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Vremea este în răcire, cu cer acoperit. Medicii fumează de sting

Vineri t Cuvântul liber vă oferă gratuit cel mai complet supliment TV cu 16 pagini integral color, detalii și poze din culisele filmelor.

Tol.il Rvr.jll
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Elizabe! 
Berkley

■ Un studiu în spitalele 
hunedorene arată că 
jumătate dintre cadrele 
medicale fumează.

Deva (I.J.) - Studiul a fost dat publicității cu ocazia zilei de 17 noiembrie, declarată „Ziua Națională fără Tutun”

și face parte din Campania „Profesioniștii din sănătate împotriva tutunului”, inițiată de Ministerul Sănătății. Din cele 3501 cadre medicale intervievate, 1018 sunt fumători zilnic, iar peste 250 ocazionali. „Potrivit chestionarului completat, fumătorii cei mai în- răifi sunt femeile. 44% dintre

cele anchetate fumează zilnic, comparativ cu bărbații, din rândul cărora fumează doar 29% ”, subliniază dr. Dan Ma- gheru, directorul DSP Hunedoara.Analizat pe categorii de personal, medicii specialiști fumează mai mult decât medicii primari sau rezidenti, cu

33,79% din cadrele medicale chestionate. Cot la cot cu ei fumează îngrijitoarele, infirmierele și brancardierii. Fumează mult și asistenții medicali, 26,87% din cei 1615 chestionați. în partea opusă sunt nefumătorii, 2219 din total, în care se includ și cele 315 cadre care s-au lăsat de fumat.

Greva continuă
Deva (R.I.) - Tribunalul București a amâ- nat pentru vineri decizia legată de legalita

tea grevei din învățământ, după ce reprezentanții profesorilor au invocat lipsa calității procesuale a Ministerului Educației și Cercetării (MEdC) susținând că cererea în instanță a fost semnată de ministrul Mihai Hărdău înainte ca el să fi preluat efectiv conducerea ministerului invocat, /p.3

Ofertă de utilaje agricole
Deva (L.L.) - Oficiul de Consultantă Agricolă Hunedoara organizează, vineri, la Deva și Orăștie, prezentarea întregii oferte de utilaje agricole (cu excepția tractoarelor), ce pot fi achiziționate de agricultori. în Deva, acțiunea se va desășura la sediul Direcției Agricole Hunedoara, începând cu ora 9.30, iar în Orăștie prezentarea ofertei agricole va începe la ora 12.00 la sediul Primăriei din localitate.

Poliția a ciuruit jurnaliștii. „Trupe de comando” ale Politiei și ale presei hunedorene s-au războit, aseară, în pădurea de la Cabana Căprioara, în cadrul unei competiții de paint-ball organizate la inițiativa ziarului Cuvântul liber și a IJP Hunedoara, /p.7
(Foto: Traian Mânu)

Avem patrimoniu mobil?

I Rata inflației după 10 luni
Conform datelor INS, fructele. legumele proaspete și conservele 
de legume și de fructe, fasolea, telemeaua și laptele s-au scumpit 
cel mai mult în luna octombrie față de luna anterioafă.

Rata inflației în luna octombrie 2005 a fost de 
0,9%, iar cumulat pe primele 10 luni de 6,8%.

medie lunară a fost de 0,7% ,7. Vw.’’ "**

IIMll Osr

rata inflației în ultimele 12 Ițini a fost de 8,1% 
Față de septembrie 2005,
în octombrie cel mai mult s-au scumpit:

■ mi^Qiciile cu 2/2%
l 'al^nentele cu 1,2%

Comparativ cu sfârytij anului trecut, scumpirile au fost:

■ După lista Ministeru
lui Culturii, muzeul din 
Deva are doar 7 piese 
de patrimoniu mobil.

Deva (S.B.) - Acestea sunt renumitele plăcute votive și o aplică a „Gorgonei”. Nu pune nimeni la îndoială faptul că muzeul județului Hunedoara, un județ foarte înzestrat în

patrimoniu mobil și imobil, nu deține mai multe piese de foarte mare valoare.Ele însă nu apar pe o astfel de listă. Muzeele altor județe prezintă însă mult i$ai multe obiecte de preț.Directoarea Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva, Adriana Pescaru, susține că „patrimoniul mobil nu a fost evaluat total, la minis

ter fiind prezentate doar o- biectele care au apărut pe listă pentru că au participat la expoziții internaționale. Sunt și alte obiecte la muzeu, mai puțin prezentate pe diverse astfel de liste. Trebuie protejate împotriva furtului”.Ne întrebăm al cui furt? în concluzie, cine e curios să vadă astfel de obiecte, poate să uite Internetul!

Pauză la ATM
Deva (I.J.) - Automatele bancare și POS-urile BRD nu vor funcționa, timp de 15 ore, vineri, 18 noiembrie, între Orele 0,00 și 7,00, și sâmbătă, 19 noiembrie, între orele 0,00 și 8,00. Motivul este implementarea unor soluții informatice.

Minerii, asigurați pe viață
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Grafica Cuvântul fiber, sursa: Institutul Național ds Statistică

■ LSMVJ solicită ca 
primele de asigurare să 
fie prevăzute în CCM 
pe anul 2006.

Petroșani (M.S.) - Liga Sindicatelor Miniere Valea Jiului (LSMVJ) solicită includerea în Contractul Colectiv de Muncă (CCM), pe anul viitor, a unei prevederi prin care toți minerii să beneficieze de asigurări de viată obligatorii, plătite din bugetul CNH. Președintele LSMVJ, Zoltan Lakatos, a declarat că minerii vor fi asigu

rați atât pentru accidentele din timpul serviciului, cât și pentru evenimente care ar putea avea loc în orele libere„Mineritul are specificul lui și, de aceea, asigurările de Via tă trebuie să fie obligatorii”, a afirmat liderul sindical. El a adăugat că a avut o primă întâlnire cu administrația CNH Petroșani pe tema CCM pe 2006. El a menționat că sindicatele se vor opune oricăror disponibilizări de personal, în condițiile în care nu vor fi e- fectuate retehnologizări în minele Văii Jiului.
ieri, pe DN 7. După ce a derapat, automobilul din imagine a făcut un scurtcircuit la instalația electrică, luând foc instantaneu. Pompierilor le-a luat o jumătate de orăsă stingă incendiul, iar coada formată de autovehiculedepășea 2 km. (Foto: Traian Mana)!
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• Hamid Sharki Shadid, un 
fost lider al Partidului Baas, 
considerat responsabil de 
rezistența armată din provin
cia irakiană Diyala, situată la 
60 de kilometri nord de Bag

dad, a fost arestat de forța multinațională.

Havel e 
neliniștit

Praga (MF) - Fostul 
președinte ceh Vaclav 
Havel, împreună cu alțl 
șapte foști șefi de stat 
sau de guvern, printre 
care și Petre Roman, 
și-au exprimat neliniș
tea față de situația drep
turilor omului In Rusia, 
într-o scrisoare adresată
liderului de la Kremlin, 
Vladimir Putin. „Infor
mațiile pe care le deți
nem și care sunt publi
cate sau confirmate de 
presa liberă trezesc in 
noi bănuieli că puterea 
de stat din Rusia exerci
tă o presiune inaccepta
bilă asupra opoziției”, 
împiedicănd-o „să gân
dească liber și democra
tic”, precizează scrisoa
rea. Cei opt s-au decla
rat îngrijorați de situa
ția libertății presei și a 
independenței justiției, 
evocând o „tendință ne
fastă interpretată drept
o spor’ -*e  u 
auti rin- 
risnu- 
lui’ re
gim uliu 
rus.

In Parlament bate vântul

Solomon Passi 
(Foto: EPA)

Anchetat
Soda (MF) - Parchetul 
din Sofia a anunțat 
că a deschis o an
chetă frnpotriva fos
tului ministru bulgar 
de Externe, Solomon 
Passi, pentru „divul
garea, din neglijență, 
a unor secrete de 
stat". Passi este acu
zat că a oferit com
paniei cumnatului 
său un contract pen
tru implementarea 
unui sistem de co
municații între Minis
terul de Externe și 
ambasadele bulgare 
din străinătate, care, 
fiind cumpărat de la 
compania israeliană 
Gilat, ar fi permis ser
viciilor secrete israe- 
liene să spioneze Bul
garia. Passi, în pre
zent președintele 
Comisiei pentru Poli
tică Externă a Parla
mentului bulgar, a 
calificat drept „atac 
politic" deschiderea 
acestei anchete.

■ Plenul Camerelor a 
început cu întârziere și 
s-a suspendat din cauza 
absențelor.

București (MF) ■ Plenul comun a Camerei Deputaților și Senatului, întrunit ieri pentru a dezbate proiectul Legii bugetului pentru 2006, a fost suspendat de președintele de ședință, Nicolae Văcăroiu, care, constantând prezența în sala a circa 150 de parlamentari, a invocat lipsa de cvorum.Văcăroiu a suspendat ședința la 12.30, cu o jumătate de oră înainte de epuizarea programului de dimineață, și a făcut un apel la liderii de grup pentru a convoca parlamentarii, astfel încât la relu

area programului, la ora 14.30, să nu se mai întâmpine aceeași problemă.Deși programul de dimineață al parlamentarilor era stabilit să înceapă la ora 9.00, a- cesta a fost decalat cu aproape două ore, tot din lipsă de cvorum.
Greu cu bugetulSenatorii și deputății au reușit, totuși, să voteze patru articole din proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2006, respingând astfel toate amendamentele depuse în cazul acestor articole, amendamente care au fost respinse și de către comisiile de Buget- Finanțe.Parlamentarii au respins astfel amendamentul privind majorarea deficitului bugetar

(depus de a serie de parlamentari PSD și de deputatul independent Anghel Stanciu), și pe cel privind reducerea la 9% a TVA la produsele alimentare de bază (depus de grupul parlamentar al PC).Parlamentarii au aprobat cele patru articole în formula propusă de către Guvern, specificându-se faptul că cifrele prevăzute în aceste articole vor suferi modificări în funcție de amendamentele adoptate în cadrul dezbaterilor la a- nexele proiectului de buget pentru 2006.Potrivit președintelui de ședință, Nicolae Văcăroiu, a- mendamentele admise în cadrul Comisiilor de buget-fi- nanțe vor fi supuse votului în cadrul dezbaterilor la anexele proiectului de buget.

George W. Bush (Foto: epa)

China, criticatăKyoto (MF) - Președintele american George W. Bush, care și-a început turneul în Asia cu o vizită efectuată în Japonia, a cerut, ieri, Chinei să acorde cetățenilor săi mai multe libertăți și să poarte un dialog cu Tai- wanul, declarație care a atras imediat protestele Beijingului.

își retrage declarațiile
Budapesta (MF) - Fostul raportor al Națiunilor Unite în Afganistan, Cherif Bas- siouni, și-a retras declarațiile anterioare referitoare la existența unor închisori secrete ale CIA în Ungaria, Polonia și România, informează MTI.Totuși, el a precizat, pentru cotidianul ungar Magyar Hirlap, că CIA ar fi cerut a- cestor state să pună la dispoziție apartamente sau case pentru găzduirea și interogarea prizonierilor.Pe de altă parte, secretarul de stat ungar Andras Toth, șeftil serviciilor secrete, a declarat, marți, în fața Parlamentului, că Ungaria respectă normele internaționale în cadrul cooperării cu Statele Unite în lupta împotriva terorismului.
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Blonda de la Cotroceni 
e brunetă
Miron Beteg__________________________________________
mirofl betegcyalMM.com

„tra o brunețică frumoasă, 
cred că învăța bine". Așa o țin 
minte foștii colegi de liceu pe 
blonda de la Cotroceni, născută 
pe undeva prin Moldova: ca pe 
o brunețică frumoasă. S-a scris 
atâta despre Elena Udrea încât 
există riscul ca, într-o posibilă 
ediție a „Miturilor secolului XXI", 
Pierre Brunei s-o cuprindă în su
mar. Săptămâni în șir, viața poli
tică românească s-a învârtit în 
jurul mirărilor ei inocente de du- 
mincă seara, iar analiștii sughițu
rilor ideologice au inclus sintag
ma „blonda de la Cotroceni" în
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Talibanii au revendicat și atentatul de ieri, din Kandahar (Foto: epa)

Atentat la KandaharKandahar (MF) - Un atentat sinucigaș care a vizat, ieri dimineață, la Kandahar, un convoi al trupelor americane și afgane s-a soldat cu moartea a trei civili afgani și rănirea altor opt persoane, între care patru militari americani.„Un kamikaze a detonat o mașină-capcană miercuri dimineață, împotriva unui convoi al forțelor americane și afgane. în afară de kamikaze, au mai murit trei civili afgani”, a spus purtătorul de cuvânt al Ministerului afgan al Apărării, generalul Mohammed Azimi.Patru militari americani au fost răniți, plus alți trei civili și un polițist afgan.Atacul, comis în cartierul foarte populat Haji Latif, s-a

soldat cu distrugerea a două vehicule - cea a teroristului și o mașină de teren fără număr de înmatriculare, care făcea parte din convoiul atacat.Acesta a fost al șaptelea a- tentat sinucigaș comis în ultimele două luni în Afganistan și a patrulea la Kandahar.Luni, la Kabul, un dublu a- tentat sinucigaș care a vizat forțele NATO, s-a soldat cu moartea a șapte persoane, printre care un militar german, în afară de cei doi kamikaze. Alte două persoane, suspectate că intenționau să comită un al treilea atentat, au fost ucise la puțin timp după aceea de militari din ISAF.Dublul atentat de marți, precum și cel de ieri dimineață a fost revendicat de talibani.
4 4 4-

dicționarul persiflării masculine. Președinția, Guvernul, Parchetul General, partidele care vor să ne ducă în UE și omul, cu voce blândă și conturi octanice, ce poate paraliza aprovizionarea cu țiței a României, au făcut jogging moral pe traseul indicat de o simplă nedumerire feminină. Dar rată că, atunci când credeam că am priceput totul, că totul a fost explicat, că peiorativul salvează, ori măcar maschează rezonabil o penibilă situație de criză, aflăm un lucru de toată mirarea: blonda e, de fapt, brunetă!
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Au discutat despre 
criza transnistreană
■ Premierul Tăriceanu 
l-a primit pe omologul 
său moldovean, Vasile 
Tarlev, la Palatul Victoria.

București (MF) - Criza transnistreană trebuie soluționată pe baza principiului suveranității și integrității teritoriale a Republicii Mol- 
H.....................................

Problema transnistreană este una 
care preocupă în mod deosebit 

România și întreaga comunitate 
europeană.

Premierul Tăriceanu

..................................... Hdova, idee care reflectă și punctul de vedere al României în ceea ce privește rezolvarea acestei probleme, a afirmat, ieri, premierul Călin Popescu Tăriceanu.Problema transnistreană a fost unul dintre subiectele discuției de la Palatul Victoria dintre premierul român și omologul său moldovean, Vasile Tarlev, șeful guvernului de la București precizând că România este în continuare preocupată de problemele cu care se confruntă Republica Moldova.„Problema transnistreană este una care preocupă în mod deosebit România și .întreaga comunitate europeană. Noi plecăm de la premisa că
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E ridicol să vă amintesc că un studiu, de tot serios, realizat de britanici - indivizi crispați și când râd - arăta că, în lume, cele mai dorite femei sunt blondele. Dacă ar fi fost să putem vorbi de un proiect postrevoluționar românesc, aș zice că am ales, mereu, la nivel politic, doar blondele. Pentru că și ideile pot seduce, deoarece și ideologia (sintetizată în promisiuni și plat- forme-program) posedă un erotism care poate înfiora, fascina, înnebuni. Ne-am lăsat ațâțați, ne-am dat ani din viață pentru un vot. Câtă vreme avem sinucigași și violatori politici, nu văd de ce nu ne-am apropia, noi, amărâții, de ideile unui partid ca de o femeie - cu toate (platformele, promisiunile și tainele ei. Iar bălaiul prostește. Din '89

4încoace, parcă încă emoționați de cele petrecute în acel decembrie călduros, am mizat, de fiecare dată, doar pe blonde.Cât de ademenitoare, de-a dreptul erotice, păreau ideile Alianței D.A. înainte de alegerile generale! Mai țineți minte? „Ar- de-i pe corupții" „Să terminăm cu politica de cumetrie instaurată de PSD!" „6% pentru educație!" Lupta împotriva corupției s-a radicalizat până într-acolo încât dosarele de urmărire penală nu le mai are în custodie DNA, ci firmele de telefonie mobilă ori Serviciul Special de Telecomunicații. Politica de cumetrie a fost abolită total de Emil Boc în clipa în care și-a numit finul în funcția de prefect de Cluj. Bani în plus pentru educație s-au dat, e drept că pentru a se plăti
Redactor șef: Adrian Sălăgean
Redactori: Viorica Roman, Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Marinuț, Clara Pâs,
Daniel I. lancu, Raluca lovescu, Sanda Bocaniciu, Loredana Leah, Mihaela Tămaș, Tiberiu Stroia.
Fotoreporter: Traian M^nu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Atila Kurta
Corectori: Alice Negru, Luiza Marinuț

soluționarea crizei transnis- trene trebuie să se bazeze pe principiul respectării suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova”, a spus Tăriceanu.
„Un pericol”în opinia premierului moldovean, problema transnistreană reprezintă „un pericol” atât pentru țara sa, cât și pentru Uniunea Europeană, fiind necesar ca granița moldo-u- craineană - inclusiv segmentul transnistrean să fie securizată și monitorizată, pentru combaterea traficului de droguri și ființe umane, precum și a rețelelor de crimă otga^ nizată.

Călin Popescu Tăriceanu
(Foto: arhivă)

avocații care reprezintă ministerul în procesul intentat profesorilor, chiar în timp ce Guvernul se prefăcea că negociază cu amărâții de dascăli. Mă opresc aci. Euforia exemplelor ar putea fi molipsitoare.Unii se miră că guvernarea D.A. nu are nici o legătură cu promisiunile D.A., la fel cum alții, cârcotași de profesie, se miră grobian de ce blondele sunt considerate cele mai sexy femei. Eu, de câteva zile, mărturisesc că nu mă mai mir de nimic. Dacă până și blonda de la Cotroceni e brunetă...
Punctele de vedere exprimate de * colaboratorii ziarului nostru în rubricile de opinii nu coincid neapărat cu cele ale redacției.

Abonamentul la Cuvântul liber costă 6,9 lei pentru o lună, Reclamații
13,80 lei pentru douâ luni, 19,90 lei pentru trei luni, 37,90 lei privind
pentru șase luni și 69,90 lei pentru un an la sediul redacției, la< difuzarea

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

0801 030303

betegcyalMM.com


ACTUALITATE /3joi, 17 noiembrie 2005
Halda de gunoi în flăcări• Două victime. Doi șoferi au fost răniți, ieri, ca urmare a unui accident rutier petrecut pe DN 76, lângă Vața. Datorită unei manevre greșite, Emil Florin, aflat la volanul u- nei Alfa Romeo a intrat în coliziune cu o autoutilitară condusă de Adrian llie. în urma impactului cei doi șoferi suferind răni la bazin, cap și brațul drept. (A.S.)

1
• Fără apă. Locatarii din blocul 28, de pe strada Dragoș-Vodă din Deva au avut ieri neplăcuta surpriză de a rămâne fără apă rece. Apa Prod le-a comunicat că apa s-a oprit deoarece Direcția Județeană de Drumuri și Poduri, cu sediul în bloc, nu și-a plătit datoriile. Oamenii suferă deși vina nu le aparține. (V.R.)

Romania 
în grevă 
Daniel I. Iancu 
daniel.tancu@informmedia.ro

■ După 4 zile, pom
pierii, nu au reuști să 
stingă focul la groapa 
de gunoi.
Mihaela Tămaș 
mitiaela.tamas@informniedia.roHunedoara - Sute de tone de gunoaie, multă hârtie și PET-uri depozitate la groapa de gunoi din Hunedoara au fost cuprinse de flăcări. Focul a provocat un nor de fum urât mirositor. Georgeta Ba- rabaș, inspector în relații cu presa, din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Deva, a declarat că „la halda de gunoi de la Hunedoara se produc periodic acumulări de gaze ce se pot autoaprinde". ,
Indisciplină tehnologică„Nu este exclusă nici varianta unui incendiu provocat intenționat. în urma proceselor de degradare a deșeurilor se formează biogaze. în a- numite condiții, aceste biogaze se autoaprind. în aceste situații, operatorul care gestionează depozitul de deșeuri trebuie să intervină pentru
Cheltuielile de întreținere

Aproximativ 10 la sută din clasa numită 

muncitoare a României e în grevă. Sau se 
pregătește să fie. Dacă o s-o mai ținem tot 
așa, nu va mai curge multă apă pe rigolele 
patriei până când o să intrăm în Cartea 
Recordurilor ca prima nație de pe mapamond 
care am eradicat total munca. Și nu aia la 
negru! Chiar de-o fi ăsta motiv de laudă, 
parcă totuși ceva nu-i în regulă. E drept că 
toți au dreptul să ceară, iar unii chiar mai 
mult decât alții, dar...

