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dimineața la prânz seara

• Finanțare. Executivul a alocat 22,7 mil
iarde ROL pentru construirea șoselei de 
centură a orașului Hațeg, iar lucrările vor 
începe în primăvara anului viitor. (D.l.) /p.8
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Zeci de găini au murit în curțile localnicilor din Crișcior +++ Autoritățile locale au intrat în alertă 
+++ Astăzi se așteaptă rezultatul analizelor de laborator care să confirme sau nu gripa aviară

Infracțiuni stradale înregistrate în județul
Hunedoara în 2005:
B Volumul criminalității 

la 100.000 tefitori
Q Număr infracțiuni

viol

i Gen infracțiune

omor tentativă tâlhărie 
de omor I
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Mulțumim 
tuturor clienților 

noștri pentru încrederea 
acordată.

La multi ani !

■ Medicul veterinar nu 
a reușit să determine 
care sunt cauzele 
morții păsărilor.

Crișcior (M.T.) - în câteva 
zile, păsările au murit pe 
capete, în curțile localnicilor 
din Crișcior. Speriați de gri

Pericol radioactiv la
■ Președintele PPCD 
Hunedoara afirmă că la 
Densuș va fi distrusă 
muniție radioactivă.

Deva (D.l.) - Emil Danci a 
declarat, ieri, că în viitor va 
apărea o problemă de mediu 
extrem de serioasă la Densuș. 
Consiliul Local a aprobat atri
buirea în folosință gratuită, 
către Ministerul Apărării Na
ționale, a unei porțiuni din pă
șunea comunală, în vederea a- 
menajării unei gropi pentru 
distrugeri de muniție. „Surse 
din MApN mi-au declarat că 

pa aviară, aceștia au alertat, 
ieri, veterinarul din comună. 
Sosit la fața locului împreună 
cu viceprimarul comunei 
Crișcior, Mircea Ghincău, 
inspectorul veterinar zonal 
Cornel Cioflică a efectuat ve
rificări în mai multe gospo
dării din localitate. Astfel, s- 
au identificat patru „focare”, 

respectiva groapă nu respectă 
normele legale în ceea ce pri
vește adâncimea, iar o parte 
a muniției ce va fi distrusă es
te radioactivă. în plus, groa
pa nu este protejată corespun
zător. Astfel, în 5-10 ani zona 
va fi contaminată și se pare că 
la Densuș va fi distrusă muni
ție din mai multe județe din S- 
V României. MapN â încercat 
să găsească și alte locații, dar 
a fost refuzat”, a spus Danci. 
Primarul Sorin Ștefoni neagă 
însă asemenea acuzații. „Vor 
fi distruse doar cartușe și ex
plozibile convenționale de că
tre unitatea militară din Ha

unde în ultimele zile au murit 
zeci de păsări, alte câteva zeci 
zăcând bolnave.

Găinile moarte au fost 
colectate și transportate către 
laboratorul Direcției Sanitar- 
Vaterinare, unde urmează ca 
specialiștii să infirme sau să 
confirme prezența virusului 
gripei aviare.

țeg. Groapa este amplasată în- 
tr-o zonă neproductivă și ea a 
fost omologată de către specia
liștii din MApN, astfel încât 
impactul asupra zonei va fi 
nesemnificativ”, a declarat 
Ștefoni.

Emil Danci (Foto: Traian Mânu)

Localnicii spun că s-au mai 
confruntat cu astfel de situa
ții, în care păsările au murit 
pe capete și nu au alertat me
dicul veterinar. Primul caz 
semnalat a fost în urmă cu a- 
proximativ o săptămână, când 
un localnic a găsit în coteț câ
teva găini moarte, iar cele
lalte bolnave, /p.3

Groapa de la 
Gropnița

Iași (M.F.) - Peste 80 
de cadavre de fetuși și 
avortoni între trei și no
uă luni, cu o vechime de 
10 ani, au fost găsite de 
un cioban în localitatea 
ieșeană Gropnița. Se pre
supune că rămășițele u- 
mane sunt „materiale di
dactice” dispărute din 
UMF Iași. Reprezentantul 
UMF Iași a negat existen
ța unei evidențe stricte a 
materialului didactic în 
cadrul Institutului.
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• Decizie corectă. Calculele efectuate pe baza 
sondajelor de opinie arată că situația în Par
lament nu s-ar fi schimbat fundamental în 
cazul alegerilor anticipate, a afirmat, miercuri, 
premierul Tăriceanu, precizând că decizia de 
a nu declanșa alegerile a fost corectă.

• Propuși. Doi procurori ai Parchetului ins
tanței supreme au fost propuși pentru prelu
area șefiei Comisiei privind cazul asasinării 
fostului premier libanez Rafie Hariri, magis
tratul care va fi desemnat urmând să preia 
conducerea investigațiilor.

Summit cu miză, la Bruxelles

încă un 
marinar

București (MF) - Pre
ședintele executiv al 
PSD Adrian Năstase se 
angajează să fie un ma
rinar care își face dato
ria pe nava care, în anul 
2006, va trebui să ducă 
România în UE. Năstase 
a apreciat că anul 2006 
are o miză istorică, inte
grarea în UE și, de aici, 
apare și o dilemă în pri
vința raportării la actu
ala guvernare. „La mo
dul foarte critic, dar, în 
același timp, cu grija pe 
care o ai pentru cineva 
care este la timonă și 
care, totuși, trebuie să 
te ducă undeva, la oare

Shimon Peres 
(Foto: EPA)

■ Liderii UE s-au reunit 
pentru un summit al că
rui scop este acordul asu
pra bugetului european.

Bruxelles (MF) - Liderii UE 
s-au reunit ieri, la Bruxelles, 
pentru un summit al cărui 
scop este acordul asupra bu
getului european, dar care 
riscă să provoace confruntări. 
Președintele Traian Băsescu 
și premierul Călin Popescu 
Tăriceanu participă și ei la 
reuniunea de iarnă a Consili
ului European.

Președintele Comisiei Euro
pene, Jose Manuel Durao Bar

care distanță de un ice
berg care, eventual, este 
în fața navei respective. 
Eu mă angajez și în nu
me personal ca pe aceas
tă navă, care în 2006 va 
trebui să ne ducă în U-
niunea Eu-ro- 
peană, dacă 
va fi nevoie, 
să fiu un 
marinar 
care își 
îndepli
nește 
datoria”, 
a spus el.

Reacție la 
atacuri
Strasbourg (MF) - Vi- 
cepremierul israelian 
Shimon Peres l-a sfă
tuit, miercuri, pe pre
ședintele iranian 
Mahmoud Ahmadi
nejad să „meargă în 
Alaska’ pentru a se 
calma, ca reacție la 
noile atacuri antiisra- 
eiiene ale liderului de 
la Teheran. Declarația 
intervine ca reacție la 
afirmațiile anterioare 
ale liderului iranian, 
care ceruse ca Israe
lul să fie mutat „în 
Europa, Statele Unt 
te, Canada sau Alas
ka". Ocddentul nu 
trebuie să se mulțu
mească doarsăcea- 

f ră Iranului să stopeze 
programul de dezvol
tare a armelor nu- 
deare, d să oprească 
și producția rachete
lor cu rază lungă de 
acțiune, a subliniat 
Peres.

s

Alegeri și explozii
■ Irakienii au început 
votul pentru alegerea 
Parlamentului, pe fondul 
unor explozii.

Bagdad (MF) - Irakienii au 
început, ieri, să voteze pentru 
alegerea unui Parlament per
manent, într-un scrutin isto
ric menit să stabilizeze țara 
și să deschidă calea către re
tragerea forțelor străine pre
zente de la invazia din mar
tie 2003.

Birourile de vot au fost des
chise la ora locală 07.00, ale
gătorii fiind așteptați la urne 
pentru a-i desemna pe cei 275 
de deputați dintre cei peste 
7.500 de candidați. Alegerile 
marchează ultima etapă a 
tranziției politice a țării.

Imediat după deschiderea 
birourilor de vot, o explozie 
s-a produs la Bagdad, iar o 
sursă din serviciile de securi
tate a declarat că deflagrația 
s-a înregistrat în Zona Verde.

Președintele Jalal Talabani 

roso, a calificat compromisul 
drept esențial, după eșecul 
primelor negocieri, din iunie,

0 absență a acor
dului ar transmite 
Un mesaj negativ 
cetățenilor, acela 
că Europa se află 
In impas și nu poa
te face progrese.

Jose Durao Barroso

................ ............... *.......
și respingerea Constituției 
europene în Franța și Olanda.

Liderii europeni urmau să 
înceapă negocierile aseară, 
după o primă ședință de lucru 

a fost primul care a votat în 
orașul său natal, Suleima- 
niyah.

în biroul de vot din Zona 
Verde, doi responsabili ai Co
misiei Electorale independen
te, Abdel Hussein Hindaui și 
Adel Lamy, au fost primii ca
re au votat.

Alegătorii, mai mult de 15,5 
milioane, au de ales dintre 
listele prezentate de 307 enti
tăți politice și 19 coaliții afla
te în cursa electorală pentru 
a treia și cea mai importantă 
dintre consultările acestui an, 
după alegerile generale de la 
30 ianuarie și referendumul 
asupra Constituției, de la 15 
octombrie.

Toate forțele de securitate 
din Irak - peste 200.000 de per
soane r au fost plasate, in stare 
de alertă, în condițiile în care 
grupările extremiste, inclusiv 
cea condusă de liderul al-Qai- 
da din Irak, Abu Musab al- 
Zarqawi, a amenințat cu ata
curi și perturbarea procesu
lui electoral. 

pe cele două teme asociate re
uniunii - nivelul TVA și acor
darea statutului de țară can
didată pentru Macedonia.
Controverse
’ Premierul britanic Tony 

Blair va profita probabil de 
dineu pentru a-și extinde 
marja de manevră în legătură 
cu bugetul, în condițiile în ca
re partrenerii săi au primit 
negativ oferta prezentată 
miercuri.

Premierul britanic urma să 
aibă o întrevedere cu preșe
dintele francez, Jacques Chi
rac, chiar înainte de începe
rea oficială a summitului.

Scrutinul este menit să stabilizeze țara (Foto: EPA)

Marea Britanie a propus 
pentru 2007-2013 un buget de 
849,3 miliarde de euro (1,03 la 
sută din PIB). Ea nu a accep
tat decât 2,3 miliarde de euro 
în plus față de versiunea prg » 
cedentă a bugetului propusă 
de președinția UE.

Londra nu intenționează să 
facă nici o nouă concesie asu
pra rabatului său, care va 
continua să crească.

Tony Blair a acceptat doar 
să modereze această creștere, 
astfel că țara sa va pierde opt 
miliarde de euro din totalul 
estimat la 50-55 miliarde de 
euro pentru perioada 2007- 
2013.

Traian Băses
cu (Foto: EPA)

în numele dreptății
București (MF) - Șeful statului, Traian 

Băsescu, a ținut, miercuri, să aibă o întâlni
re cu membrii Consiliului Superior al Ma

gistraturii „dintr-un motiv 
care vizează integrarea Ro
mâniei în Uniunea Europea
nă”, subliniind că „la Brux
elles sunt niște semnale defa
vorabile legate de activitatea 
CSM”.

„Cred că avem o problemă 
cu credibilitatea CSM. Să nu 
credeți că am venit să iau 
steagul ministrului Justiției,

să vin să vă cer acest lucru. CSM trebuie 
revitalizat din punctul de vedere al credibi
lității. Din acest motiv, se pune chiar și 
problema suspendării fondurilor europene 
pentru CSM”, a declarat președintele Tra
ian Băsescu.
Pentru credibilitate

Șeful statului a arătat că nu poate să-și 
dea seama exact ce ar trebui să facă CSM, 
dar i-a rugat pe membrii acestui for să gă
sească soluții de revitalizare a credibilității 
Consiliului Superior al Magistraturii, „ple
când de la legislația actuală”.

„Nu am cunoștințele necesare să evaluez 
personal sau la nivelul instituției preziden
țiale o astfel de structură. Cred că de la 
CSM trebuie să pornească soluții de accele
rare a proceselor. Avem un sistem de a în
tinde un proces și 12 ani. Ne face lipsit de 
credibilitate, pe ansamblu, sistemul”, a 
spus Băsescu.

El a susținut că ar trebui găsită o formu
lă procedurală, astfel încât un proces să du
reze două-trei zile, iar apoi să se dea un 
verdict: Vinovat sau nevinovat. Liber sau 
închis.

Raportul Moscovici,
■ Documentul a fost 
aprobat de către mem
brii Parlamentului Euro
pean cu majoritate largă.

București (MF) - Parlamen
tul European a aprobat, ieri, 
cu majoritate largă de voturi, 
raportul Moscovici, a declarat 
senatorul PNL Nicolae Vlad 
Popa, euro-observator la PE.

Votul, care s-a desfășurat 
în jurul orei 13.00, a fost des
chis. Membrii Parlamentului 
European au votat, în primă 
instanță, amendament cu a- 
mendament, după care s-a dat

Moțiune depusa la Senat
București (MF) ■ PRM a de

pus, ieri, la Senat, moțiunea 
simplă „Guvernul face un ca
dou de sărbătorile de iarnă: 
containere și corturi în locul 
caselor pentru sinistrați”.

Documentul, semnat de 27 
de senatori - 19 de la PRM și 
8 de la PSD - va fi dezbătutut 
miercuri, 21 decembrie.

Semnatarii moțiunii simple 
solicită Guvernului să prezin
te parlamentului efectele ge
nerale ale dezastrelor natura
le din România, din anul 2005, 
și demiterea ministrului dele
gat pentru lucrările publice, 
Laszlo Borbely.

Ei mai cer Guvernului să 
prezinte o situație exactă a 

un vot în ansamblu asupra 
raportului, documentul fiind 
aprobat cu majoritate largă.

Nicolae Vlad Popa, care 
participă la sesiunea PE, a 
menționat că printre amenda
mentele aprobate se numără 
cel propus de grupul ALDE 
privind înlocuirea sintagmei 
„autoguvernare” (self-gover- 
nence) cu „autonomie cultu
rală”, cu referire la drepturile 
minorităților.

Un alt amendament aprobat 
privește cazurile de adopțiile 
blocate după Moratoriu, aces
tea urmând să fie examinate 
în conformitate cu regiemen 

fondurilor pentru reconstruc
ția regiunilor afectate de i- 
nundații, locul unde au ajuns 
aceste fonduri și efectul pe ca
re l-au avut.

Senatorii Opoziției cer, de 
asemenea, Executivului să le 
prezinte parlamentarilor pro
gramul de acțiuni, cu termene 
și responsabilități precise, 
privind finalizarea lucrărilor 
de construcție și reconstruc
ție a caselor distruse total sau 
parțial de inundații.

Potrivit acestora, Guvernul 
trebuie să identifice cauzele 
care au amplificat dezastrele 
naturale și a celor vinovați de 
producerea lor și deferirea lor 
justiției.

aprobat 
țările internaționale, a adău
gat Popa.

La rândul său, euro-obser- 
vatorul PSD Adrian Severin a 
declarat că raportul a fost va
lidat cu câteva amendamente 
care, în opinia sa, nu sunt e- 
sențiale, iar printre cele sem
nificative care au fost apro
bate figurează cele referitoare 
la adopții și drepturile mino
rităților.

în ce privește adopțiile, Se
verin a precizat că amenda
mentul recomandă aplicarea 
flexibilă a legislației în vigoa
re, pentru rezolvarea cazuri
lor „urgente”.

Tratatul, ratificat de Spania
Madrid (MF) - Senatul 

spaniol a aprobat definitiv 
legea organică ce permite 
Spaniei să ratifice aderarea 
României și Bulgaria la 
UE, prevăzută pentru 1 ia
nuarie 2007.

Toate grupurile parla
mentare din Senat au spri
jinit legea prin care care i 
se permite statalului spani
ol să aprobe Tratatul de a- 
derare a celor două țări, 
semnat la 25 aprilie la Lu
xemburg.

Congresul Deputaților, 
Camera inferioară a Parla
mentului de la Madrid, a-

Respinsă
București (MF) - Mo

țiunea simplă „Copiii 
din România mor de ru- 
jeolă datorită Guvernu
lui iresponsabil”, depusă 
de 77 de deputați PSD și 
PRM a fost respinsă.

Dezbaterile la moțiu
ne s-au axat pe acuzații 
reciproce între putere și 
opoziție în privința răs
punderii pentru situația 
sistemului sanitar din 
România. în cele din ur
mă, schimburile de re
plici au degenerat în a- 
cuzații directe și chiar 
insulte.

probase, la 24 noiembrie, 
Tratatul de aderare a Ro
mâniei și Bulgariei la UE.

După votul din Congres, 
textul urma să treacă spre 
ratificare în Senat.

Toate grupurile parla
mentare ale Congresului 
spaniol se pronunțaseră, fă
ră excepție, în favoarea in
trării celor două țări în 
UE.

Aderarea României și 
Bulgariei la UE este prevă
zută la 1 ianuarie 2007, da
că acele două țări vor înde
plini toate reformele cerute 
de Uniune.
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• Cozma transferat. Fostul lider al mine
rilor, Miron Cozma, a fost transferat, în 
noaptea de miercuri spre joi, la cerere, de la 
Jilava la Penitenciarul Timișoara. Potrivit 
directorului penitenciarului, Cozma nu va 
avea parte de un tratament preferențial. 
(M.F.)

• Revoluție. Azi, se împlinesc 16 ani de la 
declanșarea manifestărilor de protest de la 
Timișoara care au culminat, la București, cu 
căderea dictaturii ceaușiste. Cu acest prilej, 
la Timișoara vor avea loc numeroase eveni
mente comemorative. (T.S,)

Greva foamei
Călan (Mt.S.) - Cei opt 

angajați ai societății 
Amidip SA Călan au 
continuat ieri, pentru a 
doua zi, greva foamei 
declanșată ca urmare a 
faptului că salariații 
întreprinderii nu și-au 
primit drepturile bă
nești restaiite. în paralel, 
o delegație formată din 
reprezentanți ai Sindi
catului Victoria, ai 
Amidip și lichidatorului 
sindic s-a aflat la Bu
curești, unde a discutat 
situația firmei cu vice- 
premierul Gh. Pogea. în 
urma întâlnirii, la care a 
fost prezent și președin
tele AVAS, Giliola Cior- 
teanu, s-a stabilit că 
salariile restante pe no
iembrie vor fi plătite azi 
și marți, 20 decembrie.

Sub acuzare
Petroșani (M.F.) - Li

derul sindical Marin 
Condescu a fost pus ofi
cial sub învinuire pen
tru mineriada din 13-15 
iunie. Alături de el, în 
procesul în care sunt 
protagoniști Miron Coz
ma și Ion Iliescu apare 
și Nicolae Cămărășescu, 
puși oficial, în aceste 
zile, sub învinuire. La 
fel și fostul director al 
CNH Petroșani, Benoni 
Costinaș.

Greviștii foamei
(Foto: Traian Mânu)

Pază cu 
pietre
Călan (M.S.) - Per
soanele care asigură 
paza la SC Amidip 
SA Călan se văd în 
situația de a avea ' 
grijă de doi cai și o 
căruță, care au fost 
Confiscate de la hoții 
de fier vechi de pe 
platformă combina
tului siderurgic. Unul 
dintre greviștii foamei 
de la Amidip a 
relatat că paza 
activelor societății se 
desfășoară foarte 
greu în condițiile în 
care angajații sunt 
atacați cu pietre. 
„Conducerea ne-a 
dat căști ca să ne 
protejăm. Pentru 
ripostă împotriva 
atacurilor am primit, 
și noi, o grămadă de 
pietre cu colțuri". 
Oamenii spun că 
șeful de tură a fost 
bătut și tăiat cu 
cuțitul de hoții de 
fier.

Poezie cu „Emia"
Deva (S.B.) - Ediția a Vl-a a Festivalului 

Internațional de Poezie „Emia”, ce se va 
derula la Deva și Orăștie, în perioada 16 - 
18 decembrie, își deschide, astăzi, porțile. în 
ultimii cinci ani, la Deva au poposit, prin 
intermediul acestei manifestări, numeroși 
scriitori din țară și de peste hotare, nume 
sonore ale culturii românești. Paulina Popa, 
dir. ex. al festivalului, susține că: „Pentru 
completarea peisajului de sărbătoare te
matic aleasă este „Literatura creștină - parte 
a culturii române”.

„Găinile mor pe capete!"
■ Deși „virusul" a apă
rut de o săptămână, 
localnicii au anunțat 
veterinarul doar ieri.

