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Voivodina (Republica Serbia și Munte- negru), aflată într-o vizită oficială în județul Hunedoara, a fost prezentă, ieri, în redacfia CL. (Foto: Traian Mânu)

PoRcHnica Deva - închisă
Deva (I.J.) - Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Județean Deva (cunoscut drept Policlinica Deva), va fi închisă timp de cinci zile, între 1 și 4 decembrie a.c. Conducerea spitalului a luat această măsură pen- 
t lucrări de igienizare (zugrăvit și vopsit).toate acestea Policlinica va fi închisă pentru pacienți doar în 2 decembrie, cei programați în această dată vor fi reprogramati, iar cazurile de urgentă se vor adresa Unității de primire a Urgentelor.
la-ți primarul la întrebări!Cuvântul liber vine în întâmpinarea problemelor tale și dorește ca acestea să fie aduse la cunoștința autorităților locale pentru a fi rezolvate cât mai repede cu putință. Ai vreo întrebare pentru primarul localității în care trăiești? Telefonează între orele 09.00și 11.00 la numărul 211275, scrie-ne pe a- dresa redacției sau trimite-ne un mail la adresa daniel.iancu@informmedia.ro. Vom cere pentru tine răspunsul edililor în cauză!
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SIDA a ucis 
în 2005 nouă 
hunedoreni
■ Recordul absolut al 
îmbolnăvirilor cu HIV îl 
deține, la noi în județ, 
Valea Jiului.

Deva (I.J.) - Ziua Mondială Anti-SIDA va fi celebrată în acest an la 2 decembrie, dată la care Ministerul Sănătății Va lansa Campania Națională împotriva discriminării persoanelor care trăiesc cu HIV/ SIDA. Potrivit unei statistici a DSP Hunedoara, în Valea Jiului există 200.de bolnavi infectați, 11 în Hunedoara și 24 la D&va.’ „Anual cifra flSWueăză în urma deceselor survenite din cauza bolii. Pot spune doar că în acest an s-a înregistrat 9 decese de HTV, dar avem și o naștere a unei tinere in

fectate care a adus pe lume un copil. în decursul timpului au mai decedat în urma bolii cca 10 persoane. Aceasta nu înseamnă o rată a mortalității foarte mare”, susține dr. Oti- lia Sfectu, director adj. DSP Hunedoara.Deschiderea Centrelor de consiliere și testare HIV în județ a adus un număr de 1005 gravide la cabinet și au fost testate benevol 351 de persoane. Mai mult, persoanele care au declarat că au întreținut relații sexuale neprotejate cu o persoană infectată HIV au primit profilactic te antiretrovirale. „într-o asemenea situație, repetarea testului HIV este necesară după cel puțin trei luni de la expunere”, adaugă sursa citată.
Fost lider anchetat de DNA

Deva (T.S.) - Direcția Națională Anticoruptie (DNA) a declanșat urmărirea penală împotriva fostului lider al minerilor loan Vasile Savu. Fostul lider al ortacilor este acuzat că ar fi folosit banii Ligii pentru a face trafic de influentă. Astăzi, la ora nouă, la sediul DNA vor avea loc primele audieri ale procurorilor, /p.3

Hai tricolorul! Numai să fie arborat legal. Reprezentanții Direcției de Cultură hunedorene consideră tricolorul, crucea și înscrisul „Deva" de pe Dealul Cetății amplasamente ilegale, /p.3
(Foto: Traian Mânu)

Astăzi începe din nou școala
■ Profesorii au 
renunțat la grevă și vor 
respecta prevederile 
acordului cu guvernul.

Deva (R.I.) - După trei săptămâni de grevă profesorii vor reintra, de astăzi, la ore. Liderii sindicatelor din teritoriu afiliate la cele patru federații

din educație s-au reunit, luni, pentru a analiza ultima propunere a Guvernului, privind o creștere salariată de 11,83 la sută, în două tranșe. în urma, acestei majorări, salariul mediu al cadrelor didactice ar urma să crească cu peste 1.250.000 lei vechi, reprezentând o creștere nominală de 4,51 la sută. „Greva se sus

pendă” anunță liderul SIP, Paul Rusu. „Se va semna acordul, se vor respecta - și monitoriza - prevederile lui”. După reluarea cursurilor, principala prioritate va fi recuperarea materiei pierdute în săptămânile de grevă. „Vom discuta modalitatea de recuperare a o- relor cu fiecare director în parte”, a mai spus Rusu. Zp.5

Rectificare
Deva (D.I.) CL Deva a aprobat o nouă rectificare a bugetului local și a bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii. Bugetul local a fost rectificat, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, cu 81.445.330 de lei.

Cer demisia Guvernului
■ Social-democrații 
hunedoreni consideră 
că Executivul a dus 
liberalismul la extrem.

Deva (D.I.) - Reprezentanții PSD din județele Caraș-Se- verin, Timiș, Arad și Hunedoara, împreună cu lideri ai partidului, au făcut la sfârșitul săptămânii trecute o declarație prin care consideră că Executivul are obligația să demisioneze din cauza politicii antisociale. Delegația filialei hunedorene a fost reprezentată de către președintele exe

cutiv Sorin Radu și de către consilierul local Vasile Țonea. “Respectiva declarație referitoare la demisia Guvernului a fost făcută de către președintele partidului, Mircea Geoa- nă, în cadrul conferinței de presă la care noi nu am participat. Discuțiile din cadrul întâlnirii de la Reșița s-au axat pe dezvoltarea regională, prin atragerea investițiilor străine și restructurarea forței de muncă. Este însă adevărat că actualul Executiv a promovat o politică liberală dusă la extrem, latura socială fiind neglijată”, ne-a spus Sorin Radu.

■ EC CIP Deva 
E și-a păstrat
E poziția de Ii- 
51 deră a Diviziei 
H A de futsal și■ la finalul turu- 
L lui, după ce a■ câștigat cu | scorul de 8-2 
■I (5-0) întâlnirea 
t disputată
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I Constanța, /p.7
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• Amenințări teroriste. Securitatea la ambasadele occidentale din Bangladesh a fost sporită după primirea unui fax în care un bărbat, susținând că face parte din al-Qaida, amenința cu lansarea unor atacuri vizând mai ales misiunile diplomatice americană și britanică.•Deputat condamnat. Un tribunal militar israelian l-a condamnat, duminici, pe depu- tatul palestinian Hossam Khader, membru al Fatah, la șapte ani de închisoare pentru transfer de fonduri către „organizații teroriste".

Proces reluat
și amânat

Pedeapsă 
capitală pentru 
al-Zarqawi

Amman (MF) - Procurorul general iordanian a cerut, duminică, pedeapsa cu moartea pentru liderul al-Qaida din Irak, Abu Mussab al- Zarqawi, și pentru alți 11 suspecți acuzați de organizarea unui atentat cu armă chimică împotriva serviciilor de securitate din Iordania, a informat o sursă judiciară. O a 13-a persoană este acuzată de același delict în procesul în care patru dintre suspecți, printre care Zarqawi, sunt judecați in absență. Cei nouă suspecți deferiți justiției, printre care presupusul lor lider, Amzi Jaussi, precum și persoanele judecate în absență, sunt acuzați că au planificat, la ordinul lui Zarqawi, un atac împotriva serviciilor de informații iordaniene cu ajutorul unor camioane pline cu 20 de tone de produși chimici. Atacul a fost dejucat în aprilie 2004.

Theodor Stolojan
î (Foto: arhivă) •

| Stolojan,
| îngrijorat

Ralia Neamț (MF) -
î Direcția în care mer-- i

ge PNL este greșită și I
î dacă va continua pe :
i acest drum „tocul
i PNL va fi în opoziție

pentru o lungă peri- I
î oadă de timp", a de- i
î darat, duminică, con- î
i silierul prezidențial :

Theodor Stolojan. El
: s-a declarat foarte

îngrijorat de „manip-
i ulările care se fac,
i chiar de către mass- i
i media uneori" și care
î îi încurajează pe unii :
i liberali să iasă la atac,
i în cadrul alianței; '»w
î împotriva PD și a

președintelui Traian i
î Băsescu. •

■ Reluat ieri, după 5 
săptămâni, procesul lui 
Saddam a fost amânat 
până în 5 decembrie.Bagdad (MF) - Procesul lui Saddam Hussein și al celor șapte coacuzați s-a reluat ieri, în fața înaltului Tribunal Penal irakian din Bagdad, după cinci săptămâni de întrerupere.Audierea a început în prezența tuturor acuzaților, a a- vocaților acestora și consilierilor juridici internaționali, printre care fostul secretar american al Justiției, Ramsey Clark.Acuzații sunt judecați pentru masacrarea a 148 de șiiți din Dujail, în anii '80, și riscă pedeapsa capitală. Procesul a început la 19 octombrie, dar a fost suspendat în aceeași zi.După reluarea ședinței de judecată care fusese întreruptă timp de o oră, președintele instanței, Rizkar Amine, a de

cis amânarea procesului până la 5 decembrie.
Mărturie videoJudecătorii au vizionat ieri mărturia unui fost responsabil al serviciilor de securitate din timpul regimului lui Saddam, înregistrată cu doar câteva zile înainte de a muri.Waddah Ismail al-Sheikh a- pare în înregistrare așezat în- tr-un cărucior, îmbrăcat cu hainele de la spital, povestind despre masacrul comis în 1982 la Dujail, un sat situat la nord de Bagdad unde fostul dictator a recurs la represalii sângeroase în urma unei tentative eșuate de atac împotriva convoiului șefului statului.A fost, de asemenea, prezentată o înregistrare video în care apare fostul dictator în timpul vizitei efectuate la Dujail.Al-Sheikh a declarat în mesajul video că a făcut parte dintre responsabilii fostului regim prezenți la Dujail în

Saddam Hussein în boxa acuzaților (Foto: epa)momentul comiterii masacrului. Potrivit lui, aproximativ 400 de persoane, printre care copii, femei și vârstnici, au
fost capturați după atacul împotriva convoiului în care se afla Saddam Hussein, în iulie 1982, la Dujail.
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Aproape toți liderii europeni sunt prezenți la summitul euromediteranean (Foto: EPA)

Summit fără liderii arabi
Patru occidentali răpiți în Irak

Bagdad (MF) - Patru angajați umanitari străini, printre care doi canadieni; au fost răpiți în Irak, dar deocamdată, din motive de securitate, nu au fost anunțate numele lor, organizația pentru care lucrează și nici data exactă sau locul unde au fost luați ostatici.Ministerul de Externe de la Londra și ambasada americană din Bagdad au anunțat că verifică informațiile referitoare la prezenta unui cetățean britanic și a unuia american printre angajații umanitari răpiți.Un responsabil al Ministerului canadian de' Externe, Dan McTeague, a anunțat duminică răpirea celor patru persoane - dintre care două sunt cetățeni canadieni - dar nu a precizat circumstanțele sau data la care au fost luate ostatice.

H Primul summit euro
mediteranean are loc pe 
fondul disensiunilor 
privind Oriettl Mijlociu.Barcelona ffiw) - Primul summit eurphediteranean din istorie, da la care absentează aproapehȘrți liderii a- rabi și premidjBjsraelian, â început duminică seară la Barcelona, pe fondul disensiunilor legate de Orientul Mijlociu.Regele Spaniei, Juan Carlos, a marcat începerea sum- mitului printr-un dineu oferit șefilor delegațiilor. Partene- riatul lansat în 1995 „a fost

conceput pentru pace și stabilitate în regiune”, a declarat regele Spaniei, cerând „mă- euri politice concrete, în fața noilor amenințări”.Dintre cei zece parteneri mediteraneeni ai UE reuniți la summit, doar Autoritatea Palestiniană și Turcia sunt reprezentate de premieri - Mahmud Abbas, respectiv Recep Tayyip Erdogan. Șefii de stat sau de guvern ai Algeriei, Egiptului, Israelului, Iordaniei, Marocului sau Tunisiei nu s-au deplasat la summit, în timp ce președinții Siriei și Libanului nu au fost invitați de președinția britanică a UE, din cauza controversei asupra

anchetei ONU referitoare la asasinarea fostului premier libanez, Rafie Hariri.Aproape toți liderii europeni sunt, însă, prezenți la summitul desfășurat sub egida guvernelor britanic și spaniol.Cele trei puncte de discuții vizează stabilirea unui climat de dialog între Islam și Occident, în vederea respingerii „pretextelor de legitimare” a terorismului islamist, semnarea unui plan de acțiune referitor la imigrația clandestină, care preocupă îndeosebi Spania, și - punctul cel mai problematic - soluționarea conflictului israelo-palestinian.

