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Prins la comorile dacilor
o Greva. Protestul funcționarilor publici, 
anunțat pentru ieri, între orele 8 și 10, a 
fost suspendat, până la noi ordine. Motivul 
încetării protestului este întâlnirea dintre 
sindicate și reprezentanții Guvernului, unde 
s-a discutat punctual sistemul de salarizare a 
funcționarilor publici. (I.J.)

■ Un bărbat a fost prins 
în timp ce căuta metale 
în zona sitului arheolo
gic din munții Orăștiei.

Orăștie (M.T.) - Polițiștii 
Compartimentului Patrimoniu 
din cadrul Serviciului de In
vestigații Criminale și cei ai

Postului de Poliție Orăștioara 
de Sus îl cercetează pe Călin 
H., de 31 de ani, din Orăștie, 
care locuiește fără forme le
gale în Orăștioara de Sus. A- 
cesta a fost prins în flagrant 
în timp ce utiliza ilegal, în zo
na siturilor arheologice, un 
detector de metale marca Pro- 
met 3, a cărui valoare aproxi

mativă este de 500 euro. Luat 
la întrebări de oamenii legii, 
bărbatul a declarat că a cum
părat aparatul din târgul de 
mărfuri din localitatea hune- 
doreană Sântuhalm, în anul 
2002, și că utiliza aparatul pen
tru a găsi fier vechi. „Polițiștii 
au confiscat detectorul, iar 
bărbatul este cercetat în li

bertate pentru comiterea ii 
fracțiunii de acces și utilizat 
a detectorului de metale în s 
turi arheologice, în mod il< 
gal”, a declarat purtătorul d 
cuvânt al IPJ Hunedoara 
subinspector Bogdan Niți 
Dacă va fi găsit vinovat, el rit 
că o pedeapsă cu închisoare, 
între 1 și 5 ani. /p.3

*

I să devină cititori de probă și-a aflat câști
gătorul ieri, în urma extragerii făcute Ia se- 

| diul redacției. Vintilă Cristian din Deva are 
de cheltuit săptămâna viitoare cei 50 ron 
puși în joc. Felicitări! (Eoto:M.ș.)
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Viceprimarul localității Tur- 
daș, Cornel Măglaș, a fost impli
cat, ieri, într-un accident auto. Ma 
șina în care se afla a fost izbită în 
plin de un Audi, angajat în depă
șire într-o zonă în care manevra 
era interzisă.Viceprimarul s-a ales 
cu o fractură a piciorului drept, /p.3 
Alte fotografii pe www.huon.ro

(Foto: T. Mânu)

Administrator acuzat de furt
■ După ce a falsificat 
mai multe acte, a reușit 
să-și însușească peste 
200 mii. de lei vechi.

Hunedoara (M.T.) - O feme
ie de 26 de ani, din munici
piul Hunedoara, M.G., fără 
antecedente penale, este cer
cetată în stare de libertate de 
polițiștii Biroului de Investi
gare a Fraudelor Hunedoara

pentru comiterea infracțiu
nilor de fals în înscrisuri și 
delapidare.

„în urma verificărilor efec
tuate, oamenii legii au stabilit 
că, în perioada ianuarie - 
noiembrie 2006, femeia, în 
calitate de administrator al 
unei asociații de proprietari 
din aceeași localitate, a falsi
ficat mai multe documente”, 
a declarat purtătorul de 
cuvânt al Inspectoratului de

Poliție al Județului Hune
doara, subinspector Bogdan 
Nițu. Prin falsificarea acestor 
documente, femeia a reușit să 
„bage în buzunar” suma de 
22.406,54 lei noi.

în cazul în care va fi găsită 
vinovată, tânăra riscă să ră
mână ani grei în închisoare.

ww’w.hnuiffim.rcj' 1

Bătut de polițist
Petroșani (MF) - Un 

polițist din cadrul Servi
ciului de Ordine Publică 
al Poliției Petroșani este 
acuzat de un șofer de 
taxi că l-ar fi bătut, ieri, 
chiar în sediul insti
tuției, după ce între taxi- 
metrist și copilul polițis
tului s-a produs o mică 
altercație în stația de 
taxi, /p.5

A fost demis din funcție
■ Directorul general al 
Termocentralei Mintia, 
Victor Bucaleț, a fost 
revocat din funcție.

Deva (C.P.) - Ministrul Eco
nomiei, Codruț Șereș, a man
datat ieri reprezentantul sta
tului în AGA Societății Elec- 
trocentrale - Termocentrala 
Mintia Deva să revoce din 
funcție directorul general din 
cauza managementului neper
formant. Șereș a declarat că 
acesta nu s-a preocupat sufi-

5

cient pentru asigurarea stocu
rilor de cărbune necesare pe 
perioada iernii. „Am fost su
nat pentru a mi se spune că la 
televizor s-a anunțat demite
rea mea. Voi contesta decizia 
pentru că nu mă consider vi
novat. Valea Jiului a livrat cu 
circa I80.Q00 de tone de căr
bune mai puțin. Ministerul nu 
ne-a aprobat importurile de 
cărbune decât în luna august, 
așa că de abia acum a venit 
prima navetă de cărbune im
portat", a spus Victor Bucaleț, 
directorul Termocentralei.

htti www.nuon.rL, |
Ș£injeji 2ărerea l^forumi 

Din cele peste nouă sute de persoane prezente ieri, la 
bursa locurilor de muncă, 184 și-au găsit slujbe, /p.s 

I. (Foto: T. Mânu)
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• Livrări către Iran. Rusia a început să 
livreze Iranului sisteme de rachete sol-aer 
TOR-M1, au anunțat ieri agențiile de presă 
ruse, citând surse militare de la Moscova. 
Iranul a semnat, în decembrie 2005, un 
contract cu Rusia pentru cumpărarea a 29 
de sisteme de rachete în" schimbul sumei de 
700 de milioane de dolari, stârnind astfel 
temerile SUA.

Cu un picior in UE

Ajutor 
suspendat

Viena (MF) - Consiliul 
Guvernatorilor al Agen
ției Internaționale pen
tru Energie Atomică 
(AIEA) a suspendat joi, 
pe o perioadă nedeter
minată, cererea Iranului 
de a primi ajutor tehnic 
pentru construirea unui 
reactor nuclear, din cau
za temerilor că ar putea 
fi fabricate bombe cu 
plutoniu. însă decizia a- 
doptată de Consiliul Gu
vernatorilor, după o lun
gă perioadă de disensi
uni între țările dezvolta
te și cele puternic indus
trializate, a lăsat deschi
să posibilitatea unei re
vizuiri a cererii Iranu
lui pe viitor. Solicitarea 
Iranului de a primi asis
tență în alte șapte pro
iecte nucleare, despre 
care șeful AIEA, Moha
med ElBaradei, susține 
că nu prezintă riscul de 
a fi folosite pentru fab
ricarea de bombe atomi
ce, au fost aprobate de 
membrii consiliului.

Mohamed ElBaradei
(foto: EPA)

Moqtada al-Sadr
: (Foto: EPA) ;

• Germania este ultima 
țară care a ratificat 
Tratatul de aderare a 
României și Bulgariei.

București (MF) - Bundesra- 
tul. Camera superioară a Par
lamentului german, a ratifi
cat, ieri, cu unanimitate de 
voturi, Tratatul de aderare a 
României și Bulgariei la UE, 
procesul de aprobare a trata
tului de către statele UE fiind 
astfel finalizat, informează 
AFP.

„Vineri, 24 noiembrie, Ger
mania a definitivat procedu

rile de ratificare a Tratatului 
de aderare a României și Bul
gariei la Uniunea Europeană. 
Bundesratul, Camera superi
oară a legislativului german, 
a adoptat legea privind ratifi
carea Tratatului de aderare 
cu unanimitate de voturi”, in
formează un comunicat al 
MIE remis MEDIAFAX.

Ministrul Integrării Euro
pene Anca Boagiu, care a par
ticipat la dezbaterile din forul 
legislativ german, apreciză că 
votul „consacră poziția țării 
noastre în marea familie eu
ropeană”.

„România devine membru

cu drepturi depline al Uniu
nii Europene în perioada in 
care președinția este deținută 
chiar de Germania, fapt care 
va contribui la evidențierea 
pozițiilor țării noastre în dez
baterile europene, în baza in
tereselor și viziunii comune 
dintre țara noastră și Germa
nia”, consideră Boagiu, con
form comunicatului MIE.

Anca Boagiu afirmă că vo
tul din Bundesrat este o dova
dă că România a reușit să 
convingă toate popoarele U- 
niunii Europene de hotărârea 
de a se adapta rigorilor euro
pene.

Michael Stone a fost imobilizat

I l-au
| dinamitat | 
i sediul

Bagdad (MF) - Insur
genții au dinamitat, ;

• j ieri, sediul mișcării li- ;
; derului radical șiit ;

Moqtada al-Sadr, de ;
la Baaquba, la nord- ;

i vest de Bagdad, la i
i câteva ore după ce

paznicii clădirii fuse- ;
i seră arestați de tru- i

pele irakiene și ame- i
ricane. Cu câteva ore ;

; înaintea atacului, for- ;
; țele irakiene și ameri-
: cane au descins la a- ;
i celași sediu al mișcării , ;

șiite, unde au arestat ;
cinci paznici ai clădiri ;
Mișcarea lui Moqta- ;
da al-Sadr a amenin-

= țat, ieri, că se va re- ;
j trage din guvern și ;

: diq parlament dacă ;
•p ■■ premierul Nouri al**1'”*' ?
; Maliki se va întâlni,
; așa cum este prevă- ;
i zut, cu președintele

american George W i
• Bush, la sfârșitul lunii
î noiembrie, în Iordania. ;

De la stânga: președintele CE, Jose Manuel Barroso, președintele Rusiei, Vladimir Putin, premierul 
Finlandei, Matti Vanhanen, și înaltul comisar pentru Politică Externă, Javier Solana (Foto: epa)

Summit tensionat UE-Rusia

Fostul spion a decedat
Londra (MF) - Fostul spion rus Alek

sandr Litvinenko, spitalizat la Londra, du
pă o posibilă otrăvire, a decedat joi seara. 
Și pe patul de spital, Litvinenko a conti
nuat să sfideze Kremlinul, în pofida faptu
lui că efectele otravei misterioase care i-a 
fost administrată erau tot mai vizibile în 
cursul nopții de joi spre vineri.

Vizibil slăbit și chinuit de durere, el a 
declarat că este conștient că nu poate câști
ga această luptă cu substanțele chimice ca
re îi distrugeau organele vitale, dar a subli
niat că adevărul va ieși la suprafață cu sau 
fără el.

Litvinenko l-a învinovățit pe președintele 
Vladimir Putin de moartea sa, potrivit unei 
declarații citite de prieteni de-ai săi ieri 
dimineață, după decesul lui.

„S-ar putea să reușești să mă reduci la 
tăcere, însă tăcerea are un preț. Te-ai dove
dit la fel de barbar și de crud pe cât pretind 
cei mai înverșunați critici ai tăi”, se arată 
în declarația lui Litvinenko.

„S-ar putea să reușești să reduci la tăcere 
un singur om. Dar in urechi îți va răsuna 
până la moarte un cor de proteste din în
treaga lume, domnule Putin. Dumnezeu să 
te ierte pentru ce ai făcut”, adaugă textul.

S Putin: UE trebuia să 
discute cu Rusia temele 
de interes comun privind 
aderarea României.

Helsinki (MF) - Liderii eu
ropeni s-au divizat, ieri, la 
summitul de la Helsinki, în 
fața președintelui rus Vladi
mir Putin, care a reproșat Co
misiei Europene că nu a dis
cutat cu Rusia o serie de su
biecte de interes comun pri
vind aderarea României și 
Bulgariei la UE.

Relansarea negocierilor în 
legătură cu acordul UE-Rusia 
este considerat crucial de 
Bruxelles.

Președintele rus, sosit ieri 
în capitala finlandeză, a făcut 
tot posibilul pentru a drama
tiza situația.

Comisia Europeană a con
firmat miercuri că Rusia ar

putea interzice importul tutu
ror produselor animaliere de 
proveniență europeană, înce
pând cu 1 ianuarie, invocând 
temeri legate, de febra porcină 
din România și Bulgaria.

Vladimir Putin nu și-a asu
mat această amenințare, însă 
a reproșat Comisiei Europene 
că nu a abordat tema aderării 
României și Bulgariei cu pri
vire la o serie de subiecte ca
re sunt în interesul tuturor.
Problemă practică

„Nu este o manevră politi
că, ci o problemă foarte prac
tică”, a precizat el.

El a cerut, de asemenea, U- 
niunii Europene să negocieze 
cu Moscova, apreciind că nu 
există „nici un obstacol impo
sibil de înlăturat”, pentru a 
rezolva situația cu privire la 
embargoul rus asupra cărnii 
poloneze, aflat la originea

exercitării dreptului de veto 
de către Varșovia.

„Trebuie să ne așezăm la 
masa negocierilor și să găsim 
soluții acceptabile”, a declarat 
Putin.

Finlandezii au propus mier
curi să valideze două dintre 
cele 25 de declarații, una prin 
care se cere Rusiei să ridice 
acest embargou cât mai repe 
de posibil, cealaltă amintind 
că negocierile cu privire la 
parteneriat ar putea fi sus
pendate în orice moment.

Ei au propus joi adăugarea 
unei declarații poloneze cu 
privire la importanța securi
tății energetice și a tratamen
tului egal al tuturor statelor 
membre UE de către Rusia, 
precum și o formulă care pre
vede că dacă embargoul rus 
nu va fi ridicat în 50 de zile, 
negocierile ar putea fi sus
pendate.

Armistițiu respins
Ierusalim (MF) - Grupările 

armate palestiniene au pro
pus un armistițiu de încetare 
a ostilităților, arătându-se dis
puse să renunțe la atacurile 
cu rachetă, dacă armata israe- 
liană va pune capăt operațiu
nilor din Gaza și Cisiordania, 
dar statul evreu a refuzat să 
accepte această inițiativă.

„Propunerea se referă la în
cetarea parțială a ostilităților, 
limitată la lansarea de rache
te din Fâșia Gaza, în schim
bul unei suspendări totale a 
operațiunilor israeliene pe 
toate fronturile”, a declarat 
purtătorul de cuvânt al preșe
dinției Consiliului israelian 
de securitate, Miri Eisin. Fac
țiunile palestiniene sunt dis
puse să renunțe la atacurile 
cu rachetă împotriva Israelu
lui, dacă această țară pune ca
păt operațiunilor sale milita
re, potrivit unui purtător de 
cuvânt al Jihadului islamic. 
„Am discutat pe tema atacuri
lor cu rachetă”, a spus el.

Dublu atentat sinucigaș
■ Doi kamikaze au 
provocat 22 de morți 
și rănirea altor 26 în 
nordul Irakului.

Bagdad (MF) ■ Doi kami
kaze, unul într-o mașină- 
capcană, iar celălalt pur
tând o centură de explozi
bili, au provocat, ieri, 
moartea a 22 de persoane 
și rănirea altor 26 în orașul 
Tal Afar, situat în nordul 
Irakului, a anunțat poliția 
locală, citată de Reuters.

Atentatele au loc după ce 
șase mașini-capcană au ex
plodat joi, la Bagdad, pro
vocând moartea a 202 per
soane și rănirea altor 250, 
în cadrul celui mai sânge
ros atac de la ofensiva ame
ricană din Irak, în 2003.

Oficiali din cadrul spi
talului principal din Tal A-

far au declarat că au pri
mit 17 cadavre și 45 de ră
niți. Ei au precizat că bi
lanțul victimelor ar putea 
crește.

Poliția din capitala regio
nală Mosul a anunțat că 
bombele au explodat într-o 
piață, în apropierea unui 
târg de autoturisme în aer 
liber.

Orașul Tal Afar, situat la 
granița cu Siria, a repre
zentat o vreme fieful insur
genților sunniți cu legături 
cu al-Qaida. El a fost dat ca 
exemplu, anul trecut, pen
tru succesul operațiunilor 
militare americane împo
triva insurgenților.

Violențele au produs în
să diviziuni în cartierele 
mixte, cu sunniți și șiiți, 
care sunt acum împărțite 
pe considerente confesiona
le.

(Foto: EPA)

Parlament evacuat
Belfast (MF) - Clădirile Par

lamentului Irlandei de Nord 
au fost evacuate, ieri, după ce 
un bărbat a aruncat un pa
chet în direcția personalului 
de securitate, la intrarea în 
imobilul în care politicienii 
participau la o reuniune de 
lucru.

Michael Stone, un fost 
membru al grupărilor para
militare probritanice, a fost 
imobilizat de agenții de pază, 
în timp ce clădirea era evacu
ată.

Incidentul a avut loc în 
condițiile în care liderii nord- 
irlandezi discutau mecanis
mele de revenire la un gu
vern autonom. Perspectivele 
formării unui asemenea gu
vern s-au diminuat, Partidul 
Unionist Democratic (DUP) a- 
nunțând că nu este pregătit 
să numească un lider care să 
participe în structurile auto
nome.

Michael Stone a aruncat un 
pachet într-o zonă de securita
te de la intrarea în Parla
ment, strigând că este o bom
bă. Din pachet ieșea fum și se 
vedeau scântei. Pe zidul din 
față al clădirii au fost scrise 
cu roșu cuvintele Sinn Fein 
IRA.

Stone a fost implicat în tre
cut într-un atac comis în 1988, 
la Belfast, la înmormântarea 
a trei membri ai Armatei Re
publicane Irlandeze. în atac 
a fost ucis un membru IRA și 
doi civili.

Stone a fost condamnat la 
închisoare pe viață, dar elibe
rat în virtutea Acordului din 
Vinerea Mare, care a deschis 
drumul soluționării conflictu
lui nord-irlandez.

Cea mai vârstnică
Ierusalim (MF) - O bătrână 

care a detonat joi, la Gaza, în
cărcătura explozivă pe care o 
avea asupra sa, rănind ușor 
doi soldați israelieni, a deve
nit cel mai vârstnic atacator 
sinucigaș palestinian.

Fatma Omar An-Najar a co
mis primul atentat sinucigaș 
revendicat de Hamas în ulti
mii doi ani. Aripa armată a 
grupării a precizat că aceas
ta avea 57 de ani, însă fami
lia femeii a afirmat că aceas
ta ar fi avut 68 de ani.

Israelul a precizat că solda- 
ții săi au observat-o pe femeie 
și au lansat o grenadă oarbă, 
determinând-o să detoneze 
mai devreme explozibilii.

Atentatele sinucigașe comi
se de femei sunt un fenomen 
rar în conflictul israelo-pales- 
tinian, însă luna aceasta au a- 
vut loc două astfel de atacuri. 
Trimiterea femeilor în apro
pierea câmpului de luptă par„ 
să reprezinte o schimbare de 
tactică.

