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Cerul va fi mai mult noros. Sunt posi- 
bileprecipitații sub formă de ninsoare.

dimineața la prânz seara

Ne dispare patrimoniul?
JURNAL

Crăciun 
fericit!

f

■ Una dintre cele 
mai valoroase piese 
din Muzeul de la Deva 
a dispărut.

Deva (R.I.) - Sabia de la Boiu, considerată cea mai valoroasă piesă arheologică dintre cele deținute de muzeul

devean, este de negăsit de câteva zile. „Nu știm dacă a fost furată, am constatat că nu mai e de găsit!” spune Cătălin Rișcuța, cercetător al muzeului. „Era depozitată în podul muzeului. Săptămâna trecută a avut loc o spargere la muzeu, dar atunci conducerea nu și-a dat seama dacă lipsește

ceva din patrimoniu. Luni am căutat ceva în depozit și am găsit lucrurile răvășite. Câteva pachete erau împrăștiate pe jos, chiar cele în care știam că se află și sabia respectivă. După părerea mea au dispărut mai multe piese de bronz de acolo, dar nu putem fi siguri până nu verificăm,

trebuie făcut un inventar al pieselor care mai există”.Sabia, ce datează din epoca bronzului, având o vechime de aproximativ 3500 de ani, este extrem de valoroasă, ea fiind considerată un cap de serie, adică în funcție de ea a fost denumită o întreagă categorie de acest tip. /p.3

Crăciun fericit cu CL!
Deva - Dragi cititori, în ediția de astăzi a Cuvântului liber găsiți o inserție de Crăciun, o hârtie specială cu care puteți împacheta 

piiuÂmtiii cadourile pentru cei dragi. 
CwVAg^a Crăciunul înseamnă să primim și să oferim mai multă căldură sufletească! Cu noi aveți numai de câștigat!

CUVÂNTUL LIBER
H Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
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FC CIP Deva, vicecampioană națională la futsal în sezonul 2004-2005 și lideră la zi a Diviziei A, a fost desemnată cea mai bună echipă hunedo- reană a anului. Trofeul oferit de Direcția pentru Sport a Județului a fost înmânat, ieri, președintelui clubului FC CIP, Corneliu Hotăran, și internaționalilor Tiberiu Măgureanu și Gabriel Molomfălean în cadrul festivității de premiere a celor mai buni sportivi hunedoreni. /p.7 (Foto: Traian Mânu)
Activele SIF-urilor au crescut
Activele nete ale societăților de investiții financiare au 
totalizat la sfârșitul lunii noiembrie 4,9 miliarde lei noi.

sută.

Grafka: Cuvântul liber,

Donatori de sânge premiați■ 3D rip donatori dp tru bonurile valorice de nări în decursul anilor■ 30 de donatori de 
sânge cu peste 100 de 
donări în decursul 
anilor au fost premiați.

lor. „Pen-
Deva (I.J.) - în preajma sărbătorilor de Crăciun numărul donatorilor de sânge crește substanțial. Cea mai mare parte a donatorilor din județul Hunedoara o fac pen-

300.000 de lei, care-i ajută să pună pe masă o mâncare mai bună familiei.Ceilalți însă spun că se simt mai bine de fiecare dată după ce donează și este potrivit acum, înaintea sărbătorilor.Din cei 6500 de donatori din județ, peste 30 sunt donatori fidelizați, cu peste 100 de do-

tru aceștia, Centrul, cu ajutorul oficialităților locale, a pregătit o surpriză de sărbători. Darul nostru este simbolic pentru actul lor generos prin care salvează vieți. Pe lângă aceștia au fost recompensați și alți 16 donatori”, spunea dr. Victoria Hălmagi, șefa Centrului de Transfuzie Sanguină Hunedoara.

Aniversare
Deva (C.P.) - Cotidianul „Cuvântul liber" aniversează astăzi 16 ani de existență. De aproximativ un an și jumătate, „Cuvântul liber" face parte din trustul Inform Media, trust ce ocupă locul fi în țară ca volum al tirajului.

sursa: Uniunea Națitinală a Ofganfsmelo? de Plasament Colectiv
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• Pentru pace. ONU a anunțat crearea unei 
Comisii de consolidare a păcii, care să con
tribuie la stabilizarea țărilor care ies dintr-un 
conflict, această inițiativă reprezentând un 
element major al reformei în curs a organi
zației.

A revenit 
în boxă

Bagdad (MF) - Fostul președinte irakian Saddam Hussein și cei șapte coacuzați s-au prezentat, ieri, la înaltul Tribunal Penal irakian de la Bagdad, unde procesul lor va fi reluat. Saddam Hussein și-a ocupat locul în boxa acuzaților, după deschiderea celei de a șasea audieri din procesul său pentru masacrul din localitatea Dujail, situată Ia nord de Bagdad, care a urmat unui atac asupra convoiului său, în 1982. Fostul președinte irakian s-a rugat în fotoliul său, timp de zece minute, în timpul depoziției unui martor al acuzării. Anterior, Saddam Hussein îi ceruse fără succes președintelui tribunalului, Rizkar Amine, întreruperea ședinței pentru a putea să își facă rugăciunea.

Saddam Hussein (Foto: epaj

cuvw

Băsescu în vizită în Irak

George W. Bush
(Foto: EPA)

Nu mai 
scade

; Washington (MF) - ;
j Cota de popularitate 
î a președintelui ameri

can George W. Bush
:* a ihregistrat o crește- ; 

re față de nivelul mi
nim de 39 la sută în
registrat la începutul 
lunii noiembrie, arată 
rezultatele a două 
sondaje de opinie re-

î cent efectuate. Con- 
form unui sondaj

; Gallup comandat de
i CNN și USA Today,

efectuat la sfârșitul î

săptămânii trecute,
; președintele Bush
ț este susținut de 41 la
; sută din populația

Statelor Unite, în i
; timp ce 56 ia sută
= dintre persoanele i

chestionate au spus ;
: că nu sunt de acord i
i cu modul în care ;
? George W." Bush-își î
; îndeplinește atribuțiile. :

Moțiune respinsă
București (MF) - Moțiunea simplă „Guvernul face un cadou de sărbătorile de iarnă: containere și corturi în locul caselor pentru sinistrați” a fost respinsă, ieri, de majoritatea senatorilor, în favoarea ei pro- nunțându-se 43 de parlamentari, în timp ce 71 dintre senatori au votat „împotrivă”.Senatorul PD Dan Cârlan a susținut, în intervenția sa, că moțiunea ar fi trebuit să se numească „Tandemul PRM-PSD face un cadou de sărbătorile de iarnă: lacrimi de crocodil în loc de solidaritate reală cu sinistrații”.Dezbaterile nu au fost lipsite de conflicte între putere și opoziție, o apreciere a senatorului PD Dan Cârlan, care a fost de părere că semnatarilor moțiunii ar trebui să le fie rușine, , generând proteste vehemente din partea opoziției.

■ Băsescu a vizitat ieri 
batalionul de militari ro
mâni dislocat îh zona 
orașului Al Nasiriah.Talii (MF) - Președintele Traian Băsescu a Vizitat, ieri, batalionul de militari români dislocat în zona orașului Al Nasiriah din Irak, șeftil statului acordând, cu această, ocazie, mai multe decorații de război celor aflați în misiune.Vizita președintelui în Irak a fost încadrată într-o categorie mare de risc de către ser
Schimbare 
de trupe

Kabul (MF) - Reducerea contingentului american din Afganistan va fi compensată de trupe NATO pentru menținerea păcii, care vor fi desfășurate în 2006.Pentagonul a confirmat, marți, că secretarul american al Apărării, Donald Rumsfeld, a ordonat reducerea numărului trupelor americane din Afganistan, în primăvara anului 2006, când vor ajunge la 16.000 de militari, față de 19.000 în prezent. Decizia a intervenit după ce NATO a acceptat să își extindă misiunea și în sudul Afganistanului, unde talibanii și insurgenții acționează cel mai puternic, și să mărească numărul trupelor de menținere a păcii, de la 9.000 la 15.000 de militari.

viciile secrete, din acest motiv existând o impresionantă desfășurare de forțe pe tot parcursul deplasării.Băsescu a fost însoțit de consilierii prezidențiali Glau- diu Săftoiu și Sergiu Medar, ministrul Apărării, Teodor Atanasiu și șeful SMG, Eugen Bădălan.
în tabărăPrima vizită a avut loc la comandamentul Diviziei multinaționale Sud-Est, unde președintele a avut o scurtă discuție cu comandantul Forței

Multinaționale din Irak, generalul George Williams Casey jr. (SUA), comandatul Diviziei Multinaționale Centru-Sud generalul maior Piotr Czerwin- ski șl generalul italian Roberto Ranuci, responsabil de cei 405 infanteriști români care acționează sub comanda sa.Ulterior, Băsescu s-a deplasat la tabăra soldaților români aflați în misiunea din Irak de la jumătatea lunii august. Membrii Batalionului 20 Infanterie din Craiova acționează in teatrul de operațiuni din Irak sub numele Scorpio

nii negri. Ei l-au întâmpinat pe șeful statului spunând că această vizită este un cadou de Crăciun, pentru ei.în tabără, Băsescu a făcut poze cu soldații. Președintele s-a deplasat apoi la sala de mese, unde a mâncat alături de soldați.Militarii vizitați de Băsescu desfășoară operațiuni de patrulare, pază și escortă, precum și misiuni de recunoaștere. Cu ocazia vizitei la acest batalion din Irak, președintele Băsescu a acordat mai multe medalii.
\ _ V

1 ■ x KT

<< A1

n ist

Abuzurile comuniste 
vor fi investigate
■ Guvernul a aprobat în
ființarea Institutului de In
vestigare a Crimelor Co
munismului în România.București (MF) - Crimele, abuzurile și actele de încălcare a drepturilor omului pe întreaga durată a regimului comunist în România vor fi investigate și identificate de către un institut special, care va sesiza organele de cercetare penală pentru a se lua măsuri în aceste cazuri, a decis Guvernul.în ședința de ieri, Executivul a aprobat înființarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România, o structură care va

analiza regimul comunist și sistemul de putere din acea perioadă din punct de vedere instituțional, va prezenta activiștii de partid, ofițerii și ma- gistrații care lucrau în cadrul aparatului de represiune și va identifica abuzurile și crimele săvârșite, ordonate sau inspirate de către aceștia.Conform actului normativ, institutul va evidenția natura relațiilor dintre activul de partid și fosta Securitate, precum și dintre aceasta și celelalte verigi ale sistemului represiv din România, va descrie modul de organizare și de funcționare a acestor instituții în administrarea actului de poliție politică, va centraliza date, documente și mărturii.

Calomnia și insulta, 
dezincriminate

București (MF) - Senatorii au decis ieri să dezincri- mineze infracțiunile de insultă, calomnie, adulter, vagabondaj și cea de defăimare a țării.Ei au adoptat, cu amendamentele formulate de Comisia juridică a Senatului, proiectul de lege de modificare a Codului Penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi.Potrivit deciziei senatorilor, pentru prima dată în legislația românească a fost consacrată instituția răspunderii penale a persoanei juridice.Potrivit expunerii de motive a proiectului de lege,

reglementarea acestei instituții a fost determinată de ’ faptul că România și-a asumat această obligație la recomandarea Comisiei Eu-; ropene.Potrivit unui amendament adoptat de senatori, comunicarea sau răspândirea, prin orice mijloace, de știri, date sau informații false ori de documente fal-j sificate, dacă prin acesta se, pune în pericol siguranța, statului, se va pedepsi cu închisoare de la unu la cin-, ci ani.Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în ca-, litate de primă Cameră sesizată. )

Un an cu „prietenul 
rațelor"
Miaon Beteg____________________________________
miranbeteg0yahoo.comUn prozator neamț, Walter Weller - kafkian de pe vremea Zidului Berlinului - are o povestire botezată O întâmplare nemaipomenită. într-o țară fără nume și nu foarte mare, domnul Schulze-Waldau reușește să insufle, în scurt timp, întregii populații o variantă clinică a „conștiinței arheologice". Nu puteai fi un bun cetățean dacă nu băteai coclaurile pentru a căuta cioburi. Când nu mai au unde fi depozitate fragmentele din pământ ars,

acestea sunt mărunțite și aruncate. Cineva le aruncă, amestecate cu firimituri de pâine, înaripatelor. Așa se naște, în conștiința publică, un personaj fabulos, numit de ziare „prietenul rațelor".
Anul de guvernare a Alianței DA și prestația președintelui Băsescu mi-au amintit permanent de povestirea lui Weller și de „prietenul rațelor". O bună parte din popor a fost entuziasmată. Presa scrisă, televiziunile,

oamenii simpli, miniștrii, procurorii, analfabeții, doctoranzii, toți am început să scormonim după cioburile vechilor guvernări, depunându-le într-un fel de muzeu al ororilor politico-eco- nomico-financiare, cu care eram convinși că Alianța știe ce să facă. Ușor, ușor ne-am dat seama însă că reprezentanții noii puteri încep să se simtă bine în acest muzeu al disfuncționalități- lor. Că din toate fragmentele pe care opinia publică le adună, ei le selectează doar pe cele care-i deranjează în încercarea de a pregăti, din timp, un viitor muzeu al aberațiilor propriei guvernări. Alianța DA a trecut și ea la mărunțirea cioburilor. S-au găsit multe vestigii ale clientelis- mului pesedist. Alianța a analizat

aceste urme, a ținut un discurs sforăitor care ne-a împroșcat cu salivă portocalie, apoi a început să-și clădească, trainic, propria rețea clientelară. După inundațiile din acest an, au ieșit din mâl, la soare, toate batjocurile pesediste. Geografia dezastrului pesedist ar trebui introdusă ca o materie obligatorie în școli. Din păcate, recenzând disperarea, actualu[ Guvern, de fapt, învață. învață tehnica batjocurii și a rânjetului satisfăcut. Somnambulismul pesedist primește carte de muncă ștampilată de Alianța DA. Devenim o țară fără certitudini.Nu mi-aș fi închipuit că voi ajunge să scriu: pe vremea PSD- ului era măi bine. Mai suporta

bil. De ce? Pentru simplul motiv că mai puteam spera. Mai aveam o opțiune. Mai aveam o alternativă. Suportam boala pentru că bănuiam că există medicamentul. Mărturisesc că nu mai aștept, acum, nici măcar alegerile. De PSD mi-e groază. De Alianță mi- e silă. De Vadim ori de PNȚCD mi-e milă. Diferența dintre un scuipat tricolor și unul portocaliu e, din punctul meu de vedere, nesemnificativă. Pentru că mi-e lene să părăsesc țara asta, mă antrenez ca, din 2007, să pot suporta chiar flegme cu simbolul Uniunii Europene pe ele.***Punctele de vedere exprimate de colaboratorii ziarului nostru în rubricile de opinii nu coincid neapărat cu cele ale redacției.
JURNALCUVÂW
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• Spiritul Crăciunului. Angajații Consiliului Județean Hunedoara împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara au susținut ieri, în fața copiilor de la Centrul de Plasament Săcel un concert de colinde și le-au oferit copiilor pachete cu cadouri de la Moș Crăciun. (IJ.)
• Daruri pentru toți, Grupa de tineret din Brad a Filialei de Cruce Roșie a județului Hunedoara - Deva pleacă astăzi la Cruceni (corn. Foieni), jud. Timiș, cu un transport de cadouri. Sinistrații cu cei 48 de copii vor primi daruri consistente și vor avea, prin această inițiativă, și câte un brad. Valoarea transportului este de 3.000 lei RON. (S.B.)

„lisus se naște 
pentru toți"Brănișca (S.B.) - Inițiativa elevilor din clasele a IH-a A și a IlI-a D, de la Școala Generală „Andrei Mureșanu” Deva, de punere în practică a Proiectului Umanitar, lansat în urmă cu patru ani, continuă. Ei au pregătit daruri și un spectacol de Crăciun pentru bătrânii de la Căminul Spital Brănișca. „Intitulat „lisus se naște pentru toți”, proiectul se derulează prin voluntariatul elevilor și cu sprijinul cadrelor didactice. Darurile care au ajuns azi la cei 90 de bătrâni sunt pregătite de copii, cărora nu li s-a părut că realizarea acestui lucru este ceva greu”, susține Petronela Luncan, coordonator de proiect.

Alături de bătrâni (Foto: CL) i

16 ani 
de la 
Revoluție 
Deva (S.B.) - Cu 
prilejul împlinirii a 16 
ani de la Revoluția 
Română din Decem
brie 1989, în județul 
Hunedoara se vor 
desfășura adunări 
comemorative și ce- 
remonialuri religioa
se. Vor fi evocate 
evenimentele respec
tive precum și cei 
care s-au jertfit pen
tru idealurile 
românilor. Asociația 
Județeană a Luptă
torilor din Decembrie 
1989 Hunedoara a 
pregătit la Deva, un 
ceremonial care va 
avea loc în Parcul 
Opera, la Troiță, la 
ora 12. Manifestări 
asemănătoare se vor 
derula și în munici
piul Hunedoara) la 
Troița din centrul 
vechi (între Catedrala 
Ortodoxă și Primărie), 
cu începere de la ora 
11.00, și în munici
piul Orăștie, în fața 
Catedralei Ortodoxe, 
de la ora 14.00.