Crișcior (M.T.) - Virusul 
gripei aviare a „băgat în 
sperieți” toată țara. Mai 
multe județe sunt în alertă 
maximă și nu este exclus ca 
și județul Hunedoara să intre 
în „carantină”. La Crișcior, 
păsările mor pe capete de 
aproape o săptămână, dar 
nimeni nu a anunțat medicul 
veterinar. Până la această 
oră, specialiștii nu au stabilit 
care este motivul din cauza 
căruia găinile s-au îmbolnăvit

și au murit. „Găinile au 
început să moară de luni 
seară. Nu am știut de ce 
boală suferă, am văzut că 
stau să moară, le-am tăiat și 
am mâncat carnea împreună 
cu fiul meu. O parte din 
găinile moarte au fost 
îngropate de fiul meu, unde
va în grădină”, susține Ștefa- 
nia, localnică. O altă gos
podărie în care păsările au 
murit este cea a Vioricăi Cio
can. Aceasta susține că în 
decurs de câteva zile i-au 
murit zece păsări, iar restul 
sunt bolnave. Medicul veteri
nar a luat două din păsările 
moarte pentru a efectua ana
lizele necesare. în zona în

Găinile au început să moară de luni seară (Foto: m.t.)

care au fost semnalate 
focarele de boală, a sosit și 
viceprimarul comunei
Crișcior, Mircea Ghincău. 
Acesta a fost intrigat de fap
tul că sătenii nu au anunțat,

încă de la început, prezența 
bolii la păsările din gos
podării. în cursul acestei zile, 
specialiștii speră să se poată 
pronunța dacă în Crișcior 
există sau nu virusul gripei

In Deva se fură ca-n codru
■ Instalațiile de lumini 
de pe Cetatea Deva și 
jucăriile din Pomul de 
Crăciun, furate de hoți.

Deva (M.S., D.I.) - Insta
lațiile de lumini de pe Cetate 
și jucăriile din Pomul de 
Crăciun din centrul Devei au 
fost furate de persoane ne
cunoscute, fapt care a stârnit 
nemulțumirea primarului 
Mircia Muntean. Hoții au mai 
furat un proiector de 400 W

folosit pentru iluminatul exte
rior al zidurilor Cetății, în 
timp ce un alt reflector a fost 
distrus și trebuie înlocuit. în 
aceste condiții, proiectul de 
extindere a iluminatului pe 
toate cele trei etaje ale Cetății 
Deva, care trebuia pus în 
funcțiune joi seara, a fost 
amânat pentru câteva zile, 
interval de timp în care se vor 
testa starea traseului de 
cabluri și cele peste 50 de 
proiectoare montate în preaj
ma ruinelor. „Au tăiat

cablurile și au furat reflec
toarele. Au luat și păpușile de 
pluș din bradul de Crăciun 
montat în centrul orașului. 
Este inadmisibil ceea ce se 
petrece”, a declarat Muntean. 
El a solicitat sprijinul cetă
țenilor pentru stoparea „fur
turilor de bunuri care aparțin 
comunității”, mai ales că, în 
ultima lună, din oraș au 
dispărut și câteva sute de 
capace de canalizare, pagubele 
fiind estimate la mai multe 
sute de milioane de lei vechi.

loan Inișconi (Foto: T. Mânu)

Viceprimarul Inișconi ne-a 
declarat că au fost furate și 
aproximativ 80 de ornamente 
luminoase din oraș și de pe 
Cetate.

Măsuri împotriva 
violenței

Deva (Ril.) - Ministrul edu
cației, Hârdău, a luat recent 
câteva măsuri suplimentare 
împotriva violenței din școli. 
„Principalul neajuns al sis
temului rămâne subfinan- 
țarea”, crede inspectorul loan 
Sterea. „Școlile nu dispun de 
personal calificat; 55 de școli 
rurale și 45 de grădinițe nu 
au paznic deloc, iar acolo 
unde există este doar câte 
unul”. Măsurile anti-violență 
ale ministrului Hârdău: 
fiecare școală să aibă un plan 
de securizare și păzire, să 
existe o singură cale de acces 
în unitățile de învățământ, 
legitimarea persoanelor care 
intră, elevii să poarte semne 
de identificare, cum ar fi o 
insignă, legitimație, uniformă 
sau matricolă, cadrul didactic 
de serviciu este obligat să 
supra-vegheze elevii în tim
pul pau-zelor, monitorizarea 
absen-țelor elevilor și identi
ficarea cauzelor pentru care 
au fost făcute, intensificarea 
acțiu-nilor de consiliere, pro
fesorii să se implice în orice 
fel de conflicte ivite în școală.

AM VĂZUT, NE-A PLĂCUT!
Zilele trecute am cumpărat și noi calendare și am pornit în căutarea unei firme de 
profil care să le personalizeze. După îndelungi căutări, am ajupsJba Hunedoara, la 
o mică firmă numită ALMA PRINT. Deși nu știau ce dorim sau dacă dorim ceva, 
am fost primiți cu căldură și amabilitate de către personalul angajat aici. Toate 
încăperile erau pline de agende, calendare și alte prostioare. Telefoanele sunau 
într-una, fixe și mobile, și cu toată această hărmălaie, cei de acolo' și-au făcut timp 
pentru a sta de vorbă cu noi. Le-am spus doar că venim de la o firmă din Deva și 
am cerut oferta firmei.
Am primit informații clare și am văzut machete, modele și prețuri. Am comandat 
și alte materiale promoționale și după ce am bătut palma ne-am prezentat. Atunci 
ni s-a povestit mai mult despre activitatea firmei. Am fost conduși nu numai în 
atelierul de lucru, ci și în hala de lucru de la Teliuc, o construcție modernă, echipată 
la standardele impuse de calitatea serviciilor și produselor realizate de această 
micuță, dar foarte incisivă firmă. Am văzut o mulțime de panouri publicitare în 
lucru, casete luminoase, banere. Am văzut pentru prima oară cum se imprimă 
ceva pe orice tip de material. Chiar eu am imprimat (am rebutat) un tricou. Am 
văzut cum se produc pungi de hârtie. Un lucru la care nu m-am gândit niciodată 
cum se face.
Am văzut cum se imprimă agende și calendare.
Am văzut cum se fac reclame adevărate.
Am văzut cum merge treaba într-o firmă bine con
dusă.
Am văzut cum sunt serviți toți clienții.
Am văzut, ne-a plăcut și de aceea ne-am gândit că 
poate mai sunt și alții care au nevoie de RECLAME 
ADEVĂRATE! Căutați-i!

Oalma
RECLAME ADEVĂRATE

0254 96 00

(36041)
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TopTech - Singurul Preferred Partner Hewlett Packard în Hunedoara

Fiind în topul celor mai 
importante firme din 
domeniul IT din județ, 
TopTech a primit în luna 
noiembrie statutul de unic 
Preferred Partner HP și 
Supplies Partner HP ca 
recunoaștere a colaborării 
excelente avute de-a lungul 
timpului cu această firmă 
de renume din domeniul IT.

Mai mult decât o 
recunoaștere simbolică,, 
certificarea aduce impor
tante beneficii clienților 
firmei TopTech: prețuri 
preferențiale atât pentru 
echipamentele cât și pen
tru consumabilele HP, con

iNTHOBucina Top TecHNOuaav

Preferred Partner

sultanță oferită de perso
nal calificat prin cursurile 
organizate de HP în Româ
nia, asistență tehnică, ser
vice specializat și nu în 
ultimul rând și garanția 
calității produselor dis
tribuite.

TopTech va pune la dis
poziție întreaga gamă de 
echipamente pentru acasă 
și birou, răspunzând nece
sităților oricărui tip de 
afacere: de la întreprinderi 

mici și mijlocii la afaceri la 
nivel național și internațio
nal. Fideli valorilor cu 
adevărat importante: cali
tate, mobilitate, inovație, 
TopTech și HP furnizează 
soluții integrate, câre să 
răspundă perfect nece
sităților și așteptărilor cli
enților.

Solicitați acum de la 
TopTech cele mai avanta
joase oferte pentru gama 
completă HP!

Accident grav 
pe DN7

Sântuhalm (M.T.) - O 
femeie a fost trans
portată la spital în comă 
de gradul trei, în urma 
unui accident de circu
lație pe trecut pe DN7, 
între Deva și Sântuhalm. 
Violeta Camelia A., 35 de 
ani, din Hunedoara, în 
timp ce conducea un 
Matiz, a întors mașina de 
pe un sens pe celălalt de 
mers, peste linia con
tinuă. Nu s-a asigurat, 
iar din sens opus a fost 
surprinsă de un Nissan, 
condus de Ioan Mircea 
P., 42 de ani, din Deva, 
în urma impactului, Vio
leta Camelia A. a fost 
grav rănită.

uujnut.il
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Ziua soliderftiții naționale împotriva dictaturii
1770 - S-a născut compozitorul german Ludwig van 
Beethoven (foto) (m. 1827).

1775 - S-a născut scriitoare* Jane 
Austin («Mândrie și prejudecată») (m.

1998 - S-a născut actrița suedezi LIv Ullman. 
1965 - A murit scriitorul britanic William Somerset 
Maugham (n. 1874).
1989 - începutul Revoluției Române la IMpan. Câte
va sute da coreligionari ti pastorului Lâszto TOEkts au 
aprins luminări |l s-au rugat In preajma bisericii «for
mate. protestând astfel împotriva hotărârii judecătorești, 
conform căreia pastorul urma să le evacuat din Timișoara. 
Ulterior manifestația s-a transformat tn una politici, 
strigându-se pentru prima dată .Jos Ceaușescul*. Au avut 
loc ciocniri Intre forțele de ordine șl manlfestanțl.
2004 - Președintele ion Iliescu l-a grațiat pe liderul mine
rilor, Miron Cozma. în urma dezaprobării opiniei publice 
acesta a anulat decretul de grațiere

Prognoza meteo pentru astăzi:
Cerul va fi temporar noros. Maxima va 

fi de 0°C, iar minima de -1°C. Vânt slab din 
direcția V.

Prognoza pentru două zile:
Sâmbătă. Cer mai mult noros. Maxima 

va fi de -1°C, iar minima de -6°C. Vânt slab 
din direcția V.

Dnminicfl. Vremea va fi răcoroasă. Mi
nima zilei va fi de -11°C, iar maxima de 
-4°C. Vânt slab din direcția V.

Calendar ortodox_________________________________
Sf. Prooroc Agheu; Sf. Mc. Marin; Sf. Teofana împărăteasa

Calendar greco-catolic
S Ageu, pf (+ sec VI î.Cr.)

Calendar romano-catolic 
Sf. Adelaida, imp. R.

Soluția Integremel din numărul 
precedent C - R - SES - COMETE
- TG - LUCEAFĂR - ZI - ES - URA
- NS - TOL - D - ADUS - AGA - 
ASTERISC - ST - ERE - TO - 
OMAG - CRA - ORA - IREAL - C
- Gl - URLA - AA - UL - TABU - 
SENIN - UITA

l

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

TV I

Dimineață aveți mult de alergat, cu tot felul de treburi. Este 
posibil sl pierdeți o sumă Importantă. Vâ recomandam să 
vă păstrați calmul.

&

Sunteți afectat serios de pierderea unei sume mari, îhtr-o 
afacere nerentabilă, sau de încetarea neprevăzută a unei 
colaborări avantajoase.

Oameni
Puteți lămuri toate neînțelegerile cu partenerul de viață, cu 
ajutorul unei persoane din anturaj, Aveți încredere în sfa
turile Iul șl urmeți-le.

Rac
Nervozitatea vă poate pune tn situații delicate, acasă șl la 
serviciu. S-ar putea să vă fie greu să vă stăpâniți. Ar fi
bine să amânați o afacere.

Dimineață renunțați la o călătorie tn interes personal, din 
cauza unor neînțelegeri cu o oersoană mult mai în vârstă 
din familie.

fectoat_____ ___________________ . .
Dimineață primiți o veste bună în legătură cu o moștenire 
care vl se cuvine. Este posibil să vă schimbați programul.
Evitați întâlnirile de afaceri,

Balnnți
Dimineață aflați că o ruaă apropiată a suferit un accident 
șl vă schimbați complet planurile. Sunteți nevoit să faceți
cheltuieli suplimentare.

Aveți de rezolvat multe probleme legate de o afacere. 
Păstrațl-vă calmul și nu vă grăbiți, altfel riscațl să faceți 
greșeli!

Săgetător
Nu sunteți deloc sociabil șl aveți tendința să vă Izolați. S-
ar putea să vă confruntați cu probleme care s-au acumu-
lat în ultima perioadă.

Capricom___

începeți ziua cu o senzație de oboseală și nu sunteți prea 
comunicativ. Vă sfătuim să evitați activitățile în care tre
buie să vă concentrați intens.

PeStl____  . „
Aveți șanse să primiți o sumă Importantă, probabil dlntr- 
o colaborare. Nu este momentul să Investiți, pentru că s- 
ar putea să ieșiți în pierdere.

Dimineață aveți senzația că persoana Iubită vă neglijează 
șl simțiți nevoia să primiți sfaturi șl încurajări. Fiți mal socia
bil, pentru că riscațl să pierdeți.

iHTURUPEM IPl, SAS,
Energie electrică________________
Nu sunt programate întreruperi.

Gaz metan_____________ ' ~ _ ___
Sunt planificate întreruperi în furnizarea gazului metan 
în Deva:
09,00 - 15,00 Strada 22 Decembrie, Strada Zăvoi, Stra

da Veronica Micle, Cartierul Dacia, bl. 16, sc. C și D, 
Strada M. Eminescu, sc. B, Aleea Teilor, bl. 10

Apă . _____•/_______ _______
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea apei.

Mere glazurate
Ingrediente: 4 mere mari, 6 lingurițe cu 

suc proaspăt de lămâie, 2 linguri migdale 
măcinate, 5 curmale fără sâmburi, tăiate 
mărunt; 1 lingură stafide zdrobite.

Pentru decorare:
2-3 mandarine sau 1 portocală
Mod de preparare:
Merele se taie în jumătăți, se scoate 

miezul (având grijă ca peretele ce rămâne 
să aibă cel puțin 5 mm grosime) și se ung 
cu suc proaspăt de lămâie. Pulpa de măr 
se toacă și se amestecă cu celelalte ingre
diente. Se umplu jumătățile de măr cu 
această compoziție, se decorează cu felii de 
mandarină sau de portocală. Se servesc ime
diat.

7:00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

8®) Isabel In
13 căutarea 

iubirii
8:55 Maeștrii 

gusturilor
930 Teleshopping 

1000 Toujoufs 
l'amour (r) 

11:15 Reflector (r) 
11:45 Memorialul 

durerii (r) 
12>40 Garantat 

100% 
13:30 Desene 

animate: 
Madeline 

14:00 Jurnalul TVR Sport
Meteo

1430 Teleshopping 
15:00 Parlamentul

României
16:00 Exploratorii

El galactici
17:00 d Călătorie spre Calea

□ Lactee
18:00 Interes 

general
19.-00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo

1

I

t

I

» 
I

1

I

7®) Știrile PRO TV Ce se- 
ntâmplă, doctore ?

9:10 Omul care aduce 
cartea

90 Tânăr și neliniștit Cu: 
Eric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Bell; 
Doug Davidson 

10-ȚJ Domnul și doamna 
Smith 

11:15 Mama mia (r) 
12:15 La Bloc (r) 
13®) Știrile PRO TV 
13-45 Academia de Poliție 3

* (comedie, SUA 1986) 
(r) Cu: Steve Gutten
berg, Bubba Smith, 
David Graf, Michael 
Winslow, Marion Ram
sey, Leslie Easterbrook. 
Mahoney, Tackleberry, 
Hightower, Callahan, 
Hooks..

UfO Tânăr și neliniștit Cu: 
’ “ Eric Braeden, Joshua

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

17:00 Știrile PRO TV 
17:45 Teo! Emisiune de 

divertisment 
18:45 Dăruiești și câștigi 
19:00 Știrile PRO TV, Sport

i

i

6:30 în gura presei
7:00 Obervator

Sport Cu: 
Sanda Nicola

8®) Canalul 
de știri 

10:00 în gura 
presei (r) 

1030 Concurs 
interactiv 

12:15 Dădaca 
13:00 Observator 
13:45 Revanșa 

starurilor (r) 
15:15 Vh/ere - A trăi cu pasl- 

Sune
16®) Observator Cele mai 

proaspete știri din țară 
și de peste hotare 

16:45 Anastasia.
0C u: Elena Korikova, 

Petr Krasilov, Daniel 
Strakhov

1745 9595-Te învață 
ce să 
Iad

18:50 Sport 
19:00 Observator

Cele mai proaspete 
știri din țară și de 
peste hotare

I

i

08:25 Euro-Dispecer 08:30 
CeZar și tipar 09®) Rebelii (s, 
r) 10:00 Tonomatul DP 2 
11:40 Pasiuni (s) 12:40 Ver
dict: Crimă (s) 14:00 Desene 
animate 1430 Aventurile lui 
Shirley . Holmes (s) 15:00 
împreună în Europa 16®) Jur
nalul TVR 16:30 Zestrea 
românilor (r) 17.-00 Moște
nitoarea (s) 18:00 Jurnalul 
Euronews 18:15 Zoom/2 
1830 Auto Club 19®) Albas
trul Oceanului (s) 20:00 
Trăsniții din Queens (s) 2030 
Washington în spatele ușilor 
închise (s) 2130 Jurnalul TVR 
22:00 Jurnalul Euronews 
22:15 D'ale Iu1 Mitică 23:15 
Zile de Aur (s) 0020 Secrete 
bine păzite (thriller, SUA 
2000) 02®) Prețul sărutului 
(dramă, SUA, 1997) Cu: 
Pauley Perrette, Nicole Eggert

06:00 Bandiții (s, r) 08:00 
Trupul dorit (s, r) 09:15 De 3X 
femeie (r) 11 ®) Să iubești din 
nou (s) 12®) înger rebel (s) 
14:00 Legături de familie (s) 
15:15 Bandiții (s) 1720 Rețeta 
de Acasă 17:30 Poveștiri! 
adevărate - Emisiune cu 
povești reale despre viață 
1825 Vremea de Acasă 1830 
împotriva destinului (s) 2030 
Lacrimi de iubire (s) 21:30 
Trupul dorit (s) Cu: Andres 
Garda, Mario -nara, Lore
na Rojas, Martin Karpan, 
Vanessa Villela, Ana Silvetti 
22:30 Lori 00:00 Poveștiri 
adevărate (r)

0630-07.00 Observator Deva
(r)
16.30-16.45 Știri locale în 
direct

08.30-10.00 Reluarea emisi
unii din ziua precedentă
18.30-18.45 Știrile ONE TV
Deva
1845-20.00 Emisiuni informa
tive

(Foto: arhivă)Poftă bună!

2030 5 ala «fetelor
21® e dna stele
22.-00 Lost Naufragiații 
23®) Jurnal TVR Sport 

Meteo
2330 0 zi cu Johnny 

Răducanu (II)
030 Recviem pentru un vis 
. . (dramă, SUA, 2000) 
‘B Cu: Ellen Burstyn,

Jared Leto, Jennifer 
Connelly, Marion 
Wayans, Christopher 
McDonald, Louise 
Lasser. In aparta
mentele insipide de pe 
plajele abandonate din 
Coney Island, patru 
vie{i și poveștile lor... 
Sara (Ellen Burstyn) 
este o văduvă plinuță 
îngrozită la gândul 
aparijiei

230 Jurnalul TVR Sport 
Meteo (r)

3:55 Ochiul magic (r) 
425.... Sed lex (r) 
435 0 zi cu Johnny 

RMurami tin ft

2030 Operațiunea Broken
; WisAirow (acțiune, SUA, 

1996) Cu: John Travol
ta, Christian Slater, 
Samantha Mathis, Del
ray Lindo, Bob Gunton. 
Deakins și Hale sunt 
doi piloți militari care 
au ca misiune testarea 
bombardierului B-3. 
Deși este o misiune de 
rutină, totul trebuie să 
se desfășoare fără inci
dente. Un act de 
trădare, însă,va pune 
în pericol viața a mi
lioane de oameni.

23:00 Bune și 
nebune

2330 local 
Kombat 

1:00 Operațiunea Brdren 
HAitow (acțiune, SUA 

1996, r)
3®) Local Kombat (t) 
5®) Parte de carte (r) 
MOTeofr)

2030 Foița imbatabilă 
r .(acțiune, SUA 1993) 

22:1 S Vremea răzbunării
• î ‘(dramă, SUA, 1996) 

Cu: Sandra Bullock, 
Samuel L. Jackson, 
Matthew McConaugh
ey. Cari Lee Hailey 
(Samuel L. Jackson) 
este hotărât să-și facă 
singur dreptate după 
ce justiția dă o sentință 
extrem de ușoară 
bărbaților care i-au vio
lat în mod bestial fiica. 
Motivul acestei 
nedreptăți ii constituie 
culoarea mai închisă a 
pielii a victimei și tenul 
alb al agresorilor.