Pe lângă profesori, funcționari publici, 

mineri, contabili și juriști, s-au trezit să facă 
grevă și femeile de servici'. Și nu orice fel de 
femei, ci cele de Ia Metrou. Iar pentru că 
această categorie socială e oarecum nedezli
pită, din punctul de vedere al comentariilor 
zilnice numite bârfe, de o alta, solidaritatea 

•de gașcă a intrat în funcțiune, iar 
vânzătoarele de bilete (tot de la Metrou) în 
grevă. Bine, acum nu se mai intitulează așa, 
ci-și zic vânzătoare de cartele. Și fiindcă au 
altă pălărie, deși „Măria"-i aceeași, vor și 
salariu pe măsură. Undeva către zece mi
lioane. In aceste condiții, dacă cererile le vor 
fi aprobate, în viitorul apropiat visul oricărui 
țânc nu va mai fi să devină dascăl, medic ori 
jurist. La întrebarea „ce vrei să să te faci când 
crești mare?", răspunsul va fi, bineînțeles: 
femeie de servici'. Sau, mă rog, bărbat de 
femeie de servici'...

■ Locatarii plătesc 
lunar o sumă pentru 
întreținerea proprietății 
comune.Deva (C.P.) - Condominiul este o noțiune adoptată la nivel european, prin care este denumită proprietatea comu nă. Este cazul blocurilor de locuințe, unde avem: cheltuieli pe persoană și cheltuieli pe cota parte indiviză. Cheltuielile pe persoană sunt reprezentate de: energia electrică aferentă părților comune pentru iluminat, pentru funcționarea ascensoarelor, ridicarea
Dobânzi mai mari la credite

la intersecția DN 7 cu DN 76, autoturismele din imagine s-au tamponat. Din fericire, nu
(Foto: Traian Mânu)au existat victime.

Caricatură de Liviu Stănilă

■ Specialiștii estimează 
că dobânzile la cre
ditele în valută vor fi 
majorate în curând.
Clara Pâs
clara.pâs@informmedia.roDeva - Băncile comerciale din România vor reacționa la recenta decizie a băncii centrale americane de a majora dobânda la 3,75%. în aceste condiții creditele contractate în dolari vor avea dobânzi mai mari, nefiind anunțat încă nivelul creșterilor. în anii 2002-2003 majoritatea creditelor ipotecare luate de către populație a fost exprimată în
Agricultorii au Birou „Unic"
■ Biroul va gestiona 
toate documentațiile ce 
vor fi depuse la Progra
mul „Fermierul"Deva (L.L.) - Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Hunedoara va înființa un birou special pentru gestionarea documentațiilor ce vor fi depuse la programul „Fermierul”. Propunerea de înființare a biroului aparține directorului DADR Hunedoara, Ion Simion, biroul venind să faciliteze obținerea tuturor avizelor necesare la dosar. „Biroul ar trebui să funcționeze în cadrul Direcției Agri

(Foto: Traian Mânu)Deșeurile din halda de gunoi pot constitui combustibil pentru incendiistingerea incendiului”, mai spune Georgeta Barabaș. Potrivit sursei citate, pentru stingerea focului se intervine cu substanțe ignifuge, adică nisip. „Sigur că apariția acestor focare provoacă deteriorarea aerului. Este vorba despre o indisciplină tehnologică.
5și transportul gunoiului menajer, deratizare, dezinsecție, salarii pentru personalul care asigură curățenia.Locatarii care sunt plecați de la domiciliu mai mult de 15 zile consecutiv dintr-o lună pot face cerere de scutire de plată și vor fi scoși de pe lista cheltuielilor pe persoană. Cheltuielile pe cota-parte indiviză sunt cele pentru întreținerea, repararea și modernizarea proprietății comune. Ele se repartizează fiecărui proprietar, în funcție de cota- parte indiviză, care este înscrisă în contractul de vânza- re-cumpărare.

moneda americană. Aceste persoane vor avea rate mai mari de achitat. în privința dobânzilor la creditele și de-- pozitele în lei acestea se pare că se vor menține la nivelul actual. „în 2006, Guvernul estimează o rată a inflației de 5%. Acum nivelul dobânzilor practicate este peste inflația 

Banca Eransilsania . 5 S,S 5,5 B,Ș .

-------------------------------------------------- ---------—-_________________________________________ I

Dobânzi la depanați - paraoaaa fteice
r~- . . ■ , . . . J

Banca 1 Iun? 3 luni

..................................................................-----------------

6 luni 12 luni
CEC 7 7- 7,5
BCR 5 ȘJ3 5,75 7
BRD 4 4,1 4,15 4,25 %|
BancPost 4.5 4,75 5 5,5
Raiffeisen Bank 4 4,25 4,5 4,75

cole și fiecare instituție care emite avize pentru un proiect agricol ar trebui să aibă un reprezentant în acest birou pentru ca agricultorii să nu mai fie purtați pe drumuri de la o instituție la alta pentru obținerea avizelor”, spune Ion Simion. Persoanele care se vor implica în accesarea și derularea de investiții, în cadrul programului „Fermierul”, trebuie să aibă o pregătire minimă în domeniu. Chiar dacă programul nu prevede acest lucru, potențialii fermieri vor urma cursuri de specializare organizate prin Oficiul Județean de Consultanță Agricolă Hunedoara. 

în acest sens, au fost prelevate probe pentru determinarea concentrației de poluare din aer.Operatorul de salubritate ar putea fi amendat de Garda de Mediu cu o amendă care ajunge până la 225 milioane lei vechi. Cristian Mol
Jurnal de grevăDeva (R.I.) - Instanța a a- mânat pentru vineri luarea unei decizii, timp în care profesorii vor continua greva generală. Ministerul a susținut că greva ar fi ilegală întrucât conflictul de interese nu poate fi declanșat cât timp contractul colectiv de muncă este în vigoare. Ministerul mai susține că sindicatele nu au parcurs e- tapele obligatorii premergătoare grevei și că în favoarea protestului nu s-au pronunțat jumătate plus unul

prognozată. Politica în privința dobânzilor variază de la o bancă la alta. Cele care sunt deficitare la capitolul surse vor majora dobânzile la depozite, iar cele care au plasamente puține vor reduce dobânzile la credite”, este de părere Dănuț Ciocoiu, directorul CEC-Sucursala Deva. 

deschisă, îndin Deva. (Foto: Traian Mânu)

o muzică a sferelor prin culoare plastic Ioan Herman, este ieri, la Galeria de Artă „Forma”

dovan, comisarul șef al Gărzii de mediu susține că nici Primăria Hunedoara nu va scăpa nepedepsită.„Nu a existat o comunicare între primărie și RAIL. De aceea vom aplica sancțiuni și Primăriei Hunedoara”, a conf cluzionat Cristian Moldovan?I

dintre membrii federațiilor, . așa cum cere legea. !Miercuri, din cei 5414 profesori hunedoreni, se aflau în grevă generală 4438 , de cadre didactice. Pentru 1 256 de școli a fost grevă ' generală ?a £jej?eprezjfetă t mai în ■ •’timp ce în 91 de școli din mediul rural și 11 din orașe s-a mers la cursuri. Alte 58 de unități de învățământ, dintre care 27 din mediul urban, s-au declarat în grevă parțială;
Invitație 
la teatruDeva (S.B.) - După 15 ani, Teatrul „Nottara” și „Național” din București vor prezenta la Deva un spectacol. în 21 noiembrie, ora 19.00, pe scena Casei de Cultură se va juca „O noapte furtunoasă”. Printre protagoniști - Claudiu Bleonț și Eugen Cristea. Marea noutate este faptul că actorii sunt costumați „cu piese originale, vechi de 200 de ani” (Gh. Pătrașcu - ma- i nager). Sală de spectacole va fi încălzită, iar prețul unui bilet e de 20 lei noi.

mailto:daniel.tancu@informmedia.ro
mailto:mitiaela.tamas@informniedia.ro
mailto:s@informmedia.ro
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Ziua Internaționala a Studenților_______________________
1558 - A încetat din viață regina Maria Tudor, cunoscută 
ca .Maria cea sângeroasă" - Bloody Mary - pentru per
secuțiile la care i-a supus pe protestanți (n. 1516).
1868 - A fast inaugurat Canalul Suez.___________________
1806 - S-a născut Soichiro Honda, Inginer, fondatorul 
firmei de motociclete Honda (m. 1991)._________________
1917 - A încetat din viață Auguste Rodin, sculptor francez 
(n. 1840).__________________ ____________________ \
1925 - S a născut aaorul american Rock Hudson (m.
1985). ______________________________ ____________
1942 - S-a născut regizorul american Martin Scorsese.
1944 - S-a născut actorul american Danny Da Vito.

Prognoza meteo pentru astăzi:Vreme în răcire, cu cer acoperit și vânt slab. Maxima va fi de U°C, iar minima de 2°C.
Prognoza meteo pentru două zile:
Vineri. Cer senin ziua și înnorat temporar noaptea. Maxima termică va coborî la 5°G, iar minima la 0°C.
Sâmbătă. Vreme rece, cu cer acoperit și vânt slab, cu intensificări pe alocuri, noaptea. Temperatura maximă va fi de 5°C iar minima de -1°C.

: Imnvrai apA, «as, cmuorr
■........................... .........................................—.. ...........................................

1 Energie electrică
1 Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec- 

trice, ________ __  _______________ _ ________
Gaz metan

i Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva:__________
' 9.30-12.30 Str. Cuza-Vodă, bl. D 6, sc. B

' 9,00-15.00 Str. Bejan, bl. 56, sc. A ___________ _
| Apă
i Se întrerupe furnizarea apei în Deva: _________________
j 8-15 Al. Crizantemelor, bl. M 1, M 2, M 3, zona înaltă 
' PT5 : ' r
I 8-13 Str. A. Vlahuță, Mureșului, T Vladimirescu
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8-15 Piața Centrală, Str. I. L. Caragiale, M. Viteazul

Sarmale cu nuci în cuiburi
Ingrediente: 1 varză murată, 1 cană și jumătate de nuci măcinate sau tocate foarte mărunt, 1 cană orez, 2 morcovi mari, 2 cepe mari, suc de roșii, 50 ml ulei, 1 pahar mare cu vin, piper măcinat și boabe, sare.
Mod de preparare: Cele două cepe se toacă mărunt și se călesc în ulei adăugând și orezul. După vreun sfert de oră, în care se adaugă, din când în când, câte o lingură cu suc de roșii îndoită cu apă, se ia vasul de pe foc. Se adaugă cei doi morcovi rași pe răzătoarea mică, amestecați cu nuca, și se condimentează cu sare și piper. Vasul se așază din nou pe foc adăugându-se un pahar mare cu vin. Compoziția se lasă la foc molcom până ce scade zeama și umplutura are consistenta dorită. Atunci se ia de pe foc și se lasă să se răcească. între timp se pregătește varza murată. Foile trebuie să fie potrivit de mici pentru că aceste sarmale se fac subțiri cum e degetul. Ele se pun la fiert înfășurate într-o frunză mai mare de varză, formându-se astfel cuiburile. Cotoarele ver- zei și toate resturile foilor se toacă și se presară pe fundul oalei, iar cuiburile de sarmale se așază peste ele. Printre acestea se poate pune o crenguță de cimbru. Totul se acoperă cu frunze de varză. Deasupra se toarnă un sos preparat din trei-patru linguri cu suc de roșii, o jumătate de pahar cu vin, boabe de piper și sare. Se completează cu apă, cât e nevoie, se lasă pe foc o jumătate de ceas, apoi la cuptor, circa două-trei ore.

(Foto: arhivă)Poftă bună!

Soluția integramei din nu
mărul precedent: V - F - I
- E - HIBERNARE - SALA
- REN - AER - PESTE - P
- EMOȚIE - AA - DREN - 
O - TB - TR - UD - CIOC
- NANI - PAUSAL - H - CIR
CA - ION - A - EU - OCHI
- MR - RS - EPIC - VLA
GA - ETUI

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR______ 212725
Urgențe_________________112
Pompieri_____________ 981
Jandarmerie 956
Poliție__________________ 955
OJ.P.C. HD_________ 214971
Deranjamente lift 235090

O amintire din trecut legată de o persoană de sex opus 
m care ați tntâtalt-o recent «i bulversează la owlra. feriți- 
vă să vă îndrăgostiți din nou.

laur..................... .............. _____ ____

ie cerul unei mari iubiri ce vă însoțește pot apărea 
potențiali nori de ceartă ce se adună unul câte unul, cauza 
fiind faptul că ați devenit foarte cheltuitor.

Bamnl_____ ' ................................

Simțiți că nu sunteți înțeles șl ascultat de cel dragi, or, 
mal rău, simțiți că nu contați pentru el. Obiectiv fiind, veți 
constata că adesea vă înșelați.

Rac__________________ _______ _____

Ideea care vă însoțește cel mal adesea, aceea de a gândi 
șl acționa sub formula „lasă că știu eu ce trebuie făcut și- 
ți spun șl țle mal târziu" vă creează probleme.

Este cert că atunci când Cupidon vă cheamă, vă grăbiți 
să-l ieșiți înainte. Vă simțiți minunat, dar această situație 
nu este întotdeauna ideală.

Fecioară_________ _________ _ _________ .

Ați început săptămâna în formă, dar lipsa de odihnă și-a 
spus cuvântul. Asociați-vă odihna necesară cu lipsa dis
cuțiilor în contradictoriu cu persoana iubită.

Balanță _ . _ J ..."___ ____

Sunteți tentat să exagerați puțin și asta lasă asupra dv. o 
impresie de neseriozitate. Pentru a nu cădea în capcană 
fiți atent la ce promitețl.

Scorpion . _ _ „ „ .____ . _ .

Ați pregătit o surpriză deosebită pentru persoana dragă și, 
de aceea, veți fi martorul unui eveniment deosebit. Evitați 
dușmanii nedeclarați.

Săgetător

Este uimitor cum de aveți atâta putere și cum reușiți să o 
folosiți. Norocul este de partea dv. și nu scăpați ideea de 
a face bani de la unele idei.

Capricorn____

întrucât refuzați invitațiile la petreceri, iar de prieteni ați 
uitat, este greu să explicați starea de tristețe de care sunteți 
cuprins fără nici un motiv.

Vărsător

Plin de energie fiind, nu înțelegeți de ce nu sunt toți- ca 
dv. Așa că lăsați-i la o parte pe cei din jur și nu uitați că 
în dragoste e nevoie și de puțin romantism.

Pești

S-ar putea să aveți parte de o zi excelentă, mai ales dacă I 
veți întâlni o ocazie unică ce se potrivește cu niște vise sau | 
aspirații mai vechi.

i. ••

7:00 Jurnal TVR Sport
Meteo

7:55 Euro-dispecer 
8:00 Isabel, în căutarea 
0 iubirii

8:55 Călătorii 
culinare

930 Teleshopping 
10:00 Interes

general (r) 
11:00 Mic, da' voinici (r) 
11:30 Ochiul magic (r) 
12:25 Euro -

Dispecer 
12:30 Profesioniștii (r) 
13:30 Desene animate: Club

Eî Disney 
14:00 Jurnal TVR

Sport Meteo 
14:30 Teleshopping 
15:00 ...Sed lex 
15:30 Akzente

Emisiune în limba ger
mană

17:00 Universuri 
paralele 

18:00 Paradisuri
terestre 

18:50 Tragerile Joker și Loto 
5/40 

19:00 Jurnal TVR

20:15 Prim-plan 
21:00 Unchiul meu (come- 
«Hdie, coprod, 1958)

Tați își dialectizează 
propriul demers, con- 
fruntându-și universul 
atât de personal care 
decurge din vis cu 
geometria funcțională 
a lumii modeme, sursă 
de gaguri, veritabile, 
dar patetice 

23:15 Jurnal TVR
Sport Meteo 

2345 Strict secret Paul
Goma 

045 Brigada 
0 Omucideri 

135 Interes
general (r) 

2:25 Jurnalul TVR 
335 Călătorii

culinare (r) 
435 Visul (comedie, SUA, 

: 01995)
550 Destine secrete

730 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă, 
doctore 7

9:10 Omul care 
aduce cartea

9:15 Tânăr și 
S neliniștit (r)

10:15 Doctorul 
Tide suflete

11:15 Stilul 
Oana Cuzino

11 >45 Te vezi la 
Știrile Pro Tv 

12:15 La Bloc 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 Eu, tuși 
WSOvidiu (comedie,

România, 1977) 
16:00 Tânăr și 
y 0 neliniștit. Cu: Eric

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

17:00 Știrile 
ProTV Vremea

1745 Teo
19:00 Știrile ProTV Sport. 

Meteo.

20:15 Academia de Poliție 
(comedie. SUA, 1984) 
Cu: Steve Guttenberg, 
Kim Cattrall, G.W. Bai
ley, Bubba Smith, 
Donovan Smith, 
George Gaynes, 
Andrew Rubin. într-o 
metropolă care se con
fruntă cu o criminali
tate din ce în ce mai 
ridicată, primarul, 
vrând să întărească 
forțele de ordine, ia 
hotărârea să nu se mai 
dea examen de intrare 
la Academia de Poliție. 
Oricine vrea să devină 
polițist e considerat 
înscris

22:15 La Bloc
230 Știrile Pro TV Sport 
2345 Doi bărbați și 

jumătate Cu: Charlie 
Sheen, Jon Cryer 

025 Omul care aduce 
E~-#_.

630 tn gura presei

7:00 Observator.
Sport

8:00 Canalul 
de știri 

10:00 în gura 
presei (r) 

10:30 Concurs 
interactiv 

12:15 Dădaca 
13:00 Observator 

cu Simona 
Gherghe 

13:45 Ziua judecății.
Emisiune de divertis
ment (r) 

15:15 Vivere - A trăi cu pasi- 
0une 

16:00 Observator 
16:45 Anastasia * 
17:45 9595 -

Te învață ce 
să fad. Cu dr. Cristian 
Andrei

18:55 Știrile sportive 
19:00 Observator 

cu Alessandra 
Stoicescu și 
Ludan 
Mândruță. Sport. 
Meteo

07:00 Maria Bonita (film seri
al, r) 07:55 Teleshopping 
08:30 CeZar și Tipar 09:00 
Rebelii (film serial, r) 10:00 
Tonomatul DP 2 11:40 Pasi
uni (film serial) 1240 Verdict: 
Crimă (film serial) 13:30 
Teleshoping 14:00 Desene 
animate 1430 Aventurile lui 
Shirley Holmes (s) 15:00 j 
împreună în Europa 1600 Jur
nalul TVR 16:30 Tribuna par
tidelor parlamentare 17:00 
Moștenitoarea (film serial) 
18:00 Jurnalul Euronews 
18:30 Cronica unei veri 1935 
A fost odată hoț (film serial) 
20:00 Trăsniții din Queens 
(film serial) 20:30 Civilizații 
antice 21:00 Bugetul meu 
2130 Jurnalul TVR 2200 Jur
nalul Euronews

Divertisment 
cu Pepe

22:00 Secretul 
El Măriei

23:00 Observator
Cele mai proaspete 
știri din țară și de 
peste hotare 
numai la 
Observatorul 
Antenei 1

0:00 Alias 
1:00 Raliul

Australiei 
2:00 Concurs

interactiv 
3:00 Observator 
4:00 Vivere - 
0A trăi cu

pasiune (r) 
430 Anastasia 

0(rrluare) 
53 0 9595 -Teînvață 

ce să fad 
f roii ian»)

07:00 Programul de știri N24 
0730 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 10:30 Teleshopping 
11:30 Totul despre casa mea 
(r) 1200 Teleshopping 13:00 
Ochi negri (r) 14:00 Jurnalul 
de prânz 14:30 Țara Iu1 Pa
pură Vouă 15:00 Miezul pro
blemei (r) 1630 Ochi negri (s) 
17:30 Naționala de bere 
1830 Jurnalul de seară 19:20 
Sport Național TV 19:45 Țara 
Iu' Papură Vouă 20:00 Cus
crele (s) 21:00 Las Vegas: Ba
nii sau viața (s) 22:00 Miezul 
problemei 2330 24 de ore

06:00 Apropo TV 10:15 Cristi 
Tabără pe ei (r) 11:20 Gilda 
(dramă, SUA 1946) 1345 De
sene animate: Pokemon 1445 
Echipa de elită (s, r) 1730 Des
tinul are patru picioare (dramă, 
Italia, 2002) 1930 Doctorul de 
suflete (s) 20:00 Monk. Cu: 
Tony Shalhoub, Bitty Schram, 
Ted Levine, Jason Gray-Stan- 
ford, Stanley Kamel (s) 22:00 
Puterea 0030 Lumea Pro Ci
nema 0130 Puterea

06:00 Micuțul Frijolito (r) 
0830 Trupul dorit (s, r) 09:15 
De 3X femeie (r) 1130 Ama
zoana (s) 1230 Inger rebel (s) 
14:00 Legături de familie (s) 
15:15 Micuțul Frijolito (s) 
16:15 Bandiții (s) 17:30 Po- 
veștiri adevărate, 18:25 Vre
mea de Acasă 1830 împotri
va destinului (s) 19:30 Ino
cență furată (s) 2030 Lacrimi 
de iubire (s) 2130 Trupul dorit 
(s) 22:30 De trei ori femeie. 
Cu Mihaela Tatu 00:00 
Poveștiri adevărate (r) 0130 
Lacrimi de Iubire (r) 02:00 De 
trei ori femeie (r)

07:00 Teleshopping 0730 Le- 
vintza prezintă 08:00 Sport cu 
Florentina 08:05 Teleshopping 
08:40 Călătorii în lumi para
lele 09:40 Sunset Beach 10:40 
Oamenii vorbesc 11:30 Tele 
RON 12:30 Teleshopping 
13:00 Garito (I) 14:10 Tele
shopping 1445 Garito 16:05 
Dragoste și putere 1645 Oa
menii vorbesc 1725 Trăsniți în 
N.A.T.O. 18:00 Focus 19:00 
Camera de râs 19:30 Da sau 
nu 2030 Mereu prieteni 2130 
Farsele lui Jugaru 22:00 Trăs
niți în N.A.T.O. 22:30 Focul 
plus Cu: Cristina Țopescu

X 13:50 Jet Set 14:00 Tele
shopping 14:35 Automotor 
1530 Teleshopping 15:35 Că
lătorii în China 16:00 Nașul 
(reluare) 18:00 6! Vine presa! 
20:00 Declarație de dragoste 
(dragoste, România, 1985) 
22:00 Nașul 2345 Ediția de 
noapte 00:00 Declarație de 
dragoste (dragoste, România, 
1985, r) Tulburător film despre 
iubire și viața de licean care la 
acea vreme a umplut cinema
tografele. Filmul e plin de liri
ca lui George Șovu care a fă
cut furori. 0230 6! Vine pre
sa!