Centru IT, la Brad
Brad (I.J.) - Centrul de pregătire în ) tehnologia informației (CPTI) s-a deschis, ieri, la Brad, în prezența autorităților locale. Acțiunea a fost organizată de Asociația „Maria” din Brad împreună cu Microsoft Unlimited Potential și Fundația EOS România din Timișoara. „Centrul își propune să contribuie la atenuarea diviziunii digitale și să aducă o schimbare în bine în viețile membrilor din comunitate prin acces nelimitat la noile tehnologii de informație și comunicații. Proiectul vizează întreaga comunitate, încurajând fiecare membru al comunității să acceseze resursele din cadrul CPTI în încercarea de a-și îmbunătăți abilitățile tehnologice”, precizează Mariana Pavel, președinta Asociației „Maria” Brad.

Indiferenta ne lasă săraci!
■ Cele mai valoroase 
obiecte de patrimoniu 
hunedorene dispar 
rând pe rând.

Raluca Iovescu, Mikaela TăMAȘDeva - Deși dispariția acestui obiect valoros a pus pe jar atât autoritățile cât și muzeul devean, cercetătorul științific Cătălin Rișcuța ne asigură că evenimentul în sine nu iese din cadrul întregii situații în care se află patrimoniul hune- dorean. „Se înscrie pe aceeași linie a faptelor care se întâmplă în acest domeniu în ultimul timp: furturile din patrimoniu sunt deja la ordinea zilei. Totul pleacă de la starea de indiferență, neglijență, modul în care este tratat patrimoniul și oamenii care lucrează în domeniu. Este poate un caz mai spectaculos, dar el nu face decât să se înscrie în imaginea de ansamblu a culturii noastre, evenimentele de acest gen fiind mult mai multe”.Totodată, cercetătorul consideră că datorită valorii de
Garda în școliDeva (R.I.) - Azi are loc a treia acțiune din cadrul proiectului inițiat de Garda de Mediu Hunedoara împreună cu trei școli din județ: Șc. Gen. „Andrei Șaguna”, CN „Decebal” și Colegiul Economic „E. Gojdu”. Proiectul se axează pe teme de protecție a mediului și are trei secțiuni: desene și picturi, eseuri și o lucrare practică realizată din materiale reci- clabile. Ieri, la C.N. „Decebal” peste 100 de elevi au participat la proiect, după spusele lui Cristian Moldovan, comisar șef al Gărzii de Mediu.

Obiecte din bronz datând din aceeași perioadă cu cele dispărute de la Deva (Foto: cupatrimoniu sabia ar fi trebuit să facă parte din obiectele de tezaur și să beneficieze de măsuri sporite de securitate.
Sesizare fără plângereCu toate că este deținătorul unor piese extrem de valoroase Muzeul din Deva nu are șpații corespunzătoare pentru a proteja piesele pe care le deține, neexistând decât un spațiu securizat și acela, șe pare, gol! în plus pătrunderea în spațiile muzeului nu e deloc o între

prindere dificilă, instituția nedispunând de o protecție eficientă. De altfel, întreg spațiul muzeului nu oferă medii corespunzătoare de lucru și depozitare.Lucrurile trenează, se pare, de mulți ani. Obiectele de patrimoniu nil s-au preluat, de către generațiile de directori care s-au perindat la conducerea instituției, cu procese verbale de predare-primire, astfel că situația bunurilor deținute nu este prea clară nici pentru instituția care le

are în grijă. „Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, Compartimentul patrimoniu au fost sesizați de conducerea muzeului despre o spargere care a avut loc la MCDR. Până la această oră nu a fost depusă plângere, deoarece angajații muzeului lucrează la inventarierea obiectelor, pentru a stabili ce lipsește”, a declarat inspector principal Magda Popa, purtătorul de cuvânt al Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara.
Concert de colindePui (T.S.) - Peste 500 de copii au participat la un concert de colinde în comuna Pui. La cea de-a treia ediție a concertului de colinde organizat în comună au participat elevi din școlile generale, primare și de la grădiniță. Concertul, închinat sfintelor sărbători, prezentat în jurul pomului de Crăciun, a adunat toată suflarea comunei. în încheiere, elevii Școlii de Artă Populară împreună cu artiști consacrați au încân

tat asistența cântând colinde tradiționale. La spectacol a participat și președintele Consiliului Județean, Mircea Moloț.„Colindele cântate astăzi ne-au transmis ceva din puritatea copiilor noștri. A fost un spectacol deosebit de reușit pe câre îl vom organiza an de an. Pentru fiecare dintre elevii colindători am pregătit un cadou special de sărbători”, a declarat primarul comunei Pui, Victor Stoica.

Expoziție de iarnăDeva (S.B.) - în buna tradiție a Filialei Uniunii Artiștilor Plastici - Hunedoara - Deva, în fiecare iarnă este deschis un „Salon de lamă”. Vernisajul „Salonului de lamă 2005” s-a derulat ieri, la ora 17.00. Expoziția din acest an cuprinde lucrări de grafică, pictură, teracotă, 
sculptură, lucrări în tehnică mixtă și icoane, într-un fel de bilanț al activității artiștilor hunedoreni pentru anul 2005. Lucrările aparțin membrilor UAP Deva și mai multor tineri artiști aspiranți la ocuparea unui loc în uniune.

Miliarde de lei restanțe 
pentru profesori
■ „Banii care au fost 
luați de la profesori, 
din 2003, se regăsesc 
azi în asfalturi".

Raluca Iovescu
raluca.iovescu@infarmmedia.roDeva - Peste 200 dintre procesele intentate de profesori pentru recalcularea corectă a salariilor au fost câștigate până acum, potrivit liderilor Sindicatului învățământului Preuniversitar din Hunedoara. Suma totală pe care dascălii așteaptă să o primească în prima jumătate a anului următor este de 60 de miliarde de lei net. „De exemplu, un profesor debutant va

primi în jur de 500000 de lei, în timp ce un profesor în pragul pensiei va primi până la două salarii”, precizează Paul Rusu, liderul SIP. „O parte din primării au făcut recurs la Curtea de apel din Alba Iulia, cele din Hunedoara, Deva, Brad și CJ. în principiu, primăriile sunt de acord cu aceste plăți, dar cer modificarea dispozitivului; ele n-au nici o vină, singura lor atribuție fiind distribuția fondurilor. Noi am cerut bani pe 21 de luni, începând din 2003, iar Guvernul ne va da diferența pe încă 15 luni - bani ce ne vor parveni lunar.Făcând un bilanț al acestui an, din punct de vedere sindical, organizația județeană are

Profesorii au organizat în acest an ample manifestări de protestcirculație a informației în rân-satisfacția creșterii numărului sindicaliștilor din învățământ, cu aproximativ 400, și a gradului de solidaritate manifestat în timpul grevei, cu o medie de 70% de susținători în rândul dascălilor. Nemulțumirile se leagă de proasta
dul sindicaliștilor din învățământ, datorată numeroaselor „filtre” care se interpun între informația brută și felul în care ea ajunge la membrii de sindicat”, a mai spus Paul Rusu.

Proiect pentru țara Hațegului
■ CJ Hunedoara are în 
vedere înființarea unui 
Birou de Turism la 
nivelul județului.Densuș (D.I.) - Primarul comunei Densuș, Sorin Ște- foni, a propus conducerii CJ Hunedoara, la ședința din această săptămână, inițierea unui proiect de hotărâre pentru punerea în valoare a Țării Hațegului. „La ora actuală nu există hărți și plăcuțe indicatoare pentru identificarea zonei și a monumentelor istorice de pe teritoriul aces

teia. Mulți turiști au probleme din acest punct de vedere atunci când doresc să viziteze obiectivele, pentru că nu știu cum să ajungă la ele și nu au informații despre istoricul acestora”, a spus Ștefoni. Mircea Moloț, președintele CJ, a precizat că se lucrează deja la un asemenea proiect: „Vom înființa un Birou de Turism care să se ocupe de punerea în valoare a obiectivelor”. Vicepreședintele CJ Dorin Păran a completat că pentru semnalizarea întregului județ sunt necesare aproximativ 30 de miliarde de lei vechi.
extragerea la concursul destinat abonaților. Câștigătorii sunt din Deva și se numesc: Anișoara Tov Stoica (centră® termică); Aure! Pop (excursie la cabana Floare deI stâncă din Munții Retezat): Carmen Wander (televi- ! zor color). Felicitări! (Fote: Iraian Mânu)

mailto:raluca.iovescu@infarmmedia.ro
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Sotstiftol dt taM
1639 - S-a ntscut Man-Baptiste Ricine, etate al literaturii 
franceze țm> 1699X

I1SB - S-i nlscut Gtaamo Puednl, 
con^waitw Hala» (m. 1924).
1M9 - S-a Macul Nthfo Crainic, scri
itor, publicist fi eseist, directorul revis
tei «Gândirea». ;
19X7 - A fost taființitâ SotiMMH de

Dtateune tatitofonteâ din Romlrta fotados, SoctetKM 
Români de tadtodNUztane).
ItaB-Se anunți fuga dtetatorutai Ntadta Croușescu Sa 
constituie Frontul Sateârl Națtenah (FSN). lan Itescu citind 
la posturile da radto $1 televiziune .Comunicatul cltre țari 
al Consiliului FSN", care avea sa principale obiective: 
instaurarea unui sistem democratic șl pluralist de 
guvernământ; organizarea de alegeri taera ta luna aprilie; 
separarea puterilor legislativi, executivi șl judecltoreascl 
ta stat
1969 - A fost ttactai tanti Brandenburg din Berlin, sim
bolul unității germane. Imediat dupâ acaea, au fost 
deschise și granițele dintre orie doui state germane.
19*9 - A murit scriitorul Samuel Beckett (foto) (n. 1906).

UDF11FA VIImIvIImII
-9°
minim

-5°
maxim

Prognoza meteo pentru astăzi:
Cer mai mult noros. Posibile precipitații 

sub formă de ninsoare. Maxima va fi de 
■5°C, iar minima de -9°C.

Prognoza pentru două zile;
Vineri. Cer noros. Vântul va bate slab. 

Ninsori slabe. Maxima va fi de -3°C, iar 
minima de -8°C.

Sâmbătă. Cer temporar noros și o tem
peratură maximă de -2°C. Minima va atinge 
valoarea de -6°C.

Calendar Creștin-Ortodox_______________________
Sf. Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului; Sf. Mc. Anas
tasia

Calenda — .a!'-
Ss. Francisca Cabrini; Flavian

«J "* Greco-Catollc___
S Anastasia

Ml

Balanți
Astfizl va trebui să munciți ore suplimentare. Doar așa veți
putea termina proiectele mal repede, ceea ce vă va aduce
aprecierea superiorilor.

Scorpion

un efect deosebit $1 benefic.

: ■ ■
« < • • V» W W W V <t

&

-ar
fvn

MK
■

Berbec
Astăzi veți obține cele mal bune rezultate, dacă veți munci
icaiă. Seara preferați campania prietenilor aproplațl ți a 
familial,

Taur
Allturațl-va celor ca» vl pot ajuta în realizare» planurilor. 
Cunoștințele pe care le veți căpița vă vor consolida repu
tația fn fața prietinilor.

dte®nnl. ——„— .....
«ncercați sa vâ îndreptați eforturile cltre proiecte cremoare 
|l nu mal pierdeți toata ziua cu fleacuri. Rațiunea vl ajlftă 
si desclrcațl energia acumulatâ.

Recentele probleme cu aparatele electrocasnlce au ajuns 
să vă scoată din sărite. Spre seară vi calmați cu ajutorsil 
unal cunoștințe

Fecloar*
Limitările din punct de vedere financiar nu vor fl atât de 
rele pe cât par. Puteți foca rost de venituri suplimentare 
dacă lucrați mal mult.

Fiți precaut atunci câno mergeți pe străzi, mal ales u _ 
locuiți într-o zona aglomerată, Nu vi lăsați Intimidați de 
ceilalți pentru ci nu e bine,'

Sigetitar ......................... ....................... ..................
La serviciu vi s-a dat în griji un proiect cai» trebuie tw-

Capricorn__  :_____________
îmbunătățirile făcute în casă vă vor spori confortul șl va 
strânge familia la un loc. A;teptațl-vă la cheltuieli mai 
mari decât ați anticipat.

Vlrsător

Nu aveți o zl prea bună, din punct de vedere seirtimenfol. 
Nici cu banii nu stați grozav, c rudă apropiată vă va scoate 

. din Impas. 'T. rte.

PRO TV

Energie electrică _ _
Astăzi nu se întrerupe furnizarea energiei electrice.

7M Jurnal TVR
Sport Meteo 

7:55 Eunxfispecer 
8.-05 Isabel 1h căutarea 

□iubirii 
8:55 Culori: Argintiu

l<4L.

Pești
Puterea dumneavoastră se concertare «• face ăă Rp InvSli- 
at de toți colegii. Puteți începe tin nou proiect, deosebit 
de profitabil.

X

Gaz metan_____________ _______ ________ .
Furnizarea gazului metan va fi întreruptă astăzi, în Deva, 
între orele:
9.30 - 12.30 pe B-dul Decebal, bl.R, sc.E.

Apă _ ______ ________________
Astăzi nu sunt planificate întreruperi în furnizarea apei 
în Deva.

Friptură de porc
Ingrediente: 1,5 kg pulpă de porc, 2-3 linguri de ulei, sare, puțin chimen.
Mod de preparare: Carnea având o peliculă de 1 cm de grăsime se sărează și se lasă o jumătate de oră la temperatura camerei. Se așază în tavă cu două-trei linguri de ulei și cam tot aceeași cantitate de apă; se presară, după gust, cu puțin chimen și se dă la cuptor, focul să fie potrivit. Se unge, din când în când, cu sosul lăsat de came în tavă și, dacă e nevoie, se mai adaugă puțină apă. După o oră sau o oră și jumătate, pulpa e gata. Se scoate, se taie felii și se servește garnisită cu cartofi prăjiți.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

7M Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă, 
doctore 7

9:10 Omul care aduce 
cartea 

____________ ,____ 9:15 Tânăr și neliniștit (r) 
920 Succes România - Pia- 10fl Domnul șl doamna 

tra Neamț
930 Teleshopping 

10:00 Interes general (r) 
11.-00 Mic, darvoinlc (r) 
1130 Ochiul tragic

(reluare)
1230 Profesioniștii (r) 
1330 Desene animate: Club

_ Disney 
14W «nai TVR Sport

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

limba germană 
16:55 Constmind

>3 impasibilul (IV) 
17:50 Familia lui

lisus (I) 
18:00 Succes România -

Piatra 
Neamț 

18:50 Tragerile Joker și Loto
5/40 

19:00 Jurnalul TVR

in

Smith
11:15 Bucătăria 

lui Radu (r) 
11:45 Promotor 
12:15 La Bloc 
13:00 Știrile ProTv 
1345 Secretul lui 
’’’Nemesis

(comedie, România, 
1986)

16:00 Tânăr și 
▼S neliniștit Cu: Eric

Braeden, Joshua Mor
row, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather 
Tom, Melody Thomas 
Scott

17:00 Știrile ProTV 
Vremea

17:45 Teo 
1845 Dăruiești și

câșugi
19:00 Știrile ProTV Sport. 

Meteo. Cu: Andreea
Esca

630 In gura presei 
7:00 Observator.

Sport
8:00 Canalul de știri 

lOSOÎngura 
presei (r) 

s 10:30 Concurs 
interactiv 

12:15 Dădaca 
13:00 Observator 

cu Simona 
Gherghe 

1345 Ziua judecății.
Emisiune de divertis
ment (r) 

15:15 Vwere - A trăi cu pasi- 
Sune 

16:00 Observator 
1645 Anastasia y 
17:45 9595-Te 

învață oe 
să fed. Cu dr. Cristian 
Andrei

1 0830 CeZar și Tipar 09:00 
Rebelii (s, r) 10:00 Tonoma- 
tul DP 2 11:40 Pasiuni (s) 

; 12:40 Verdict: Crimă (s) 1330
Teleshoping 14:00 Desene 

! animate 1430 Aventurile lui
Shirley Holmes (s) 15:00 

, ’ împreună în Europa 16.00 Jur- 
(' naiul TVR 1630 Tribuna par

tidelor parlamentare 17:00 
j s Moștenitoarea (s) 18:00 Omul 

între soft și moft - reportaj 
'! 20051M0 Revoluția în direct 
! s (d) 20dX) Trăsniții din Queens 
’ (s) 2030 Civilizații antice 1 
J 21:00 Bugetul meu 2120 Suc

ces omania - Piatra Neamț 
2130 Jurnalul TVR 2200 Jur
nalul Euronews pentru Româ
nia 22:15 Fetele din Piața 
Spaniei (dramă, Italia, 1997) 
Cu: Romina Mondello, Vitto
ria Belvedere 0005 Spațiul vir
tual (s)

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

0600 Bandiții (r) 0800 Trupul 
dorit (s, r) 09:15 De 3X femeie 
(r) 11.00 Să iubești din nou (s) 
12:00 înger rebel (s) 14:00 
Legături de familie (s) 15:15 
Bandiții (s) 17:20 Rețeta de 
Acasă 17:30 Povești ri 
adevărate 18:25 Vremea de 
Acasă 18:30 împotriva des
tinului (s) 20:30 Lacrimi de 
iubire (s) 2130 Tropul dorit (s) 
2230 De trei ori femeie. Cu 
Mihaela Tatu 00:00 Poveștiri 
adevărate (r) 0100 Lacrimi de 
iubire (r) 02:00 De trei ori 
femeie (r) 03:15 Legături de 
familie (r)

08.30-10.00 Reluarea emisi
unii din ziua precedentă

20:15 1989: Sânge și catifea
(IV)

21:15 16 de la
Revoluție Talk-show cu

,aRodica Culcer Invitați: 
Ion Iliescu, Emil Con- 
stantinescu, Petre 
Roman, Silviu Brucan, 
Gelu Voican Voicules- 
cu, Claudiu lordache 
ș.a.