2®) Concurs interactiv 
3®) Observator 
3:15 Dădaca (r) 
4®) Foița imbatabilă

(acțiune, SUA 1993) (r) 
530 Dădaca (r)

Vnrere - A trăi cu

07:30 Dimineața cu Răzvan 
și Dani 10:00 Teleshopping 
1130 Căminul de cinci stele 
(r) 12®) Teleshopping 13®) 
Ochi negri (s, r) 14®) Jurnalul 
de prânz 14:30 țara Iu' 
Papură Vouă 15:00 Miezul 
problemei 16:30 Pariul N24 
17:00 Super sport 17:30 
Naționala de bere 1830 Jur
nalul de seară 19:45 țara Iu1 
Papură Vouă 20:00 Influență 
nefastă (f) Cu: James Spader, 
Rob Lowe, Usa Zane, Kathleen 
Wilhoite. 22:00 FBI - în prima 
linie (s) 23:00 Cronici para
normale (s)

07:00 Rondul de dimineață 
10:00 Teleshopping 10:15 
Icstrim Tivi (s, r) 10:35 Pro- 
Motor 11®) Echipa de base
ball (f, r) 13®) Tazmania (s) 
1345 Teleshopping 14®) Ter
apie intensivă (s, r) 14:45 
Monk (s, r) 17:00 Arthur 
(comedie, SUA, 1981) 19:00 
Doctorul de suflete (s) 20®) 
SeaQuest (s) 22:00 Amantul 
(dramă, coprod., 1992) 00:15 
Icstrim Tivi

0730 Pet Show 08:00 Sport 
cu Florentina 0840 Călătorii 
în lumi paralele (s) 09:40 Sun
set Beach (s) 1040 Oamenii 
vorbesc 1130 Tele RON 1230 i 
Teleshopping 13®) Garito (I) 
14:10 Teleshopping 14:45 
Garito 16:05 Dragoste și 
putere (s) 16:45 Guinness - 
Lumea recordurilor 1725 
Farsele lui Jugaru 18®) Focus 
19:00 Camera de râs 19:30 
Hugo 20®) Lucy și Joe (come
die romantică, SUA, 1996) 
22:00 Săptămâna nebună 
22:30 Săptămâna nebună 
2330 Laguna albastă 02®) 
Focus (r)

07®) Viața dimineața 10®) 
Lumea cărților 10:15 Esentze 
(r) 12®) Calendar ecumenic 
12:10 Fan X. Videodipuri 
13:05 Lumea în 10.000 de 
minute 14:00 Teleshopping 
1435 Fabricat in Germania 
15:00 Teleshopping 1535; 
Eurotwtz: Jurnal european (r) > 
16®) Jurnal de credință 17®) 
Vis de vacanță 17:30 Pasul 
Fortunei Știrile B1 TV 1920 
înapoi în Kansas (s) 20®) Film 
artistic românesc 22:00 High 
Life 22:45 Marchizul de 
Sade (dramă, SUA, 2000) 
00:15 Știri 01:30 Armata 
chineză (r) 02®) Marchizul de 
Sade (dramă. SUA 2000. r)

11:15 Deschide lumea 1130 
Realitatea bursieră 12:00 
Realitatea de la 12:00 12:40 
No Comment 13®) Realitatea 
de la 13:00 13:15 Deschide 
lumea 14®) Realitatea de la 
14:00 14:55 Realitatea bursi
eră 15:00 Realitatea de la 
15:00 1525 Realitatea me
dicală - Simona Bălănescu 
16:45 Filiere 17:00 Realitatea 
de la 17:00 17:45 Editorii 
realității 18:00 Realitatea de 
la 18:00 18:50 Realitatea zilei 
19:00 Realitatea de la 19:00 
19:15 Realitatea zilei 20:00 
Realitatea de la 20:00 20:15 
Reaporterii realității 21.00 
Realitatea de la 21

10:00 Congo, Urme in junglă 
11®) Mistere 12®) Motoci
clete americane. Motocicleta 
Davis Love 13:00 Cazinouri 
americane 15:00 Secretele 
aviației viitorului 16:00 Pla
netele, Luna 17:00 Curse, 
Latura întunecată 18®) Cele 
mai mari superlative 19:00 
Inginerie la superlativ, Zgârie- 
nori 1%30 Inginerie la superla
tiv 20®) Vânătorii de mituri, 
Poduri în cadență 22.-00 Dru
mul spre Le Mans 2230 Dru
mul spre Le Mans 23®) S-a 
născut o motocicletă, Triumf 
23:30 S-a născut o motoci
cletă 01®) Zborul 02:00 
Zborul
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HUNEDOARA
Farmacia „Enwgofirm", non-stop, str. George Enescu, 
nr. 14, ©-» 717659.
Farmacia .Green Line", non-stop, Bd. Republicii, nr.
8.©-» 748199.
Farmacia „Amica* str, G. Enescu, nr. 7. ©-• 713045. 

DEVA
Farmacia .Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 
©-» 231515.

i Farmacia nr.1 „Remedia”, non-stop, Piața Victoriei, nr. 
29. ©-* 211616, 224488.
Farmacia „Ticoml *• Humanltas li*, str, Aleea Transit* 
vanlel, bl. 7. ©**• 211949.
ORĂȘTIE
Farmacia .Oros’, sâmbita, orele 8-20 duminică, orele
8 - 14, str. N. Bălcescu, nr. 7. ©-» 240976. 
PETROȘANI
Fbrmada „Piață", non-stop, str. Avram lancu, nr. 5 
BRAD
Farmacia „Remedia*, sâmbătă țl duminică, orele 9 - 
13, str. Avram lancu, nr. 48. ©-*• 612887.

■ Hunedorenll pot înfi
ința ferme de porci cu 
fonduri alocate prin 
programul SAPARD.

ClARA PAI
<l«n.puțlnf«rmm»<ll«.r»

Deva - Jumătate din suma 
cheltuită pentru înființarea 
fermei poate fi asigurată prin 
SAPARD. „Activitatea e 
rentabilă dacă producătorul 
respectă tehnologia și se ori*

în ferme zootehnice

Potențialii beneficiari al programului SAPARD discută cu specialiștii

vvvvvwvvv vAAXoA/v V-W w w w V www-'w wwwwvvwvvvv-v'wwww J • w v

Policlinica Stomatologie Deva, str. M. Kogălnlceanu, 
zilnic 8-20_______________
Cabinet medical Individual STOMATO, dr. Dumitru 
Gudea. Călan, Str, Independenței, 18A. ©-» 731509.
Cabinet Stomatologic, dr. Chlș Matei, dr. Crădunel 
AdlnelBElena, Hunedoara, str. Avram lancu, nr. 9. ©-♦ 
0744-556016.
Cabinet Chirurgie maxiio-faciaiă, dr. Zuberecz Richard,
Hunedoara, Piața Eliberării, nr. 5. <D~» 717686.

entează spre creșterea anu
mitor rase de porci. în 2006, 
subvențiile pentru zootehnie 
vor crește cu 30% față de cele 
actuale”, a declarat Ion 
Simion, director DADR Hune
doara.

Avize și autorizații
Proprietarii vor trebui să 

obțină avize, acorduri și 
autorizații, ca pentru orice

investiție nouă. Producătorul 
agricol trebuie să dețină un 
teren pe care va construi fer
ma In baza unui proiect.

Pentru teren, ce trebuie să 
fie amplasat în extravilan, se 
va obține avizul de scoatere 
din circuitul agricol, iar pen
tru construcție se va obține 
un certificat de urbanism, eli

berat de primării sau de Con
siliul Județean. Cel mai greu 
de obținut este avizul sau 
acordul de mediu, deoarece 
ferma nu trebuie să afecteze 
mediul înconjurător.

în aceste condiții ferma se 
va amplasa la anumite dis
tanțe fată de așezările ome
nești, drumuri, cursuri de

(Foto: Traian Mânu)

ape, iar dejecțiile trebuie 
colectate în bazine speciale. 
Pe linia respectării legislației 
sanitar-veterinare, printre 
altele, producătorul trebuie să 
dețină un contract cu un 
medic veterinar și unul cu o 
firmă specializată în neu
tralizarea cadavrelor și res
turilor animale.

Parteneriatul tinerilor

Prefectura Județului Hunedoara:

Aurel Circo, viceprimar - începând cu ora 09.00

Cristian Vladu, prefect -

Primăria Municipiului Deva:
Laura Sârbu. secretar *

11.00-14.00

OR 00-10 M

Primăria Municipiului Hunedoara:
Nicolae Schiau, primar - începând cu ora 09.00

Primăria Municipiului Orăștie:
14.00-16.00lUilI Dlciya, pillilar “

Primăria Municipiului Brad:

Poliție Municipiului Petroșani:
Comisar-șef Didel Babe;, adjunctul țefului Poliției
Municipiului Petroșani ■ 10.00-12.00

Deva (I.J.) - UDTM Lupeni 
în parteneriat cu DJT Hune
doara organizează, la Deva, 
conferința Internațională 
„Parteneriatul tinerilor din 
Euroregiunea Dunăre - Criș
- Mureș - Tisa”, în perioada 16
- 18 decembrie 2005. La ac
țiune vor participa președin
tele ANT, directorul Secre
tariatului Provincial pentru 
Tineret și Sport din Voievo- 
dina - Serbia Muntenegru, Di
rectorul Biroului pentru Ti
neret din Regiunea Câmpia de 
& - ». Ungaria, reprezentanții 
structurilor de tineret din Ro
mânia, Ungaria și Serbia. „în
tâlnirea de la sfârșitul săptă

mânii este începutul unei cola
borări active între instituțiile 
și structurile de tineret în ve
derea integrării comune a 
tinerilor din euroregiune în 
UE și să încercăm să avem 
această unitate înaintea inte
grării”, susține Lorincz Szell, 
directorul DJT Hunedoara.

Lorincz Szell

în județ_________ ____ ■_
DN 7 Gurasada - Burjuc - Zam

(Foto: Ina Jurcone)

Programul Fermierul

Campanie în școli
Deva (I.J.) - Campania 

privind respectarea secu
rității și sănătății în muncă 
a angajatilor, ucenicilor, 
elevilor și studenților în 
timpul practicii profesionale 
s-a încheiat. Organizată de 
Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Hunedoara, campa
nia a vizat grupele Deva și 
Petroșani și a urmărit mo
dul în care angajatorii și 
angajatii respectă legea. 
„Au fost controlate 62 de 
unități de învățământ, cu 
un număr de 3859 de anga
jați, din care 3246 personal

didactic și 613 personal 
administrativ, în care 
învață 43.659 de elevi. în 
domeniul securității și 
sănătății în muncă s-au dis
pus 230 de măsuri pentru 
remedierea deficientelor 
privind lucrul în condiții de 
deplină securitate pentru 
angajați și elevi”, declară 
Horea Ratiu, inspector-șef 
ITM Hunedoara. Campania 
s-a desfășurat pe parcursul 
unei săptămâni și face parte 
din strategia comunitară în 
domeniul securității și 
sănătății în muncă.

în Deva aparatele radar vor fi amplasate pe Str. Horia - 
Str. Armatei - B-dul Decebal - Calea Zarandului 
Radare mai pot fi întâlnite ;i pe principalele artere rutiere 
de pe raza localităților Brad - Hațeg - Orăștie - Petroșani

13a vă recomandă

Brad artificial 34,99 lei (Artima)
Bomboane pom 4,69 lei/500 grame (Artima)
Set ornamente înqera; 7,99 lei (Artima)
Set lumânări Moș Crăciun 3,19 lei (Artima)
Set ornament clopoței 6,99 lei(Artima)
Moș Crăciun ciocolată 2,49 lei (Artima)
Instalație pom 100 leduri 9,99 lei (Billa)
Beteală 2 m 4,29 lei (Billa)
Set 28 globuri 17,99 lei (Billa)
Pachet crăciun Kinder Mix 7,27 lei (Billa)

Curai valutar BNR ■ I6.I2.2OOB

1 dolar 3,0339 lei
1 euro 3,6474 lei
1 liră 5,3753 lei
1 gr. aur 49,0221 lei

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

■ Acest program se 
adresează tuturor celor 
care vor să facă o 
afacere în agricultură.

Clara Păs_______________________
dara, pas0nfomimedla.ro

Deva - Hunedorenii care vor 
să investească în agricultură 
cu ajutorul programului Fer
mierul se vor adresa prima 
dată Direcției pentru Agricul
tură și Dezvoltare Rurală 
unde le vor fi prezentate 
tipurile de investiții ce pot fi 
finanțate (ferme, servicii nea
gricole sau unități de proce
sare). Aici se va completa o 
listă de verificare preliminară 
a eligibilității investiției. Tre
buie să aveți teren în propri

etate sau arendă! Dacă totul 
este bine, veți fi îndrumat 
spre Oficiul Județean de Con
sultanță Agricolă, cu care veți 
încheia un contract de asis
tentă gratuită. Practic, la 
OJCA veți începe să întocmiți, 
împreună cu un expert al 
instituției, dosarul cererii de 
finanțare. El vă va însoți la 
BCR, unde după o analiză a 
rentabilității afacerii, veți pri
mi o scrisoare de confort, 
adică garanția că vi se dă 
creditul imediat după ce veți 
semna contractul de finanțare 
cu SAPARD. Proiectul afacerii 
îl veți depune ulterior la 
Agenția SAPARD, la care 
sunteți arondat. Expertii de 
aici verifică dosarul și merg 
pe teren la locul viitoarei 
investiții.

Etapalo ea trabuia uzinala

1. întocmirea unui proiect tehnic pentru construcții și obținerea avizelor 
de mediu, sanitar-veterinar, de sănătate publică
2. întocmirea studiului de fezabilitate și/sau a memoriului justificativ și a 
planului de afaceri din care să rezulte o rată a rentabilității de minim 596 
pe an
3. dovada capacității de cofinanțare (scrisoare de confort de la bancă)
4. dovada calificării în domeniu sau declarație pe propria răspundere că 

I până la finalizarea proiectului se va urma un curs de calificare în domeniu
5. cazier fiscal
6. cazier judiciar
7. preccntracte pentru valorificarea a 70% din ceea ce se produce

Societatea Preț Variație
închidere’(lei/acț) (%) 

1. SNP PETROM ____0,4730____  -0,42
2 SIF1 BANAT-CR1ȘANA 2,2800 +0,44
3. TLV ___________   1,2400 -0,80

6. ARGUS CONSTANȚA 2,2700 -2,16
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,9700_____ -0,51
8. ROMPETROL

Ion Simion (Foto: Traian Mânu)

Două contracte
Dacă SAPARD-ul este con

vins că dosarul e bun, în- 
cheiati un contract de finan
țare. E primul contract pe 
care-1 semnați. Pe al doilea îl 
veți semna la bancă în etapa 
următoare. De ce două con
tracte? Banca vă acordă în 
fapt întregul credit pe 10 ani 
cu o perioadă de grație de 
până la cinci ani și cu o

dobândă anuală de 5%. Pe 
măsură ce înaintați în activi
tate, SAPARD-ul vine din 
urmă și dă jumătate din bani, 
dar numai dacă prezentați chi
tanțe și facturi ce dovedesc 
cheltuielile făcute. Astfel, veți 
achita doar restul de credit, 
adică cealaltă jumătate.
Realizarea proiectului

Cu banii obținuți de la 
bancă se pot cumpăra ani
male, utilaje agricole, semințe, 
se plantează pomi, se încep 
construcțiile. Expertul OJCA 
vă va ajuta la întocmirea 
dosarelor de achiziții prin 
selectarea celor mai buni 
furnizori. Este posibil ca ban
ca să nu vă dea direct banii, 
ci să efectueze ea plățile direct 
în conturile furnizorilor. Dacă 
proiectul nu merge cum tre
buie sau banii nu sunt folosiți

așa cum ati declarat în cerere, 
SAPARD-ul sau banca opresc 
finanțarea. Iar dacă nu puteți 
plăti creditul, veți pierde tot 
ce ati cumpărat sau ati con
struit. „Până acum oamenii 
apelau mai greu la fondurile 
SAPARD, pentru că nu aveau 
partea de cofinanțare, acea 
jumătate din suma necesară 
proiectului, pentru că după 
cum se știe SAPARD-ul dă 
doar 50% din banii pentru 
investiție. Și chiar dacă aveau 
banii, oamenii nu se în
cumetau să garanteze cu casa 
sau cu pământul. Prin Pro
gramul Fermierul, care se va 
derula de la 1 ianuarie, se 
oferă șansa de a face un 
împrumut bancar, putând 
garanta cu bunurile obținute 
de pe urma creditului”, 
declară Ion Simion, directorul 
DADR Hunedoara.

Colinde pentru deveni Locuri de muncă - Inf. tel.4. BRD 13,800 0
5. IMPACT_____________ 0,4360 0

RAFINARE (RRC) 0,1150 -0,86
9. HABER 0.3100 -3,13
10. BCCARPATICA
11. DECEBAL

0,5400
0,0079

-0,91 
-3,66

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

Deva (S.B.) - Un amplu 
spectacol de colinde româ
nești, intitulat „Florile dalbe”, 
interpretate de soliștii de 
muzică populară din județul 
Hunedoara și de invitații lor 
din țară, va avea loc luni, 19 
decembrie 2005, ora 18.00, la 
Casa de Cultură „Drăgan 
Muntean” din Deva.

Alături de interpreți hune- 
doreni consacrati în muzica 
populară românească, în spec
tacolul de la Deva vor fi 
prezenți, printre alții, Co
lindătorii din Maramureș; 
Ileana Bumbar și familia 
Petreuș; Maria, Tudor și 
Nicolae Furdui lancu; Ionut 
Fulea.

- montator subansamble 85
- munc. necal. la amb. prod, solide și semisolide 25
- munc. necal. la amb. prod, sub forma de praf și granule 31
- munc. necal. la demol. clădiri, zidărie, mozaic, qresie, parchet 92
- munc. necal. la întreț. drumuri, șosele, poduri, baraje 248
- munc. plantații și amenajare zonă verde 74
- muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 37
- operator abrazive pe suporți 20
- operator batirator fire 67
- operator bobinator dublator

;--------- --------------------
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• Populație. Rata sărăciei în România este 
mai scăzută la femei decât la bărbați. în

Un candidat la șefia școlilor
5 sanul școlar 2003-2004, populația școlară a 

scăzut cu 11,7% față de 1990-1991 (13,8% 
populație masculină și 9,5% cea feminină).
In învățământul superior numărul studentelor 
a crescut de la 47% în perioada 1992-1993 
la 55% în 2003-2004. (IJ.)

Festivalul Brazilor
Petrila (R.I.) - La sfârșitul acestei 

săptămâni, la Petrila, copiii care fac parte 
din Organizația „Salvați Copiii” orga- 

; nizează serbarea pomului de Crăciun, ma
nifestare ce face parte din Festivalul 

* Brazilor de Crăciun organizat la nivel 
național. Copiii aflați în dificultate, care 
își petrec timpul rămas liber înainte și după 
orele de curs, au pregătit numeroase felic
itări și ornamente de pom pe care le vor 
oferi în cadrul unei expoziții cu vânzare ce 
va avea loc odată cu spectacolul. Spectacolul 
va avea loc vineri, începând cu ora 18.00, 
Ia Casa de Cultură Ladislau Schmidth.

■ Elevii hunedoreni 
habar n-au cine este și 
ce face Inspectorul Șef 
Școlar al județului.

Raluca Iovescu___________________
raluca.lovescuelnformmedia.ro

Deva - Luni, 19 decembrie, 
la București, va avea loc con
cursul pentru ocuparea pos
turilor de inspector școlar 
general de la nivelul inspec
toratelor din întreaga țară. 
Pentru șefia IȘJ Hunedoara, 
un singur candidat și-a depus 
dosarul în vederea partici
pării la concurs, din câte se 
știe până acum, actualul 
inspector general Anișor 
Pârvu. „Dosarele de partici
pare la concurs se depun, în 
nume personal, direct la mi
nister unde se și validează”, 
spune loan Sterea, purtătorul 
de cuvânt al ISJ. „Nu știm să 
mai existe un alt candidat”, 

adaugă el. Cel care a deținut 
până acum, interimar, acest 
post, Anișor Pârvu, nu a 
reușit, să devină o figură prea 
populară printre elevii hune
doreni. Delia Ticula, elevă la 
un lițeu devean: „Nu știu 
cine este inspector general și 
nici ce face el. Sunt ocupată 
cu școala și în afară de ce 
există și se întâmplă în școală 
nu mă interesează nimic”.

Ana Bianca Badea, lice- 
ancă: „Nu știu cine este! Bă
nuiesc eu cam cu ce se ocupă, 
fiind inspector general școlar, 
dar nu-1 cunosc și nici măcar 
numele nu il știu. Nu m-a 
interesat cine este”.
Numit de prefect

La concursul pentru ocu
parea funcțiilor de inspector 
general pot participa cadre 
didactice cu o vechime de cel 
puțin opt ani în învățământul 
preuniversitar, din care cel 
puțin patru în ultimii zece

Delia Bianca (Foto: Traian Mânu)

ani. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conțină o 
declarație pe proprie răspun
dere sau adeverință care să 
ateste că respectivul candidat 
nu a făcut poliție politică.

Concursul va avea trei 
probe, prima constând în 
evaluarea CV-ului, a doua va 
fi un test-grilă, utilizând com

puterul, iar ultima probă con
stă în susținerea unui inter
viu în fața comisiei de con
curs.

Prefecții au dreptul de a-i 
numi pe inspectorii școlari 
generali; ei pot propune mi
nistrului educației, din lista 
candidaților admiși, persoana 
care va fi numită în funcție.