Opt palestinieni au fost u- 
ciși joi, în cea de-a doua zi a 
unei operațiuni militare is
raeliene de amploare din nor
dul Fâșiei Gaza.
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• Teatru. Trupa de teatru „Toma Caragiu" 
a Liceului Pedagogic „Sabin Drăgoi" din 
Deva va organiza miercuri, 29 noiembrie, de 
la ora 17, spectacolul „Caragiale contempo
ranul nostru". Spectacolul se va desfășura în 
sala festivă a liceului, în regia profesorului 
Liviu Popescu. (C.B.)

Brățara dacică se întoarce
5

• Control. Un număr de 12 agenți econo
mici care comercializau produse din pește au 
fost verificați de inspectorii OPC . Au fost 
oprite temporar de la comercializare produse 
în valoare de 730,78 lei. Pentru abaterile de 
la legislația în vigoare din domeniul protec
ției consumatorilor au fost aplicate 5 amenzi 
contravenționale în valoare de 1.700 iei. (I.J.)

O țară în care 
Mucea face Legea!

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@infarmmedia.ro

Scandalul mediatic privind privatizarea 
Petrom a reușit să scoată autoritățile 
române din poziția ăluia care tace în păpușoi. 

Iar scormonitul prin groapa de gunoi a istoriei 
a scos la iveală lucruri halucinante. Contrac
tul comercial cu austriecii de la OMV, pus la 
cale pe vremea în care marele PSD-ist Dan 
loan Popescu era ministrul Industriilor, 
încalcă flagrant Constituția. Practic s-a ajuns 
până acolo încât legile țării au ajuns să fie 
negociate într-un contract comercial. Cât 
despre parlamentarii români, indiferent de ori
entare politică, care au transformat clauze 
comerciale în legi, aceștia recunosc că habar 
n-au pentru ce au ridicat mâna. Cine știe, 
poate unora le curgea sânge din nas! Sau 
poate mărimea comisioanelor încasate i-a 
făcut să ridice mâna pentru a contrabalansa 
greutatea buzunarelor!

■ Brățara dacică, a 
cărei valoare este de 
1,5 mil. euro, va fi 
recuperată din Franța.

Mihaela Tămaș__________________________

mihaea.tamas@informmedia.ro

Deva - Brățara descoperită 
în luna septembrie la unul 
dintre standurile Expoziției 
Bienale de la Grand Palais 
din Paris va fi adusă, până pe 
15 decembrie, în România, 
urmând să fie expusă la 
Muzeul Național de Istorie a 
României din București. 
Câțiva specialiști români vor 
fi trimiși la Paris să exper- 
tizeze brățara, despre care 
autorită-țile române și fran
ceze spun că a fost furată din 
situl arheologic Sarmizege- 
tusa Regia - Munții Orăștiei, 
iar valoarea acesteia a fost 
estimată la 1,5 milioane de 
euro. După ce va fi adusă în 
România, brățara dacică din 
aur va intra în patrimoniul

Dincolo de aceste probleme, care nu au 
interesat nici PSD-ul nici Alianța D.A., 
un lucru este cert. Românul de rând plătește 

un gaz mai scump pentru că așa au vrut aleșii 
noștri. Âia pe care îi votăm ca să ne repre
zinte interesele. Cât despre Dorinei Mucea, 
adjunctul șefului Oficiului Participațiilor Statu
lui și Privatizare în Industrie, ăla care ar fi 
semnat contractele de privatizare, acesta s-a 
trezit în rolul acarului Păun. Nimeni nu 
scoate însă un cuvânt despre jaful generalizat 
rezolvat prin legi. Nimeni nu ne spune de ce 
nu a sărit de șapte metri în sus actuala 
Alianță care pe vremea aia freca menta prin 
Opoziție. Iar răspunsul e unul singur: interesul 
poartă fesul, domnilor!

Detector de metale

Viceprimar implicat 
într-un accident rutier
■ Cornel Măglaș, vice- 
primarul localității Tur- 
daș, a fost implicat 
într-un accident.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Turdaș Accidentul a avut 
loc ieri, la orele amiezii, când 
viceprimarul localității Tur
daș, aflat la volanul unui 
autoturism Fiat, se pregătea 
să efectueze un viraj pentru a 
intra pe drumul ce face 
legătura spre Turdaș. De pe

Brățara dacică

Muzeului Națio-nal, singura 
instituție de specialitate din 
țară care poate asigura con
dițiile de securitate necesare 
expunerii sale.

Brățara va fi expusă în 
Sala Tezaurului din Muzeul 
Național de Istorie a Ro
mâniei. Este singura brățară 
din aur de pe vremea dacilor. 
Până ca aceasta să fie 
descoperită, se știa că în tim
pul lui Decebal brățările erau 
lucrate numai din argint. 
Acum, însă, există dovada 
clară că s-a lucrat și în aur. 
Brățara de aur dacic se va 

aceeași bandă de mers, șofer 
ul unui Audi s-a înscris într- 
o depășire lovind în plin 
mașina în care se afla vicepri
marul. Impactul a fost deo
sebit de dur. Fiat-ul a fost 
târât aproximativ 30 de metri 
pe DN 7 iar Audi-ul a fost 
proiectat în șanțul de pe mar
ginea șoselei. A fost nevoie de 
echipa de descarcerare pentru 
a-1 scoate pe viceprimar din 
mașina grav avariată. „Victi
ma din Fiat are o fractură a 
piciorului. A fost transportată 
de urgență la Spitalul Jude
țean Hunedoara-Deva, pentru 

alătura celorlalte colecții 
dacice din patrimoniul mu
zeului. Unele dintre acestea 
datează din secolele 4-3 î.Hr, 
brățări dacice din argint și 
peste 300 de kosoni din aur. 
Printre acestea se numără și 
tezaurul din mormântul prin
ciar de la Cucuteni Băiceni și 
Coiful de la Poiana Coțo- 
fenești.
Aur de 24 de karate

Ministerul Administrației 
și Internelor a informat, la 
sfârșitul lunii septembrie, că 
o brățară dacică, realizată din 
aur de 24 K, cu o greutate de 
peste un kilogram, a fost 
scoasă la vânzare, Ia unul din 
standurile Expoziției Bienale 
de la Grand Palais din Paris, 
cu prețul de 90.000 de euro. în 
baza unei informații furnizate 
de Poliția Română - prin 
intermediul atașatului de 
Afaceri Interne al MAI la 
Paris - polițiști de la Direcția 
Centrală a Poliției Judiciare 

Una dintre mașini s-a răsturnat (Foto: Traian Mânu)

a i se acorda asistență me
dicală”, declară reprezentan
tul serviciului Ambulanței. în 
Audi se aflau doi pasageri 
care au ieșit din mașina 
răsturnată fără nici o zgâri
etură. Conducătoarea auto a 
fost și ea transportată la spi
tal, având răni ușoare.

Franceze au ridicat brățara, 
expusă la standul din cadrul 
Expoziției Bienale de la 
Grand Palais din Paris al 
firmei new-yorkeze „Ariadna 
Gallery”. Ei l-au audiat pe 
proprietarul obiectului și au 
prezentat actele procedurale 
procurorului care suprave
ghează acest caz. Brățara 
urmează să fie recuperată de 
România printr-o Comisie 
Rogatorie Internațională, con
stituită la solicitarea auto
rităților române.
Singura recuperată

Această brățară este singu
ra recuperată, din totalul de 
15 astfel de obiecte sustrase 
de infractori români din si
tul arheologic Sarmizegetusa 
Regia, din Munții Orăștiei. 
Brățările se află în urmărire 
internațională, iar cercetările 
în acest caz sunt efectuate de 
Parchetul de pe lângă Curtea 
de Apel Alba Iulia. Ministerul 
Culturii și Cultelor și-a arătat 
încă din iulie interesul de a 
cumpăra brățări dacice din 
aur și monede de tip koson 
care provin din situri arheo
logice din România și au fost 
pierdute pentru patrimoniul 
cultural național prin tran
zacții ilicite pe piața neagră 
internă și internațională. Bră
țara descoperită la Bienala de 
la Grand Palais din Paris e 
singurul obiect de acest gen 
recuperat de statul român.

Polițiștii au început o 
anchetă pentru a afla care au 
fost cauzele exacte care au 
condus la producerea acestui 
accident. Circulația în zonă 
a fost blocată o oră, fapt care 
a dus la formarea unei co
loane de mașini pe o distanță 
de trei kilometri.

DA
_____________

vot£
întrebarea săptămânii: Consi

derați că ar trebui să existe 

însemne religioase în școli?

Trimite SMS conținând cuvântul DA la numărul 

0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 

comentarii, însoțite de nume.

^rTrimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 

0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 

comentarii, însoțite de nume. Votul prin SMS poate fi tri
mis până în data de 1 decembrie, ora 24.

Votul prin SMS, 
pentru întrebarea săptămânii 
trecute: Justifică parcările para
lele construite la Deva dis

trugerea zonelor verzi?
S-a înregistrat 

100% răspuns afirmativ.

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o. întrebare 

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 

cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 

Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 

alături de cele mai interesante comentarii.

CL și Moș Nicolae îți ascultă povestea!

Vre: să afli la

punem în joc de Sărbători?

Vrei să-ți oferim ediția de astăzi GRATUIT?
Ne găsești, azi, in hypermarketul TRIDENT din Deva, 
începând cu ora 11,00. Fetele noastre îți stau la dispoziție! 
Te așteptăm!

Cuvântul liber te așteaptă în Trident!

"Cuvântul liber" și Moș Nicolae așteaptă să le scrii. Fiecare dintre clasele 

l-IV poate să-și aleagă povestioara despre Moș Nicolae care-o reprezintă 

cel mai bine și să o trimită apoi pe adresa redacției din Deva, str. 22 Decern 

brie, nr. 37A - parter, pe e-mail: sanda.bocaniciu@mformmedia.ro sau să 
o aducă chiar la redacție.

Povestioarele vor fi votate pe forumul de pe site-ul redacției www.huon.ro, 

iar pe 6 decembrie fiecărui elev al clasei câștigătoare Moș Nicolae și Cuvân
tul liber ii vor oferi ( T i (• 1111 j11 (' 111 !■ ’i (>, ■ I i (' i 't I • ( î i \'.

Anul acesta Cuvântul liber vi-l aduce pe Moș Nicolae!

mailto:tiberiu.stroia@infarmmedia.ro
mailto:mihaea.tamas@informmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@mformmedia.ro
http://www.huon.ro


sâmbătă, 25 noiembrie 2006 COTIDIAN /4
________________________ >

1562 - S-a născut dramaturgii ș poetul spaniol Lope Felix 
de Vega._______________________________________
1814 - S-a născut Matei Milla, actor și autor al primei 

operete românești, „Baba Hârca".
1864 - A fost adoptată Legea privind 
organizarea învățământului („Legea 
instrucțiunii publice"), prin care se sta
bileau trei grade de învățământ (primar, 
secundar și superior) și obligativitatea 
și gratuitatea învățământului primar.

1867 - Alfred Nobel (foto) inventează dinamita. Acuzele 
de „negustor al morțil" care i-au fost aduse ulterior l-au 
determinat să instituie Premiile Nobel___________________
1885 - A încetat din viață poetul Griqore Alexandrescu. 
1948 - S-a născut scriitorul și publicistul Ion Cristoiu 
1971 - S-a născut actrița americană Christine Applegate 
(«Familia Bundy»),________________________________________
1983 - Cel mal mare jaf din lume: aur în valoare de 25 
de milioane de lire sterline, la Heathrow, Anglia.

Prognoza pentru astăzi
Cerul parțial senin. Minima termică va 

fi de 8°C, iar maxima de 13°C.
Prognoza pentru două zile
Duminică. Cerul va fi mai mult senin. 

Minima termică va fi de 6°C, iar maxima 
de 15°C.

Luni. Cerul va fi senin. Se vor înregis
tra temperaturi minime de 7°C și maxime 
de 15°C.

Soluția Integrantei din numârul precedent: C - D - MOV - BALENA - OM - RA - URA

TA - CASALOT - R - CIL - NORI - SA - GM - LO - TREIA - IC - MIA - DUS - O - TRAI 

- CAR - CA - MEDUZA - A - BU - STIL - TUR - F - CARO - PITAC - SECA
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Calendar Creștin-Ortodox_______________________
25 St Sf. Mare Mc. Ecaterina; Sf. Mare Mc. Mercurie

Calendar Romano-Catolic_________________________
25 S Sf. Ecaterina din Alexandria, fc. m. *

Calendar Greco-Catolic__________________________
25 S S Ecaterina, m (+ 305). S Mercuriu, m (+ 250). 
încheierea Sărb. Intrării în Templu a Maicii Domnului.

INTEGRAMA Al DEZLEGAT 
în perioada 4 noiembrie -1 decembrie, Cuvântul Uber 
vrea sâ continui să-i demonstrezi cât de ujor te poți 
juca cu cuvintele. Dezleagă corect toate Integramele 
apărute în această perioadă, realizează o colecție șl 
trimlte-a alături de talonul completat, pe adresa re
dacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, 
CP 3, Deva, sau depune-o în cutiile speciale Cuvân
tul liber, până în 4 decembrie. Extragerea va aveaT 
loc în 5 decembrie, ora 16.30, la sediul redacției, îh 
prezența unei comisii.
DE DATA ACEASTA l|l DÂM CHIAR BANII 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajați! Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I și ii.

, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
r
I Nume.....

Prenume 
Adresa ...
w.................... Tel.........................
Localitatea..............-....................
Sunteți abonat la Cuvântul liber?

DA □ NU □

cuvto

Berbec
Aveți ocazia să vă afirmați fa societate șl să obțineți căști- 
guri financiare. La locul de muncă aveți parte de laude 
din partea șefilor și a colegilor.

Taur
în cursul dimineții aflați că veți pleca într-o deplasare în. 
interes de serviciu. Chiar dacă această veste vă dă planurile’ 
peste cap, nu este cazul să vă indispuneți.

Gemeni

Puteți obține venituri suplimentare dlntr-o colaborare. AvețP 
posibilitatea să finalizați o lucrare dificilă, iu un mi
nim din partea dumneavoastră.

Rac
Dacă vi se propune un nou loc de muncă 
refuzați! Șansa este de partea densMi 
și cu partenerul de viață!

Leu

Dimineață survin evenimente neașteptate, care vâ dau peste ' 
cap toate planurile. Este posibil sa fiți luat prin surprindere 
de niște musafiri din alta localitate.

&

Fecioară
Dimineață înregistrați un succes care vă întărește convin
gerea că parcurgeți c perioadă favorabilă. Aveți ocazia să ' 
începeți o afacere profitabilă. jSi «

Balanță
^ungeți la un punct de cotitură în viață. care să vă aducă 
mulse bucurii. Sociabilitatea șl forma Intelectuală în care vă 
aflați vă asigură succesul pe plan profesional șl social.

Scorpion
Aveți un succes remarcabil pe plan social șl material. Vi 
sfătuim să profitați de șansele care v| se oferi, dar aveți 
grijă să nu forțați norocull

După o perioadă dificilă pe plan sentimental și financiari, 
aveți un succes nesperat, Glimătul general vă esle favora
bil. .

. fi :

Capricorn ...
Sunteți într-o formă Intelectuală deosebit de bună. Aveți 
un spirit de inițiativă cu cam reușițt să ui impresionați cola
boratorii.

iNTREBOraU APÂ, W, CURENT

Apă rece ___________ ______ ________ ____
Astăzi nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei 
reci

Gaz metan______  ;_______ u__ _________
Astăzi nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazu
lui metan

Energie electrică____________________ ____  _
Astăzi nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice

Vărsător

Aveți parte de seNInBIri importanțe pe plan profesional și 
in relațiile sociale. La serviciu găsiți soluții originale, accep
tate de șefi și colegi.

Pești

Dimineață descoperiți că • afacere fa am nu st-a|i pus gm 
mari speranțe- urmează să vă aducă beneficii importante. 
Este posibil să vi se propună o colaborare.

—

REȚETA ZILEI

Supă cremă de legume
Ingrediente: 1 ceapă mare, 15 ml ulei, 1/2 

de felină, 1 morcov mare, 1 rădăcină pătrun
jel, 1 lingură de pătrunjel verde tăiat mă
runt (opțional), sare, piper,

Mod de preparare: Se taie ceapa julienne. 
Se incinge uleiul într-o tigaie și se călește 
ceapa. Se spală și se curăță legumele. Se taie 
julienne sau în cubulețe de aceeași mărime, 
într-o oală de 3 1 se pun legumele și ceapa 
călită la fiert, la foc mediu-mare. Se potri
vește de sare și piper. Se lasă să clocotească 
la foc mediu aproximativ 20 de minute, până 
se fierb toate legumele. Consistența trebuie 
să fie cea a unei ciorbe normale. Se lasă să 
se răcească puțin apoi se pune în blender 
și se face cremă. Dacă este prea groasă se 
mai adaugă zeamă. Se servește caldă, even
tual ornată cu pătrunjel.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

7:00 O noapte de neuitat
13 (muzical, Italia, 1970). 

8:40 Desene animate. Club 
Disney

9:30 Vreau să fiu... cu Itsy 
și Brtsy. Emisiune pen
tru copii

10:00 Joaca de-a poveștile. 
Cenușăreasa.

10:30 Elefantul cu bulină. 
Invitați New Star 
Music

11:00 Cartea europeană (r) 
12:00 Meseria, brățară de 

aur
12:35 0 vedetă... populară 
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
1413 La Urgență (r) (ep. 9). 

Cu: Florin Piersic Jr.
15:20 Cu papurii prin deșert 

0(ep. 2)
16:00 Ochiul magic (r) 
17:00 Efectul MG 
17:30 Cinemaniadi. Prezintă

Mădălina Roșea 
18:00 Teleencidopedia. 

Comori ale lumii; 
Fenomene meteorolo
gice

19:00 Jurnalul TVR. Meteo.

20:10 Surprize, surprize...
Prima parte. Prezintă 
Andreea Marin Bănică 

21:50 Jurnalul TVR (r) 
22:10 Surprize, surprize...

Partea a ll-a 
23:10 Născut pe 4 iulie 

0 (dramă, SUA, 1989).
Cu: Tom Cruise, Ray
mond J. Barry, Caro
line Kava, Josh Evans, 
Jamie Talisman. R.: 
Oliver Stone. Anii '60, 
America. Ron Kovic, 
un tânăr născut pe 4 
iulie, se înrolează vol
untar pe frontul din 
Vietnam.

135 Cartea europeană (r) 
2:30 Efectul MG (r) 
3:00 Jurnalul TVR (r) 

Meteo. Sport
3:50 O vedetă... populară 

(reluare)
5:10 Profesioniștii 

(reluare)
6D51 odopedta (r)

6:30 0 poveste americană: 
H Fievel merge 1h Vest 

(animație, SUA 1991). 
Voci: John Cleese, 
Dom DeLuise, Cathy 
Cavadini. R.: Phil 
Nibbelink, Simon Wells 

8:00 Știrile ProTv.
Ce se întâmplă 
doctore?

