribunalului Hunedoara, anunță vânzarea la licitație publică cu strigare a următoarelor:
1. Imobil situat în Deva, str. Dr. V. Șuiaga, nr. 1, compus din clădire - hală reparații 
mecanice și anexa tehnică P + 2 în suprafață totală de 5.954 mp și terenul aferent în 
suprafață tabulară de 29.159,635 mp. Hala este compusă din trei travee, toate cu 
lățimea de 17 m, din care două cu înălțimea de 8 m, și una cu înălțimea de 12 m, fiind 
dotată cu un pod rulant 20/5 tone X 16 m și cinci poduri rulante monogrindă electrice 
cu acționare de la sol de 5 tone X 16 m. Prețul de pornire a licitației este 3.250.610 
RON.
2. Utilaje de prelucrare prin așchiere și deformări plastice, utilaje de ridicat, utilaje 
tehnologice pentru produs aer comprimat și aparate de sudură, a căror listă se poate 
obține la tel./fax 0254/231680 sau pe site-ul www.liquidation.ro. opțiunea 
< < căutare > >Vânzarea va avea loc în data de 29 decembrie 2005, ora 11,30, în Deva, str. Dr. Victor Șuiaga, nr. 1. Garanția de participare este de 30% din valoarea imobilului sau a bunurilor pentru care se licitează și se va vira în contul RO76 WBAN 2511 0000 2250 5057 deschis la Sanpaolo îmi Bank Deva, până în data de 28 decembrie 2005, sau scrisoare de garanție bancară.Ofertanții vor depune, până în data de 28 decembrie 2005, ora 15,00, la sediul lichidatorului, documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se achiziționează de la lichidator, Deva, Str. Mărăști, D3, sc. 4, ap. 44. în cazul neadjudecării bunului, licitația se va repeta în zilele de 5 și 12 ianuarie 2006, în același loc, la aceeași oră, sub condiția îndeplinirii acelorași obligații, respectiv achitarea garanției de participare cu o zi înainte de data licitației și depunerea documentelor de licitație până în ziua licitației, ora 15,00. Informații: 0254-231.680, 0723-276.313, 0723-382.073. Persoane de contact: Alic Deli- Maria și Paralescu loan. «size)

• ofer spre închiriere garaj la casă pentru auto
turism. ne timp de iarnă Tel. 213908

Mobilier și interioare (47)

• vând 2 geamuri duble cu 3 canate și un geam 
cu un canat, din brad, preț 200 ron, Tel. 
0254/237765,0726/227314.
• vând canâpea extensibilă 2/0,9 m, stare foarte 
bună preț 120 ron. Tel. 221431 seara
• vând foarte ieftin mobilă furnir nuc, bibliotecă 
masă6scaune tapițate, recamier, oglindă cuier 
fier forjat, dulap, preț 100 ron, bucata Tel. 
221328 0744/705595.
• vând fOtoliu, 40 ron, mașină de cusut Ileana 
90 ron, mobilă bucătărie cu sertare și masă 90 
ron, aspirator, 40 ron, negociabil. Tel. 223045.
• Vând mobflă tineret, pat cu bibliotecă 2 
corpuri dulap, ladă culoarea lemnului, preț 650 
ron, negociabil. Tel. 0724/113866.
• vând pâtuț din lemn masiv, pentru copil. Tel. 
212180.
• vând recamier dublu, ușă interior cu toc, 
geam cu 3 canate, sobă teracotă pe colț, haină 
blană picioare karakul, neagră 48 - 50. Tel. 
215325.
• vând vitrină cu oglindă bibliotecă mică cu 
birou atașabil, 4 scaune tapițate, masă 
bucătărie, mobilă bucătărie, covor persan 3/2,5 
m, preț negociabil. Tel. 224891.