Corala "Sargeția" 
concertează la Viena

Deva (R.I.) - Corala camerală „Sargeția” 
din Deva va concerta, începând de astăzi, 
timp de trei zile, la Viena. Concertele 
susținute în capitala austriacă sunt urmare 
a invitației făcute formației devene de către 
firme din Viena și de către comunitatea 
românească de acolo. „Printre locațiile în 
care se vor ține spectacolele se numără și 
Biserica Ortodoxă din Viena și Centrul Cul
tural Român”, precizează loan Sterea, unul 
dintre componenții formației. Pe lângă pu
blicul românesc, corala va susține recitaluri 
și în fața publicului austriac. Recent, 
“Sargeția” a ținut un concert extraordinar 
la Biserica “Im maculata” din Deva. Corala 
a fost înființată la inițiativa profesorului 
Nicolae Icobescu și a lui Gheorghe Pop, în 
1998, și are în componența sa 38 de mem
bri.

„Sărbătorind Crăciunul"
La Brad se va lansa o 
carte cu colinde și 
datini ale sărbătorilor 
de iarnă.

Brad (R.I.) - „Datinile - zes
trea de aur a românilor” este 
tema proiectului de partene- 
riat între Școala Generală 
„Mircea Sântimbreanu” din 
Brad și Școala Generală 
„Andrei Șaguna” din Deva. 
Miercuri, 21 decembrie, va 
avea loc o activitate școlară, 
la Brad, în cadrul partene- 
riatului educațional „Punți 
între școli”, susținută de 
învățătoarea Elena Coza îm
preună cu elevii săi din clasa 

a IV-a și cu Ovidiu Miheț de 
la școala deveană.

în cadrul acestei activități 
va fi lansată și cartea „Sărbă
torind Crăciunul”, ai cărei 
autori sunt învățătorii Elena 
și Ionel Coza. Ei au strâns în 
această carte cele mai fru
moase poezii, colinde și da
tini legate de sărbătorile sfâr
șitului de an. „Ascultând poe
ziile despre Moș Crăciun, 
despre brad, colindele și obi
ceiurile legate de venirea pe 
lume a Iui Iisus, simți fiorul 
de sfințenie ce vine de unde
va de departe. Este taina cea 
din veac ascunsă: Nașterea 
Domnului”, spune învățătoa
rea Elena Coza. Obiceiuri de sărbători

Bani pentru 
Parohie

Uricani (R.I.) - Suma 
de 30.000 de lei noi a fost 
atribuită Parohiei greco- 
catolice din Uricani din 
fonduri guvernamentale. 
Guvernul a aprobat alo
carea sumei de 500.000 
RON pentru construirea, 
reabilitarea și consoli
darea lăcașurilor de cult 
aparținând Mitropoliei 
Române Unite cu Roma, 
Greco-Catolice, prin 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii și 
Cultelor (MCC) pe anul 
2005.

SC INCOSERV 
PREST SRL Deva
str. Sântuhalm, nr. 1, firmă 

specializată în lucrări de 
construcții, instalații, con
fecții metalice și tâmplărie, 

execută la termen și în 
condiții avantajoase cu 
personal calificat toată 

gama de lucrări.
Se asigură garanție la 
lucrări, calitate, seriozi
tate și prețuri accesibile. 
Așteptăm să ne contac
tați zilnic, între orele 
8.00 - 16.00 la tel./fax. 
0254/210.933, 
0254/210.932.

(35662)

Roșia Montana:
populație fără un loc de muncă în 2005 - 50% 
populație fără un loc de muncă în 2007 - 90% 
încredere în viitor - 0%

GHxl
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Display: < WXGA TFT

Roșia Montană se află tntr-o zonă defavorizată, declarată astfel de către 
Guvernul României.
Î11 2006, mina de stat RoșiaMm din Roșia Montană se va închide la fel ca peste 
SOO de mine românești care au fost închise în ultimii 15 sini.
Cu toate acestea, există organizații care vor sa oprească mineritul la Roșia 
Montană. Care este planul lor de create a locurilor de munrăr Au propus 
meșteșugurile în lemn și culesul de ciuperci.
Gabriel Resources va crea locuri de muncă bine piâtite - și nu doar in mină, 
pentru cei care descind dintr o tradiție minieră extrem de bogată - ci în 
întreaga Românie. Pentru că experiența internațională în domeniu a 
demonstrat Că fiecare loc de mumă direct, iritr-o mină nonă poate crea alte zece 
focuri de muncă în activități auxiliare.
Beneficiile dii cete și indii e< te penii u România pe perioada de exploatate a 
minei sunt estimate la 1,6 miliarde USD rezultate din venituri către contractorii 
români, impozite, dividende, redevențe, laxe, dezvoltare comunitară, cercetare 
arheologică și conservare.
Gabriel Resources are soluțiile problemelor de la Roșia Montană.

GABRIEL

țevii trebuii incur, cu proftisionulism și responsnbilitutc
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• Test HIV. Pe piață ar putea apărea un 
nou test pentru depistarea virusului HIV. 
Testul ar putea fi făcut acasă, în intimitate, 
într-un interval de 20 de minute. Specialiștii 
au observat că, de rușine, mulți oameni nu 
merg la medic să își facă testul, ceea ce 
întârzie începerea unui tratament adecvat. 
(U.)

• Personalitate, Suntem ceea ce mâncăm 
este concluzia unui studiu întocmit de un 
psiholog american. El a descoperit că per
sonalitatea și starea de spirit pot fi aflate 
analizând conținutul farfuriei celui care 
mănâncă. Persoanele furioase preferă mân
carea bazată pe carne, în timp ce melanco
licii sau cei depresivi mănâncă dulciuri. (I.J.)

Sanda Cojocaru, Petroșani: Băiatul meu 
se plânge de durere de ureche atunci când 
înghite. Uneori plânge și pentru că îl doare 
în gât. De câteva zile are o umflătură pe 
obraz chiar lângă ureche. Ce trebuie să fac?

Medic: „Este posibil să existe o faringită 
dacă durerile apar la înghițire. Umflătura 
de care spuneți poate fi o măsea care îi 
crește acum. Trebuie să mergeți la medicul 
specialist pentru un consult ORL”.

Didina Iancu, Deva. Ce tratament trebuie 
să iau pentru oreion. Am 34 de ani și nu am 
făcut boala în copilărie.

Medic: „Oreionul este cauzat de virusul 
urlian. Virozele nu se vindecă cu antibio
tice, dar tratamentul este absolut necesar, 
alături de izolare și repaus fizic. Adresați- 
vă medicului de familie care vă va face o 
trimitere la un specialist în boli infecțioase.

Schimbăm medicul de familie
■ Pacientul care nu mai 
dorește să rămână pe 
listele medicului de fami
lie îl poate schimba.

Ina Jurcone______________________
lna.JurconetlnformmBdla.ro

Deva - Se pare că numărul 
cetățenilor nemulțumiți de 
medicul de familie este din ce 
în ce mai mare. Unii spun că 
se câștigă prea mult pe 
socoteala lor, însă, la cabinet, 
nu li se oferă consultul gra
tuit nici măcar în luna de 
naștere, așa cum au afișat pe 
cabinete cei mai mulți medici 
de familie.
O mie - pragul critic

Actualul sistem de asi
gurări oferă asiguraților și 
facilități la care pot apela în 
cazul în care sunt nemul
țumiți de doctorul de familie. 
„Acesta poate fi schimbat la 
un interval de trei luni din 
momentul înscrierii pe lista 
lui. Persoana în cauză merge 
cu o cerere, o listă de 
înscriere și dovada calității 
de asigurat la noul medic pe 
care-1 dorește, iar acesta este 
obligat să-i transmită vechiu-

1
Ina.jurconețlnfornime dla.ro

Consultație ORL (Foto: arhivă)

Soluții de slăbit
M Cea mai buriă nu se depășească o anumită

nan+ru limită și să nu fie consumatemeioaa peniru seara târziu„ spun aceștia
;rea Siluetei este Mersul pe jos și joggingul 

alimentar: sunt aliați contra acumuțărjî
oo «hiih.w o, 9r^s^gi^Ot: Meniul tihdî 
Irnofi to .p^t obișnuite ar trebui să 

arate astfel: dimineața - fulgi 
cu lapte/două ouă fierte/ 
brânză și fructe; la prânz - 
supă, piept de pui fiert și un 
desert ușor; seara - o salată 
sau pește. Studii făcute în 
domeniul nutriției demon
strează că fiecare individ tre
buie să urmărească felul în 
care îi funcționează organis
mul, pentru a ști care ali
mente au efecte pozitive în

Deva - Regimul de viață 
echilibrat și mișcarea, reco
mandate și de medicii nutri- 
tioniști de la Spitalul Jude
țean Deva, sunt soluțiile ide
ale pentru menținerea siluetei. 
Este recomandată evitarea 
grăsimilor și prăjelilor. „Și 
dulciurile au rolul lor, la fel și 
pastele făinoase. Totul este să

O simplă cerere, iar medicul de familie e schimbat

lui medic că asiguratul a 
făcut aceasă cerere. într-un 
interval de 15 zile, vechiul 
doctor de familie trebuie să 
trimită prin poștă fișa med
icală a pacientului”, spune 
Ovidiu Bîndea, purtător de 

cuvânt al Casei Județene de 
Asigurări de Sănătate Hune
doara.

Pentru un contract cu Casa 
Județeană de Asigurări de 
Sănătate Hunedoara, un 
medic de familie are nevoie 

Regim = siluetă

cazul său și care îi dăunează.
Cercetătorii au demonstrat 

că și plăcerea de a mânca este 
un element care contribuie la 
o digestie adecvată. 

(Foto: Ina Jurcone)

pe listele sale de cel puțin 
1.000 de asigurați.' Dacă se 
află în primul an de practică 
medicală, cifra de 1.000 de 
pacienți poate fi atinsă în 
decursul unui an, altfel con
tractul este reziliat.

Bonuri pentru 
servicii

Deva (I.J.) - Din 2006, 
toate persoanele care 
bepețicia^ă. de servicii 

K,:jiWdi^î ,/nfii paternul 
■ public Krnittai un 
decont de cheltuieli pen
tru valoarea serviciilor 
de care vor beneficia. 
Rolul acestui act este de 
a conștientiza cetățenii 
în legătură cu valoarea 
serviciilor medicale care 
li se acordă, dar și de a 
vedea clar care sunt chel
tuielile unităților me
dicale.

Galerii de artă
Deva:””Galeria”de’ Artă 
„Forma”. Expoziția de 
artă plastică, grafică, 
tapiserie și creație vesti

mentară semnată de 
prof. Maria Miertoiu și de 
elevi de-ai săi de ieri și 
de azi.
Hunedoara: Galeria de 
Arte Hunedoara. Expoziția 
de etnografie și folclor 
„Lada de zestre”, ex
poziție inedită în cadrul 
galeriei hunedorene, ex
trem de interesantă prin 
obiectele expuse.

Video - DVD

Magazinul „Cip Audio 
Video Film’ Deva, situat 
la etajul I din Complexul 
Comercial Ulpia, deschis 
inclusiv duminica până la 
amiază oferă cele mai noi 
și căutate CD-uri cu mu
zică pentru toate gus
turile și casete cu filme

de ultimă oră. Acestea se 
pot achiziționa pentru ca 
timpul liber să fie petre
cut confortant, după 
alegerea fiecăruia, indife
rent de vârstă. (Foto)

Cinema

Deva. Cinema „Patria”. în 
perioada 9 -15 decem
brie, de la orele 17.00 
și 19.00, se va difuza 
pelicula „Cei 4 fantasti
ci”. „Cei 4 fantastici”, cu 
Jessica Alba, loan 
Gruffudd, Chris Evans, 
Michael Chiklis, este o 
peliculă ce prezintă visul 
de o viață al inventatoru
lui, astronautului și omu
lui de știință. Dr. Reed 
Richards (loan Gruffudd) 
este pe cale să se real
izeze. După ani de zile de 
speranță și așteptare, el 
este desemnat să con
ducă o expediție în 
spațiu, în centrul unei fur
tuni cosmice, unde speră 
să descopere secretul 
codului genetic uman, în 
beneficiul întregii uma
nități.

Grădini zoo

Hunedoara. Grădina zoo
logică din municipiu, situ
ată în zona „Ciuperca”,

Aceasta este deschisă 
zilnic, între orele 8.00 - 
20.00, iar prețul biletului 
este de 5.000 de lei 
vechi pentru copii și 
12.000 lei vechi pentru 
adulți.

Spectacol»

Deva. Festival Internațio 
nai de Poezie „Emia” 
Deschiderea manifestări 
are loc astăzi, la Prefec 
tura județului, ora 15.00 
prin susținerea Sim 
pozionului național „Lite 
ratura creștină - parte a 
culturii române”.
Orăștle. Festivalul de 
Poezie își continuă, lu
crările sâmbătă, la 
Colegiul Național „Aurel 
Vlaicu”. Aici, la ora 10.00 
vor avea loc lansări de 
carte și reviste literare, 

„Poezia și Puterea". Fes
tivalul se va finaliza cu un 
recital de poezie creștină 
și un spectacol de co
linde.
Hunedoara. Sâmbătă, ora 
18.30, la Castelul Corvi- 
neștilor din Hunedoara se 
va derula un spectacol de 
colinde susținut de inter
pretul de muzică populară 
loan Bocșa.
Vâlcelele Bune, corn. 
Bretea Română. Festiva
lul Interjudețean „Călu- 
șerul Transilvănean” ce 
va debuta, sâmbătă, 17 
decembrie, la ora 16.00. 
Orăștle. Duminică, ora 
9.00, în cadrul „Călușeru- 
lui Transilvănean”, se va 
derula o paradă a portu
lui popular. La ora 10.00, 
la Casa de Cultură a 
municipiului, va avea loc 
spectacolul festivalului

Deva. în Sala de festi
vități a Prefecturii, 
duminică, 18 decembrie, 
ora 18.00, va avea loc un 
concert de muzică veche 
și colinde susținut de 
Studioul de Muzică Veche 
din București, condus de 
soprana Georgeta Sto- 
leriu.

Cluburi 

orele 22.00 - 05.00.
.Supreme Club’, din 
Deva, b-dul N. Bălcescu, 
bl. 12A - parter, oferă, 
zilnic, între orele 9.00 - 
2.00, distracție cu rule
ta electronică. Rezervări: 
0254/221220.
„Aristocrat’ - club de 
noapte cu locații în Deva, 
Str. Pescărușului, nr. 42, 
și Simeria, str. Gheorghe 
Doja, nr. 39. Tel. 004- 
1723121382.
.John’s Cafâ'. Cocktail- 
bar din Deva, deschis, zil
nic, între orele 08.00 - 
02.00, pe str. Mihai Emi- 
nescu, nr.2. Tel. 
0254/233511.
.Zinc Club’, la parterul 
Hotelului .Deva”, oferă 
tot ceea ce poate face o 
seară plăcută. Periodic, 
organizează petreceri și

Dieva. Patinoarul deschis 
în incinta Stadionului 
„Cetate" este deschis zil
nic, până noaptea târziu. 
Prețul bifetului de intrare, 
pe timp nelimitat, este de 
40.000 lei vechi, iar 
închirierea unei perechi 
de patine costă 20.000 
lei vechi.

Deva. Sala Sporturilor. 
Duminică, de la ora 
11.00, se va disputa par
tida de fotbal în sală din
tre FC CIP Deva și Ener- 
goconstrucția Craiova.

Pansiuni
Pensiunea .Anita’. Este 
situată pe Valea Râului 
Mare Retezat, la limita 
Parcului Național Retezat, 
pe malul râului, într-un 
peisaj de o frumusețe 
deosebită. Oferă: camere 
cu paturi duble, TV prin 
satelit și bar, restaurant 
cu bucătărie autohtonă și 
internațională, grll, terasă 
acoperită spre râul de 
munte populat cu 
păstrăvi, Câ obiective tu- 
ristlcesl'SB&'Eea Colț, 
Sarmlzegafesâ blpla Tra- 
lana, amfiteatrul roman șl 
muzeul arheologic, cas- 
talA ai hlaariri martiauala I 

camente din Europa. De 
asemenea, există posi
bilitatea unor plimbări pe 
cărări de munte, vizitarea 
„Parcului Național Rete
zat” - Rezervație a Bios
ferei.

Tînism

Munții Retezat. Au unele 
din cele mai frumoase 
priveliști din Europa sud- 
estică. Masivul este tra
versat de multe poteci 
turistice marcate pentru 
amatorii de drumeții. Pen
tru cei bine pregățiti 
există și câteva trasee de 
cățărare, însă acestea nu 
sunt recomandate pe 
vreme rea. Cabanele tu
ristice din jurul parcului 
vă așteaptă totuși chiar 
dacă ninge! Centrul Sal- 
vamont Petroșani anunță 
pe turiști ca, în caz de 
rătăcire sau accidentare, 
să apeleze numărul de 
telefon 0725 - 82.66.68 
sau OSALVAMONT. Ape
lantul trebuie să indice 
locul producerii acciden
tului și ora, numărul 
răniților, condițiile mete
orologice și date perso
nale.

lna.JurconetlnformmBdla.ro
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. • Amenzi. In ultimele 48 de ore, polițiștii 

hunedoreni au aplicat 134 amenzi la legea
[: circulației, din care 24 la regimul de viteză și
5 au ridicat în vederea suspendării 3 permise
■ de conducere, din care 1 pentru alcool. Va

loarea totală a amenzilor aplicate a fost de 
10.285 RON. (M.T.)

Meșterul orb de la Crișcior
■ Rămas fără vedere, 
un hunedorean cio
plește în lemn și împle
tește coșuri de nuiele.

Tiberiu Stroia

ti berlu.strolaeinforminedla.ro

Crăciunești - Pentru Mihă- 
ilă Niculae, din Crăciunești, 
viața a fost un blestem. La 19 
ani, în timp ce spărgea o nucă, 
și-a pierdut un ochi. Doi ani 
mai târziu a rămas orb după 
ce o vacă l-a împuns în 
ochiul teafăr. Fără vedere, dar 
din dorința de a se face util în 
gospodărie, Niculae reușește,

La mai puțin de șase luni până la 
prezentarea raportului de la Bruxelles, 
în care va fi analizată situația reformei din 

România, președintele Băsescu a intrat în 
criză. Și asta pentru că are semnale clare 
cum că lupta anticorupție scârțâie din toate 
încheieturile. Nu mai vorbim de faptul că 
europenii s-au cam plictisit de „vrăjelile" 
Justiției române. Așa se face că președin
tele a năvălit pur și simplu în ședința Con
siliului Superior al Magistraturii și a cerut 
soluții eficiente pentru lupta anticorupție. 
Și asta pentru că rezolvarea dosarelor, 
privind marii rechini sau crocodili sau 
mama dracului mai știe ce specie, a 
devenit un fel de Fata Morgana plimbată 
prin sălile de judecată. Paradoxal, suntem 
o țară în care tot poporul își cunoaște 
corupții, îi vede zilnic plimbându-și fizicul 
prin fața televizorului, dar Coana Justiția 
nu reușește să-i prindă.

"Calendarul" meșterului orb

în timp, să-și ajute frații la 
diferite munci în gospodărie. 
La 30 de ani urcă într-un prun 
pentru a scutura fructele. 
Cade, de la 2 metri și, în urma 
accidentului, își pierde auzul 
în proporție de 90%. Cu toate 
acestea, Niculae nu s-a dat 
bătut. A urmat cursurile unei 
școli de nevăzători din 
București unde a învățat să 
împletească coșuri de nuiele 
și să cioplească lemnul pentru 
a obține diferite unelte agri
cole. Apoi a învățat să fabrice 
plase de sârmă. Nepoata 
bătrânului ne asigură că 
plasele realizate de unchiul ei 
erau mai bine realizate decât 
cele confecționate în fabrici. 
„Era recunoscut în toată zona 
pentru calitatea plaselor”, 
susține nepoata.

E adevărat că nu și-a 
câștigat existența din această 
muncă, dar a reușit, cât de 
cât, să ajute cu un ban la 
bugetul familiei. Și astăzi, la

Niculae Mihăilă continuă să lucreze lemnul (Foto: Traian Mânu)

cei 83 de ani ai săi, meșterul 
nevăzător continuă să lu
creze. E adevărat că din ce 
în ce mai rar. Pentru meș
terul din Crăciunești timpul 
se scurge într-un ritm numai 
de el știut. Zilnic, pe o bucată 
de lemn aflată la capătul pa
tului, cioplește ziua care a

venit. Sâmbăta și duminica e 
cioplită într-un sistem diferit 
de restul zilelor. în plus, 
reușește să calculeze cu ușu
rință data în care se află. 
„Știe când e ziua de 17 și mă 
anunță că trebuie să vină 
poștașul cu pensia”, spune 
nepoata bătrânului.

In acest context, orice exercițiu logic 
privind ineficiența Justiției te conduce 
spre o singură soluție. în 15 ani de 

democrație, caracatița corupției și-a întins 
tentaculele printre toți marii „povestitori" 
în ale politichiei române. Astfel, au devenHȘ 
un fel de ceată a Iu1 Pițigoi în care, dacă.îi • 
zdrăngănești cătușele unuia, țipă toți ca 
din gură din șarpe. De-asta nu merge, 
coane, treaba în România.

vând în vedere căa vând ------------
Oisunt supermarke- 
:fp®i destule fii Desa; 
prin concurența cre
ată de acestea
cred că prețurile din 
celelalte magazine vor 
scădea. Suntem opti
miști tot timpul.