10:00 Casper (comedie, 
I3SUA, 1995). Cu: 

Christina Ricci, Bill 
Pullman, Cathy Moriar
ty. R.: Brad Silberling 

11:45 ProMotor
12:15 Campionii - 

Magazin Champions 
League

13:00 Știrile ProTv 
13:15 Dansez pentru tine 

(reluare)
17:15 Mesaje de dincob 

0(ep. 8, dramă, SUA 
2005). Cu: Jennifer 
Love Hewitt Aisha 
Tyler R.: John Gray 

18:15 Stilul Oana Cuzino 
18:55 Știri sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

2030 Stăpânul inelelor Cele 
13doua tumuri (aventuri, 

SUA 2002). Cu: Elijah 
Wood, Ian McKellen, 
Christopher Lee, Viggo 
Mortensen, Orlando 
Bloom, John Rhys- 
Davis, Hugo Weaving, 
Liv Tyler, Cate 
Blanchett. R.: Peter 
Jackson

0:15 Tabăra noastră 
«(comedie, SUA 2001). 

Cu: Brad Renfro, 
Dominique Swain, Ke- 
ram Malicki Sanchez. 
R.: Daniel Waters

2:15 Malibu Express: Iahtul 
OdesMuU (acțiune, 

SUA 1985). Cu: Darby 
Hinton, Sybil Danning, 
Art Metrano, Shelly 
Taylor Morgan, Brett 
Baxter Clark. R.: Andy 
Sidaris

*15 Tabăra noastră (r) 
feOO Stilul Oana Cuzbio (r)

6:00 Stăpânul ținutului Ba- 
Hllantrae (aventuri, 

SUA/Marea Britanie, 
1984). Cu: Michael 
York, Richard Thomas, 
John Gielgud, Timothy 

i Dalton, Ian Richardson.
R.: Douglas Hickox

830 tn gura presei, 
cu Mircea Badea

930 Casa de piatră 
10:15 Roata de rezervă 

. 10:45 întâmplări hazlii (s) 
1130 Desene animate: 

Animax: 
Channel Umptee-3 

, 12:00 Desene animate: 
B-Daman 

13:00 Știri 
13:15 Felida (magazin). Cu: 

Carmen Moise
14:00 Jurnalul (polițist, SUA 

02001). Cu: Emma 
Samms, Hannes 
Jaenicke, Beau Stăm, 
Carolyn Dunn 

‘ 16:00 Tablou de nuntă (r) 
(divertisment) 

i 1830 Săptămâna finadară 
19:00 Observator. Sport 

Meteo

730 Lecția de... management 
s (r). Cu mintea la afaceri 8:00

Povestea de aur (doc.) 830 
’ Megatehnicus 9:00 D'ale Iu’ 
< Mitică (r) 10:00 Natură și 

aventură (r) 1030 Ulița spre 
Europa 11:00 Proiect IT 1130 
Jobbing (r) 12:00 Lumea azi 
1230 Atlas 13:00 Stargate 
Atlantis (s) 14:00 Bazar (r) 
1430 De la carte la film (doc.) 
15:00 Via sacra 16:00 Mira
cole (s) 17:00 Fotbal: Farul - 
CFR Cluj, meci din Liga I - Eta-, 
pa 17. Transmisiune directă 
19:00 Planeta Pământ (doc. 
Marea Britanie, 2006) 19:50 
Europa altfel 20XJ5 Androme
da (s) 21:00 Ora de știri 22:10 
înger și demon (dramă, SUA 
2001) 24:00 Transfer (r) 030 
Mica Britanie (s, r) 1:00 Muz
ică la Maxim

10:00 Dragul nostru Charly (s)
11IX) Pariu 24 1130 Agenția 

ș de turism 12:00 Jolie - Jolie.
Prezintă Catrinel Sandu 13:00 

; Tibanu’ 1330 Pet Zone 14:00
Fotbal Liga I Burger: FC Argeș

I

I 
f

i
1

2030 <19: Submarinul ud- 
Elgaș (thriller/dramă, 

SUA, 2002). Cu: Harri
son Ford, Liam Nee-

■ son. R.: Kathryn 
Bigelow

2330 Plăcerea de a ucide 
la (thriller, SUA, 2000).

■■■. Cu: Eric Roberts, 
Casper van Dien, 
Michael Pare, Jennifer 
Rubin, Catherine Oxen-

i

- Pandurii 16:00 Rosamnude 
Pilcher - Spinul trandafirului 
(s) 18XX) Will și Grace (s, SUA 
1998) 1830 Știri Național TV 
19:45 Jara Iu1 Papură Vouă 
(divertisment) 20:00 Oameni 
și șoareci (dramă, SUA, 1992) 
22:15 Jurnalul unui baschet
balist (dramă, SUA 1995) 030 
Emmanuelle (s)

I

I
■f

i

ț
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, berg. R.: Uwe Boll
130 Concurs interactiv 
230 Experiment mortal
Q (thriller, SUA, 2002).

t

I

I
1

I
I

î

Cu: Pavan Grover, 
Michelle Wolff, Mark 
Voltura, Marco 
Rodriguez, Lance Hen
riksen, Dennis Hopper. 
R.: Thomas J. Wright 

*00 întâmplări hazlii (r) 
5:00 Animax:

Aventurile lul 
Hyperman (d. a.)

630 Felda (reluare)

I 
j

I
I

f

9:00 Liga juniorilor - Looney 
Toons (r) 945 Descoperă Româ
nia (s) 10:15 Smallville Momen
te Speciale (doc. r) 1145 Para
disul pierdut (film, r) 1*00 Ghi
ci ce-mi place la tine (s, r) 1430 
Dispăruți fără urmă (r) 1530 
Verdict: Crimă! (s) 1630 Astă 
seară dansăm în familie (come-, 
die, România, 1972) 20:00 Ci
nema - Entertainment News 
2020 Monk (s) 2130 Ghici ce- 
mi place la tine (s) 22:00 Emi
siune: CineTePrinde 145 Pro
filer psihologia crimei (s)

5:00 Poveștiri adevărate (r) 
6:00 Rebelde (r) 7:00 Suflete 
rănite (r) 9:00 Rubi (s„ Mex
ic, 2004) 11:00 Celebritate (s) 
13:00 Daria, iubirea mea (r) 
14:00 Iubire ca în filme (r) 
1530 Suflete rănite (s) 1730 
Poveștiri adevărate 18:30 
Rebelde (s) 1930 SOS, viața 
mea! (s, Argentina, 2006) 
2030 Africa viselor mele 
(dramă, SUA, 2000) 22:45 O 
lume a fiarelor (s, Mexic, 2006) 
0:45 Poveștiri adevărate (r) 
145 Extravaganta Anastasia 
(s). Cu: Norkis Batista, Juan 
Pablo Raba, Hilda Abrahams, 
Dora Mazzone

' ' ?/*

730 Desene animate 8:30 
îndreptar pentru fete zvăpăia
te (s, comedie, SUA, 2005) 
9:00 Hugo - gameshow inte
ractiv în direct 10:00 Autofo
rum 1030 Sport, dietă și o ; 
vedetă 11:00 Flavours - 3 bu
cătari (r) 11:40 Tele RON 
12:45 Chris Isaak Show (seri
al) 13:45 Săptămâna nebună 
(r) 14:45 Gogo Mania (r) 
1520 S.O.S. Salvați-mi casa (r) 
16:00 Schimb de mame (r) 
18:00 Focus 19:00 Camera de 
râs 1930 Ciao TV (r) 20:00 
Megastar 23:00 Țintă mobilă 
(acțiune, SUA, 1996). Cu: 
Michael Dudikoff

v $ ' f $ - 7 ? Ss & p 5I 
9:05 Top Fan X 10XX) La limită 
1030 Up grade 11:00 Eurob
litz 1130 Hobby Mix (r) 12:00 
Fan X 13:00 Cinema Blitz - 
Catwoman 14:00 Destinații la 
cheie. Călătorii în străinătate 
cu Theea 1430 Pasul Fortunei 
(r) 16:00 Esentze. Tendințe în 
beauty style. Prezintă llinca 
Vandici 17:00 High Life (r) 
18:00 Briefing 19:00 Cinema 
Blitz - Catwoman (r) 20:00
Prea mic pentru un război atât 
de mare (dramă război, Româ
nia, 1969) 2130 Fan X. Video- 
efipuri 22:00 Direct în pat 
22:30 Trenul vieții (r). Cu: 
Liana Stanciu

06.30-07.00 Observator (r)
16.30-1645 Știri locale

12:25 Goana după iubițel 
(comedie, SUA, 2003). 13:45 
Green Day - Live la Milton 
Keynes (Marea Britanie, 2005) 
1445 Cronidle dm Narnia: Leul, 
viăptoarea și dulapul (aventuri, 
SUA 2005). 17:05 Miss Agent 
Secret 2: înarmată și sedu
cătoare (comedie, SUA 2005). 
19H0 Concert Depeche Mode: 
Toning tile Angel (Live in Milan. 
Italia, 2006) ZOtuO Tu ȘÎ eu 
(comedie, Franța, 2006). 2135 
Renăscut din cenușă (dramă, 
SUA 2005). 2*00 Casa <fe 
ceară (honor, SUA 2005).

■Mf JAfeUl
10:45 Ziarul realității 11:0® 
Realitatea de la 11:00 11:15 
Greșelile noastre 12:00 Reali
tatea de la 12:00 13X10 Rea
litatea de la 13:0013:15 Cap
ital TV 15:20 Fabrica 16:00 
Realitatea de la 16:001630 3 
x 3 18:00 Realitatea de la 
18:00 18:45 Sport 19:15 
Părerea mea 20:00 Realitatea 
de la 20:00 2030 Secolul XXI 
21:00 Realitatea de la 21:00 
22:15 Am o știre pentru tinel 
23:15 Jurnal de mare audiență 
2*00 Realitatea de la 24:00

DISCOVERY
............ ,........ _

8:00 Tehnologie extremă 9XP- 
Mașini pe alese 10:00 CuiPă) 
702 Motoring 11XX) Motoci
clete americane. O sculă de 
motocicletă 12:00 Depen
dent de cascadorii 13:00 
Curse și fiare vechi 14:00 
Tehnologie extremă 15:00 
Vânătorii de mituri. Dacă faci 
pipi pe șina de tren 16:00 
Bărbații în alb 17XX) Cum se 
fabrică 18XX) Discovery Atlas 
20:00 Tu alegi azi! 23XX) La 
un pas de moarte 2*00 Ora 
Zero. Regele cocainei 1:00 Da) 
Vinci decodificat 2KX) Curse; 
Vedete și motoare 3XX) Ma
șini pe alese. VW Type 25
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UN «TE K XI: Taximetrist bătut la polițiewww.studentie.ro
M* (ȘJJ - Portalul se vrea a fl an ghid al studentului 
modern. Include date despre burse, joburl, cazare, arti
cole, admitere, referate.
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Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgente 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Politie 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

■ Un polițist este 
acuzat de un șofer de 
taxi că l-ar fi bătut, ieri 
după-amiază.

Petroșani (MF) - Colegii 
taximetristului, martori la 
incident, povestesc că, în 
momentul în care încerca să- 
și parcheze mașina în stație, 
întors dintr-o cursă, șoferul 
Dorin Râul Roman a fost oprit 
de un tânăr, despre care ulte
rior s-a aflat că era copilul 
unui polițist și, sub pretextul 
că acela ar fi locul său de par
care, s-ar fi luat de el.
Se va face anchetă

„S-au împins puțin, după 
care tânărul a plecat, însă i-a 
transmis că îi va arăta cine 
este el. S-a dus la poliție și a 
venit cu doi domni dintre care 
unul era civil, l-au luat cu 
forța pe colegul nostru din 
mașina lui și l-au băgat în 
mașina Poliției, într-un Logan 
alb, și l-au dus la Poliție. M-a

Lider sindical acuzat de DNA
FABNACII DE SERVICIU

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enescu, 
nr 14. ®-* 717659.
Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr. 33.®-» 
748080.
Farmacia „Arnica", str. G. Enescu, nr. 7. ®-> 713045.

DEVA
Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 
®-» 231515.
Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, nr. 
29. ®-» 211616, 224488.
Farmacia „Tacomi - Humanitas II", str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ®~» 211949.
ORÂȘTIE
Farmacia „Oros", sâmbătă, orele 8 - 23, duminică, orele
9 - 18, str. N. Bălcescu, nr. 7. ®-» 240976.

■ Procurorii DNA veri
fică toată activitatea 
sindicatelor miniere din 
2001-2003.

Petroșani (MF) - Procurorii 
DNA au cerut conducerii 
Ligii Sindicatelor Miniere din 
Valea Jiului să le pună la dis
poziție toate documentele 
financiar-contabile, inclusiv 
pontajele, din perioada 2001- 
2003, când sindicatele miniere 
erau conduse de Vasile loan 
Savu, deputat în Parlamentul 
României între 2000-2004. 
Președintele Ligii Sindica
telor Miniere din Valea Jiu

Un taximetrist acuză un polițist că i-ar fi bătut (Foto: CL)
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sunat, pentru că eu am fost 
martor la tot conflictul și i-am 
spus că vin peste zece minute, 
între timp, am primit mesaj 
pe telefon: «Haideți, că mă 
bat!». Am alertat colegii și am 
venit la Poliție, iar aici am 
văzut că erau toți agitați. Am 
vrut să vedem ce e cu el, dar 
nu ne-au lăsat. Exact când a 
venit avocatul i-au dat drumul 

lui, Zoltan Lacataș, a declarat 
că, în cursul zilei de joi, 
procurorii DNA au cerut un 
nou set de documente con
tabile de pe vremea când 
Savu conducea sindicatele. 
Potrivit procurorilor DNA, în 
calitate de președinte al Ligii 
Sindicatelor Miniere din 
Valea Jiului și CSMR, depu
tatul Vasile loan Savu și-ar 
fi folosit influența și autori
tatea pe care le avea față de 
ceilalți sindicaliști pentru a-i 
determina să aprobe alocarea 
unor sume de bani din fon
durile sindicatelor, sume pe 
care ulterior și le-ar fi însușit. 
Procurorii susțin că prejudi

să coboare pe scări, era tot 
plâns și s-a dus la spital”, a 
povestit un coleg de-al taxi
metristului.

Polițistul acuzat că l-ar fi 
bătut pe șofer este Lucian 
Igărelu și lucrează la ordine 
publică în cadrul Poliției Pe
troșani. Pe de altă parte, co
mandantul Poliției municipi
ului Petroșani, Florin Nicolae, 

ciul este de peste trei mil
iarde de lei vechi, iar pentru 
a oferi o aparență de legali
tate fostul deputat Savu ar fi 
falsificat acte ale celor două 
organizații sindicale.

Savu mai este acuzat că ar 
fi încasat deconturi de 
aproape un miliard de lei, în 
baza unor documente justi
ficative false, din deplasările 
pe care le-a efectuat în stră
inătate în delegații oficiale, 
care reflectau efectuarea unor 
cheltuieli strict personale. 
Fostul președinte a Ligii 
Sindicatelor Miniere din Va
lea Jiului a negat toate aces
te acuzații. 

a declarat că a discutat cu ta- 
ximetristul care era însoțit de 
un coleg de-al său și i-a suge
rat să meargă la spital să scoa
tă certificat medico-legal, după 
care să depună plângere pen
tru a putea declanșa o anche
tă. Și inspectorul-șef al IJP 
Hunedoara, Alexandru Roșio- 
ru Drăghiciu, a declarat că în 
acest caz va face o anchetă.

Despre Europa
Deva (M.S.) - „Vino să 

vorbim despre NOI în 
EUROPA” este genericul 
sub care vor avea loc la 
Deva, duminică, o serie 
de manifestări care au ca 
scop informarea cetățeni
lor cu privire la aderarea 
României la UE. Eveni
mentul este organizat de 
Partidul Democrat și va 
prilejui, de la ora 11.00, 
la Casa de Cultură, dis
cuții cu organizații negu
vernamentale și oameni 
interesați de procesul in
tegrării.

Amplasarea aparatelor radar în data de 25.11.2006:
- DN 7: Leșnic - Ilia - Tătărăști;
- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.
Amplasarea aparatelor radar în data de 26.11.2006:
- DN 66: Băcia - Călan;
- DN 7: Vețel - Ilia - limita jud. Arad;
- DN 68A: Dobra - limita jud. Timiș;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

SUDOKU
Reguli:

în fiecare 
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie comple
tate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o 
singură dată. 
De aseme
nea, cifrele 
de la 1 la 9 
trebuie să 
figureze o 
singură dată 
atât pe rân
durile orizon
tale cât și pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 

(•^.blocuri luate 

împreună.

ÎNCEPĂTORI

8 6 7 9
3 9 6 2 8

7 9 5 4
4 5 9 3

2 7 4
9 4 2 3 1

5 4 6 1
6 1 2

fi00

9 8 6 5

Diferența între 
salariile lor și cele 

ale parlamentarilor 
este foarte mare. Nor
mal că trebuie să 
ceară mai mulți bani, 
e în interesul lor.

Da, sunt îndrep
tățiți. Eu lucrez în 

învățământ și pot 
spune că în acest 
domeniu chiar se 
muncește. Numai cine 
nu lucrează nu știe.

Avel Bozan, 
Deva

Florina Chirila, 
Deva

Toată lumea ar tre
bui să ceară mai 

mulți bani, nu numai 
ei. E normal să 
solicite mai mulți 
bani pentru că salari
ile în țara noastră 
sunt mici.
Liliana Țirei, 
Deva

Unii sunt 
îndreptățiți, dar 

alții nu. Sunt profe
sori care se ocupă de
copii, iar alții nu 
prea. Să-i plătească 
după pregătirea pe

Da, sunt îndrep
tățiți, pentru că e 

o muncă foarte stre- 
santă. Numai cine nu 
a practicat meseria 
asta nu știe cât e de 
grea.

care o au.
Lenuța Alba,
Deva

AVANSAȚI

6
3

7
6 5
2

8 9 4 6
1 8

4 1
7

2
7 2 1 6

1 2 8 7 3
7 3 1

4 9 7

Soluția jocurilor din numărul precedent

începători

9 5 1 4 8 6 2 3
8 2 4 9 3 6 1 5 7
6 3 1 5 7 2 4 8 9
9 1 3 7 8 5 2 6 4
2 8 7 6 9 4 5 3 1
4 5 6 3 2 1 7 9 8
3'6 9 4 5 7 8 1 2
17 2 8 6 3 9 4 5
5 4 8 2 1 9 3 7 6

Avansați

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

Hoți... de pază
Lupeni (M.T.) - Doi agenți 

de pază, din Lupeni, și un aju
tor de miner au fost prinși de 
polițiști, în incinta EM Lu
peni, în timp ce încărcau într- 
un Audi diferite subansam
bluri metalice, pe care le-au 
furat din incinta societății. 
M I., A.M., agenții de pază din 
Lupeni, și T.I., din Vulcan, 
ajutor de miner, au fost prinși 
în noaptea de 22/23.11. Oame
nii legii au stabilit că hoții au 
profitat de faptul că erau 
angajați ai societății, au iden
tificat piesele unei instalații 
dezafectate, pe care s-au hotă
rât să le transporte la un cen
tru de colectare a deșeurilor 
metalice, în vederea valori
ficării. Prejudiciul a fost recu
perat integral și restituit Ex
ploatării Miniere Lupeni. Ce
lor trei le-a fost întocmit dosar 
penal și simt cercetați în stare 
de libertate pentru furt.