Televizoare (48)

• vând tv color diag. 54, stereo, TXT, DVDX, toate 
formatele, ambele sigilate și în garanție, preț 650 
ron. Tel. 0723/920314.
• vând tv color Waltham WT 770 Ttdiag. 67 cm, 
storcător fructe german, butelie aragaz, birou 
din lemn cu sertare, prețuri negociabile. Tel. 
260570.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând convenabfl video Panasonic, preț 140 
ron. Tel. 221431.
• vând stație amplificare 50 W pentru instru
ment. ceas de perete pendulă. Tel. 0743/029593.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând 2 aparate foto: Smena 8 rusesc și 
Olympia japonez, prețuri convenabile. Tei. 
0747/223733.
• vând aparat foto profesional Canon EOS 3000 
V plus obiectiv Canon 28 - 90 mm, nou, adus din 
Germania, preț 220 euro, negociabil. Tel. 211368, 
0721/580019.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând haină blană astrahan, neagră nouă, 
mărimea 48 - 50 și una mouton dore, culoare 
maro, confecționate de fabrică Tel. 770687.
• vând haine de blană nurcă naturală noi, 
import Italia model elegant gen mantou, 
culoare maro-brun și gri-grafit, mărimea 44 - 50. 
Tel. 0741/078785.
• vând schiuri Blizzard 180 cu legături Tyrolia și 
clăpari Nordica nr. 38 preț 100 ron, negociabil. 
Tel. 221431.
• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54 ■ 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
și fustă piele, nouă preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând schhai Rossignol, cu legături Salomon, 
pentru copii 1,40 și 150 m și adulți 1,70 m, preț 
negociabil. Tel. 233084.

Materiale de construcții (53)

• cumpăr țigle și coame (nu sistem patent sau 
solzi). Tel. 260651.
• vând geam dublu, 3 canate 180/150, cu toc și 
jaluzele din lemn, din demolări, preț 120 ron, 
negociabil. Tel. 221431 seara.

SC EUROCONSULT SRL ARAD - FILIALA DEVA
LICHIDATOR AL S.C. UNIVERSAL IMPORT EXPORTS.*. DEVA

-IN FALIMENT - 
ORGANIZEAZĂ UCITApE 

pentru valorifica rea în bloc a următoarelor bunuri mobile - mijloace fixe șl obiecte de inventar 
aparținând S.C. UNIVERSAL IMPORT EXPORT S.A 

compuse din: obiecte sanitare, racorduri, boilere, sobă Kerosen, robinete etc.
PREȚtotal pornire licitațe: 11.322,46 RON 

Ucltația va avea loc în data de 12 Ianuarie 2006, ora 13, la sediul lichidatorului din Deva, 
str. M. Kogălniceanu, nr. 4, cam. 18, et. 1, jud. Hunedoara. în caz de neadjudecare, licitația se va relua 

în datele de 16,18 și 20 ianuarie 2006, ora 14. Informații privind achiziționarea caietului de sarcini și 
detalii despre bunuri se obțin la sediul lichidatorului sau la tel.: 0254/231.279 sau 0721/331.854.

(36144)

• vând gard de beton la comandă asigur trans
port și montaj. Tel. 0723/659753.

artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• cumpăr ilustrate românești dinainte de anul 
1950, bancnote, monede, insigne. Tel. 222579.
• vând Biblie. tipărită în anul 1870, Deva, tel. 
213908

Electrocasnice (56)

• vând centrală termică de Î4 kw, tiraj forțat 
marca Bereta, preț 650 ron, negociabil. Tel. 
0726/267632.
• vând convenabfl congelator Arctic, 5 sertare, 
stare foarte bună preț 250 ron, negociabil. Tel. 
221431, seara.
• vând frigider Arctic, stare perfectă de 
funcționare, preț 100 ron. Tel. 211368, 
0721/580019.
• vând ladă frigorifică Arctic, 7 sertare, stare 
foarte bună foarte puțin folosită preț 500 ron. 
Tel. 221314.
• vând frigider Electrostar cu 2 uși, dezghețare 
automată preț 200 ron și tv color Goldstar, diag.
62 cm, preț 200 ron. Tel. 214814.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând brad de Crăciun, înalt de 25 m, coroană 
bogată preț avantajos, Deva. Tel. 0720/670305, 
0740/850728
• vând cățelușă Caniche mijlociu, culoare aurie, 
vârsta 11 săptămâni, cu carnet de sănătate la zi, 
preț 160 ron, negociabil. Tel. 0724/113866.