06.30-07.00 Observator -
Deva (r)

16.30-1645 Știri locale

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

06:00 Realitatea de la 06:00 
06:50 Trezirea la realitate 
10:00 Realitatea de la 10:00 
11:00 Deschide lumea! (relu
are) 11:30 Realitatea bursi
eră 13:15 Deschide lumea 
(reluare) 15:15 Realitatea 
medicală 16:00 Realitatea de 
la 16:00 17:15 Orașele Ro
mâniei 17:45 Editorii Rea
lității 18:45 Realitatea zilei 
20:15 100% Cu Robert Tur- 
cescu (talk show) 21:00 Rea
litatea de la 2130 21:45 Bani 
europeni / Români / Orașe/ 
Bani de buzunar 22:00 Cap 
și pajură 23:00 Politica, frate! 
23:30 Știri 00:00 Realitatea 
de la 00:00

biscomy;
09:00 Avioane care nu au 
zburat niciodată 10:00 
Tehnici de supraviețuire cu 
Ray Mears 11:00 Călătorii pe 
glob: Venezuela 12:00 Moto
ciclete americane 13:00 Cazi
nouri americane 1430 Reich- 
ul subteran 15:00 Avioane 
care nu au zburat niciodată 
16:00 Zgârâie-nori pe mare 
1730 Campionatul mondial al 
constructorilor de motociclete 
18:00 Spionii 19:00 Mega- 
constructori 20:00 Vânătorii 
de mituri 2130 în culisele pro
ducției Războiul stelelor 2230 
Vinovat sau nevinovat? 23:00 
Pe urmele ucigașilor 00:00 
Motociclete
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Marfă de sezon, în post• Topul șomerilor. Chiar dacă rata șomajului a scăzut sub 10%, numărul șomerilor nu s-a redus semnificativ. în topul orașelor la număr de șomeri, pe primul loc se situează Hunedoara, cu 2693 de șomeri, urmat de Hațeg, cu 2527 șomeri și de Petroșani, cu 2294 șomeri. Pe ultimele locuri se află Ilia, cu 434 șomeri și Aninoasa, cu 421. (IJ.)
• Curs. Camera de Comerț și Industrie Hune- T doara organizează un curs de contabil. Cursulde inițiere, care este autorizat, se va derula pe parcursul a 120 de ore. (C.P.)

Dobânzi miciDeva (C.P.) - BCR reduce cu 3 puncte procentuale dobânda pentru toți posesorii de cârduri de credit BCR MasterCard și BCR Master- Card - ALTEX care vor beneficia de o dobândă de 23%, respectiv de 22%. Și în cazul deținătorilor de cârduri de debit BCR care beneficiază de descoperitul de cont, BCR anunță reducerea dobânzii cu 3 puncte procentuale la 21%. Aceste dobânzi se vor a- plica în cazul tuturor creditelor pe card aflate în sold și al celor care urmează să se acorde. BCR mai acordă, cu o- cazia Sărbătorilor de Uarnă, un bonus de 2% ^posesorilor de cârduri BCR persoane fizice. Bo- nusul se acordă pentru plățile efectuate cu card, de debit sau de credit, la cumpărarea de bunuri și servicii de la comer- cianții din rețeaua BCR. Până la finele anului comisionul suportat de comerciant la POS-urile . BCR este eliminat în 1 totalitate.

Viorica Popescu

Protocol
Deva (IJ.) - Protoco
lul de colaborare în 
prevenirea și comba
terea exploatării co
pilului prin muncă a 
fost semnat zilele 
trecute între ITM, 
DGASPC, UP, ISJ și 
DSP Hunedoara. 
Semnatarii au de
semnat Echipa Inter- 
sectorială Locală și 
au stabilit planul de 
acțiune pentru 
perioada 2005-2007. 
„Planul cuprinde 
acțiuni de informare, 
prevenire, intervenție 
și rezolvare a 
cazurilor de copii 
exploatați prin 
muncă, precum și 
înființarea și dez
voltarea de servicii 
pentru această cate
gorie de copii", 
susține Viorica 
Popescu, director 
DGASPC Hunedoara.

■ Magazinele alimen- 
tare s-au aprovizionat 
din timp cu marfă pen
tru perioada de post.
Iha Jurcone___________________
lna.jurconetlnformmedla.ro

Deva - Ultimii ani au adus vânzări la produsele vegetale. Cei mai mulți clienți ai produselor de post simt bătrânii care se supun mai ușor restricțiilor impuse de credință. Nu sunt însă singurii. Oferta este foarte bogată și pleacă de la legume, fructe, mezeluri, brânzeturi până la carne vegetală. Vânzătorii au lipit pe ușile magazinelor anunțuri despre oferta de post.
Regim alimentar strict„La noi, cele mai căutate mezeluri de post sunt cârna- ții, cremvurștii, salamul și pateul vegetal. Prețul pornește de la 19.000 de lei până la 35.000 de lei bucata. Pentru aceste produse avem clienți
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Afaceri bune cu saci de rafie

Guvernul chinez caută soluții pentru a

I Cu o investiție de 
aproximativ 20000 de 
euro se poate demara 
o afacere cu ambalaje.
Tiberiu Stroia
tiberiu.straiaftinformmedia.ro

Deva - în contextul în care, anul trecut, piața ambalajelor a înregistrat o creștere de aproximativ 30 la sută, o astfel de afacere se dovedește a fi una de succes. Pe acest segment al pieței ambalajelor, sacii de rafie au o cerere mare și relativ constantă. în

i reduce producția de oțel, pe fondul diminuării i cererii de pe piața internă și internațională.
(Foto: ERA)

Cursul vsdutar BNE - II.il.2D0B

1 dolar 3,1167 lei
1 euro 3,6422 lei
1 liră 5,3807 lei
1 franc 2,3554 lei
100 forinți 1,4552 lei
1 gr. aur 47,1130 lei

Agricultori pentru Germania
■ OMFM organizează 
în 21 și 22 noiembrie 
preselecție pentru Ger
mania.

Ina Jurcone
jna.jurconeftinforinmedia.ro

Petroșani (I.J.) - Persoanele cu experiență în conducerea mașinilor agricole și în lucrări de reparații ușoare pot pleca la muncă în Germania. Preselecția va avea loc la Primăria Petroșani, luni și marți (21-22 noiembrie), începând cu ora 9,00. „Este necesară cunoașterea limbii germane la nivel mediu, experiență în do

mSBME-16.11.2005

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

1.

Societatea

SNP PETROM

Preț 
închidere 
0,4260

Variație 
(lei/acț)(%) 

->0,71
2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 1,8800 41,08
3. TLV 1,1800 0
4. BRD 13,4000 -0.74
5. IMPACT 0,4370 42,34
6. AZOMUREȘ 0,2780 -0,71
7. ANTIBIOTICE IAȘII 0,9800 0
8. ROMPETROL

RAFINARE (RRQ
0,1110 43,74

9. HABER 0,3000 -6,25
10. BCCARPATICA 0,5400 41,89
11. DECEBAL 0,0092 42,22
12. ARGUS CT 3,2000 -0,31

„E"-uri interzise
Deva (C.P.) - Este interzisă fabricarea și importul jeleuri- lor care conțin: E400 (acid algi- nic), E401 (alginat de sodiu), E402 (alginat de potasiu), E403 (alginat de amoniu), E404 (alginat de calciu), E405 (alginat de propan), E406 (agar-agar), E407 (caragenan), E407a (alga euchema prelucrată), E410 (gumă din semințe de carru- ba), E412 (gumă de guar), E413 (gumă adragante), E414 (gumă de acacia), E415 (gumă de xan- tan), E417 (gumă tara), E418 (gumă gellan). E407 este asociat cu cancerul și ulcerul, E412 - cu stări de vomă și crampe. E400 împiedică asimilarea mineralelor, E405 provoacă alergii, iar E406- diaree. Când cumpărați jeleuri, fiți atenți la lista aditivilor aii-

Produsele de post sunt căutate în următoarele 37 de zile (Foto: Traian Mânu)tot timpul anului, dar în perioadele de post vânzările cresc mult. Și tinerii cumpără, nu numai bătrânii. De la an la an cresc vânzările de produse vegetale în perioada de post”, spunea Marieta Duma, patron de magazin alimentar.

plus, o mică fabrică de confecționarea sacilor de rafie nu implică o investiție foarte mare. Practic, în condițiile în care dețineți un spațiu de aproximativ 50 de metri pătrați, valoarea utilajelor necesare confecționării sacilor de rafie se ridică la aproximativ 20.000 de euro. Un alt avantaj este acela că, pentru început, afacerea poate fi concepută ca o afacere de familie. Materia primă, rafia, poate fi achiziționată de la fabricile de profil din țară. De asemenea, cu o investiție de încă 10.000 de euro, puteți dez
Documentele necesare

... ..... ........ j..........................................................................................................................................

- Copie B.l. sau C.l. cu valabilitate minim 6luni ____________________ __
- Copie pașaport cu valabilitate de minim 6luni_________________ _________ _
- Fișă personală - tipizat OMFM___________________________________________
- C.V. în limba română - tipizat OMFM____________________________________
- Copie legalizată a certificatului de absolvire și/sau calificare ______ _
- Copie legalizată a cărții de muncă (toate paginile scrise)
- Dovada experienței în domeniul agricol
- Adeverință de la medicul de familie ______________________ _____
- Cazierul judicior în original (termen de valabilitate Sluni)_______ __
- Declarație autentificată notarial că beneficiarul nu are pensie de invaliditate
- Declarație cu numărol de copii minori în întreținere (autentificată notarial)
- 2 fotografii tip pașaport

L ......................................................     /meniul agricol, vârsta cuprinsă între 25 și 40 de ani și carnet de conducere. Toți cei care se prezintă la preselecția orga
FII INSPIRAT, ALEGE

carteagalbena.ro

PRIMUL ANUAR
DE ACERI DIN ROMÂNIA

CARTEA GALBENĂ .
2006

Sună acum la tel: 0254/71 2.255: 0788/639.21 6: 
0788/633.861 : 0788/633.862

e-mail: uni iS<~>lltnir«=»r5-5Tr'<-^rY-iccar r<~>- i im — —-

Pentru încă 37 de zile, creștinii ortodocși ar trebui să urmeze un regim alimentar strict. Adică să nu se consume produse de origine animală. Postul Crăciunului nu este.la fel de strict ca cel al Paștelui, așa că se poate consuma pește, ulei și vin în zilele de sâmbătă 

volta gama de produse oferite fabricând și ambalaje de carton de diferite dimensiuni.Pentru sacii de rafie clienții sunt în general morile de grâu, dar portofoliul de clienți poate fi dezvoltat cu ușurință mai ales în zonele rurale.Investiția în publicitate este absolut necesară ca și dezvoltarea unui mic departament de vânzări. Un aspect neglijat de majoritatea producătorilor hunedoreni care în acest fel se văd puși în situația de a nu avea sufi- cienți clienți.

nizată de OMFM nu trebuie să plătească taxe sau comisioane”, spune Vasile Iorgovan, director AJOFM Hunedoara. 

și duminică și cu ocazia sărbătorilor. Tradiția populară arată că în perioada de post femeile nu au voie să coasă, să toarcă, să macine ori să pieptene. Se mai spune că în această perioadă nu e bine să dai cu împrumut lucruri din casă.

Capital Inițial: aproximativ 25.000 
de euro. Utilajele le puteți achi- 
ziționa de la firme de profil

Număr de angajați: minimum 
patru____________________________
Situația pieței: Foarte bună. în 
județ există un singur fabricant 
de saci de rafie

Factori de risc: Este bine să vă 
puteți susține afacerea (cheltuieli 
cu materia primă, salarii, utilități) 
din fonduri proprii cel puțin șase 
luni. , _____________

Surse de finanțare: Există posi
bilitatea să vă achiziționați utila- 
jele în leasing.__________________

Potențial de dezvoltare: mode
rat. Depinde de puterea de 
finanțare

Reorîentare
Deva (C.P.) - în agricultură, cel mai mare inconvenient este fărâmițarea excesivă, spunea Mihai Ionescu, președintele ANEIR. în condițiile în care nu există ferme viabile, „iar țăranul merge pe autoconsum”, accesarea fondurilor europene SAPA RD va fi foarte dificilă. în competiția europeană, România ar trebui să meargă pe promovarea produselor ecologice, însă problema este că „noi nu avem producție suficientă”.

lna.jurconetlnformmedla.ro
tiberiu.straiaftinformmedia.ro
jna.jurconeftinforinmedia.ro
carteagalbena.ro
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•Ședință de prevenire. CompartimentulPoliției de Proximitate Hunedoara a organizat o ședință de prevenire la Asociația de Proprietari „Dacia" din municipiul Hunedoara. Tema prezentată a fost „Prevenirea faptelor antisociale", iar la acțiune au participat 35 de persoane. (D.I.J
•Situații clarificate. Subunitățile de poliție din județ au clarificat situațiile lui Marius Dănescu, din Călan, și Daniel Bălăuță, din Lupeni, care au de executat 1 an și 3 luni, respectiv 3 ani, de închisoare pentru comiterea infracțiunilor de furt calificat. Ambii au fost depuși în Penitenciarul Bârcea Mare. (D.l.)
• Expulzați. Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Deva au efectuat o acțiune pe linie de expulzați, ocazie cu care i-au depistat pe Dorel M„ de 26 de ani, și Petru O., de 25 de ani, expulzați din Franța, respectiv Germania. Ambii au fost conduși la sediul Poliției Municipiului Deva, unde au fost amprentați, fotografiați și audiați. (D.l.)

Nemulțumiți de SAMTIDA
■ Primăria Orăștie este 
total nemulțumită de 
modul cum se execută 
lucrările din program.

Daniel I. Iancu 
daniel.iancu@infcrmmedia.ro

Hunedoara - Vicepreședintele CJ, Dorin Păran, a anunțat la începutul acestei săptămâni că derularea programului SAMTID are loc conform graficului. El a precizat că în momentul de față lucrările se execută în patru orașe (Geoa- giu, Orăștie, Călan și Hațeg), urmând ca în decembrie ele să înceapă la Simeria, iar la începutul anului viitor în Brad. Conform graficului, investiția trebuie finalizată până la 31 septembrie 2006. Se pare însă

că, pe teren, lucrurile nu stau prea bine. Primarul orașului Geoagiu, Simion Mariș, afirmă că „pe raza localităților Geoagiu și Aurel Vlaicu, lucrările s-au executat, în aproximativ trei luni, doar în proporție de 20 la sută. Cu toate acestea sunt foarte mulțumit de modul în care se lucrează, din punct de vedere calitativ”.
Nemulțumiri la OrăștieEdilii municipiului Orăștie sunt însă total nemulțumiți de derularea lucrărilor de execuție. „Nu s-a făcut aproape nimic ca lumea. S-a început în mai multe locuri și nimic nu se finalizează. Se sapă șanțuri, se introduc țevile și se astupă la loc fără a se realiza branșamentele și fără a se efectua probe. Suntem total nemulțu-

Lucrări SAMTID în Orăștie

f g-Ir
S $

miți de modul cum se lucrează, mai ales că nu se ține cont de propunerile Primăriei. Am convocat pentru luni o întâlnire cu toți cei implicați, pentru că intrăm în iarnă cu

(Foto: Daniel I. Iancu)străzi nefinalizate. Dacă lucrurile decurg tot așa, vom fi ne- voiți să oprim demararea lucrărilor pe alte străzi”, ne-a spus viceprimarul Orăștiei, Alexandru Munteanu.
Au luat o Con- 
stituție-n cap!
Tiberiu Stroia_______________
tiberju.stroia@informmedia.ro

I TA COVTEASA: Preferați un mediu curat sau locuri de muncă?
"i îSrvzr/1.’î Jyf'; yvri Jj if:

De mai bine de două luni, stăm și ne uităm 

la țigănia din Parlament. Aia cu revocarea lui 
Năstase și Văcăroiu. O vendetă în toată regu
la, purtată cică în numele trăitului bine. 
Două luni în care pe parlamentari i-a durut 
în cot de problemele celor care i-au votat. 
Cât despre integrarea în Europa, dă-o dracu
lui dă bagaboantă cu fițele ei de capitalistă!, 
ei aveau alte probleme. Stăteau toată ziuă 
prin bufetul Parlamentului și se-njurau 
aruncând vina de la unul la altul pentru mi
zeria în care se zbate un popor întreg.

Ei bine, după două luni, vine Curtea Consti

tuțională și le trântește Constituția de cap 
celor din Alianță, explicându-le că Năstase și 
Văcăroiu nu pot fi revocați că așa i s-a scu
lat, mai demult, șuvița marinarului. Și când 
credeam că apele s-au limpezit și că parla
mentarii își vor vedea de treaba lor (că au 
destulă), spiritele s-au încins din nou. „Vom 
căuta alte soluții", urlă membrii Alianței în 
cor. Prin urmare, dragă România, parchează 
liniștită pe dreapta că vor urma alte luni de 
luptă parlamentară! Oricum, rumânii și-au 
găsit și ei de lucru. Organizează greve.