Uciși într-un 
atac la BagdadBagdad (MF) - Doi ce-r.f tățeni britanici au fostnc uciși și alți trei au fost răniți după ce autobuzul în care se aflau a fost a- tacat la Bagdad, au de- , clarat oficiali irakieni.Mai mulți bărbați înarmați au organizat o ambuscadă, la punctul de trecere Dora din capitala irakiană, asupra u- nui autobuz care transporta musulmani șiiți la locurile de pelerinaj.Surse din Ministerul, irakian de Interne au declarat că trei persoane au fost ucise și alte trei rănite.Un cameraman al a- genției Reuters aflat într-un spital din Bagdad 
a precizat că a văzut cel puțin o victimă britanică de origine asiatică. O copie a pașaportului a- cesteia și alte cel puțin patru după acte de iden-, titate ale unor cetățeni britanici se aflau în posesia personalului medical al spitalului.

Fără victime Polițiștii irakieni au izo

Alegeri eșuate la Chișinău
ÎS

CE cere măsuri concrete

lat zona în care a avut loc o explozie ce a vizat un convoi al armatei americane. în urma deflagrației de ieri, de 1a Bagdad, n-au existat răniți. (Foto: epaj

Chișinău (MF) - Alegerile pentru funcția de primar al Ghișinăului, care au a- vut loc duminică, au eșuat din cauza absenteismului, la fel ca în cazul precedentelor scrutine, organizate la 10 și 24 iulie, relatează BBC România. La urne s-au prezentat doar cu puțin peste 22 la sută dintre alegători, în condițiile în care pentru validarea scrutinului era necesară o rată de participare de o treime.Situația a fost prevăzută de majoritatea observatorilor și de partidele mari, care nu au prezentat candidați.

Partidul Comunist, aflat la guvernare, Partidul Popular Creștin-Democrat și Partidul Democrat - ambele de opoziție - s-au limitat la declarații de susținere în favoarea actualului primar interimar, Vasile Ursu, care a candidat ca independent. El a obținut 47,4% din sufragii. Pe locul al doilea s-a clasat candidatul Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, el obținând a- proape 24% din voturi.Funcția de primar a rămas vacantă după ce Serafim Urecheanu a ales mandatul de deputat, în urma alegerilor din primăvară.

Berlin (MF) - Raportorul Consiliului Europei, Dick Marty, care se ocupă de ancheta privind presupusele închisori secrete ale CIA, solicită țărilor europene să ofere clarificări în legătură cu măsurile pe care le vor lua în a- cest caz.Consiliul Europei dorește să afle, până la 21 februarie, cum intenționează guvernele europene să se asigure că astfel de activități ale unor agenții străine vor fi monitorizate în viitor și ce anume intenționează să facă în legătură cu agenții CIA care au fost autorizați să transporte prizonieri în Europa.Ziaristul britanic Stephen Grey susține că a descoperit

210 zboruri suspecte numai în Anglia, în timp ce, în ianuarie 2003, forța aeriană australiană ar fi trimis două aparate pentru a verifica un zbor Hercules cu numărul de înmatriculare N8183J, care ar fi decolat de la baza aeriană Rhine-Maine din Frankfurt și ar aparține companiei Tepper Avation, colaboratoare a CIA.Surse din cadrul administrației americane susțin că România și Polonia, care aparent au servit drept destinații temporare pentru transporturile secrete ale CIA, dețin pe teritoriile lor închisori secrete. Problema este îngrijoră- toare în ceea ce privește Ro-' mânia, a cărei aderare la UE ar putea fi pusă în pericol.
JURNALCWÂfflW-

Cotidian editat de SC Inform Media SRL,
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• Număr în creștere. Potrivit Biroului pentru Străini al jud. Hunedoara, comparativ cu anul trecut, numărul străinilor stabiliți la noi în județ a înregistrat o creștere de aproximativ 18 la sută. Astfel, dacă în 2004 numărul străinilor din județ era de 447 anul acesta a fost înregistrat un număr de 545 de străini stabiliți în județ. (T.S.)

Amplasări ilegale pe Cetate

$ • Spectacol. La Casa de Cultură a municipiului Hunedoara, va avea loc, astăzi, la ora 18.00, un spectacol folcloric dedicat Zilei Naționale a României. Spectacolul este intitulat, simbolic „Iubire, Ție, dulce Românie". (S.B.)
Pensii 
cumulate

Deva (I.J.) - Remus Ștefan Moga, din Boholt și Viorel Oprean, din Hunedoara au reclamat faptul că, de câteva luni pensia lor este diminuată considerabil. în urma recalculării, spun aceștia, nu mai primesc din cele două pensii - de stat și de CAP - decât una. La fel și bănii, sunt mult mai' puțini. în acest sens ne-am adresat Ecaterinei Brad, Casa de Pensii Hunedoara care ne-a dat următorul răspuns: „Pensiile celor doi au fost cumulate în urma recalculării. Este adevărat că cei doi au primit într-o primă fază pensia diminuată, însă vor vedea în decembrie că eroarea s-a remediat. Astfel, ambii vor avea un cupon de pensie în care se regăsește suma totală a Celor două pensii cumulate.”

Mircia Muntean
(Foto: Traian Mânu) 

Economii 
Deva (D.I.) - Primarul 
Mircia Muntean a 
declarat ieri că insti
tuția pe care o con
duce a înaintat o 
cerere autorităților de 
la București, prin care 
se dorește renunța
rea la achiziționarea 
energiei electrice de 
la Termocentrala 
Mintia. „Sperăm ca 
de la 1 ianuarie 2006 
să putem avea ener
gie electrică, pentru 
iluminat public de 
exemplu, de la Hi
droelectrica. Se vor 
realiza economii la 
bugetul local de 
aproximativ 5 mid. 
lei pe an", a spus 
Mircia Muntean.

DN 7 Leșnic - Burjuc - Zam

Au predat în Franța
Deva (R.I.) - Timp de două săptămâni, între 4 și 24 noiembrie, 10 elevi ai Liceului Pedagogic „Sabin Drăgoi” din Deva, însoțiți de 4 coordonatori, s-au aflat la un stagiu de formare la clasele primare în localitatea franceză Arras. Schimbul de experiență le-a facilitat elevilor predarea în trei școli, asistența la ore, schimbul de materiale didactice și de curicule. Partenerii francezi sunt studenți la Institutul Universitar de Formare a Profesorilor (IUFN) și vor veni și ei la Deva în primăvară pentru activități asemănătoare. Parteneriatul cu francezii durează de 12 ani.

■ Cetatea Devei 
stârnește curiozitatea 
prin montarea pe deal 
a unor noi atracții.
Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva - Literele din cuvântul Deva, un stâlp pe care este arborat drapelul țării, o cruce - destul de mare pentru a fi observată bine, alte acareturi impuse de existența telecabinei, sunt „forme de exprimare” plantate pe Dealul Cetății. Pentru că unele dintre aceste inițiative au fost lăudate de deveni, nu a mai întrebat nimeni cum au fost amplasate acolo, pe un monument protejat de lege.Acum a apărut și o cruce despre care insp. Lucian Savonea, din cadrul secției

Patrimoniu a Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național (DJCCPCNHd), spu-ne că a fost amplasată ilegal, deși beneficiarul a obținut autorizația necesară în acest scop.
Cu, dar fără autorizațieAceastă autorizație conținea însă o clauză de descărcare de sarcină arheologică a amplasamentului.„Lucrul acesta nu s-a făcut. Deci crucea respectivă face obiectul unei ilegalități. De fapt, nici pentru literele Devei și nici pentru drapel, nu există autorizație”. Directorul DJCCPCN, loan Sicoe susține că: „Nu spune nimeni că acestea nu trebuiau puse chiar pe Cetate, dar legea trebuie respectată”. Viceprima- rul Devei, loan Inișconi apre-

Cetatea - ioc de exchibiții ilegale? (Foto: Traian Mânu)ciază că „Drapelul cred că poate fi arborat și fără auto rizație pentru că este un simbol național”.
Trafic de influentă sindicală?

A
■ Vasile Savu, este 
acuzat că ar fi folosit 
banii Ligii pentru trafic 
de influență.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Valea Jiului - Acuzațiile Direcției Naționale Anti- corupție (DNA) îndreptate asupra lui loan Vasile Savu, fostul lider al ortacilor din Valea Jiului, vizează folosirea banilor Ligii Minerilor din Vale pentru trafic de influență. Aceste acuzații sunt emise după mai bine de un an de la cercetarea actelor Ligii Minerilor din Valea Jiului. Și la această dată DNA cer

cetează aceste acte. Astăzi, la ora nouă, fostul lider al ortacilor este așteptat la sediul DNA pentru a fi anchetat. loan Vasile Savu a ocupat până anul trecut, și funcția de deputat în Parlamentul României.
“Era imposibil”Contactat telefonic, actualul lider al minerilor din Valea Jiului, Zoltan Lakatos, susține că nu știe nimic despre audierile de mâine de la DNA. „Din punctul meu de vedere cred că era imposibil ca loan Savu să folosească banii Ligii în alte scopuri. Totuși, fiecare trebuie să răspundă pentru greșelile pe care le face. Dacă DNA va

Zoltan LakatOS (Foto: Ina Jurcone)dovedi că fostul lider a folosit acești bani pentru a face trafic de influență trebuie să de- a socoteală”, este de părere Zoltan Lakatos.

Festival de umorDeva (S.B.) - într-o organizare impecabilă, la Reșița și Caransebeș a avut loc în 17-19 noiembrie 2005, a 12-a ediție a Festivalului de Umor „Valentin Silvestru”. Ca și în alți ani, scriitorul Mircea Cavadia, cel care, de-a lungul celor 11 ediții a reușit să consolideze ideea că umorul românesc supraviețuiește prin reprezentanții săi, a dat dovadă că este un organizator impecabil. Printre participanți, ca reprezentant al județului Hunedoi a fost prezent scriitorul Dumitru Hurubă.
Subvenții pentru leșuri
■ Statul român acordă 
subvenții în cadrul 
acțiunii de ecarisare a 
teritoriului.

Deva (C.P.) - Cei 15 procesatori de carne și primăriile din județ beneficiază de bani de la buget pentru colectarea animalelor moarte și a deșeurilor rezultate din prelucrarea cărnii și trimiterea lor la incinerare. „Procesatorii au deja încheiate contracte cu o firmă specializată în prestarea acestor servicii. Un procesator din județ ă achiziționat un incinerator ecologic și urmează a fi pus în funcțiune după obținerea avizelor. Populația trebuie să anunțe existența animalelor

Deșeurile vor fi incineratemoarte, primăriilor, care trebuie să se ocupe de acțiunea de ecarisare. Fiecare transport din acest gen de deșeuri va fi însoțit obligatoriu de un certificat eliberat de medicii sanitar-veterinari din județ”, a declarat Ion Iacobescu, șef serviciu în cadrul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara.

Funcționarii publici 
hunedoreni așteaptă

Deva (I.J.) - Funcționarii publici hunedoreni nu vor protesta astăzi, așa cum se stabilise în urmă cu câteva zile la nivel național. Prima dintre revendicările lor a fost deja soluționată, „Este vorba de combaterea birocrației. Adică vor lucra de acum încolo de la 8,30 la 16,30, iar o zi pe săptămână până la 19,30. Guvernanții au spus DA la această revendicare pentru că nu-i costă nimic. Urmează că până în 30 noiembrie să se negocieze și celelalte revendicări la București.