23.00 Jurnal TVR
Sport Meteo 

2330 Petro și Pavel
(I) Documentar 
despre viața 
Arhanghelilor Petru și 
Pavel

035 Ofițer Karen 
120 Interes 

general (r)
2:10 Jurnalul TVR 
3:05 Culori (r)
335 Urmărie In pădure
I j (horror, coprod., 1980) 

5:00 Familia lui lisus (I) (r) 
5:55 Destine secrete 
640 Teleshopping

20:15 Academia de poliție 4 
(comedie, SUA, 1987) 
Cu: Steve Guttenberg, 
Bubba Smith, Michael 
Winslow, David Graf. 
Echipa de șoc a Aca
demiei de Poliție revi
ne pentru o nouă con
tinuare a acestei co
medii de mare succes.

22:15 la Bloc
23:00 Știrile Pro TV Sport 
2345 CSI: Miami. Cu: David

Caruso, Emily Procter, 
“Rory Cochrane, Adam

Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim 
Delaney, Jonathan 
Togo, Sofia Milos 

ISO Omul care aduce 
cartiM

1:00 Știrile Pro TV 
2JX1 Secretul lui Nemesis 
“(comedie, România, 

1986, r)
4fl0 CSI: Miami (r) 
5J0 Domnul șl doamna 

•S» [r)

18:55 Știrile 
sportive

1900 Observator 
cu Alessandra 
Stokescu și Lucian 
Mândruță.
Sport. 
Meteo

20:15 Revanșa statuilor 
Divertisment cu Pepe 

2200 Secretul Măriei 
2300 Observator

030 Țintă perfectă
. ^(acțiune, SUA 1997) 

Cu: Daniel Bernhardt, 
Jim Pini (Miguel RDara 
Tomanovich, Robert 
Englund, Brian Thomp
son. Un fost soldat

0700 Programul de știri N24 
07:30 Dimineața cu Răzvan 

J și Dani 11:30 Totul despre
casa mea (r) 1300 Ochi negri 

! (r) 14:00 Jurnalul de prânz 
’ 1430 Țara Iu' Papură Vouă

15:00 Miezul problemei (r)
1630 Succes România - Pia- 

> tra Neamț 1730 Naționala de
bere 18:30 Jurnalul de seară 
1920 Sport Național TV 1945
Țara lu' Papură Vouă 20:00 
Cuscrele (s) 2100 Las Vegas:
Banii sau viața (s) 22:00 
Miezul problemei 2330 24 de 
ore Național Tv

08:00 Sport cu Florentina 
08:40 Călătorii îh lumi paralele 
(s) 09:40 Sunset Beach (s) 
1040 Oamenii vorbesc 1130 
Tele RON 13:00 Garito (I) 
14:10 Teleshopping 1445 Ga
rito (II) 16:05 Dragoste și pu
tere (s) 1645 Oamenii voibesc 
17:25 Trăsniți în N.A.T.O. 
18.-00 Focus Prezintă: Magda 
Vasiliu 19:00 Camera de râs 
1930 Da sau nu. Cu Virgil 
lanțu 20:00 Mereu prieteni 
2130 Farsele lui Jugaru 22.00 
Trăsniți în N.A.T.O. 22:30 
Focus plus 2330 Da sau nu (r) 
0000 Călătorii în lumi paralele

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva
1845-20.00 Emisiuni informa
tive

06:00 Realitatea de la 06:00 
06:50 Trezirea la realitate 
10.00 Realitatea de la 10:00 
11:00 Deschide lumea! (r) 
11:30 Realitatea bursieră 
13:15 Deschide lumea (r) 
15:15 Realitatea medicală 
16:00 Realitatea de la 16:00 
17:15 Orașele României 1745 
Editorii Realității 1845 Reali
tatea zilei 20:15 100% Cu 
Robert Turcescu (talk show) 
21:00 Realitatea de la 21:00 
21:45 Bani europeni/Români/ 
Orașe/ Bani de buzunar 22:00 
Cap și pajură 23:00 Politica, 
frate! 2330 Știri Cele mai 
proaspete știri 00:00 Reali
tatea de la 00:00

convertit în mercenar 
se oferă să-și ajute un 
fost asociat însărcinat 
cu protecția unui dicta
tor sud-american. 
Lucrurile nu merg însă 
conform planului, iar 
dictatorul este asasi- 

. nat. Mercenarul rea
lizează apoi că este 
victima unui complot 
cu intenția de a-l face 
răspunzător

200 Concurs interactiv 
3:00 Observator 
400 Vh/ere - A trăi cu

□pasiune (r)

0600 Apropo TV 10:15 Lumea 
Pro Cinema (r) 10:50 Desco
peră România 11:20 Mac 
Arthur (biografic, SUA 1977) 
13:15 Succes România - Piatra 

; Neamț 14:45 Echipa de elită
(s, r) 1700 MacArthur 
(biografic, SUA, 1977) 19:00 

- Terapie intensivă (s) 19:55 Suc
ces România - Piatra Neamț 

; 20:00 Terra 2 (s) 22:00 
} ViduKSF, SUA, 2001) 0000 

: Lumea Pro Cinema

07:00 Viața dimineața 0900 
Verissimo 10:00 Lumea 
cărților 10:50 Calendar ecu
menic 1100 Ne privește 1200 
Fan X 12:30 Teleshopping 
13:05 Marș forțat 14:00 
Teleshopping 1435 Automo
tor 15:35 Nașul (r) 17.00 
Cuplul conjugal - Ori la bal, ori 
la spital 1800 6! Vine pre
sa! 20:00 Pădureanca 
(dramă, România, 1987) 
2200 Nașul 00:00 Știri 00:15 
Pădureanca (dramă, România, 
1987, r) Cu: Victor Rebengiuc, 
Adrian Pintea, Manuela Hara- 
bor, Șerban lonescu. Adaptare 
după nuvela omonimă de 
loan Slavici.

09:00 Motoare masive. 
Ambarcațiuni 0930 Motoare 
masive, Camioane 10:00 Pla
neta Albastră, Mări înghețate 
11:00 Mistere, Sicilia în fier
bere 12d)0 Motociclete amer
icane, Motocicleta Poliției 2 
13:00 Cazinouri americane 
15:00 Motoare masive, 
Ambarcațiuni 1530 Motoare 
masive, Camioane 16:00 Pla
netele, Viața 17:00 Curse 
18:00 Brainiac: Maniaci ai 
științei 19XX) Bătălia pentru 
Varșovia 20:00 Un nou Pom
pei 2100 Misterioasa moarte 
a Cleopatrei 22:00 Hitler în 
culori 23:00 Curse de stradă 
00:00 Motociclete americane
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mal au program de lucru sâmbăta_____________
2 Ianuarie - agențiile voi fl deschise Intre orele 9-14

24 decembrie - vor fl deschise agențiile care tn mod nor- 
mal au program de lucru sâmbâta______________________
26 decembrie - agențiile vor fl deschise între orele^14 
31 decembrie - vor fi deschise «-.gențllle care în mod nor-

de pe raz
- Vulcan

Deva aparatele radar vor fl amplasate pe Galea Zaran- 
dulul - B-dul 22 Decembrie - Sântuhalm - Crlstur

dare mai pot fi întâlnite șl pe principalele artere rutiere 
raza localităților Brad - Hațeg - Orâștle - Petroșani

Cursul valutar BNR - 81.IS.H
1 dolar
1 euro___________________________________________3,6588 lei
1 gr. aur 48,9231 lei

3,0790 lei

Societatea

2. SIF1 BANAT<R1$ANA 2,3500
3. TIV

înch
1. SNPPETROM

4. BRD
1,2300 -0,81

13,9000 0
5. IMPACT 0,4350 +1,16
6, AZOMUREȘ 0,2300 -2,54
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,9700 +0,52
8. ROMPETROL oprit________ ■

RAFINARE (RRC) , ___________ ___
9. HABER___________ oprit _____________
10. BCCARPATICA 0,5700 -0,87
11. DECEBAL 0,0077 -4,94
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

■ în această perioadă 
împrumuturile sub 
formă de descoperit de 
cont devin tentante.

Clara PAs
d«r*j»tentorfflm«Hi.ra

Deva - Descoperitul de cont este în fapt o sumă pusă la dispoziția posesorilor de cârduri și de regulă reprezintă echivalentul a trei salarii. Ce trebuie știut atunci când se apelează la acest „împrumut”. „Dacă nu ai bani In cont ești considerat rău-platnic și intri în baza de date a Biroului de Credit. Prin urmare, nu mai poți obține alte credite”, spun specialiștii. Pe de altă parte, e relativ greu de urmărit suma existentă cu adevărat în cont, ceea ce aduce clientul în situația că, practic, nu mai are control asupra propriului
întâlniri cu șomerii de la sate

Jucați Sudoku împreună 
cu Cuvântul liber!Ziarul nostru introduce un nou joc, care a făcut deja furori pe întreg globul: Sudoku.Ce înseamnă Sudoku? Cuvântul provine din japoneză și se traduce prin „O singură cifră”. „Su” înseamnă „cifră”, iar „doku” „unul singur”. Sudoku este forma prescurtată pentru „Suuji wa dukoshin ni kagiru” (cifrele trebuie folosite o singură dată).Regulile jocului sunt foarte simple și nu necesită calcule matematice. Sudoku se compune din nouă blocuri de pătrățele, de câte 3 x 3. în fiecare bloc sunt câteva cifre între 1 și 9, stabilite dinainte. Acestea trebuie completate cu cifrele lipsă, în așa fel încât fiecare număr să figureze o singură dată.De asemenea, cifrele de la 1 la 9 trebuie să figureze o singură dată atât pe rândurile orizontale cât și pe coloanele verticale ale celor nouă blocuri luate împreună.Pentru cititorii care doresc să se familiarizeze, cu Sudoku, publicăm alăturat un joc de exercițiu. Pentru a putea verifica dacă ați procedat corect, găsiți soluția în pagina 6. în zilele ce urmează, vom mai publica câteva exerciții de acest gen, urmând ca. de săptămâna viitoare să găsiți în fiecare număr al ziarului nostru un joc Sudoku nou, rezolvarea sa fiind publicată a doua zi.

■ AJOFM Hunedoara a 
organizat întâlniri cu 
șomerii de la sate, din 
septembrie.

Deva (I.J.) - întâlnirile au avut loc între specialiștii agenției, autoritățile publice locale și agenții economici din zonă. Programul început în luna septembrie a acestui an se adresează șomerilor și persoanelor defavorizate din comunele hunedorene. în urma întâlnirilor, șomerii au fost consiliați în vederea angajării lor. „Astfel de întâl
Depozitarea
M Calitatea cartofilor 
depozitați în pivnițe și 
silozuri poate fi depre
ciată de dăunători.

Clara PAs
clara.pas@lnformmedla.ra

Deva - Atacul nematodului tulpinilor și tuberculilor de cartof poate fi recunoscut prin apariția unor pete de culoare albă la început, care mai târziu devin cenușii și se unesc între ele. în dreptul acestor pete epiderma se usucă, crapă și dedesubt țesutul se necrozează. Tuberculii devin astfel mai sensibili la instalarea unor bacterii și ciuperci. Același mod de atac îl are și nematodul auriu al
9 1 2 6

8 4 1 9
4 9 6 1
2 4 6 9

8 9 1 5
9 5 7 3
3 6 7 1

1 9 3 8
4 8 6 2Completați grila în așa fel încât fiecare rând orizontal și fiecare coloană verticală, precum și fiecare bloc de 3 x 3 luat separat să conțină cifrele de la 1 la 9.

Cadou pentru 
12 școli

Hunedoara (I.J.) - Reprezentanți din toate școlile generale din municipiul Hunedoara - și sunt 12 la număr - au primit ieri din partea organizației PD Hunedoara cadouri de la Moș Crăciun. Șapte reprezentanți din fiecare școală, însoțiți de un profesor, au colindat la sediul partidului. „Ne-au colindat foarte frumos, iar pentru prestația lor au primit fiecare câte un cadou de la Moșul. Vineri, studenții și tinerii pediști din Hunedoara vor împărți 40 de cadouri pentru bătrânii de la Azilul de Bătrâni din localitate”, spunea Florian Capotă, președintele Organizației de Tineret PD Hunedoara.

de cont

(Foto: Tralan Mânu)salariu. Datorită faptului că descoperitul de cont e un împrumut fără garanții, care se acordă relativ ușor, dobânzile aferente acestuia sunt uneori cu 3-4 puncte procentuale mai mari decât dobânzile la creditele de consum. Iar dobânzile penalizatoare sunt foarte mari. Unele 
niri au fost organizate în 54 de comune hunedorene. Au participat 14 agenți economici, fiind identificate 316 locuri de muncă vacante. în total au fost înscrise în baza noastră de date 849 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Dintre acestea, 90 se află în șomaj de lungă durată, iar 169 sunt romi. 5 persoane au fost încadrate în muncă cu ocazia acestor întâlniri, iar 423 au fost cuprinse în programele de măsuri active derulate de noi”, susține Vasile Iorgovan, directorul AJOFM Hunedoara. 

cartofuluicartofului, care se poate răspândi prin sămânță, apă de irigație sau vânt și care atacă atât în depozite cât și pe câmp. Pagube produce de asemenea melcul fără cochilie, care se hrănește cu tuberculi de cartof, producând rosături sub formă de orificii mari, neregulate. în spațiile de depozitare se mai întâlnesc frecvent molia de cămară și molia zidurilor.
Prevenirea dăunătorilorPentru a preveni infestarea cu acești dăunători recoltarea trebuie făcută pe timp uscat, iar transportul către depozite trebuie să se facă repede, evitându-se rănirea tuberculilor. Tuberculii recoltați de pe parcele infectate nu se vor

FII INSPIRAT, ALEGE sâ lucrezi ca referent mar- 

keting-publicitate pentru PRIMUL* ANUAR DE 
AFACERI DIN ROMÂNIA. Dacâ vrei sâ-ți fie apre- 

ciat profesionalismul, dacâ ai abilități de cc nunicare și 
negociere, dacâ locuiești în Deva, Hunedoara, irais 
Orâștle, Hațeg sau Petroșani, atunci sunâ la lei. 0254- 
71.22.55 sau 0788/633.862. îți aferim carte de muncâ,

salariu motivam, posibilitatea de a lucra într-o firma 
•ânârâ în plina dezvoltare.

.. . • -. • '• V •
..... «—•;

bănci trimit clientului acasă, în plic, extrasul de cont, din care rezultă eventualul minus față de bancă. în alte cazuri trebuie să te prezinți la una dintre sucursalele băncii ca să ridici extrasul respectiv. La un card de salariu* nu aveți de ce să vă îngrijorați de plata descoperitului de
Cetățenie Democratică

Hunedoara (I.J.) - Finanțat Phare și desfășurat prin Centrul Educația 2000+, proiectul „Cetățenie Democratică” a fost lansat ieri, la Hunedoara. Proiectul implică 5 consilieri județeni, 10 consilieri locali, 10 asociații noriguvernamen- tale și un senator. Acțiunile ce vor urma sunt realizate pe bază de voluntariat și se va desfășura până la 30 septembrie 2006. „Sperăm să consolidăm încrederea hu- nedorenilor în oficialii a- 

Dăunătorii pot ataca tuberculii aflați in depozite (Foto: arhivă)amesteca cu cei proveniți de pe parcele sănătoase. înaintea depozitării, spațiile se curăță și se igienizează, se reglează temperatura și umiditatea prin aerisire în cazul spațiilor neamenajate și prin ventilație în cazul spațiilor prevăzute cn instalații speciale.în conformitate cu regulile de carantină fitosanitară, 

cont, atât timp cât salariul continuă să fie plătit pe card, iar dobânda este retrasă din cont automat. Descoperitul de cont trebuie achitat integral la lichidarea cârdului sau în momentul în care se schimbă locul de muncă, iar salariul nu mai este virat în acel cont de card.
leși. Vom face aceasta prin introducerea unor metode eficiente de lucru între oficiali și societatea civilă. Aceasta o vom realiza prin prezentarea problemelor cu care se confruntă cetățenii aleșilor care se vor strădui în timp util să le rezolve. Ieri s-a ridicat problema locurilor de muncă în municipiu și proiectele care se derulează pentru cetățeni”, declară Florin Capota, președintele Asociației „Act 4 Europe”.

tuberculii proveniți de pe parcelele infestate se vor utiliza pentru consum și industrializare. După recoltare, cartofii infestați se vor trata cu nematicodul Rugby 200 CS în concentrație de 0,2%. Cartofii pentru consum se vor trata pentru prevenirea încolțirii cu produsul Keîm Stop lkg/t tuberculi.

0ÎMS)

am atei
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joi, 22 decembrie 2005
• Crăciun la Deva. Deschiderea Sărbătorilor de iarnă în municipiul Deva va avea loc astăzi, la ora 17.00, în fața Casei de Cultură „Drăgan Muntean". La eveniment vor fi prezenți reprezentanți ai autorităților publice locale, consilieri municipali, primarul Devei și grupuri de colindători. (S.B.)
• Prostituție. Eugenia N., de 16 ani, din Blăjeni, județul Hunedoara, a fost prinsă în flagrant de polițiștii din Orăștie, în timp ce întreținea raporturi sexuale, contra sumei de 30 RON, cu un șofer de tir, în apropierea unui popas turistic din localitate. Este cercetată în libertate pentru prostituție. (M.T.)