Categoric, un mediu curat. Sunt adepta produselor naturiste și a mediului înconjurător curat și cred că toată lumea ar trebui să ia atitudine față de marii poluatori. Din cauza poluării s-a schimbat chiar și clima și răul făcut nu mai poate fi îndreptat.
Viorica, 
Deva

Ar trebui găsită o soluție din care să nu iasă nici un învins. Sunt conștient că dacă marii poluatori se vor închide, foarte mulți angajați vor rămâne fără locuri de muncă. Trebuie să fie făcute investițiile necesare pentu protejarea mediului.
Gheorghe, 
Deva

> J

Mediu curat cu precizarea că, tehnologia fiind așa de avansată, se pot găsi soluții pentru reducerea aproape 100% a poluării. Pentru: sănătatea noastră și a copiilor, avem nevoie de un mediu curat. Nimic nu este mai scump decât sănătatea!
Rodica Ciotea, 
Deva
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Mediu curat. Poluatorii își permit să facă investițiile necesare pentru diminuarea poluării. Poluarea afectează nu doar sănătatea oamenilor, specialiștii fiind de părere că poluarea este vinovată pentru modificările climatice din ultima perioadă. 
Andrei Semeș,
Deva

Mediu curat. Poluarea afectează nu doar oamenii, ci și animalele și clima. Dacă nu avem grijă de mediul înconjurător acum,, j până când răul nu este prea mare, peste câțiva ani va fi prea târziu. Vom fi sănătoși doar trăind într-un mediu sănătos. 
Aida, 
Deva

carosabil umed a făcut ca autoturismul din imagine să derapeze, „aterizând" în rigola de la marginea DN 7, în dreptul localității Vețel. Polițiștii recomandă ca pe timp umed să nu se facă exces de viteză. (Foto: Traian Mânu)
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Prefectura Județului Hunedoara: 
Nu are proqram de audiente.
Consiliul Județean Hunedoara:
Dorin Păran, vicepreședinte 09.00-12.00
Inspectoratul de Jandarmi Județean:
Lt. colonel Ion Bogdan, adjunct al comandantului pentru 
loqistică 14.00-16.00

IPJ Hunedoara:
Comisar de poliție Marcel Za har ie, adjunct al șefului IPJ

10.00 - 12.00
Primăria Municipiului Deva:
loan Inișconi, viceprimar 08.00-10.00
Primăria Municipiului Hunedoara:
Simion Jitian, viceprimar \ începând cu ora 09.00

Primăria Municipiului Orăștie: 
losif Blaqa, primar 10.00-11.00
Poliția Municipiului Petroșani:
Comisar Vasile Negrea, adjunct al șefului 
piului Petroșani

Poliției Munici-
10.00-12.00

Șef nou la Hațeg
Deva (D.L) - Fostul șef al Protecției Civile, colonelul în rezervă Emil Ciorba, a intrat de ieri în rândurile Partidului Conservator, fiind numit președinte interimar al organizației Hațeg și membru în Biroul Executiv al filialei județene. Petru Mărginean, președintele PC Hunedoara, a declarat că Emil Ciorba are la dispoziție aproximativ două luni pentru a pregăti alegerile la Hațeg, precum și pentru a întocmi o strategie de dezvoltare a zonei Hațegului. La rândul său, Emil Ciorba a declarat: „Există la ora actuală o bulversare datorată plecării primarului din Hațeg la PNL, astfel că nu se cunoaște exact situația membrilor. O să reglementăm situația și vom întări și legăturile cu celelalte organizații din Țara Hațegului”.

Grevă amânată
Deva (M.S.) - Funcționarii publici din județul Hunedoara au amânat declanșarea grevei generale programată pentru astăzi, a declarat președintele Sindicatului Salariaților din Administrația Publică Locală, Aurel Armioni. „Am decis suspendarea grevei generale pentru perioada negocierilor cu reprezentanții Guvernului”, a precizat liderul sindical. Decizia de suspendare a grevei generale a fost luată și de funcționarii publici care lucrează în cadrul administrației financiare a județului Hunedoara, a afirmat, la rândul său, președintele Sindicatului „Finanțe” Deva, Ga-

CREDITUL PENTRU NEVOI PERSONALE DE LA UNICREDIT.

Linie telefonici gratuită: 0800 110 101

FĂRĂ DOCUMENTE JUSTIFICATIVE, FĂRĂ GIRANT, CU ASIGURARE DE VIAȚĂ GRATUITĂ.
Tu ți familia ta aveți vise mari ți planuri ambițioase. Acum, cel puțin o parte din ele vi se pot îndeplini mai repede. Soluția este 
creditul pentru nevoi personale CREDÎNSTANT de la UniCredit. Poți afla pe toc valoarea creditului iar un Personal Banker te va 
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Politia a „im
■ „Schimbul focuri" 
a avut loc în cadrul u- 
nei competiții de paint- 
ball inițiate de CL
ClPRIAN MARINUȚ
clprian.marinuteinformmedia.ro

• Eliminați, lonuț Gheorghe, Constantin Bejenariu și Bogdan Dinu au fost eliminați, .,■ ieri, din competiție, la Campionatele Mondi- J- ale de box care se desfășoară în China.Gheorghe a fost învins la puncte, de cubanezul Caraballosa. Bejenariu a pierdut în fața ungurului I. Szucs, iar Dinu a fost eliminat de bielorusul Aliksandr Apanasiona. (MF)
Jiul - Farul se va juca la 
Mogoșoaia

Petroșani (C.M.) - Meciul dintre Jiul Petroșani și Farul Constanța, contând pentru sferturile de finală ale Cupei României, care era programat să se dispute inițial pe stadionul „Astra”, din Ploiești, se va desfășura la Mogoșoaia. Partida se va juca pe 7 decembrie, într-o singură manșă. Jiul și Farul s-au mai întâlnit în acest sezon în campionat la Constanța, unde marinarii s- au impus cu 1-0, dar minerii au avut o replică foarte bună.

Deva - Poliția i-a ciuruit pe jurnaliști în cadrul unei competiții de paint-ball organizate la inițiativa ziarului Cuvântul liber și a IJP Hunedoara în colaborare cu Poliția Municipiului Deva. „Trupe de comando” ale Poliției și presei hunedorene, s-au duelat, aseară, în pădurea de la Cabana Căprioara, fără gânduri războinice, ci pentru a consolida relațiile de colaborare dintre polițiști, apărători ai cetățeanului, și jurnaliști, apărători ai democrației.
Poliția a câștigat la scorEchipate cu ținute de camuflaj, căști tip „Războiul stelelor” și arme performante, dar... cu gloanțe de vopsea, patru comando-uri de câte trei jurnaliști și patru trupe ale polițiștilor au simulat răz
învingători contra nimănui

Ilcu depune jurământul
Deva (C.M.) - Marieta Ilcu - Răileanu, învestită vineri, 11 noiembrie, oficial în f funcția de director al Direcției pentru Sport a Județului Hunedoara, va depune, vineri, 18 noiembrie, la București, jurământul de funcționar public. Ceremonia va avea loc la sediul Agenției Naționale pentru Sport din București. Fosta campioană mondială la săritura în lungime este prima mare campioană care ocupă un post de director într-o instituție descentralizată a județului. La examenul pentru post, Marieta Ilcu a obținut 81 de puncte din 100 la proba scrisă, iar la interviul în care și-a prezentat proiectul managerial, a fost notată cu 97,4 puncte, din 100 posibile.

■ Tricolorii au învins o 
echipă improvizată, lip
sită de titulari și 
antrenor principal.

București (C.M.) - Amicalul cu Nigeria va intra în istoria echipei naționale la capitolul “jenant”. Tricolorii au învins, cu 3-0 (1-0), selecționata Nigeriei, ieri, pe stadionul Steaua, dar partida a lăsat un gust amar, întrucât nigerienii au fost luați cu arcanul pentru a juca la București, ca pe vremea a- partheidului. Naționala africană care n-a prea agreat ideea de a juca contra ro

Reprezentanții Poliției, încercând să se obișnuiască cu armele cu gloanțe de vopsea (Foto: Traian Mânu)boaie în întunericul pădurii. Mai buni țintași și cu o strategie inspirată din luptele lui Ștefan cel Mare care își aștepta inamicul în locuri numai de el știute, polițiștii au câștigat net cu scorul de 4- 0 disputa cu presa.
mânilor a avut o singură rezervă și a fost condusă de antrenorul secund.
Echipa nimănuiAutocarul delegației nige- riene a ajuns la stadionul Steaua la ora 17.40, iar jucătorii nigerieni au ieșit la încălzire cu cinci minute înainte de ora 18.00, oră la care ar fi trebuit să înceapă meciul. Astfel, startul partidei a mai fost întârziat cu 20 de minute, după ce inițial meciul a fgsț amânat cu o oră. Tricourile fotbaliștilor nigerieni au fost imprimate chiar înaintea meciului, la un magazin din București. Mijlocașul echipei FC

Echipele poliției au reușit să-și doboare adversarii de fiecare dată, chiar dacă și ziariștii au scos din luptă destui polițiști. Jurnaliștii și-au luat revanșa la interviurile de după, când i-au supus pe șefii poliției la un adevărat tir de
Național, Abiodun Agunbiade, a fost titular în echipa Nigeriei, pentru care a jucat, ieri, prima oară. Pe foaia de joc nigerienii au avut o singură rezervă, Emma Onu.
Debuturi la tricoloriîn absența jucătorilor Cristian Chivu, Adrian Mutu și Dorinei Munteanu, căpitanul reprezentativei României a fost, în premieră, Răzvan Raț. în echipa României au debutat portarul Dănuț Cojuan și fundașul Dorin Goian. Gabriel Boștină și Costin Lazăr au fost în premieră titulari la națională, după ce au debutat în meciul cu Coasta de Fildeș. 

întrebări. Dincolo de adrenalina oferită combatanților, manifestarea le-a demonstrat jurnaliștilor că Poliția este din ce în ce mai apropiată de comunitate și de cetățean și că dorește să atingă standardele europene.
România - Nigeria 3*0
Au marcat: D. Niculae (17), FI.
Petre (49), Roșu (90*3) _________
România: Coman - Staican (Bădo 
'86), Tamaș, D. Goian, Raț (Neșu 

.‘73)- NiColiță (FI. Petre W, 6, 
E. Lazăr (Paraschiv '46), Cociș, 
Boștină - D. Niculae (Mazilu '46), 
N. Dică (Roșu '64). Antrenor: Vic- 
tor Pițurcă._________
Nigeria: Ayenugba - Obiefule, 
Sodje, Noseem, Adegoke - Agun
biade (2. Onu '58), Kaita, Nostru 
- Tyakase, Ledor - AkwuegBu. 
Antrenori Daniel Amokachi.
Cartonașe galbene: Adegoke '80,
Obiefule '90.____________________
Meciul a fost arbitrat de.o 
brigadă din hepubiica Moldova, 

formată din Veaceslav Banari 
(central), Anatol Bodean și Valeria 

Guțu (asistenți).

Știința Petroșani, 
eliminată de Steaua

i Sibiu (C.M.) - Știința Petroșani a ratat ca-1 lifîcarea în semifinalele Cupei României la rugby, după ce a fost învinsă, ieri, la Sibiu, de campioana națională, Steaua București, cu scorul de 97-8 (59-8), în sferturile de finală ale competiției. Steliștii au marcat 17 eseuri, din care 6 au fost transformate. La finalul partidei, antrenorul steliștilor, Marin Moț, a declarat că și-ar dori ca, în semifinalele Cupei României, să întâlnească echipa Dinamo București. Azi, tot la Sibiu, se va disputa cea de-a doua partidă din sfeturile de finală ale competiției, începând cu ora 11.00, între Dinamo București și U Cluj. Poli Iași și RC Județean Farul Constanța vor juca, vineri, de la ora 13.00, la Focșani. Ultimul meci din sferturile de finală este programat pentru sâmbătă, de la ora 10.00, între Remin Baia Mare și Contor Zenner Arad.

MfaifeAsi / Camphmatul Municipal m Bava

Clasamentul

Divizia A
Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a Xl-a, duminică, 13 noiembrie: Pepsi - 
Elit Cugir 0-4; Alfa Team - Parma 3-4; Raul & Denis - Anonimii 0-9; Nida 
- AVS 8-0; Cetate - Jolie Cafe 3-0; Rodostar - Venus 8-5; Elitte Adridan - 
Hațegana 3-2; Dinamo - Color Copy Shop 1-8.

1. Jolie Cafe 10 9 0 1 52-23 27
2. Elit - Cuqir 10 8 0 2 29-15 24
3. Anonimii 10 8 0 2 4:1-13 24
4. Cetate 10 2 2 42-27 20
5. Rodostar to 6 1 3 50-32 19,
6. Color Copy 10 6 1 3 42-31 IS
7. Raul & Denis 10 5 1 3 / ;■ 2 41-30 18
8. Nida 10 5 1 4 34-26 16
9. Melkart 10 4 2 4 22-24 14
10. Alfa Team 10 3 2 5 27-32 11
11. Elitte Adridan 10 3 2 . 5 23-32 11
12. Pepsi 10 3 1 6 21-35 10
13. Parma : 10 2 2 6 23-40 8
14. Venus 10 2 0 8 34-59 6
15. Dinamo 10 1 1 8 23-47 4
16. A.V.S. 10 0 0 10 22 60 • 0
Etapa a 11-a, duminică, 20 noiembrie: Venus - Eiitte A; AVS - Cetate; 
Color C.S. - Pepsi; Elit Cugir - Alfa Team; Anonimii - Nida; Jolie Cafe - 
Rodostar; Melkart - Dinamo; Parma - Raul & Denis.

Mlnifetbal / Campionatul MmMe^pal MH*  Bm i

Clasamentul

Divizia B
Rezultatele etapei a VIII -a, duminică, 13 noiembrie: Inter - Progresu 2-3; 
Under Gold 84' - Me Donald's 8-1; Galacticii - Nicaalex 0-1; Stemil - 
Petrom 7-5; Arrow - CT Transilvania 2-10; Termoserv - D-Zone 7-1.

1. CT Transilvania 8 8 0 0 50-11 24
2. Stemil 8 6 1 1 38-18 19
3. Progresu 8 6 1 1 29-11 19
4. Under Gold ,84 8 5 1 2 47-22 16
5. Petrom 8 5 0 3 30-27 15:

6. Termoserv 8 3 0 5 37-44 9
7. Nicaalex 8 3 0 5 19-31 9
8. Galacticii 8 2 2 4 22-28 8
9. D-Zone 8 2 1 5 17-23 7
10, Arrow 8 2 1 5 26-36 7
11. Inter 8 1 3 4 15-25 6
12. Me Donald's 8 0 0 8 6-60 0

Etapa a IX-a, duminică 20 noiembrie: Nicaalex - Arrow; CT Transilvania -
Stemil; Progresu - Termoserv; D-Zone - Galacticii; Petrom - Under Gold
84'; Me Donald's -■ Inter.

Etapa a X-a, duminică, 27 noiembrie: Petrom - CT Transilvania; Galacticii
- Progresu; Arrow - D-Zone; Under Gold 84' - Inter; Termoserv - Me
Donald's; Stemil - Nicaalex.

53% Reducere
Economisește cu abonamentul

A

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar

27 bani (2.688 lei vechi)

Preț/ziar pentru abonament anual

22 bani (2.240 lei vechi)

CUM TE ABONEZI?Decupează și completează talonul.Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau 1 trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 3. ■ Vei fi contactat în cel mult 5 zile.* Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 (tarif local).
GRATUIT, în fiecare vineri primești 

cel mai complet supliment 
de televiziune.

JURNAL 
——TV,

Reducerea de 53% este valabilă la abonamentul de luni 
până sâmbătă față de prețul zilnic al ziarului.

Abonamente !
• 

1 lună 6,9 lei (69.000 lei vechi) preț/ziar ab. 27 bani (2.688 lei vechi) •
3 luni 19.9 lei (199.000 lei vechi) preț/ziar ab. 26 bani (2.551 lei vechi)
6 luni 37.9 lei (379.000 lei vechi) preț/ziar ab. 24 bani (2.429 lei vechi) i
12 luni 69.9 lei (699.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.240 lei vechi)

Numele_________________________________________________ ,Prenumele
Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
Strada_____________Nr.___________ Bl._Localitatea_______Telefon (opțional)
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Australia s-a calificat la CM• Meciuri amicale. Echipa Japoniei a învins, 
ieri, cu 1-0, într-un meci amical, disputat la 
Tokyo, formația Angolei. Unicul gol a fost 
marcat de Matsui, '89. într-un alt amical, 
Coreea de Sud a învins, la Seul, cu scorul de 
2-0, naționala Serbiei-Muntenegrului. 
Golurile au fost marcate de Choi Jin-cheul, 
'4 și Lee Dong-gook, '66. (MF)

• Amenzi la Dinamo. Președintele CS 
Dinamo, Marcel Popescu, a declarat că 
totalul penalizărilor la echipa de handbal 
masculin se ridică la 25.000 de lei ca urmare 
a ratării calificării în optimile Cupei Cupelor. 
"Obiectivul era ocuparea locului trei în gru
pele Ligii Campionilor, care ne califica mai 
departe, în optimile Cupei Cupelor". (MF)

• Accidentat de steiiști. Un bătrân din 
comuna Perișani, județul Vâlcea, a fost grav 
rănit, în noaptea de marți spre miercuri, 
după ce a fost lovit pe o trecere de pietoni, 
de un microbuz al Clubului Sportiv Steaua 
București. Polițiștii din cadrul IPJ Vâlcea au 
început cercetările pentru a stabili dacă 
șoferul microbuzului este vinovat. (MF)

■ Cotată cu șansa a 
doua, Australia a câști
gat barajul cu Urugu- 
ayul, după 11 m.Sydney (MF) - Echipa națională a Australiei s-a calificat, ieri, la Cupa Mondială Germania 2006, după ce a învins, pe teren propriu, cu scorul de 4-2 la loviturile de departajare, reprezentativa Uruguayului, în manșa secundă a barajului Oceania - America de Sud. La finalul celor 120 de minute, australienii conduceau cu 1-0 prin golul marcat de Bresciano, în minutul 35, rezultat cu care au egalat situația generală, după înfrângerea cu același scor suferită în meciul tur. La loviturile de departajare au marcat pentru australieni Kewell, Neill, Vidmar și Aloisi, iar pentru uruguayeni Varela și Estoyanoff.De la australieni a ratat Viduka, iar de la uruguayeni
Atletele vor titlul 
european la cros

Dubiul campion olimpic australian, Ian Thorpe, care nu a mai evoluat după Jocurile Olimpice de la Atena, din 2004, va reveni în competiție, la sfârșitul acestei săptămâni, la Cupa Mondială de natație in bazin scurt de la Sydney, a anunțat, ieri, mtrenorul său.

București (MF) - Antrenorul federal Zsolt Gyon- gyossy, care supervizează pregătirea loturilor de cros, a declarat, ieri, că obiectivul României la Campionatele Europene este câștigarea titlului continental. Loturile României de senioare și cele de juniori se află în cantonament, la Buziaș, până în 8 decembrie, în vederea participării la Campionatele Europene de cros, din Olanda, care se vor desfășura începând cu data de 11 decembrie.(Foto: EPA)

Medalia lui Jigău, afectată 
de probleme medicale

București (MF) - Sportivul Adrian Jigău, medaliat cu bronz la categoria 62 kilograme, la smuls și la total, la Campionatele Mondiale de la Doha, a declarat, ieri, la sosirea in țară, că evoluția sa putea fi mult mai bună, dacă nu ar fi avut crampe la antebraț. „Se putea cel puțin argint la aruncat și bronz la total. Am avut crampe pe antebraț și nu puteam să stau în poziția de aruncare de la piept. Nu este o problemă gravă, e din cauza slăbirii. N-am mai întâlnit niciodată sistemul acesta de crampe”, a declarat Adrian Jigău. Halterofilul a relatat că delegația României a avut probleme la sosirea în Qatar, sportivii fiind cazați inițial într- un hotel foarte prost. După intervenția președintelui FR de Haltere, Nicu Vlad, delegația României a fost cazată la un alt hotel. „Au fost un pic vitrege condițiile la început, dar s-a aranjat în final”, a povestit Jigău. Sportivul în vârstă de 35 de ani a adăugat că nu se va retrage până la Jocurile Olimpice de la Beijing.

Români calificați la JO de iarnă
■ Treisprezece sportivi 
tricolori au obținut 
dreptul de a participa 
la JO de la Torino.București (MF) - Treisprezece sportivi români au obținut până în prezent calificarea la Jocurile Olimpice de iarnă din 2006, care se vor desfășura la Torino, în perioada 10-26 februarie. La biatlon feminin au obținut calificarea patru sportive: Eva Tofalvi, Dana Cojocea, Alexandra Roșu și Mihaela Purdea. Singurul sportiv care a reușit, până în prezent, să se califice la JO-2006, la biatlon masculin, este Marian Blaj. în competiția olimpică de schi fond, România va fi reprezentată, la masculin, de Antal Zsolt, iar la feminin de cel puțin una dintre sporti-

Meciul, anulat din cauza 
violenței

Lyon (MF) - Partida amicală RD Congo - Libia, prevăzută, miercuri, pe stadionul Charlety din Paris și care trebuia să se dispute fără spectatori, a fost anulată, a anunțat agenția Sport Global Management, organizatoarea meciului, citată de AFP. Meciul a fost anulat deoarece Federația Franceză de Fotbal nu și-a dat acordul pentru organizarea sa. Această decizie este urmare a incidentelor care au avut loc la partida amicală RD Congo-Tunisia, scor 2-2, disputată, vineri, la Charlety și întreruptă în minutul 65, după ce zeci de spectatori au pătruns pe teren. Doi jucători congolezi au fost agresați fizic în timpul acestor incidente. (Foto: EPA)

Fostul atacant al formației Manchester Eric Cantona, este considerat drept cel mai istoria Premier League, potrivit unui studiu ieri.