Abia atunci vom ști ce facem: grevă sau nu”, susține Aurel Armioni, liderul sindicaliștilor funcționari publici din județul Hunedoara.

Aurel Armioni (Foto: T. Mânu)

Pesta si...
A

■ Numărul mare de 
focare de pestă porcină 
pun în pericol porcul 
de sărbători.
Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - Peste patru mii de cazuri de pestă porcină sunt înregistrate, în acest an, în România. Există deja mai multe zone din țară considerate ca fiind adevărate focare de pestă. Principala cauză o constituie sistarea parțială a vaccinărilor împotriva pestei, pentru a ne conforma normelor standardelor UE. Ceea ce este și mai grav este faptul că majoritatea cazurilor da nnotă nnrrinâ an fnet dania-

porcul de Crăciun

Cine are curaj șă-l cumpere? (Foto: arhivă)•tate la crescătorii individuali. La această dată, potrivit purtătorului de cuvânt din cadrul Direcției Sanitar-Ve- terinare Hunedoara, Aurel Perian, în județul Hunedoara •nu există nici un caz de pestă
gurile de animale sunt închise. Deci riscul sacrificării porcilor bolnavi în vederea consumului este redus”, afirmă Aurel Perian. Și totuși crescătorii de porci din județ se tem că anul acesta nu-și
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Prognoza meteo pentru astăzi:
Vreme in curs de încălzire, cu cer noros. 

Precipitații sub formă de ploaie. Maxima 
va fi de 6°C, iar minima de 1°C.

Prognoza meteo pentru două zile:
Miercuri. Cerul va fi înnorat și va ploua. 

Temperaturile vor oscila între 5°C și 8°C.
JoL Vreme rece, cu cer noros. Posibile 

precipitații sub formă de ninsoare. Maxi
ma termică va fi de 9°C, iar minima de - 
2°C.

Calendar CreșHn-Ortodox_______
Sf. Mc. Paramon, Filumen ți Valerian

Calendar Romano-Catolic
Sf. Satumin

Calendar Greco-Catolk
Sf. Paramon ți Filumen
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vi cenlrurtițl eu problema de nituri iir ilr«ntill caia 
vl Indlipun fl vl dascurajtazâ, Nu este cazul i* „depuneți 
armate*. Dupâ o discuție cu partenerul, clarificați aituațio.

Fecioare
Sunteți iHIlt ți nu ir-gl;! il vl itipinl] IBIilQlllataa din 
cauza unei vești neplăcuta pe cara o primiți da la patroane 
lublU. Rlscațl să provocațl disputa verbala cu cal din jur.

nu sunteți prea comunicativ, Ibei-W li evJtațl Ml- 
nlrlle da afaceri. Ar !l dina să nu vi anaâjațl ta Kllviflțl 
importante, cara necesiți concentrare din pâlîH fts.

■ ' ’ ’ ‘ '

Soluția Integramel din numărul 
precedent: T - V - TIC - CARAFA
- AB - CAPACE - U - MAIOR - LUT
- MARFA - 00 - SUL - ULCEA - 
RETRĂI - I - HI - RIM - AE - A - 
CUIBAR - ZARP - ISCA - RA - 
ICTER - CATOD - GIR - RATAT -

Dispecerat apă rece 22708?
Dispecerat apâ caldă 212225
raspecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 1 212726
Urgențe - 112
Pompieri 981 .
Jandarmerie 956
Poliție asă

O.J.P.e. HD 214971 *
Deranjamente lift 235090

Separe ca aveți dlflculTațl da comunicare șl nu 
va faceți înțeles. Este IbOIui al amânați an alia 
care necesita gulere de concentrare șl răbdare.
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063007.00 Observator -
Deva (r) 

1630-1645 Știri locale

TUR 1 1 MB.. 1 ANTENA 1 1 |ANIENA 1 OBK]
7D0 Jurnal TVR

Supa de dovleac
Ingrediente:1 kg de dovleac, 4 căni de apă, 2 linguri de unt, 1 ceapă mare, pătrunjel verde tocat, cimbru verde, 3 căni de supă de carne, sare, piper, 1/2 ceașcă cu zeamă de mandarine,1 lingură de zeamil, 1 lingură zahăr, 3/4 ceașcă smântână, 1 ardei gras.
Mod de preparare:Se curăță dovleacul de coajă, se înlătură semințele, se taie bucățele și se fierbe în apă cu sare. Separat, într-o oală, se pune untul la topit, se adaugă ceapa tocată și se rumenește ușor. Se adaugă cimbrul și piperul, apoi bucățile de dovleac fiert. După ce se călesc împreună 1-2 minute, se toarnă peste ele supa de came la care s-a adăugat zeamilul amestecat separat cu o lingură de apă caldă. Se lasă să dea un clocot cca 4-5 minute. Se trece totul prin sită, se adaugă zeama de mandarine amestecată separat cu smântână și zahăr și se lasă să fiarbă încă2 minute. Se servește fierbinte sau rece, garnisită cu rondele fine de ardei gras.

8:00 Isabel In
Bcăutarea 

iubirii 
8:55 Călătorii 

culinare 
930 Teleshopping 

10:00 Sănătate pentru toții
(r)

11:00 lartă-măl (r) 
1225 Euro-dtspecer 
1230 Nocturne

(reluare)
1330 Desene animate 
14:00 Jurnal TVR

Sport Meteo 
1430 Teleshopping 
15:00 Alege viațal

Drogul înseamnă 
moarte!

1530 Legendele automobil
ismului

16:00 Kronica 
Emisiune în limba 
maghiară

16:55 Irakul coi 'condus de Sad
dam. Partea a doua 

1800 Generația contra 
1900 Jurnal TVR Sport

Meteo
*

6:5510 Ani de ProVești - 
ProVestea continuă 
1997

IM Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore? 10 
Ani de ProVejti - 
ProVestea continuă 
1997

9:10 Omul care aduce 
cartea

930 Tânăr și neliniștit (r) 
103010 Ani de ProVești - 

ProVestea continuă 
1997(1) 

11:30 La Bloc (r) 
12:15 10 Ani de ProVești- 

ProVestea continuă 
1997 (IO 

13:00 Știrile ProTv 
13:45 10 Ani de ProVești- 

ProVestea continuă 
1997 (110 

14:15 Zâmbete Ihtr-o pastilă 
15:0010 Ani de ProVești - 

ProVestea continuă 
1997 (IV) 

1£:tt ânăr și neliniștit, 
’ “episodul 2617. 

17:00 Știrile ProTv Vremea 
17:45 Teo. 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea. 10 Ani de 
ProVești

i

<■
$
I

6:30 In gura presei
7:00 Observator
8:00 Canalul de știri 

10:00 în gura 
presei (r) 

1030 Concurs 
interactiv 

12:15 Dădaca 
13:00 Observator

Cu Simona 
Gherghe Cele mai 
proaspete știri din țară

4
I13:45 întâmplări

hazlii 
14:15 Lege 

Sși ordine:
Rrijaria specialii 

15:15 Vrvere-Atrăicu 
Hsiune 

; 16:00 Observator 
1645 Anastasia ▼ 
17:45 9595-te

Ihvață ce să Iad
Cu dr. Cristian 
Andrei

1900 Observator
Sport Meteo
Cele mai proaspete 
știri din țară și de 
peste hotare

*

pa- *

4

5
I

I

I

20:15 Prim plan 
21:00 Pasărea pe sârmă 
Sb - facțiune, SUA, 1990)

Cu: Mel Gibson, Goldie 
Hawn, David Carra- 
dine.Regia John Bad- 
ham. După ce a cola
borat cu FBI la demas
carea unei rețele de 
droguri, în urmă cu 
cincisprezece ani, Rick 
are în prezent o altă 
identitate. Din neferi
cire, el este recunoscut 
de fosta sa iubită Mar- j 
ianne, aparent o gâs
culiță blondă, credulă, 
zăpăcită, plină de haz 
și involuntar hazlie 

23:05 Jurnalul TVR 
2335 Memorialul durerii 

0:35 Brigada Omucideri (s) 
1:25 Generația contra (r) 
2:15 Jurnalul TVR (r) 
3:25 justițiarul de la colțul

I străzii 
5:10 Călătorii culinare (r)

ț

70:15 Oră de vârf 2
-(comedie, SUA, 2001).

Cu: Jackie Chan, Chris
Tucker, John Lone, Ziyi 
Zhang, Roselyn 
Sanchez, Hanis Yulin, 
Alan King 

22:15 La Bloc 
23:00 Știrile ProTv. Sport 10

Ani de ProVești - 
ProVestea continuă 
1997 

23/5 Walker, polițist texan,
episodul 22. Cu: Chuck 
Norns, Clarence 
Gilyard Jr., Sheree J. 
Wilson, Judson Mills 

045 lOAnide
ProVești-
ProVestea continuă 
1997 (r) 

340 Omul care aduce
cartea (r)

345 Oră de vârf 2 (come
die, SUA, 2001) (r) 

5:15 Mama
mia (r)
T---

4

i

20:15 Din dragoste Cu 
Mircea Radu

22:00 Secretul Măriei 
23:00 Observator

OSO Recuperatorul (thriller, ’ 
«Canada, 1999) Cu: 

Michael Pare, Kaela 
Dobkin, Raymond Ser
ra, Austin Pendleton. 
Un joc dublu și o 
înșelătorie, n-a mai 
rămas decât crima. 
Cândva conducător de 
joc cu un viitor pro
mițător a cărui carieră 
a fost distrusă din 
cauza legăturilor cu 
Mafia, Rico Burke îți 
petrece acum timpul 
recuperând bani pen
tru Tommy Costa, un 
puternic și periculos 
șef mafiot

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Observator (r) 
400 Vnzere - A trăi cu 

nariime (rî

I

0830 Cezar șl Tipar 09:00 
Rebelii (film serial r) 10:00 
Tonomatul DP 2 11:40 Pa
siuni (film serial) 1235 Inspec
torul Linley (film serial, r) 
13:30 Teleshopping 14:00 
Desene animate 14:30 Aven
turile lui Shirley Holmes (film 
serial) 15:00 împreună tn 
Europa 16:00 Jurnalul TVR 
1636 Tribuna partidelor par
lamentare 17:00 Moșteni
toarea (film serial) 18:06 Jur
nalul Euronews 18:15 Euro- 
dictionar 1830 Mărturii 19fl5 
A fost odată hoț (film serial) 
20:00 Trăsniți din Queens 
(film serial) 20:30 Scotland 
Yard 21:00 Lumea de 
aproape 2130 Jurnalul TVR 
22:00 Jurnalul Euronews 
22:15 Suspecții (polițist, Italia, 
2004). Partea a clncea 00:10 
Stargate: Atlantis (serial, SUA)

06:00 Bandiții (s, r) 08:00 
Trupul dorit (s, r) 09:15 De 3X 
femeie 11:00 Să iubești din 
nou (s) 12:00 înger rebel (s) 
14:00 Legături de familie (s) 
15:15 Bandiții. Cu: Humber
to Zurita, Mauricio Islas 1720 
Rețeta de Acasă 17:30 
Poveștiri adevărate 1825 Vre
mea de Acasă 1830 împotri
va destinului. Cu: Marlene 
Favela, Sebastian Rulli, 
Ernesto D'Alessio, Daniela 
Aedo, Mariana Avila, Alexis 
S Roberto Ballesteros (s)