• vând porci, 150 kg, preț negociabil. Tel. 
0721/262371.

• vând porc 130 kg, Deva, Str. Gri vițel, nr. 21, tel. 
0746/053780.
• vând porc pentru sacrificare. Tel. 648905.
• donez unor iubitori de animale o cățelușă 
dalmațiană, vârsta 3 ani, frumoasă foarte 
prietenoasă Tel. 776434, Sannizegetusa.
• vând tân, producție 2004 ■ 2005, cantitate 
mare, preț negociabil, satul Ormindea, comuna 
Băița. Tel. 0747/179330.
• vând grâu pentru animale, fân, lucernă și 
otavă Tei. 263255.

Instrumente muzicale (60)

• vând orgă Roland E15, putere 2 x 5 w, difu
zoare încorporate, secție ritmică acompania
ment, brass, strings și efecte excelente, conven
abil. Tel. 0747/223733,
• vând pian Jakob Czapka John Jahare 1842 
Wien, placă bronz, corzi încrucișate, cu coadă 
stare foarte bună preț foarte avantajos. Tel. 
611145.

Altele (61)

• cumpăr i plastic, lăzi, dopuri, paleți, 
diverse, cantitati nelimitate. Tel. 0723/301857.

Companie națională de transport 
și curierat rapid angajează 

pentru filiala DEVA

DIRECTOR AGENȚIE 
(etici I) \ I.) I

Candidații ideali trebuie să aibă studii

organizare/coordonare punct de lucru 
minim 1 an, operare PC, permis auto (Bl, 

abilități comunicare, coordonare. 
Puteți trimite CV (cu mențiunea codului) 

ht fax: 021.40830.71. informații
suplimentare la tel: 0724.202303

(34573)

(34573) orri AMf

http://www.liquidation.ro
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Decese (75)

tCu adâncă durere în suflet, după zile lungi de suferință, familia anunță trecerea în neființă a celei care a fost
CSISZER ELISABETAîn vârstă de 80 de ani. înmormântarea are loc astăzi 15 decembrie, ora 14, de la Capela din Cimitirul Romano-Catolic din str. M. Eminescu Deva. Să-i fie țărâna ușoară și memoria binecuvântată.

Promoția 1977 a Liceului Teoretic Ilia deplânge dispariția prematură a celui care a fost dragul lor diriginte
profesor STĂNESCU ȘTEFAN VOINEADumnezeu să-i odihnească sufletul lui blând și bun.

MICĂ PUBLICITATE /11

Un ultim omagiu pentru fosta noastră colegă
HĂNCILĂ MARIA (LOLA)plecată dintre noi la doar 50 de ani. Dumnezeu să o odihnească în pace împreună cu ceilalți colegi plecați prematur în veșnicie. Sincere condoleanțe familiei îndoliate.Foștii colegi de la Centrul Teritorial de Calcul Deva

1
Cu inimile zdrobite de durere mama Elisabeta, sora Otilia, cumnatul Petru, nepoții Marius, Carmen, Lorena și Alexandru deplâng moartea celui care a fost

JURCA RUDELminunat fiu, frate, cumnat și unchi. Te vom plânge veșnic. Dumnezeu să-l odihnească în pace.Familia Bedea aduce un ultim omagiu celei care a fost cuscra
CSISZER ELISABETAși este alături de familia greu încercată. Sincere condoleanțe.

ft Trupul celei care a fost
MARIA HĂNCILĂașteaptă în casa părintească să se întoarcă în țărână astăzi 15 decembrie, ora 13, în Cimitirul ortodox din Bârsău, după numai 50 de ani petrecuți pe pământ. Sufletul celei care a fost