Jucătorii australieni au sărbătorit calificarea la Campionatul Mondial 2006 (Foto: EPA)D. Rodriguez și Zalayeta. Din lotul Australiei pentru dubla

Pregătirea este supervizată de antrenorul federal Zsolt Gyongyâssy, care a declarat că este mulțumit de nivelul antrenamentelor.„Vremea este bună, astfel că am putut să ne facem traseele și să avem o pregătire optimă”, a precizat Gyongyossy.Antrenorul federal a mai spus că se dorește câștigarea unui titlu european, măcar la nivelul echipei de junioare, care este deținătoarea aurului continental.

Gheorghe Chiper (Foto: epa)vele Monika Gyorgy și Camelia CsernesCki. Trei sportivi au obținut deja calificarea la JO de la Torino în probele de schi alpin. La mas

întâlnire cu Uruguayul a făcut parte și fundașul for
Pariază pe BarcelonaBucurești (MF) - Premierul spaniol, Jose Luis Rodriguez Zapatero, este convins că FC Barcelona va câștiga derbiul cu Real Madrid, programat, sâmbătă, în etapa a XH-a a campionatului Spaniei, pe stadionul Santiago Bemabeu, informează Marca. Zapatero a făcut acest pariu la Camera Deputaților, unde, înainte de fiecare meci dintre Real Madrid și FC Barcelona, se fac pariuri la care participă,

culin, Daniel Nicolae va reprezenta România în proba de coborâre. în competiția feminină, Edit Moklos va concura la coborâre și super G, iar Andreea Nărea doar în proba de super G. în competiția olimpică de patinaj artistic vor participa Roxana Luca și Gheorghe Chiper. La patinaj viteză a obținut calificarea, până în prezent, o singură sportivă, Daniela Oltean, care va concura pe distanțele de 1500 și 3000 m. Din programul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Torino fac parte 15 discipline sportive: biatlon, bob, combinată nordică, curling, hochei pe gheață, sanie, patinaj artistic, patinaj viteză, short track, sărituri cu schiurile, skeleton, schi acrobatic, schi alpin, schi fond și snowboard.
Bulgarii n-au fost drastici 
cu suporterii dinamoviștiBucurești (MF) - Patru suporteri dinamoviști din cei cinci reținuți în Bulgaria au ajuns în România, în cursul nopții de marți spre miercuri, alături de trei fani din Peluza Sud plecați pentru a-i readuce în țară, informează site-ul dinamomania.net.Potrivit sursei citate, al cincilea suporter a rămas în Bulgaria, iar doi fani dintre cei care au revenit în România se vor întoarce la Teteven pentru a fi martori în procesul acestuia. Cei patru suporteri dinamoviști au fost condam

mației FC Național, Michael Twaithe.

deputați, angajați ai instituției, precum și ziariști. Jose Luis Rodriguez Zapatero, primul premier spaniol declarat suporter al Barcelonei, crede că la pauză cele două echipe se vor afla la e- galitate, scor 2-2, iar în final se va impune FC Barcelona, cu scorul de 3-2. Partida Real Madrid - FC Barcelona va avea loc, sâmbătă, de la ora 21.00, pe stadionul Santiago Bernabeu și va fi transmisă de TV Sport.

Sabău s-au calificat, marți, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului cnallenger de la Dnepropetrovsk (Ucraina), dotat cu premii în valoare totală de 125.000 de dolari. Românii au învins, în runda inaugurală, cu scorul de 6-4, 6-4, cuplul croat Roko Karanusici / Sasa Tuksar. (Fota: EPA) <

nați, luni, la trei luni de închisoare cu suspendare, iar cel de-al cincilea este acuzat și că ar fi lovit un polițist bulgar și riscă să fie condamnat la trei ani și jumătate de închisoare cu suspendare. ■»Cinci fani ai echipei Dinamo au fost reținuți de poliția bulgară, pe 3 noiembrie, în urma unor incidente care au avut loc înainte de partida cu Levski Sofia, din cadrul Grupei F a Cupei UEFA, pierdută de formația antrenată de loan Andone cu scorul de 0-1.

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

Vând ap. 2 camere (03)
• decomandate, contorizări, balcon închis, etaj
2, zona piață, preț 13 mid. lei, negociabil. Tel. 
0740/210780.
• decomandate, Deva, bdul Decebal, bl. 22, etaj 
5/7, ap. 49, gresie, faianță, lavabil, ușă metalică, 
vedere spre parc, preț 170.000 ron, negociabil. 
Tel, 0723/992790.

.decontând leva, zona Miorița, etaj 3, 
«ârchet, contorizări, preț 850 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0721/985256.
• decomandate, zona Dorobanți, etaj 1, multiple 
îmbunătățiri, termopane, preț 45.000 euro, nego
ciabil. Tet. 0740/210780.
• Deva, Dada, bl. 20, fără îmbunătățiri, licitația în 
30 noiembrie 2005, la biroul executor Benteu 
Aron.
• Deva, zona Gojdu, etaj 1, bloc cărămidă, 34 mp, 
parchet, gresie, faianță, geam la baie, fără 
balcon, liber, preț negociabil. Tel. 227698, 
0742/564654.
• îmbunătățiri, zona Gojdu, Deva, bl. E3, preț 
negociabil. TeL 0721/384304, zilnic.
• semidecomandate, Al. Armatei, etaj 3, 
contorizări, termopane, balcon închis, parchet, 
gresie, faianță, preț 800 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0740/210780.
• semidecomandate, contorizări, ocupabil 
imediat, etaj 3, Dacia, preț 700 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0740/210780.
• gresie + faianță în baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizări, lavabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906; 
0723/829060.(Agenția imobiliară Iris)

• tării îmbunătățiri, contorizări, preț 550 mii. 
neg., tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)

• dec, parchet, bucătărie modificată, totul 
contorizat, zona Minerului, preț 820 mii. neg, tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
• zona Liliacului, dec, contorizări, ocupabil 
imediat preț 990 mii, neg, tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Băicescu Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, 
contorizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc, 
preț 1,2 mid, neg, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Progresul, et. intermediar, dec, multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat ocupabil imediat preț 1 mid, neg, tel. 
211587,0745/253662(Evrika)
• ugentzonaAI. Streiului,centrală termică, et 
intermediar, dec, îmbunătățiri, preț 510 mii, 
neg, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• oferân ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160.(Evrika)
• zona Gojdu, et 2, din cărămidă, bine întreținut, 
preț 850 mii, neg, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• etaj 3, decomandate, st 60 mp, gresie, faianță, 
contorizări, balcon, modificări interioare, Doro
banți, preț 30.000 euro, tel. 223400,0742/005228, 
0724/169303. (Casa Betania)
• etaj 2 decomandate, repartitoare, contorizări, 
boxă, balcon, luliu Maniu, preț 110.000 ron, tel. 
223400,0741/120722,072V436384. (Casa Betania)
• bd. Decebal, decomandate, parchet faianță, 
gresie, instalații sanitare noi, termopan parțial, 
contorizări, balcon. Preț 103.000 RON. Tel. 221712, 

0724-305661. (Garant Consulting)
• bd. L Maniu, etaj 3, decomandate, centrală 
termică, termopan, parchet Preț 120.000 RON. 
Tel. 221712,0724-305661. (Garant Consulting)
• Gojdu, etaj 2, circuit faianță, gresie, centrală 
termică, balcon, parchet laminat Preț 115.000 
RON. Tel. 221712, 0724-305661. (Garant 
Consulting)
• ap. 2 camere, circuit parchet balcon, et. inter
mediar, Dacia, preț 77.000 RON. Tel. 0743-549654. 
(Garant Consulting)
• vând urgent ap. 2 camere, zona Al. Crișului, 
balcon, centrală termică, amenajări. Preț 57.000 
RON. Tel. 0740-013971. (Garant Consulting)
• vând ap. 2 camere, Bejan, et. 1, semidec., 
contorizări, fără îmbunătățiri. Preț 57.000 RON. 
Tel. 224296,0788361782. (Garant Consulting)
• zona Scărișoara, sdc, apometre, balcon, 
instalații sanitare noi, acoperit cu izolație 
italiana, preț 720 mii., tel 235.208,0721.985.256. 
(Rocan3000)
• zonă centrală, et. intermediar, dec., st 55 mp, 
modificat, termopan, centrală termică, parchet, 
faianță, mobilă de bucătărie, bine întreținut, preț 
1,200 mid., tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)
• zona Uliacuhri, dec., et 1, st 55 mp, reparti
toare, balcon, buc, baie, debara, cămară, fără 
îmbunătățiri, preț 1,050 mid, tel. 235.208, 
0724.620358. (Rocan 3000)
• zona Băicescu, dec, et. 1, modificat 
îmbunătățit, apometre,-repartitoare, balcon, 
bine întreținut ocupabil imediat, preț 830 mii, 
tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)

• regent decomandate, balcon, parchet gresie, 
faianță, contorizări, st 54 mp, zona Mărăști, bloc 
de cărămidă. Preț 850 mii. lei, negociabil. Tel. 

0742/019418. (Prima-lnvest)
• legent decomandate, Deva, zona Lido, etaj 1, 
contorizări, fără îmbunătățiri, preț 1 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• regent doc, contorizări, balcon, etaj 1, zonă 
bună, preț 1 mid. lei, negociabil. Tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• Deva, zona Băicescu, et. intermediar, 
semidec, parchet apometre. Preț 850 mii. lei. 
Tel. 0254/745374, 718833, 0745-695473, 0720- 
542223. (Partener-Hunedoara)

• zona Avram lancu, amenajat occidental. Preț 
900 mii. lei, neg. Tel. 0254/745374,718833,0745- 
695473,0720-542223. (Partener-Hunedoara)

• Călan, et intermediar, dec, s 55 mp, balcon 
închis, C.T, instalații sanitare noi, ușă metalică. 
Preț 570 mii. lei, neg. Tel. 0254/745374,718833, 
0745-695473,0720-542223. (Partener-Hunedoara)
• Deva, Str. 22 Decembrie, et. 6, decomandate, 
preț 1.100.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, ultracentral, semidecomandate, etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz, contorizări, preț 
950.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746-225.726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• zona Zamfirescu, semidec, 52 mp, parchet, 
gresie, faianță, apometre, gaz 2 focuri, preț 
85.000 lei, tel. 0723-251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etaj intermediar, dec, apometre, 
gaz contorizat, repartitoare, apartament tip 
standard, interfon, preț 90.000 lei, tel. 0745-
302200,232808. (Fiesta Nora)
• zona Decebal - Piață, etaj 1, dec, 60 mp, 
termopan, centrală termică, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță, baie și bucătărie mari, 
boxă mare, tel. 0723-251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Liliacului, dec, gresie, faianță, ușă 
metalică, apometre, repartitoare, apartament 
tip standard, preț 115.000 lei, tel. 0745-302200, 
232808 (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, dec, 60 mp, 2 balcoane, 
vedere în 2 părți, etaj intermediar, modificări la 
bucătărie, ușă metalică, în curs de renovare, 
preț 105.000 lei tel. 0723-251498, 232808. (Fiesta 

Nora)
• zona Minendui, etaj 4 cu acoperiș, zonă 
liniștită, balcon închis, apometre, gaz contorizat, 
apartament tip standard, tel. 0788-165702, 
232808 (Fiesta Nora)
• zona Decebal, dec, 60 mp, 2 balcoane, unul 
închis, amenajat deosebit, vedere la bulevard 
sau schimb cu apartament 3 camere în Zonă 
bună, fără amenajări, ofer diferență, tel. 0723- 
251498 232808. (Fiesta Nora)
• zona Mărăști, etaj intermediar, dec, 
modificări, parchet, balcon închis, apometre, gaz 
2 focuri, repartitoare, preț 95.000 RON, tel. 0745- 
302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona L Maniu, parter, pretabil pentru birouri, 
cabinete de orice natură, vedere în 2 părți, 
centrală termică, bine întreținut, preț negociabil 
sau schimb cu apartament 2 camere, zona 
centrul vechi, preț 120.000 RON tel. 0723-251498 
232808. (Fiesta Nora)
• zona Liliacului, dec, fără modificări și 
amenajări, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
100.000 lei, tel. 0745-302200,232 809. (Fiesta Nora)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• zonă bună, nu contează starea, de preferat et. 
intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• urgent, Deva, zonă bună, plata imediat, tel. 
215212. (Prima-lnvest)

• zona centrală, parter, pentru privatizare. TeL 
0254/745374, 718833, 0745-695473, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• Deva, str. Bejan, parter, cu vedere la stradă, 
ofer prețul pieței, tel. 0746-225726,0254-213050. 
(Casa Majestic)
• zona L Maniu, Dorobanți, Decebal, Mărăști, 
etaj intermediar, turn maxim etaj 6, dec. cu/fară 
amenajări, se oferă preț bun cu plata pe loc 
chiar azi, este urgent, nu ezita, tel. 0745-02200, 
232808 (Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)
• balcon închis, Deva, zona Băicescu (Dacia), 
ocupabil imediat, modificat interior, preț 760 
milioane lei, negociabil. TeL 231284,0745/582117.
• decomandate, contorizări, 2 balcoane, 2 focuri 
gaz, 98 mp, etaj 1, zonă centrală, preț 1,320 mid. 
lei, negociabil. Tel. 228615.
• Deva, urgent, zona pieței, contorizări, etaj 2, 
preț 1,350 mid. lei. TeL 236510.
• Deva, zona Mihai Viteazul, decomandate, hol 
central, fără îmbunătățiri, etaj 4, acoperiș nou, 
șarpantă lemn și tablă. TeL 0741/196582.

• Sr ria, zonă bună, amenajat stil occidental, 
living, preț 1,200 mid. lei. TeL 0720/505771, 
0721/446708
• foarte urgent et. 3, zona Minerului, cu centrală 
termică în garanție, parchet laminat, gresie, 
faianță, ocupabil în timp scurt, preț 830 mii., tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Micul Dallas, de lux, et. 2, cu garaj și 
boxă, suprafață mare, baie superamenajată (cu 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg., tel. 0745/253662. (Evrika)
• zona L Creangă, et. 3, superamenajat ți finisat 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră, 
preț 64.000 euro, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona G. Enescu, et. 1,98 mp, bine împărțit, 
dec., hol mare central, gaz 2 focuri, parchet, fără 
amenajări de ultimă oră, preț 1,29 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662.(Evrika)
• etaj 3, decomandate, centrală termică proprje, 
geamuri termopan, gresie, faianță, finisaje 
moderne, Minerului, preț 30.000 euro, neg., tel. 
223400,0742/005228 0721/577366. (Casa Betania)
• T. Maiprescu, etaj 2, contorizări, repartitoare, 
parchet, balcon. Preț 87.000 RON. TeL 221712, 
0724-305661. (Garant Consulting)
• vând apJ camere semidec., Gojdu, preț 
115.000 RON. Tel. 0743-549654. (Garant 
Consulting)
• vând ap. 3 camere semidec., Al. Armatei, preț 
85.000 RON. Tel. 0743-549654. (Garant Consulting)
• vând ap. 3 camere decomandate, bucătărie 
faianțată, gresie, 2 băi faianță + gresie, C.T., 
boxă, zona împăratul Traian, preț negociabil. TeL 
0741-154401,227542 seara. (Garant Consulting)
• zona Gojdu, dec., et. 2, parchet, contorizări, 
bucătărie modificată, balcon închis, 2 băi, bine 
întreținut, preț 1,350 mid., tel. 235.208, 
0721.985.256. (Rocan 3000)
• zonă centrală, modificat din 4 camere, centrală 
termică, termopane,, living, bucătărie modi
ficată, foarte bine amenajat, et intermediar, preț 
62.000 euro, tel. 235.208, 0721.985.256. (Rocan 
3000)

• semidecomandate, contorizări, balcon închis, 
etaj 3, zona Minerului, preț 850 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• Deva, etaj 3, zonă bună, parchet, balcon, 
centrală termică, preț 790 mil.lei, negociabil. TeL 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• decomandate, contorizări, termopane, 
parchet, zonă bună, Deva, preț 1320 mid. lei. TeL 
0740/126029. (Prima-lnvest)

• urgent, dec, et 1, centrală termică, 
termopane, gresie, faianță, parchet zona 
Decebal, vedere la bulevard, preț 1,3 mid. lei, 
negociabil. TeL 0742/019418. (Prima-lnvest)
• ap. 3 cam. dec., 2 băi, balcon de 22 mp, vedere 
în 3 părți, zonă ultracentrală, parchet peste tot 
bine întreținut Preț 40.000 euro, negociabil. TeL 
211075,0745666447,0726.130.557.  (Mondial Casa)
• str. Bejan, etaj 1, gresie, faianță, 2 focuri de 
gaz, sau schimb cu 2 camere ori casă în Brănișca 
sau ȘoimUș, preț 820.000.000 ROL, negociabil, tel. 
0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, str. D. Zamfirescu, modificat, balcon 
închis, termopan, uși, instalații, obiecte sanitare, 
C.T., parchet laminat și din stejar, mochetă, 
mobilier de bucătărie și living, ventilatoare de 
evacuare mirosuri la baie și living, etaj 1, totul 
nou, s 65 mp, preț 1.500.000.000 ROL, tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, str. Carpați, parter, centrală termică, 
două băi, suprafață foarte mare, loc de parcare 
concesionat, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• zona Șofdu, etaj 2, bloc de cărămidă, neame
najat, fără modificări, contorizări apă, gaz, 
repartitoare de căldură, balcon mare închis, bine 
întreținut, vedere în 2 părți, preț 118.000 lei, tel. 
0723-251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, balcon mare închis, centrală! 
termică, parchet bine întreținut în camere și 
holuri, gresie, faianță, bucătărie modificata, 
ocupabil imediat, preț 135.000 lei tel. 0745-
302200,232808. (Fiesta Nora)
• zona A. lancu, etaj 1, dec., 110 mp, vedere în 2 
părți, 2 balcoane, parchet, preț 61.500 euro, 
negociabil, tel. 078865702,232808 (Fiesta Nora)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• in Deva, zonă bună, dec., cu sau fără 
amenajări, se oferă prețul pieței, tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)
• zona M 2, Str. Munteniei, et. 1, 2, 3. TeL 
0254/745374, 718833, 0745-695473, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)

Vând ap. 4 camere (07)
• decomandate, contorizări, parchet, 2 băi, 2 
balcoane, etaj 2, preț 100.000 ron, în Brad. TeL 
0727/212282.
• Deva, zona pieței centrale, etaj 4, bloc 
acoperit, parchet, cărămidă, centrală termică, 
interfon, ocupabil imediat, preț 39.000 euro. TeL 
233473.
• foarte urgent, decomandate, etaj 1,2 băi, 2 
balcoane, 112 mp, bloc de cărămidă, centrală 
termică, fără intermediari. TeL 0788/497895, 
228775.
• dec, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 bai, totul nou, proiect pt. 
centrală termică, preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• 2 băi, 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări,
modificat, parchet, loc rezervat pt mașină, preț 
1,400 mid., neg., tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca) • ■ - 4 -

• zona Băicescu, et 1, amenajat frumos, parțial 
termopan, semimobilat bucătărie mobilată la 
comandă, garaj, ocupabil în 2 zile, nu necesită 
nici o investiție, preț 45.000 euro, tel. 
0745/173103. (Mimason)
• zona Eminescu (pol. jud.), et. 1, dec., 112 mp, 
hol mare, 2 băi, 2 balcoane, ct preț 48000 euro, 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Banca Transilvania, et. 3, parchet 
laminat, gresie, faianță, termopan, 2 .băi. 2 
balcoane, amenajat modern recent, preț55.000 
euro, neg., tel. 0745/159608 (Mimason)
• zonă centrală, st 100 mp, dec., et. intermediar, 
CT, 2 băi, balcon, parchet în camere, ușă nouă, 
bloc din cărămidă, garaj sub bloc, preț 75.000 
euro, tel. 235.208,0724.620358 (Rocan 3000)
• zonă bună, dec., st 90 mp, 2 băi, 2 balcoane, 2 
boxe, contorizări, fără îmbunătățiri, et. interme
diar, preț 1350 mid., tel 235.208, 0724.620358. 
(Rocan 3000)
• dec, etaj 2, Deva, zonă centrală, 2 băi, 2 
balcoane, st 94 mp, centrală termică, preț 1,4 
mid. lei. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

Vând case, vile (13)

• 3 camere, in Hunedoara, Str. Pomfior, nr. 
9B, lângă Castel, bucătărie, baie superbă, 
centrală, parchet, gresie, pivniță, 2 garaje, 
canalizare, curte și grătfină 1200 mp, preț 
644)00 euro, negodabiL TeL 0254/710406, 
0788/394796.