Lacrimi de iubire (s) 
21:30 Trupul dorit (s) 2230 
De 3X femeie

i

0830-10.00 Reluarea emi
siunilor din ziua 
precedentă

1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

REALITATEA

07:00 Jurnal de dimineață 
0730 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:30 Țara Iu1 Papură 
Vouă (r) 12:00 Teleshopping 
13riX) Ochi negri (r) 14:00 Jur
nalul de prânz 1430 Țara Iu' 
Papură Vouă 15:00 Miezul 
problemei (r) 1630 Ochi negri 
(s) 17:30 Naționala de bere 
18:30 Jurnalul de seară 1920 
Sport Național TV 19:45 Țara 
Iu' Papură Vouă 20:00 Dr. 
Jekyll și d-na Hyde (comedie 
neagră, coprod., 1995) 22:00 
Miezul problemei 2330 24 de 
ore Național Tv

08:00 Sport cu Florentina 
0840 Călătorii în lumi para
lele (s, r) 0940 Sunset Beach 
(s, r) 10:40 Oamenii vorbesc 
(r) 11:30 Tele Ron 12:30 
Teleshopping 13:00 Garito (I) 
14:10 Teleshopping 14:45 
Garito (I) 16:05 Dragoste și 
putere (s) 16:45 Oamenii 
vorbesc 17:25 Trăsniți în 
N.A.T.O. (s) 18:00 Focus. 
Sport. Meteo. Cu: Cristina 
Țopescu 1930 Camera de râs 
1930 Da sau nu. 20XX) Singur 
împotriva președintelui 2230 
Focus Plus 23:30 Da sau nu 
00:00 Călătorii în lumi para
lele (s)

0600 Realitatea de la 06:00 
06:45 Trezirea la realitate 
1000 Realitatea de la 10:00 
Cele mai proaspete știri din 
țară și de peste hotare 1100 
Deschide lumea (r) 
Realitatea bursieră 
Deschide lumea (r) 
Realitatea medicală 
Realitatea de la 16:00 17:15 
Orașele României 1745 Edi
torii Realității 1845 Realitatea 
zilei 20:15 100% Cu Robert 
Turcescu 21:00 Realitatea de 
la 21:00 21:45 Bani europeni/ 
Români/Orașe/ Bani de buzu
nar 2200 Cap și pajură 2300 
Politica, frate! 23:30 Știri 
00:00 Realitatea de la 00

11:30 
13:15 
15:15
16:00

10:00 Teleshopping 10:15 
Cristî Tabără pe ei (r) 11:20 
Caviar, femei și moarte 1345 
Desene animate: Tazmania 
14:45 Misterele planetei 
albastre (s, r) 16:00 Doctorul 
de suflete (s) 17:00 Tinerețe 
fără bătrânețe 1900 doctorul 
de suflete 2000 în cel mai rău 
caz 21:00 Născut DJ 22:00 
Lovitură pentru onoare 00:00 
Cristi pe Tabără pe ei 01:15 
Lovitură pentru onoare 
facțiune. SUA)

07:00 Viata dimineața 09:00 
Verissimo 10:00 Lumea cărților 
10:15 Euromaxx 10:50 Calen
dar ecumenic 11:00 Briefing 
12:00 Emisiune religioasă 
12:30 Teleshopping 13:05 
Euromaxx (d) 13:35 Fan X. 
Videoclipuri 13:50 Jet Set 
14:35 Euroblitz: oamenii ți 
politica 15:00 Teleshopping 
15:35 Euroblitz: Jurnal euro
pean 1600 Nașul (r) 1800 6! 
Vine presa! 20:00 Pintea 
(aventuri, România, 1976). Fil
mul pornește pe urmele mara- 
mureșanului care s-a împotri
vit puterilor imperiale.

07:00 Cazinouri americane 
0800 Vieți medievale cu Te
rry Jones 09:00 Mașini ex
treme 1000 Natura dezlăn
țuită 11.00 Mistere 12:00 
Motociclete americane 13:00 
Cazinouri americane 14:00 
Vieți medievale cu Terry Jones 
1500 Mașini extreme 1600 
Test de rezistență 17:00 S-a 
născut un 4x41800 Cowboy- 
ul și submarinul său 19:00 
China - Minuni făcute de 
mâna omului 2000 Vânătorii 
de mituri 2100 Cum se naște 
un automobil sport 2200 
Vânătorii de mituri 23:00 
Manevre pe scară mare 0000 
Motociclete
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• Curs. Camera de Comerț și Industrie a Județului Hunedoara organizează un curs de pregătire pentru comunicarea în limba engleză. Cursul care este autorizat se va derula pe parcursul a 60 de ore. (C.P.)
Scumpiri și produse de lux

• Majorare. Suma aferentă cupoanelor de încălzire pentru persoanele și familiile sărace va fi majorată cu 20%. în perioada noiembrie 2005 - martie 2006, persoanele cu veni- 
■Tx turi de 1,5 milioane de lei vechi vor primi un ‘ ajutor lunar de 1.452.000 lei. Va crește cu peste 10% și ajutorul pentru încălzirea cu lemne, cărbuni și combustibil petrolier. (I.J.)

J

Alergii de la citrice
Deva (C.P.) - Dacă portocalele sau mandarinele cumpărate lasă pe mâini o culoare galben-roșiatică, înseamnă că au fost cos- ! metizate cu un colorant artificial: acidul carminic. în lista aditivilor alimentari, acidul carminic este codificat E120. Acesta este un colorant roșu ce se obține dintr-o specie de insecte. Se mai folosește la fabricarea unor băuturi alcoolice, dulciuri, brânzeturi și sosuri. Deși se știe că poate provoca alergii" și nu este recomandat mai ales copiilor, în România el nu se află pe lista aditivilor interziși în industria alimentară. La noi, inspectorii de specialitate au recomandat doar comercianților să treacă la vedere pe etichetă dacă citricele sunt colorate sintetic sau sunt injectate cu diverși conservanți. în țările din UE, aditivii folosiți pentru păstrarea citricelor au fost interziși, fiind considerați toxici și tre- cuți la capitolul pesticide. Folosirea acidului carminic a fost interzisă și în SUA.

I

Cuvântul liter vă recomandă
f 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 * 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 * 4 4 4 4 4 4 4 *

Ajax praf de curățat 2.39 lei/500 grame (Artima)
Detergent Ariei 13,49 lei/1,5 kg (Artima)
Cif cremă de curățat 5,49 lei/500 ml (Artima)
tfemesto? dezinfectant '• ‘ 5,99 lel/750 fnl (Aftima)
Șampon covoare 8,99 lei/400ml (Artima)
Detergent lemn 7,99 lei/750 I (Artima)
Axion 1,69 lei/250 grame (Plus)
Role-șervet bucătărie 2,99 lei/4 role (Plus)
Șervețele colorate 2,49 lei/pachet (Plus)

Crăciun. Comercianții occidentali oferă o , mulțime de discounturi în speranța că vor ji atrage cât mai mulți cumpărători și vor încheia anul pe profit. (Foto: era)
tXÎor

Rrtîdolar. 3,1227 lei
Cnț> euro 3,6543 lei
f:1 liră 5,3379 lei

1 franc elvețian 2,3629 lei
100 forinți 1,4555 lei
1 gr. aur 49,9078 lei

TRANZACȚII BUSSKBK
4 4 J 4 4 4 4 4 4 -4 4 4 4 4 4 4 4'4' J' Jf 4 4 4 J 4 4 4 4 4 4 4 J 4‘-4 4 4 J44J^^444 J 44 4JJ ■

Variație 
lei/acț)(%)

+3,86

Societatea

1. SNPPETROM

Preț 
închidere i 
0,4570

2. S1F1 BANAT-CRIȘANA 2,2500 +2,74
3. 1,3200- +0,76
4. BRD KW- 14,7000 +1,38
5. IMPACT,. , 0,4400 -1,12
6. AZOhOw*' 0,2680 -3,25
7. ANTIBIOTICE LAȘI oprit
8. ROMPETROL

RAFINARE (RRC)
0,1110 +3,74

9. HABER 0,3600 +20
ÎQ.BCCARPATICA 0,5400 -0,92
11*; DECEBAL 0,0091 -1,09
1Z.' ARGUS CT 0,3000 -3,23
Rubrică realizată de SVh IFB FINWEST SA DEVA,
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

......

■ Țigările, benzina și 
alcoolul vor deveni din 
2006 produse de lux 
pentru români.

Ina Jurconb_________________
ln<.fyrnMelnformm«lli.ra *

Deva • Majorarea accizelor la toate produsele ce se supun acestui regim va provoca creșteri de prețuri în serie ce vor fi suportate de consumatorul final.
Un nou valCreșterile de prețuri vor veni în cascadă în 2006. Ele vor fi provocate de majorarea accizelor la toate produsele și de introducerea unor noi măsuri privind antrepozi- tarea fiscală. Este vorba de creșteri de nivel la accizele la tutun, benzină, păcură, alcool și energie, conform înțelegerii cu UE, de la 1 iulie 2006.

Din 2006 accizele la produsele de lux vor creșteAcciza la mia de țigarete va crește de la 9,10 euro plus 30% din prețul maxim de vânzare cu amănuntul la 11,47 euro plus 20% din prețul de vânzare cu amănuntul. La benzină, acciza va crește de la 480 de euro pe tonă la 513 euro pe tonă. Spirtoasele vor fi foarte afectate, acciza la alcoolul etilic majorându-se

de la 465,35 de euro pe hectolitru de produs la 550 de euro pe hectolitru de produs. La energie, creșterile vor fi de la 0,14 euro pe MWh la 0,19 euro pe MWh. Creșterile de preț ar putea fi de până la un sfert din valoarea produsului.Impozitele regăsite în noul Cod Fiscal arată că, în cazul clădirii utilizate ca locuință a

(Foto: T. Mânu)cărei suprafață construită depășește 150 de metri pătrați (mp), valoarea impozabilă a acesteia se majorează cu câte 10% pentru fiecare 150 mp sau fracțiune din aceștia. Veniturile realizate prin reconstituirea dreptului de proprietate, donațiile și moștenirile nu vor mai fi scutite de plata impozitului.
Noile salarii ale profesorilor
■ Noul acord între 
Guvern și profesori 
prevede majorarea 
salariilor cu 11,83%.

Deva (R.I.) - Tabelele cu simulările salariale (in urma majorării de 11,83%) au fost transmise de către toate federațiile în teritoriu, pentru

a fi consultate de către toți salariații din învățământ.Deși Guvernul s-a plâns că nu poate să le ofere profesorilor o majorare salarială mai mare de 8%, totuși s-au găsit bani. „Nu luăm bani din altă parte, pentru că România nu și-a pus niciodată problema că nu are bani. Are bani, dar trebuie să-i consume rațio

nal”, a spus vicepremierul Gheorghe Pogea. Premierul Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că: „Majorarea salarială cu 11,83 la sută nu va implica nici un risc privind deteriorarea situației economice”.După trei săptămâni de grevă salariile în învățământ vor crește astfel:
Funcția__________________________ în prezent_______________ De la 1 ian. 2006______________ De la 1 septembrie 2006
profesor gr. I 12.880.000 lei 13.420.000 lei 14.000.000 lei
profesor gr. II________________6.560.000 lei____________________7.150.000 lei___________________________7.800.000 lei
profesor gr. „definitiv"_______6.170.000 lei____________________6.750.000 lei___________________________7.400.000 lei
profesor debutant____________6.140.000 lei____________________6.700.000 lei___________________________7.300.000 lei
învățător (educator)_____________________________________________________________________________________________________
gr. I________________________ 10.170.000 lei__________________ 10,490.000 lei__________________________10.820.000 lei
gr. II 6.800.000 lei 7.200.000 lei 7.630.000 lei

Culturile "bio" sunt de viitor
■ Specialiștii anunță o 
creștere cu 500 la sută 
a suprafețelor cultivate 
în regim biologic.
Clara Pâs
clara.pasginformmedla.ro

Deva - Agricultura biologică urmărește obținerea de alimente prin metode de cultură care respectă mediul înconjurător, adică excluzând utilizarea pesticidelor și îngrășămintelor chimice de sinteză. Motiv pentru care fertilizarea solului se face cu
Fără lege

Deva (C P.) - Codul Fiscal pe anul viitor rămâne la stadiul de proiect, deși peste o lună ar trebui să intre în vigoare. Ministerul de Finanțe l-a modificat deja de câteva ori, dar oamenii nu știu exact ce impozite vor plăti în 2006. Față de prevederile inițiale ale proiectului, Ministerul Finanțelor a lăsat-o mai moale cu taxarea luxului, dar propune majorarea impozitului pe tranzacțiile imobiliare și scumpește semnificativ țigările populare. Fiecare guvernare a promis un Cod Fiscal la 1 ianuarie, dar niciodată nu s-a reușit respectarea acestei obligații minime față de contribuabili. Dificil este pentru firme, care nu vor reuși să-și întocmească o strategie, nici măcar pe termen scurt.