Grădinița cu Program Normal Viile Noi din Deva au primit cadouri din partea Primăriei și a polițiștilor de proximitate. Majoritatea copiilor provin din centre deplasament și familii sărace. (Foto: t. Mânu)

Tiberiu Stroia
ti berlu.stroia@infonnmedia.ro

Coșmarurile 
bunicuței

Rămas fără sceptrul de conducător, fostul 
președinte Iliescu nu reușește nicidecum 
să scape și de cucuveaua care i-a bântuit 

prezidențiabilele nopți. Intrat în vălmășagul 
redeschiderii dosarelor mineriadelor și arătat 
cu degetul de Luceafărul Huilei, bunicuța de 
la Cotroceni a simțit cum încet, încet un 
întreg popor va înțelege ferocitatea din spatele 
zâmbetului care l-a făcut celebru. Ferocitate 
care, în numele unei democrații doar de el 
înțelese, l-a făcut să ordone, fără să crâc
nească, venirea minerilor la București. Ga și 
cum minerii reprezentau statul de drept.

Iar în aceste zile, un alt coșmar vine să 
bântuie nopțile fostului președinte. După 
16 ani, un procuror are curajul să arate spre 

Iliescu și să-i pună în cârcă crimele din 
decembrie 1989. Astfel, un lucru cunoscut de 
toți începe să devină oficial. Pentru că Ion Ili
escu nu a.fost nici pe departe salvatorul 
românilor. Ci doar un simplu pion, născut și 
crescut la școala mamei Rusia, care își dorea 
cu tot dinadinsul să pună mâna pe scaunul 
lui Nicolae Ceaușescu. Că nu va răspunde 
pentru faptele sale este clar. Rămâne însă de 
văzut dacă va ajunge la groapa de gunoi a 
istoriei sau dacă generațiile următoare îl vor 
cunoaște ca fiind omul care a răsturnat o dic
tatură pentru a aduce românilor democrația.

Rezolvarea jocului Sudoku 
din pag. 5

9 1 3 2 6 7 5 8 4
7 6 8 4 1 5 2 3 9
4 2 5 8 3 9 6 1 7
2 5 4 3 7 6 1 9 8
3 8 7 9 2 1 4 5 6
6 9 1 5 8 4 7 2 3
8 3 6 7 5 2 9 4 1
1 4 2 6 9 3 8 7 5
5 7 9 1 4 8 3 6 2

Miron Cozma va fi liber!?
■ Magistrații Judecă
toriei Timișoara au 
decis eliberarea condi
ționată a lui Cozma.

Deva (M.S., D.I.) - Magistrate timișoreni au decis, ieri, eliberarea condiționată a fostului lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cozma, aflat în Penitenciarul din Timișoara. Ei au admis astfel propunerea făcută în acest sens de comisia de specialitate a penitenciarului. Decizia Judecătoriei Timișoara este atacabilă cu recurs în trei zile, astfel că Miron Cozma nu va putea fi eliberat din închisoare decât după ce expiră termenul de recurs. Membrii Comisiei de specialitate din Penitenciarul Timișoara au dat, marți, aviz favorabil cererii de eliberare condiționată a fostului lider al minerilor. El a avut posibilitatea de a cere eliberarea condiționată după ce instanța înaltei Curți de Casație și Justiție a decis, la începutul

Miron Cozmalunii decembrie, contopirea pedepselor pe care Cozma le- a primit pentru implicarea în două mineriade. Potrivit procedurii penale, comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate - cu participarea judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, in calitate de președinte - propune eliberarea condiționată ținând seama de mai multe aspecte. Printre acestea se numără fracțiunea din
PC a oferit cadouri

Deva (D.I.) - Deputății hunedoreni ai Partidului Conservator, Ionica Popescu și Liviu Almășan, se află în aceste zile în județ, unde au organizat o serie de acțiuni specifice sărbătorilor de iarnă. Astfel ieri, la Deva, a avut loc o întâlnire a parla

mentarilor conservatori cu cei 12 elevi ce primesc burse din partea acestei formațiuni politice.Tot ieri, în Brad, a fost organizată de PC o serbare de Crăciun, la care au primit cadouri 120 de copii și 60 de adulți.

Liviu Almășan și Ionica Popescu (Foto: arhiva)

Știu că parlamentarii și-au fixat pensiile viitoare. Sunt cuprinse între minim 18 milioane de lei vechi și maxim 35 milioane lei vechi. Mie mi se pare corect. 
Munteanu,
Deva

Ion Pitulescu (Foto: arhivă)pedeapsă efectiv executată și partea din durata pedepsei Care este considerată executată pe baza muncii prestate, conduita persoanei condamnate și eforturile acesteia pentru reintegrarea socială, antecedentele sale penale, precum și posibilitățile de reintegrare a persoanei condamnate.
„Ar fi o greșeală”Eliberarea condiționată din închisoare a fostului lider al minerilor din Valea Jiului,

Miron Cozma, ar fi „o greșeală”, a declarat generalul în rezervă Ion Pitulescu, fost șef al Poliției Române în perioada 1993-1996. „Eu imul nu l-aș elibera, sincer vorbind. A făcut prea multe și are multe dosare din care a scăpat datorită unor mașinațiuni. Chiar și în prezent este cercetat pentru o altă mirieriadă. Are prea multe pentru ca o comisie să poată considera că poate să beneficieze de clemență”, a afirmat fostul șef al Poliției Române.
Am rămas în cursă

Deva (D.I.) - Prefectul județului Hunedoara, Cristian Vladu, ne-a declarat ieri că am rămas în cursa pentru realizarea investiției firmei poloneze Bar- linek, producătoare de parchet stratificat. Este vorba despre o investiție de aproximativ 40 de milioane de euro, firma Barlinek ' (care se situează între primii trei producători mondiali în domeniu) solicitând din partea autorităților punerea la dispoziție a unui teren de 16 hectare, dotat cu utilitățile necesare.

După întâlnirea de ieri de la Agenția Română pentru Investiții Străine (ARIS), Vladu a spus că în competiție au mai rămas, după eliminarea județelor Harghita și Covasna, doar Hunedoara și Caraș-Se-ve- rin. „A fost o luptă acerbă, dar deocamdată nu am pierdut, nimic. Data viitoare » sâ mă duc la ARIS cu primarii de gât, cu toate documentele necesare. Până în luna martie se va decide în ce județ va fi realizată investiția și sper ca noi să câștigăm”, a mai spus prefectul.
*KM& Ce părere aveți despre pensiile pe care și le-au aprobat parlamentarii?

Pensiile lor sunt foarte mari, iar nouă nici măcar nu ni s-au recalculat corect. Mie nu mi-au recalculat sporul de conducere după cum prevede legea. 
Vocașin Nenadov,
Deva

Sunt prea mari pentru că și le-au dat singuri și au avut de unde! Nouă hu ne cere nimeni părerea cam ce pensii ne dorim.
AnonimA, 
Brad

Codul penal a fost modificat
■ Insulta, calomnia, 
adulterul, vagabondajul 
și defăimarea țării au 
fost dezincriminate.

București (D.I.) - Senatorii au decis să dezincrimineze infracțiunile de insultă, calomnie, adulter, vagabondaj și cea de defăimare a țării. Ei au adoptat, cu amendamentele formulate de Comisia juridică a Senatului, proiectul de lege de modificare a Codului Penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi. Potrivit unui amendament adoptat

ieri, comunicarea sau răspândirea, prin orice mijloace, de știri, date sau informații false ori de documente falsificate, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranța statului, se va pedepsi cu închisoare de la unu la cinci ani. O pedeapsă de la 6 luni la 5 ani sau amendă vor primi cei care vor practica discriminarea sau vor instiga la discriminare pe temei de orientare sexuală, opinie, apartenență politică, convingeri, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA.

r-\red că urmeaaă.să X^le facă și pe ale noastre ca pe ale lor, la fel de mari... Avem conducătorii pe care-i merităm. își bat joc de noi, de popor!
COBZARU, 

Deva

Au pensii foarte frumoase dar poate le merită. Noi nu merităm astfel de pensii... Asta pentru că ei le fac și nouă ne dau ce rămâne de la ei.
Petru Onofrei, 
Deva

în urma acțiunilor și controalelor efectuate, polițiștii hunedoreni au aplicat un număr de 116 amenzi la legea circulației, din care 11 la regimul de viteză, au ridicat în vederea suspendării 2 permise și au reținut un certificat de înmatriculare. Au fost constatate 147 de încălcări ale diferitelor acte normative, sancționate cu amenzi de 9.125 RON. (Foto: Traian Mânu)
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• Vacanță activă. Antrenorul Jiului, lonuț Chirilă, a făcut un program de pregătire, pe care să îl urmeze jucătorii până la reunirea echipei, pe 10.01. Minerii trebuie să alerge în fiecare zi și să facă stretching, pentru a nu se îngrășa, Cine nu respectă programul va avea viață grea în cantonamentul programat de Jiul după reluarea pregătirilor. (C.M.)
Cosmin Chetroiu, singurul hunedoreah calificat la Jocurile Olimpice de iarnă, 
care se vor desfășura la Torino în ianuarie 2006

Fără campioană, fără fast

SPORT

CIP în rol de Moș Crăciun
Hunedoara (C.M.) - Șase jucători ai FC CIP Deva împreună cu antrenorul principal Mariufe Rupacici au oferit, ieri, cadouri copiilor cu dizabilități de la Centrul social pentru copilul cu handicap din Hunedoara. Fotbaliștii au pus în sacul moșului, din partea clubului, 24 de pungi cu cadouri, iar Moș Crăciun le-a oferit copiilor, după ce aceștia au prezentat un frumos program artistic, cu colinde, cântece și poezii în română și alte două limbi străine. „Ne-a făcut plăcere că am putut să le oferim puțină bucurie cu ocazia sărbătorilor. Am fost foarte surprinși de eforturile pe care le-au făcut pentru a ne întâmpina conform tradiției cu colinde și poezii”, afirma Marius Rupacici. „Este al treilea an consecutiv, când fotbaliștii de la FC CIP au venit cu cadouri foarte consistente. Cei de aici simt că au devenit copiii de suflet ai fotbaliștilor deveni, iar noi educatorii le mulțumim foarte mult jucătorilor”, afirma Loredana Gherghe, șefa centrului social.

Fotbaliștii de la FC CIP Deva au oferit cadouri 
copiilor CU dizabilități (Foto: Ciprian Marinuț)

Turneu internațional fără 
arbitri
' Deva (C.M.) - Turneul de handbal feminin, organizat începând de ieri, la Sala Sporturilor din Deva, de clubul Cetate are calitatea de a alinia la start echipe de top, dar suferă din cauza absenței arbitrilor. La invitația clubului Cetate au răspuns prezent lidera și lanterna roșie a Ligii Naționale, Rulmentul Brașov și CSM Sibiu, formația din prima ligă maghiară Bekescsaba (Ungaria), însă nu și arbitrii solicitați de oficialii deveni. „Am ajuns în situația ca la coman- cla FRH și arbitrii hunedoreni să faulteze clubul Cetate. Din păcate, nu pierdem doar noi, ci suferă handbalul”, afirma supărat Marian Muntean, președintele clubului Cetate. „Eu am bunăvoință, însă cei de la Cetate nu respectă regulamentul. Nu m-au anunțat la timp (minim trei zile înainte) și nu am putut să asigur arbitrij. în plus, nu am avut acordul FRH pentru a delega arbitrii, întrucât Cetate n-a anunțat turneul la Federație”, preciza Ilie Vizitiu, președintele Comisiei Județene de Arbitri.

■ Festivitatea de pre
miere a celor mai buni 
sportivi nu a fost ono
rată de primii clasați.

Ciprian Marinuț_______________
ciprian.marinut@infonnmedia.ro

Deva - Festivitatea de premiere a celor mai buni sportivi ai anului 2005, desfășurată, ieri, la Prefectura Hunedoara, n-a avut strălucirea de altădată. Unele dintre numele sonore care dădeau anvergură acestei ceremonii au devenit istorie, iar altele nu mai aparțin județului, astfel că dorința Marietei Ilcu, directorul DSJ Hunedoara, de a avea o nouă sărbătoare a sportului hunedo- rean n-a devenit realitate.
An fără succese majoreDe parcă n-ar fi fost de-a- juns faptul că gerformanțele obținute în acest an de sportivii seniori hunedoreni nu au rupt gura târgului, din cauza absenței competițiilor majore, a surprins neplăcut absența primelor clasate în topul pe 2005. Maria Cioncan, desemnată sportiva numărul unu, în ciuda faptului că din septem

Preferă finala Cupei UEFA
București (MF) - Atacantul echipei Steaua, Victoraș Iacob, a declarat, ieri, că dacă ar fi să aleagă, ar prefera să joace finala Cupei UEFA decât să devină campion național, „între finala Cupei UEFA și campionat aș alege finala, pentru că rar poți ajunge acolo. Dacă este posibil acest lucru? Da, jocul nostru, faptul că am terminat grupa pe primul loc fără gol primit ne dau speranțe, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ”, a afirmat Iacob. Atacantul a menționat că Steaua se va lupta cu Dinamo pentru titlul de campioană, dar că nici echipele Rapid, Poli Timișoara sau CFR Cluj nu trebuie neglijate. „Olăroiu are ceva de demonstrat la Steaua și sperăm să-i iasă”, a mai spus Iacob.

Sporturi Olimpice
Seniori______________ ______ '
1. MariqyEioncan (atletism, Siderurgică Hunedoara)
2. Ramona Enache (jude Club Tomas Deva)
3. lulius Poczo (box, CS Constructorul Hunedoara)
4. Cosmin Chetroiu (sanie, CSS Petroșani)______________
5. Gigi Pușcă (tir cu arcul, Min. Aninoasa)
Juniori, cădeți, tineret_______________ ______ __
1. Cristian Lazăr (lupte, CSS Hunedoara) _____________
2. Ciprian Amzuleanu (atletism, CSS Hunedoara)_______
3. Alina Pogăcean (lupte, CSS Deva) _______
4. Alexandra Leuca (lupte, CSS Deva) ________________
5. Cerasela Pătrașcu.(gimnastică, CSS Cetate Deva) 
Sporturi neolimpice, .
Seniori " ' ____________ ___ _____ ‘__
1, Călin Marincaș (karate CS Budo Kurai Hunedoara)
2. Crina Olărașu (karate CS Budo Kurai Hunedoara)

3. George Coca (karate, Dacicus Orăștie)_______________
4. Mihai Hosu (karate, Dacicus Orăștie)_________________
5. Simion Câmpeanu (planorism, Aeroclubul Teritorial Deva)
Juniori cădeți, tineret__ _  ___________________
1. Nadina Hoțea (aerobic, CSS Cetate Deva)____________
2. Carmen Oltean (aerobic, CSS Cetate Deva)
3. Ancuța Lupău (aerobic, CSS Cetate Deva)____________
4. Grigore Sănducu (karate, Dacicus Orăștie)___________
5. Bogdan Perța (aeromodelism, CS Armata Aurul Brad) 
Cei mai buni antrenori în 2005
Ștefan Beregszaszy (atletism, Siderurgica Hunedoara) 
Mugurel Ciușcă (Judo, Club Tomas Deva)_______________
Cea mai bună echipă în 2005
FC CIP Deva (fotbal în sală)
Cele mai bune asociații sportive _ __ _
Asociația Județeană de Lupte
Asociația Județeană de Tenis

Jiul, amenințat 
cu falimentul
■ „Fiscul" hunedorean 
strica sărbătorile de 
iarnă ale singurei 
divizionare A din județ.