22,7 miliarde pentru Hațeg
Hațeg (D.I.) - Primăria Hațeg a anunțat că 

Executivul a aprobat alocarea din fondul de 
rezervă al statului suma de 22,7 miliarde de 
lei (RON) pentru finalizarea unui obiectiv de 
pe raza localității. Este vorba despre drumul 
de centură al Hațegului, care va fluidiza cir
culația pe DN 66, între Deva și Petroșani. 
Potrivit primarului Nicolae Timiș, banii vor 
fi folosiți atât pentru construirea tronsonu
lui de aproximativ trei kilometri de șoșea 
care mai simt necesari, cât și pentru reabi
litarea porțiunilor realizate înainte de 1989. 
„Lucrările vor demara la începutul anului 
2006, imediat ce vremea o va permite, pen
tru că banii există”, a spus Timiș.

S-ar putea ca 
prețurile să scadă 

pentru că sunt oferte 
mai multe. Con
curența dintre acestea 
îi va afecta și pe co- 
mercianții din afara 
lor. Oamenii caută, 
totuși, prețurile cele 
mai mici!
Eddy,
Clui-Napoca

a r fi bine să scadă 
■/^prețurile. Super- 
markettirile creeazi.' 
concurență și aceasta 
va duce, în final, la 
scăderea prețurilor! 
Oricum, aici avem 
prețuri foarte mari 
față de București!

Cornelia Socol, 
Deva

Marian Mitroi, 
Deva

FII INSPIRAT, ALEGE

carteagalbena.ro
PRIMUL ANUAR

DE AFACERI DIN ROMÂNIA

CARTEA GALBENA ,
2005 - 2006

Francizor pentru Jud Hunedoara
S ia acum la tel: 0254-712255: 0788-639216: 

0788-633861:0788-633862

a r fi o posibilitate, 
Zidar ținând cont 
de puterea de .,. : , ... 
cumpărare a 
românilor, s-ar putea 
să nu se întâmple 
acest fenomen.
Va trece mult până 
când prețurile vor 
scădea cu adevărat!
Ovidiu Radu, 
Hunedoara

Cred că vor fi ace
leași și văd asta 

făcând. cumpărături. 
Câteva prețuri mai 
mici vor fi doar în 
supermarketuri. 
în rest, comercianții 
vor specula să 
vândă cu prețurile 
lor!
Mihaela, 
Deva

Deva ■ Sântuhalm Dn7, Nr. 70E Tel. 0788 743 067,0788 743 722
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• A 8-a victorie. Echipa națională de hand- 
Cy bal feminin a României s-a impus aseară cu

scorul de 33-29 în fața campioanei olimpice 
Danemarca, obținând a 8-a victorie consecu
tivă la CM din Rusia. în semifinale. România 
va juca cu Ungaria, sâmbătă de la ora 
17.00, iar Danemarca cu Rusia. (C.M.)

• înfrângere. CSS Hunedoara a pierdut, 
scor 32-33, partida cu LPS Banatul Timișoa
ra, disputată, în prima zi a turneului de ju
nioare I de la Hunedoara, deși la pauză avea 
un avantaj de trei goluri (17-14). Azi, CSS 
Hunedoara va juca cu Gr. Șc. Vâlcea. (C.M.)

Demonstrațiile de virtuozitate și grație ale gimnastelor de la aerobic au stârnit aplauze (Foto: t Mânu)

Corvinul 80 "atentă" cu 
bătrânii

Deva (C.M.) - Meciul dintre fotbaliștii din 
perioada de glorie a Corvinului și 
componenții echipei fostului campion mon
dial de box Mihai Leu, programat azi, de 
la ora 18.00 la Sala Sporturilor din Deva, a 
căpătat pe lângă rolul de readucere în prim- 
plan a fostelor vedete hunedorene și un 
aspect caritabil. Astfel, jucătorii care și-au 
confirmat participarea, respectiv loan 
Andone, Dorin Mateuț, Marian Ioniță, loan 

^«Bogdan, Dorin Dubinciuc, Romulus Gabor, 
^Ioan Petcu, Dorin Nicșa și Florea Văetuș 

vor face spectacol în meciul de old-boys, dar 
și donații pentru o casă de bătrâni din 
Hunedoara. Invitatul de onoare al meciului, 
antrenorul Mircea Lucescu, cel care a cre
at frumoasa echipă a Corvinului, nu a putut 
onora invitația deoarece participă la Gene
va, la tragerea la sorți a 16-imilor Cupei 
UEFA. La meci a fost invitat și Gelu Simoc, 
fostul conducător al grupării Corvinul în 
anii 80. Intrarea publicului este liberă? iar -~ 
înainte și în pauza meciului vor avea loc 1 

. Ttemonstrații de gimnastică aerobică.

nastică Hunedoara, 
încurajări și aplauze

Evoluțiile la sol, bârnă, să
rituri și paralele ale sportive
lor de la gimnastică artistică 
au fost însoțite de secunde de

și de încurajări, gen „tare” și 
„stai” la elan sau coborâre. 
Adevăratele demonstrații de 
virtuozitate și grație ale spor
tivelor de la gimnastică aero
bică au stârnit ropote de apla
uze. în afara concursului, pe

monstrative și campioanele 
europene de junioare la aero
bic, Nadina Hoțea, Carmen 01- 
teanu și Ancuța Lupău. Toate 
aceste elemente care ne în
deamnă să visăm la noi per
formanțe sunt rodul muncii u-

Show la școala campionilor
■ Speranțele gimnas
ticii devene și-au admi
rat modelele la „Cupa 
de Iarnă".

ClPRIAN MARINUȚ________________________

dprianjnarinulgmfcrramedia.ro

Deva - Ultima competiție 
din acest ân a gimnastelor de 
la CSS Cetate Deva s-a trans
format intr-o sărbătoare în 
familie, pentru că CSS Petro
șani, adversara invitată la 
Cupa de Iarnă, nu a ajuns la 
Deva din cauza unor probleme 
cu autocarul. Chiar dacă n-au 
avut adversare, gimnastele de 
categoriile III și IV și compo
nentele secției de aerobic au 
făcut spectacol, pentru a de
monstra că sunt bine pregătite 
și pentru a răsplăti premiile 
de 13,5 milioane puse în joc de 
Voichița Tebieș, președinta 
Asociației Județene de Gim-

Cristian Enoiu (la gimnastică 
artistică) și Ramona Chiorean, 
Mâdălina Susan, Mihaela Je- 
cherean și Georgeta Cozma (la 
gimnastică aerobică).
Colinde și sprijin

Finalul concursului a cu
prins momente emoționante. 
Sportivele de la aerobic au în
cântat invitații cu scenografii 
surpriză pe hitul „Gașca mea” 
și pe o melodie folclorică, pen
tru ca în final toate sportivele 
să colinde. „Școala deveană de 
gimnastică trebuie sprijinită 
financiar, pentru că ar fi păcat 
să se irosească atâtea talente. 
Conducerea acestei școli ar 
trebui să alerteze autoritățile 
pentru că problemele finan
ciare cu care se confruntă 
CNS Cetate afectează perfor
manța”, a spus la final Man
etă’ Ucu, directorul DSJ Htme- 
doara, trezindu-ne la o reali
tate care nu e totuși foarte ro
ză la CNȘ Cetate Deva, din ca
uza problemelor financiare.

începe CJ Futsal
Deva (C.M.) - Primele două etape ale edi

ției 2005 - 2006 ale Campionatului Județean 
de Futsal se vor desfășura, sâmbătă și dumi
nică, începând cu ora 13.00, la Sala Sportu
rilor din Devâ. Programul stabilit inițial 
de AJF Hunedoara a fost modificat pentru 
ca echipele care nu sunt din Deva să nu fie 
obligate la cheltuieli suplimentare (cazare, 
două deplasări etc).

Etapa I, sâmbătă, 17 decembrie
Rodostar Deva- Gloria Geoagiu
Star Deva_____________- Boromir Deva
Transilvania Deva - Eti Dual Deva
Olimpic Simeria_______ - AS Hanzi Deva
Quasar Deva__________ - Guler Deva
Gloria Geoagiu_______ - Star Deva_______
Etapa a II -a, duminică, 18 decembrie
FC CIP II Deva_________- Pava II Deva
AS Hanzi Deva - Quasar II Deva
Eti Dual Deva - Olimpic Simeria
Boromir Deva______ - Transilvania Deva
Pava II Deva - Rodostar Deva
Guler Deva - FC CIP II Deva

In cadrul Anului Internațional al Sportu
lui șt Educați r Fizice, DSJ Huned&arii îij par- 
teneriat cu Grădinița cu Program Prelungit 
Nr. 2 Devâ a organizat, ieri, acțiunea „Pre
școlari la Mișcare” la care au participat 160 
de copii, alături de părinți și educatori. Copi
ii participanți au primit premii în dulciuri j 
de Ia DSJ. (Fott>::TrâiirkManu) I

Jiul la finala 
"Gheorghe 01a"

Petroșani (C.M.) - Echipa 
de juniori născuți în 1995 a 
clubului Jiul Petroșani parti
cipă, azi și mâine, la Craiova 
la turneul final al Memoria
lului „Gheorghe Ola”, com
petiție tradițională a junio
rilor organizată sub patrona
jul FRF. Adversarele echipei 
antrenate de Ionuț Stelescu în 
lupta pentru trofeu la meciu
rile programate în Sala Spor
turilor „Valea Vlaicii” sunt: 
LPS Neamț, AS Pro - Lucea
fărul București, AS Fotbal 
Team București, CSS Târgo- 
viște, AS Tisa Sighetu Mar- 
mației, AS Kinder Sângiorgiu 
de Mureș și CF AJF Dolj.

Sala gimnasticii 
românești

București (MF) - Comitetul 
Olimpie și Sportiv Român a 
inaugurat, ieri, sala de gim
nastică din cadrul Complexu
lui Sportiv „Sydney 2000” de 
la Izvorani, secretarul general 
al COSR, loan Dobrescu, pre
cizând că investiția totală se 
ridică la 4,2 milioane lei noi. 
Octavian Belu a spus că ar fi 
nedrept ca numele sălii să fie 
„Belu și Bitang” și să se lege 
doar de o etapă a gimnasticii 
românești, fapt pentru care a 
propus ca ea să se numească 
„Speranța”, „pentru că fără 
speranță nu se va putea rea
liza perenitatea în rezultate”, 
întrebat dacă va antrena vre
odată în această sală, Belu a 
răspuns: „Deocamdată suntem 
la inaugurarea acestei săli, ce 
destinație va avea, cine se va 
antrena, cu cine se va antre
na, aceasta este o problemă pe 
care o vor hotărî cei care au

dprianjnarinulgmfcrramedia.ro


1 < SPORT /10vineri, 16 decembrie 2005

• Vrea banii. Fostul antrenor al echipei 
Real Madrid, Valderlei Luxemburgo, a cerut 
deschiderea unei proceduri împotriva clubu
lui spaniol, din cauza unui dezacord privind 
plata indemnizației de plecare de la gru
parea madrilenă. Luxemburgo a solicitat să 
fie plătit până pe 30 iunie 2006, data 
expirării contractului său inițial. (MF)

• Victorie mexicană. Echipa națională a 
Mexicului, calificată la turneul final al Cupei 
Mondiale din 2006, a învins, miercuri, la 
Phoenix, într-un meci amical, cu scorul de 2- 
0 (1-0), reprezentativa Ungariei. Golurile 
învingătorilor au fost marcate de Fonseca 
'32 și Huiqui '51. (MF)

ncurajări de 
la Amariei

București (MF) 
Handbalista Carmen 
Amariei, care a declinat 
convocarea la națională 
după un conflict cu 
antrenorul Gheorghe 
Tadici, este convisă că 
echipa României poate 
realiza o minune la CM 
din Rusia și le trans
mite fostelor sale 
coechipiere să aibă 
curaj în meciul din 
semifinalele competiției. 
„Să aibă încredere în 
ele că pot face o minune 
în handbalul românesc, 
pe care o așteptăm cu 
toții, de peste 30 de ani. 
Echipa a ajuns la matu
ritate, are jucătoare 
care evoluează în cam
pionate puternice din 
Europa, care își arată 
valoarea. Un singur 
cuvânt le-aș transmite: 
curaj!", dedarat
Amariei.

1

Rapid prinsă cu ocaua Mincă
■ Giuleștenii au rămas 
pe podium, deși au 
pierdut din cauza gafei 
portarului Mincă.

D-tru Dragomir 
(Foto: EPA)

Dragomir 
strigă «r
H
București (MF) - 
Președintele Ligii Pro
fesioniste de Fotbal, 
Dumitru Dragomir, a 
dedarat, ieri, că în 
medul Olympique - 
Dinamo, scor 2-1, 
contând pentru gru
pa F a Cupei UEFA 
nu a fost vorba de 
ghinion, d de furt. 
„Nu e vorba de ghi
nion, e vorba de furt. 
Ambele goluri, și ăsta 
și cel de la Sofia, au 
fost goluri mincinoa
se. Aid a fost gol
perfect veilabil și arbi
trul, când a văzut că 
se duce în gol, s-a 
întors cu spatele. 
Hoția asta a fost 
văzută de toată țara 
și de Europa, ațâți 
câți s-au uitat", a 
dedarat Dragdfriir.

*

4

Rezultate înregistrate, miercuri, în ultima etapă a grupelor 
Cupei UEFA:
Grupa E: RC Strasbourg - Steaua Roșie Belgrad 2-2 
(Gameiro '79, '90+4 - Basta '34, Djokaj ’64)
AS Roma - FC Basel 3-1 (Taddei '14, Totti '45, Nonda '49 
- Petrici '78)
Clasament: 1. RC Strasbourg 8 p, 2. AS Roma 7 p, 3. FC 
Basel 6 p, 4. Steaua Roșie Belgrad 4 p, 5. Tromso 3 p. 
Grupa F: Olympique Marseille - Dinamo București 2-1 
(Cesar '39, Delfim '45+2 - CI. Niculescu ’52)
SC Heerenveen - Levski Sofia 2-1 (Samaras '54, Hanssen 
'90 - Ivanov '52).
Clasament: 1. Olympique 9 p, 2. Levski 6 p, 3. SC Heeren
veen 5 p. 4.15KA Moscova 4 p, 4. Dinamo București 4 p. 
Grupa G: VfB Stuttgart - Rapid București 2-1 (Gomez '20, 
'38 - Burdujan '80)
PAOK Salonic - Rennes 5-1 (Rochat '4 autogol, Hristodop- 
ulos '38, Yiasoumis '79, '89, Salpigidis '83 din penalti - 
Briand *70).
Clasament: 1. Rapid 9 puncte, 2. Șahtior Donețk 9 p, 3. 
VfB Stuttgart 9 p, 4. PAOK Salonic 3 p. 5. Rennes 0 p.
Grupa H: Vitoria Guimaraes - Beșiktaș Istanbul 1-3 
(Saganowski '11 - Ibrahim Toraman '7, ‘59, Youla '17) 
Bolton Wanderers - FC Sevilla 1-1 (N'Gotty '65 - Adriano 
Correia ‘74).
Clasament: 1. FC Sevilla 7 puncte, 2. Zenit Sankt Peters
burg 7 p, 3. Bolton Wanderers 6 p, 4. Beșiktaș Istanbul 5 
p, 5. Vitoria Guimaraes 1 p.

Cristian cm 
vu (nr. 13) a 
primit nota 6 în 
cotidianul La

l Sicilia, după 
prestația avută, 
miercuri, în par
tida pe care 
echipa AS Roma 
a căști- gat-o, pe 
teren propriu, cu 
3-1, în fața for
mației FC Basel, 
în ultima etapă 
a grupelor Cupei 
UEFA. (Foto: EPA)

București (MF) - Rapid 
București a pierdut, miercuri, 
în deplasare, cu scorul de 1-2 
(0-2), meciul susținut în com
pania formației VfB Stuttgart, 
în etapa a V-a, ultima, a gru
pei G a Cupei UEFA. Mario 
Gomez a deschis scorul după 
o ieșire greșită a portarului 
Mihai Mincă, în minutul 20. 
Același Gomez mărește avan
tajul pentru VfB Stuttgart, în 
minutul 38, după o pasă a lui 
Gerber. în minutul 80, Bur
dujan a înscris pentru Rapid 
la o fază la care jucătorii ger
mani au solicitat henț.
Rămân pe locul I

în ciuda înfrângerii, Rapid 
București s-a calificat în 16- 
imile Cupei UEFA de pe

Duelurile pentru balon au avut agresivitate germană (Foto epa)

a depășit în clasament pe 
Șahtior, cu care se afla la 
egalitate în privința golave
rajului, datorită numărului 
mai mare de goluri marcate, 
adică cinci în comparație X 
4. VfB Stuttgart ocupă locul 
trei în clasament, deoarece 
are un golaveraj mai slab 
decât primele două clasate. 
Echipa PAOK Salonic, clasată 
pe locul 4, și Rennes, formație 
pregătită de Ladislau Boloni 
și aflată pe locul 5, au ratat 
calificarea în primăvara euro
peană. în 16-imile Cupei 
UEFA, Rapid va întâlni ocu
panta locului trei din una din 
celelalte grupe.
Eamponența Rapid

primul loc din grupa G. Rapid 
a acumulat nouă puncte, la fel

Mincă - M. Constantin, Mattel, 
Rada - Bădoi, Măldărășanu, llyeș 
(Burdujan '76), Karamyan - Buga 
(E. Dică '63), N. Constantin (Vasi- 
lache '51), D. Niculae. Antrenor: 
Răzvan Lucescu.

Blestemul ultimei secunde
■ Dinamo a fost elimi
nată din UEFA, pentru 
că nu i s-a acordat un 
goi marcat pe final.

București (MF) - Dinamo 
București a ratat, miercuri, 
calificarea în 16-imile Cupei 
UEFA, după ce a pierdut, cu 
scorul de 1-2 (0-2), meciul 
susținut în compania for
mației Olympique Marseille,

45+2, cu un șut de la aproxi
mativ 14 metri. Dinamo a 
redus din diferență prin 
Claudiu Niculescu, 
marcat, în minutul 
lovitură liberă de la 
mativ 20 dbțâetri.
Gol neacordat

care a
52, din 
aproxi-

| în etapa, a V-a, ultim;^ 
' -pei F a Cupei

Olympique Marseille a des
chis scorul în minutul 39, 
prin Cesar, care a reluat cu 
capul un corner executat de 
Ribery. Delfim a dus scorul la 
2-0 pentru Olympique, după 
ce marchează, în minutul

Dinamo a marcat un gol în 
minutul 90+4, prin Octavian 
Chihaia, dar golul nu a fost 
validat, arbitrul fluierând 

ndă

viștilof Șî fără ar vedeâ faza 
respectivă.

Antrenorul Ioan Ajidone a 
declarat că nu înțelege ce s-a 
întâmplat la faza din ultimul 
minut de joc, când arbitrul 
întâlnirii, Julian Rodriguez

ca și Șahtior Donețk și VfB 
Stuttgart. Echipa giuleșteană

Eforturile căpitanului Florentin Petre au fost zadarnice (Fotojjf>A)

41■HI
>

Santiago, a anulat un gol niiar- 
cat de Dinamo, deoarece 
fluierase finalul partidei. „în 
cariera mea de jucător și 
antrenor de 20 de ani, nu am 
văzut așa ceva.

Mingea era în aer și nu în
țeleg cum arbitrul nu a văzut

așs^aenea fază. Doffl^în 
baschet se mai fluieră așa 
ceva”, a spus Andone.WSfiy,- 
naiul meciului. Andone s-a’ 
arătat dezamăgit de ratarea 
calificării în '16-imile Cupei 
UEFA, formația sa ocupând 
ultimul loc în grupă.

Arbitrul spaniol nu a greșit
■ Doi foști arbitri inter
naționali români susțin 
că Dinamo n-a fost 
defavorizată de arbitraj.

București (MF) - Fostul 
arbitru internațional Adrian 
Porumboiu a declarat, ieri, că 
arbitrul spaniol Julian 
Rodriguez Santiago nu a greșit 
la faza din prelungirile par
tidei Olympique Marseille - 
Dinamo, scor 2-1, atunci când 
a anulat golul înscris de ata
cantul Octavian Chihaia. 
„Arbitrul putea prelungi par
tida cu 20-30 de secunde, dar 
nu ii poți impune asta. El s-a 
întors cu spatele înainte ca 
mingea să ajungă la Chihaia. 
Strict regulamentar nu a 
greșit cu nimic, deci nu i se 
poate imputa ceva”, a spus 
Porumboiu. Porumboiu a pre-

/4

Deciziile spaniolului au fost contestate și la alte meciuri

.jKrK.frS <»*>*> w* ÂFJM if.nj ,<5’. ' : îdlcl

cizat că dacă arbitrul ar fi 
fluierat când balonul era în 
aer, atunci ar fi fost un „cri
minal”. „Știu că pierderea 
calificării înseamnă mult pen
tru Dinamo, dar trebuie să fim 
obiectivi. Probabil că, dacă 
fluiera când mingea era în 
aer, atunci era un criminal. Să 
nu uităm că până la faza care 
i se impută a arbitrat impeca
bil”, a menționat Porumboiu. 
Un alt fost arbitru internațio-

nai, Aron Huzu, a declarat, 
ieri, că la faza respectivă 
există o doză mare de subiec
tivism din partea românilor.