LOLA

C Jj Cu adâncă durere în suflet soția, fiul, nora și nepoții anunță trecerea în lumea celor drepți a celui care ne- a iubit mai presus de orice, oferindu-ne atât de mult pentru atât de puțin
STĂNESCU ȘTEFAN VOINEA înmormântarea are loc astăzi 15 decembrie, la Cimitirul din Ilia, la ora 13. Dumnezeu să-l odihnească.

rămâne viu pentru cei pe care i-a iubit.George, Ionela, Tică, Lia, Silvia, Alina, Briana, Mihai, Rodica, Florina, Adiță, Marius, Petru și toți • ceilalți
Cu nemărginită durere în suflet soția Verghelia și fiul Daniel deplâng trecerea în neființă a celui care a fost un bun soț și tată

JURCA RUDELînmormântarea are loc astăzi 15 decembrie, ora 13, la Cimitirul ortodox din str. M. Eminescu Deva. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Comemorări (76)

ft
Un ultim omagiu prietenului

prof. PUIU STĂNESCU împărtășim întreaga durere a familiei. Sincere condoleanțe. Dumnezeu să-l odihnească în pace.Familia dr. Ion Iliescu

Un ultim omagiu celui care a fost
STĂNESCU ȘTEFAN VOINEAdin partea cumnaților și a nepoților, familiile Crișovan, Ene și Costar. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Cu modestie și simplitate, cu răbdare și înțelegere, cu bunăvoință și omenie a parcurs 50 de ani de viață.Cu devotament, pricepere, pasiune și cinste și-a onorat locul de muncă, făcându-se îndrăgită și apreciată de colegi.Material, cu sfaturi, muncă, și-a ajutat întotdeauna prietenii și familia, iubindu-și nepoții ca o mamă copiii.Cu credință în Dumnezeu a făcut numai bine și a căutat să fie de folos. Un suflet nobil și minunat, un om de aleasă cinstire și moralitate, un om de neprețuit a plecat dintre noi.Flacăra vieții s-a stins brusc și
HĂNCILĂ MARIA (LOLA)

Fratele Gheorghe cu familia anunță împlinirea a 4 ani de la trecerea în neființă a celui care a fost un bun frate, cumnat și unchi
JURCA NICOLAEal lui Spiridon, din Zdrapți. Vei rămâne veșnic în sufletele noastre. Dumnezeu să-l odihnească în pace.Familia Marcu, din Șoimuș

Se împlinesc șase săptămâni de când ai plecat de pe această lume, draga noastră mamă, soție și bunică
BĂLAȘA ANICA (ANDNu te vom uita niciodată! Familia

Familiile Cristuț Florian și Cristuț Dan aduc un ultim omagiu celui care le-a fost profesor, coleg’și vecin,
STĂNESCU ȘTEFAN PUIUplecat mult prea devreme dintre noi. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

a pășit spre împărăția cerurilor.Cu lacrimi îndurerate îți spunem Dumnezeu să te odihnească în pace.Așa te-am cunoscut noi și așa vei rămâne veșnic în amintirea noastră.
• transport mobilă, electrocasnice, cu auto 
acoperit de 1,2 tone, 14 mc, L 3,5 m, 12,2 m. Tel. 
225578,0744/934462,0725/551701.
• prestări servicii la domiciliul clientului: elec
trocasnice, audio - video, mobilă suspendată, 
aplice, Instalații electrice, yale, antene, sonerii 
etc. Tel. 0746/120889, 0721/079491, 219413, 
0745/050659.

• lucrări de zidărie interioară, zugrăveli în var, 
lavabil, vopsitorie, placări gresie, faianță, preț 
avantajos. Tel. 0729/263810.
• ateRerui de tapițerie din Micul Dalas, Str. 
Florilor, nr. 1, confecționează huse pentru Logan, 
Solenza, Golf 4, Peugeot 307, Skoda Octavia, 
Renault Clio, Scenic, Megan, Twingo, Cielo, 
colțare, canapele. Tel. 0727/756681.