îngrășăminte organice (bălegar, îngrășăminte verzi și composturi) sau îngrășăminte minerale naturale (fosfați, praf de rocă, calciu provenit din var). Se impune de asemenea rotația culturilor - în
Braductii PW 1

Legume 7200 tone
Fructe 9000 tone
Cereale ji 
oleaginoase 100600 tone
Lapte 151500 hi
Ouă 1,8 milioane
Brânzeturi 1090 tone
Miere 600 tone

SancțiuniPetroșani (I.J.) - Autovehiculele care circulă pe tronsonul Petroșani - Baru Mare vor fi verificate de Serviciul Poliției Rutiere Petroșani. Controlul vizează echiparea pentru iarnă a mașinilor mai mari de 3,5 tone dacă au lanțuri antiderapante. Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu viteza adaptată condițiilor de drum și trafic, să folosească frâna de motor în locul celei de serviciu etc. Administratorii drumurilor vor primi și ei amenzi dacă nu deszăpezesc căile rutiere în cazul unor ninsori puternice.

în agricultura ecologică se interzice folosirea de pesticidecicluri de 6 sau 12 ani pentru a da șanse solului să nu se deterioreze - monoculturile fiind interzise. Pe terenurile unde se practică agricultură „bio” arăturile trebuie să fie ușoare și nu foarte adânci (15 - 18 cm, fără răsturnarea brazdelor), dezburuienarea se

face mecanic, manual sau termic și este obligatorie acoperirea solului asigurân- du-se astfel protecția împotriva uscării lui, în vreme ce înlăturarea paraziților se face prin mijloace biologice. Recoltele „bio” asigură pentru agricultori un câștig suficient.
FII INSPIRAT, ALEGE

carteagalbena.ro

PRIMUL ANUAR 
DE AFACERI DIN ROMÂNIA

CARTEA GALBENĂ .
2006

Sună acum la tel: 0254/712.255: 0788/639.216: 
0788/633.861 : 0788/633.862

e-mail: unusolitaire@comser.ro: unusolitaire@yahoo.com

clara.pasginformmedla.ro
carteagalbena.ro
mailto:unusolitaire@comser.ro
mailto:unusolitaire@yahoo.com
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• Furt. Gheorghe A., de 21 ani, Daniel T., de 22 ani, Luiza C., de 21 ani, toți dinBrașov și Cristina I., de 21 ani, din Simeria, în noaptea de 20/21.08.2005, au pătruns, prin efracție, în locuința lui Liviu C., din Simeria, de unde au furat bunuri în valoare de 23.300 RON. Sunt cercetați în stare de libertate pentru furt. (M.T.)
•Amenzi. în ultimele 48 de ore, polțiștii hunedoreni au aplicat 332 amenzi la Legea circulației, din care 51 la regimul de viteză și au ridicat în vederea suspendării 12 permise de conducere. Valoarea amenzilor aplicate a fost de 30.835 RON. (M.T.)

Fluturași pe chelia 
băsesciană
Tiberiu Stroia_______________
tlheriu.stroia@lnformmedia.ro

■ Serviciul public de 
gospodărire â 
deșeurilor din Deva va 
fi concesionat.

Daniel I. Iancu_______________
daniel.lancu@informmedia.ro

Deva - Consiliul Local Deva a adoptat ieri un proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini și a instrucțiunilor privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare a serviciului public de gospodărire a deșeurilor municipale. Caietul de sarcini, care este o anexă la contrac

tul de delegare a gestiunii respectivului serviciu, prevede că activitatea de salubrizare va fi executată în zonele II și III ale Devei. Totodată, au fost stabilite și componențele comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitația publică deschisă, condusă de viceprimarul loan Inișconi, și a comisiei de soluționare a contestațiilor, condusă de viceprimarul Florin Oancea. Singura problemă a fost ridicată de către consilierul PSD Florin Ghergan, care a precizat că „trebuie să avem grijă ca nu cumva tarifele pentru salubrizarea acestor zone ale Devei să fie mai
Consilierii au votat pentru curățenie. Numai să fie! (Foto: t Mânu)mari decât cele percepute pentru curățenia în centru”. Viceprimarul loan Inișconi a declarat însă că vor fi analizate cu atenție toate as

Plătim polițele vechii guvernări
Profitând de faptul că premierul Tăriceanu 

a plecat prin străinătățuri lăsând des
chise ușile Palatului Victoria, președintele 

Băsescu a punctat, pentru a doua oară, în 
stilul caracteristic. A intrat în Palat și s-a apu
cat să medieze criza din sistemul de învăță
mânt. Mai mult, s-a dus în vizită la un profe
sor aflat în greva foamei și l-a convins să 
renunțe la această formă gravă de protest. In 
felul acesta Băsescu a reușit, profitând de 
incompetența Guvernului, să aducă un plus 
de procente imaginii sale de președinte jucă
tor. în defavoarea cabinetului Tăriceanu și a 
liberalilor, care pierd teren pe zi ce trece.

Mergând mai departe, Băsescu a intrat în 
direct pe un post național de televiziune și a 
afirmat că împotriva sa se duce o luptă 
acerbă. Și că tot Bucureștiul este împânzit de 
fluturași în care președintele este acuzat că a 
luat banii profesorilor, a popilor și a medi
cilor. Lucru care nu s-a întâmplat, polițiștii 
bucureșteni nereușind să prindă nici un „flu- 
turaș" de acest gen.

Trecând însă peste faptul că președintele 
Băsescu a uitat cum, în campania elec
torală, promitea dublarea salariilor profeso

rilor și cu părere de rău că, promisiunile elec
torale neonorate nu intră sub incidența legii, 
rămâne un mister lipsa de reacție a serviciilor 
secrete. Păi trei huidume de astea de prin SPP 
puteau arunca dracului noaptea niște fluturași 
„compromițători", a doua zi Poliția le aduna 
și ieșea Băsescu cu onoarea neprihănită. Dar 
așa, a rămas poporul cu ideea că uneori, prin 
chelia băsesciană, mai reușesc să „emane" 
ceva fluturași ce-și fac veacul prin capul 
devenit președințial.

■ Arion consideră nor
mal ca opoziția să-și 
folosească toate „ar
mele" pe care le are.

Daniel I. Iancu_______________
daniel.iancu@informmedia.ro

Deva - Senatorul Viorel Arion a declarat lâ Deva, că actuala grevă din învățământ ridică mai multe semne de întrebare. „De ce timp de patru ani, 2001-2004, sindicatele

nu au organizat asemenea acțiuni de amploare și nu au cerut aproape nimic? Nu vreau să intru în conflict cu reprezentanții sindicatelor și cred că problemele se vor rezolva, dar este anormal să faci grevă în condițiile în care actualul Guvern a crescut bugetul învățământului de la 3,1 la 5 la sută din PIB”, a spus Viorel Arion.El a mai declarat că „istoria se repetă. Suntem obligați să plătim polițele vechii

guvernări, pentru că toate majorările salariale promise de fostul executiv, au fost achitate de către actuala guvernare. Nu se poate spune că'până în 2005 a fost numai lapte și miere, iar apoi a venit Guvernul Tăriceanu și a- turnat oțet. Este însă normal ca opoziția să folosească toate armele pe care le are la dispoziție și trebuie recunoscut că actuala opoziție le folosește mult mai bine, decât am făcut- o noi până în 2004”.

pectele care conduc la stabilirea tarifelor pentru salubrizare, ultimul cuvânt aparținând tot Consiliului Local al municipiului Deva.

Trebuie să înveți pentru a obține carnetul de conducere. Nu este nici greu nici ușor dacă muncești atât cât se cere.
Maria Blada,
Deva

Dacă înveți este ușor, dacă nu, este greu. Am 18 ani și sunt la cea de a treia încercare. Cred că ține și de noroc. 
Samuel Muntean,
Deva

Am avut un elev care a dat examenul de opt ori. Cred că dacă înveți bine ceea ce se cere poți obține ușor carnetul. 
Sorin Baciu,
OrAștie

Deocamdată fac cursurile de șoferi,Nu cred că este greu, dacă ai cap, adică inteligența necesară.
Sebastian Ioniță, 
Deva

Egreu. Eu dau examen a doua oară și mi se pare greu să obțin carnetul de conducere. Sunt și emotivă...
Paușeniuc,
Deva

în 1 decembrie, la Alba lulia, la Spectacolul folcloric dedicat Zilei Naționale a României.
(foto: T. Mânu)

Subprefectul e mulțumit
Deva (D.I.) - Subprefectul județului, Dan Pricăjan, s-a declarat mulțumit de faptul că profesorii hunedoreni au decis să ■ înceteze greva și să reîn- ceapă cursurile. „Mă bucur că recomandările de săptămâna trecută, în urma ședinței Comisiei de DialogSocial a județului, au avut 

Dan Pricăjan drept efect încetarea grevei.Consider că reprezentanții sindicatelor din învățământ, prin decizia luată, au dat dovadă de maturitate”, a spus Dan Pricăjan.

Licitație la Muzeu
Deva (D.I.) - Vicepreședintele CJ Hunedoara, Dorin Păran, ne-a declarat ieri că pe data de 5 decembrie a.c. va fi organizată licitația în vederea executării lucrărilor de reabilitare a Castelului Magna Curia din Deva. Până în acest moment, pentru realizarea obiectivului s-au înscris 4 firme, toate din alte județe, care au achiziționat caietele de sarcini. „Este vorba despre o finanțare europeană de aproximativ 800 de mii de euro. Prin derularea acestui proiect, se vor executa lucrări de consolidare a zidurilor, de reabilitare a instalațiilor termice și electrice, amenajări interioare, refacerea fațadelor etc. Perioada de finalizare este estimată la opt luni de zile și sperăm că. la sfârșitul anului viitor, sediul Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva să poată fi dat în folosință”, a spus Dorin Păran.

Participă la concurs! Cuvântul 
Liber îți oferă premii de milioane:

• o centrală termică
• un week- end în 23, 24, 25 

decembrie, la cabana Floare de 
Stâncă din Munții Retezat (pen
siune completă, inclusiv masa de 
Crăciun)

• un televizor color

sună la numărul de telefon 
2Î1275, interior 8811, persoană 
de contact Cristina Picoiu.

Regulament!
La acest concurs nu pot par

ticipa angajații S.C. Inform Media 
S.R.L și nici rudele acestora de 
gradele I și II.

Extragerea va avea loc, la se
diul redacției, în data de 21 
decembrie.
,-Numele câștigătorului varfi 

publicat în paginile ziarului dfn 
data de 22 decembrie.

Cum poți participa?

Fă-ți un abonament pe trei luni 
sau prelungește-ți actualul abona
ment cu încă trei luni, până la 
data de 20 decembrie și intră
alături de noi în anul 2006!

Trimite ne o copie xerox supă 
chitanță, la O.P. 1, C.P. 3, Deva, 
depune-o în cutiile speciale 
Cuvântul Liber, sau vino cu ea 
chiar la redacție. Toate chitanțele 
vor participa la concurs.