„Arbitrul nu a greșit. Să fiu 
sincer subiectivismul e mare 
în această situație, dar trebuie 
să fim corecți. Personal, mi- 
aș fi dorit să acorde golul. Să 
nu uităm totuși că Rodriguez 
este unul dintre cei mai buni 
arbitri spanioli”, a afirmat 
Huzu.

Balaj acuzat
București (MF) - Cen

tralul Cristian Balaj a 
fost acuzat de cotidianul 
Fanatik că nu a acordat 
două penaltiuri în tim
pul meciului Vitoria 
Guimaraes - Beșiktaș, 
scor 1-3, din ultima etapă 
a fazei grupelor Cupei 
UEFA. „Balaj a avut o 
prestație de nivel mediu. 
Atât în minutul 10, când 
Youla a fost faultat în 
careu de Medeiros, cât și 
în minutul 69, când 
Moreno a fost doborât în 
careu de Adem Dur sun, 
a fost penalti. Balaj a tre
cut peste aceste faze”, 
scrie Fanatik. „în afara 
acestor trei faze critice, 
Balaj a luat decizii 
bune”, se precizează in 
Fanatik. ț

întâi datoriile,
București (MF) • Patronul 

FC Rapid, George Copos, a 
declarat, ieri, că primele 
promise jucătorilor giuleșteni 
pentru calificarea în șai- 
sprezecimile Cupei UEFA vor 
fi achitate după plata datori
ilor acumulate de club în 
ultimii ani la bugetul statu
lui. „Am convenit deja 
lucrurile acestea cu jucătorii. 
Primul meu obiectiv, prima 
mea urgență, sunt datoriile pe 
care le are clubul la bugetul 
statului. Vom achita aceste 
datorii și după aceea vom 
face plățile și către jucători”, 
a sdus Codos. Oficialul FC

apoi primele
prima pe care o va încasa 
fiecare jucător, dar a precizat 
că fotbaliștii „știu deja despre 
cât este vorba”. Pentru cele 
trei victorii și ocuparea 
primului loc în grupa G a 
Cupei UEFA, conducerea 
clubului împreună cu spon
sorii se pare că au promis 
jucătorilor câte 15.000 
dolari. FC Rapid mai are 
plătit la bugetul statului 
momentul de față suma
7.704.179 lei, datorată de Aso
ciația PRO Rapid. Copos a 
achitat pe 24 octombrie dato
ria UFC Rapid, fostul admi
nistrator al grupării giulește-

Liverpool în finala CM

de 
de 
în 
de

Yokohama (MF) - For
mația Liverpool are acces 
în finala Campionatului 
Mondial al cluburilor după 
ce a învins, joi, la Yoko
hama, cu scorul de 3-0 (2-0), 
echipa Deportivo Saprissa, 
în semifinalele competiției, 
informează AFP. Golurile 
au fost înscrise de Peter 
Crouch '3, '58 și Steven Ger
rard '32. Liverpool va întâl
ni în finală, duminică, tot 
la Yokohama, formația 
braziliană Sao Paulo. 
Finala mică se va juca

duminică, la Yokohama, 
între Deportivo Saprissa și 
Al Ittihad, echipă antrenată 
de Anghel Iordănescu.

Liverpool a dominat clar



vineri, 16 decembrie 2005 CUVÂ» RECLAME /11

| )ll I 11114 •<tf( t

(3
50

74
)

Z zr.î " • *S ir <: f '

HK'll

i ț K. «tc’ir i •

J^âhonai frrf

(35640)

S? Construind cu firma „Sebastian Grup Construct" faceți cea mai bun® alegere, casa 
dumneavoastră va fi exact așa cum ați visat.

plouă cu 
BONUSURI!

a fiecare 5 mp de 
ianță/gresje, 

us 1 sac de adeziv, 
aianță de la 17,50 RON 

ie de la 10,50 RON
Str. N. Bălcescu (vîs-a-vis de biserica din Ceangăi)
Tal. 0254/220313,235533 (?98S2)

Dr. Elena Campeanu
J Ecografle generală, ecografie sân 
J Tratamente de înfrumusețare, 
faciale și corporale:

- epilare cu lașei- IPL
- îndepărtare riduri cu toxină botulinică
- umplere riduri cu acid haluronic
- slăbire în greutate, tratamente celulită, 
«modelare corporală

Tel. 0254/235472, 0742/963008 
e-mail: medesteticaro@yahoo.com

E -CASEUCHEIEU

c -MANSARDOI
9 ACOPERIȘURI
a • CASE PE STRUCTURA UȘOARA W HfEf DE GARSONIERE 
Se .«uguță proiectare și aviieie aecetâre prirtrs execuție

x- i.i c.r, «ni * .utrm ns. - ictlT!
'A i! T|; -1.i '< H' \ S VTT1

S 0254/719231, 0720 850468. 0724-7(70%.

Grup Construct SRL
Noi vâ construim casa în doar 90 de zile!

► Noi ne ocupăm de tot ce înseamnă construcții. De la fundație până la acoperiș, inclusiv 
finisaje interioare de cea mai bună calitate. Dacă veți construi cu noi nu trebuie să vă faceți 
griji legate de obținerea avizelor necesare pentru construcție și a proiectului, "Sebastian 
Grup Construct" vi le asigură în cel mai scurt timp.

• Firma noastră construiește case pe structură ușoară, de ultimă tehnologie (de tip 
american) sau din zidărie la preț de garsonieră, în doar 90 de zile. Prețul unei astfel 
de case, cu finisaje interioare incluse este de 200 euro/mp.
• „Sebastian Grup Construct" execută fundații de orice tip și cu orice materiale, iar 
pentru acoperișuri oferim 10 ani garanție.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul sunați la tel. 0254/719231, 0720/850468, 
0724/767096 și veți primi detalii complete.

Sebastian Grup - cea mai buna alegere!

: ' >

I /ll® W ■ Tel: OMRMOett
■ II a F#M: 0269 550 888■ www,jnțerca|.j.Q

INTIRCÂR Dealer autorizat pe județele 
j-r sibiu șl Albak ■ Contact: DN 1, km 303 + 750, Șalimbir. Sibiu

Descoperiți cu noi SKODA
»«rvic*-ul Intere»? aalgurâ pl—ele de schimb șl reparațiile pentru autoturismele Skoda.

WEB
(33840)

NOU IN ROMÂNIA!
Formare profesională Web 
cu atestare elvețiană

DESIGNER 
MASTER 
PROGRAMATOR

Institutul Internațional Multimedia 
experiență româno-elvețiană 

www.iim.ro, office@iim.ro
0254.206.211, 0254.206.210

mailto:medesteticaro@yahoo.com
http://www.iim.ro
mailto:office@iim.ro
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Felicitări (67)

• MuHâ sănătate, fericire, împlinirea tuturor 
dorințelor alături de cei dragi și un călduros .La 
mulți ani" pentru doamna Sovoială Ana Nuți.

Vând ap. 2 camere (03)

• confort 1, parter, zonă centrală, Deva str. 
Cloșca, bloc din BCA, construit pe grinzi, exce
lent pentru privatizare. Tel. 0788/479856.
• decomandate, Deva, zonă ultracentrală, 
contorizări, centrală termică, preț negociabil. 
Tel. 0741/047152.
• Deva, Bdui Decebal, etaj 6, lângă farmacie, 
repartitoare, gaz contorizat gresie, faianță, preț 
negociabil. Tel. 0254/217413.
• urgent, Bârcea Mare, preț 300 milioane lei, 
negociabil, fără intermediari. Tel. 0254/231750.
• 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.
• 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)
• etal 2, decomandate, repartitoare, contorizări, 
boxă, balcon, luliu Maniu, preț 110.000 ron, tel. 
223400,0741/120722,0721/436384 (Casa Betania)
• zona LiRacukii, dec., contorizări, ocupabil 
imediat, preț 990 mii., neg, tel. 0745/253662. 
(Evrika)

• zona I*Icmcu Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, 
contorizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc., 
preț 1,2 mid, neg, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Programă, et. intermediar, dec, multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat, ocupabil imediat, preț 95,000 RON, neg, 
tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• togont, zona Al. Strelului, 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)
• zem Gojdu, et 2, din cărămidă, bine întreținut, 
preț 850 mii, neg, tel. 211587, 0745/213662. 
(Evrika)
• OcazH Urgent, zona Al. Strelului, decoman
date, bol mare, central, etaj Intermediar, 
centrală termică. Ocupabil imediatl Preț 
37.000Ron. Tel: 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Scărișoara, semidecomandate, 
apometre, balcon, instalații sanitare noi, 
acoperit cu izolație italiană, preț 720 milioane lei. 
Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zonă centrată, 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, semi decomandate, 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 Bălcucu, decomandate, etaj 1, modi
ficat îmbunătățiri, apometre, repartitoare, 
balcon, bine întreținut ocupabil imediat preț 
830 milioane lei. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000 SRL)
• ki zonă centrală etaj 3 din 4, contorizări, 
neamenajat bloc cărămidă liber, exclus credit 
preț 980 milioane lei. Tel. 0745/640725,206003. 
(Ag. Mimason)
• foarte rt, în spate la Banca Transilvania, 
etaj 2, sdec., baie amenajată contorizări, liber, 
accept credit preț 650 milioane lei. Tel. 
0745/640725,206003. (Ag. Mimason)
• lagerrt, In zona Sala Sporturilor, modificat 
baie amenajată contorizări, liber, preț 590 
milioane lei, neg. Tel. 0745/159608,206003. (Ag. 
Mimason)
• zona Impăratte 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 Magariraăte Tineretului, etaj 1, dec., 56 
mp, 2 balcoane, parchet gresie, faianță centrală 
termică preț 135 mid. lei. Tel. 0745/253413, 
206003. (Ag. Mimason)
• iigont ap. 2 cam. Al. Teilor, 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)
• urgent2 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 txU. 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 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)

• zona Decebal - Lido, etaj intermediar, dec, 60 
mp, termopan, centrală termică balcon închis, 
parchet gresie, faianță baie și bucătărie mare, 
vedere spre cetate - toarte urgent Preț 130.000 
lei neg, tel. 0723-251498.232808. (Fiesta Nora)
• 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- 
165703,23280& (Fiesta Nora)
• zona scabal 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 lOacuU, dec, parter, vedere în 2 părți, 
ușă nouă fără modificări, gresie, faianță preț 
115.000 lei, tel. 0745-302200,232809. (Fiesta Nora)
• zona Decebal ■ Piața centrală dec., etaj 1, 
centrală termică 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)
• Deva, Str. 22 Decembrie, et 6, decomandate, 
preț 1.100.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, ultracentral, semidecomandate, etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz, contorizări, preț 
950.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• Dada, et 1, amenajat preț 62.000 RON. Tel. 
221712; 0724/305661. (Garant Consulting)
• B-dul Decebal et 4, dec, contorizări, preț 
105.000 Ron. Tel. 221712; 0724/305661(Garant 
Consulting)
• B-dul Uki Maniu, ET 3, dec, ct parchet 
termpoan, preț 120.000 RON, neg. Tel. 221712; 
0724/305661. (Garant Consulting)
• Aleea Armatei etaj 1, semidecomandate, 
parchet apometre, gaz 2 focuri, balcon, reparti
toare, preț 71000 ron. Tel. 215800,215151 (Garant 
Consulting)
• AL Patriei etaj intermediar, semidecoman
date, balcon, contorizări, preț 105000 ron, nego
ciabil. Tel. 215800,215151. (Garant Consulting)
• Dadă parter, circuit parchet lamelar, gresie, 
faianță balcon închis, contorizări, zugrăvit, 
negociabil. Tel. 215800, 215151. (Garant 
Consulting)
• Gojdu, decomandate, balcon, etaj 2, 
contorizări, preț 29.000 euro. Tel. 215800,215151. 
(Garant Consulting)
• Gofdu, «tel 3, semidecomandate, apometre, 
balcon, baie, camere cu parchet baie cu geam, 
preț 89.000 ron. Tel. 215800, 215151. (Garant 
Consulting)
• Bdul 22 Decembrie, decomandate, balcon, 
contorizări, preț 115.000 ron, negociabil. Tel. 
215800,215151. (Garant Consulting)
• Gojdu, parter, semidecomandate. contorizări, 
balcon închis, ocupabil imediat preț 88000 ron. 
Tel. 215800,215151. (Garant Consulting)
• decana contorizări, * repartitoare, 
zugrăvit etaj intermediar, ultracentral Oevă 
preț 1,1 mid. lei. Tel. 0740/126029. (Prima- Invest)
• ' anbală termică parchet
gresie, faianță parter, Al. Teilor, preț 650 
milioane lei. Tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• semidecomandate, contorizări, balcon închis, 
etaj 3, zona Bejan, preț 580 milioane lei. Tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• Deva, zona Miorița, etaj intermediar, 56 mp, 
parchet balcon, gresie, faianță preț 870 
milioane lei. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• urgent Deva, etaj 1, balcon, apometre, gaz 
contorizat repartitoare, preț 670 milioane lei fix. 
Tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• ugent semidecomandate, Deva, zona Dacia 
etaj 1, ușă capitonată contorizări complete, preț
630 milioane lei. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• urgent decomandate, centrală termică 
parchet gresie, faianță 54 mp, balcon închis, 
etaj 3, zona Bălcescu, preț850 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

• toarte logentet 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 Moul Dallas, de lux, et 2, cu garaj și 
boxă suprafață mare, baie superamenajată (cu 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg., tel. 0745/253662 (Evrika)
• zona G. Enescu, et. 1,98 mp, bine împărțit, 
dec., hol mare central, gaz 2 focuri, parchet fără 
amenajări de ultimă oră preț 1,29 mid., neg, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• zona untira i et 1, bloc de cărămidă 
centrală termică gresie, faianță ocupabil 
imediat. Preț: 129.000 RON. Tel. 211587. 
0745/253662. (Evrika)
• etaj 3, decomandate, centrală termică proprie, 
geamuri termopan, gresie, faianță finisaje 
moderne, Minerului, preț 30.000 euro, neg, tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• zona Dadă 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)
• 1 cam, dec, zona Magazinul Tineretului, etaj 
Intermediar, parchet Inclusiv în hol, vedere 
deosebită balcon 21 m/blne întreținut, 2 băl. 
Preț 42.000 euro. Tel. 211075, 0726/130557, 
0740/232043. (Mondial Casa)
• zona Dorobanți bloc nou. etaj 3, dec, 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 modificată 
ocupabil Imediat preț 135,000 lei, tel. 0745- 
302200,232808. (Fiesta Nora)
• zonă centrală ■ Piață 2 balcoane, etaj inter
mediar, dec, parchet vedere în 2 părți, aparta
ment tip standard fără modificări, ocupabil 
Imediat preț 38.000 euro neg, tel. 0723-251498, 
232808 (Fiesta Nora)
• etr. Bejan, etaj 1, gresie, faianță 2 focuri de 
gaz, sau schimb cu 2 camere ori casă în 
Brănl șea sau Șoimuș. preț 820.000000 ROU nego
ciabil, tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• Deva, sta. D. Zamfirescu, modificat balcon 
închis, termopan, uși, instalații, obiecte sanitare, 
C.T., parchet laminat și din stejar, mochetă 
mobilier de bucătărie și living, ventilatoare de 
evacuare mirosuri la baie și living, etaj 1, totul 
nou, S 65 mp, preț 1500.000.000 ROL tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, «tr. Carpați, parter, centrală termică 
două băi, suprafață foarte mare, loc de parcare 
concesionat preț 50.000 euro. negociabil, tel. 
0746-225728 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, zonă bună etaj 3, parchet balcon, 
centrală termică preț 800 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0722/564004 (Prima+lnvest)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, vedere la 
bulevard, 111 mp, repartitoare, pachet ocupabil 
imediat zona 22 Decembrie, preț M mid, lei, 
negociabil. Tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• Deva, zona piață etaj 2, centrală termică 
gresie, faianță termopane, 2 balcoane închise, 
ușă de lemn masiv, 65 mp, preț IA mid. lei. Tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)

Cumpâr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

Vând case, vile (13)

• 2 camera, bucătărie, baie, hol, acareturi, curte 
mare, grădină în Deva, preț 1 mid. lei. Tel. 
236510.
• 3 camera, bucătărie, baie, centrală gaz, garaj, 
curte betonată vad comercial bun. Tel. 
0254/212569.
• Deva, zonă centrală casă curte și grădină 500 
mp, ideală și pentru afaceri, preț negociabil. Tel. 
0721/978548.
• Slmeria, Str. Hunedoarei, nr. 8, recent 
renovată reamenajată 2 camere, bucătărie, 
baie, centrală pe gaz, curte cca 5,000 mp, preț 
negociabil. Tel. 0744/778823,0265/264979.
• 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 centrăă 
termică grădină curte, st 350 mp, renovată la 
chele, preț 4 mid. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rccan 3000 SRL)
■ te zona Casei de Cultură 3 camere, hol, baie, 
bucătărie, curte, gară, 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, gară 
foarte mare care poate fi transformat în camere, 
curte, gaz, apă canalizare, preț 1,6 mid. lei, ușor 
neg. Tel. 206003,230324. (Ag. Mimason)
• In zonă centrală 2 camere, hol, baie, 
bucătărie, curte, grădină st 500 mp, pretabil 
firmă preț 78000 euro, neg. Tel. 206003,230324. 
(Ag. Mimason)
• 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 bătrânească în Deva zona Al. Vlalcu, 
teren st 750 mp, Toate facilitățile. Preț: 53.000 
euro. Tel. 211075, 0726/130557, 0740/232043. 
(Mondial Casa)

• casă 2 corpuri, la 18 km de Deva teren st 
10.900 mp, 3 camere + hcl, 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)
• Mit en Jud. Hunedoara st 1300 mp 
(teren+casă), utilități în zonă ideal pentru casă 
de vacanță Preț 9500 euro neg. Tel. 0746-225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)

Vând garsoniere (19)

Cumpâr casâ(14)

• urgent casă cu grădină Deva sau Simerla 
plata imediat Tel. 215212. (Prima-lnvest)

.«tal 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 dec., balcon închis, contorizări, vedere 
la stradă, Zamfirescu, preț 75.000 ron, tel. 223400, 
0740/914688 0721/577366. (Casa Betania)
• «ta| 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 șl 3, amenajate, contorizări, ocupablle Imediat 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)
• o.i pt vânzare, în Deva, in 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 EmlMicu, etal intermediar, balcon 
închis, apometre, gaz contorizat, bine 
întreținută, preț 550 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/985256.(Rocan 3000 SRL)
• zona Udo, etaj intermediar, dec., fără 
modificări, parchet gresie, faianță vedere spre 
cetate, 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, • plată, central se oferă diferență tel. 
0723-251498 232808. (Fiesta Nora)
• zona Mărâștiu Nou, dec., balcon închis, 
parchet gresie, faianță ocupabilă imediat preț 
63.000 lei, tel. 0723-251498 232808. (Fiesta Nora)
• bdul 22 Decembrie, et intermediar, suprafața 
40 mp, CT, preț 84.000 RON. Tel 221712; 
0724/305661. (Garant Consulting)
• Gojdu, balcon, sdec., et intermediar, preț 
60.000 Ron. Tel. 221712; 0724/305661. (Garant 
Consulting)

• Dada, parter, dec., contorizări, preț 51.000 
RON. Tel. 221712; 0724/305661. (Garant 
Consulting)
• Decebal decomandate, etaj superior, 36 mp, 
balcon, amenajată ca 2 camere, izolat cu tablă 
contorizări, preț 20.600 euro. Tel. 215800,215151. 
(Garant Consulting)
• Decebal decomandate, etaj intermediar, 36
mp, balcon închis, contorizări, repartitoare, preț 
discutabil. Tel. 215800, 215151. (Garant 
Consulting)
• Dada, eta| 2, amenajată termopane, ușă 
metalică, amenajări, zugrăvită 26 mp, preț 
52.000 ron. Tel. 215800, 215151. (Garant 
Consulting)
• Dada, «tal 2, amenajată ușă nouă amenajări^4- 
zugrăvită contorizări, 26 mp, preț 57.000 ron. Te“ 
215800,215151. (Garant Consulting)
• Dorobanți parter, decomandate, amenajată
30 mp, preț 69.000 ron. Tel. 215800, 215151. 
(Garant Consulting)
• Bdii 22 Decembrie, etaj 2, decomandate, 
balcon, contorizări, 40 mp, preț 24.000 euro, 
negociabil. Tel. 215800, 215151. (Garant 
Consulting)
• Kogălnîceanu, etal 3, semidec.. apometre, 
balcon, preț 65.000 ron. Tel. 215800, 215151. 
(Garant Consulting)
• Dada, camera de cămin, preț 23.000 ron, nego
ciabil. Tel. 215800,215151. (Garant Consulting)

Cumpâr garsoniere (20)

• In zonă liniștită de preferință etaj intermediar 
șl cu balcon. Ofer plata imediat Tel. 211587, 
6745/253662. (Evrika)

Vând terenuri (21)

• 10pait«teterena500mp,zonaCăprioara.Tel. 
0254/211124.
• 2300 mp teren intravilan în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement case vacanță Tel. 227242.
• 24,700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Toteștl-Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• Geoegiu, 3800 mp Intravilan și 5600 mp extra
vilan,tarla la cruce pe șoseaua Geoagiu ■ Rapolt 
Tel. 211916.
• pădnă, 1000 mp, împrejmuită cabană și alte 
anexe, apă terasă in zona liceelor (Liceul 
Minier). Tel. 0743/001439.
• Intrav î nentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, gaz, curent la poartă Tel. 
0746/029058 220269.
• Hraritan, 9000 mp, fs 55 m, facilități apă ga^* ■ 
curent acces din DN, preț 8 euro mp, negociabil 
Tel. 0729/055645.