——
I

Mircea Sinescu, 
Deva

Trimiteți C.V. la fax: 021-317.58.26 sau la 
ana.pahomie@romstrade.ro.

Relații la : 0741/111625, 021-317.58.27

1

1. ingineri constructor
2. ingineri TOPO
3. maistru constructor
4. tehnician topo
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CUM SĂ NE 
GĂSIM UN JOB?

Vărăritul - o meserie uitată

• Slujbe studenți. OMFM va organiza în 
perioada 11-13 decembrie 2006 acțiunea de 
preselectare a studenților solicitanți de locuri 
de muncă în Germania pe perioada vacanței 
legale de vară - 2007 (minim 2 luni. 
Studenții trebuie să aibă între 18 și 25 ani, 
să fie înscriși la o facultate de zi și să știe 
limba germană. (IJ.)

• Absorbție. Reprezentanții industriei hote
liere estimează pentru următorii trei ani o 
creștere de 9% a locurilor de muncă din 
hoteluri, comercianții apreciază ca vor avea 
nevoie de 8% mai mulți angajați, iar pentru 
tranzacțiile imobiliare necesarul de forță de 
muncă va fi cu 6% mai mare, se arată într- 
un studiu realizat de Ministerul Muncii. (I.J.)

Bursa locurilor de muncă
Deva (I.J.) - Peste 900 de persoane aflate 

în căutarea unui loc de muncă au fost 
prezente ieri la Bursa locurilor de muncă 
unde au avut de ales din cele 1031 locuri 
de muncă puse la dispoziție de peste 180 de 
agenți economici. Au fost angajați 29 de con- 
fecționeri textili, muncitori necalificați în 
construcții, ambalator manual -16, 
pregătitor piese - 13, vânzător -11, electro
mecanic - 10. Au fost încadrate șapte per
soane cu studii superioare: asistenți ma
nageri, asistenți sociali, director societate 
comercială, inginer electromecanic, șef 
aprovizionare. în data de 29 noiembrie, la 
Petroșani, se va organiza o nouă bursă a 
locurilor de muncă care se adresează stu
denților din anii terminali, declară Imre 
Baboczi, director adj. AJOFM Hunedoara.

■ Vărarii din Buceș 
trăiesc din agricultură, 
iar banii îi obțin din 
prelucrarea varului.

|NA JURCONE_______________________
lna.jurcone0lnformmedla.ro

Buceș - Vulcan - Doar 
cinci vărari din comună mai 
continuă tradiția prelucrării 
varului după metode mile
nare. Varul preparat de ei 
este apreciat ca fiind de cea 
mai bună calitate și nu poate 
fi obținut decât prin comandă 
directă. Pentru că distanțele 
de la Deva până la Buceș-Vul- 
can este mare, agenții co
merciali preferă să se aprovi
zioneze de la magazine spe
cializate și au uitat de exis
tența lor. însă produsul 
pregătit de ei este foarte apre
ciat în județul Alba. „Pentru 
pregătirea varului este nevoie 
de un proces îndelung și care 
pare complicat pentru cei 
care nu-1 cunosc. Suntem 
nevoiți să parcurgem câțiva 
km până la Muntele Vulcan, 
de unde se extrage materia 
primă. Toți locuitorii de aici

Clădirea cuptorului (Foto: u.) Gata de lucru (Foto: I.J.) Pregătirea cuptorului (Foto: u.) Cuptorul în timpul nopții

Mircea Trif, meșteșugar din tată-n fiu (Foto ina Jurcone)

își câștigau existența din pre
lucrarea calcarului. La poa
lele lui încă mai funcționează 
cuptoarele pentru arderea 
pietrei de var pentru con
strucții. Eu știu că meseria se 
practica de pe vremea dacilor 
și a romanilor”, spune Mircea 
Trif.
Tehnica prelucrării

Pentru obținerea varului cei 
care îl prepară spun că este 
nevoie de multă pricepere și 
îndemânare. „Se pregătește 
văradnița, cuptorul săpat în 
pământ unde se va arde cal
carul și se pleacă cu carele 

după piatra de var. Ea va fi 
mărunțită manual, cu ajutorul 
unor ciocane speciale. Piatra 
spartă se așează pe straturi în 
ordine descrescătoare. După 
ardere, se scoate jarul și se 
lasă 10-12 ore cuptorul să se 
răcească. Pentru a obține va
rul, piatra arsă se stinge cu 
apă. Noi comercializăm piatra 
nestinsă, pentru că este mai 
ușor de manevrat și trans
portat”, susține loan Vîrtei.

Varul se vindea la schimb: 
pe o măsură de grâu - patru 
de var, trocul se mai practică 
și azi în târgurile din Brad 
și în cele din județul Alba.

Dacă în urmă cu zeci de 
ani de-a lungul șoselei ce stră
bate satul Buceș existau vă- 
radnițe, astăzi mai sunt doar 
4-5. „Acestea aparțin celor 
care s-au încăpățânat să cop* 
tinue migălosul meșteșug i-./ 
să ofere pieței o alternativă la 
toate vopselele și „smălțu- 
ielile” care oferă un confort 
și un lux sporit, dar niciodată 
sănătatea pe care o oferă o 
casă proaspăt văruită. Știm 
cu certitudine că pentru a 
dezinfecta o fântână se arun
că câțiva bulgări de piatră de 
var. Cerința pieței de var es
te tot mai mică și văradnițele 
se mai clădesc doar când mai 
sunt comenzi de la construc
torii din zonă”, declară Fla- 
viu Vălean, unul din cei care 
doresc să conserve locul și să 
readucă în atenția construc
torilor ce înseamnă calitatea 
produsului obținut 100% na
tural. Pentru refacerea tra
seului istoric al Drumului 
Varului și pentru promovarea 
calității pietrei de var obți
nută de meșteri, Asociația 
„Abeona” Orăștie militează 
pentru intrarea traseului în 
circuitul turistic românesc.

S.C. RIFĂGET S.R.L, 
str. Drumul Gladnei, 
nr.16, județul Timiș,

aftert la PenitencianT^Re^m d^Maximă Siguranță 

L .■ Bârcea Mare.
Relații h teleîonul 218.920 interior 132 sau la sediul 

Penitenciarului. Salariu atractiv.
(69885)

Societate de construcții drumuri angajează, pentru 
din orașul Deva

SECRETARA

punctul de lucru Societe specialisee dans la fabrication de sangles techniques 
de levage et d'arrimage, filiale d'une societe franțaise recrute

SON DIRECTEUR DE SITE (H/F)

Trimiteți C.V. la fax: 021-317.58.26 sau la 
ana.pahomie@romstrade.ro, 

Relații la : 0741/111625, 021-317.58.27

Avec pour mission de prendre en charge la complete responsabilite de I'entreprise

Nous recherchons une personne volontaire, integre, fiable, ponctuelle et rigoureuse, connaissant le monde de 
I'entreprise ainsi que les pratiques administratives, comptables, juridiques et sociales.

Au-dela des competences necessaires pour assumer ce poste, nous souhaitons rencontrer une personne dynamique 
ayant les qualites humaines essentielles pour creer et animer I'equipe dont elle sera entierement responsable.

Nous vous proposons;
• Une remuneration attractive + un interessement sur les resultats de I'entreprise

• Des avantages sociaux

• La possible mise ă disposition d'une voiture

• Une disponibilite rapide serait un atout supplementaire.

• La pratique courante du franțais est indispensable.

Merci d'adresser en franțais, ă I'adresse e-mail suivante: phprunier@olcoven.fr une lettre de motivation ainsi 
que votre CV detaille, en precisant vos pretentions.

L'interview aura lieu sur convocation ă l'hotel DEVA, debut decembre 2006. 
(70117)

UPC United Pan-Europe Communications, lider european 
în industria de telecomunicații în bandă largă furnizând servicii

de informare, comunicare și divertisment

Responsabilități principale:
• Gestionarea bazei de date elienți și a altor 

informații despre serviciile UPC
• Capacitatea de a dezvolta relații de calitate 

cu clienții
• Prezentarea informațiilor despre serviciile UPC
• încasarea plăților efectuate de elienți în cen

trele de relații elienți

Cerințe:
• Bune abilități de comunicare, prezență plăcută
• Corectitudine, precizie, integritate
■ Spirit de inițiativă, reacții prompte la solicitări
• Studii superioare

• Abilități de lucru cu calculatorul
• Preocupat de dezvoltarea abilităților și 

cunoștințelor sale profesionale
• Cunoștințe din domeniile: Internet, Microsoft 

Office

țjfieffin;
• pachet de recompensare motivant;
• cursuri periodice de pregătire ta comunicare;
• posibilitatea de evoluție într-o firmă aflată ta 

permanentă dezvoltare.
Candidați! sunt rugați să trimită un CV, o 

scrisoare de intenție și o fotografie recentă la 
adresa: UPC Romania, Deva, Strada Decebal, bl. 
R-parter, fax 0256-211.133 sau email: reșurșeu- 
maneaupctm.ro, până la data de 01.12.2006.

Candidații care nu sunt contactați ta termen de
5 zile de la data-limită de depunere a CV-urilor 
se consideră incompatibili cu cerințele postului.

(69995)

ROMSTRADEJ

Trimiteți C.V. la fax: 021-317.58.26 sau la 
aua.pahomie@romstrade.ro.

Relații la : 0741/111625, 021-317.58.27

1. Muncitori

2. Mecanici utilaje

RECLAMI

Societate de construcții drumuri angajeaza,

lna.jurcone0lnformmedla.ro
mailto:ana.pahomie@romstrade.ro
mailto:phprunier@olcoven.fr
maneaupctm.ro
mailto:aua.pahomie@romstrade.ro


Victorie chinuită a devenilor
S P R T

K SCOTT

• Refuză Jiul. Jucătorul echipei Poli Tim., 
Leonard Naidin, a declarat că nu îl mai in
teresează un transfer la Jiul. "Jiul nu mai 
prezintă nici un interes pentru mine, mai 
ales ca am citit în ziare că jucătorii au fost 
amenințați de bodyguârzii patronului. Nu 
intră în discuție să mă transfer la Jiul", a 
spus Naidin. (C.M.)

• Jucători cu suflet. Marin Tudorache, 
antrenorul Jiului, a afirmat că nu-și dorește 
la echipă mercenari. "Nu vreau să comentez 
ce a spus Naidin. Dar vreau să-i transmit că 
dacă nu vine cu sufletul la Jiul, mai bine să 
nu vină, pentru că nu avem nevoie de astfel 
de jucători", a spus Tudorache. (C.M.)

■ Mureșul s-a impus, 
ieri, cu mari eforturi în 
fața unei echipe din 
coada clasamentului.

Valentin Neagu_________________
valentln.neagu@informmedla.ro

Deva - Contrar unor pre
viziuni și a unor calcule ante
rioare, partida de ieri dintre 
Mureșul Deva și Sănătatea 
Cluj Napoca s-a desfășurat 
mult mai dârz și mai strâns. 
Mai ales în partea a doua a 
jocului. Dar să revenim. 
Oaspeții încep destul de cura
jos primele minute ale jocu
lui, dar, încet, încet, devenii 
revin și domină, deși practică 
un joc destul de confuz. 
Aproape toate atacurile se 
termină în fața careului de 16 
metri. în minutul 13, fot
baliștii de la Mureșul reușesc

Mureșul a suferit mult în partida de ieri cu Sănătatea Cluj

deschiderea scorului. Lintaru 
reia în plasă un șut din cen
trare a lui Ceaușu venit din 
partea stângă a careului de 16 
metri. Așadar 1-0. Deși prima 
acțiune mai consistentă a 
oaspeților este în minutul 30, 
devenii nu reușesc decât în 
minutul 35 să majoreze scorul 
prin Ceaușu. La scorul de 2-

0, devenii dau pași în spate, 
iar în minutul 42 vine sur
priza: după o bâlbâială a 
apărării, din care nici por
tarul nu poate fi exclus, 
„sănătoșii” de la Cluj intro
duc mingea în poartă. Deci 2- 
1 la pauză, iar spectatorii 
sperau la o revenire în partea 
a doua a jocului.

„Dacia" a 
pierdut

Deva (V.N.) - Deși se 
considerau cu un moral 
bun, în partida de ieri cu 
Maris Tîrgu Mureș din 
deplasare, fotbaliștii de 
la Dacia Orăștie au 
încheiat prima parte a 
campionatului cu o 
înfrângere. Minutul 50 a 
fost cel cu gol din partea 
gazdelor, când au marcat 
din penalti. „Partida s-a 
jucat la Ungheni, pe un 
teren accidentat. Dar nu 
asta este cauza princi
pală pentru că noi am 
pierdut. Am ratat exage
rat de mult, chiar din 
două ocazii de singur cu 
portarul” - ne-a declarat 
după meci antrenorul 
orăștienilor, Constantin 
Nenu.

FC CIP Deva-antrenament, 
Quasar-derby

Deva (C.M.) - Cele două echipe devene din 
Liga I de futsal susțin, la acest sfârșit de 
săptămână, partide cu încărcături 
emoționale diferite. FC CIP, campioana 
României care e și actuala lideră a clasa
mentului, are, duminică, de la ora 18.00, un 
meci mai mult decât lejer în compania 
ultimei clasate, Metropolis București. FC 
CIP e evident favorită și meciul se anunță 
a fi un antrenament cu public, chiar dacă 
Juverdean, Matei și Al-Ioani sunt acciden
tați și s-ar putea să fie menajați. în schimb, 
Quasar (locul 12) va susține, sâmbătă de la 
ora 18.00, la Sala Sporturilor Deva, un 
adevărat derby contra celor de la Cosmos 
Pitești (locul 11).

Cei mai buni juniori din județ

Virusul accidentărilor la 
Jiul Petroșani

Petroșani (V.N.) - Nu mai puțin de 11 
jucători ai Jiului au anunțat că sunt acci
dentați înaintea partidei cu Steaua, progra
mată, duminică, de la ora 20.30, în cadrul 
etapei a XVII-a a Ligii I. Numărul indisponi
bililor de la Jiul a crescut continuu pe par
cursul acestei săptămâni, antrenorul Marin 
Tudorache precizând că miercuri erau șapte 
accidentați, iar ieri numărul acestora s-a 
mărit cu patru. „Dacă s-au accidentat toți 
subit nu avem ce face. Jucăm cu cei pe care- 
i avem. Partidele cu Steaua, Dinamo și Rapid 
sunt meciuri speciale și nu cred că jucătorii 
mei s-au accidentat intenționat pentru că 
orice jucător și-ar dori să evolueze împotri
va unei echipe precum Steaua”, a afirmat 
Tudorache. Din lotul Jiului vor lipsi Iosif 
Kalai, Alin Paleacu, Ovidiu Panaitescu și 
Fabian Teușan care au contractură, Con
stantin Borza și Ciprian Petre care au 
entorsă, Marian Constantinescu care acuză 
dureri lombare, iar Adrian Ilie, Adrian Dri- 
da, Dan Găldean și Mircea Gheorghe au fost 
diagnosticați cu leziune musculară. Tudo
rache nu a precizat dacă există șanse ca unii 
dintre aceștia să se refacă până la ora 
începerii partidei cu Steaua.

■ Echipa clubului 
Agrocompany este li
dera juniorilor din Liga 
a IV-a la finalul turului.

ClPRIAN MARINUȚ 

clprian.marinut@lnforniniedia.ro

Deva - Componenții echi
pei de juniori a clubului 
Agrocompany Băcia au reușit 
un parcurs perfect în prima 
jumătate a campionatului de 
juniori a Ligii a IV-a Hune
doara.

Fotbaliștii pregătiți la baza 
clubului Mureșul Deva de la 
Stadionul Cetate de 
antrenorul Gabi Constantin 
au câștigat toate cele nouă 
meciuri disputate în acest tur 
de campionat și sunt lideri 
autoritari ai competiției.

„Principalul nostru atu este 
forța defensivă, în acest 
moment fiind echipa cu cea 
mai bună apărare dintre cele

10 competitoare cu doar patru 
goluri primite. Nici la ofen
sivă nu stăm rău, pentru că 
avem al doilea atac din serie 
cu 28 de goluri marcate, fiind 
devansați la eficacitate doar 
de Metalul Crișcior (32 
goluri)”, afirma Gabi Con
stantin, antrenorul celor de la 
Agrocompany Băcia.

Dintre jucătorii echipei din 
Băcia cel mai mult s-au 
remarcat Paul Rus și Pavel 
Horvath care au făcut parte

Latul de jucători

Pavel Horvath - Andrei Stelcz- 
ner, Ovidiu Silaghi, Constantin 
Alexandru jr. Adrian Părău, Cris
tian Macingo, Râul Lupșa, Robert 
Mărilă, Dragoș Daju, Bogdan 
Ardelean, Alexandru Petresc, Emil 
Măluțan, Flavius Coroiu, Daniel 
Oșan, Alexandru Bozeșan, 
Gabriel Constantin, Paul Rus. 
Antrenor Gabi Constantin.

Echipa de juniori a clubului Agrocompany Băcia

de mai multe ori din lotul de 
seniori al echipei din Liga a 
IlI-a Mureșul Deva, precum și 
golgheterii echipei Alexandru 
Constantin (7 goluri) și 
Daniel Părău (4 goluri). 
Rămâne de văzut dacă acești

(Foto: CL) 

juniori vor reuși să continue 
parcursul perfect de până 
acum și în retur și câți din
tre jucători vor avea ambiția 
de a ajunge să joace și la 
seniori la fel de bine ca la 
juniori.

F0TBAL/U6A IW

Clasamentul turului

1. Agrocompany 9

2. Victoria Călan 9

3. Metalul Crișcior 9

4. Gloria Geoagiu

5. Min. Aninoasa

6. CFR Marmosim

7. Aurul Brad

8. Retezatul

9. Constructorul

10. Inter Petrila

9

9

9

9

9

9

9

27

19

18

15

11

11

11

9

7

1

28-4

21-11

32-13

20-11

11-18

8-16

4-16

10-15

7-15

7-29

ON
Tricoul poate fi al vostru I

rămân# anoaslri. ..