Abonamentul pe mai multe 
luni îți aduce mai multe șanse de 
câștigi

Unde te pop abona?
- la sediul redacției Cuvântul 

Liber din Deva, Strada 22 
Decembrie, numărul 37A;

- la poștă;

Dorin Păran (Foto: Traian Mânu)

i»

CONCURS

mailto:tlheriu.stroia@lnformmedia.ro
mailto:daniel.lancu@informmedia.ro
mailto:daniel.iancu@informmedia.ro


SPORT

• Nicșa președinte la Corvinul. Florin Us- catu, patronul clubului Corvinul, a comunicat numele noului președinte a| clubului, ieri, în urma unei ședințe de analiză a parcursului echipei în tur. Misiunea de a salva echipa de la retrogradare i-a fost încredințată vicepreședintelui Dorin Nicșa, care îl înlocuiește pe fostul președinte Dan Colesniuc. (C.M.)
• Demisie la CS Deva. Călin Orbonaș a demisionat, ieri, din funcția de președinte al CS Deva, în ciuda revirimentului arătat de.. echipa pregătită de Titi Alexoi în ultimele două etape de campionat. "Mi s-au pus în, cârcă lucruri pe care nu le-am făcut și nu am avut suficient sprijin din partea oamenilor de( fotbal din oraș", a spus Orbonaș. (C.M.)
Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 13-a, (ultima a turu
lui), 27 - 28 noiembrie: FC CIPDeva - Futsal Municipal 
Constanța 8-2; Cosmos Pitești- Clujana Cluj 3-2; Euro- 
lines București - United Galați 4-1; Poli Gomonth Timișoara 
- ACS3 București 6-2; MGA București - Silvanus Reșița 6- 
1; Energoconstrucția Craiova - Athletic București 8-2; 
Muhlbach Sebeș - ACS Gdorheiu Secuiesc 2-5.
Clasamentul
1. F.C. CIP Deva 13

7

11 1 1 76-30 34
2. Enerqp. Craiova 13 9 1 3 60 - 40 28
3. A.C.S. Oderheiu 12 8 3 'l 55 - 28 27
4. Silvanus Reșița 13 8 3 2 43 - 27 27
5. M.G.A. Domnești 13 6 4 3 57-34 22
6. F.M. Constanța 13 5 5 3 . 50 - 45 20
7. Poli G. Timișoara 13 6 0 7 61 - 72 18
8. Athletic București 13 5 2 6 33 - 41 17
9. Muhlbach Sebeș 13 4 3 6 35-43 15
10. ACS 3 București 13 3 3 7 28 - 45 12
11. United Galați 13 3 1 9 25 - 38 10
12. Cosmos Pitești 13 3 0 10 23 - 59 9
13. Clujana Cluj 12 2 2 8 39 - 56 8
14. Euroiines Buc. 13 2 2 9 26-51 8
Etapa a 14-A: 4-5 decembrie: FC CIP - Muhlbach Sebeș.

■ FM Constanța a plă
tit scump tupeul de a 
juca cu garda jos în fa
ța liderei clasamentului.
ClPRIAN MARINUJ 
ciprian.marinut@informmedia.rc

Deva - Echipa deveană a jucat rolul stâncii în fața valurilor în confruntarea de aseară, din ultima etapă a turului, cu arțăgoasa formație de pe litoral și a învins fără drept de apel, păstrându-și poziția de lideră a clasamentului. Mai valoroasă și mai experimentată decât unele echipe din subsolul clasamentului care au scos scoruri destul de strânse la Deva, FM Constanța a pierdut la scor pentru că avut curajul de a juca deschis contra devenilor.
Start falsAntrenorul Marius Rupacici a început meciul cu jucătorii care constituie de obicei linia a doua a echipei de- vene, menajându-i pe titulari obosiți după jocurile naționalei în Portugalia și... prestația FC CIP a scârțâit puțin. S-au schimbat însă liniile și titularii de drept au liniștit imediat valurile create de echipa de pe litoral, înscriind de trei ori în doar trei
Noile
■ Pe lângă criticile a-

. "Petcu în război cu galeria
t Hunedoara (C.M.) - loan Petcu, antrenorul Divizionarei B, Corvinul 2005, a avut o răbufnire nervoasă la adresa unor membri 

■'♦ați galeriei echipei hunedorene, arătându-le degetul mijlociu după ce Mitrică a deschis scorul în partida de sâmbătă cu UTA, câștigată de echipa sa cu scorul de 3-0. Tehnicianul a însoțit bucuria golului cu câteva gesturi obscene la adresa galeriei ca răspuns la scandările defavorabile pe care suporterii le-au avut la adresa sa încă de la startulpartidei. Membrii galeriei s-au arătat indignați de reacția antrenorului și au avertizat că vor continua să ceară demisia antrenorului.
loan Petcu

duse eliminatului, an
trenorul a găsit și alte 
justificări ale înfrângerii.

Petroșani (C.M.) - Antrenorul Jiului a început meciul cu Steaua cu mâinile streașină la ochi pentru a Se proteja de soare, le-a ridicat în sus de bucurie la golul lui Mihart și a sfârșit luându-se cu ele de cap, când Dică a marcat golul victoriei campioanei.Dincolo de criticile la adresa lui M. Gheorghe pentru eliminarea care a rupt echilibrul jocului, Ionuț Chirilă a găsit și alte explicații pentru înfrângere, afirmând că Jiul a întâlnit cea mai bună și mai completă echipă din România la ora actuală.

Trei dintre gimnastele devence medaliate în Ungaria

CSS Cetate „vedeta" Cupei 
DCMT la Bekescsaba

Stadion occidental, 
organizare românească

Petroșani (C.M.) - O persoană a leșinat din cauza busculadei create de numărul mare de suporteri care aproape s-au călcat în picioare la intrarea de la tribuna I a Stadionului Jiul înaintea partidei de sâmbătă cu Steaua. Incidentul a fost iscat de proasta organizare asigurată de oficialii Jiului și de excesul de zel al forțelor de ordine. Reprezentanții clubului au asigurat prea puține porți pentru intrarea în stadion, deși se știa că va fi un mare aflux de suporteri, iar jandarmii au încetinit accesul pentru că au întâmpinat publicul în trei valuri, percheziționând în trei etape la sânge fiecare om. Acest gen de evenimente umbresc eforturile făcute de conducerea Jiului pentru modernizările stadionului care într-adevăr dau bazei sportive o alură occidentală.

Suporterul leșinat la 
poarta stadionului

Deva (C.M.) - Gimnastele de la CSS Cetate Deva au cucerit nu mai puțin de 20 de medalii la etapa a IlI-a, a ediției din acest an a Cupei DCMT, desfășurată la finalul săptămânii la Beckecsaba, fiind vedetele întrecerii la categoria 8-10 ani, la care au obținut 15 medalii. Cele șase gimnaste devene prezente la concursul din Ungaria sunt antrenate de Olimpia Tofan, Ramona Micu, Gheorghe Orban, Cristian Enoi și coregrafa Corina Doreanu.Rezultate tehnice
Categoria 8-10 ani la Cupa 

DCMTDiana Rusu - locul III la

Tiberiu Măgureanu (la minge) a marcat primul gol al reprizei secunde (Foto: Traian Mânu) 
/minute. Scăpați de emoții și ceilalți jucători deveni au reușit să se ridice la nivelul internaționalilor și CIP a reușit cea mai bună repriză din tur, având un avantaj de cinci goluri la pauză.

Păstrarea constanteiCIP a dominat și startul reprizei secunde, distanțându- se la 6-0, iar după ce Stoica a marcat primul gol al marinarilor s-a jucat de la egal la egal.Pe final, la 8-1, CIP a cedat fizic, iar constănțenii au asaltat poarta deveană. Stoica a înscris încă o dată și a țintit

Dică (albastru) l-a făcut pe Chirilă să se
(Foto: Traian Mânu)

FOTBAI* / BMHc 8
—......... .. Z.v./J

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei 
a 14-a: FC Argeș - Poli lași 3-0; 
FC Vaslui - FCM Bacău 1-1; Jiul - 
Steaua 1-2; CFR Cluj - Gloria 
Bistrița 0-0; Poli timișoara - Pan

durii 1-0; Oțelul - Farul 0-1; 
Sportul - Rapid 1-0; FC Națio
nal - Dinamo 2-0.

“Prima repriză a fost echilibrată, cu puțină superioritate de partea noastră, însă în repriza a doua Steaua a demonstrat că este o echipă mare. Jucătorii mei au câte 14 meciuri în Divizia A, în timp ce 

individual compus și paralele, locul II la sărituri și solBeatrice Mărgărit - locul III la paralele și sol, locul II la bârnă
Categoria 8-10 ani în con

cursul invitatelorIasmina Halas - locul III la individual compus și paralele, locul II la bârnă și locul I la solClaudia Ciortea - locul II la individual compus, paralele și sol, locul I la bârnă
Categoria 11-12 la Cupa 

DCMTOctavia Man - locul II la individual compus, paralele și sol, locul I la bârnăCaria Toma - locul II la sol. 

bara în minutul 31. Normanbet (37) a avut și el o bară, iar Stoica (37) n-a reușit să-l învingă pe portarul Bejinariu nici dintr-o lovitură de penalitate de la 10 metri. “Sperăm
FC C1P - FM Constanța 8-2 (B-O)

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

Sala: Sporturilor Deva; Spectatori: 1.000.
Au marcat: Matei (8), Al-loani (9, 14), Molomfălean (10), Șotârcă (15, 27), 
I. Măgureanu (32), Tomescu (35) / Stoica (29 și 36).______________________
FC CIP: lancu, Bejinariu - portari; Dobre, Tomescu, Gherman, Șotîrcă - 
Molomfălean, T. Măgureanu, Lupu, Matei, Al-loahi, Vișan. Antrenori: Ma- 
rius Rupacici și Aurel Sava.________________________________________________
F.M. Constanța: Trașcâ, Răzmeriță - portari; Toader, Stoica, Normanbet, 
Chichirin, Belea - Marian, Stoianof, A. Măgureanu, Dulan. Antrenor: Vlad 
Chiperu

jucătorii Stelei au aproape câte 100 de meciuri internaționale. Este o diferență ca de la cer la pământ, însă în prima repriză nu s-a văzut acest lucru”, a subliniat tehnicianul petroșănean.

mic dejun inclus, ghid, transport cu auto-Cuvântul liber te provoacă 
Caută și decupează cele 6 pie^c 
apărute în Cuvântul Liber, în perioada 8 
- 15 decembrie.

• Lipește piesele puzzle pe o coală 
de hârtie și scrie numele, adresa, numărul 
de telefon și răspunsul Ia întrebarea: .Ce 
rubrici noi vrei să citești în Cuvântul Uber?" 

Trimite plicul prin poștă la O.P. 1, C.P. 
3, Deva, depune-l în Cutiile speciale 
Cuvântul Liber sau la sediul redacției din 
Deva, Strada 22 Decembrie, hr.' 37A, 
pănă la data de 21 decembrie (data 
poștei).

•Vă oferim: o excursie la Paris de 7 
zile, pentru 2 persoane (cazare la hotel și 

muri idc

să păstrăm constața evoluțiilor bune și în retur, și să fimlideri și la finalul cursei nu doar acum iii jumătatea ei”, afirma Paul Grecu, vicepreședintele FC CIP Deva.

Clasamentul
1. Steaua 14 25-8 30p
2. Dinamo 14 35-13 29p
3. Poli Timiș. 14 »9-8 26p
4. FC Argeș 14 17-11 25p
5. FC Național 14 14-15 24p
6. CFRCluj 14 17-11 23p
7, Farul C-ța -14 20-18 23p
8. Sportul 14 20-15 22b
9. Rapid 14 16-14 22p
10. Poli lași 14 10-13 20p
11. Gloria Bistrița14 11-19 16p
12. Jm.>I Petroșani 14 10-17 12p
13. Pandurii 14 9-18 12p
14. FCM Bacău 14 7-20 9p
15. Oțelul Galați 14 7-23 8p
16. FC Vaslui 14 5-19 5p
Etapa a 15-a: vineri, 2 decembrie: 
Rapid-Jiul Petroșani (ora 16.00, 
Național TV).

carul cu plecare din.Oradea); un colțar 
de bucătărie; un cuptor cu microunde; sau 

un brad împodobit, care să-ți lumineze 
Sărbătorile de iarnă. ș-;

• Extragerea va avea loc, la sediul 
redacției, în data de 22 decembrie.