Cumpăr ap.2 camere (04)

• zonă bună nu contează starea, de preferat et 
intermediar, ofer plata imediat tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• 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)
• urgent Deva, zonă bună plata imediat Tel. 
215212 (Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, Dorobanți etaj 2, 2 băi, un balcon, 
contorizări, parchet faianță lâvabil alb. Tel. 
0724/363700.
• zona L Creangă, et 3, superamenajat ți finisat 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră 
preț 64000 euro, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

Premii de excepție in Romania
Cârduri unice in lume

• Deva, zona Zamfirescu, etaj intermediar, 2 băi, 
balcon mare, transformări, amenajări interioare, 
centrală preț 42.600 euro. negociabil. Tel. 
0720/670305.
• iigerrt, decomandate, 2 băi, gresie, faianță 
parchet lamelar, balcon, ușă schimbată zona 
Eminescu, preț 31.000 euro. Tel. 0729/055645.
• ocazie! Urgent et 1, Zona Zamfirescu, deco
mandate, hol central, contorizări, 2 băi, 2 
balcoane, bine întreținut ocupabil în 7 zile, st 95 
mp. Preț 155.000 RON. Tel. 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• 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 1,350 mid. Lei. Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• Diva, tobacentral 2 băi, 3 balcoane închise și 
încălzite, termopan integral, C.T, parchet stejar, 
mobilă bucătărie, interfon, etaj 8 din 8 lift 
hidroizolație nouă Preț 60.000 euro neg. Tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• agent decomandate, centrală termică 2 băi.
2 balcoane, termopane, parchet gresie, faianță 
totul nou, zona I. Creangă preț 1550 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

Vând case la țară (17)

• 3 camera, anexe gospodărești, 11 ari grădină 
în Dobra Str. Vilelor, nr. 3, sau schimb cu gar
sonieră în Deva plus diferență Relații la adresă
• 3 camera, hol, cămară beci, curte mare, 
dependințe 2 camere, în comuna Dobra sat 
Făgețel, la 2 km de la șosea Tel. 0724/065448
• urgent casă 2 camere, hol, bucătărie, 
suprafață totală 800 mp, sat Sântandrei, nr. 113 
A, preț 650 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/218376,0252/392629.
• cată 2 camere, garaj, curte, grădină st 2100 
mp, gaz 2 focuri, apă canalizare, Băcia preț 
110.000 ren, neg. tel. 223400, 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)

Solul» Integrale ReC

OFERTA de SĂRBĂTORI

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

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

(34471)

CObNEX O
vodafone
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mercial Central
Tel: 230.630,233.170,233.180 
Fax: 224.550, 

www.sknal.ro,slmaiCsmart.ro 

Mobilier de apartament,
— Mobilier de birou, 
uși PORTA ——
— Tapițerii, Camere de

tineret
(35284)

Clubul Sportiv Școlar Deva,
cu 't'dîi I »n <ti. Prelungirea Oituz. nr 8 
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www.cg-gc.ro 0722.55.77.99 www.gsm4all.ro

RATE ÎN MAGAZIN!
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• intravilan, 4600 mp, CF, în Tâmpa, la 14 km de 
Deva, șosea asfaltată, conducte de apă, gaz, 
canalizare la poartă, construcții demolabile din 
cărămidă, posibilități parcelare si racordare la 
calea ferată Simeria - Petroșani, 0729/055585, 
0747/490353.
• loc dt casă, Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, apă, 
gaz, curent, loc drept, zonă liniștită, parcefabil, 
preț 10 euro mp. T el. 0723/005657.
• loc de casă, 40 ari, intravilan, la șosea, 80 ari 
teren pentru construcție case de vacanță la 100 
m de șosea, 50 ari pădure, 18 ha fânaț, 12 ari 
teren arabil, prețul pieței. Certejul de Sus, județul 
Hunedoara Tel. 0254/770887.
• urgent, arabi și fânaț cu pomi, 5 ha. In Hărău, 
posibilități apă, acte în regulă, preț 25 ron mp. 
Tel. 220607.
• urgent, pădure foioase 2,55 ha, în Hărău, o 
singură parcelă, acte în regulă, preț 2,5 ron mp. 
Tel. 220607.
• Intravlan, 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. 
6726/269713. (Imob Eurobusiness)

• Intravilan, Zăvoi, 3500 mp, 2 fronturi stradale, 
fs 70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070106, 0726/195925. (Imob 
Eurobusiness)
• Intravilan, zona Zăvoi, intre 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)

• zona Dada, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• brtravilan, tn zonă industrială, st 7860 mp, front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trafo la 150 metri, apă curentă, în spatele 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg., tel. 
223400,0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, la DN7, in 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 panele, 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)

HYPERMARKET DEVA angajează:
• Director adjunct magazin
• Șef raion
• Lucrător comercial
• Administrator rețea calculatoare
CV-urile se aduc la Biroul de informații cu clienții din 

incinta magazinului sau se trimit la sediul firmei pc- str. Arad, 
nr. 42, Sibiu, prin fax la 0269/219338 sau email ru'u.trident- 
transtex.ro . Informații suplimentare la telefon 0269/241311.

• Intravlan, In zona de locuințe Zăvoi, st 1.000 
mp, front stradal 18 m, toate facilitățile. Preț 32 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(Casa Betania)
• Intravlan, la DN7,Sîntandrei,st 3315 mp,front 
stradal 18 m, toate utilitățile, preț 31 euro/mp, 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. (Casa 
Betania)
• 2 parcate cu st 646 mp fiecare, în zona M. 
Sadoveanu (Zăvoi), gaz metan și curent electric 
în zonă, preț 37 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
■ Intravlan, h zonă Industrială (zona Macon), 
st 4280 mp, front stradal 30 m, toate facilitățile, 
preț 11 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)

• intravilan, In Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• Intravilan, st 600 mp, toate facilitățile, Deva 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228. (Casa Betania)
• Intravilan, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania;
• Intravlan la DN 7, în zonă industrială, la ieșirea 
din Deva spre Simeria, st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg, tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• Intravilan, la DN7, Deva, st 6250 mp, front stra
dal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, tel. 
223400,0741/120722,0724/169303. (Casa Betania)
• Intravilan st 605.9 mp, front stradal 22 m, PUZ 
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială, 
preț 18 euro/mp, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)

• in Deva, mai multe parcele, zonă rezidențială, 
suprafețe între 500 si 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)
• zonaSântuhalra,st85.000mp,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, zon, 
fabrica de biciclete, preț 25 euro mp. Tel 
0745/640725. (Ag.Mimason)
• zona N. Grigorescu, loc de casă cu c 
construcție modestă 810 mp, fs 15 m, gaz, apă 
canalizare pe teren, preț 30.000 euro, neg. Tel 
0745/159573. (Ag. Mlmason)
• In Bălata, extravilan, 1200 mp, fs 7- 8 m 
pretabil stupărie, preț 150 milioane lei, neg. Tel 
0745/640725. (Ag.Mimason)
• tn zona Vulcan, 600 mp, PUZ aprobat, zonă 
rezidențială fs 20 m, preț 19 euro mp. Tel. 206003 
(Ag. Mimason)
• loc de casă în Șoimuș, 9500 mp, preț 15.000 
euro. Tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• intravilan zona Zăvoi, st. 600 mp., fs. 40 m, 
ideal construcție casă toate facilitățile. Preț: 40 
euro/mp.Tel: 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)

S.C. AGERCOM IMPEX S.R.L. 
lider regional al pieței de distribuție a produselor alimentare caută candidați 

potriviți pentru ocuparea următoarelor posturi:
DIRECTOR ECONOMIC
Responsabilități: organizarea și coordonarea activității departamentului financiar-contabil; analiza 
economico-financiară; control financiar intern.
Cerințe: 0studii superioare economice; ^experiență de minim 2 ani într-o poziție similară; ^cunoștințe 
solide de contabilitate, fiscalitate și legislație financiar-contabilă; 0abilități de organizare, comunicare, pla
nificare; labilități de analiză și sinteză; 0bune cunoștințe de operare calculator (MS Office)

JURIST
Responsabilități: întocmirea actelor juridice; reprezentarea intereselor societății în fața organelor 
judecătorești; urmărirea, analizarea și comunicarea modificărilor legislative.
Cerințe: 0studii superioare juridice; 0minim 2 ani experiență în domeniul executărilor silite, drept comer
cial; 0fluență și coerență în exprimare; 0capacitate de analiză, planificare și urmărire a finalizării unei 
sarcini; 0persoană ordonată, riguroasă, responsabilă; 0bune cunoștințe de operare calculator (MS Office). 

AGENT VÂNZĂRI
Responsabilități: menținerea și dezvoltarea relației cu clienții existenți; dezvoltarea portofoliului de clienți 
pe zona alocată; creșterea cifrei de afaceri; prospectarea pieței.
Cerințe: 0studii medii/superioare; 0experiența de minim 6 luni în domeniul vânzărilor; 0dinamism, 
perseverență, orientare către client; 0bune abilități de comunicare și negociere; 0spirit de echipă; 
0permis de conducere, categoria B

Vă invităm să trimiteți CV și scrisoare de intenție cu precizarea postului pentru care aplicați la: e-mail: 
agercom@deva.rdsnet.ro sau tel/fax: 0254/219.300.
Doar candidații selecționați vor fi contactați pentru interviu. (36236)

800.000 DE ROMÂNI
SI-AU ÎNDEPLINIT VISELE CU 
CREDITUL DE NEVOI PERSONALE BCR.

t IN PUTFHEA NOASTHA

peste tot In românia, pentru fiecare dintre noi 
de 15 ANI 1 BANCA

QB ii COMERCIALA
ROMANA

■1■■ o
vodafone

Niumaiide isăf-b’atori

ince
BRAD - Str. Republicii, nr. 11, Bl. 1, parter, Tel: 02S41612.683.
DEVA - Piața Victoriei, nr. 8, Tel: 0254.230.398
□EVA - Ulpia Shopping Center, etaj 1, Tel: 0254.235.025.

HUNEDOARA - Supermarket Artima Tel: 0254.715.288;
ORAȘTifc - Centrul Comercial "Palia", Strada Armatei nr. 1. Tel: 0254.241.950

Vă așteptăm la 
depozitul nostru:

TIMIȘOARA
Str. Ion lonescu de ta Brad nr. 29
Tel: 0255-400774
Fax 0256-400777
instaltm@melinda.ro

Microcentrale murale Demrrd

Demrad Bithermic
• puteri termice de 24. 28 kW
• versiune basic

cu tiraj natural sau forțat 
schimbător de căldură bitermică 
aprindere electronică și 
modulare automată a arzătorului 
compact, dimensiuni reduse 
panou de comandă cu afișaj LED 
sistem anti-blocare pompă 
protecție contra înghețului 
by-pass automat 
silențios 
instalare ușoară 
certificate CE, ISCIR, UK Certelec, Rostest

Cumpără o microcentraiâ muiată Demrad și primești

un radiator Ekorad (dimensiune 22x600x800)

Detalii despre oferta completa dt* telefoane și de servicii gisiți ia d^alerti Conner Vodafone.
Prejurife nu rocț-n TVA. îh Snsfcs săbcufot tHpome-ti OftntJ w>ia»<a pentru- abe^tsineniw pâM la 3 < dnconnbde.

tv.e -sapu-iĂ uw Ckâuza <6*ț»o»»ibik tn ffițfMtov sf t» jțen’n de .4nc*ri.
RfjjuiB.'nențui promnț*» pentrt» Moț CrSciun" este dispersă pe ww^ctwiex.ro £

transtex.ro
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• intravilan, zona vis-a-vis de Petrom, Sîntu- 
halm, st 2250 mp, apă, gaz, curent, 2 drumuri de 
acces. Preț: 9 euro/mp. Tel: 211075,0745/666447, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• Hravitan, 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)
• kitravlan, zona Almașu Sec, st 2200 mp, fs 30 
m, curent apă, gaz în apropiere. Preț: 4euro/mp. 
Tel: 211075,0745/666447,0726/130557. (Mondial 
Casa)

SS^deoiva »i Intraritan, «dus peste 

Me, cu toate facKMte, ofer prețul ptetel 
Tei. O72V3S2®, 074V5C238,025^22540.

Cumpăr terenuri (22)

• Rapott, In- «“aim!, cu apă curentă, curent 
electric, eventual gaz metan, acces la șosea, 
minimum 5000 mp. Tel. 0720/400446.

• 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)
• extravian, arabil, oriunde in județul Hune
doara sau în România, cu suprafața minimă de 
10 ha, tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)

• extravlan, situat între Deva si Huhedoara, st 
între 2000 și 4000 mp, ofer prețul pieței, tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• kitravlan (mMn 1000 mp) sau spațiu comer
cial (500 mp), Deva, situate pe DN 7, între gară și 
sediul Volvo, ofer prețul pieței, tel. 0746-225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)

Vând spații comerciale (25)

• Deva, 200 mp, termopane, restaurant, birouri, 
grup sanitar, cu teren 200 mp, occidental, vad 
foarte bun, preț 100.000 euro, negociabil. Tel. 
0722/564004. (Pnma-lnvest)
.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 sani
tare amenajate, scară interioară gresie, faianță 
termopane, centrală termică acces din două 
părți, tavane false, spoturi, bine amenajat preț 
vânzare 250.000 euro sau preț de închiriere 15 
euro mp plus tva. Tel. 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000 SRL)
• zona 22 Decembrie, st 210 mp, termopane, aer 
condiționat grup sanitar, tavane false, acces din 
două părți, vad foarte bun, preț vânzare 250.000 
euro fix. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000 
SRL)
• zona Sala Sporturilor, 30 mp, amenajat, 
convector, liber, preț 650 milioane lei, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag.Mimason)

• zona Poățla Județ, 35 mp, amenajat, funcțio
nabil de 10 ani, vad foarte bun, preț 38.000 euro, 
neg. Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)

imobile chirii (29)

• București, garsonieră nemobilată semimo- 
bilată, mobilată confort 1, decomandată tele
fon, lift curată liniște, soare, metrou, central, 
solicitată pentru închiriere termen lung, intelec
tual, nefumător. Tel. Deva, 0254/223451.
• ofer spre închiriere apartament mobilat utilat 
contorizări, centrală termică zonă ultracentrală 
Tel. 211048,215244.
• primesc bl gazdă la bloc, 2 eleve de la țară 
condiții foarte bune, centrală termică apometre, 
în apropierea Liceelor Traian, Energetic, Grigore 
Moisil. Tel. 229897.

• ofer spre închiriere casă zonă ultracentrală 
2 camere, bucătărie, baie, cămară curte, mo
bilată utilată centrală termică și spațiu comer
cial în Dacia, 270 -130 euro, negociabil, 215244.

• P+l,4camere, scară interioară living 45 mp, 2 
băi, centrală termică pivniță garaj, piscină 
curte, grădină zonatelecabină ideal locuință 
sediu, acceptăm colaborare. Tel. 249047, 
0721/192684.
• apartament 3 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat, mobilat 
modern și utilat cu aragaz, frigider, tv color nou, 
situat în spatele pieței centrale, preț 220 
euro/lună tel. 223400,0721/436384,0742/005228. 
(CasaBetania)
• ofer spațiu comercial, zona Dacia, 55 mp, 
amenajat, preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)

• Depozit materiale de construcții \

• lnstala|ii termice ți sanitare 
(centrale termice, cazane pe lemne, 
calorifere, boilere pe gaz ți 
electrice, țeava multistrat Henco)

SC INSTANT INTERNATIONAL SRL
Deva: str. M. Kogălniceanu, B. 14, parter, 

tel./fax: 0254/229090
Simeria: »fr. A. lancu, bl. B7, tel. 0254/263216 s 

Sir. 1 Decembrie, bl. 104, tel. 0722/469113
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SOCIETATEA DE MICROFINANȚARE

AURORA S.A.
oferă societăților comerciale mici și mijlocii și persoanelor fizice autorizate în desfășurarea de 

activități economice,

Se asigură:

CREDITE ÎN CONDIȚII AVANTAJOASE !
Destinație:

- asigurarea capitalului de lucru; 

modernizarea tehnologiei;
- investiții în vederea dezvoltării afacerii.

- operativitate în analiza și acordarea creditului;

- consultanța financiară gratuită; .

- documentație simplificată;
- dobânzi convenabile și comisioane reduse.

Informații: 0254/2 19112,219580, 0741/073215 

www.aurora.com.ro
wwwxabaMledoruletro; cabandedoruleWyahoo.com 

tel. /fax: 0254/772244; tel. cabană 0788/000277 <33344)

SOCIETATEA DE MICROFINANTARE

direct
0254.236J31

AURORA S.A.

[EXCEPȚIONALA

TÂMPLĂRIEDIN 

ALUMINIU GRECIA’ 
Șl PVC REHAU 

GERMANIA

Acordă crwfite pwrtni dwwarwi urai ibctri, capital da lucru și investiții.

Dobânzi convenite și com^wSe! WWW.aUfOra.COm.ro

Informa^: tel.: 0254219112,219580,0741073215

SA VA EXIM - FABRICA BOZ
MEREU PROASPĂTĂ ȘI GUSTOASĂ

Pâinea este bună pentru sănătate, nu îngrașă și nu costă mult. Totuși, în Franța - zisă și Țara baghetelor - mori 
de foame dacă nu comanzi niște chifle In plus. Iar pe la noi, se știe; cine ține cură de slăbire nici nu vrea să 
audă de pâine. Și totuși pâinea nu are decât calități!

Pâinea îngrașă?
Nu. Dacă pâinea are o proastă reputație, este din cauză că, de obicei, când mâncăm pâine, mai punem ceva 
deasupra (unt, gem, brânză)... Este nedrept! Pentru că toți nutriționiștii sunt de acord: pâinea nu îngrașă! E 
un aliment foarte dietetic, pentru că germenul de grâu, cel care conține de fapt cele mai multe lipide, este eli
minat în procesul de fabricare a făinii.

Se poate trăi cu pâine și apă?
Da. Pâinea este un aliment atât de complet că poți trăi multă vreme numai cu ea (și Cu apă, bineînțeles). Mai 
puțin bine decât se poate trăi cu pâine și cu lapte, dar mult mai bine decât cu dragoste și apă chioară. De 
altfel, pâinea a fost timp de câteva sute de ard primul (și nu rareori singurul) aliment care compunea o masă 
împreună cu diverse fierturi.

Ce legătură are pâinea cu prietenia?
Nu se poate să nu fi auzit de acer gest de ospitalitate conform căruia musafirii sunt întâmpinați cu pâine și 
sare. Cuvântul „companie" are în structura sa latinescul „panis” [pâine), împreună cu pâinea. Să împărți 
pâinea cu cineva este de secole simbol al solidarității.

r Pâine: ■ albi feliată
■ multlcereala
■ naagră
■ toast

AGENȚIA DE TURISM 

Șl BILETE DE AVION

K V 1" I
DEVA, B-DUL DECEBAL, NR. 4A 

Tel/Fax 0254/214543,0254/234247 
E-maît: naMAfravelOirtHink.ro

TURISM DE LA A LA Z (29905)

r
r

, SC SAVA EXIM SRL DEVA 
l Fabrica BOZ 
H Tal. 0254/226903

L ECO KRRFT
INSTALAȚII AUTO

(30752)

(36129)

SAVA EXIM - FABRICA BOZ vă oferă pâine și cozonaci de bună calitate, pentru 
sărbători, aniversări, parastasuri și alte evenimente.

Pâine: * albă feliată * multicereale * neagră * toast
Cozonaci cu: * mac * rahat * nucă * stafide

Aceste produse le puteți găsi la magazinul propriu din Piața Centrală din Deva și le 
puteți comanda și la tel. 0254/226903.