• zona Mărăști, construcție renovată 2005, 2 
camere, hol, baie, bucătărie, curte, grădină 
ocupabilă imediat, st 480 mp sau schimb cu ap. 
2 camere+ diferență preț 73.000 euro, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• vând casă 4 camere, bucătărie, baie, C.T., 
teren 650 mp, zonă bună preț 130.000 euro. Tel. 
0741-154401,227542, seara. (Garant Consulting)
• zonă centrală, 2 camere, bucătărie, hol, baie, 
gresie, faianță CT, tavane false, spoturi, sc 80 
mp, st 453 mp, garaj, grădină curte, anexe, preț 
2,600 mid., tel. 235208,0724.620358 (Rocan 3000)
• zonă centrală, p+1, 4 cam., 3 băi, 2 garaje, 
scară interioară gresie, faianță CT, grădină 
curte, st 350 mp, renovată la cheie, preț 4,000 
mid, tel. 235.208 0721.985.256. (Rocan 3000)
• casă de vacanță zonă pitorească la 20 km dț 
Deva, fundație de piatră P-M, teren st 5000 mp, 
curent, preț 10.800 euro, negociabil, Tel. 211075, 
0747.779.751,0726.130557. (Mondial Casa)
• urgent, casă în Deva, zona Mărăști, 2 corpuri, 
bucătărie, baie, teren 830 mp, toate facilitățile, 
preț 3 mid. lei, neg., tel. 211075, 0740232043. 
(Mondial Casai

Cumpăr casă (14)
• In Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă, se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• urgent, cu grădină Deva sau Simeria, plata 
imediat. Tel. 215212. (Prima-lnvest)

Vând case la țară (17)
• 2 camere, hol, bucătărie, terasă grajd, anexe, 
800 mp, satul Sântandrei, preț 800 milioane lei. 
TeL 236655,0742/218376.
• 3 camere, bucătărie, cămară baie fosă 
septică, gaz metan, cablu tv, bucătărie de vară 
cămară șură grajd, curte betonată, grădină 
negociabil. Tel. 240473,0744/391866,0745/358656.
• casă cu grădină și anexe gospodărești, în 
Pricaz, Str. Principală nr. 151. Relații tel. 211670.

• casă din cărămidă 3 camere, anexe, 25 ari 
grădină și curte, lângă șoseaua Oradea ■ Deva, în 
satul Cărăstău, preț 18.500 euro. TeL 
0359/417755.
• casă to Chimindia, nr. 81, la șosea, preț nego
ciabil și casă în Hărău, nr. 256, curte și grădină 
0,23 ha Relații în Chimindia, la nr. 110.
• casă, cu 1750 mp teren, nelocuită în satul 
Rovina Tel. 0729/244954. Licitația 30.11.2005, la 
biroul executor Benteu Aron.
• casă 2 corpuri, la 18 km de Deva teren st 
10.900 mp, 3 camere + hol, în primul corp, garaj, 
corpul 2 cu living, bucătărie, 2 băi, centrală 
termică pe lemne, anexe, totul superb, zonă 
pitorească preț 170.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/577366. (Casa Betania)
• casă 2 camere, garaj, curte, grădină st 2100 
mp, gaz 2 focuri, apă canalizare, Băcia preț 
110.000 ron, neg. tel. 223400, 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)
• zona Măgura Certejului, construcție modestă 
cărămidă, 2 camere, hol, bucătărie, curte, 
fântână curent, curte, grădină 3600 mp, gard 
nou, bucătărie cu gresie, faianță camere podite, 
preț 500 mii., neg., tel. 0745/159573. (Mimason)
• Certej, casă bătrânească 2 camere, grajd, 
șură fântână curte, grădină 2000 mp și o 
grădină-teren agricol 1000 mp, preț 500 mii., neg, 
tel. 0745/164633. (Mimason)
• BohoH, construcție 1996 din BCA, living 32 mp, 
hol, baie, bucătărie, dormitor, fosă septică 
curte, grâoină garaj, 5000 mp, preț-1,05 mid., tei. 
0745/253413. (Mimason)
• la 7 km de Deva recomandat pensiune, 
construcție 1995, p+et m, 5 camere, bucătărie, 2 
băi, încălzire centrală fosă septică hidrofor, 
fântână teren cu pomi fructiferi, 9.000 mp, 2 
garaje, peisaj superb, preț 250.000 euro, neg., tel. 
0745/253413. (Mimason)

Vând garsoniere (19)
• Deva,zonaKogâlniceanu, cu balcon închis sau 
schimb cu Timișoara TeL 232905.
• stare bună, în Deva preț 450.000 mii., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• 2 buc, zona 22 Decembrie suprafață mare, et
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupabile imediat 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)
• oferim pt vânzare, în Deva în zone și la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• urgent sdec, zona Al. Crișului, ocupabilă 
imediat, 27 mp, contorizări, balcon închis, preț 
440 mii., tel. 0745/159608 215113. (Mimason)

• zona Mărăștiul Nou, et 2, dec., liberă, 27 mp, 
balcon, preț 748 mii., neg., tel. 0745/163445. 
(Mimason)
• zonă centrală, et. intermediar, 35 mp, parchet 
contorizări, balcon închis, ocupabilă imediat tel. 
0745/640725. (Mimason)
• etaj intermediar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 

0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 1, dec., balcon închis, contorizări, vedere 
la stradă Zamfirescu, preț 75.000 ron, tel. 223400, 
0740/914688 0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 2, dec., gresie, faianță apometre, Dacia, 
Deva, preț 58.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• Mărăștiul Nou, decomandate, faianță, gresie, 
parchet, contorizări, balcon, instalație italiană 
Preț 63.000 RON. Tel. 221712,0724-305661. (Garant 
Consulting)
• Zamfirescu, etaj intermediar, decomandate, 
balcon, apometre, repartitoare. Preț 75.000 RON. 
TeL 221712,0724-305661. (Garant Consulting)

• 22 Decembrie, etaj intermediar, decomandate, 
baie și bucătărie, apometre, 21.500 euro, tel. 
0745-367893. (Garant Consulting)
• bd. luliu Maniu, etaj intermediar, semidec., s 
30 mp, baie și bucătărie, balcon, termopane, 
contorizări, 17.000 euro, tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• b-dtd Decebal, etaj 7, dec., amenajată 21.000 
euro, tel. 0745-367893. (Garant Consulting)
• vând garsonieră semidec., apometre, balcon, 
etaj intermediar, Gojdu, preț 65.000 RON. Tel. 
0743-549654. (Garant Consulting)

• urgent, zona Decebal, etaj intermediar, 
balcon, contorizări (apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare), amenajări. Preț 79.000 lei RON. Tel. 
0740-013971. (Garant Consulting)
• confort 1, decomandate, suprafață de peste 
35 mp, contorizări, ocupabilă imediat, bl. 15, bd. 
Decebal. Tel. 0741-154401,227542, seara (Garant 
Consulting)
• zonă centrală semidec., contorizări, fără 
îmbunătățiri. Preț 64.000 RON, negociabil. Tel. 
224296,0788-361782. (Garant Consulting)
•zona Dorobanți, et. intermediar, dec., st 47 mp, 
2 balcoane, gresie, faianță totul contorizat, preț 
860 mii., tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, et. intermediar, st 47 mp, dec., 
parchet, bine întreținută preț 850 mii., tel. 
235.208,0721.985.256 (Rocan 3000)
•zona Eminescu, et. intermediar, balcon închis, 
apometre, gaz contorizat, bine întreținută preț 

550 mii., tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, st 30 mp, neamenajată et inter
mediar, balcon închis, preț 650 mii., tel. 235.208, 
0721.985.256. (Rocan 3000)
• Deva, zona Decebal, gresie, faianță apometre, 
balcon închis. Preț 750 mii. lei. Tel. 0254/745374, 
718833, 0745-695473, 0720-542223. (Partener- 
Hunedoara)
• zona Micro 6-sud, bucătărie, baie, zugrăvit, 
ușă ștejar, cabină duș, convertor, boiler. Preț 250 
mii. lei. Tel. 0254/745374, 718833, 0745-695473, 
0720-542223. (Partener-Hunedoara)

• Micro 2, balcon închis, 40 mp, boiler, 
apometre, convertor, faianță geam-baie. TeL 
0254/745374, 718833, 0745-695473, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• zona 22 Decembrie, etaj 3, dec., balcon, 
parchet, gresie, faianță contorizări, preț 75.000 
lei, tel. 0745-302200,232808. (Fiesta Nora)
• zona Eminescu (poliția județ), etaj interme
diar, dec., 40 mp, confort 1, balcon, vedere la 
stradă parchet gresie, faianță renovată recent 
amenajată și modificată contorizări, preț 83.000 
lei, tel. 0745-302200,232808. (Fiesta Nora)
• zona Dada, etaj 3, dec., parchet, gresie, 
faianță contorizări, preț 51.000 lei, tel. 0723-
251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etaj 1. semidec., parchet, instalații 
sanitare și electrice noi, contorizări, tel. 0723-
251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Dorobanți, etaj 4 cu acoperiș, posibilitate 
de mansardare, dec., 40 mp, garsonieră tip stan
dard, preț 81.000 lei, tel. 0745-302200, 232808. 
(Fiesta Nora)

Cumpăr garsoniere (20)
• In zonâ liniștită de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata imediat. Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• In zonele: Libertății, I. Creangă Teatru, cu sau 
fără centrală termică TeL 0254/745374,718833, 
0745-695473,0720-542223. (Partener-Huneoara)
• Deva, Micro 15, sau Dacia, ofer prețul pieței, 
tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

• urgent, zona piață Decebal, I. Maniu, 
Zamfirescu, dec./semidec„ cu balcon, se oferă 
plata imediat, tel. 0723-251498.232808. (Fiesta 
Nora)

Vând terenuri (21)
• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara Tel. 
0254/211124.
• 1000 mp, zona Deva, pentru construcție casă 
cabană facilități gaz, curent. Tel, 0726/158688.
• 2300 mp teren intravilan, în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement, case vacanță TeL 227242.

• două parcele teren pentru garaj, preț 30 euro 
mp, Deva, Str. Cernei, nr. 10. TeL 0723/288282.
■ intravilan Bâda, pentru construcție casă, st 
3800 mp, preț 5 euro mp, negociabil. Tel. 
0722/161644.
• intravilan In Tâmpa, 1 km de Simeria, st 1700 
mp, fs 17 m, gaz, curent, apă canal, preț 6 euro 
mp. Tel. 0354/402235,0726/118427,0721/818917.
• intravilan, 1500 mp, fs 23 m, zona fabricii de 
mătase Matex Deva, acces la toate utilitățile, 
preț 30 euro mp, negociabil. TeL 0745/096675, 
218308,212057.

• MravBan, 23 ari în Uroi; 2 parcele teren 10 ari 
și 12 ari în Cărpiniș, 1 ha pădure zona Cărpiniș. 
TeL 260582 după ora 20 sau 0741/253791.
• intravilan, 3600 mp, în Băcia toate facilitățile; 
apă canalizare, gaz, curent, preț 5 euro mp, fără 
intermediari. TeL 0724/388452.
• intravilan, pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poarta 
Tel. 220269,0746/029058.
• intravilan, pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, gaz, curent la poartă Tel. 
220269 sau 0746/029058.
• toc de casă Hunedoara 3516 mp, fs 22 m, apă 
gaz, curent, loc drept, zonâ liniștită preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.
• urgent, 750 mp, fs 35 m, livadă de pomi la 
drum, zona Vețel, ideal pentru cabană preț 15 
euro mp. Tel. 223555,0742/290024.
• In Deva, mai multe parcele, zonă rezidențială 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel.. 211587,r: 
0745/253662. (Evrika)
• ocazie! pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• intravilan, intersecția Sântuhalm-Hunedoara 
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, preț
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)
• zona Simeria, după pod, 2500 mp, fs 9m, lâ 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
• intravilan, ZâvoL 3500 mp, 2 fronturi stradale, 
fs 70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070106, 0726/195925. (Imob 
Eurobusiness)
• zona Dada, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)

• intravilan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
• intravilan, in Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euțo/teli’ 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)

|

• intravilan, In zonă industrială st 7860 mp, front 

stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trafo la 150 metri, apă curentă în spatele! 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg., tel; 
223400,0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)!
• intravilan, la DN7, în zonă industrială st 
150.000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acceȘ 
din 2 părți, zona Sîntandrei, preț 12 euro/mp. Teii 
223400,0724/169303,0740/914688. (Casa Betania):
• 140 parcele, din care vândute sunt 80, în zon^ț 
rezidențială cu suprafețe de 480-680 mp, Devaj 
preț 16-19 euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (Casa Betania)
• intravilan, In zona de locuințe Zăvoi, st l.OOd 
mp, front stradal 18 m, toate facilitățile. Preț 3| 
euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 0742/005221 
(Casa Betania)
• intravilan, la DN 7, Sîntandrei, st 3315 mp, fron 
stradal 18 m, toate utilitățile, preț 31 euro/mț 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. (Cas 
Betania)
• 2 parcele cu st 646 mp fiecare, în zona M3
Sadoveanu (Zăvoi), gaz metan și curent electrici 
în zonă preț 37 euro/mp, tel. 2234001 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania) 1
• intravilan, In zonă industrială (zona Macon),! 

st 4 ’80 mp, front stradal 30 m, toate facilitățile) 
preț 11 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/9146881 

0724/169303. (Casa Betania)
• intravilan, st 600 mp, toate facilitățile, Deva; 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 2234003 
0721/577366,0742/005228. (Casa Betania) |

• intravilan, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități,) 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 2234001 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania) j

• intravilan la DN 7, în zonă industrială la ieșirea) 
din Deva spre Simeria, st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg., tel* *.  
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, la DN7, Deva, st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania)

• intravilan st 605,9 mp, front stradal 22 m. PUZ 
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială 
preț 18 euro/mp, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• urgent, intravilan, 585 mp, zonă rezidențială 
preț 14 euro/mp, tel. 0740/173103. (Mimason) ;
• toc de casă la preț fără concurență 570 mp; 
preț 300 mii., tel. 0745/640725. (Mimason)
• Pe DN7, în Deva, 3600 mp, fs 30 m, facilități, 
preț 33 euro/mp, tel. 0740/173103. (Mimason)

• in Tâmpa, 1450 mp, fs 30 m, intravilan, cu * 
construcție veche pe teren, toate facilitățile, apăă 
curent în curte, gaz la poartă preț 9 euro/mp; 
tel, 0745/163445. (Mimason)
• loc de casă 710 mp, fs 20 m, zona 700, Deva,’ 
preț 400 mii., tel. 0745/164633. (Mimason)
• vând teren Bretea Mureșană st 87 ari. Preț 
8700 RON. Tel.224296, 0788361782. (Garant 
Consulting)

• zona Sântuhakn, st 85.000 mp, fs 200 mp, acces 
din 2 părți, utilitățile sunt în apropiere, la dn 7, 
ideal pentru construcții case, preț 20 euro/mp, 
tel. 235.208,0724.620358. (Rocan 3000)
• zonâ bună intravilan, st 5.100 x 3, apă gaz] 

curent, canalizare pe teren, fs 75 mp, acces auto) 
ideal pentru construcții case, panoramă extra
ordinară preț 33 euro/mp, tel. 235.208, 
0724.620358. (Rocan 3000)
• zonâ biată intravilan, st 22.000 mp, fs 100 m;

• casă in Deva ultracentral, 3 camere, 
bucătărie, baie, cămară, 2 holuri, centrală gaz, 
curte, grădină, garaj, magazie. Informații tel. 
0254/212569.
• zona Ceangăi, necesită investiții, 770 mp, cu 
toate facilitățile, gaz, apă canalizare, 
construcție modestă preț 1,7 mid., tel. 
0745/164633. (Mimason)
• vita, construcție 2000, pe 2 nivele, pe 
bucătărie, baie, 2 dormitoare, sală biliard, hol, et. 
cu baie, bucătărie, 3 dormitoare, hol, ct, curte, 
garaj, grădină zona Vulcan, merită văzută preț 
230.000 euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
• in Simeria, DN7, 2 dormitoare, sufragerie, 
living, bucătărie, baie, curte pavată cu dale, 
piscină sc 127 mp, st 1200 mp, termopane, ct, 
amenajări actuale și moderne. Se vinde 
mobilată la cheie, preț 95.000 euro, neg, tel. 
0745/253413. (Mimason)
• zona peste linie, construcție nouă parter, et., 
mansardă parter cu cameră hol, baie, 
bucătărie, garaj, etaj - 3 dormitoare, 3 balcoane, 
baie, mansardă necompartimentată sc 100 
mp/nivel, st 770 mp, ct, termopane, preț 115.000 
euro, neg, tel. 0745/159573. (Mimason)

acces auto, utilitățile sunt în apropiere, la DN7J 
Preț 20 euro/mp, tel. 235.208, 0724.620358.1 
(Rocan 3000) j
• Intravilan, dn 7, fs 43 mp, șt 3Q50 mp, posi-i 
lilitâfi apă gaz, curent, la 2 km de Deva, preț 37! 
euro/mp, negociabil. Tel, 0740/126029. (Prima-’ 
invest)
• intravilan, st 4200 mp, fs 30 mp, posibilitate!
apă gaz, curent, la dn Deva - Hunedoara, preț 
14 euro/mp, negociabil. Tel. 0740/126029. (Primai 
Invest) I

• urgent, ladn 7,zonasere Sântandrei,2850 mp; 
deschidere mare, toate facilitățile aproape, preț 
20 euro/mp. TeL 0722/564004, (Prima-lnvest) I
• intravilan, 950 mp, fsiam, zona Vulcar paj
gaz, curent, preț 30 euro/mp, negociabil. Tel] 

0722/564004. (Prima-lnvest) I
• intravilan, vizavi de PetrOm, st 2250 mp, fs 9 mj
apă gaz, curent, 2 drumuri de acces, preț 9 
euro/mp, tel. 211075, 0745666447, 0726130553 
(Mondial Casa) 1

• intravilan, ZâvuL M. Sadoveanu, st 2600 mp, fs 
20 m, acces auto, gaz, apă curent ideal 
construcție casă sau 4 parcele a 650 mp. Preț 35 
euro/mp. Tel. 211075,0740/232043,0726/13055» 
(Mondial Casa)

Cumpăr teren (22)
• Urai, Rapolt sau împrejurimi, cu acces la
șosea, apă curentă energie electrică și gaz, 
minimum 5000 mp. Nu surit agenție imobiliară 

TeL 0720/400446. (
• urgent, 5 hectare, intravilan, la șosea, Deva 
sau împrejurimi, plata imediat. TeL 215212. 
(Prima-lnvest)
• extravilan, arabil, oriunde în județul Hune
doara sau în România, cu suprafața minimă de 
10 ha, tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• extravilan, situat între Deva și Hunedoara st 
între 2000 șl 4000 mp, ofer prețul pieței, tel. 0746r 

; 225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
•cumpăr teren intravilan (min 1000 mp) saiț 
spațiu comercial (500 mp), în Deva, situate pe 
DN 7, între gară și sediul Volvo, ofer prețul 
pieței, tel. 0746-225726, 0254-213050. (Casa) 
Maiesticl

vând spații comerciale (25)
• Deva, 34 mp, contorizări, centrală termică) 
acces din bulevard, preț 38.000 euro, negociahih 
Tel. 0745/300812.