Vrei ca Moș Crăciun să fie mai darnic anul acesta? Câștigă cu CL în 22 decembrie:
>1 I').1: ! J 'lOLl'AA U l l'A A i'J <)') :i A i'l oferit de magazinul INTO sau >1 A U 1 A.\ ') ! ,’•) A'l, pentru ca masa 

de Sărbători să-ți fie asigurată sau > I î')A l'care să-ți îndulcească Sărbătorile sau > )') ca să primești mulți col-

indaton. Fă-ți un abonament la Cuvântul liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o luna și participă cu 
copia după chitanță până în 21 decembrie. Cu CL, Crăciunul va exista in fiecare casă!

REGULAMENT

0N

mailto:valentln.neagu@informmedla.ro
mailto:clprian.marinut@lnforniniedia.ro
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PE SCURT Notă de trecere• Calificare. Perechea Horia Tecău/Bruno E- 
chagaray (România/Mexic) s-a calificat, joi, în 
finala probei de dublu din cadrul turneului 
challenger de la Puebla (Mexic), dotat cu 
premii în valoare totală de 25.000 dolari. Te- 
cău și Echagaray au învins, în semifinale, cu 
scorul de 6-2, 3-6, 10-7, cuplul mexican San
tiago Gonzalez/Alejandro Hernandez. (MF)

• -UK.escu, nr. 1 în Turcia. Tehnicianul for
mației Șahtior Donețk, Mircea Lucescu, este 
în continuare antrenorul cu cele mai bune 
performanțe înregistrate în LC cu o echipă 
din Turcia. Lucescu a înregistrat cu Galata- 
saray și Beșiktaș o medie de succes de 46% 
și s-a calificat cu Galatasaray în premieră în 
sferturile de finală ale Ligii Campionilor. (MF)

FOTBAL ! CUPA UEFA
TWj , , j ȚK 1 . ms, j ........ '

ftetulfcw. '’Mpa â »lka a gruoelor
București (MF) - Rezultate înregistrate, joi, în etapa a lll-a 
a grupelor Cupei UEFA:

Grupa A ___ ____________________
AJ Auxerre (Franța) - Glasgow Rangers (Scoția; 2-2 uelen 
‘31, D. Niculae 75 - Novo ‘62, Boyd B4)
Maccabi Haifa (Israel) - Partizan Belgrad (Serbia) 1-0 (Ander
son ‘21). ,
Livorno (Italia) a stat.

Clasament: 1.Glasgow Rangers 7 puncte (3 meciuri), 2.Mac
cabi Haifa 6 p (3 j), 3.Livorno 1 p (2 j), 4.Partizan Belgrad
1 p (2 j), 5.AJ Auxerre 1 p (2 j).
Etapa viitoare (29 noiembrie): Partizan Belgrad - AJ Aux
erre, Livorno - Maccabi Haifa. Glasgow Rangers va sta.

Grupa B ______ _______
Bayer Leverkusen (Germania) - Tottennam Hotspur (Anglia) 0-1 
(Berbatov ‘3S) FC Bruges (Belgia) - Dinamo (România) 1-1 (Ver- 
mant ‘62 din penalii - Niculescu ‘33). Beșiktaș Istanbul (Turcia) a 
stat.
Clasament: 1 .Tottenham Hotspur 9 puncte (3 Jocuri), 2,Dlnamo 
4 p (2 j), 3.FC Bruges 2 p (3 j), 4.Bayer Leverkusen 1 p (2 j), 
5.Beșiktaș Istanbul 0 p (2 J).
Etapa viitoare (29 noiembrie): Dinamo - Bayer Leverkusen, Beșiktaș 
Istanbul - FC Bruges. Ffirmațla Tottenham Hotspur va sta.

Grupa C __ J________________________
Slovan Liberec (Cehia) - Grasshopper Zurich (Elveția) 4-1 
(Blazek ‘6, Zapotocny ‘21, Papousek ‘68, Frejlach ‘88 - 
Schwegler ‘9)
FC Sevilla (Spania) - Sporting Braga (Portugalia) 2-0 (Luis 
Fabiano ‘40, Chevanton 76). AZ‘67 Alkmaar (Olanda) a. 
stat.
Clasament: AZ‘67 Alkmaar 6 puncte (2 jocuri), 2.FC Sevi
lla 4 p (2 j), 3.Slovan Liberec 4 p (3 j), 4.Sporting Braga 3 
p (3 j), 5.Grasshopper Zurich 0 p (2 j).
Etapa viitoare (29 noiembrie): Grasshopper Zurich - FC Sevil
la, AZ‘67 Alkmaar - Slovan Liberec. Sporting Braga va sta.

Grupa D _ ~ --'W-T
OB Odense (Danemarca) ■ RC Lens (Franța) 1-1 (Grahn 
'59 - Jemaa '88)
FC Parma (Italia) - SC Heerenveen (Olanda) 2-1 (Budan '24, 
73 - Pranjici '21).
Osasuna Pamplona (Spania) a stat,
Clasament: 1.FC Parma 6 puncte (2 jocuri), 2.RC Lens 4 p 
(2 j), 3.OB Odense 4 p (3 j), 4.Osasuna Pamplona 1 p (2 
j), 5.SC Heerenveen 1 p (3 j).
Etapa, viitoare (29 noiembrie): Osasuna Pamplona - OB 
Odense, RC Lens - FC Parma. SC Heerenveen va sta.

•».. ■
Grupa E. .___ ■__________________________
FC Basel (Elveția) - AS Nancy (Franța) 2-^(Chipperfieid 32.
Sterjovski.'56 - Kim '31, Berenguer '34)
Feyenoord Rotterdam (Olanda) - Blackburn Rovers (Anglia) 
0-0. Wisla Cracovia (Polonia) a stat.
Clasament: 1.Blackburn Rovers 7 puncte (3 jocuri), 2.AS 
Nancy 4 p (2 j), 3.Feyenoord Rotterdam 2 p (2 j), 4.FC Basel
2 p (3 j), 5.Wisla Cracovia 0 p (2 j).
Etapa viitoare (30 noiembrie): AS Nancy - Feyenoord Ro
tterdam, Wisla Cracovia - FC Basel. Formația Blackburn 
Rovers va sta.

Grupa F _________________
Sparta Praga (Cehia) - Ajax Amsterdam (Olanda) 0-0 
Espanol Barcelona (Spania) - Zulte-Waregem (Belgia) 6-2 
(Corominas '9, Pandiani '14, '83, Garcia '19, 77 din penalti, 
73 - Matthys '17, D'Haene '62).
Austria Viena (Austria) a stat
Clasament: 1.Espanol Barcelona 6 puncte (2 jocuri), 2.Zulte- 
Waregem 6 p (3 j), 3.Ajax Amsterdam 4 p (2 j), A.Sparta 
Praga 1 p (3 j), 5.Austria Viena 0 p (2 j).
Etapa viitoare (30 noiembrie); Ajax Amsterdam - Espanol 
Barcelona, Austria Viena - Sparta Praga. Formația Zulte- 
Waregem va sta.

Grupa G _ ___________________
Rapid (Romania) - Mlada Boleslav (Cehia) 1-1 (M.Constantin 
'52 - Rajnoch '42) Paris Saint-Germain (Franța) - Hapoel Tel 
Aviv (Israel) 2-4 (FraU '14, Pauleta 75 ■ Tcema '2. '6, Badier 
'44, Barda '57). Parathina kcs Atena (Grecia) a stat.
Clasament: 1 .Panathinaikos Atena 6 puncte (2 jocuri), 2.Hapoel 
Tel Aviv 4 p (3 j), 3. Rapid 3 p (3 j). 4,Mlaaa Boleslav 1 p (2 
j), 5. PSG 1 p (2 j).
Etapa viitoare (30 noiembrie): Mlada Boleslav - Paris Saint- 
Germain, Panathinaikos Atena - Rapid. Hapoel Tel Aviv va sta.

Grupa H _______________________ _________
Fenerbahce Istanbul Ourcia) - US Palermo (Italia) 3-0 (Appiah 
'19, Lugano '60, Tuncay 83)
Newcastle United (Anglia) - Celta Vigo (Spania) 2-1 (Sibierski '37, 
Taylor '86 - Cannobio '9). Eintracht Frankfurt (Germania) a stat. 
Clasament: 1 Newcastle United 9 puncte (3 jocuri), 2. 
Fenerbahce Istanbul 3 p (2 j), 3. US Palermo 3 p (3 j), 
4.Celta Vigo 1 p (2 j), 5. Eintracht Frankfurt 1 p (2 j).
Etapa viitoare (30 noiembrie): Celta Vigo - Fenerbahce 
Istanbul, Eintracht Frankfurt - Newcastle United. Formația 
US Palermo va sta.

■ „Dinamo a obținut o 
remiză cu FC Bruges, 
dar ar fi meritat Victo
ria?", afirma Rednic.

București (MF) - Tehni
cianul echipei Dinamo, Mir
cea Rednic, a declarat, joi, 
după meciul din deplasare, cu 
FC Bruges, scor 1-1, din Cupa 
UEFA, că este mulțumit de 
rezultatul înregistrat, dar con
sideră că formația sa ar fi 
meritat victoria în Belgia. 
„Nu pot să spun că nu sunt 
mulțumit cu un punct, dar ar 
fi trebuit să obținem victoria
la câte ocazii am avut. Am 
luat un gol care putea fi evi
tat, dar sunt fericit pentru 
cum au jucat băieții mei, in 
condițiile în care nu am putut 
să aliniez cea mai bună 
echipă. Cei care au intrat au 
demonstrat că se poate conta 
pe ei, pentru că au făcut un 
meci foarte bun, unul care a 
fost de uzură. Urmează meci

Lucescu critică arbitrajul
■ Antrenorul Rapidului 
consideră că prestația 
brigăzii din Austria a 
fost execrabilă.

București (MF) - Tehnicia
nul Răzvan Lucescu a apreci
at drept execrabil arbitrajul 
brigăzii austriece conduse de 
Ștefan Messner de la meciul 
Rapid - Mlada Boleslav, scor 
1-1, din etapa a IlI-a a grupei 
G a Cupei UEFA.

„Arbitrajul mi s-a părut exe
crabil. Nu vreau să comentez 
mai mult. Oricum și dacă a 
fost gol valabil la Zicu și dacă 
nu a fost are mai puțină 
importanță. Rușine este ce a î 
făcut arbitrul în acest joc. Dar 
nu vreau să spun mai mult”, 
a spus Lucescu.

Lucescu a apreciat drept 
injust rezultatul de joi, chiar

Finală românească în UEFA
■ Gigi Becali își dorește 
ca Steaua să joace ul
timul act al Cupei UEFA 
cu rivalii de la Dinamo.

București (MF) - Finanțato
rul Gigi Becali a declarat, ieri, 
că și-ar dori ca Steaua să joace 
finala Cupei UEFA împotriva 
formației Dinamo și nu doreș
te să întâlnească o echipă din 
România până în ultima fază 
a competiției. „Nu vreau să ne 
batem români cu români. 
Vreau să învingă și Steaua, și 
Dinamo, să facem furori în 
Europa. Nu ar fi o mândrie 
pentru mine să ne eliminăm 
între noi. în finală mi-aș dori 
să jucăm cu Dinamo”, a spus 
Becali. El consideră că Steaua 
nu putea face mai mult în gru
pa E a Ligii Campionilor. „în 
privința parcursului european 
sunt foarte mulțumit. Poate

Britanicii, pe val în UEFA
București (MF) - Patru e- 

chipe britanice au obținut deja 
calificarea în 16-imile Cupei 
UEFA, după etapa a IlI-a a 
fazei grupelor disputată joi: 
Tottenham Hotspur, Newcas
tle United, Blackburn Rovers 
și Glasgow Rangers. Totten
ham, la fel ca Newcastle, a 
obținut a treia victorie în gru
pa B, din care face parte și 
Dinamo, din tot atâtea meci
uri.

Tottenham s-a impus pe 
terenul unei obișnuite a cu
pelor europene, Bayer Le

Mircea RednicDefensiva dlnamovistă s-a achitat bine de sarcini

ul cu Leverkusen, pe care tre
buie să-l gestionăm foarte 
bine pentru a ne asigura ca
lificarea in primăvara euro
peană”, a declarat Mircea 
Rednic.

El a explicat că, deoarece 
nu știe să se apere, echipa sa 
a atacat până la finalul me
ciului, chiar dacă rezultatul 
de egalitate o avantaja. „Este 

dacă meciul a avut două re
prize opuse.
Rezultat nedrept

„îmi pare rău că nu am luat 
trei puncte, dar in același 
timp Îmi pare bine că jucătorii 
au reacționat bine după pauză. 
Am avut un început de meci 
mal slab, care a fost cauzat și 
de bulversarea pricinuită de 
cele două accidentări, sau 
poate a fost un moment de 
neîncredere”, a afirmat Luces
cu. Tehnicianul crede că gre
șeala rapidiștilor a fost aceea 
că nu au avut răbdare. „Ori
cum greșeala noastră a fost că 
nu am avut răbdare, am vrut 
să marcăm repede ca să ne 
liniștim. Am primit un gol 
foarte ușor din lovitură liberă, 
iar în repriza a doua echipa 
a făcut tot ce a putut pentru 
a câștiga, a jucat așa cum tre- 

Becali își dorește o finală UEFA între Steaua și Dinamo (Foto: epa)

puțin mai mult, dar nu mai 
mult decât primăvara euro
peană în Cupa UEFA. Era 
greu să lași acasă pe Lyon și 
Real. Suntem deja calificați și 
mai avem un meci de dis
tracție la Lyon. Obiectivul 
nostru este să câștigăm la 
Lyon. E vorba și de 600.000 de 
euro, nu ne jucăm așa cu 

verkusen, datorită golului lui 
Berbatov, fost jucător la 
echipa germană. Newcastle a 
învins Celta Vigo cu scorul de 
2-1, în grupa H, în timp ce 
Blackburn Rovers a remizat, 
scor 0-0, cu Feyenoord în gru
pa E și a profitat de egalul 
dintre FC Basel și Nancy, scor 
2-2, pentru a-și asigura califi
carea. Nici elvețienii (două 
puncte), care nu mai au decât 
un meci de jucat, nici Wisla 
Cracovia (niciun punct din 
două meciuri), nu-i mai poate 
ajunge. 

meritul jucătorilor, pentru că 
de fiecare dată când intră pe 
teren își doresc să câștige. 
Sunt mândru de acești bă
ieți!”, a precizat Rednic, de- 
clarându-se mulțumit de Blay, 
Goian și chiar de Galamaz, 
cel care a provocat lovitura 
de la 11 metri, din care 
gazdele au egalat. Rednic a 
afirmat că meciul cu Bayer

Căpitanul Rapidului s-a accidentat și a ieșit în prima repriză
buia să o facă de la început. 
Nu ne-a mai rămas acum 
decât acest egal și speranța că 
vom face o treabă bună la Ate
na: mergem acolo să jucăm și 
să câștigăm, mai ales că noi 
jucăm destul de bine afară”, 
a subliniat Lucescu. Răzvan 
Lucescu a afirmat că dacă va 
câștiga meciul cu Panathi
naikos, șansele echipei Rapid 
de calificare în primăvara 

banii. Rivalele noastre, Dina
mo și Rapid, mai au puțină 
mămăligă de mâncat. Nu mă 
interesează dacă se califică 
sau nu”, a afirmat Becali. Fi
nanțatorul FC Steaua a 
declarat că echipa „roș-albas- 
tră” mai are nevoie de 2-3 
jucători pentru a juca finala 
Cupei UEFA.

Londra, 
dre 
desemnat jucă
torul anului în
Belarus. Fotbalis 
tul în vârstă de 
25 de ani a pri
mit pentru a pa
tra oară această 
distincție oferită 
de specialiști și 
de jurnaliști din 
Belarus.

(Foto: EPA) 

Leverkusen trebuie abordat 
cu multă inteligență, ca unul 
decisiv. însă nu a exclus și o 
abordare la rezultat a partidei 
de săptămâna viitoare, de la 
București. „Trebuie să mai 
începem să și socotim. însă 
nu prea mult, că nu e bine. 
Românul când se apucă să 
socotească, nu prea îi iese”, a 
spus Rednic.

europeană vor crește.
„Dacă vom câștiga la Atena, 

șansele noastre cresc la loc, * 
dacă facem egal așteptăm alte * 
rezultate. Dar în acest mo
ment încă depindem de noi. Și 
azi am fi meritat să câștigăm, 
dar mingea nu a vrut să intre 
în poartă. în plus ei au avut 
și un portar într-o zi foarte 
mare, norocoasă”, a spus 
Lucescu.

Coeficienți UEFA
București (MF) - Româ

nia a reușit să micșoreze 
diferența care o separă de 
Portugalia în clasamentul 
coeficienților UEFA, cu 
0,333 puncte, după dispu
tarea partidelor din a- 
ceastă săptămână în cu
pele europene. Cele trei 
egaluri obținute de Stea
ua, Rapid și Dinamo au 
adus României un punct, 
în timp ce cele cinci for
mații portugheze au adu
nat 0,666 puncte, prin do
uă victorii (Benfica - FC 
Copenhaga 3-1 și ȚSKA 
Moscova - FC Porto 0-2). 
România și-a mărit avan
tajul cu 2,596 puncte față 
de Olanda în clasamentul 
coeficienților, profitând 
de parcursul slab al echi
pelor din această țară.
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Vând ap. 2 camere (03)

• decomandate, 2 balcoane mari, etaj 3, ultra
central, foarte călduros, Deva. Tel. 214178, 
0728/030020. (T)
• Deva, etaj 2, zona piață, parchet, balcon, 50 
mp, ocupabil imediat preț 110.000 ron. Tel. 
0722/564004 (T)
• Hațeg, zonă centrală, hol central. Tel. 218104, 
0722/304959. (T)
• parter (uscătorfl), zona Baroul de avocați, 

} aragaz Bosch, nou, boiler gaz. Tel. 0723/514133.