Nr 1in județul Hunedoara
Tel: 0254 236 012

Mob: 0788 548 021

;scMINEXFORsa

&

stâ. ABISAL

PROCAR IND S.R.L. Deva 
în calitate de unic distribuitor, comercializează: 

. • Profile Elvial pentru tâmplăria de aluminiu:
±T?r!>Profile I* MG ș» ramplast pentru tâmplăria PVCl 

Z pentru tâmplăria din aluminiu și PVC,
ZZZfT™ •Paneluri pentru uși și placări diverse;

eGlafuri din marmură compozită, aluminiu și PVC

http://www.aurora.com.ro
cabandedoruleWyahoo.com
http://WWW.aUfOra.COm.ro
naMAfravelOirtHink.ro
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• ofer spațiu comercial, zonal. Creangă, preț 15- 
20 euro/mp, neg., tel. 0726/523833, (Imob 
Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta, toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobusiness)
• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, in 
Deva, (ne)mobilat, pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer vilă supermobilată, cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt. cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• vând piese din dezmembrări pentru Fiat 
Punto, punte spate, uși față dreapta, haion și 
scaune interioare, preț negociabil. Tel. 215244, 
0740/315050.

Mobilier și interioare (47)

Decese (75) Comemorări (76)

• 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 Mărâști, garsonieră, etaj intermediar, 
termopane, cu îmbunătățiri, contorizări, 
mobilată, ocupabilă imediat, preț 100 euro/lună. 
Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
• Hală pentru depozitare, zona M. Eminescu 
(fosta fabrică de mobilă), st . 120 mp, apă. 
trifazic, înălțime 480 m, acces Tir, parcare, preț 5 
euro mp plus tva, negociabil. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
• in cartier Dacia, 25 mp, amenajat frumos, 
gresie integral, contorizări, pretabil cabinet, 
internet birouri, ocupabiI din 1 decembrie 2005, 
preț 150 euro/lună Tel. 0745/640725. (Ag. 
Mimason)

• vând 2 geamuri duble cu 3 canate și un geam 
cu un canat, din brad, preț 200 ron, Tel. 
0254/237765,0726/227314.
• vând canapea extensibilă 2/0,9 m, stare foarte 
bună preț 120 ron. Tel. 221431 seara
• vând pătuț din lemn masiv, pentru copii. 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.

Televizoare (48)

• vând tv color diag. 54, stereo, TXT, DVDX. toate
formatele, ambele sigilate și în garanție, preț 650 
ron. Tel. 0723/920314.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49) ’

Colectivul de cadre didactice și elevii de la Școala 
Generală „Eminescu - Petofi” aduc un ultim omagiu 
celui care a fost un coleg deosebit și un cadru 
didactic apreciat și foarte atașat de elevii săi

GOTTLIEB MARC AUREL
Odihnească-se în pace.

Nepoata Patricia și ginerele Cornel cu durere în 
suflet amintesc că se împlinesc șase luni de la 
plecarea dintre noi a celei care a fost o minunată 
bunică și mamă soacră

PUPEZĂ TRE JA
Slujba de pomenire va avea loc sâmbătă, 17 decem
brie, la Biserica Sf. Nicolae din Deva. Nu te vom uita 
niciodată.

• 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)
• 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 termică 
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)
• ofer pentru închiriat în regim hotelier, cameră 
mobilată Deva, cu baie, tv, centrală termică 
preț 700.000 lei/zi. Tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)

• vând convenabil video Panasonic, preț 140 
ron. Tel. 221431.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• Set Minolta profesional pe film, Minolta Dynax 
800 SI și Minolta 5000 + accesorii. Tel. 0723- 
981073.
• vând 2 aparate foto: Smena 8 rusesc și 
Olympia japonez, prețuri convenabile. Tel. 
0747/223733.

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând haine de blană nurcă naturală noi, 
import Italia, model elegant, gen mantou, 
culoare maro-brun și gri-grafit, marimea44 ■ 50. 
Tel. 0741/078785.
• 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 schiuri Blizzard 180 cu legături Tyrolia șl 
dăpari Nordica nr. 38, preț 100 ron, negociabil. 
Tel. 221431.
• vând schiuri Rossignol, cu legături Salomon, 
pentru copii 1,40 și 150 m și adutți 1,70 m, preț 
negociabil. Tel. 233084.

Materiale de construcții (53)

Altele (61)

• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
contorizări, repartitoare, mobilat aragaz.
frigider, tv, zonă centrală Deva, preț 130 euro, 
negociabil. Tel, Q7 ' ' ‘ țk ,
• o& sprei iai|!ew!

birwri.fflmi 150 euro.
Tel. 0740/126029. (Primă mvesfT

• cumpăr Me și coame (nu sistem patent sau 
solzi). Tel, 260651.
• vând gard de beton la comandă asigur trans
port Și montaj. Tel. 0723/659753.
• vând geam dublu, 3 canate 180/150, cu toc și 
jaluzele din lemn, din demolări, preț 120 ron, 
negociabil. Tel. 221431 seara

T Electrocasnice (56)

• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
Deva, complet mobilat contorizări, preț 100 
euro/lună Tel. 0721/055313. (Prima-lnvest)
• ofer pentru închiriere casă Deva, mobilată 
occidental, centrală termică preț 300 euro/lună 
cu taxe incluse. Tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)

Auto românești (36)

• vând Dada 1310 break, af 1996 și papuc af 
1998, preț negociabil. Tel. 0745/842692, 
0740/707517.
• vând Dada 1310, af 1986,5 trepte, RT 2006, preț 
800 euro, negociabil, Fizeș, nr. 56, comună Băița 
Tel. 0727/374838.
• vând Dada papuc,1998, și Dacia break, 1996, 
prețuri negociabile. Tel. 0745/842692.

• vând comenabi congelator Arctic, 5 sertare, 
stare foarte bună preț 250 ron, negociabil. Tel. 
221431, seara
• vând frigider Electrostar cu 2 uși, dezghețare 
automată preț 200 ron și tv color Goldstar, diag.
62 cm, preț 200 ron. Tel. 214814.
• vând ladă frigorifică Arctic, 7 sertare, stare 
foarte bună foarte puțin folosită preț 500 ron. 
Tel. 221314.
• vând vitrină frigorifică tip comercial, preț 10 
milioane lei. Tel. 211048,215244.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

Auto străine (37)

• vând brad de Crăciun, înalt de 25 m, coroană 
bogată preț avantajos, Deva Tel. 0720/670305, 
0740/850728.
• vând găini ouătoare hibrid Isa Brown 32 
săptămâni. Tel. 0727/855873.

Cu adâncă durere, familia anunță trecerea în neființă a 
dragului lor soț, tată și bunic

GEZA MARTON
suflet nobil, bun și generos. înmormântarea, astăzi, 16 
decembrie, ora 14. Dumnezeu să-l odihnească.

Suntem alături de familia îndurerată la pierderea iubitului 
lor

GEZA MARTON
drâg coleg și vecin. Dumnezeu să-i aibă în pază sufletul bun 
și iubitor.

Familia Jianu

Mulțumiri (68) Prestări servicii (72)

• victim cddentuful produs de un microbuz 
Deva ■ Hunedoara, în 16.09.2005, pe trecerea de 
pietoni de pe Bdul Decebal intersecție cu I. 
Creangă îi muțumește persoanei care a trans- 
portat-o ia spital și o roagă să o contacteze tele
fonic. Tel. 0727/131393,0254/219832.

• decorațlunl Interioar e sărbători, la domi
ciliu sau. ’staurante, ghirlande, coronițe, orna
mente etc., preț convenabil. Tel. 0720/743834.
• transport mobilă, electrocasnice, cu auto 
acoperit de 1,2 tone, 14 mc, L 3,5 m, 12,2 m. Tel. 
225578,0744/934462,0726/551701.

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cat și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara  ̂Arad și Satu Marr io- <

Ești elev, student sau pensionar?
Ai dori să câștigi un ban în plus, 

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 

distribuitor de presă
Cerințe:

• Abilită^H comunicase;®-
. e Disponițiillitate la program matinal;

• Seriozitate.

Oferim:

• program de lucru flexibil - ;
e venituri în funcție de realizări;
e mediu de lucru atractiv și competitiv.

• DEPOZIT EN-GROS vinde haine import 
Germania și Austria, la prețuri avantajoase. 
Deva, str. Bela Bartok, nr. 3 (în spatele Bisericii 
din Ceangăi), zilnic, între orele 8 - 16. Tel. 
0254/223418.

• mamă a doi copii, serioasă, căsătorită, efec
tuez menaj și alte munci gospodărești numai la 
familii serioase, ofer șl rog seriozitate. Tel. 
218597, după ora 2130 și 0723/851439.

• Moț Crâdun vine la tine acasă! Dacă vrei să-ți 
bucuri copilul de sărbători, sună la tel. 
0720/743834 și, pentru o sumă modică (10 ron), 
Moșul vine la copilul tău!

• Test Flag SRL organizează cursuri de 
calculator și engleză din 16 ianuarie 2006. 
La înscrierea în luna decembrie, cadou un 
CD cu teste. înscrieri și informații supli
mentare la sediul nostru: Deva, Bdul 22 
Decembrie, nr. 37 A (Clădirea Cepromin), 
etaj 2, camera 221. Tel. 0254/212070.

Cotidianul
numărul 1 al . ,
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• vând Renault Clio Diesel, af 2002,43.000 km la 
bord, preț 8000 euro. Tel. 0744/597915.
• vând Renault 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 urgent Opel Corsa motor 1,2 adus recent, 
toate taxele plătite, extrase full, vopsea ori
ginală metalizat, km puțini. Tel. 747266.
• vând VW Passat, af 1979, persoană fizică preț 
negociabil. Tel. 0747/223733.

• crescător autorizat de Chindlla vând 
Chindlla cu certificat medico-sanitar. TeL 
0254/264644,0720/236093.

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

Instrumente muzicale (60)

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

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8804.
Persoană de contact: Sorina Sârmai
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• cumpăr menghină mare, în stare perfectă 
ofer prețul la vedere. Tel. 0722/148381.
• vând motostivuitor UMT 3,5 tone, RK, preț 
negociabil. Tel. 0727/960735,0747/627526.
• 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.
• vând utilaje agricole: tractor U 650,2 remorci 
RM 2, plug, disc mare, preț negociabil. Relații la 
tel. 0743/693527.

• vând orgă Roland E15, putere 2 x 5 w, difu
zoare încorporate, secție ritmică acompania
ment, brass, strings și efecte excelente, conve
nabil. 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)
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Piese, accesorii (42)

• vând 2 bucăți planetare, delco complet cu fișe, 
mască ochelari de Dacia 1300, noi, în țiplă 
caroserie VW break, af 1984 cu geamuri și 
parbriz. Tel. 0747/223733.
• vând |ențl tablă 13“ 4 găuri, 10 ron bucata; far 
nou, complet, pentru Opel Vectra, preț 150 ron. 
Tel. 0723/227569.
• vând piese Skoda 105/120 L, noi, uși, broaște 
uși, radiator etc. Tel, 0254/213696.

• vând candelabra cristal de Boemia, stare 
perfectă cu 3 brațe, și un ceas de mână Doxa, 
preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând cântar-platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 080/050 m, stare ireproșabilă preț nego
ciabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând țuică de calitate superioară Informații 
Deva, tel. 0744/637809.

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Lătăreț Maria Nicoleta. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Popa Marinela. Se declară nul.

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 ;i în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Aiad și Satu Mare
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Manager distribuție
pentru punctul de lucru din Deva

I 
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Cerințe:
• Limba engleză la nivel conversațional

• Caracter deschis, comunicativ, hotărât

• Disponibilitate pentru prografnjjgxibil

• Disponibilitate pentna 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. 
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 Sortea Sîrmai, E-mail: 
sorina.sirmai@informmedia.ro, telefoane 0254/211275, 
int. 8806 sau 0720/400454.
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LOCAJJICUTB POȘTAU
, • chioșcul de ziare do lângă Comtim,
• chioșcul de ziare din stnția de autobuz

, Or&ont- Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă Galeriile de Artă

- Forma:
' • chioșcul de ziare de lângă Alimentara Dacia;
; • chioșcul de ziare intersecila Zitmfîrescu B
dul Decebal.

I • Cepromin;
. • Cooperativa de consuni Dobra;
| • Centrul de schimbare a buteliilor lila.

Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica în pagina de 
mici publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu iși asumă responsabilitatea pentru conținutulCWÂffiU
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• «Alertă falsă. Autoritățile thailandeze au 
J prezentat scuze, ieri, la o zi după ce o
o alertă, declanșată din greșeală, a provocat 
* panică în șase provincii din sudul țării. Un 
i tehnician a acționat din greșeală, miercuri, 

noul sistem de alertă cu sirene și mesaje.

La nunta lui Matt Damon
Los Angeles (MF) - Primarul orașului 

New York, Michael Bloomberg, a fost unul 
dintre puținii invitați de la nunta rapidă 
a actorului Matt Damon cu Luciana Bar
roso, care este însărcinată în lima a treia 
cu primul copil al cuplului. Primarul a fost 
martor la momentul în care starul, în 
vârstă de 35 de ani, și chelnerița din Mia
mi, în vârstă de 30 de ani, și-au unit des
tinele în timpul unei scurte ceremonii ce 
a avut loc la primăria din New York.

Reality show 
cu nepoți

Los Angeles (MF) - Fiii 
fratelui lui Michael Jack- 
son vor fi vedetele unui 
reality show prin care 
aceștia încearcă să reîn
vie succesul pe care l-au 
avut în anii '90, atunci 
când făceau parte din 
trupa 3T. Producătorul 
muzical Cory Rooney es
te cel care a avut ideea 
acestui proiect.

în episodul pilot, care 
a fost deja propus mai 
multor canale americane 
de televiziune prin ca
blu, frații primesc ajutor 
de la rudele lor, printre 
care și LaToya și Jer
maine Jackson. Ei în
cearcă de asemenea să j 

larifice prejudecățile ca- ; 
re s-au format în jurul i 
iinchiului lor, Michael i 
IJackson.

Sărbătoare I 
la Praga 
Praga - Porțile 
Ambasadei României ! 
în Republica Cehă s-au i 
deschis, miercuri, 
tuturor celor care au 
dorit să guste sar
male românești și să 
bea vin fiert. Institui 
Român de Cultură de 
la Praga a organizat 
o seară românească, ; 
arătând lumii cum 
mănâncă și cum < < 
dansează românul de 
sărbători. La festivități 
a participat și amba- i 
sadorul Gheorghe 
Tlnca.

TOtO își așteaptă în pragul casei, ca în 
fiecare zi, stăpânii să vină de la muncă.

(Firto: FAN)

Turiști spațiali privați
Los Angeles (MF) - Compania Virgin Ga

lactic speră să lanseze prima sa navetă 
spațială turistică în anul 2010, de la o bază 
a cărei construcție va începe anul viitor în 
sud-estul Statelor Unite.

Reprezentanții companiei - care aparține 
miliardarului britanic Richard Branson și 
guvernatorului statului New Mexico, Bill 
Richardson - au anunțat, ieri, că au în
cheiat un acord pentru construirea aero
portului spațial.

Branson a declarat că o sută de oameni, 
inclusiv actrița Victoria Principal (Pamel 
Ewing din serialul „Dallas”, au plătit câte 
200.000 de dolari pentru a fi printre primii 
turiști care călătoresc cu Virgin Galactic.

Se vinde coliba unchiului Tom
Washington (MF) - Coliba unchiului Tom, 

devenită celebră prin romanul scris de Har
riet Beecher Stowe, a fost scoasă la vân
zare la Rockville, Maryland, potrivit 
reprezentanților societății istorice din 
comitatul Montgomery. Casa colonială cu 
trei camere, care are coliba adiacentă, a fost 
cotată cu 990.000 de dolari. Autoritățile 
locale vor să strângă fonduri pentru a o 
cumpăra și pentru a o transforma în muzeu.

Călușari (Foto: FAN)

Dineu cu orez
■ Inițiativa ambasado
rilor americani a încercat 
să amintească de pro
blema foametei în lume.

Roma (MF) - Cei trei am
basadori ai Statelor Unite la 
Roma au decis să lanseze o 
nouă tradiție de sfârșit de an, 
aceea de a servi invitaților 
orez rece și apă.

Inițiativa a fost lansată a- 
nul trecut de ambasadorul 
Tony Hall, acreditat la Orga
nizația Națiunilor Unite pen
tru Alimentație și Agricul
tură, de Ziua recunoștinței.

Hali i-a cooptat, marți sea
ră, pe omologii săi Ronald 
Spogli, ambasadorul Statelor 
Unite în Italia, și Francis 
Rooney, acreditat la Vatican. 
Pe invitație scria explicit: „O 
seară pentru a ne arăta soli-

Mona Lisa nu i
Paris (MF) - Celebrul și 

enigmaticul zâmbet al Mona 
Lisei trădează 83 la sută feri
cire, 9 la sută dispreț, 6 la 
sută frică și 2 la sută mânie, 
au conchis oamenii de știință.

Capodopera lui Leonardo 
da Vinci, care își păstrează 
misterul de 500 de ani încoa
ce, a fost analizată la Uni
versitatea din Amsterdam cu 
ajutorul unui program de 
computer care recunoaște emo
țiile, scrie New Scientist.

Algoritmul utilizat, care a 
fost dezvoltat de cercetătorii 
din Amsterdam în colaborare 
cu cei de la Universitatea din 
Illinois, ține seama de prin- 
cjp^lele trăsături ale chipului 
- de exemplu, arcuirea buze
lor sau ridurile din jurul ochi

Au ascuns
■ S-a demonstrat că 
autoritățile franceze au 
ascuns efectele acciden
tului de la Cernobîl.

Paris (MF) - Un raport de 
expertiză trimis judecătorului 
care se ocupă de ancheta 
privind trecerea norului de la 
Cernobîl, în 1986, pe deasupra 
Franței, arată că nivelul ra
dioactivității a fost „ascuns” 
de autoritățile de control, a 
anunțat o sursă apropiată 
dosarului.

Acest raport definitiv al 
experților Paul Genty și Gil
bert Mouthon a fost trimis, în 
urmă cu o săptămână, jude
cătorului de instrucție Marie- 
Odile Bertella-Geffroy, care se 
ocupă de ancheta juridică

Walker arestat (Foto: EPA)

nând micșorarea masivă 
a bugetului acordat uni
versităților de stat. :

(Foto: EPA)

rece și apă
daritatea cu săracii și cei care 
suferă din cauza foametei”, fi
ind organizat în saloanele re
ședinței ambasadorului Spogli. 
Invitații au primit unul din
tre cele trei tipuri de cartonașe 
cu culori simbolizând cele trei 
categorii de state.

Cei mai norocoși au obținut 
cartonașul corespondând gru
pului de țări bogate, ceea ce le- 
a dat dreptul la un festin. 
Ceilalți au mâncat câte un bol 
de orez, cu câteva boabe de 
fasole.

„în spatele acestei uși, re
prezentanții țărilor bogate -15 
la sută din populație - iau o 
masă fină, servită într-un stil 
foarte pretențios”, a explicat 
ambasadorul Hali. „Nu vor să 
ne vadă”, a subliniat el. 
Spogli a deschis atunci ușa și 
a spus: „Liniște! încercăm să 
mâncăm!”.

lor - și le analizează în relație 
cu șase sentimente de bază.

Mona Lisa (Foto: EPA)

Se măsoară radiația la Cernobîl

începând din iulie 2001. Po
trivit raportului, Serviciul 
central pentru protecția îm
potriva razelor ionizante 
(SCPRI) a obținut date precise 
privind contaminarea radio-

Arestat pentru pedofilie
Phnom Penh (MF) - Poliția 

cambodgiană a anunțat ares
tarea unui australian acuzat 
că a abuzat de șapte băieței și 
că a făcut fotografii cu car
acter pornografic acestor vic
time, cu vârste cuprinse între 
10 și 13 ani.

Damien Walker (26 ani), 
originar din regiunea Mel
bourne, a fost arestat marți, 
în urma unei alerte date de 
organizația neguvernamen
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(Foto: EPA)

activă a Franței, la scurt timp 
după trecerea norului. Or, 
SCPRI a transmis incomplet 
și imprecis aceste informații 
autorităților și publicului, sus
țin experții.

tală franceză „Action Pour les 
Enfants”, a spus Keo Thea, șe
ful adjunct al unei unități de 
poliție pentru lupta împotriva 
traficului cu ființe umane.

Acuzatul era profesor de 
limbă engleză la Phnom Penh. 
El mai vizitase Cambodgia de 
două ori și petrecuse trei luni 
în această țară, înainte de a 
fi arestat. Cei șapte băieței au 
depus mărturii împotriva 
bărbatului.

Dacă autoritățile ar fi avut 
informațiile obținute de 
SCPRI, ar fi putut ordona mă
suri pentru protejarea popu
lației și ar fi înlăturat riscul 
expunerii în principal a copi
ilor mici, susține raportul de 
expertiză.
Bolnavi de tiroidă

Chantal L'Hoir, unul dintre 
președinții Asociației franceze 
a bolnavilor de tiroidă (AFBT), 
a precizat că membrii acesteia 
sunt „mândri de munca des
fășurată de justiție”.

CRIIRAD, laboratorul pri
vat creat după accidentul pro
dus la centrala ucraineană, la 
26 aprilie 1986, a solicitat 
deja, în aprilie 2005, anche
tarea lui Pierre Pellerin, fos
tul director al SCPRI.

pinezi au protestat ieri, 
în Quezon City, condam