• hală pe DN 7, Deva, 720 mp, construcție nouă 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 m, toatq 
utilitățile, acces la DN7, preț neg., tel 
0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusiness)
• zona L Creangă 50 mp, toate facilitățile, pre! 
45.000 euro, neg., tel. 0741/070106,0726/195925 
(Imob Eurobusiness)
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j.
șzona 1 Decembrie, st 117 mp, 3 grupuri sanitare 
amenajate, scară interioară, gresie, faianță, 
termopane, centrală termică, acces din două 
părți, tavane false, spoturi, bine amenajat Preț 
Vânzare 250.000 euro sau preț închiriere 15 
euro/mp+TVA, tel. 235.208,0724.620358. (Rocan 
3000)
«zona 22 Decembrie, st 220 mp, termopane, aer 
condiționat grup sanitar, tavane false, acces din 
două părți, vad foarte bun. Preț vânzare 250.000 
'euro fix, tel. 235.208,0724.620358. (Rocan 3000)

• zonă ultracentrală, st 50 mp, amenajat, grup 
sanitar, vad deosebit încălzire, preț 46.000 euro, 
tel. 211075, 0726130557, 0747.779.751. (Mondial 
Casa)

Vând alte imobile (27)
’• urgent, 42 mp, spațiu de producție, Deva, apă, 
gaz, curent, preț 6000 euro, negociabil. Tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)

Imobile chirii (29)
• închiriez vilă p+1,4 camere, scară interioară, 
living 45 mp, 2 băi, bucătărie, pivniță, garaj 
încălzit curte, grădină, bucătărie vară, zona 
cetate, ideal locuință sau sediu firmă. Tel. 
249047,0721/192684.
• ofer pentru închiriat hală, st 370 mp, 
termopane, birou, vestiar, centrală termică, 
Curent trifazic, teren 600 mp, la DN 7, preț 1200 
euro/lună Tel. 223555,0742/290024.

• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, mobilat, centrală termică, zona 
pârii Deva, preț 230 euro. Tel. 0740/210780.
4 ofer spre închiriere apartament 2 camere, 

nemobilat zona Progresul, preț 80 euro/lună, 
negociabil, plata anticipat. Tel. 213994.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
Ultracentral, mobilat utilat centrală termică, 
preț 150 euro. Tel. 0740/315050.
• ofer spre închiriere casă 2 camere, zonă ultra
centrală, mobilată, utilată, curte, preț 250 euro. 
Tel. 215244,0740/315050.
• ofer spre închiriere garsonieră bdul Decebal, 
mobilată, utilată, ocupabilă imediat preț 100 
euro/lună. Tel. 0745/582117.
• ofer spre închiriere, în Deva, birouri, st 75 mp, 
etaj 1, zonă ultracentrală, grup social, centrală 
termică, preț negociabil. Tel. 0744/561810, 
0745/096675,218308.

• ofer spre închiriere spațiu comercial, 
ultracentral, amenajat 50 mp, în municipiul 
Brad. Tel. 0740/239234.

• ofer spre închiriere, în Deva, ultracentral, 
șpațiu pentru producție, servicii sau comerț, 70 
mp, gaz metan, curent trifazic, centrală termică, 
preț 5,5 euro mp, negociabil. Tel. 0744/561810, 
0745/096675,2183008.
• ofer garsonieră mobilată, zonă centrală, 
complet mobilată, zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer ganonfeiă dec, mașină de spălat aragaz, 
frigider, mobilă nouă, tel, Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
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(34202)

• ofer ap. 2 camere, dec, contorizări, preț 120 
euro/lună, tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
• ofer vilă mobilată, garaj, piscină, preț 1000 
euro/lună, tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
•ofer ap. 2 camere, gresie, faianță, podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsonlară mobilată și utilată, zonă 
centrală, preț 90 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer cameră în zonă bună. Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• garsonieră, conferi 1, mobilată complet, 
aragaz, frigider, mașină de spălat, tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• garsonieră, semlmobllată, contorizări, zonă 
bună, preț 100 euro, negociabil, tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap 2 cam., stil occidental complet mobilată și 
utilată, CT, termopane, 2 tv color, preț 300 euro, 
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. complet mobilat, contorizări, 
amenajat, modern, aragaz, frigider, zonă bună, 
preț 150 euro, tel 0722/209906; 0723/829060. 
(Agenția imobiliară Iris)
• ap. 2 cam., dec, complet mobilat, mașină 
spălat, dormitor complet, preț 150 euro, nego
ciabil, tel. 0722/209906; 0723/829060.(Agenția 
imobiliară Iris)

• ap. 2 cam. semimobilat, contorizări, reparti
toare, preț 100 euro, tel 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)

• ap 3 camere, semidecomandate, nemobilat, 
contorizări, preț 120 euro, negociabil, tel. 
0722/209906; 0723/829060.(Agenția Imobiliară 
Iris)
• caut îngâni garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)mobilat, pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer vilă supermobilată, cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt. cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• m oferă garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva, 
(ne)mobilat, prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• apartament 3 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat, mobilat, 
modem șl utilat cu aragaz, frigider, tv color nou, 
situat în spatele pieței centrale, preț 220 
euro/lună tel. 223400,0721/436384,0742/005228. 
(CasaBetania)
• ofer spațiu comercial, zona Dacia, 55 mp, 
amenajat, preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)

S.C.CETATE S.A. Deva
aflată în procedură de lichidare judiciară, în condițiile Legii nr. 
64/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

ce face obiectul dosarului nr.1736/2002, aflat pe rol la Tribunalul 
Hunedoara,! reprezentată prin lichidator S.C. CONTAUDIT

EVALEX S.R.L. Deva, anunță vânzarea la LICITAȚIE PUBLICĂ a 

următoarelor bunuri:

- moară de porumb Brad;

- moară de grâu Ilia; -.....-
- fabrică de pâine Simeria.
Licitația va avea loc la sediul Tribunalului Hunedoara, din Deva, 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, sala 203, etaj 2, astfel:
-în data de 24.11.2005, ora 12, pentru Moara Brad. în caz de nead- 
judecare, licitația se va relua la datele de 30.11.2005 și 08.12.2005. 
-în data de 25.11.2005, ora 12, pentru Fabrica de pâine Simeria. în 

caz de neadjudecare, licitația se va relua la datele de 02.12.2005 și 
O9.12.2OO5.
-în data de 05.12.2005, ora 13, pentru Moara Ilia. în caz de nead
judecare, licitația se va relua la datele de 12.12.2005 și 19.12.2OO5. 
Informații suplimentare la tel. 0254/233081; 0723/154641.1345901

ANUNȚ
Primâria Comunei Ghelari,
cu sediul în localitatea Ghelari, str. Rusca, nr. 5, județul 
Hunedoara, scoate la licitație publică terenul identificat 
prin C.F. nr. 23 al loc. Govăjdia, topo 245, 246, 267, în 
suprafață totală de 2446,046 mp.
Licitația va avea loc în data de 02-12.2005. Relații supli
mentare se pot obține la numerele de telefon 
0254/735201,0254/735272,0741/078784. (34580)

• ofer spațiu comercial, zona I. Creangă preț 15- 
20 euro/mp, neg., tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona l. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta, toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobusiness) •
• de închiriat hală pentru depozitare, zona Mihai 
Eminescu, st 120 mp, parțial încălzită înălțime 
de 4,80 m, parcare, păzită Preț 7 euro/mp +TVA 
neg., tel. 235.208,0724.620358. (Rocan 3000)
• ofer pt închiriere garsonieră Deva, dec., zonă 
bună, etaj intermediar, complet mobilată și 
contorizată preț 80 euro/lună Tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)
• ofer pt închirere garsonieră complet mobilată 
și contorizată în Deva, preț 80 euro/lună Tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• ofer pt închiriere ap. 2 camere, contorizat și 
mobilat, zona pieței, preț 120 euro/lună Tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)

• ofer pț închiriere ap. 2 camere, complet 
mobilat și contorizat în Deva, preț 100 euro/lună 
Tel. 0721/055313. (Prima-lnvest)
• închiriez ap3 camere, zona Teatru, etaj inter
mediar, centrală termică semidec., mobilat Preț 
120 euro/lună neg. Telefoane 0254/745374, 
718833, 0745-695473, 0720-542223. (Partener- 
Hunedoara)
• ofer pt închiriat ap. 2 cam. dec., zona piață, 
mobilat, utilat occidental, termopan, centrală 
termică totul nou, preț 250 euro. Tel. 2110750, 
0745666447,0726130557. (Mondial Casa)
• ofer pt închiriat garsoniere, zonele Dorobanți 
șl Kogălniceanu, mobilate, utilate, decoman
date, etaj 2. Preț 100 euro. Tel. 211075, 
0726130557,0747779751. (Mondial Casa)

• ofer pt închiriat ap. 2 cam. dec., zona I. Maniu, 
etaj intermediar,, mobilat, totul nou, automată 
aragaz, frigider, mobilier bucătărie cu toate 
dotările, centrală termică termopan peste tot, 
lamelar, gresie, faianță baie renovată garaj. 
Preț 300 euro, se închiriază și în regim hotelier, 
preț 20 euro/zi de persoană (Mondial Casa)
• ofer ap.2cam, mobilat, utilat,zona Gojdu,etaj 
2, contorizări. Preț 100 euro. Tel. 211075, 
0726.130.557,0745.666.447. (Mondial Casa)

Auto românești (36)
• vând Dada 1310 break, af 1987, preț 750 euro, 
negociabil. Tel. 0724/053249.
• vând Dada break 1310 CL, af 1996, culoare 
roșu metalizat 21007. Tel. 0744/409692.
• vând Ifada Solenza, af 2004, în garanție, 
metalizat, km puțini sau schimb cu Dacia plus 
diferență TeL 747266.
• vând An*  243 D, motor Brașov plus remorcă 13 
tone, stare bună, acte la zi, preț 9.900 ron. Tel. 
245874,0723/335189.

Auto străine (37)
• vând CHroen C5, HDI, D. Climatronic, închidere 
centralizată cu telecomandă, radio cd, geamuri 
plus oglinzi electrice, abs, servo, 8 airbag, 
consum 65%, preț 10850 euro, computer bord. 
Tel. 0722/693683.
• vând Flat 131 Mirafiori Diesel, af 1983, 
tamponat aripa stângă sau pentru piese de 
schimb, preț negociabil. Tel.0723/382534, 
0726/251731.
• vând foarte urgent BMW 525 D, af 2004,50.000 
km reali, toate opțiunile sau schimb cu imobil în 
Deva, rog seriozitate. Tel. 0743/487710.
• vând Opel Agila, af 2001, Euro 4, extrase full 
sau schimb cu Matiz, Cielo sau Dacia, plus 
diferență. Tel. 0745/789789. 

• vând Opal Corsa 1.0,12 V, af 2001,973 
cmc, benzină, 5,6 1/100 km,' abs, eps, 4 
airbag, înmatriculat persoană fizică, albas
tru, trapă, radio casetofon Blaupunkt cu 6 
boxe, preț 5.900 euro, neg. Tel. 0722/751552.

• vând Renault 21, af 1987, VT 2007, injecție, 
geamuri electrice, preț 6500 ron, negociabil. Tel. 
0745/639022,226209.
• vând Renault Safrane 2,1 TD, af 1994, central, 
telecomandă, geamuri și oglinzi electrice, jenți 
Al 15“, cass, boxe, numere Franța, preț 2300 euro. 
Tel. 0723/227569.
• vând Seat Cordoba, 1998, motorină, aer 
condiționat, airbaguri, geamuri electrice, stare 
perfectă, bonus oTtcit cu motor VW omologat, 
acte la zi, preț 7300 euro. Tel. 0724/560870.
• vând Volvo V40,1,9 TDI, af 2001, full-electric, 
MP3 plâyer, jenți 18 inch Al, înmatriculat, preț 
11.000 euro. Tel. 0723/301857.

Camioane, remorci (39)
• vând autoutilitară Renault Trafic, benzină, 
înmatriculată, af 1988, VT 2007, stare tehnică 
foarte bună, preț 2850 euro, negociabil. Tel. 
0745/096675,0744/561810,218308.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând 4 tractoare germane, cu 3 și 4 pistoane, 
stare bună de funcționare, preț 2500 euro ■ 3300 
euro, negociabil. Tel. 0724/053231.
• vând tractor U 445 cu cabină, cauciucuri noi, 
instalație electrică nouă, motor standard. Tel. 
0742/074162.

• vând comblnator pentru tractor 650, preț 
negociabil. Tel. 264257.
• vând mașină recoltat porumb. Tel. 
0724/399269.
• vând plug nou sau second-hand, import, 
pentru tractoare 15 - 65 CP. Tel. 731494.

Moto-velo (41)
• vând bicicletă BMX, nouă, preț 2,5 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0741/003074.

Piese, accesorii (42)
• vând 2 planetare, delco complet cu fișe, 

î mască, ochelari, de Dacia 1300, toate noi, în țiplă
și caroserie VW break, af 1984, cu geamuri și 
parbriz. Tel. 0747/223733.
• vând curele de piele pentru mașini de cusut 
casnice. Tel. 224182,0723/499284.
• vând piese din dezmembrarea unui motor de 
tractor 45 CP, nemțesc, în 4 pistoane, și cositoare 
laterală Tel. 0726/022417.

Mobilier și interioare (47)
• vând dulap cu 2 și 3 uși, pat cu ladă frigider 
Arctic mare, aragaz mic cu cuptor, tv alb negru, 
haină piele bărbați, neagră 48, prețuri negocia
bile. Tel. 0742/618968.
• vând geamuri cu sticlă în stare foarte bună 
Tel. 0726/158688,
• vând masă panel furniruită 0,7/0,7 m și 4 tabu
rete rotunde, toate stare perfectă preț nego
ciabil. Tel. 220025.
• vând pătat metalic pentru copii, stare foarte 
bună cu bai'dachin, perdeluță leagăn, saltea, 
apărători, roți, preț 170 ron. Tel. 0740/953297.

• vând urgent 2 covoare persane 2,5/3 m, 70 ron 
bucata, fotoliu, 75 ron, mobilă bucătărie cu 
sertare și masă 120 ron, negociabil. Tel. 223405.
• vând urgent mobilă: canapea extensibilă 
masă extensibilă furnir mahon, 6 scaune 
tapițate, masă sufragerie extensibilă birou elev, 
bucătărie suspendată, 4 scaune, mască 
chiuvetă mobilă hol. Tel. 218084,0743/211074, 
0724/643045.
• vând ușă de intrare, nouă ramă pvc, culoare 
albă cu geam termopan, 230/90 cm, import 
Germania, deschidere pe stânga, preț 200 euro, 
negociabil, inclusiv feroneria. Tel. 0745/096675, 
0744/561810,218308.
• vând ușă nouă cu tocuri late, furnir stejar, 
735/2000 mm, deschidere dreapta, import 
Germania, preț 80 euro, negociabil. Tel. 
0745/096675,218308

• vând mobilă de bucătărie, stare foarte bună 
preț 490 ron, negociabil. Tel. 0723/089146.

Televizoare (48)
• vând tv color Electronic, diag. 37 cm, 2 
milioane lei; masă de bucătărie cu 2 scaune, 
800.000 lei. Tel. 214814.
• vând tv Panasonic, model 2002 și amplituner 
Grundig și Sony. Tel. 218234 seara, 0745/253413.

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

• vând convenabil video Panasonic, preț 35 
milioane lei. Tel. 221431, seara. ,

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând două aparate foto, Smena 8 rusesc și 
Olympia japonez, prețuri convenabile. Tel. 
0747/223733.
• vând Nokia 2300, stare perfectă preț 180 ron. 
Tel. 0723/227569.
• vând Nolda 3200, stare perfectă preț 180 ron. 
Tel. 0723/227569.
• vând telefon Siemens A 35, stare foarte bună 
SB 3 ■ 4 zile, preț 65 ron. Tel. 0721/985256.
• vând telefon Siemens A 50, stare foarte bună 
baterie bună preț negociabil. Tel. 222902, 
0722/375315.

Calculatoare și accesorii (51)
• vând calculator AMD Semprom 2800, memorie 
512 DDR, DVD RW, CD RW, HDD 160 GB, TV tuner, 
monitor 17 inch, plat, imprimantă preț 14 
milioane lei. Tel. 0741/003074.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând cojoc damă culoare neagră, preț 150 
ron; haină piele 3/4, culoare roșie, mărimea 44 ■ 
46, preț 150 ron, și cojoc copii, mărimea 38 ■ 40, 
pentru băieți, modern, preț 100 ron. Tel. 215885, 
0724/373593.
• vând convenabil schiuri Blizzard, 1,8 m, cu 
legături si clăpari Nordica împreună preț 2,3 
milioane lei. Tel. 221431, seara.

• vând palton, lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54 ■ 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
și o fustă piele, nouă nr. 38 ■ 40, preț negociabil, 
tel. 212272,0723/732560.

Materiale de construcții (53)
• vând amantleri pentru fier-beton (pureci). TeL 
0723/27569,21466

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând diferite numere din revistele Chip și 
Level la jumătate din prețul de pe copertă Tel. 
712274,0744/546801.

Electrocasnice (56)
• vând mașină de spălat manuală rusească 
cuvă plastic, 150 litri și suport metalic, preț 
convenabil. Tel. 220025.

CONNEX O
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COMUNICAT DE PRESĂ

Proiectul Centrul Regional pentru Instruire 
Antreprenorialâ se apropie de final

Proiectul Centrul Rezonai pentru Instruire Antreprenorialâ din cadrul programului de finanțare 
al UNIUNII EUROPENE - Phare 2002 Coeziune Economică și Socială Schema de Finanțare Nerambursabilă „Dezvoltarea Resurselor Umane” șe apropie de final, urmând să-și continue 
existența prin alte activități similare - cursuri de antreprenoriat și consultanță - care de această 
dată se vor adresa întregului mediu economic din zona de acoperire.

Centrul Regional pentru Instruire Antreprenorialâ va funcționa în cadrul Direcției Formare și Perfecționare Profesională a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara și va 
continua să colaboreze cu Camerele de Comerț Caraș-Severin și Hunedoara, partenere în 
proiect.

După finalizarea cursurilor s-a trecut la ultima activitate cuprinsă în proiect și anume acordarea de consultanță gratuită persoanelor interesate din zonele defavorizate din județele Timiș, 
Caraș-Severin și Hunedoara, activitate care va continua până la sfârșitul lunii noiembrie.

Soiuhi Inlwgrcrift IT*C

Consultanța solicitată se referă la constituirea de societăți comerciale, documente necesare și diverse probleme ce stau în atenția firmelor existente și care au nevoie de sprijin pentru 
i dezvoltarea și consolidarea afacerilor în contextul socio-economic existent și în perspectiva 
• anului 2007, anul aderării României la Uniunea Europeană.< Obiectivele propuse a fi realizate prin proiect au fost îndeplinite până în prezent în proporție 

de 100%, unele chiar fiind depășite, și se preconizează ca și activitatea de consultanță să 
1 atingă parametrii estimați.

Persoanele interesate din zonele țintă încă mai pot beneficia de activitatea de consultanță 
oferită și ne pot contacta la:‘ Camera de Comerț și Industrie Hunedoara din Deva, Str. 1 Decembrie nr. 23, cod postai 330025, tel.: 212924,216792, fax: 218973, e-mail: cdhd@mail.recep.ro. www.ccihd.recep.ro Camera de Comerț, Industrie șl Agricultură Timișoara - Centrul Regional de Afaceri al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara din Bd. Eroilor de la Tisa, nr. 22, camera 104,

' tel./fax: 0256-219171, E-mail: cfpp@cciat.ro. cciat@cciat.ro. Website: www.instru-

Proiect finanțat de
JNIUNEA EUROPEANA

Uniunea Europeana acordă României expertiză și sprijin financiar în vederea pregătirii pentru aderare, prin 
programe specifice: Phare, Ispa și Sapard. Sectoarele beneficiare variază de la dezvoltare regională și sprijin 
pentru IMM-uri, până la investiții in infrastructura de mediu și transport șl dezvoltare rurală.
Suma anuală totală a fondurilor nerambursabile acordate României prin cele trei programe este în creștere, 
de la cca 660 de milioane de Euro în 2003, la peste un miliard de Euro în 2006. Gestionarea acestor fonduri 
este realizată de autoritățile române de resort, sub coordonarea Ministerului Finanțelor Publice.
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Șl PENTRU ASTA, LA FIECARE NOU ABONAMENT, 
ii FIECARE ZI, PRIMEȘTI Ui CADOU LA ALEGERE! 
SĂPTĂMÂNAL-UN TELEFON BENQ 670C CU CAMERĂ; ÎNCORPORATĂ! 
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• vând congelator Arctic, 5 sertare, stare foarte 
buni, preț 23 milioane lei. Tel. 221431, seara.
• vând frigider 320 I sub licență Zanussi, 
dezghețare automată, 3 milioane lei, și tv color 
Goldstar cu telecomandă, 3 milioane lei, ambele 
stare bună. Tel. 214814.