CD
• parter, balcon închis cu termopan, beci sub 
bloc, centrală, ușă metalică, zona Gojdu, Al. 
Crinilor, preț 125.000 ron. Tel. 0723/227569. CD
• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă, gaz, preț 1,250 mid. lei. Tel. 0254/223336. (T)
• lenddecomandate, balcon, parchet, reparti
toare, 54 mp, etaj 2, cărămidă, zona Piață preț
1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, zona Trident, etaj 2, bucătărie 
mare 14 mp, balcon 14 m, centrală termică, 60 
mp, parchet, preț 126.000 ron. Tel. 0726/710903. 
(Al)
e decomandate, 70 mp, centrală termică 2 
balcoane, preț negociabil. Tel. 0740/210780. (Al) 
o Dada, parter, baie, bucătărie, semidec., CT, 

-Două holuri, preț 75.000 RON, tel. 0745/367893.
(A2)

• Zamfirescu, et 4, acoperit cu tablă hol și 
bucătărie mărite, gresie, faianță termopane, CT, 
preț 135.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• lullu Maniu, et. 8/10, dec., baie cu geam, 
parchet, contorizări, balcon mare pe bucătărie 
și sufragerie, preț 105.000 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)
• Alee Be|an, et. 2, semidec., balcon închis, baie, 
amenajat, apometre, preț 66.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• AL Straiului, et. 3/10. dec., baie și bucătărie, 
CT, balcon, preț 67.000 RON. tel. 0745/367893. (A2)
• Carpați, dec, balcon, centrală termică, 
termopan parțial, preț 130.000 RON, neg., tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Bd. DeeebaL et 3 .dec.. 2 balcoane, contorizări, 
preț 130.000 RON,tel. 221712,0724/305661. (A2)
• dec, C.T, gresie, faianță parchet, ușă 
metalică balcon închis, et. 2, zona Zamfirescu, 
preț 1.250 mid., tel. 232060,0742/290024. (A3)
• semidec, repartitoare, apometre, fără 
îmbunătățiri, zona Al. Armatei, preț 720 mii., 
neg., tel. 232060,0742/290024. (A3)
• semidec, C.T, greise. faianță parchet laminat, 
ușă nouă amenajat. st=54 mp, zona 
Kogălniceanu, preț 35.000 euro. tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere modificat din 3, gresie, 
faianță, parchet laminat, ușă metalică, 
contorizări la apă și gaz, zona Dacia, preț 790 
mii., neg., tel. 232060,0742/290024. (A3)

DevaCasa de

festival concurs de interpretare muzică ușoară

29 - 3© note/nbne 2006
30 noiembrie • Concert extraordinar • IRIS â

m
O
6

partenera media: sponsori:

aa&t "ret

Pentru că e Luna Cadourilor, 21 decembrie vă poate aduce |' > i 111 

a câte i (' J It'll, intre 15 noiembrie și 15 decembrie decupați fiecare 

literă a zilei apărută în hartă, la sfârșit compuneți o propoziție, lipiți-o pe o 
coală și trimiteți-o la O.P.1, CP 3 Deva, depuneți-o în cutiile speciale Cuvântul 
Liber sau veniți cu ea chiar la redacție, până în 20 decembrie. Cu CL fiecare 
literă este câștigătoare!

REGULAMENT: La acest concurs nu pot 
participa angajații S.C. Inform Media S.R.L 
și nici rudele acestora de gradele I și II. Relații 
suplimentare la tel. 211275, int. 8806

JURNAL SffițȚl

AICI POATE

T

I r

I

Garant Consulting
11 ani de experiență

ftww.țprMt con UiitHigxk

Deva, Cuza - Vodă, 
nr. 37, Cooperativa 
"Progresul", etaj. 1, 

in spatele Pieței Centrale. 
Tel. 235208, 

0724/620358,0729/018866.

FI RECLAMA

Agenție imobiliară 
BRAD, str, Cuza Vodă, bl, 16, parter 

Telefax 0254/613.366 
Sau tel. 0788/158.483: 0788/040.490 
E-mail: lillaculmultlcomayahoo.com 

Agenția imobiliară LILIACUL MULTICOM. din BRAD, pune gratuit la dispoziția 
dienților săi oferte de: apartamente, garsoniere, cașe. vile, terenuri, scatii comer
ciale, alte imobile. Tn scopul vânzării, cumpărării sau închirierii.

Agenția Imobiliară LILIACUL MULTICOM este LIDER pe plata Imobiliară a 
orașului BRAD șl are cea mai PERFORMANTĂ OFERTĂ LA CEL MAI BUN RAPORT 
PREȚ-CALITATE.

Gratuit, clientul primește următoarele Informații: imobiliare, notariale, Juridice, 
precum și rentabilitatea investiției Imobiliare pe termen mediu șl lung.

Agenția imobiliară LILIACUL MULTICOM oferă Informațiile necesare clientului, 
pentru ca acesta să poată lua cea mal bună decizie, pentru a face cea mai rentabilă 
investiție pentru viitorul iui șl al familiei sale.

Agenția Imobiliară LILIACUL MULTICOM vă așteaptă la sediul său din BRAD, în 
fiecare zi, de luni până sâmbătă, între orele 8-20.

FIESTA NORA

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

Tel. 215800,215151, 
0722/297010,0745/630316

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scurt timp! (5S178J

AGENȚIA IMOBILIARĂ
PRIMA - INVEST

LIDER IMOBILIAR 
ATESTAT Șl LICENȚIA !

Deva, bd. lullu Maniu, bl.CI, parter 
Tel/fax 0254/215212 

iau 0722-564004. 
www.prima-invest.ro

AGENțlA IMOBILIARĂ 
IMOBFRANC

■■■ DEVA, Str. 22 Decembrie, nr.

37 A, parter, camera 
12ICEPROMIN)

FIȚI INFORMAȚI DE ULTIMELE OFERTE 
In vânzări și Închirieri imobiliarei 
TEL.: 0742/290024

E-mail: imobfrancQyahoo.com
(68735)

RECLAME

lillaculmultlcomayahoo.com
http://www.prima-invest.ro
imobfrancQyahoo.com


MICĂ PUBLICITATE /1Osâmbătă, 25 noiembrie 2006

ÎMPREUNĂ in afaceri
’ CRIOTI ttl im STR. MARASTI BL 301

L^> SERVICII DE CURĂȚENIE

SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA Șl CONFORT
Servicii profesionale de curățenie și de întreținere-

Tel/fîax:O254/231552 Mobll:0721/032271 g

SOCIETATE COMERCIALĂ 5C I □
ANGAJEAZĂ URGENT producător Încălțăminte

- Tineri absolvenți In vederea calificării la locul de muncă.
- Croitori, cusătorl, salariu foarte atractiv, tlchete masă, 
un schimb transport gratuit.

Tel. 0254/ 221.749 0722/ 519.009

■ TÂMPLARII PVC |l ALUMINIU PROFILă —HAL
■ 0IAMTIRMOPAN ■ JALUZILIVUTICAU ■ RULOURI
• lORfaRIDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA 
IMPEX DEVA, sir Ion Crc.înrj.i, bl. 25, ,ip. >

NUMĂRUL 1 MONDIAL

PROMOȚIE
15 SEPT.-30 NOV.

Numai prin magazinele TOUR IMPEX GROUP din:
1.
2
3.
4.

Deva. bd. Decebal, bl. 1 parter tel: 230310
Deva, bd. I. Maniu, bl. J parter tel: 230210
Hunedoara, bd. Corvin nr. 9 tel: 712592
Orăștie. Str. Eroilor, bl. CI part, tel: 244603
Brad, str. Avram lancu, bl.43 part, tel: 612822

R A I I
DIRl( I IX
MAGAZIN

SC 3F Graal SRL
Deva, Hunedoara
Aleea Plopilor bl. Ci 1 .ap 6 
tel/fax.0254/234.125

DISTRIBUITOR AUTORIZAT SKY A I C:
-PAPETĂRII'.
-ELECTROZI, SC’ LE, UNELTE, CUIE ELECTRICE 
-ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
-BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(65051)
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Clubul Sportiv Școlar Deva
ANUNȚĂ

ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU 
OCUPAREA POSTULUI DE SECRETARĂ 

CU JUMĂTATE DE NORMĂ 

Concursul va avea loc în data de 06.12.2006, ora 10.00, la 
sediul unității.

Cererea de înscriere la concurs $l documentele solicitate la 
înscriere se depun la sediul unității până la data de 05.12.2006.

' Relații suplimentare se obțin de la secretariatul unității sau la 
telefonul 0254/220736. (70145)

• ioni Bălcescu - I. Corvin, decomandate, 
centrali termici, modificări, parchet, gresie, 
faianță, uși de lemn capitonata, bine întreținut, 
preț 127.000 ron, neg., accept credit Ipotecar, tel, 
0723/251498,0745/302200. (A4)
• etaj Intermediar, zona Kogilnlceanu - Gojdu, 
centrali termici, termopan, uși metal noul 
parchet, gresie, faianță, balcon închis, vedere pe 
2 părți, preț 36.000 euro neg., tel. 0743/302200, 
0723/251498,232808. (A4)
• decomandate, «tal Intermediar, zona 
Miristlul Nou, cu 2 balcoane, modificări la 
bucătărie tip living, parchet, gresie, faianță, preț 
150.000 ron, neg., tel. 0723/251498 0743/302200, 
232809, (A4)
• etaj Intermediar, zona Gojdu, centrali termici, 
termopan, parchet, gresie, faianță, uși 
metalici, Instalații sanitare noi, modificări, preț 
35.000 euro, neg., tel. 0788/165703,0745/302200. 
(A4)
• zona Decebal etaj Intermediar, 56 mp, deco
mandate, centrali termici, parchet, bucitirle 
modificată balcon mare închis, bine întreținut 
preț 128.000 ron, neg., accept credit Ipotecar, tel. 
0745/302200,0723/251498. (A4)

• decomandate, parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar în camere, hol șl bucătăria 
zona piață preț 110,000 ron, neg., accept credit 
Ipotecar, tel. 0745/302200,0/23/251498, 232808. 
(A4)
• modificări la bucitirle, efei 3, decomandate, 
zona Liliacului, contorlz#" firi modificări, 
ocupabll azi, preț 129,000 ron, neg., tel. 
0745/302200,0723/25149», 2^0)8 (A4)
• sena Trident etaj 3, ocupabll azi, contorizări, 
firi modificări, preț 72.000 ron, neg., accept 
credit Ipotecar, tel. 0723/251498 0745/302200, 
232808 (A4)
• eta| 1 centrali termică faianță se di opțional 
cu mobilă zona Scărișoara, preț 83.000 ron, neg., 
tel. 0745/302200,0723/251498 232809. (A4)
• «tal 2, dec., centrali termici proprie, balcon 
închis, gresie, faianță uși metalică Balcescu, 
preț 98000 RON, tel. 223400, 0724/189303, 
0742/005228 (A5)
• stal 2, centrali termici proprie, gresie, 
faianță parchet balcon, Emlnescu, preț 110.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• drcult, parchet bloc de cirimldă balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98.000 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228.  (A5)
• dec, centrali termici proprie, parchet, balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228.  (A5)
• eta| 8 uși schimbate, contorizări, parchet, 
zona gării, preț 120.000 lei, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• zona Dade, et. Intermediar, termopane, modi
ficat parchet laminat bine întreținut preț 22.000 
euro, tel 235208 0724.620358; 0729.018866.( A6)
• zom N, Bilcescu, modificat balcon închis, 
parchet în camere, laminat pe hol șl bucitirle, 
gresie, faianță Instalații suplimentare noi, preț 
89.000 RON, tel. 235208; 0724.620358; 0729.018866 
(A6)
• Den, zona Progresul, 57 mp, decomandate, 
parchet în camere, balcon, apometre, reparti
toare, meriți vizut, preț 115.000 ron.Tel. 235208 
0724/620358. (A6)
• zona Goldis, etaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorlzat suporți mod Ificărl, 55 mp, 
preț 125.000 ron. Tel. 235208 0724/620358. (A6)
• zonă ultracentrală ST - 55 MP, decomandate, 
totul contorizat, gresie * faianță 2 balcoane, 
etaj intermediar, meriți văzut, preț 135000 ron, 
tel. 235208,0724/620358. (A6)
• pe b-dul Decebal, dec., $=74 mp, vedere în 2 
părți, 2 balcoane, C.T., neamenajat, preț 140.000 
RON, neg., 0745/640725. (A7)
• pe Emlnescu, aproape de Trident, et. 3, dec., 
s=58 mp, parchet, gresie, faianță C.T., 
termopane, balcon mare deschis, preț 155.000 
RON, 0745/640725. (A7)
• In Dada, et 2, convectori, instant apă caldă 
baie amenajată termopan, preț 70.000 RON, 
neg., tel. 0745/159608. (A7)
• pe Scărișoara, semidec., neamenajat C.T., et 
4, acoperit cu tablă, preț 78.000 RON, tel. 
0749/268830. (A7)
• In Dada, semidec., et 3, neamenajat, 2 holuri, 
parchet contorizări, preț 68.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)

e pe Zînrilrascu, dec., et. 2, parchet gresie, 
faianță, apometre, ocupabll Imediat preț 105.000 
RON, tel. 0749/268830. (A7)
o ne Mărăstl dec., et. 3, parchet laminat, gresie, 
faianță C.T., termopan, balcon, preț 135.000 RON, 
tel, 0749/268830, (A7)
• mm UBacufa, dec., et 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon închis, contorlzirl, s=50 mp, ocupabll 
Imediat preț 128000 RON, tel. 206003. 230324. 
(A7)
o zona Mată 2 camere decomandate, modificat, 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc., 
mobilat șl utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/785578 (A8)
■ zona Zamflraocu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorlzirl, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea AimateL 2 camere, bucitirle, bale, gaz
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada. 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)

• ioni centrală 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• In drcult, bloc de cirimldă balcon închis, 
zona Dacia, preț 98000 RON, neg., tel.231800, 
0740/317314. (A9)
• camera decomandate, cu parchet, balcon 
închis, contorlzirl Integrale, et 1, zona 
Kogilnlceanu, preț 125.000 RON, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)
• Brad, gresie, faianță parter, zona A, preț nego
ciabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490,
n W/158483. (A10)

• dec, centrală termică proprie, living, 
bucitirle amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 lei, tel. 223400, 0724/169303. 
0742/005228 (A5)
• doc, centrali termică 2 băi, boxă, st 98 mp, 
Carpațl, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• eta) l balcon, parchet, repartitoare, 
contorizări la apă și gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38.000 euro, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (A5)
• zona DocebaL et 3, termopane, 2 bii cu gresie 
și faianță 2 balcoane închise, totul contorlzat, 
parchet în camere, meriți văzut, preț 45.000 
euro, tel. 235208; 0724.620358; 0729.018866. (A6)
• zona Decebal decomandate, CT, parchet, preț 
135.000 RON, neg, tel. 235208; 0724.620358; 
0729.018866. (A6)
• zona împăratul Traian, Deva, etaj Intermediar, 
decomandate, 2 bil, 100 mp, central ă termică 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță parchet, 
meriți văzut, garaj sub bloc, preț 80.000 euro, 
Tel. 235208 0724/620358 (A6)
o b-dul Decebal et 1, dec., 5=75 mp, contorizări, 
neamenajat, preț 160.000 RON, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• b-dul Decobal, dec., parchet, gresie, faianță 
C.T., zona Artlma, preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7>
• pe Al Strelulul, semidec., et, 3 din 4, gresie, 
faianță, C.T., liber, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0740213174 (A7)
o Dada, bucitirle modificată parchet, gresie, 
faianță contorlzirl. preț 88.000 RON, tel. 206003. 
230324 (A7)
o zom împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat 2 băl, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță, termopane, 
CT, garaj + pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
• zom l Creangă parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabll pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• camera somldecomandate, cu parchet, 
contorlzirl, balcon, et. 3, zona Kogilnlceanu,
Deva, preț 38.000 euro, tel. 212141. (A9)
• Brad, terasă închisă, preț negociabil, tel. 
0254/613368 0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• soni centrală Brad, 2 băl. îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
O' -VIW049U. 0788/1m.«u. (Aim

• zona l Creangă 6 camere decomandate, P+fc. 
et bun, 3 băl, CT, 2 balcoane, aer condiționat. £ 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., te£ 
0745/786578 (A8)

Vând case, vile (13)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent, Dm, plata Imediat Tel. 215212. (Al)
• foarte inent, apartament 2 camere, în Deva, 
orice zonă Indiferent de etaj, se oferi preț bun, 
plata Imediat de preferință firi amenajări, se 
oferi de la 65.000 ron pini la 130.000 ron, tel. 
Or.-.'SOZaw. 0723/281498 (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, parter, Ideal privatizare, toate 
dotările, 92 mp, vad deosebit Tel. 0722/722112. 
CT)
• Mmldccomandate, balcon, parchet, 78 mp, 
etaj 1, bloc cirimldă zona Kogilnlceanu, preț 
M mid. lei, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• Qoldu, otel 1, contorlzirl complete, parchet, 
balcon, preț 140.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• somldocomandate, centrali termici, 
termopan la bucitirle, gresie, etaj 2, zona 
ștrand, preț 28000 euro. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• Dada, et 3, centrali termică amenajat preț 
92.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Goidu, el 2, circuit faianță gresie, preț 145.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dorobanți parter, 2 bil, living, centrali 
termică balcon închis, preț 190.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• zona Patria, amenajat modern, centrali 
termică balcon, et. 2, preț 41.000 euro, neg., tel. 
0740/013971. (A2)
• zona Gojdu, modernizări, balcon, etaj Inter
mediar, preț 125.000 RON, neg., tel. 0740/013971. 
(A2)
• dec, hd central, gresie, faianță CT, apometre, 
zona pieței, preț 1.400 mid., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• dec, CT, parchet, firi îmbunătățiri, poate fl 
folosit și ca spațiu comercial, cu intrare din Str. 
Liliacului, preț 1.550 mid., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• decomandate, 70 mp, contorizări totale, 
parchet, balcon mare, 2 băi, zona Bălcescu, preț 
130.000 ron, neg., accept credit ipotecar, tel. 
0723/251498 0745/302200,232809. (A4)
• zona Decebal ultracentral, 2 băi, 2 balcoane, 
decomandate, termopan, parchet, bine 
întreținut, preț 50.000 euro, neg., tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• zona Miorița, balcon mare închis, 2 băi, 
contorizări totale, parchet, accept credit 
ipotecar, preț 39.000 euro, neg., tel. 0745/302200, 
0723/251498232809. (A4)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• apartament 8 camere, în Deva, orice zonă 
Indiferent de amenajări sau etaj, evaluare la 
vedere, cu plata Imediat, tel. 0723/251498, 
1745/3UU08 232809. (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, 22 Decembrie, etaj 3, 2 
balcoane, 2 băi, centrali termică parchet, 
îmbunătățiri, preț 62.000 euro. Tel. 0726/710903. 
(Al)
• semidec, parata, apometre, et. 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1.500 mid., neg., tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• doc, CT, 2 balcoane, 2 băl, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, superame- 
najat, tel. 232060,0742/290024 (A3)
• dec, st 100 mp, contorizări, Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688. (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228(A5)
• zonă ultracentrală et. 2, st 100 mp, balcoane 
spațioase, decomandate, gresie, faianță, 
parchet în camere, 2 băi, CT, proaspăt zugrăvit, 
merită văzut, preț 60.000 euro, tel 235208; 
0724620358 (A6)
• bloc cirimldă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro. neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• pe Mul 22 Decembrie, dec., et. 3 din 4, modi
ficat, living mare, 2 bii, 2 balcoane, C.T., ușă 
metalică s= 102 mp, amenajat frumos, preț 
62.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• pe Dorobanți, et. 4, acoperit cu tablă C.T., 2 
băi, balcon, neamenajat, preț 48.000 euro, 
tel.0749/268830. (A7)
• pe Bilcescu, et 2, semidec., bloc de cărămidă 
contorizări, parchet, 2 băi, s=80 mp, preț 170.000 
RON, neg. .tel. 206003,230324. (A7).
• zom L Creangă 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică, preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zom L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et. bun, CT, 2 balcoane, parchet 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zom L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
• dec, 2 băi (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, et 3, bd. Decebal, preț neg., 
merită văzut tel. 800. 740/31731 A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară 
centrală termică, 130 mp, preț 240.000 ron. Tel. 
0722/564004. (Al)

UPC United Pan-Europe Communications, lider european în 
industria de telecomunicații în bandă largă furnizând servicii de 

informare, comunicare și divertisment

Reprezentant Relații 
CUențl/Casler 
UPC - Orftțtle

feșpQnHbilfâii pâncipale:
• Gestionarea bazei de date clienți și a altor 

informații despre serviciile UPC
• Capacitatea de a dezvolta relații de calitate cu 

dienții
• Prezentarea informațiilor despre serviciile UPC
• încasarea plăților efectuate de clienți în centrele 

de relații clienți
Cerințe:
• Bune abilități de comunicare, prezență plăcută
• Corectitudine, precizie, integritate
• Spirit de inițiativă, reacții prompte la solicitări
• Studii superioare

• Abilități de lucru cu calculatorul
• Preocupat de dezvoltarea abilităților și cunoș

tințelor sale profesionale
• Cunoștințe din domeniile: Internet, Microsoft 

Office

Oferim:
• pachet de recompensare motivant;
• cursuri periodice de pregătire în comunicare;
• posibilitatea de evoluție într-o firmă aflată în 

permanentă dezvoltare
Candldațli sunt rugați să trimită un CV, o scrisoare 

de intenție și o fotografie recentă la adresa: UPC 

Romania, Orăștie, Strada Pricazului, bl. 4-parter, fax 

0256-211.133 sau email: resurseumaneaiupctm.ro. 
până la data de 01.12.2006.