Ciprian Marinuț_______________
clp rian. ma rin ut@ln form media.ro

Deva - Direcția Finanțelor Publice Hunedoara va deschide, în luna ianuarie, procedura de faliment împotriva clubului de fotbal Jiul Petroșani, din cauza datoriilor neachitate către bugetul de stat, „în luna ianuarie vom declanșa procedura de faliment pentru FC Jiul Petroșani, pentru că nu s-a plătit nici un leu din datoria către bugetul statului”, 

brie s-a transferat la Dinamo, mai mult de nevoie decât de voie, nu a venit la festivitate. Motivul invocat a fost că se află în cantonament în Grecia, dar credem că Maria n-a venit și pentru că este supărată pe autorități că nu au sprijinit-o să rămână hunedorean- că. A absentat de asemenea judoka Ramona Enache, ocupanta locului secund, astfel că topul și așa fără performanțe majore a început doar de la locul III. „Valoarea rezultatelor obținute de sportivii hunedoreni în 2005 este la nivelul condițiilor de pregătire de care au dispus. Ca să apară și pe viitor succesele cu care eram obișnuiți pe plan internațional trebuie să sprijinim sportul în mai mare măsură”, afirma Marieta Ilcu, director al DSJ Hunedoara.Tabloul trist al festivității trebuie completat cu dezinteresul autorităților, caj, BU excepția Prefecturii, reprezentată de subprefectul Dan Prică- jan, n-au avut nici un reprezentant la festivitate, deși invitații au primit, și cu faptul că mulți dintre, cei premiați s-au declarat nemulțumiți de clasamente. Dincolo de tristețe ră

a afirmat directorul executiv al DGFP Hunedoara, Lucian Heiuș. El a adăugat că dacă suma nu va putea fi recuperată pe nici o cale, DGFP Hunedoara se va îndrepta, în instanță, împotriva acționarilor clubului. Jiul Petroșani este înregistrat cu o datorie de peste 1,1 milioane lei (11 miliarde lei vechi) la bugetul de stat, motiv pentru care Direcția Generală a Finanțelor Publice (DGFP) Hunedoara a pus sechestru asigurător pe mai multe bunuri ale echipei, au declarat, ieri, surse oficiale din cadrul instituției. Valorificarea bunurilor sechestrate ar implica însă cheltuieli de evaluare mai mari decât sumele

Sportivele de la aerobic au ocupat primele trei 
locuri în topul junioarelor la sporturi neolimpice

(Foto: Traian Mânu)

irile Olimpicelulius Poczo, ocupant al locului III, visează la Jimâne totuși speranța generată de faptul că la juniori au fost suficiente performanțe. Rămâne ca generația de mâine să aibă pute ’ea de a repeta performanțele cu care ne mândream până acum și să transforme din nou festivitatea de premiere a celor mai buni sportivi hunedoreni într-o adevărată sărbătoare. Mizăm în acest sens pe juniorul Cosmin Chetroiu, singurul hunedorean calificat la JO de iarnă de la 

Deși a adunat 12000 de spectatori la meciul cu Steaua, Jiul e 
amenințată CU falimentul (Foto: Traian Mânu)care ar putea fi recuperate prin vânzarea acestor active.în replică, patronul Jiului, Alin Simota, a declarat că va încerca să achite, lunar, din datoria către bugetul statului începând cu ianuarie 2006. „Sunt datorii acumulate în timp, pe care încercăm să le stingem. Sunt datorii pe care 

Torino 2006, pe sportivele de la aerobic, pe karatiști, pe boxerul lulius Poczo, dar și pe faptul că Nicolae Forminte care a preluat recent Iotul olimpic va readuce și gimnastica a- colo unde era altădată.
Premii specialeTot în cadrul festivității de premiere a celor mai buni sportivi au fost acordate și câteva premii speciale. Leontin Ciortan, navomodelistul din Valea Jiului, a primit un premiu de excelență pentru întreaga activitate. Prof. Dan Mihail Here- dea, de la Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi”, a fost premiat pentru organizarea acțiunii „Fotbal anti-rasism”. Un ultim premiu special și foarte plăcut a fost prezența unui grup de colindători de la CT Transilvania Deva care i-a încântat pe toți cei prezenți.

le recunoaștem. Dacă vor să declanșeze falimentul, va mai muri un club de fotbal. Este păcat, pentru că fotbalul este un fenomen social, iar la stadion vin mii de copii și spectatori”, a spus Simota. El a mai adăugat că Jiul Petroșani este o asociație non-profit, care trăiește din sponsorizări

mailto:ciprian.marinut@infonnmedia.ro
media.ro
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• Demisie de onoare. Antrenorul naționalei de handbal feminin â Danemarcei, Jan, Pytlick, a renunțat la funcția sa, după șapte ani în care a condus echipa nordică. Jan Pytlick a câștigat cu Danemarca două titluri olimpice, la JO din 2000 și 2004, unul european> în 2002, și două titluri de vice- campion european, în 1998 și 2004. (MF).
• Brazilian "rege" în Japonia. Atacantul brazilian al echipei Gamba Osaka, Araujo, a fost desemnat, ieri, cel mai bun jucător din campionatul Japoniei. Araujo a înscris 33 de goluri în acest sezon, două dintre ele în partida cu Kawasaki Frontale, scor 4-2, în urma căreia Gamba Osaka a cucerit titlul de campioană a Japoniei. (MF)
Premierea baschetbaliș 
tilor a fost amânată

București (MF) - Federația Română de Baschet a fost nevoită să amâne premierea celor mai buni jucători români în 2005, pentru că laureații nu pot fi prezenți la București joi, când era programată festivitatea. „Ar fi fost pentru prima dată când federația ar fi organizat o premiere a celor mai buni 10 sportivi aleși la finalul unui an. Din păcate, suntem' nevoiți s-o amânăm, pentru că majoritatea sunt plecați de sărbători. Unii vin din alte campionate și îi înțelegem, pentru că, după un an petrecut departe de familii, acum își doresc să fie acasă, cu cei dragi, de Crăciun”, a declarat președintele FRB, Carmen Tocală. Oficialul FRB a mai afirmat că se va încerca repro- gramarea acestei premieri în cursul lunii ianuarie, în funcție de programul celor 10 sportivi nominalizați. Cei mai buni baschet- baliști români pe 2005 au fost desemnați, în ordine, Cătălin Burlacu, Virgil Stănes- cu, Mihai Silvășan, Claudiu Fometescu și Paul Helcioiu, la masculin, și Vass Hdiko, Svetlana Drăgușin, Annemarie Părău, Larisa Toma și Bianca Drăguș, la. feminin.

Premii
■ Vicecampioanele 
mondiale sunt răsplătite 
cu bani din fondul de 
rezervă al Guvernului.

București (MF) - Echipa națională de handbal feminin a României va fi premiată cu o sumă în valoare totală de 3,22 milioane lei (32,2 miliarde lei vechi), pentru ocuparea locului secund la Campionatul Mondial din Rusia, a decis Guvernul, în ședința de ieri. „Este un gest absolut meritat pentru o performanță de excepție”, a afirmat premierul Călin Popescu Tăriceanu.
Premii individualePremierea va fi efectuată de către Agenția Națională pentru Sport (ANS), care va aproba și cuantumul sumelor individuale pentru sportivi, antrenori și celelalte categorii de specialiști.Tăriceanu a cerut ca această grilă să fie stabilită pe baza contribuției individuale a membrilor delegației la Campionatul Mondial, evitându-se cazurile în care „secretara federației ajunge

Jucătoarea elvețiană de tenis Martina Hingis va participa la Openul Australiei, au anunțat, ieri, organizatorii primului turneu de Grand Slam al anului. Martina Hingis și-a anunțat revenirea în activitatea com- petițională, după ce s-a retras de pe 
terenurile de tenis în 2002 din cauza 
nenumăratei accidentări. (Foto: epa)

Adrian Mutu (Foto: epa)

Sărbătoare braziliană la Sao Paulo
■ Campioana Braziliei a 
fost sărbătorită în stil 
sud-american, după 
câștigarea CM.

Sao Paolo (MF) - Echipa Sao Paulo, care a câștigat Campionatul Mondial al cluburilor, după ce a învins formația Liverpool cu scorul de 1-0, a fost primită, marți, în Brazilia de mii de suporteri, informează agenția de presă AFP.Pe ritmuri de samba, locuitorii celui mai populat oraș din Brazilia au ieșit pe străzi pentru a-i primi pe
Raikkonen, dorit de Renault

Politicieni în loc de 
fotbaliști

București (MF) - Președintele CA al FC Național, Constantin Iacov, a declarat, ieri, că dorește cooptarea unui om politic în structura organizatorică a grupării din Parcul cu Platani. „în această perioadă avem contacte cu oameni politici importanți pe care încercăm să îi atragem în CA. încă nu ne am hotărât asupra unei persoane”, a spus Iacov, care a precizat că președintele Tineretului Social Democrat, Victor Ponta, este una dintre variante. Iacov a afirmat că pentru noul an își dorește ca gruparea bancară să repete rezultatele din acest tur de campionat. „Sperăm să luăm Cupa României sau să terminăm pe un loc cât mai bun. Momentan, suntem mulțumiți”, a adăugat oficialul bancar.

■ Pilotul finlandez a 
primit o ofertă pentru 
a concura la câștigarea 
CM de F1 în 2005.

București (MF) - Cotidianul spaniol AS notează, ieri, citând presa italiană, că pilotul Kimi Raikkonen ar fi primit o ofertă pentru a evolua la echipa franceză Renault în 2007, însă subliniază că prima opțiune a finlandezului rămâne scuderia Ferrari.„După plecarea campionului mondial en-titre, Fernando Alonso, de la Renault la McLaren Mercedes, viitorul lui Raikkonen pare o problemă de stat. Potrivit publicațiilor italiene, Renault i-ar fi făcut o propunere pilotului

pentru handbaliste

Naționala României pe podiumul Campionatului Mondial de handbal din Rusia (Foto: EPA)
.f lisă ia aceeași sumă ca și sportivele”. Pentru acordarea premiilor, bugetul Cancela

Adrian Mutu s-a maturizat
■ Transferul la Juven
tus l-a ajutat să treacă 
peste momentul 
despărțirii de Chelsea.

București (MF) - Jucătorul Adrian Mutu consideră că a demonstrat lumii întregi că are caracter, deoarece a reușit să-și revină după suspendarea de șapte luni dictată de Federația Engleză de Fotbal (FA), ca urmare a faptu
eroii locali. Automobilul în care se aflau jucătorii s-a deplasat prin oraș, într-o atmosferă de bucurie și muzică, fotbaliștii fiind primiți apoi de primarul orașului Jose Serra și de guvernatorul Geraldo Alckmin.
Așteptați la aeroportîn cursul nopții, 7.000 de persoane s-au deplasat la aeroportul Guarulhos, situat la 25 km de Sao Paulo, unde au sosit jucătorii.Strigând „Rogerio Ceni în națională” sau „Toată lumea are un portar, însă doar noi îl avem pe Rogerio”, supor
finlandez pentru a-1 aduce la echipă în 2007”, a anunțat AS. Cotidianul spaniol susține că opțiunile lui Kimi Raikkonen depind de Michael Schumacher.
încă nu e hotărât„Fără nici o îndoială, dacă Kimi decide să renunțe la actuala sa echipă, opțiunile sale depind de Michael Schumacher. Dacă germanul își anunță retragerea, este foarte probabil ca Raikkonen să nu prefere să împartă cu Alonso aceeași echipă. însă, dacă Schumacher va mai continua, este posibil ca Raikkonen să se îndrepte spre Renault sau chiar spre BMW”, notează AS.Kimi Raikkonen nu a dorit să discute despre viitorul său 

riei premierului va fi suplimentat, pentru ANS, cu trei milioane lei (30 miliarde lei 
lui că a fost depistat pozitiv la un control antidoping, informează The Sun.
A renăscut la Juventus„M-am maturizat. Am înțeles că viața mea trebuie să se desfășoare într-un oraș precum Torino și la o echipă atât de mare ca Juventus. Te simți protejat, iar acest lucru îți permite să te concentrezi doar pentru a câștiga. Am arătat lumii întregi și în spe
terii l-au transformat pe portarul brazilian în simbolul acestei victorii. Ceni a marcat golul victoriei din penaltj, în meciul cu formația saudită Al Ittihad, scor 3-2, și a avut o evoluție foarte bună și în partida cu Liverpool.Echipa Sao Paulo face parte de acum din cercul echipelor care au câștigat de trei ori această importantă competiție, alături de galonatele formații Nacional Montevideo și Penarol Montevideo (ambele din Uruguay), AC Milan (din Italia), Real Madria (din Spania) și Boca Juniors (din Argentina).

■
Kimi Raikkonen are ofertă tentantă (Foto: EĂ$>după anul 2007, atunci când îi expiră contractul cu McLaren-Mercedes.„Am aflat despre acordul dintre Alonso și McLaren cu două zile înainte de a deveni

vechi), din Fondul de rezervă, bugetară la dispoziția Guver-J nului pe anul 2005.
cial mi-am demonstrat mie că am caracter”, a declarat Mutu.The Sun notează că Mutu nu a reușit să-și câștige un loc de titular la Torino, dar este decis să lupte pentru a intra în planurile antrenoru lui Fabio Capello. „Capello mi-a oferit multe, de aceea voi juca chiar și pe alt post. Sunt mai mult decât fericit la ‘ Juventus”, a subliniat Adrian Mutu.

A 13-a victoriesMadrid (MF) - FC Barcelona a învins, marți,* cu scorul de 2-0, formația Celta Vigo, în ultimul, meci susținut de echipa pregătită de Frank Rij- kaard în anul 2005, contând pentru etapa a XVII-a a campionatului Spaniei. Cele două goluri; ale meciului au fost mar* , cate de Samuel Eto'o, h; : minutele 38 și 57. FQ,. Barcelona a obținut^*; marți, a 13-a victorie^: consecutivă în toate?»: competițiile în care este angrenată.

oficial. Pentru mine nu s-a schimbat nimic. înainte de toate vreau să Câștig titlul mondial în 2006. Apoi vom vedea”, a spus pilotul finlandez, Kimi Raikkonen.
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Vând ap. 2 camere (03)

• budtârfe, bai*, cu gresie, faianță, contorizări, 
Dacia, Al. Romanilor, bl. 20, st 3, ap. 44, parter, 
preț 600 milioane lei, negociabil. Tei. 214004.
• ctadt, 50 mp, balcon, etaj intermediar, Bdul I. 
Maniu, ocupabil imediat, preț 95.000 ron, nego
ciabil. Tel. 0745/888619,227661 seara.
• te, balon la stradă, contorizări, 
zugrăvit, foarte urgent, preț 500 milioane lei, cu 
datorii, Eminescu, bl. C80, st 2, ap. 25. Tel. 
0742/290024.
• mi balon, îmbunătățiri, bloc de 
cărămidă, etaj 2, zona Zamfirescu, preț 29.000 
euro, negociabil. Tel. 0745/888619,227661 seara.
• Deva, Mul Decebal, etaj 6, lângă farmacie, 
repartitoare, gaz contorizat, gresie, faianță, preț

• SL negociabil. Tel. 0254/217413.

• etaj 3, decomandate, st 60 mp, gresie, faianță 
contorizări, balcon, modificări interioare, 
Dorobanți, preț 30.000 euro, tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (Casa Betania)

• etaj 2, decomandate, repartitoare, contorizări, 
boxă balcon, luliu Maniu, preț 110.000 ron, tel. 
223400,0741/120722,0721/436384. (Casa Betania)
• zona Lfflaicului, dec., contorizări, ocupabil 
imediat, preț 990 mii., neg., tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Bălcescu 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 Progresii, et. intermediar, dec., multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat, ocupabil imediat, preț 95.000 RON, neg., 
tel. 211587,0745/253662 (Evrika)
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• urgent, zona Al. Streiului, centrală termică et 
intermediar, dec., îmbunătățiri, preț 510 mil., 
neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• oferim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Gojdu, et 2, din cărămid ă bine întreținut 
preț 850 mii., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• Ocazie! Urgent, zona Al. Streiului, decoman
date, hol mare, central, etaj intermediar, 
centrală termică Ocupabil imediat! Preț: 
37.000Ron. Tel: 211587,0745/253662. (Evrika)

• zona Scărișoara, semidecomandate, 
apometre, balcon, instalații sanitare noi, 
acoperit cu izolație italiană preț 720 milioane lei. 
Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zonă centrală etaj intermediar, decomandate, 
st 55 mp, modificat termopan, centrală termică 
parchet faianță mobilă de bucătărie, bine 
întreținut, peț 1,200 mid. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zona AL Streiului, semidecomandate, centrală 
termică termopane, mobilat, ușă metalică 
acoperit cu izolație italiană balcon închis, preț 
650 milioane lei, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zona ilceac decomandate, etaj 1, modi
ficat, îmbunătățiri, apometre, repartitoare, 
balcon, bine întreținut, ocupabil imediat, preț 
830 milioane lei. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000 SRL)
• In zonă centrală etaj 3 din 4, contorizări, 
neamenajat, bloc cărămidă liber, exclus credit, 
preț 980 milioane lei. Tel. 0745/640725,206003. 
(Ag. Mimason)
• foarte urgent, în spate la Banca Transilvania, 
etaj 2, sdec, baie amenajată contorizări, liber, 
accept credit, preț 650 milioane lei. Tel. 
0745/640725,206003. (Ag. Mimason)
• urgent, In zona Sala Sporturilor, modificat, 
baie amenajată contorizări, liber, preț 590 
milioane lei, neg. Tel. 0745/159608,206003. (Ag. 
Mimason)
• zona împăratul Traian, etaj 2, sdec., neame
najat, 2 balcoane, 50 mp, contorizări, gaz 2 
focuri, preț 31.000 euro. Tel. 0745/159608,206003. 
(Ag. Mimason)

• zona Magazinului Tineretului, etaj 1, dec, 56 
mp, 2 balcoane, parchet, gresie, faianță centrală 
termică, preț 1,35 mid. lei. Tel. 0745/253413; 
206003. (Ag. Mimason)

• decomandate, contorizări, repartitoare, 
zugrăvit, etaj intermediar, ultracentral Deva, 
preț 1.1 mid. lei. Tel. 0740/126029. (Prima- Invest)

• lemidecomandate, centrală 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)
• urgent, 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, preț 850 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)

• zona b-did Dacia etaj 2, vedere în față 
parchet, gresie, faianță amenajat recent, preț 
77.000 lei, se acceptă plata în 2 rate, tel. 0745- 
302200.232808. (fiesta Nora)
• zona Decebal - Lido, etaj intermediar, dec., 60 
mp, termopan, centrală termică balcon închis, 
parchet, gresie, faianță baie și bucătărie mari, 
vedere spre cetate • foarte urgent - preț 130.000 
lei, negociabil, tel. 0723-251498,232808. (Fiesta 
Nora)
• zona Zamfirescu, fără modificări, apometre, 
gaz 2 focuri, parchet, faianță baie mare, 
interfon, vedere spre parc, preț 85.000 lei, neg.. 
tel. 0745-302200,232808. (Fiesta Nora)
• 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)
• zona centrală dec., bloc tip vilă loc de 
parcare, balcon mare, termopane, 50 mp, zonă 
liniștită merită văzut, preț 125.000 lei, tel. 0788- 
165703,0745-302200. (Fiesta Nora)
• zona Bălcescu, dec., 50 mp, balcon mare, bloc 
de cărămidă parchet, interfon, ocupabil imediat, 
preț 95.000 lei, neg., tel. 0723-251498, 232808. 
(Fiesta Nora)