Numele câștigătorilor vor fi publicate,' 
m paginile ziarului, în data de 23 decem
brie!

•Regulament: Trimiterea talonului 
completat înseamnă acceptarea condițiilor 
de participare la concurs. Premiile nu sunt 
transmisibile. La acest concurs nu pot par
ticipa angajații Inform Media S.R.t. și nici 
rudele acestora de gradele I și llț.

mailto:ciprian.marinut@informmedia.rc
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• Cupa Davis. între 10 și 12 februarie, echipa de tenis a României va întâlni, în deplasare, puternica echipă a Statelor Unite, în primul tur al Cupei Davis. în vederea acestui meci, Federația română de tenis a anunțat lotul: Andrei Păvel, Victor Hănescu, Victor loniță, Gabriel Moraru, Adrian Ungur, Răzvan Sabău și Gabriel Trifu. (MF)
• Cel mai bun. Tudor Ovidiu Oprea (Sur- rriont Club Sibiu), campion național de crosscountry, a fost desemnat cel mai bun ciclist român în 2005, fiind urmat în topul celor rhai buni 10 sportivi ai FR de Ciclism și Tria- tlon de Alexandru Ciocan (Compet-Petrolul Ploiești), campion național la contratimp, și Adrian George Mânu (Dinamo Secrorh). (MF)

Pleacă Protasov, vine Olăroiu?

Golgheterul 
Diviziei A

București (MF) - Atacantul Ionuț Mazilu (Sportul Studențesc) rămâne golgheterul la zi al Diviziei A de fotbal cu 10 goluri, -după dis- j putarea etapei a 14-a. j fiind urmat -în clasa- ment de Ianis Zicu J (Dinamo) - 8și Nicolae J Dică (Steaua) -. 7. go- î luri.Cu câte 6 goluri-fig- urează Ștefan Gri-gorie (Dinamo), Viorel Moldovan (Poli Timișoara), Ionuț Savu (FC Național) și Ciprian Tănasă (FC Argeș Pitești), iar la cota 5 se află Tiberiu Bălan (Sportul Studențesc), Victoraș Iacob (Steaua București) și | Claudiu Niculescu (Dinamo). Cu câte 4 goluri sunt creditați Alexandru Bălțoi (Dinamo), Florin Bratu (Dinamo), i Gigei Coman (Poli Ti- i mișoara), Cristian Co- i roian (CFR Cluj-Na- poca), Alin Năstăsie (FC i Argeș Pitești), Daniel Niculae (Rapid), Romeo Surdu și Cosmin Tilincă (ambii de la CFR Cluj- Napoca).
Elvețieni pentru meciul 
Rapid - PAOK

București (MF) - O brigadă de arbitri elvețiană, cu Markus Nobs la centru, va oficia la meciul dintre Rapid București și PAOK Salonic, programat joi, de la ora 21,45, în Grupa G a Cupei UEFA la fotbal. Biletele s-au pus în vânzare de sâmbătă, la casele de bilete ale stadionului Giulești, prețurile fiind următoarele: peluze - 6 RON, tribuna a Il-a -12 RON, tribuna I - 75 RON, tribuna 0 - 100 RON. Deținătorii de legitimații - abonament pentru turul campionatului vor avea acces gratuit la jocul cu PAOK Salonic. în ultima etapă de campionat, PAOK a învins cu 2-0 formația Akrati- țos, la care a jucat și Bogdan Stelea.
2. sahtror Donețk (Ucraina) _____ 3 2 0 13 16
3. VfB Stattqart (Germania) __ J 2 0 1 4- 3 6 t
4. PAQKSalonic(Grecia) 2 00 2 1- 3 0 ’•
5. Rennes(Franța) 2 0 0 2 0-40'

KUGDyȘul Greg Holmes și Drew Mitchel 
sunt "bucuroși, pe aeroportul din Sydney, la 
întoarcerea din turneul european al 
naționalei de rugby a Australiei. (Foto: epa)

David Beckham
(Foto:EPA)

Academia 
de fotbal 
Londra (MF) - Jucă
torul englez David 
•Beckham șl-a inaugu
rat, luni, la Londra 
academia sa de fot
bal, situată aproape 
de locul unde acesta 
s-a născut. Beckham, 
a declarat cu acest 
prilej că de mic a 
urmat școala de fot
bal a lui Bobby 
Chartton cu visul de 
a deveni fotbalist 
profesionist și de 
atunci a vrut să ofere 
copiilor șansa pe care 
a avut-o și el. Acade
mia David Beckham 
cuprinde 2 terenuri 
de dimensiuni nor
male, vestiare, săli de 
școală pentru copii, 
restaurant și este 
deschisă băieților și 
fetelor între 8 și 
15 ani.

■ Becali crede că dacă 
Protasov va pleca, 
Olăroiu va ajunge în 
Ghencea.București (MF) - Finanțatorul Gigi Becali a declarat, luni, că, în cazul în care tehnicianul Oleg Protasov va părăsi echipa Steaua, atunci funcția de antrenor va fi preluată de Cosmin Olăroiu „singura variantă în acest moment”.„încă n-am vorbit cu Protasov, voi discuta azi să văd despre ce este vorba, să vedem dacă pleacă, poate este doar o speculație. Am discutat și cu Marius Lăcătuș și cu Mihâi Stoica și dacă pleacă Protasov cred că va veni Olăroiu. El este cam singura variantă în acest moment”, a spus Becali, care a precizat că nu a vorbit, deocamdată, pe această temă cu Olăroiu, deoarece mai întâi trebuie să discute cu Protasov. Oficialul stelist a subliniat că și-ar dori
FIFA deschide o ancheta vastă
■ FIFA a demarat luni 
cea mai mare anchetă 
disciplinară din istoria 
federației.

Londra (MF) - Ancheta se referă la incidentele petrecute în meciul retur Turcia-Elveția, din barajul pentru calificare la CM 2006. Turcia a învins Elveția cu 4-2 la Istanbul, dar elvețienii ș-au calificat la CM 2006 datorrtă'suv hului :u‘*2- 0 din jocul tur. La sfârșitul meciului, jucători, oficiali și agenți de ordine au fost implicați în incidente violente în teren și în tunelul către vestiare. Jucătorul elvețian Stephane Grichting a fost spita
Zidane nu 
cedeazăBerlin (MF) - Jucătorul francez al echipei spaniole de fotbal Real Madrid Zinedine Zidane a afirmat luni. într-un interviu acordat cotidianului german „Bild”, că germanul Michael Ballack este binevenit la clubul madrilen, dar că nu-i va ceda acestuia prea ușor postul său. „Dacă este un jucător cu calitățile necesare pentru Real, atunci el este Michael Ballack. Dar va fi dificil să jucăm împreună. Eu nu voi ceda prea ușor postul meu”, a dat asigurări Zidane.

Toyota în sezonul 2006
■ Țoyota va prezenta 
astăzi monopostul 
TF106 pentru sezonul 
2006 de Formula 1.

Londra (MF) - Toyota este astfel prima echipă care își lansează oficial bolidul pentru anul viitor. Directorul tehnic Mike Gascoyne a precizat că la modelul TF106 se lucrează încă de la sfârșitul anului 2004, iar lansarea oficială de marți demonstrează că echipa japoneză este capabilă să se mențină în prim-planul întrecerii. Toyota s-a clasat în 2005 pe locul 4 în ierarhia con

Gigi Becali Oleg Protasov (Foto:

ucc.»ca Protasov să rămână la Steaua, deoarece este un antrenor de valoare.„Normal că mi-aș dori ca Protasov să rămână, a demonstrat că este antrenor de valoare, însă nu poți ține cu sila un om. El are o clauză de reziliere de 150.000 de euro, însă nu am să-i cer niciodată acești bani. El a muncit, iar aia este un fel de amendă. La 

lizat în urma violențelor, iar probele video indică implicarea antrenorului secund al Turciei, Mehmet Ozdilek. Luni, la Zurich, a început o a^cnetă în cadrul căreia vor fi
Calcio - împotriva rasismului -
■ în semn de protest 
față de comportamen
tele rasiste, meciurile 
vor începe mai târziu.

Roma (MF) - Federația Italiană de Fotbal (FIGC) a anunțat că a decis ca toate meciurile din Cupa și din Campionatul de fotbal prevăzute în această săptămână în Italia să înceapă cu cinci minute mai târziu față de ora la care sunt programate, în Semn de protest față de comportamentele rasiste de pe stadioanele din peninsulă. „Calcio este împotriva rasismului și în această formă de protest este implicată toată suflarea fotbalului italian, 
structorilor, obținând și primul podium la piloți.TF106 prezintă o modificare totală a părții posterioare a monopostului, pentru a permite instalarea unui motor V8 în locul celui VIO din acest an, conform noilor reglementări, în timp ce botul mașinii este dezvoltat din cel prezentat în ultimele două curse ale anului. în cele 19 curse din 2005, Toyota s-a bucurat de o bună fiabilitate a motorului său, care a cedat numai în ultimele două Grand-Prix-uri. Sezonul 2006 de FI debutează pe 12 martie cu Marele Premiu al Bahrain. 

mine nu contează contractul, ci omenia și nu-i omenește să- i ceri bani omului, să-l amendezi”, a subliniat Becali.
Clauză de reziliereîntrebat dacă și managerul general Mihai Stoica va părăsi Steaua, Gigi Becali a spus în glumă: „Da, și eu plec în Rusia, și Argăseală, toată echipa pleacă în Rusia după 

audiați peste 20 de persoane, inclusiv cei 2 selecționeri, jucători și oficiali ai celor două țări. Sancțiunile pot merge până la suspendarea unei federații naționale.
începând de mâine și până duminică: antrenori, conducători, jucători și arbitri. FIGC a decis astfel ca toate meciurile, de la cele din Serie A și până la cele de amatori, să înceapă cu cinci minute întârziere”, se arată într-un comunicat âl FIGC. Comunicatul FIGC adaugă că la partidele din această săptămână jucătorii vor intra pe teren purtând un banner cu sloganul: „Nu rasismului!” Această decizie vine a doua zi după ce fundașul de culoare al echipei Messina, Marc Zoro, a izbucnit în plâns în timpul meciului cu Inter Milano, disputat pe teren propriu în etapa a a 13-a, după ce a fost victima insultelor 

FOTBAL / DIVIZA C7

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 13-a: Bihorul Beiuș - Auxerre Lugoj 1-2; 
Telecom Arad - Muncitorul Reșița 2-0; Victoria Nădlac - Calor Timișoara 2- 
Q; ACU Arad - Lotus Felix 0-1; UM Timișoara - Minerul Moldova Nouă 5- 
0; Giroc Timișoara - CS Deva 1-1; CS Ineu - Gloria Arad 2-2.
Clasamentul
1. Auxerre Luqoj 13 9 4 0 13-2 31
2. UM Timișora 13 8 S 0 28-9 29
3. Giroc Timișoara 13 8 2 3 32-11 26
4. Lotus Felix . 13 6 3 4 16-16 21
5. Victoria Nădlac 13 5 S 3 14-16 20
6. Calor Timișoara 13 t:’s£ 3 5 25-15 18K ■
7. CS Ineu 13 s 3 5 17-17 18 ........
8. Min. Mold. Nouă 13 4 2 7 10-18 14
9. Gloria Arad 13 4 2 l 14-24 14
10. CS Deva 13 3 4 6 12-15 13
11. Telecom Arad 13 4 1 8 13-22 13
12. Bihorul Beiuș 13 3 4 6 7-17 13
13. ACU Arad 13 4 3 6 13-22 7
14. Muncitorul Reșița 13 1 3 9 12-22 6
ACU Arad a fost penalizată cu 8 puncte pentru neîndeplinirea baremului 
în Divizia B.