Candidații care nu sunt contactați în termen de 5 

zile de la data-limită de depunere a CV-urilor se 

consideră incompatibili cu cerințele postului.
(69992)

• cază grădină anexe, toate utilitățile, 1100 mp, 
preț 1,5 mid. lei, negociabil. Tel. 220393. CD
• cază In Brad, 2 camere, bucătărie, cămară 
anexe, grădină zona Liceului Avram lancu, preț 
650 milioane lei, negociabil. Tel. 211703, 
0722/332436. (T)
• cază nouă în Deva, P+E+M, sc 240 mp, 2 
intrări separate, 5 camere, 2 băl, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică canalizare, 400 mp teren, 
preț 98.000 euro, negociabil, Tel. 0722/564004 
(Al)
• cază la 14 km de Deva 3 nivele, garaj șl 800 rj" 
teren, totul nou, canalizare, apă gaz, cures* 
preț 65.000 euro. Tel. 0722/564004 (Al)
• zonă ultracentrală casă modestă 450 mp, 
acces auto, toate utilitățile (apă gaz, curent), fs
15 m, merită văzută preț 250.000 ron. Tel. 235208 
0724/620358. (A6)
• mm Barițlu, D+ Pil, 4 camere, 2 băl, 2 
bucătării, balcon, scară Interioară garaj pentru 2 
mașini, grădină centrală termică preț 200000 
euro. tel. 235 208 0724-620358 (A6)
• zom Pietroasa, P+1, construcție 2000, parter;
2 camere, hol, bale, bucătărie, garai, la etaj; 3 
camere, hol, bale, bucătărie, pretabll 2 familii, 
curte, st=29C mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• conztnicțle 20M, P+M, living, bucătărie, 2 băl,
3 dormitoare, terasă, garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• construcție 1N0, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• urgent, casă. în Deva, 3 camere, bucătărie, 
bale (gresie, faianță) piscină curte, st=580 mp, 
zona ultracentrală Deva preț 150.000 euro, neg, 
tel.231800,0740/317313. (A9)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613368 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, at 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zom B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
1788/040-4*1 (1788/158.483. (A10)

Cumpăr casâ (14)

• urgent In Deva sau Slmeria, cu grădină plata 
imediat. Tel. 214212 'Ai;

Vând case la țară (17)

• casă 2 camere, grădină Leșnlc, nr. 132. 
Relații la tel. 0742/346744 (8/21.11)

• casă In Bretea Mureșană loc central, preț 
negociabil. t»i

Case de vacanță (15)

• amenajată recant, sc 130 mp plus teren
5000 mp. Tel. 0743/031891. (12/21.11)

• P+l cu terasă în stațiunea Geoaglu-Băl, preț ■ 
convenabil. Informații latei. 241044 după ora 17« 
CD

Cumpăr case la țară (18)

• casă mică 1 • 2 camere, ki apropierea 
Devol iau Hunedoarei, până la M km, șl 
— - J -8 - tm LJ —tiin ov mcnrMi panofwra ni Hunouiwa 
rau Dtvi Toi OmiTĂSU.

• cumpăr casă bătrânească mică la țară 
preț maxim 220 milioane lei, în județul 
Hunedoara. Tel. 0722/974460. (3/2411)

Vând garsoniere (19)

• urgent Deva, lingă Cantina TCH, parter, totul 
nou, amenajată contorizări, mobilată preț 650 
milioane lei, negociabil. Tel. 222313,0747/692330. 
(T)
• încăperi decomandata, balcon închis, 
renovată parchet, gresie, faianță etaj 3, zona 
Bălcescu, preț 750 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
• decomandate, contorizări, termopane, ușă 
metalică Deva preț 55.000 ron. Tel. 0745/639022; 
0726/316796. (Al)
• semldecomandate, contorizări, repartitoare 
de căldură parchet laminat, balcon, zona 
Kogălniceanu, preț 72.000 ron. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• decomandate, contorizări, termopane, jșî 
metalică parter, zonaEminescu, preț60.000 ronj 
negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• confort 1, dec., bucătărie faianță * gresie, 
contorizări, zona N. Bălcescu nou, preț 82.000 
RON, tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• dec, bucătărie, baie, contorizări, etaj interme
diar, zona Mărăști, preț 75.000 RON, tel, 
0741/154401,227542, seara (A2)
• 2 camere, contorizări, etaj intermediar, zorii 
Gojdu, preț 60.000 RON, tel. 0741/154401,227542/ 
seara (A2)
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spațiu depozitare cu toate'"' 
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• dac, contorlzâri, etaj 4, zona Bejan, preț 55.000 
RON, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dac, contorizări, parter, zona Gojdu, preț 
21.000 euro, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2) 
a urgent, aamldac, parchet, gresie, faianță, 
repartitoare, mobilați, balcon închis, zona 
Miriști, preț 670 mil., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
a zona Emlnaacu ■ poliție, 40 mp, etaj Interme
diar, cu balcon, încăperi decomandate, centrali 
termici, parchet, ocupabl I i Imediat, preț 28.000 
euro, neg., accept credit Ipotecar, tel. 
0723/251498,0745/302200. (A4)
a zona M. Viteazul, balcon închis, igienizată, 
ocupabili imediat, accept credit Ipotecar, preț 
22.000 euro, neg., tel 0788/165703,0745/302200. 
(A4)
• atall, dec., gresie, falanți, termopane, ușă 
schimbați, beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228 (A5) 
a «ta| 3. dec., contor Izirl, repartitoare, parchet, 
balcon fnchls, Al. Crinilor, preț 78.000 RON, neg., 
tel.223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
a dac, neamamlati, st=40 mp, contorizări, 
balcon, Dorbanțl, preț 80.000 RON, neg., tel. 
223400,0720/38796,0742/005228.(A5)
a zona M. Emlnescu, dec., et 3, ocupabili 
Imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
a zona Miorița, balcon mare, contorlzirl, 
ocupabili Imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
a zona Platt, et. 2, contorlzirl, balcon, parchet, 
preț 235208,0724/620358. (A6)
a urgantln zona Gojdu, et. 1,2 camere, s=27 mp, 
contorlzirl, parchet, preț 61.000 RON, neg., tel. 
0749/268830. (A7)
a zona Emlntscu, et.3, semidec., s=26 mp, 
neamenajată zugrăvită, curată, contorlzirl, preț 
55.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (A7) 
a pa b-did l. Maniu, et 2, dec., neamenajată, 
ocupabili imediat s=30 mp, preț 85.000 RON, tel. 

45/640725. (A7)
' <• |n zona Miorița, semidec., s=30 mp, parchet, 

apometre, neamenajată liberă etaj 8, preț 
71.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (A7) 
a In Dorobanți parter, dec., s=27 mp, gresie, 
faianță rolete exterioare, contorizări, liberă, preț 
69.000 RON, neg., tel. 0745/640725. (A7) 
a urgent zona Dacia, dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578 (A8)
a zona Dada, 1 cameră baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288 (A8)
a zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. 
(A8)
a zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră, gresie, faianță Inst. sanitare noi, se 
toate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288 (A8)
a dec, amenajau (parchet laminat, gresie, 
faianță), contorizări, et.3, zona Zamfirescu, 
Deva, preț 85.000 RON, neg., tel.231800, 
0740/317314. (A9)
a dec, cameră cu parchet contorizări integrale, 
etaj intermediar, s 43 mp, bd. 22 Decembrei 
(zona Liceul Auto), Deva, preț negociabil, tel. 
212141,231800. (A9)
a Brad, confort 1 sporit, etaj 2, mobilată, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/15B.fl83. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)

a foarte urgent garsonieră în Deva, orice zonă 
se oferă preț bun, plata Imediat, de preferință 
fără amenajări, se oferă de la 67.000 ron până la 
87.000 ron, tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)

Vând terenuri (21)

a Deva, zona Zăvoi, 750 mp, toate utilitățile. 
Tel. 0743/031891. (12/21.11) 

• 11500 mp teren, în Deva, lângă Cabana Bejan. 
Tel. 222002. (T)
a 3000 mp, intravilan, intrare în Simeria dinspre 
Deva, DN 7, fs 84 m, PUD, Certificat de urbanism 
spațiu comercial P +1, avize, branșamente de 
utilități (curent, apă gaz) pe teren. Tel: 0723- 
2.30204. (T)

Calculatoare si accesorii 
(51)

Piața Victoriei 5B/1 o 
O tel: 0359 / 405.002

BENE internațional 
cdcutotoare * monitoare 
imprimante ■ acasorii pe 
knportator dfcact sMum i»I șl secând hand 

Ofertă specială:
I MONITOR 19' LCD WIDE SCREEN LG FIATROH, I MS W K 
: R4SWB, MW:1CWTMST- ÎB Mt, M WOW. M UM ««MW 
LAPTOP MSI3400 MHZ, 512 ODRAM, ® 
HDD 80 GB, DVO-RW, 2199 RON ™ «« § 
LAPTOP PIIIku999RON.nsnow 

a două terenuri extravilan, de 6.000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești • Hațeg, lângă canton, acte fn 
regulă, titlu șl cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
a Intravilan la 12 km de Deva, toate facilitățile, 
preț 6 euro mp. Tel. 0723/203853. (T)
a Intravilan pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, preț 12 euro mp, facilități gaz, 
curent la poartă Tel, 0746/029058 sau 220269. (T) 

a Dtva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 mp 
parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 euro 
parcela. Tel. 0722/564004. (Âl)

a Intravilan, pa DN7, lângă ștrand, 1200 mp, fs 40 
m, preț 120 euro mp, negociabil. Tel. 0740/210780. 
(Al)
a urgent, Intravilan, st=5000 mp, fs 20 m, 2 
parcele, acces din DN 7, zona Sântandrei, ideal 
pentru hale Industriale, preț 15 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
a Intravilan, 8700 mp, fs 30 m, facilități: apă gaz, 
curent, zona Sântuhalm, preț 25 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
a urgent, grădină + construcție casă, livadă, 
fântână curent st=1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
a Intravilan, at=1550 mp, fs 18 m, facilități: 
curent, apă, gaz, zona Sântandrei, preț 15 
euro/mp, tel. 232060,0742/290024. (A3)
a Intravilan, st=22 ari, fs 22 m, facilități: apă 
curent, preț 6 euro/mp, zona Almașu Sec, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
a ie vinde teren, în Deva, zona Emlnescu, 
parcelat, de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, 
formă dreptunghiulară poziție bună ideal pt. 
Investiție, construcție casă, acte la zi, preț de la 
22 euro/mp, la 25 euro/mp, neg., tel, 
0723/251498,0788/165 703,0254/232809. (A4) 
a Intravilan, la DN 7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, fiecare, utilități în 
zonă preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
a 3 parcela de 8Q0 mp, 20X40 metri,, intravilan, 
utilități în zonă loc drept șl panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,07243/169303, 
0740/914688. (A5)
a intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități în zonă Zăvoi-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
a Intravilan, st 1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit, în apropierea bisericii de 
pe Eminescu, loc drept, stradă asfaltată, preț 95 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
a st 5538 mp, front stradal 15 m, utilități în 
apropiere, între Sânthalm și Macon, preț 15 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
a zona Zăvoi, 1000 mp, fs 15 m, toate utilitățile, 
ideal construcție casă, panoramă superbă preț 
40 euro mp. Tel. 235208,0724/620358 (A6)
o Intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
a Intravilan,laDN7,st3041mp,fs90m,cunr.de 
casă, certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
a Deva, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
a Intravilan, In Deva, zona Zăvoi, s=1000 mp, 
fs=18, utilități în zonă, preț neg., tel. 212141, 
231800. (A9)
a teren, s 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățiile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)
a Brad, grădină + garaj, st 350 mp, curent 
trifazic, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
a Brad-Deva, 1800 mp, intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10) 
a Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040 ton otrr/158483. (A10) 

Cumpăr teren (22)

a 5 ha teren intravilan, ia șosea Deva sau împre
jurimi, plata imediat. Tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

a Hunedoara, zonă centrală amenajat
recent. Tel. 0743/031891. (12/21.11)

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

A1 - Prima Invest
A2 - Garant Consulting
A3 - Imobfranc
A4 - Fiesta Nora
A5 - Casa Betania
A6 - Rocan 3000 SRL
A7 - Mimason
A8 - Morellia
A9 - Elitte
A1O - Liliacul Multicom

• hală de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședințe, poduri rulante, cale ferată 
rampă, teren st=6700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• hală Industrială st=800 mp, compartimentat 
în 2, apă, gaz, curent și teren st=6800 mp 
construcție nouă, Deva., tel. 232060,0742/290024. 
(A3)
• st=290 mp, H=4,5 m, curent trifazic, CT, birou 
renovat, zona Deva, preț 140.000 euro, neg., tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• se vinde apartament 2 camere, zona Gojdu, 
modificat în spațiu comercial, contorizări, preț 
36.000 euro, neg.,tel 0723/251498,0745/302200, 
232808. £A4)
• se vinde apartament 2 camere, zona 
Eminescu, parter, modificat în spațiu comercial, 
parchet, gresie și faianță, contorizări, ocupabil 
repede, preț 120.000 ron neg., tel 0745/302200, 
0723/251498,232809. (A4)
• zona Mârâștl st 24 mp. toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15,000 euro, tel. 0745/786578. (A8)

Vând alte imobile (27)

• Brad, cuptor patiserie cu dospitor, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjenl, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, carmangeria, abator, anexe, st 400 mp, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, dspsndlnțt (garaj P+l), 50 mp, curte 
mare, preț ’ negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. 07)«/i ■ (AID)

Imobile chirii (29)

• închiriez apartament 2 camere, zona piața 
centrală decomandate, contorizări, mobilat Tel, 
0724/265275. (T)
• olar spre închiriere 100 mp + 30 mp, cartierul 
Oltuz, facilități, acces auto, geamuri cu gratii, 
vad comercial, prestări servicii, depozitare. Tel. 
227903.

• ofer spre închiriere, în Deva, str. Horea, 
nr. 143 A, casă (demisol, parter, etaj) în 
suprafață de 240 mp, pretabllă pentru 
sediu firmă depozitare sau locuință Tel. 
0729/165801.(2/24.11)

• ofer urgent spre închiriere apartament 2 
camere, ultracentral, decomandate, centrală 
termică mobilat modern, utilat, tv cablu, pe 
termen lung, chirie + garanție în avans. Tel. 
0722/779379,212580.CD
• ofer spre închiriere garsonieră în Deva, 
mobilată complet, preț 80 euro/lună Tel. 215212. 
(Al)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
complet mobilat, preț 150 euro/lună Tel. 215212, 
(Al)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, în Deva, 
70 mp pfus 130 mp depozit, termopane, centrală 
termică preț 800 euro/lună Tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, zonă centrală mobilat 
modern, preț 170 euro/lună tel. 0740/013971. 
(A2)
• garsonieră zonă centrală mobilat, preț 110 
euro/lună tel. 0740/013971. (A2)
• apartament 2 camere, zona Bălcescu, mobilat 
modern, centrală termică, pretT50 euro/lună, 
tel. 0740/013971. (A2)
• ofer pentni închiriat ap. 4 camere, mobilat și 
utilat, totul nou, CT, aragaz, frigider, TV, mașină 
de spălat, superamenajat, zona Al. Neptun, preț 
350 euro/lună, tel. 232060,0742/290024. (A3)

• ofer pentru închiriat ap. 3 camere, mobilat, 
aragaz, frigider, contorizări la apă șl gaz, preț 
100 euro, zona T. Maiorescu, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• ofer pentru închiriat ap. 4 camere, mobilat, 
aragaz, frigider, CT, renovat, zona 22 Decembrie, 
preț 300 euro, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere, circuit, et. 3, contorizări 
la apă și gaz, nemobilat, zona Miorița, preț 120 
euro/lună, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)
• casă mare, 3 dormitoare, 3 băi, living, garaj, 
curte, zonă semicentrală, liniștită, preț 1000 
euro, tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• zona Măiăștl apartament 3 camere (living șl 2 
dormitoare), termopane, centrală termică, 
podele laminate, tv color, gresie, faianță 
mobilat și utilat, preț 300 euro/lună Tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• caut apartamente sau garsoniere, (NE)mobi- 
late, zona Gojdu, B-dul Decebal, piață, M. 
Eminescu, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 235208,0724-620358,0729- 
018866. (A6)
• apartament 4 camere, zona Liliacului, etaj 
intermediar, de lux, centrală termică 
termopane, gresie + faianță, parchet, complet 
mobilat și utilat, merită văzut, preț negociabil, 
tel. 235208,0724-620358. (A6)
• ofer pentru închiriere apartament 4 camere, 
modificat și utilat stil occidental, CT, zona Liliac
ului, Deva, tel.231800,0740/317314. (A9)

Auto românești (36)

• vând Dada 1300, în stare bună de funcționare, 
caroserie schimbată preț 21 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0723/203853. (T)
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• vând Dada 1410 L, af 1998,38.500 km rulați. 
Stare excepțională Farcaș Dumitru, Vațade Sus. 
Tel. 0726/220796, 0788/943807. (Ț)

Auto strâine (37)

• vând Ford C-MAX 1,6 benzină 105 CP, af 
2004,36.000 km, culoare neagră, AC, teleco
mandă, ABS, EBD, oglinzi electrice, stare 
tehnică ireproșabilă preț 10.200 euro, nego
ciabil. Tel. 0745/289655.