■ urgent, zona Kogălniceanu • piață dec, 50 mp. 
balcon mare, cămară debara etaj intermediar, 
parchet faianță, interfon. ocupabil imediat, se 
acceptă și credit, preț 90.000 lei. negociabil, tel. 
0723-251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Licee, bloc de cărămidă dec.. 70 mp. etaj 
3, vedere la stradă boxă mare, acces la 
spălătorie și uscătorie, fără modificări, debara 
cămară hol mare, preț 135.000 lei, tel. 0745- 
302200,0723-251498 (Fiesta Nora)
• zona Decebal - piața centrală dec., etaj 1, 
centrală termică termopan, parchet gresie, 
faianță, boxă loc de parcare sigur, apartament 
bine întreținut, ideal ot. investiție, închiriere, tel. 
0723-251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Astoria, dec., bloc de cărămidă balcon 
mare închis, parchet apometre, gaz 2 focuri, 
interfon. vedere spre oraș, ocupabil repede, preț 
75.000 lei neg., tel. 0723-251498, 0745-302200. 
(Fiesta Nora)

• urgent ap. 2 camere, N. Bălcescu, dec., gresie, 
faianță parchet paluxat etajul 1, preț 950 mii., 
neg. Tel 211075, 0726/130557, 0740/232043. 
(Mondial Casa)

• 2 camere dec., ultracentral, etaj intermediar, 
gresie, faianță parchet lamelar, contorizări, ușă 
schimbată ocupabil imediat preț 1,120 mid. Tel. 
211075, 0726/130557, 0740/232043. (Mondial 
Casa)
• urgent 2 cam., Gojdu, etaj 3. bloc de cărămidă 
contorizări, repartitoare, parchet, ocupabil 
imediat, preț 850 mii., neg. Tel. 211075, 0726/ 
130557,0740 232043. (Mondial Casa)
• urgent zona Decebal, etaj intermediar, deco
mandate, balcon, modernizări, preț 105.000 ron. 
Tel. 0740/013971. (Garant Consulting)

• Miriști, etaj 4, decomandate, parchet, aer 
■condiționat termopane, balcon, preț 103.000 ron. 
Tel. 215800,215151. (Garant Consulting)
• Bălcescu, decomandate, balcon, contorizări,
60 mp, preț 105.000 ron, negociabil. Tel. 215800, 
215151. (Garant Consulting)

• Deva, zona Dorobanți, contorizări, parchet 
faianță etaj 2, balcon, 2 băi, lavabil alb. Tel. 
0724/363700.
• rtrat parter, decomandate, 78 mp, 
lângă birou notarial, ideal sediu firmă preț 
69.000 euro. Tel. 218399,0722/492030.
• urgent semidecomandate. balcon mare, 65 
mp. etaj intermediar, bloc de cărămidă 
contorizări, repartitoare, Bdul N. Bălcescu, 
ocupabil imediat preț 117.000 ron, negociabil. 
Tel. 0745/888619,227661 seara.
• etaj X decomandate, centrală termică proprie, 
geamuri termopan, gresie, faianță finisaje 
modeme, Minerului, preț 30.000 euro, negociabil, 
tel. 223400, 0742/005228, 0721/577366. (Casa 
Betania)
• foarte regent, et 3, zona Minerului, cu centrală 
termică în garanție, parchet laminat gresie, 
faianță ocupabil în timp scurt, preț 77.000 RON, 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)

• zona Micul Dallas, de lux, et. 2. cu garaj și 
boxă suprafață mare, baie superamenajată (cu 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg, tel. 0745/253662. (Evrika)
• zona L Creangă et 3, superamenajat și finisat 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră 
preț 64.000 euro, telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
■ zona G. Enescu, et. 1,98 mp, bine împărțit, 
dec, hol mare central, gaz 2 focuri, parchet fără 
amenajări de ultimă oră preț 129 mid, neg, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Zamfirescu, et 1, bloc de cărămidă 
centrală termică gresie, faianță ocupabil 
imediat. Preț: 129.000 RON. Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• zona Dada, semidecomandate, parter, st 45 
mp, parchet repartitoare, interfon la scară bine 
întreținut preț 800 milioane lei, negociabil. Tel. 
235208 0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zonă centrală modificat din 4 camere, 
centrală termică termopane, living, bucătărie 
modificată foarte bine amenajat etaj interme
diar, preț 62.000 euro. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000 SRL)
• 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, parchet ocupabil 
imediat, zona 22 Decembrie, preț 1,4 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 1,4 mid. lei. Tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• foarte urgent zona Dorobanți, bloc nou, etaj 
3, dec., 98 mp, centrală termică parchet 2 băi, 2 
balcoane, ușă nouă vedere în 2 părți, 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 118.000 lei, tel. 0723-251498 
232808. (Fiesta Nora)
• zona Rcee, str. Titu Maiorescu, parter pe garaj, 
bloc de cărămidă fără modificări, centrală 
termică parchet de stejar, st 80 mp+ garaj 25 
mp, balcon mare închis, bine întreținut vedere 
în 2 părți, acces la spălătorie și uscătorie, garajul 
se pretează pt spațiu comercial, ocupabil 
imediat preț 61.000 euro, neg., tel. 0723-251498 
232808 (Fiesta Nora)

• zona Gojdu, balcon mare închis, centrală 
termică parchet bine întreținut în camere și 
holuri, gresie, faianță bucătărie modificata, 
ocupabil imediat, preț 135.000 lei, ret. 0745- 
302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona centrală ■ piață 2 balcoane, etaj inter
mediar, dec., parchet vedere în 2 părți, aparta
ment tip standard fără modificări; ocupabil 
imediat preț 38000 euro, neg., tel. 0723-251498, 
232808. (Fiesta Nora)
• 3 cam. dec., zona mag. Tineretului, etaj inter
mediar, parchet inclusiv în hol, vedere 
deosebită balcon 21 m, bine întreținut 2 băi, 
preț 42.000 euro. Tel. 211075,0726/130557,0740 
232043. (Mondial Casa)

• deamandate, bucătărie, faianță gresie, 2 băi, 
faianță gresie, balcon, beci, centrală termică 
zona împăratul Traian. Tel. 0741/154401,227542, 
seara (Garant Consulting)
• te, bucătărie cu faianță gresie, 2 
băi, faianță gresie, balcon, centrală termică 
garaj, zona Oituz, preț 76.000 euro, negociabil. 
Tel. 0741/154401, 227542, seara (Garant 
Consulting)
■ decomandate, bucătărie, faianță gresie, baie, 
lamelar, balcon, zona I. Creanga, preț 160.000 
ron. Tel. 0741/154401, 227542, seara (Garant 
Consulting)

• semidecomandate, bucătărie, baie, balcon, 
etaj intermediar, zona Bălcescu, preț 125.000 ron. 
Tel. 0741/154401, 227542, seara (Garant 
Consulting)

Cumpăr 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)

• decomandate, Dorobanți, etaj 2,102 mp, 2 băi,
2 balcoane, parchet, contorizări, preț 46.500 
euro. Tel. 0726/710903.

Cumpăr ap.2 camere (04)

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

Vând ap. 3 camere (05)

T&DEVA
• decomandate, gresie, faianță parchet 
contorizări, ne/mobilat, preț 900 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0722/493526.
• Deva, u8Tac trai, bucătărie, baie, centrală 
gaz, garaj, pivniță curte betonată acces 2 străzi, 
2 intrări. Tel. 0254/212569.

bă
convin incnu/e ăi/utcl, 

tăi ana/cate vtne 
ba fa an an-

Conducerea '
S.C. CARPATCEMENT j
HOLDING S.A. Deva . A/ /

• decomandate, etaj 2 din 4, str. M. Viteazul, 
piața centrală amenajat, centrală termică 
proprietar. Tel. 0742/075900.

• ocaziei Urgent, et 1, Zona Zamfirescu. deco
mandate, hol central, contorizări, 2 băi, 2 bal
coane, bine întreținut, ocupabil în 7 zile, st 95 mp. 
Preț 155.000 RON. Tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

• zonă centrali, st 100 mp, decomandate, etaj 
intermediar, centrală termică 2 băi, balcon, 
parchet în camere, ușă nouă bloc din cărămidă 
garaj sub bloc, preț 75.000 euro. Tel. 235208 
0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
• zonă bună, decomandate, st 90 mp, 2 băi, 2 
balcoane, 2 boxe, contorizări, fără îmbunătățiri, 
etaj intermediar, preț 1350 mid. Lei. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)

ACUM POȚI TRIMITE 
ANUNȚURI ȘI PRIN SMS!
TELEFON: 0720/400 555
(tarif normal)

4. Praf, două puncte, 
suma (milioane = mii 
tar mil = M)

5. TbL, două puncte B. Prefix *1 număr 
de telefon

Ol - Vând ap. 1 cameră 
02 - Cumpăr ap. 1 cameră 
03 ■ Vând ap. 2 camere 
M ■ Cumpăr ap. 2 camere 
06 - Vând ap. 3 camere 
06 - Cumpăr ap. 3 camere 
07 - Vând ap. 4 camere 
08 - Cumpăr ap. 4 camere 
09 - Vând ap. 5,6 camere
10 ■ Cumpăr ap. 6,6

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

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

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

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

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

52 - îmbrăcăminte, încălță
minte, articole sport

58 Materiale de 
construcții

54-Bijuterii
55 - Artă, antichități, cărți, 

reviste
56 - Elertrocasnlce
57 - Plante și animale, 

agroalimentare
58 - Medicamente, 

instrumente medicale
59 - Articole pentru copil
60 - Instrumente muzicale
61- Altele
62- Pierderi
68-Citații
64-Licitații
66-Apeluri
66-Umanitare
67 - Felicitări
68-Mulțumiri
69 - Matrimoniale
70-Absolviri
71 - Solicitări servicii
72 - Prestări servicii
73 ■ Solicitări focuri (te

muncă
74 - Oferte locuri de muncă

Deva - 231.355; 206.08*; Brad - 613.891; Hațeg - 777.759; Simaria - 21 *.087 
Hunedoara - 745.599; 745.220; Orițtle - 244.144; Petroșani - 548.8911
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• ugtnt, docomautate, 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)
• bucătăria cu faianță, gresie, 2 băl faianță, 
gresie, parchet, centrală termică, balcon, 
ocupabil imediat, zona Gojdu, preț 155.000 ron, 
negociabil. Tel. 0741/154401, 227542, seara 
(Garant Consulting)
• decomandat*, amenajat, centrală termică, 
etaj intermediar, zona Dorobanți, preț 165.000 
ron, negociabil. Tel. 0741/154401,227542, seara 
(Garant Consulting)

Vând case, vile (13)

• Dara, Sir. Griviței, nr. 31, casă, curte mare și 
grădină, liberă, preț 1 mid. lei. Tel. 0254/236510.

• zonă centrală, 2 camere, bucătărie, hol, baie, 
gresie, faianță, centrală termică, tavane false, 
spoturi, sc 80 mp, st 453 mp, garaj, grădină, 
curte, anexe, preț 2,600 mid. lei. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
• zonă centrală, P+l, 4 camere, 3 băi, 2 garaje, 
scară interioară, gresie, faianță, centrală 
termică, grădină, curte, st 350 mp, renovată la 
cheie, preț 4 mid. lei. Tel. 235208,0721/985256.

in 3000 SRL)
• ta zona Casei de Cultură, 3 camere, hol, baie, 
bi tărie, curte, garaj, grădină construcție 1970, 
solidă, cu planșeu, suportă extindere, sc 146 mp. 
st 535 mp, preț 115.000 euro, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• ta 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)
• ta zona Judecătoriei, construcție btmă dar 
modestă o cameră hol, baie, bucătărie, garaj 
foarte mare care poate fi transformat în camere, 
curte, gaz, apă canalizare, preț 1,6 mid. lei, ușor 
neg. Tel. 206003,230324. (Ag. Mimason)
• ta zonă centrală 2 camere, hol, baie, 
bucătărie, curte, grădină st 500 mp, pretabil 
firmă preț 78.000 euro, neg. Tel. 206003,230324. 
(Ag. Mimason)
• casă bătrânească, în Devă zona Al. Vlaicu, 
teren st 750 mp, toate facilitățile, preț 53.000 
euro. Tel. 211075, 0726/130557, 0740/232043. 
(Mondial Casa)

• ten, 3 camere, curte și grădină s 1310 mp. 
Preț 2500.000.000 ROL Tel. 0746-225726; 0254- 
213057. (Casa Majestic)
• zona CNugârani, 3 camere, bucătărie, centrală 
termică beci, curte betonată (fără grădină), an 
construcție 1983, s 100 m, preț 200.000 RON, 
negociabil. Tel. 0746-225726; 0254213050. (Casa 

Majestic)
• 4 cantora, parchet, 2 bucătării, faianță gresie, 
2 băi faianță gresie, centrală termică teren 300 
mp, zonă centrală preț 125.000 euro. Tel, 
0741/154401,227542 seara (Garant Consulting)
• 4 cantora, bucătărie, baie, garaj, grădină cu 
pomi 760 mp, gaz, canalizare, zona Progresul, 
preț 130000 euro. Tel. 0741/154401,227542, seara. 
(Garant Consulting)
• uc 2001,2 camere, bucătărie faianță 
gresie, baie faianță gresie, hol central, centrală 
termică teren 125 mp, zona 22 Decembrie, preț 
190X00 ron, negociabil. Tel. 0741/154401,227542, 
seara (Garant Consulting)

Cumpăr casă (14)

• urgent, casa cu grădină Deva sau Simeria 
plata imediat Tel. 215212. (Prima-lnvest)
• ta Dara sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând case de vacanță (15)

• casă de vacanță zonă pitorească la 20 km de 
Deva fundație de piatră construcție din lemn, 
P+M, teren st 5000 mp, preț 10500 euro. Tel. 
211075, 0747/779751, 0726/130557. (Mondial 
Casa)

Vând case la țară (17)

• 3 camera, hol. cămară beci, curte mare, 
dependințe 2 camere, în comuna Dobra, sat 
Făgețel, la 2 km de la șosea Tel. 0724/065448.
• CasătaBârceaMică3camere,beci,hidrofor, 
anexe, preț 750 milioane lei. Tel. 0722/677045.
• casă mare, anexe, curte, grădină Spini, 
comuna Turdaș, st 1800 mp, acces baltă pește, 
centrală termică pe gaz, hidrofbr, fosă septică 
Tel. 0722/249528.
• ugent, casă 2 camere, hol, bucătărie, supra
față totală 800 mp, sat Sântandrei, nr. 113 A, preț 
650 milioane lei, negociabil. Tel. 0742/218376, 
0252/392629.
• casă 2 camere, garaj, curte, grădină st 2100 
mp, gaz 2 focuri, apă canalizare, Băcia, preț 
110500 ron, neg. tel. 223400, 0742/005228, 
O72Q/387896. (Casa Betania)

HYPERMARKET 
TRIDENT DEVA 

angajează forță de muncă 
cu normă întreagă și 

parțială.
CV-urile se aduc la Biroul de informații cu 
clienții, din incinta magazinului sau se 
trimit la sediul firmei pe str. Arad, nr. 42, 
Sibiu, prin fax la 0269/219338 sau e-mail 
ruetridenttranstex.ro.

Informații suplimentare la telefon 
0726/111848.

(36393)

FIRMA BAD AXEL «MTH» 
angajeazA urgent

DiMCroa MAGAZIN COMFSCPI
CERINȚE-
- studii superioare, de preferat specialitatea marketing
- domiciliul stabil în Deva
- cunoștințe de operare calculator {EXCEL - nivel avansat)
- experiența în domeniu constituie un avantaj
CV LA FAX 0246.230.669
INFORMAȚII LA TELEFONUL 0723,619438. (3B«)

• casă 2 corpuri, la 18 km de Deva teren st 
10.900 mp, 3 camere + hol, în primul corp, garai, 
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)

Vând garsoniere (19)

• decomandate, Deva, zonă centrală etaj inter
mediar, parchet, balcon, 30 mp, contorizări, preț 
700 milioane lei. Tel. 0726/710903.