Colegii de muncă de la SimeriaUn ultim omagiu celui care a fost
STĂNESCU ȘTEFAN VOINEAdin partea colectivului Inspectoratului Școlar al Județului Hunedoara. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

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

SC Inform Media caută pentru dezvoltarea echipei

Manager distribuție
pentru punctul de lucru din Deva

• vând cântar-platformă, fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 0,80/0,80 m, stare ireproșabilă, preț nego
ciabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând ceai de perete, pendulă, bate ora exactă 
și la jumătate. Tel. 0743/029593.
• vând planșetă germană Kuhlmann 1000/1500 
mm. Deva, tel. 0740/950868.
• vând candelabre cristal de Boemia, stare 
perfectă, cu 3 brațe, și un ceas de mână Doxa, 
preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

Umanitare (66)

• vând sau Închiriez masă biliard și jocuri elec
tronice. Tel. 261911.
• vând țuică de calitate superioară Informații 
Deva, tel. 0744/637869

Pierderi (62)

• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Ostrovean Mariana. Se declară nul.
■ pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Sturza Radu. Se declară nul.

• Vă invităm să participați la Conferința de pro
movare a unei metode inedite în domeniul sănătății, 
unde se va prezenta o tehnologie revoluționară de 
îmbunătățire a imunității corporale. Intrarea liberă, 
vineri, 16 decembrie 2005, ora 17,30, la Casa de 
cultură din Deva.

Umanitare (66)

■ familie serioasă, cu stare materială foarte 
bună, caută spre îngrijire bătrâni fără posi
bilități. Tel. 0721/446708

Prestări servicii (72)

• îngrijesc copil sau persoană bolnavă sau 
vârstnici (bărbat femeie). Tel. 0726/810296.

Oferte locuri de muncă (74)

• decorațiuni interioare de sărbători, la domi
ciliu sau restaurante, ghirlande, coronițe, orna
mente etc., preț convenabil. Tel. 0720/743834.
• mamă a doi copii, serioasă căsătorită 
efectuez menaj și alte munci gospodărești 
numai la familii serioase, ofer și rog seriozitate. 
Tel. 218597, după ora 21,30 și 0723/851439.
• profesionist, efectuez lucrări de zidărie inte
rioară zugrăveli în var și lavabil, vopsitorie, 
placări faianță, gresie, avantajos. Tel. 
0729/263810.

• Organizație nonguvemamentală angajează 
asistenți medicali autorizați. Relații la tel. 
0723/854485,0726/484571.

Cerințe: * »
• Limba engleză la nivel conversațional

• Caracter deschis, comunicativ, hotărât
• Disponibilitate pentru program flexibil

• Disponibilitate pentru călătorii în țară
• Cunoștințe aprofundate Outlook Express, MS Office
• Permis de conducere categoria B

Oferim:
• Atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr
• Un loc de muncă modern și sigur
• Posibilitate de training

Dacă oferta noastră ți-a trezit interesul, trimite un CV, până 
la data de 25 decembrie a.c. în limba engleză la:

SC Inform Media SRL, Deva, Str. 22 Decembrie nr. 37 A, 
persoană de contact Sorina Sîrmai, E-mail: • 
sorina.sirrnai@informmedia.ro, telefoane 0254/211275, 
int. 8806 sau 0720/400454.

z CUVÂHDIL i

mailto:sorina.sirrnai@informmedia.ro
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Celebrul Bob Dylan devine DJ1

I
• Are gemeni. Prințesa Claire, soția prințului Laurent, fiul cel mai mic al regelui Belgiei, a născut doi gemeni marți, cu o lună înainte de data prevăzută de medici, au anunțat reprezentanții palatului regal.
•S-au aprins vaporii. Un nou incendiu a 'izbucnit ieri dimineață la unul dintre rezervoarele de la depozitul de carburanți din Bunce- field. S-au aprins vaporii de petrol scurși dintr- un rezervor. Focul a fost ținut sub control.

presă de la Monte Carlo, legată de cea de-a30-a ediție a Festivalului Internațional de Circ 2006. 4 (Foto: EPA)

■ Bob Dylan a semnat 
un contract pentru a 
prezenta un show la un 
post de radio american.