• vând frigider Arctic 240 litri și mobilă compusă 
din vitrină cu oglinzi, bibliotecă cu ladă, masă cu 
6 scaune tapițate, carpete, covoare, preț nego
ciabil. Tel. 224325.
• vând ladă frigorifică 5 sertare, preț 3,5 
milioane lei, negociabil. Tel. 0727/373757.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

—donăm xpre adopție un pisoi negru, castrat, 
®tilt, 7 kg, foarte frumos și cuminte, educat, cu 
carnet de sănătate, numai unor iubitori de 
animale, din Deva Tel. 225044,0723/973283.
• vând fân și otavă din anul 2005, Deva Tel. 
0726/158688.

Instrumente muzicale (60)
• vând orgă Keyboard Roland E15, putere 2x5 
W și difuzoare încorporate, secție ritmică, acom
paniament pian excelent, strings, brass și efecte 
excelente, preț convenabil. Tel. 0747/223733.
• vând plan vienez „Wirth", coadă scurtă, placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate. Tel. 221431, 
seara

Altele (61)
• cumpăr europalețl. Tel. 0726/379220, 
0745/662433.
• cumpăr lăzi plastic deșeu, paleți. Tel. 
0723/301857.
• oferim la prețuri mici siropuri concentrate 
pentru consum casnic, sifonerii, dozatoare TEC, 
îmbuteliate sau vrac (la butoi), Deva Tel. 235320, 
0745/096675.
• vând 2 covoare basarabene, superbe, vechime 
de peste 100 de ani, nefolosite, bine conservate, 
lucrate manual, culori naturale, lână 100%, și 
costum bărbătesc „Gianni Versace", mărimea 50 
■521. Tel. 222441,0723/973283.
• vând candelabra cristal de Boemia, stare 
perfectă, 3 brațe, și un ceas de mână Doxa preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând cântar platformă, fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 030/030 m, stare ireproșabilă, preț nego
ciabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând cărudor pliant ușor, pentru persoane cu 
handicap locomotor, ajutător de mers cu 3 roți, 
reglabil la înălțime persoane de peste 7 ani. Tel. 
229256,226352,0720/677035.

*«vând convector pentru apartament, preț 
• Convenabil. Tel. 220894.
'•vând gunoi grajd, vechime 2 ani. Tel. 

0726/158688.
• vând lustrii plafon 3 brațe, completă și o 
aplică de perete, preț negociabil. Tel. 220025.

Cotidianul 
numărul 1 al 

județului!

CUVÂfffi.

• vând porumb pentru pop corn, capacitate de 
expandare 99%, preț 30.000 lei kg. Tel. 
0745/096675,218308,212057.
• vând societate comercială cu profil auto, tară 
activitate, fără datorii, preț 6 milioane lei. Tel. 
0742/618968.
• vând, In Deva, 10 butoaie Inox, pentru bere, 
capacitate 60 litri fiecare, preț 1.300.000 lei 
bucata, negociabil. Tel. 0745/096675. 218308, 
212057.
• vând, In Deva, presă inox, pentru filtrarea 
lichidelor alimentare, sucuri, vinuri, preț 300 
euro, negociabil. Tel. 0745/096675,218308, seara

• porțL garduri, balustrade, scări Interioare 
once model, din fler forjat TeL 0254/237533, 
preta 5-15.

• Realzăm inscripționări, gravări, decupări 
In materiale: ABS, plexiglas, durai, alamă, 
Inox, marmură. Pentru: plăci personalizate 
penfru apartamente, firme; plachete birouri 
de tip: DIRECTOR, ETAJ, numere de casă, de 
cameră, de Inventar; Inscripționări obtecte 
promoționale, brichete. TeL 0721/671345.

• SC Reflexo Viral Sibiu organizează 
înscrieri pentru a doua serie a cursurilor de 
maseur. Cursurile încep în data de 
25.11.2005. Tel. 0726/323236,0722/756092.

• SC VITROS SRL laborator analize 
medicale, situat In Deva, Aleea Transft- 
vanleL bL 7, parter, efectuează bl perioada 
14 ■ 30 noiembrie 2005, analize compensate 
de către CRAS.

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Boc Ștefan. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Hamza Aurel Viorel. Se declară nul.
• pierdut legitimație student pentru reducere 
transport și carnet cupoane pe numele Hanăș 
Adina, Facultatea științe Politice. Se declara 
nule.

Prestări servicii (72)
• ofer servldl de calitate pentru reparat mașini 
de CUSUt Tel. 0254/224182,0723/499284.

• reformări Interioare și exterioare, gips-carton, 
zugrăveli murale, podele laminate, tavane false, 
instalații de orice tip, seriozitate, rapid. Tel. 
0727/657545.

• transport marfă, mutări de mobilă și alte 
materiale, local și în țară, cu camion acoperit de 
3,2 tone, util, dimensiuni 6/2,40/2,40 m. Tel. 
229611,0740/953297.

S.C. CONTAUDIT EVALEX S.R.L.
cu sediul în Deva, str. Avram Iancu, bl. H3, lichidator 

judiciar al S.C. CETATE S.A. Deva (dosar nr. 1736/2002 
Tribunalul Hunedoara) anunță că, în baza încheierii din 

09.11.2005, instanța a dispus:
„aprobă propunerea de vânzare prin negociere directă a 

imobilului Moara Simeria”.
Imobilul este proprietatea debitoarei S.C. CETATE S.A. 
Deva, este situat în Simeria, șoseaua Națională, nr. 73, 

jud. Hunedoara și constă în construcții și teren, ce 
reprezintă, în fapt, Moara de grâu Simeria și teren în 

suprafață de 1.651,28 mp, înscris în CF nr. 501, sub nr. 
top. 68/16/108/2/1.

Informații suplimentare: telefoane 0254/233081; 
0723/154641.

Administrația Piețelor din 
municipiul Hunedoara

cu sediul în strada Bicaz, nr.2, organizează, în data de 08.12.2005, 
ora 09.00, LICITAȚIE PUBLICĂ pentru:

1. închiriere teren în vederea amplasării unui chioșc în Hala 
Obor cu profil de activitate comercializare produse tip LOTO.
2. închiriere chioșcuri amplasate în sector m Piața Obor.
3. închiriere mese legume-fructe amplasate în Piața Obor.
4. închiriere spații amplasate în Complexul Comercial Dunărea 
cu profil de activitate: comerț cu amănuntul.

Documentația de licitație se poate procura, începând cu data de 
02.12.2005, de la sediul Administrației Piețelor Hunedoara.
Plicurile cu oferte se pot depune până în data de 07.12.2005, ora 
13.00, la sediul Administrației Piețelor Hunedoara.
La licitație pot participa agenți economici autorizați să efectueze 
acte de comerț și care nu au datorii față de bugetul local al munici
piului Hunedoara.
Informații suplimentare la telefonul 7 1 2 7 79. (34584)

A 
N
U
N 
T

Compania Națională de Administrare a
Fondului Piscicol, cu sediul în București, orga
nizează, în perioada 23.11. - 25.11.2005, concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi pentru 
Filiala Timiș, pentru jud. Hunedoara:
Referent de specialitate - 2 posturi.
Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească 
persoanele în vederea participării la concurs, 
programarea probelor de concurs, locul susținerii 
concursului, precum și actele necesare înscrierii 
sunt afișate la sediul instituției.
Relații suplimentare la tel. 021/222.01.42, 
021/222.06.76. x (34429)

oecese (75)

Conducerea SC Agro Company SRL Deva și salariații societății sunt alături de familia Ciobanu în aceste momente grele pricinuite de trecerea în neființă a celui care a fost profesionistul de excepție
dr. CIOBANU PETRESincere condoleanțe. Dumnezeu să-l odihnească.

Conducerea și jucătorii de la Fotbal Club Sportiv Deva sunt alături de antrenorul Titi Alexoi în greaua durere pricinuită de trecerea în neființă a tatălui său. Sincere condoleanțe. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

• SC Danb Corn Exprod SRL angajează 
operator calculator (femei). RelațR la teL 
0254/237577.

• dtetribuiter produse cosmetice profe
sionale angajează agent de vânzări pentru 
judeiui Hunedoara; mirb’m sîuuii medii; 
autoturism propriu șl domiciliul stabil In 
Județul Hunedoara. Relații la teL 
0251/418855.

• societate de transport cu sediul în Deva 
angajează conducător auto, cat. C + E, 
pentru transport intern. Relații la tel. 
0254/221190.

SC TRIDENT TUNS TEX S.R.L 
angajează în vederea deschiderii unui HYPER
MARKET in Deva:

AGENȚI DE PAZĂ
(femei și bărbați)

OFERIM: pachet salarial motivant, mediu de 
lucru dinamic și modern.
CV-urile se trimit la sediul firmei, pe str. Arad, 
nr.42, Sibiu, prin fax la 0269/ 219338 sau e- 
mail ru tridenttranstex.ro. Informații supli
mentare la telefonul 0269/24 13 11.

Cu adâncă durere în suflet familia anunță trecerea în neființă a dragei noastre mame, soacre și bunici
PANȚURU OLGA EUGENIAîn vârstă de 65 de ani. înmormântarea are loc astăzi 17 noiembrie, ora 13, la Cimitirul ortodox din str. Călugăreni, Deva. Dumnezeu să o odihnească în pace.

Comemorări (76)

Sâmbătă 19 noiembrie 2005, ora 14, la mormântul din satul Zdrapți al celui care a fost un fiu iubit și drag
ing. RUDA IULIAN 

NICOLAEse va oficia parastasul de 40 de zile. Părinții îndoliați, rudele, vecinii, prietenii și colegii se vor ruga lui Dumnezeu pentru fericirea veșnică a sufletului său generos și bun.

• SC Pangram SA, firmă producătoare a 
pastelor făinoase Monte Banato, angajează 
șoferi profesioniști cu experiență, minim 5 
ană CV-urile re depun la tel/fax 0254/234736 
sau la aedul din Deva, Str. Depozitelor, nr.l, 
pânăladatade28JL2005.

Vinzi 
Cumperi 
închiriezi 
Schimbi
Cauți

• Companie austriacă angajează operatori 
pariuri sportive. Școlarizare gratuită In 
cadrul firmeL salarizare atractivă + bonuri; 
bacalaureat Așteptăm CV-uri cu poză In 
Udul 22 Decembrie, bL Dl + Dl Informații la 
teL 0254/232747.

Alege CL pentru anunțul tău

Anunțul dvs. la orice categorie va apărea în cotidianul 
nostru, iar în plus vă oferim trei variante pentru 
evidențiere. Vă oferim variante cu chenar, 
chenar+bold și chenar+bold+foto. Pentru aceasta nu 
trebuie decât să veniți la sediul nostru. Vă așteptăm 
într-un ambient plăcut și veți avea parte de o deservire 
impecabilă. Așteptăm sugestiile, părerile dvs. la 
adresa de e-mail laura.contra@informmedia.ro .

anunțurile GRATUITE
(varianta 1)

• sunt valabile numai pentru persoanele 
FIZICE
• conțin maximum 25 cuvinte
• se pot depune la sediul nostru sau la 
cutiile noastre de mică publicitate 
amplasate în tot județul Hunedoara

ANUNȚURILE SPECIALE 
(variantele 2,3,4)

• sunt valabile atât pentru persoanele 
FIZICE cât șl JURIDICE
• se pot achita la sediul nostru din Deva, 
Str.22 Decembrie, nr.37A, parter, la 
Departamentul de mică publicitate.

Sperăm că 
produsul nostru vă 

este de folos și data 
viitoare ne veți 

alege din nou pe 
noi. Pentru orice 

informații vă rugăm 
să ne contactați la 

tel. 0254/211.275

9nb& ss si 2 s sss as ■mi mim M Oocq vroi cu cstfcvciicit câ «anunțul tnu S3 flc rcnnntc^tț
■■lf IfjtM I I fl 7 | t j încearcă variantele speciale contra cost.!■ V I k/ltel 1 I I I lai ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

VARIANTE
SIMPLU

1 Anunț GRATUIT >

CHFhlâR

O Preț 4 lei O Preț 10 lei

DATE PERSONALE VARIANTA ALEASA
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A
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LOCAȚII CUTII POȘTALE t

• chioșcul de ziare de lângă Gomtim;
• chioșcul de ziare din stația de autobuz
Orizont Micro 15:
• chioșcul de ziare de lângă Galeriile de j 
Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă Alimentara i 
Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfireseu - Bdul Decebal;
• Cepromln;
• Cooperativa de consum Dobra;
• Centrul de schimbare a buteliilor Ilia. I

CUVÂNIUL

mo

7. _
Anunțurile se preiau zilnic, între orele 9 și 15 la sediul redacției și se vor publica în pagina 
de mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu iși asumă responsabilitatea pentru 
conținutul anunțurilor de mică oublicitate

tridenttranstex.ro
mailto:laura.contra@informmedia.ro
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Premiul Herbert von Karajan
• Premieră. Patriarhatul ortodox al Moscovei va fi reprezentat pentru prima oară la un colocviu științific referitor la genomul uman, organizat săptămâna aceasta de Vatican, a anunțat, marți, un cardinal al Curiei.
• Scrie cărți. Rapperul 50 Cent vrea să publice mai multe romane în care vor apărea personaje inspirate de foștii membri ai grupului G-Unit. Cântărețul colaborează în cadrul acestui proiect cu MTV și compania Pocket Books.

■ Premiul, în valoare de 
50.000 de euro, a fost 
câștigat de pianistul rus 
Evgheni Kissin.

I Scrisori Poșta din Himmelpfort primește ; mii de scrisori cu ceea ce-și doresc copiii de i Crăciun. Micuții îi pot scrie Moșului la adresa: Klosterstrasse 23,16798 Himmelpfort, 
i Germany. (Foto: epa)

Baden-Baden (MF) - Pianistul rus Evgheni Kissin (35 ani) a câștigat premiul Herbert von Karajan pe anul 2005, în urma unui turned de excepție efectuat în iama lui 2004 în mai multe state europene, au anunțat organizatorii evenimentului.
A treia edițiePremiul, a cărui valoare este de 50.000 de euro, este la a treia ediție și recompensează un muzician sau un ansamblu contemporan talentat. Pianistul rus va primi trofeul la 26 noiembrie, la Festspiel- haus, opera din Baden-Baden.în octombrie 2004, Kissin a făcut furori la Teatrul Champs-Elysees din Paris, unde a cântat, în cadrul unei

Evgheni Kissin (Foto: epa)singure reprezentații, cinci concerte de pian de Beethoven împreună cu Orchestra națională a Franței și dirijorul acesteia, germanul Kurt Masur.Pianistul rus, unul dintre ultimii muzicieni talentați descoperiți de Karajan, a uimit Occidentul încă din adolescență, în perioada imediat următoare prăbușirii Uniunii Sovietice.Premiul Herbert von Karajan a fost decernat în 2003 violonistei germane Anne-Sophie Mutter, iar în 2004 orchestrei Filarmonicii din Berlin.
Intră-n joc fiica lui Thatcher

Vaccin împotriva 
cariei dentare

Lisabona (MF) - Cercetătorii portughezi au a- nunțat, marți, că au experimentat cu succes, pe animale de laborator, un vaccin împotriva cariei dentare. Oamenii de știință susțin că reușita experimentului deschide calea către producerea u- nui vaccin analog pentru oameni.„Am stabilit că animalele care au fost vaccinate cu această proteină au suferit leziuni mai puțin importante decât grupul de control care nu a fost vaccinat”, a cercetătoarea Paula Ferreira. Cei trei cercetători au brevetat deja vaccinul în Portugalia și se pregătesc să facă acest lucru și în Statele Unite.

Cu sabia 
lui Zorro
Los Angeles (MF) - ;
Antonio Banderas a ;
păstrat sabia pe care j
a folosit-o în filmul j
„Masca, lui Zorro" î
pentru a o putea j
folosi în cazul în care î
surprinde vreun hoț ;
în casa în care i
locuiește împreună j
cu soția și fiica sa. j
„Sabia este pusă în- I
tr-un loc strategic și j
sincer îmi este milă j
de hoțul care ar avea ț
proasta inspirație să i
intre la mine în î
casă", a declarat j
actorul. Banderas a 
precizat că va apela i
la sabie și pentru a-l j
intimida pe viitorul i
prieten al fiicei sale în j
cazul în care acesta =
ar avea un compor- I
tament nepotrivit. i

Londra (MF) - Carol Thatcher (52 ani), fiica fostului premier britanic Margaret Thatcher, va lua parte, începând de duminică, la unul dintre cele mai celebre reali- ty-show-uri din Marea Bri- tanie, care se desfășoară în pădurile australiene. Carol Thatcher, ziaristă și scri-

Carol cu

itoare, a recunoscut că nu și-a informat încă mama în legătură cu participarea la această emisiune. Ea a declarat că nu a făcut acest lucru pentru că se teme de reacția „Doamnei de fier”.„Nu i-am spus mamei și cred că va fi foarte supărată, pentru că nu apreciază acest gen de eriftpune.”, a declarat Carol. Emisiunea ,,1'm A Celebrity - Get Me Out Of Here!” urmărește, timp de 15 zile, 10 celebrități care se află în mijlocul pădurilor australiene și care trebuie să facă față zilnic unor situații umilitoare pentru a-și face rost de mâncare.

RalucaNăscută în zodia Capricorn, îi plac distracțiile, înotul și modellingul.
CZa/axy >

Biblia Diavolului"
■ Luată ca pradă de ; * 
război de trupele 
suedeze, se întoarce în 
Cehia după 350 de ani.

EPA)

Praga (MF) - Cel mai mare manuscris medieval din lume, cunoscut sub numele de „Codex Gigas” sau „Biblia Diavolului”, va reveni la Praga pentru o expoziție în 2007, după 350 de ani de când a fost luat ca pradă de război de trupele suedeze. Biblioteca regală de la Stockholm a acceptat să împrumute documentul.Scris la începutul secolului XIII, manuscrisul redactat pe pergament a fost considerat, la acel moment, „a opta mi nune a lumii” din cauza mărimii impresionante, a grosi-

Cel mai mare manuscris medieval din lume (Foto: FAN)mii, a celor 624 de pagini și a greutății sale de 75 de kilograme. „Pielea de la 160 de măgari a fost utilizată pentru redactarea acestui manuscris^’, a declarat Miroslava
Hejnova, responsabil al fondului istoric de la Biblioteca națională din Praga. Lucrarea e opera unui călugăr, care a fost și copist și grafician și care a trăit la mănăstirea din

Shama Pali, puiulnăscut în iunie la: lin. s-a acomodat ușor
S-a măritat cu un minor

Miami (MF) - O femeie din Statele Unite, în vârstă de 37 de ani, a fost arestată la o zi după ce s-a căsătorit cu un minor de 15 ani, în statul Georgia.Căsătoria era legală, dar autoritățile - alertate de bunica adolescentului - au arestat-o pe Lisa Lynnette Clark săptămâna trecută, sub pretextul că a avut relații sexuale cu un minor. O anchetă a fost demarată pentru a se stabili dacă adolescentul a fost victima unor abuzuri sexuale.în Georgia este necesară o autorizație parentală pentru a se oficia căsătoria dintre un sau o adolescentă sub 16 ani, excepție făcând cazul în care viitoarea soție este însărcinată, așa cum este cazul lui Lisa.

Sharon Stone

Sharon a retras plângerea
Los Angeles (MF) - Actrița Sharon Stone (47 ani) a încheiat un acord amiabil cu un specialist în chirurgie estetică pe care îl acuză că a dezvăluit presei că și-a făcut un lifting. In plângerea pe care a depus- o în decembrie 2004 la un tribunal din Los Angeles, vedeta susținea că doctorul Renato Calabria ar fi declarat, pentru două publicații despre viața celebrităților, că a ope

rat-o pentru a o face să arate mai „tânără”.Potrivit unuia dintre avo- cații medicului, afacerea a fost rezolvată pe cale amiabilă, în schimbul promisiunii medicului de a practica gratuit intervenții de chirurgie plastică în beneficiul Unor organizații caritabile. încheierea acestui acord a contribuit la evitarea unui proces costisitor.(Foto: EPA)

Podlazice. Manuscrisul include Vechiul și Noul Testament și alte texte de mare valoare istorică.
O operă, într-o noaptePotrivit legendei, autorul „Codex Gigas” ar fi fost condamnat la moarte prin jupuire pentru o crimă gravă. Pentru a i se ierta păcatele, starețul mănăstirii i-a cerut să creeze o operă într-o singură noapte prin intermediul căreia mănăstirea sa să rămână în istorie.Se crede că autorul a trebuit să-i ceară diavolului ajutor pentru a reuși. Autorul lucrării a inclus în manuscris și o imagine a diavolului care l-a ajutat să își îndeplinească sarcina.

bot înfățișându-1 pe fizicianul Albert Einstein întâmpină vizitatorii expoziției IT BEXCO de la Busan, Coreea de Sud.
(Foto: EPA)