• etaj ntt st 47 mp, balcon mare,
parchet, contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• etală dec., balcon închis, contorizări, vedere 
la stradă Zamfirescu, preț 75.000 ron, tel. 223400, 
0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 2, dec., gresie, faianță apometre, Dacia, 
Deva, preț 58.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• 2buc,zona22 Decembrie, suprafață mare, et
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupabile imediat 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika).
• oferim pt vânzare, in Deva, în zone și la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• zona 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 Emlntscu, etaj intermediar, balcon în
chis, apometre, gaz contorizat, bine întreținută 
preț 550 milioane lei. Tel. 235208, 0721/ 
9ffi256.(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 Decebal dec., se .vinde mobilată și 
utilată electrocasnice noi, de firmă vedere 
deosebită parchet gresie, faianță, ușă nouă 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, ocupabilă 
chiar azi, preț 25.000 euro, neg., tel. 0723-251498, 
0788-165704. (Fiesta Nora)
• zona Uc. Auto, dec., balcon închis, parchet 
gresie, faianță ocupabilă imediat preț 63.000 lei, 
tel. 0723.251498,232808. (Fiesta Nora)
• urgent garsonieră dec,, cu balcon închis, 
parchet bine întreținută ocupabilă imediat preț 
460 mii. Tel. 211075, 0745/666447, 0726/130557. 
(Mondial Casa)
• zona Emlnescu, etaj 2, balcon închis, parchet 
gresie, faianță ocupabilă imediat preț 420 mii. 
Tel. 211075.0745/666447,0726/130557. (Mondial 
Casa)

Cumpăr garsoniere (20)

• In zonă liniștită de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata imediat Tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)

Vând terenuri (21)

• IO parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
0254/211124.
• 2300 mp teren intravilan în Deva, Str. Alunului, 
zonă de agrement case vacanță Tel. 227242.
• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
local itatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• Băda, intravilan, apă canal, 3000 mp, posibili
tate extindere încă 3000 mp, intrare dinspre 
Simeria 150x21 m, preț 5 euro mp. Tel. 261108, 
0742/147158.
• iniravian, 2580 mp, fs 20 m, facilități apă gaz, 
curent Deva zona Ady Endre, preț 24 euro mp. 
Tel. 0729/055645.
• bitravlan, 4600 mp, CF, în Tâmpa la 14 km de 
Deva șosea asfaltată conducte de apă gaz, 
canalizare la poartă construcții demolabile din 
cărămidă posibilități parcelare și racordare la 
calea ferată Simeria ■ Petroșani, 0729/055585, 
0747/490353.
• Hravian, pătau construcție casă în Șoimuș,
1200 mp, fs 12 m, gaz, curent la poartă Tel. 
0746/029058,220269. ,
• lac de casă Hunedoara, 3516 mp. fs 22 m, apă 
gaz, curent loc drept zonă liniștită parcelabil, 
preț 10 euro mp. Tel. 0723/005657.
• Râpaț, la 5 km de Simeria 9000 mp, excelent 
cabană sau pastoral, loc însorit posibilitate 
curent preț 1 euro mp. Tel. 261108,0742/147158.
• bitravlan, intersecția Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi
ness)
• ama Soneria, după pod, 2500 mp, fs 9m. la 
șosea toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)

• bitravlan, Zăvoi, 3500 mp, 2 fronturi stradale, 
fs 70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070106, 0726/195925. (Imob 
Eurobusiness)

• zona Dada, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• Intravilan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
• ktaavfan, ta zonă industrială st 7860 mp, front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trafo la 150 metri, apă curentă în spatele 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg., tel. 
223400,0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)
• Intravilan, In Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400.0742/005228.0721/577366. (Casa Betania)
• Inăavflan, la DN7, în zonă industrială st 
150.000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces 
din 2 părți, zona Sîn tandrei, preț 12 euro/mp. Tel. 
223400,0724/169303,0740/9146®. (Casa Betania)
• 140 parcele, din care vândute sunt 80, în zonă 
rezidențială cu suprafețe de 480-680 mp, Deva, 
preț 16-19 euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (Casa Betania)
• Intravilan, ta 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)

• bitravlan, la DN 7, Sîntandrei, st 3315 mp, front 
stradal 18 m, toate utilitățile, preț 31 euro/mp, 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. (Casa 
Betania)
• 2 parcate cu st 646 mp fiecare. In zona M. 
Sadoveanu (Zăvoi), gaz metan și curent electric 
în zonă preț 37 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• Intravilan, ta 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)
• bitravlan, ai 600 mp. toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228. (Casa Betania)

• intravilan, 4 parcele a 650 mp flecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• bitravlan ta DN 7, în zonă industrială la ieșirea 
din Deva spre Simeria, st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228,0721/577366.  (Casa Betania)
• bitravlan, la DN7, Deva, st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722. 0724/169303. (Casa 
Betania)
• bitravlan at 6059 mp, front stradal 22 m, PUZ 
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială 
preț 18 euro/mp, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)

• In Deva, mai multe parcele, zonă rezidențială 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• ocaziei pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662 (Evrika)
• zona Sâitataabn, st 85.000 mp, fs 200 ml, acces 
din 2 părți, utilitățile sunt in 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 22000 mp, fs 100 ml, 
acces auto, utilitățile sunt în apropiere la DN 7, 
preț 20 euro mp. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 
3000 SRL)
• pe DN7, intravilan, 15.950 mp. cu fs 80 m, zona 
fabrica de biciclete, preț 25 euro mp. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• zona N. Grigorescu, loc de casă cu o 
construcție modestă 810 mp, fs 15 m, gaz, apă 
canalizare pe teren, preț 30.000 euro, neg. Tel. 
0745/159573. (Ag. Mimason)
• bi Bălaia, extravilan, 1200 mp, fs 7- 8 m, 
pretabil stupărie, preț 150 milioane lei, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• ta zona Vulcan, 600 mp, PUZ aprobat, zonă 
rezidențială fs 20 m, preț 19 euro mp. Tel. 206003. 
(Ag. Mimason)
• toc de casă în Șoimuș, 9500 mp, preț 15.000 
euro. Tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• teren bitravlan 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)
• teren bitravlan, vizavi de Petrom, Sîntuhaim, 
st 2250 mp, apă gaz, curent, 2 drumuri de acces, 
preț 9 euro/mp. Tel. 211075, 0745/666447, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• teren btaavlan, 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)
• 1040 mp intravilan, Zăvoi, ideal construcție 
casă fs 17 m, toate facilitățile. Preț 32 euro/mp. 
Tel 211075,0745/666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• teren btaavi i, zona Almașu Sec, st 2200 mp, 
fs 30 m, curent, apă gaz în apropiere, preț 4 
euro/mp. Tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• Sbneria, st 2900 mp, utilități: gaz, curent, apă 
la 150 metri distanță preț 4 euro/mp. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Sântnmbe, st 2500 mp, fs 13 mp, utilități: apă 
curentă gaz, curent electric, preț 12 euro/mp, 
negociabil. Tel. 0746-225726; 0254-213005. (Casa 
Majestic)
• Deva, str. Prelungirea Depozitelor, s 3549 mp, 
preț 6 euro/mp. Tel. 0746-225726; 0254-213050 
(Casa Majestic)
• Cridw, st 6000 mp, utilități: gaz, curent elec
tric, in apropiere. Preț 2 euro/mp, negociabil. Tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• Dara, zona Gării, s 810 mp. Preț 30 euro/mp, 
negociabil. Tel. 0746-225726,0254-213050. (Casa 
Majestic)

• bitravlan, posbBtate gaz, apă zona Vulcan, 
preț 40 euro mp. Tel. 0741/154401,227542 seara. 
(Garant Consulting)
• un mp teren intravilan, situat la ieșirea din 
Deva spre Sântuhalm, preț 10 euro mp. Tel. 
0741/154401,227542, seara. (Garant Consulting)

• Bin mp teren la DN7, preț 30 euro mp. Tel. 
0741/154401,227542, seara. (Garant Consulting)

Vând spații comerciale (25)

• KM Sata Sporturilor, 30 mp, amenajat, 
convector, liber, preț 650 milioane lei, neg. Tel. 
0745^40725. (Ag. Mimason)
• ana MHa Județ, 35 mp, amenajat, 
funcționabil de 10 ani, vad foarte bun, preț 38000 
euro, neg. Tel 0745/640725. (Ag. Mimason)

• IBM 1 Decembrie, st 117 mp, 3 grupuri 
sanitare amenajate, scară interioară gresie, 
faianță termopane, centrală termică acces din 
două părți, tavane false, spoturi, bine amenajat, 
preț vânzare 250.000 euro sau preț de închiriere 
15 euro mp plus tva. TeL 235208 0724/620358 
(Rocan 3000 SRL)

• sm l Creangă S0 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg, teL 0741/070106,07267196925. 
(Imob Eurobusiness)

• hală pa 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)
• Deva, 200 mp, termopane, restaurant, birouri, 
grup sanitar, cu teren 200 mp, occidental, vad 
foarte bun, preț 100.000 euro, negociabil. Tel. 
0722/564004. (Pnrn a-ln vest)
• zona 22 Decembrie, st 210 mp, termopane, aer 
condiționat grop sanitar, tavane false, acces din 
două părți, vad foarte bun, preț vânzare 250.000 
euro fix. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000 
SRL)

Vând alte imobile (27)

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

Imobile chirii (29)
• ofer pentru închiriat garsonieră mobilată 
aragaz, frigider, contorizări, zona Dorobanți, preț 
100 euro/lună Tel. 0729/055645.
• ofer pentru închiriere 2 apartamente, Deva, 
decomandate, central, etaj 2, mobilate și utilate, 
preț 200 euro/lună Tel. 0726/710903.
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
mobilat, aragaz, frigider, contorizări, Deva, zona 
Zamfirescu, preț 100 euro/lună Telefon 
0729/055645.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, Deva, zonă centrală mobilat, 
utilat frumos, preț 160 euro/lună Tel. 
0726/710903.
• P+l, 4 camere, scară interioară living 45 mp, 2 
bă, centrală termică pivniță garaj, piscină 
curte, grădină zona telecabină ideal locuință, 
sediu, ■ acceptăm colaborare. Tel. 249047, 
0721/192684.
• primesc ta gazdă la bloc, 2 eleve de la țară 
condiții foarte bune, centrală termică apometre, 
în apropierea Liceelor Traian, Energetic, Grigore 
Moisil. Tel. 229897.
• ofer spațiu comercial, zona Dacia, 55 mp, 
amenajat preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Creangă preț 15- 
20 euro/mp, neg., tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta, toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobusiness)
• apartament 3 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat mobilat 
modern și utilat cu aragaz, frigider, tv color nou, 
situat în spatele pieței centrale, preț 220 
euro/lună tel. 223400,0721/436384.0742/005228 
(Casa Betania)
• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)mobilat pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer vilă supermobilată cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt. cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• se oferă garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva, 
(ne)mobilat prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Mă garsonieră etaj intermediar, 
termopane, cu îmbunătățiri, contorizări, mobi
lată ocupabilă imediat preț 100 euro/lună Tel. 
235208 0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• Hală pentru depozitare, zona M. Eminescu 
(fosta fabrică de mobilă), st. 120 mp, apă 
trifazic,înălțime 430 m, acces Tir, parcare, preț 5 
euro mp plus tva, negociabil. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
• ta cartier Dacia, 25 mp, amenajat frumos, 
gresie integral, contorizări, pretabil cabinet 
internet birouri, ocupabil din 1 decembrie 2005, 
preț 150 euro/lună Tel. 0745/640725. (Ag. 
Mimason)
• pe DN 7, cu acces direct 70 mp, gresie, grup 
sanitar, centrală termică termopan, pretabil 
cabinet sediu, depozit preț 450 euro/lună neg. 
Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)
• In zona Liliacului, 50 mp, pretabil depozit 
căldură apă trifazic, preț 150 euro/lună.- Tel. 
0745/164633. (Ag. Mimason)
• cameră frigorifică 20 mp, cu spații de acces, 
spațiu tampon, spațiu total 90 mp, preț 4 euro 
mp. Tel. 0740/173103. (Ag Mimason)

ANBNf DE PARTICIPARE UI LIOlTftțlE
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorității 
contractante
Denumirea autorității contractante: CONSIUULJUDEIEAN HUNEDOARA
Cod fiscal: 4374474
Adresa: JUDEȚUL HUNEDOARA, MUNICIPIUL DEVA, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 35
Numărul de telefon: 0254-212625, fax: 0254-212625

2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrări: licitație publică deschisă
b) Tipul contractului de lucrări pentru care sunt solicitate oferte:

MODERNIZARE DJ 664 A: LUPENI - ZONA DE AGREMENT STRAJA, KM 1+000-9+300

3. a) Amplasamentul lucrării:
Județul Hunedoara, Zona Văii Jiului, Municipiul Lupeni
b) Natura și cerințele de execuție, caracteristicile generale ale lucrării:

- lucrări de drumuri (terasamente, structura rutieră)
- lucrări de accesorii (ziduri de sprijin, rigole din beton de ciment, parapete rigide șl deformablle, lucrări pentru siguranța circulației)
- pode(e tubulare și podețe dalate

4. Termenul limită de execuție a lucrării:
30 septembrie 2006

5. a) Denumirea șl adresa servlclulul/compartlmentulul de la care se poate obține un exem
plar al documentației pentru elaborarea șl prezentarea ofertei șl modalitatea de obținere a 
exemplarului respectiv.
COMPARTIMENTUL MONITORIZARE LUCRĂRI CU FINANȚARE UE - CONSIUULJUDEIEAN HUNEDOARA, cu sediul în Deva, Str. 1 
Decembrie 1918, nr. 35, județul Hunedoara, prin cumpărare,
b) Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar (unde este cazul):

300 RON - achitați la casieria Consiliului Județean Hunedoara.

6. a) Data limită pentru depunerea ofertelor: 23.02.2006, ora 10:00
b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:

Consiliul Județean Hunedoara, Deva, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, Județul Hunedoara
c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: română.

7. Data, ora șl locul deschiderii ofertelor:
23.02.2006, ora 12:00 la Sediul Consiliului Județean Hunedoara situat în Deva, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 35.

8. Garanțiile pentru participare solicitate:
Scrisoare de garanție bancară în favoarea autorității contractante, valoare de... RON (echivalent 28.000 EURO)

9. Criteriul cere va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări:
.Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnlco-economic”

10. Data publicării anunțului de participare în „Monitorul Oficial”, Partea a Vl-a - Achiziții
publice M.O. nr. 249/15.12.2005. (36510)

k_________________________________________________________________________________________

• pentru pretențioși apartament 3 camere, dec, 
cu garaj sub bloc, in Deva, Cuza Vodă preț 450 
euro, neg. Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)
• ofer pentru închiriat în regim hotelier, cameră 
mobilată Deva, cu baie, tv, centrală termică 
preț 700.000 lei/zi. Tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
contorizări, repartitoare, mobilat, aragaz, 
frigider, tv, zonă centrală Deva, preț 130 euro, 
negociabil. Tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)

• ofer spre închiriere spațiu comercial petnru 
birouri, 60 mp, Deva, zonă bună preț 150 euro. 
Tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• 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)

• 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)

• se caută urgent teren la DN 7, între Deva - 
Arad, suprafață minimă 10.000 mp, cu 
deschidere mare la DN, minim 60 m pt parcare, 
se oferă prețul pieței, tel. 0723-251498, 0254- 
232808 (Fiesta Nora)

• ofer pentru închiriat garsoniere, zona 
Dorobanți și Kogălniceanu,. mobilate, utilate, 
dec., etaj 2, preț 100 euro. Tel. 211075, 0726 
130557,0747 779751. (Mbndial Casa)
• ofer ap, 2 cam., mobilat utilat, zonă centrală 
gresie, faianță tv, automată centrală termică 
termopan, etaj 2, contorizări, preț 180 euro, chel
tuieli Induse. Tel 211075, 0726/130557, 
0745/666447. (Mondial Casa)
• IncMriez casă de lux, Deva, zona Călugăreni, 
preț 1100 euro/lună negociabil. Tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)

• Închiriez apartament, Str. Minerului, deco
mandate, 2 camere, etaj 2, centrală termică 
mobilat Preț 100 euro/lună Tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată sau 
nemobilată zona Mărăști, preț 100 euro/lună 
Tel. 0741/154401, 227542, seara. (Garant 
Consulting)
• ofer spre închiriere apartament 4 camere 
decomandate, mobilat centrală termică zona 
bdul Decebal. Tel. 0741/154401,227542, seara. 
(Garant Consulting)
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
zona Decebal, mobilat utilat centrală termică 
preț 180 euro/lună Tel. 0740/013971. (Garant 
Consulting)
• ofer pentru închiriere apartament 3 camere, 
zona Mărăști, mobilat și utilat modem, centrală 
termică preț 200 euro/lună TeL 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• ofer pentru închiriere garsonieră zona 
Mărăști, mobilă și utilități moderne, preț 100 
euro/lună Tel. 0740/013971. (Garant Consulting)

Auto românești (36)

• vând Dada 1310 break, af 1996 și papuc af
1998 preț negociabil. Tel. 0745/842692, 
0740/707517.

Auto străine (37)

• vând Citroen BX 14, RAR 06.2006,1300 cmc, 
consum 6%, stare bună de funcționare, preț 980 
euro, negociabil. Tel. 711063,0723/455092.

• vând VW Golf IV, af 2000, toate dotările, preț 
8500 euro. Tel. 0723/350360.
• vând VW Passat af 1979, persoană fizică preț 
negociabil. Tel. 0747/223733.

Motel Ldwe - 3 stele
Situat în Deva, str. Sântuhalm, nr.l, la 

intersecția Hunedoara - Deva - Simeria, pe 
DN7, vă oferă cazare la standarde occiden

tale, cu dotări deosebite, iar prin restau
rantul propriu meniuri diversificate.

Relații și Tezervări la telefonul 0254/210.935. oseez)

• vând Renault Laguna II, af august 2003, 
km 95.000, motorină full-option, 8 airbag, 
preț 12500 euro. Tel. 0740/222485.

• vând Renault 21, af 1987, vt 2007, închidere 
centralizată geamuri electrice, preț 6500 ron, 
negociabil. TeL 226209,0745/639022.
• vând Renault Twingo 1.2 I, af 2000, recent 
adus, consum 4%, abs, esp, 2 airbag, 65.000 km 
reali, geamuri și oglinzi electrice, închidere 
centralizată preț 4600 euro, negociabil. Tel. 
711063,0723/455092.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând circular manual electric Bosch SPK 54, *" 
nou, storcător fructe german, tv color marea 
Waltham, diag. 67 cm, birou din lemn furniruttcu 
sertare, stare foarte bună. Tel. 260570.
• vând motor electric de tăiat lemne, stare 
bună 12 kw putere. Tel. 0729/099056 sau 226839, 
după ora 18

Piese, accesorii (42)

• vând piese Aro 244 D, punte spate cu butuci, 
butuci față chiulasă cu supape șl capac, cardan, 
casetă direcție, cutie viteze cuplare față etc. Tel. 
0745/050659,0721/679491,219413.