• vând Ford Focus Combi 1,8 TDI, af 2000, 
100.000 km, AC, ABS, 4 airbag-url, culoare 
albă stare tehnică foarte bună taxe la zi, 
preț 7300 euro, negociabil. Tel. 0745/289655.

• vând Paugoot 305 GLD, af 1986, consum urban 
5,8 și o caroserie fără motor pentru piese de 
schimb, preț negociabil, la vedere. Tel. 
0722/772145,217756. (T)
• vând Volvo V401,9 TDi, af 2001, full-electric, 
ABS, SRS, MP3, jante Al 16 inch, persoană fizică, 
preț 8500 euro. Tel. 0723/301857. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând urgent abrlcht cu două cuțite, motor 
monofazic 2,2, preț negociabil. Tel. 263598. (T)

Piese, accesorii (42)

• vând phM Dacia 1300, motor, cutie de viteze, 
punte spate, uși, scaune, parbriz etc., negociabil. 
Tel, 225160,0721/673582. (T)

Mobilier și interioare (47)

• vând convenabil mobilă second, birou, 
servantă, hol, bucătărie, mochete, mașină 
automată combină frigorifică, aragaz, prețuri 
accesibile. Tel. 218084,0722/586808,0743/211074, 
0724/643045. ffl
• vând urgent șl negociabil set canapele pluș 3, 
2,1, toate extensibile șl canapea stofă exten
sibilă vitrină cameră tineret, toate stare foarte 
bună Tel, 07W/13870A 0744/624867. (T)

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând calculator Intel Celeron, 668 MHz, 256 
MB, SDRAM, HDD 15 GB, placă video 32 MB 
monitor 14 Inch, tastatură, mouse, boxe șl 
telefon Nokla pe cartelă preț 400 ron. Tel. 
0726/017381. CT)

îmbrăcăminte, încălțâminte 
articole sport (52)

■ vând complauri damă de seară fiecare cu 
accesorii, și rochii de seară mărimi între 40-44. 
Tel. 218084,0722/586808,0743/211074. CT)
• vând icurtâ de blană naturală mielușă, 
culoare neagră mărimea 48 - 50, stare foarte 
bună, preț 300 ron, negociabil. Tel. 0751/983975. 
(T)

Materiale de construcții (53)

• vând Nte și lațuri pentru acoperiș, preț nego
ciabil. Tel. 0254/215795. CT)

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând goblen Olanda „Coș cu piersici" pas 
mare, încrucișat, 69/55 cm, 1 ron/emp. Tel. 
0743/639193. (T)

Electrocasnice (56)

• vând «torcător de fructe și aspirator româ
nesc Ideal, preț 100 ron. Tel. 0726/017381. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• cumpăr capra. Relații la tel. 0723/620917. 
(9/24.11)
• ofer pentru montă masculi de Ciobănesc 
mioritic și Ciobănesc caucazian, exemplare 
superbe, talie foarte mare; vând pui de Foxterier 
din părinți buni vânători. Tel. 0720/575832. (T)
• vând cal de 6 ani și armăsar de 5 ani, preț 
negociabil. Hunedoara, str. Zlaști, nr. 112. Tel. 
0254/740796.
■ vând cățel Boxer german, vârsta 6 luni. Tel. 
226909. CT)

• vând porumb știuleți, 10 tone, preț 2500 
lei/kg, Hărău, nr. 238, tel. 233142. (3/21.11)

• vând cățelușe Foxterier, drăgălașe, pentru 
animal de companie sau câine de vânătoare. 
Tel. 226521. CT)
• vând purcei, 25 bucăți. Tel. 0724/644504. (T)

Decese (75)

Colectivul de cadre didactice și elevi de la Grupul 
Școlar „Grigore Moisil” Deva anunță încetarea 
fulgerătoare din viață a elevei

HERȚA DANIELA
din clasa a XH-a A și sunt alături de familia greu 
încercată.

Dumnezeu s-o odihnească in pace.

Familia îndoliată anunță cu durere în suflet 
încetarea din viată a celui care a fost dragul 
nostru sot și tată

HOLDEAN ION
în vârstă de S3 de ani. înmormântarea va avea 
loc duminică 26 noiembrie, ora 15, de la Capela 
din Micro 15, Deva.

Dumnezeu să-l odihnească in pace.

Un ultim, omagiu celui care a fost un om de aleasă 
omenie

HOLDEAN ION
plecat prea devreme din sânul familiei.

Condoleanțe din partea familiei Bulgăr

Altele (61)

• cumpăr lăzi șl paleți din plastic. Tel. 
0723/227569. (T)
• vând 7 kg plumb, 3 ron kg. Tel. 0740/878781. (T)
• vând cadă de baie acrii, 170/70, nouă cu 
mască frontală și scurgere automată preț 250 
ron, negociabil. Tel. 0723/227569. (T)
• vând convector de fontă cu instalație aferentă 
și boiler cu instalație aferentă preț 500 ron. Tel. 
741594,0724/337265. (T)
• vând diverse covoare șl mochete, masă 
bucătărie cu scaune, dulăpior încălțăminte, preț 
avantajos. Tel. 0723/288282. (T)
• vând fereastră nouă în 2 canate, preț nego
ciabil. Tel. 0254/215795. (T)
• vând geam 2 canate, geam 3 canate, ușă 
pentru hol la casă, ușă pentru baie, hidrofor 801 
cu pompă instant pe gaz, damigene 50 I, 
arzătoare de 600 pentru gaz. Tel. 234156.
• vând țuică de prune calitate excepțională 
ideală pentru orice eveniment, preț avantajos, 
în funcție de calitate. Tel. 212242 sau 
0721/400563. (T)

Pierderi (62)

• pferdut registru de evidență fiscală nr. 0278413 
emis de Administrația Finanțelor Publice Deva 
la data de 5.09.2006 aparținând SC MCA Logistic 
Spedition Int SRL. Se declară nul. (4/24.11)

Prestări servicii (72)

• electrician autorizat execut orice lucrări la 
instalații electrice, preț foarte convenabil. Tel. 
215654,0742/210071. (T)
• repar orice fel de defecțiune în domeniul 
instalațiilor, montez centrale, boilere, sigilez 
apometre. Tel. 218084,0724/643045,0722/586808, 
0743/211074.(T)
• transport mobilier, electrocasnice, cu auto de
1,2 t și 14 mc volum; asigur demontare și 
manevrare la mutare. Tel. 0254/225578, 
0744/934462,0726/551701. (T)
• transport persoane: Italia, Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148,0749/037604. (65282)

(5/24.11)

(6/24.11)

• abordabil transport zilnic, sigur șl rapid, 
peraoane In Italia ■ 100 sura, Spania • 120 
euro, Franța, Portugalia șl Belgia, cu mașini 
modeme; reduceri pentru grupuri; asigur 
necesarul pentru o călătorie sigură TiL 
0723/120000, 07S5/4SSB3S, 0743/241010 
(V21.ll) 

• reparațB, montai senrtce, Instalații elec
trice auto, alarmă auto, DPS, tv, audio ■ 
video, modific carburatoare Dada (turbina, 
aprindere electronică). TeL 0724/241491. 
(5/21.11)

Oferte locuri de muncă (74)

o aslitent farmacist Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• SC Alexandra Pan SRL Hunedoara angajează 
personal pentru ecuparea următoarelor posturi: 
secretariat și contabilitate primară, agențl 
distrlbuție-facturare, șoferi distribuitori, brutari 
calificați, femeie de serviciu. Tel. 0254/749092. 
(1/23.11) '
• SC Transilvania Building SRL Deva angajează 
muncitori necalificați în domeniul construcțiilor. 
CV la fax 0254/234385,232392. (4/23.11)
• societate comercială angajează agent 
vânzări, studii medii/superioare, experiență 
minim 1 an în domeniul vânzărilor, permis 
conducere cat. B. CV la fax 0254/219300 sau 
Deva, str. G. Barițiu, nr. 13. (11/21.11)
• societate comercială angajează conducător 
auto, permis conducere cat. C+E și atestat; 
oferim salariu motivant. Tel. 0254/232715, 
0729/009776.(9/24.11)
• sodetate comerdală angajează economist, 
studii superioare, experiență minim 2 ani, 
abilități de analiză, cunoștințe privind legislația 
financiar-contabilă CV la fax 0254/219300 sau 
Deva, str. G. Barițiu, nr. 13. (11/21.11)
• Internațional Job Expert - agenție acreditată
angajează asistenți medicali în unități sanitare 
din nordul Italiei. Se oferă cazare și întreținere 
gratuită salariu 1435 • 2000 euro. Relații la 
0257/281818, 0741/115527, 0724/497851,
www.expertjob.ro, international®expertjob.ro. 
(69168)
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• Cel mai bun. Cătălin Botezatu a fost 
desemnat cel mai bun creator de modă 
consacrat al anului 2006, iar Doina Levintza 
a primit premiul de excelență pentru cea 
mai bună colecție de teatru și film, la gala 
„Creațiile anului".

Paradă de Ziua Recunoștinței

• Dulceață din cactus. Un columbian a 
inventat dulceața, prăjiturile și alte spe
cialități pe bază de cactus, plantă bogată în 
vitamine și cu proprietăți afrodiasiace, fiind 
primul care a utilizat în acest scop planta.

Inundații Un localnic încearcă să tra
verseze o stradă inundată din Lourinha. După 
ploile abundente s-au semnalat inundații în 
centrul și sudul Portugaliei. (Foto: epa)

■ Americanii au 
mulțumit joi, ca în 
fiecare an, pentru roa
dele pământului.

New York - Sărbătoarea 
Thanksgiving este însoțită de o 
cină festivă, având drept vedetă 
culinară un curcan umplut, 
stropit cu sos de merișoare și 
garnisit cu salate și cartofi. Ca 
desert, se servește tradiționala 
plăcintă de dovleac. De aceste 
bucate se bucură doar membrii 
familiei și prietenii apropiați. 
Ziua Recunoștinței se sărbă
torește în fiecare an, în a patra 
zi de joi din noiembrie și a fost 
sărbătorită prima oară în 1621.

Această zi deschide și sezo
nul cumpărăturilor pentru Cră
ciun. Conform unei tradiții ce 
datează de la Abraham Lincoln,

S-ar întoarce la No Doubt

ii va încărca 
arma

Londra (MF)
Cântărețul britanic Noel 
Gallagher, membru al 
trupei Oasis, este de 
părere că Robbie 
Williams, care suferă des 
de depresii, se va sinu
cide și s-a oferit să-l 
ajute pe star să-și încar
ce arma. într-un interviu 
exclusiv pentru cotidi
anul The Sun, Noel a 
fost întrebat pe cine ar 
vrea să împuște dacă ar 
avea o armă cu un sin
gur glonț: Phil Collins 
sau fostul membru al 
trupei Take That Robbie 
Williams. Chitaristul și 
compozitorul, rival de 
multă vreme al lui Rob
bie, a declarat: „Nu dau 
doi bani pe Phil Collins. 
Nu l-aș împușca. (...) Cât 
despre Robbie, doar aș 
pune un glonț pe țeavă.”

Amprente
Lon&îe-Saunier (MF) - 
Sute de amprente de 
dinozaur au fost 
descoperite în estul 
Franței, în munții Jura, 
specialiștii apreciind că 
site-ul este este 
extrem de important 
din punct de vedere 
paleontologic. S-au 
numărat deja aproxi
mativ 500 de 
amprente pe o treime 
din suprafața site-ulul. 
Animalele au 
aparținut familiei 
sauropodelor, ierbi- 
vore de talie mare cu 
gâtul lung, cu o greu
tate de 30 - 40 de 
tone, și au trăit în 
această regiune în 
urmă cu 155 de mi
lioane de ani. 
Amprentele au fost 
localizate într-o veche 
carieră de calcar. 
Săpăturile vor conti
nua îh 2007.

■ Cântăreața Gwen Ște
fani vrea să cânte din 
nou cu foștii ei colegi 
din trupa No Doubt.

New York (MF) - Cântăreața 
Gwen Ștefani (36 ani) vrea să- 
și întrerupă cariera solo pen
tru a cânta din nou cu foștii ei 
colegi din trupa No Doubt după 
ce cel de-al doilea ei album, 
„The Sweet Escape”, va fi 
lansat, luna viitoare. Autoarea

Gwen Ștefani (Foto epa)

Blaine a evadat din giroscop

Talak și Faya sunt doi pui de leopard, 
care s-au născut în urmă cu două luni la 
grădina zoologică din Cottbus, Germania.

■ Iluzionistul David 
Blaine a reușit să 
evadeze din închisoarea 
aeriană din New York.

New York (MF) - Iluzionistul 
David Blaine a reușit să 
încheie cu bine ultima sa cas- 
cadorie, evadarea dintr-un giro
scop uriaș plasat în apropierea 
cartierului Times Square din 
New York, unde a petrecut 
două zile.

David Blaine (33 ani) a fost 
încuiat într-un giroscop, unde 
a stat timp de două zile în 
picioare, cu brațele întinse la
teral. Giroscopul a fost sus
pendat la aproximativ 15 metri 
de sol cu ajutorul unei maca
rale și s-a învârtit non-stop, 
efectuând opt rotații pe minut.

(Foto:EPA)

Echivalentul lui Beethoven
Londra (MF) ■ Bono, solistul trupei irlan

deze U2, este echivalentul modern al com
pozitorului Ludwig van Beethoven, sunt de 
părere criticii muzicali din Marea Britanie. 
Conform prestigioasei reviste muzicale 
Gramophone, cei doi artiști au avut, în 
mod uimitor, același parcurs al carierei.

Atât Beethoven cât și Bono au devenit 
simboluri ale epocilor lor șl și-au câștigat 
prieteni din rândul înaltei societăți. 
Ambele personalități muzicale au fost 
implicate în activități caritabile in încer
carea de a schimba lumea în bine și ambii 
au sprijinit cauze controversate. în plus, 
ambii au avut un succes în lumea muzicii 
care nu a fost preconizat de rivali. Editorul 
publicației Gramophone, James Inverne, a 
declarat: „Compozitorii secolului al XVIII- 
lea erau echivalentul starurilor pop ale 
Zilelor noastre”.

Philippe Noiret (Foto: EPA)

„Big Bird" la paradă (Foto: epa)

președintele Statelor Unite, 
George W. Bush, a grațiat doi 
curcani care urmau să fie sa
crificați cu ocazia Zilei Recu
noștinței. Cei doi curcani, Fly
er și FYyer, nu au mai fost ser
viți pe tavă, ci au ajuns la Dis
neyland, unde au participat la 
parada de Ziua Recunoștinței. 
’’Sunt fericit să vă anunț că cei 
doi curcani mai au multe zile de 
trăit Sunt onorat să îi grațiez”, 
a declarat George W. Bush.

hitului „What You Waiting 
For” nu a mai scos un album 
ca solistă a trupei No Doubt 
din 2001, când a fost lansat 
albumul „Rock Steady”. Primul 
său album solo „Love Angel 
Music Baby” a fost lansat în 
2004. Totuși, cântăreața ameri
cană a declarat că dorește să 
cânte din nou cu trupa care a 
devenit celebră după lansarea 
hitului „Don't Speak”. „Nu cred 
că voi mai face un album solo. 
Nu pot prezice nimic, dar nu 
am de gând să mai scot încă un 
album dance solo. Sunt în mod 
definitiv hotărâtă să mă întorc 
la No Doubt pentru a scoate un 
nou album”, a spus ea.

în mai, membrii trupei No 
Doubt au anunțat că vor lansa 
un nou album, la realizarea 
căruia solista grupului, Ștefani, 
nu va participa.

S-a învârtit non-stop, timp de două zile (Foto: FAN)

Joi, cu ocazia Zilei 
Recunoștinței, Blaine a reușit 
să rupă lanțurile de la mâini și 
picioare cu care era legat de

Actorul Philippe Noiret a murit
Paris (MF) - Actorul Phi

lippe Noiret a murit joi, la 
vârsta de 76 de ani, în urma 
unei maladii cronice, lăsând 
în urma sa roluri în aproxi
mativ 125 de filme și zeci de 
piese de teatru. Philippe Noi
ret a fost imul dintre cei mai 
mari actori francezi ai sec
olului trecut. A jucat roluri 
din cele mai diverse, de la re
ge la spadasin, judecător și pe- 
dofil, polițist și gangster, sedu

Bogdana
Născută în zodia 
Gemeni, îi plac 
dansul, călătoriile 
și muzica.
Idl www.huon.ro 
(Foto: Traian Mânu)

giroscop și a ieșit din 
închisoarea aeriană. Blaine a 
efectuat această cascadorie în 
scopuri caritabile, pentru a 

cător și poet. Actorul s-a im
pus ca un dandy plin de umor, 
gentil și ușor cinic, dar in 
realitate era dependent de 
muncă. Președintele francez 
Jacques Chirac i-a adus un 
omagiu marelui actor spunând 
că „odată cu el ne-a părăsit un 
gigant, un maestru al scenei 
și al marelui ecran, una din
tre figurile cele mai marcante 
ale teatrului și cine
matografiei”. 

strânge fonduri pentru Armata 
salvării. Iluzionistul este 
recunoscător acestei organizații 
pentru că l-a ajutat cu haine 
atunci când era copil.

înainte de a începe insolitul 
experiment, principala lui neli
niște era legată de eventualele 
amețeli de care ar putea suferi. 
Iluzionistul a ținut post înainte 
de această cascadorie pentru a 
evita satisfacerea nevoilor fizio
logice în timpul „spectacolu
lui”.

Acesta este cel mai recent 
dintre experimentele efectuate 
de Blaine. Iluzionistul a rezis
tat o săptămână sub apă 
într-un „acvariu uman” de 
formă sferică, în timpul cas- 
cadoriei pe care a efectuat-o la 
Lincon Centre în New York, în 
luna mai.

Prințul Frederik al 
Danemarcei a făcut o vi
zită, împreună cu fiul 
său, prințul Christian, la 
parcul Bonorong din Ho
bart, Australia. (Foto: EPA)

http://www.huon.ro