Los angeles (MF) - Emisiunea, care durează o oră, va fi difuzată săptămânal, începând cu luna martie a anului viitor pe postul Deep Tracks, care face parte din trustul de servicii de radio prin satelit XM și care poate fi ascultat doar de abonați.Va fi prima dată când Dylan, în vârstă de 64 de ani, va fi DJ-ul unui astfel de show. „Foarte multe dintre cântecele mele au putut fi ascultate la radio, dar aceasta este prima dată când sunt de partea cealaltă a microfonului”, a declarat starul. Show-ul va prezenta un mix

Recepționer
Tokyo (MF) - Roboțe- lul umanoid Asimo, simbolul progresului tehnologiei japoneze începând din 2000, va primi, în aprilie 2006, prima sa slujbă, aceea de recep- ționer. Asimo, care are 1,30 metri înălțime și 54 de kilograme, va primi vizitatorii și le va servi băuturi într-un birou din

Regina (Foto: EPA)

A pierdut cursa pentru Oscar

Tokyp aj companiei Honda, cea care l-a creat.Robotul poate conduce invitații până la o sală de reuniune, poate servi

Sediu nou |
Londra (MF) - Regina i
Elisabeta a ll-a a i
Marii Britanii a redac- j
tat și a transmis o j
știre pe fluxul
Reuters, cu ocazia i
inaugurării noului 
sediu londonez al i
agenției de presă. i
„Regina a inaugurat i
noul sediu Reuters ;
din Londra", acesta a i
fost materialul redac- i
tat. Regina a scris '■
știrea și i-a dat dru- i
mul pe flux marți, la ;
ora locală 1.1.39, în 
timp ce efectua un 
tur al sediului ;
Reuters din Canary i
Wharf.

■ Un fim olandez a fost 
descalificat pentru că a 
fost difuzat pe TV îna
inte de a fi lansat oficial.

Los Angeles (MF) - Filmul olandez „Bluebird” a fost descalificat din cursa pentru premiul Oscar la categoria cel mai bun film străin, pentru că a fost difuzat pe TV înainte de a fi lansat oficial în cinematografe. Regulile organizației interzic ca o producție care concurează la nominalizare sau la premiu la o anumită categorie să fi fost difuzată pe micul ecran înainte de a fi lansată oficial pe marele ecran. Iar „Bluebird”, regizat de Mijke de Long, a fost difuzat în 2004 de canalul
băuturi sau poate împinge un coș cu o încărcătură de zece kilogra-me. Asimo și-a * dublat viteza șise poate acum J deplasa cu o vi- f teză de 6 kilo- metri la oră, J dispunând și de capacitatea de a merge zig-zag. în

Râvnesc la Globurile de Aur
M S-au anunțat nomi
nalizările la Globurile de 
Aur, premii ce se vor 
decerna în 16 ianuarie.

Los Angeles (MF) - Westernul „Brokeback Mountain” a obținut, marți, șapte nominalizări la Globurile de Aur, premiile acordate de presa străină de la Hollywood.Filmul mai este nominalizat, printre altele, la categoriile cel mai bun film de dramă și cel mai bun regizor (taiwanezul Ang Lee). Heath Ledger ar putea primi premiul pentru cel mai bun actor, iar Michelle Williams pe cel pentru cea mai bună actriță într un rol secundar. Filmul relatează povestea de dragoste
Lucrare unică de artă maya

Muzeul lui Dean se-nchide
Los Angeles (MF) - Un muzeu din Indiana, dedțsetijvietii- actorului James Dean, se vă închide pe 31 decembrie pentru că proprietarul nu reușește să acopere costurile necesare întreținerii.Cu toate că numărul de vizitatori a crescut foarte mult în ultimul timp, acest lucru nu a fost de ajuns pentru ca David Loehr să poată acoperi costurile necesare întreținerii clădirii.Muzeul conține zeci de articole de îmbrăcăminte ale starului, lucrări ale Iui Dean de la școală, picturi realizate de el, postere originale ale filmelor în care a jucat, cărți și reviste.