Garaje (43)

• IncMriai garai la casă pentru autoturism, pe 
timp de iarnă Tei. 213908

Mobilier și interioare (47)

• vând moblă tineret dormeză cu bibliotecă 2 
corpuri dulap, ladă culoarea lemnului, preț 650 
ron, negociabil. Tel. 0724/113868
• vând pâtut din lemn masiv, pentru copii. Tel. 
212180.
• vând urgent canapea extensibilă 250 ron, 
masă sufragerie și 6 scaune-tapițate, 300 ron, 
masă extensibilă sufragerie 120 ron, birou 100 
ron, mobilă hol 250 ron, mobilă bucătărie 400 
ron. Tel. 218084,0743/211074,0724/643045.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând combină audio Schneider germană 
radio digital cu memorie, stație cu egalizator, 
dublu cas Highspeed dubbin sistem, pickup 
automatic și cd, preț 100 euro. Tel. 0254/225578 
0744/934462,0726/551701.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând 2 aparate foto, Smena 8 rusesc și 
Olympia japonez, prețuri convenabile. Tel. 
0747/223733.
• vând aparat foto Focus Free, nou, în cutie, 
model cu film, preț 20 ron, negociabil. Tel. 
0254/225078 0744/934462,0726/551701.
• Vând Motorola V 975, 36, foto, video, MP3, 
Nokia 6630,36, foto, video, MP 3, card, 64 MB, 
garanție ambele și Nokia 6100, stare foarte bună 
prețuri negociabile. Tel. 0727/761713.

îmbrăcăminte,incălțâminte 
articole sport (52)

• vând cojoc bărbătesc nou, mărimea 52 ■ 54. 
Tel. 221894.

RFfl AMF

ruetridenttranstex.ro
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• vând haină blană astrahan neagră, nouă, 
mărimea 48 50 și una mouton dore maro, 
confecționate de fabrică. Tel. 770687.
• vând haine de blană naturală-nurcă import 
Italia, model elegant, gen mantou, maro brun ți 
gri grafit, mărime 44 - 50. Tel. 0741/078785.
• vând palton lung, pentru bărbați, din piei 
caprine nr. 54 - 56, confecționat de fabrică, stare 
excelentă și o fustă piele, nouă, nr. 38 - 40, preț 
riăgdciabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând un palton și un pardesiu din piele, băr
bătesc, fabricat în Bulgaria și Egipt, nr. 50. Tel, 
216347.

Materiale de construcții (53)

• Cumpăr țigle și coame (nu sistem patent sau 
solzi). Tel. 260651.

Electrocasnice (56)

• vând centrală termică de 24 kw, tiraj forțat, 
marca Bereta, preț 650 ron, negociabil, tel. 

0726/267632.
• vând frigider Electrostar cu dezghețare 
automată, preț 200 ron. tv color Goldstar, diago
nala 62 cm, preț 200 ron. Tel. 214814.
• vând ladă frigorifică Arctic, 7 sertare, stare 
foarte bună, aproape nefolosită, preț 500 ron. 
Tel. 221314.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând cățelușă rasa Caniche, talie medie, 
culoare aurie, cu carnet de sănătate la zl, preț 
160 ron, negociabil. Tel. 0724/113866.

Cotidianul 
numărul 1

• vând porci de 100 kg. Tel. 0254/237755, 
0741/578938.

Instrumente muzicale (60)

• vând orgă Keyboard Roland E15,2 x 5 W, difu
zoare încorporate, secție ritmică, acompania
ment, strings, brass, efecte excelente, conve
nabil. Tel. 0747/223733.
• vând vioară 4/4 și vioară 1/4 nouă, pentru 
începători. Tel, 216347.

Altele (61)

• cumpăr desen plastic, lăzi, dopuri, paleți, 
cantități nelimitate. Tel. 0723/301857.
• vând candelabre de cristal de Boemia, stare 
perfectă, 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 080/030 m, stare irep roșabi Iă, preț nego
ciabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând mere, preț avantajos, Geoagiu. Tel. 
248528.

Matrimoniale (69)

• doresc anoștintă cu o domnita până îr> 33 ani, 
pentru prietenie. Tel. 0745/0506!*), 0721/079491.

Solicitări servicii (71)

■ chitarist mu basist îmi ofer serviciile unei 
formații pentru cântat la petreceri, Deva Tel. 
0722/629058.

al
județului! CWAffli.

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

CWAO.

Prestări servicii (72)

• decorațiuni Interioare de sărbători, la domi
ciliu sau restaurante, ghirlande, coronițe, orna
mente etc., preț convenabil. Tel. 0720/743834.
• efectuez transport marfă de 0,7 tone, 3,5 tone, 
la prețuri avantajoase. Tel. 0740/420521,
• lucrări de zidărie interioară, zugrăveli în var, 
lavabil, vopsitorie, placări gresie, faianță prețuri 
avantajoase. Tel. 0729/137726,0729/263810.
• mamă a doi copii, serioasă, căsătorită 
efectuez menaj și alte munci gospodărești 
numai la familii serioase, ofer și rog seriozitate. 
Tel. 218597, după ora 2130 și 0723/851439.

• Moț Crăciun cu experiență își oferă serviciile 
în ajun de Crăciun. Informații la tel. 0724/060690, 
0724/226575.
• reparații electrocasnice, audio - video, 
aragaze, yale, antene, mobilă suspendată, 
instalații electrice etc, la domiciliul clientului. 
Tel. 0745/050659,0721/079491,219413.
• specialiști, executăm montaje și reparații 
cuptoare pâine. Tel. 231185,228564.
• transport marfă, mutări de mobilă și alte 
materiale, local și în țară cu camion acoperit de 
3,2 tone, utile, dimensiuni 6/2,40/2,40 m. Tel. 
229611,0740/953297.
• transport mobilă, electrocasnice, cu auto 
acoperit de 1,2 tone și 14 mc, L 3,5 m, lățime 2,2 
m. Tel. 0254/225578,0744/934462,0726/551701.

Decese (75)

fi Familia îndoliată anunță cu durere încetarea din 
viață a celui care a fost

PALERMO MIHAI

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:• minimum studii medii• capacitate pentru muncă în echipă• cunoștințe temeinice de operareMacintosh: QuarkXPress,
Adobe Photoshop —• rezistență la stres

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

Inform Media SRL.
Bajusz Andrâs
Oradea, Bdul Decebal nr. 3.4,
E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro
Informații: O724-22-O3-65.

HYPERMARKET 
TRIDENT DEVA 

angajează în condiții avantajoase:
- COORDONATOR FORMAȚIE PAZĂ 
-ȘEFTURĂ PAZĂ
- AGENȚI DE PAZĂ

EXPERIENȚA INTR-UN POST SIMILAR CONSTITUIE 
AVANTAJ
OFERIM: pachet salarial motivant, mediu de lucru dinamic 
și modern, posibilități reale de afirmare.

CV-urile se depun la biroul de informații din incinta 
magazinului, prin fax la 0269/21.93.38 sau e-mall 

ru@trldenttranstex.ro

Cu AitKMtr X 
q Câștigi 25 R

la orice poliță încheiată la sediile ARDAF până la
31 ianuarie 2006, prezentând cuponul de mai sus.

Cu poliț* RCA ARDAF 
participi la TRAGERILE LA SORȚI unde poți câștiga 

1 DVD zilnic/județ 
(timp de 25 de zile)

MARELE PREMIU - AUTOTURISM 

TOYOTA LAND CRUISER 
și REDUCERE da 10% Ia alte POUTE ARDAF

Deva Mpenf» ARDAF și In tocaMtAțita:

■ Str. Dragoș Vodă nr. 18; XeL 222,299
■ Str. 1 Decembrie bl. 4A/P;Tet.: 235.999

Brad, Nofeg, Hunedoara, 
UtpenJ, Orești». Pitrila. 

Pctroțanl, Vulcan

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

înmormântarea va avea loc vineri, 23 decembrie, ora 
13, la Cimitirul ortodox din Călan. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace.

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

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

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

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

caută pentru dezvoltarea echipei

responsabil de zonă

Cerințe:• Permis de conducere;• Mașină proprie;Cunoștințe PC;Limbă engleză nivel mediu;Abilități de comunicare;Disponibilitate pentru program prelungit.
Oferim:• loc de muncă modern;

e salariu atractiv + bonuri de masă;• mediu de lucru atractiv și dinamic.
Depunerea CV-urilor se va face la sediul 
redacției:
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter până în 
data de 01.12.2005.
Persoană de contact: Sorina Sârmai,
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

(35064)

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni bine 

informați! 
Ziarul 

familiei tale!

Informația te privește!

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

SC Inform Media caută pentru dezvoltarea echipei

Manager distribuție
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• Limba engleză la nivel conversațional
• Caracter deschis, comunicativ, hotărât
• Disponibilitate pentru program flexibil
• Disponibilitate pentru călătorii în țară
• Cunoștințe aprofundate Outlook Express, MS Office
• Permis de conducere categoria B

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

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

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

Societate franceză angajează personal:
> responsabil logistică > responsabil producție > responsabil aprovizionare > 
inginer cu specializare în hidraulică ► inginer calitate > magaziner > contabil 

Cerințe: limba franceză, limba engleză, studii superioare, experiență minim 3 ani.

> muncitori necalificați (pt. curățenia și întreținerea utilajelor și a halei)
(pt. curățenie birouri, apartament)

Trimiteți cv-ul (specificați postul dorit) + scrisoare de intenție la adresa de e-mail: 
petroneja_comea@yahoo.com sau la nr de fax: 0254/219340. (36468)

:
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• chioșcul de ziare de lAnpA Comthn;
• chioșcul do ziare din stația de autobuz

, Orizont- Micro 1S;
i • chioșcul de stare de lângă Galeriile de Artă
Forma;

: • chioșcul de ziare de lAnsâ Alimentara Pacla;
, • chioșcul de ziare intersecția Zamtlrescu ■ B
i dul Decebal,
j • Cepromln;
• Cooperativa do consum Dobra;
• Centrul de schimbare a buteliilor lila.

Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica in pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.
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• Dator vândut. Michael Jackson ar putea să își piardă partea sa de 50 la sută din catalogul Beatles, dacă nu reușește să plătească datoria de 200 de milioane de dolari companiei Fortress Investment Group.
• Premiu de debut. Actrița Felicity Huffman, cunoscută pentru rolul ei din serialul american „Neveste disperate", va primi premiul pentru cel mai bun debut la festivalul anual de film de la Palm Springs.
Preferă „Crăciun fericit"

Washington (MF) - în cadrul sondajului realizat de CNN, USA Today și Gallup, care a avut un eșantion reprezentativ format din 1.003 americani, 69% dintre intervievați au declarat că preferă să spună „Crăciun fericit”, decât „Sărbători fericite” (29%).Față de sărbătorile de Crăciun de anul trecut, numărul americanilor care folosesc sintagmă „Sărbători fericite” a scăzut cu 12%. Această dispută a luat naștere de-la o întrebare&referitoare la cum preferă oamenii să fie salutați de către funcționarii publici sau de către angajații magazinelor.Conform sondajului, 61% dintre americani sunt de părere că, dacă mai multe magazine și instituții publice ar folosi „Sărbători fericite” în loc de „Crăciun fericit”, ar însemna o schimbare în rău.
A părăsit 
tnîpa Sugababes

Los Angeles (MF) - Mutya Buena, una dintre cântărețele care au fondat trupa Sugababes, a declarat că nu se simte capabilă să își prelungească angajamentul față de trupă pentru încă un an, motiv pentru care a părăsit-o.Mutya (20 ani) a făcut parte din această formație timp de șapte ani. în această perioadă a reușit, alături de fetele din trupă, să aibă patru piese de succes care s-au clasat pe primul loc în topurile muzicale britanice.Cântăreața, care a născut primul ei copil, Tahi- la, în martie, va fi înlocuită de o nouă solistă în următoarele 24 de ore.

Gwen Ștefani
: (Foto: EPA)

î însărci-
i nată

Los Angeles (MF)- • 
Gwen Ștefani, care 
este căsătorită din 
anul 2002 cu rodcerul 
britanic Gavin Ross- 
dale, în vârstă de 38 
de ani, este însărci
nată pentru prima 
dată. Ștefani, în vârstă 
de 36 de ani, cunos
cută de pe vremea 
când era solista for
mației No Doubt, va 
naște în iunie.

Ga Dl e un elefănțel, în vârstă de numai zecâ zile și s-a născut la Biblical Zoo din Ierusalim. (Foto: epa)

Inundații în Vietnam
Hanoi (MF) - Peste 50 de persoane au murit în inundațiile cauzate de ploile torențiale din centrul Vietnamului, arată un bilanț anunțat, ieri, de autoritățile locale, relatează AFP.„Potrivit informațiilor noastre, există 53 de morți și trei dispăruți” începând din 4 decembrie, a afirmat un reprezentant al Departamentului de luptă împotriva intemperiilor din Danang, în centrul Vietnamului. Pagubele materiale se ridică la circa 309 miliarde de dong (circa 20 de milioane de dolari). La sfârșitul lunii octombrie, intemperiile provocaseră deja moartea a peste 80 de persoane, în centrul și sudul Vietnamului.

Mexico Gity.
clovni, purtări cu tografii cu. Fecioara ria, au participat marți

Stallone făcut K.O. la filmări
■ în urma loviturilor, 
actorul a trebuit să 
primească îngrijiri me
dicale de urgență.Hollywood (MF) - Actorul Sylvester Stallone a fost făcut K.O. în urma loviturilor adversarului său și a trebuit să primească îngrijiri medicale de urgență în timpul filmărilor la „Rocky VI”, scrie The Mail on Sunday.La 59 de ani, Stallone se credea invulnerabil în ring dar se pare că două sau trei lovituri mai dure ale partenerului său au reușit să-l doboare, cauzându-i chiar o mică fractură.„Când l-au văzut căzând, toți au crezut că joacă teatru dar s-a dovedit a fi ceva mai
Și-au unit destinele oficial
■ Celebrul Elton John și 
David Furnish s-au 
căsătorit, ieri, la primăria 
din Windsor.

Windsor (MF) - Cântărețul Elton John și iubitul lui, David Furnish, s-au căsătorit, ieri, la primăria din Windsor, în prezența părinților lor.John și Furnish au ajuns la primăria din Windsor la ora 11.00 GMT. Ei s-au putut căsători în conformitate cu noua lege britanică ce permite partenerilor de același sex să- și unească destinele.Sute de fani ai cântărețului Elton John s-au strâns în fața primăriei, o clădire veche ce datează din secolul al XVII- lea. Aceștia au fost ținuți sub

Grupul statuar (Foto: epa)

„înapoi în viitor"
Los Angeles (MF) - Actorul american Michael J. Fox va juca în cea de-a patra parte a seriei „înapoi în viitor”, relatează site-ul imdb.com.Actorul, care suferă de boala Parkinson, a declarat că se află în negocieri pentru a juca într-un ultim episod din a- ceastă serie regizată de Robert Zemeckis. El a mai declarat că vrea să joace în film numai dacă producătorii sunt de acord ca personajul lui să aibă aceeași vârstă pe care o are în realitate.Starul vrea să preia rolul excentricului profesor Doc., al cărui rol a fost interpretat de actorul Christopher Lloyd.„Am 44 de ani acum și nu mai sunt interesat să alerg de colo colo pe skateboard-uril”, a declarat actorul.

serios”, a declarat mama lui Stallone. Ea a mai spus că actorul și-a revenit acum complet și s-a întors pe platourile de filmare.Stallone a început, la începutul lunii decembrie, filmările la cel de-al șaselea episod din seria care l-a făcut celebru, „Rocky”, la 15 ani de când a jucat ultima dată rolul eroului din ring.Acum, povestea va începe prin prezentarea lui Rocky Balboa, după retragerea din activitate. în încercarea de a șe mai „anima” și de a se menține în formă, el se aventurează în câteva meciuri mici. Rocky redevine un star după ce i se cere să lupte împotriva campionului la categoria grea, Mason „The Line” Dixon.

David Furnish și Elton John după cununie (Foto: EPA)control de un lanț de polițiști. Elton John, în vârstă de 58 de ani și iubitul lui, cu care are
Versiune 3D a unui tablou

Amsterdam (MF) - Varianta 3D a tabloului „Rondul de noapte”, un grup statuar din bronz, în mărime naturală, a fost dezvelită marți seara în piața Rembrandt din Amsterdam. Acțiunea lansează în capitala olandeză festivitățile dedicate celebrării a 400 de ani de la nașterea pictorului. Cele 22 de personaje ale celebrei pânze datând din 1642 au fost sculptate de doi artiști

ErikaNăscută în zodia Gemeni, îi plac dansul modem, voleiul și mo- dellingul.
Cfalaxy >

o relație de mai bine de 12 ani, David Furnish, în vârstă de 43 de ani, au coborât din-
ruși, Mikhail ^Dronov și Alexander Taratynov.Monumentul a fost instalat în fața statuii maestrului. Startul festivităților la nivel național a fost dat de regina Beatrix, în orașul natal al lui Rembrandt, Leyde, odată cu vernisajul expoziției „Mama lui Rembrandt, mit și realitate”, consacrată operelor reprezentându-i pe apropiații pictorului.

tr-un Rollș-Royce Phantom negru și au salutat mulțimea, zâmbind, dar trădând și puțină emoție.Ei au intrat imediat în primărie unde s-au căsătorit în prezența părinților lor, mama și tatăl vitreg al lui Elțga John, Sheila și Fred Fș|®i brother, și părinții lui Davifl Furnish, Gladys și Jack.
Ca și la prințul CharlesCăsătoria a fost oficiată de același ofițer al stării civile, Clair Williams, care a oficiat și căsătoria dintre prințul Charles și Camilla, în luna aprilie a acestui an. Aproape 700 de cupluri homosexuale au primit autorizația de a se căsători miercuri, în Anglia și în Țara Galilor.

ner^u ă a Iui Psusenes I” este una din cele 100 de lucrfiri care fac parte din expoziția Mt^eului Cairo, deschisă marți la Madrid. (Foto: EPA)

imdb.com