M O pictură murală a 
fost descoperită de 
arheologi la situl San 
Bartolo din Guatemala.

Londra (MF) - Arheologii au declarat că au descoperit o pictură murală care prezintă mitul creației în versiune maiașă și încoronarea unui rege care a trăit în urmă cu peste două mii de ani. 

j me de ciocolată, înalt de 5,30 metri, a fost expus marți în hotelul Amari din Bangkok. (Foto: epa)

de piese alese chiar de legenda muzicii rock, dar și interviuri și comentarii, potrivit reprezentanților XM.„Bob Dylan este o figură foarte cunoscută a muzicii americane, iar integritatea și viziunea sa definesc ceea ce se dorește de la XM”, a declarat șeful departamentului de creație, Lee Abrams.

olandez de televiziune NCRV, potrivit reprezentanților Academiei Americane de Film.La finalul lunii noiembrie, organizatorii premiilor Oscar au descalificat și propunerea Boliviei și pe cea a Republicii Tadjikistan pentru nominalizare la această categorie, întrucât copii ale filmelor au fost trimise prea târziu pentru a fi vizionate de juriu.După aceste trei descalificări, mai rămân 55 de țări în cursa premiilor Oscar la categoria cel mai bun film străin, dintre care vor fi aleși doar cinci finaliști. România speră să obțină o nominalizare cu „Moartea domnului Lăzăres- cu”, în regia lui Cristi Puiu.Nominalizările vor fi făcute publice în 31 ianuarie.

Heath Ledger și Jake Gyllenhaal în „Brokeback Mountain" (Foto epa)dintre doi cowboy homosexuali. La această categorie mai candidează „Match Point”, „The Constant Gardener”, „Good Night, and Good Luck”
Arheologul William Sat- urno de la Universitatea din New Hampshire a spus că descoperirea făcută este „echivalentul maiaș al Capelei SiX- tine”. Lucrarea murală, pictată cu albastru, portocaliu și roșu, a fost descoperită în dreptul peretelui vestic al unei camere construite în apropierea unei piramide.Pictura murală, cu dimensiunile de 0,9 pe nouă metri,

și „A History of Violence”. George Clooney este nominalizat la categoriile cel mai bun regizor, cel mai bun actor într-un rol secundar și 
prezintă patru zeități, variații ale aceleiași figuri. Una dintre ele reprezintă o zeitate acvatică care oferă pește, a doua figură este un zeu al pământului câre sacrifică o căprioară, a treia plutește în aer și a patra se află pe un câmp plin de flori. Lucrarea este unică pentru că a fost realizată cu câteva sute de ani înainte de epoca clasică a civilizației maiașe.
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cel mai bun scenariu. Woody Allen este nominalizat pentru cel mai bun regizor și cel mai bun scenariu.Pentru cel mai bun actor într-un film de dramă, Heath Ledger concurează cu Russell Crowe, Philip Seymour Hoffman, Terrengggp^ttd și David Strathair n Preienden tele Ia titlul de cea mai bună actriță sunt Felicity Huffman, Maria Bello, Gwyneth Paltrow, Gharlize Theron și Ziyi Zhang.Peter Jackson - pentru „King Kong” și Steven Spielberg - pentru „Munich” sunt nominalizați la categoria cel mai bun regizor. Anthony Hopkins va primi premiul onorific „Cecil B. DeMille” pentru întreaga sa carieră.

Ciocolată Un brad > realizat din 200 kilogra- I