Protasov”. Oleg Protasov’■W semnat, în iunie, un cont/SW pe două sezoane cu Steaua; Presa ucraineană a scris că Oleg Protasov se află în negocieri cu gruparea Dnepr. Dacă Oleg Protasov ar vrea să-și încheie contractul, scadent în 2007, înainte de termen, ar trebui să plătească o clauză de reziliere de 150.000 de euro.
Fiscul și mobilaIași (MF) - Purtătorul de cuvânt al DGFPJ Iași, Maria Țăran, a declarat, că și cea de-a doua încercare a Fiscului ieșean de a vinde bunurile mobile;\ ale clubului de fotbal- Poli Iași a eșuat. „Pân^f™ la închiderea programului DGFPJ Iași, nici un reprezentant al vreunei firme nu și-a anunțatei disponibilitatea de a participa la licitație. Pentru . această licitație prețul de pornire este redus cj^„, 25% din cel inițial,- •> ajungând la 6.137 de lei noi”, a declarat Maria Țăran.

rasiste ale suporterilor formației oaspete, care l-au întâmpinat cu strigăte. «t& maimuță, la fel cum se întănți;1. plă pe multe din stadioan^Ja» italiene. Zoro a intenționat șă părăsească terenul, însă a fost convins să continue atât de coechipierii săi, cât și de jucătorii lui Inter.
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Felicitări (67)

• De ii aniversară, dorim domnului Cîrstoiu loan 
Dorin multă sănătate, multe bucurii alături de 
familie și un sincer .La mulți ani”. Familia.
• pentru Andrei Știopa din Ilia, cu ocazia zilei 
onomastice .La mulți ani”, mult noroc în viață 
din partea tatălui, bunicilor, unchiului Alin, 
mătușii Ligiași averișoarelor.
• Pentru bunicul meu loan Cîrstoiu, multă 
sănătate, bucurie și tot binele cu ocazia zilei de 
naștere. „La mulți anii”. CoradoVana ap. 1 cameră (01)

, «vlnd cameră de cămin, zona Dacia. Deva, preț 
•9.000 ron, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 

"$7.Vând ap. 2 camere (03)
• decomandate, (rad, confort 1, zonă centrală, 
etaj 4, preț 500 milioane iei, negociabil. Tel. 
611731.
• toate urgent zona Micro 15 Deva, gresie, 
faianță, centrală termică, termopane, eventual 
mobilat, preț 650 milioane lei, negociabil. Tel. 
0745/582117.
• urgent, cărămidă, decomandate, modificări, 
balcori, 2 focuri gaz, contorizări, repartitoare, 
rulete exterioare, interfon, etaj 4, Minerului, preț 
85.000 ron, negociabil. Tel. 0722/857606, 
0766/763615.
• lauent, etaj 1, Al. Moților, bloc cărămidă, 
parcnet, gresie, faianță, modificări interioare, 
contorizări apă, gaz, geam la baie, fără balcon, 
preț 580 milioane lei. Tel. 227698,0742/564654.
• 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)
• fără 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)
• etaj 3, decomandate, st 60 mp, gresie, faianță, 
contorizări, balcon, modificări interioare, 
Dorobanți, preț 30.000 euro, tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (Casa Betania).
• etaj 2, decomandate, repartitoare, contorizări, 
boxă, balcon, luliu Maniu, preț 110.000 ron, tel. 
223400,0741/120722,0721/436384. (Casa Betania)
■ zona Zamfirescu, semidec., 52 mp, parchet, 

cugresie, faianță, apometre, gaz 2 focuri, preț 
fif35.000 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, 
tenmopan, centrală termică, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță, baie și bucătărie mari, 
boxă mare, tel. 0723-251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Uaadul, 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, modificat la 
bucătărie, ușă metalică, în curs de renovare, 
preț 105.000 lei, tel. 0723-251498,232808. (Fiesta 
Nora)
• zona MtoenȘuț 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. 
0745.302200,232809. (Fiesta Nora)

I «zona Mărăști, bine întreținut, dec., fără

1 modificări și amenajări, toate contorizările, 
parchet, preț 76.000 lei, negociabil, tel. 0723-
251498.232809. (Fiesta Nora)
• zona Macuhil dec., fără modificări și 
amenajări, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
100.000 lei, tel. 0745-302200,232 809. (Fiesta Nora) 
dec., contorizări, etaj intermediar, gresie, 
faianță, zonă centrală, Deva, preț: 1,2 mid., neg., 
tel.: 0740/126029. (Prima-lnveșt)
• urgent, Deva, b-dul luliu Maniu, dec., balcon 
închis, gresie, faianță, apometre, repartitoare, 
gaz 2 focuri, preț: 960 mii. lei, tel.: 0721/055313. 
(Prima-Invest)
• urgent, semidec., contorizări, balcon, etaj 1, 
zona Gojdu, preț: 840 mii. lei, neg., tel: 
0740/210780. (Prima-Invest)
• regent, semidec, 2 balcoane, parchet, gresie, 
faianță, repartitoare, etaj 2, zona împăratul 
Traian, preț: 1,050 mid. lei, neg., tel.: 0742/019418. 
(Prima-Invest)
• dec., contorizări, etaj intermediar, central, 
Deva, preț: 1,1 mid. lei, tel.: 0740/126029. (Prima- 
Invest)
• dec, contorizări, balcon închis, zona pieței, 
preț: 13 mid., neg., tel.: 0740/210780. (Prima- 
Invest)
• urgent, Deva, zona Gojdu, etaj 1, balcon, 
contorizări, st 42 mp, preț: 675 mii. lei, tel.: 
0726/710903. (Prima-Invest)
• zona Bejan, bloc turn nu ultimul etaj, dec., 
contorizări, preț 36000 RON, tel. 224296, 0788- 
361782. (Garant Consulting)
• zona Be|an, semidec., contorizări, et 1, 
ocupabi I imediat, preț 50000 RON, negociabil, tel. 
224296,0788-361782. (Garant Consulting)
• zona Mlu Maniu, et 1, dec., parchet, 
apometre, gaz 2 focuri, balcon, ocupabil imediat 
preț 115.000 RON, tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• zona Progresii et intermediar, dec., multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat ocupabil imediat preț 95.000 RON, neg., 
tel. 211587,0745/253662 (Evrika)

ALPHA TV - PETROȘANI

• zona Liliacului, dec., contorizări, ocupabil 
imediat preț 990 mii., neg., tel. 0745/253662. 
(Evrika)
■ zona Bălceșcu 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)
• urgent zona Al. Streiului, centrală termică, et. 
intermediar, dec., îmbunătățiri, preț 510 mii., 
neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• aferim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
■ zona Gojdu, et 2,dincărămidă, bine întreținut 
preț 850 mii., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• Ocaziei Urgent zona Al. Streiului, decoman
date, hol mare, central, etaj intermediar, cen
trală termică Ocupabil imediat! Preț: 37.000Ron. 
Tel: 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Astoria, semidec., parchet contorizări, 
Balcon, etl, s 51 mp, preț 850 mii. lei, neg. Tel. 
718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• zona teatru, parchet jaluzele exterioare, semi
dec., et. intermediar. Preț 350 mii., neg. Tel. 
718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• zona Scărișoara, semidecomandate, apo
metre, balcon, instalații sanitare noi, acoperit cu 
izolație italiană preț 720 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
■ zonă centrală, etaj intermediar, decomandate, 
st 55 mp, modificat, termopan, centrală termică 
parchet, faianță mobilă de bucătărie, bine 
întreținut peț 1,200 mid. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zona AL Streiului, semidecomandate, centrală 
termică termopane, mobilat ușă metalică 
acoperit cu izolație italiană balcon închis, preț 
650 milioane lei, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zona Bălceșcu, decomandate, etaj 1, modi
ficat îmbunătățiri, apometre, repartitoare, 
balcon, bine întreținut, ocupabil imediat, preț 
830 milioane lei. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 

3000 SRL)Cumpăr ap.2 camere (04)
■ zona L Maniu, Dorobanți, Decebal, Mărăști, 
etaj intermediar, turn maxim etaj 6, dec„ cu/fără 
amenajări, se oferă preț bun, cu plata pe loc 
chiar azi, este -urgent- nu ezita tel. 0745-302200, 
232808 (Fiesta Nora)
• zonă breiă nu contează starea de preferat et 
intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)Vând ap. 3 camere (05)
• Deva, Dorobanți, etaj 2, 2 băi, un balcon, 
contorizări, parchet, faianță lavabil alb. Tel. 
0724/363700.
• decomandate, gresie, faianță parchet, 
modificări, Deva Bdu I Dacia preț negociabil. Tel. 
222690.
• Orăștie, str. Mureșului, parter, termopane, 
multiple îmbunătățiri, preț negociabil. Tel. 
241837.
• urgent Deva zonă bună etaj 3, balcon, 
parchet centrală termică preț 800 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0722/564004.
• etajă decomandate, centrală termică proprie, 
geamuri termopan, gresie, faianță finisaje 
moderne, Minerului, preț 30.000 euro, neg., tel. 
223400,0742/005228 0721/577368 (Casa Betania)
• zonă idtracentrală, bl. 4 etaje, et 3,4 camere, 
amenajat deosebit, ultramodern, pentru 
pretențioși. Preț 60.000 euro, ușor negociabil, tel. 
0745/159608 (Mimason)
• zona Gojdu, etaj 2, bloc de cărămidă neame
najat și fără modificări, contorizat apă gaz, 
repartitoare căldură balcon mare închis, bine 
întreținut vedere în 2 părți, preț 118000 lei, tel. 
0723-25498,232808 (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, balcon mare închis, centrală 
termică parchet bine întreținut, gresie, faianță 
bucătărie modificată ocupabil imediat, preț 
135.000 lei, tel. 0745-302200.232808 (Fiesta Nora)
• regent dec, 2 băi, balcon închis cu termopan. 
centrală termică etaj 1, zona Decebal, preț: 1.2 
mid. lei. neg., tel.: 0742/019418 (Prima-Invest)
• semidec, centrală termică balcon închis, etaj 
3, zona Minerului, preț: 800 mii. lei, neg., tel.: 
0740/210780. (Prima-Invest)
• zona Scărișoara, urgent, et. 1, CT, semidec., 
parchet, balcon închis, baie, bucătărie cu că
mară preț 25.000 euro, neg., tel. 0745-367893. 
(Garant Consulting)
• zona Bălceșcu. dec., balcon, contorizări, preț 
130000 RON. tel. 0740-013971. (Garant Consulting)
• zona Minerului amenajări moderne, (geam 
termopan, gresie, faianță CT etc.), preț 90000 lei 
RON, neg., tel. 0740-013971. (Garant Consulting)
• foarte urgenl et 3, zona Minerului, cu centrală 
termică în garanție, parchet laminat, gresie, 
faianță ocupabil în timp scurt, preț 77.000 RON, 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Micul Dallas, de lux, et. 2, cu garaj și 
boxă suprafață mare, baie superamenajată (cu 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg., tel. 0745/253662. (Evrika)
• zona L Creangă et 3, superamenajat și finisat, 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră, 
preț 64.000 euro, 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)
• zona Zamfirescu, et. 1, bloc de cărămidă, 
centrală termică gresie, faianță ocupabil 
imediat. Preț: 129.000 RON. Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• zona Dada, semidecomandate, parter, st 45 
mp, parchet repartitoare, interfon la scară bine 
întreținut preț 800 milioane lei, negociabil. Tel. 
235208 0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zonă centrală modificat din 4 camere, 
centrală termică termopane, living, bucătărie 
modificată foarte bine amenajat etaj interme
diar, preț 62.000 euro. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000 SRL)

• Hunedoara, semidec, zona OM+gpră, CT, et.
1 (la bloc tip vilă). Preț 120.000 RON, neg. Tel. 
718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• zonă centrală balcon închis, bine întreținut 
boiler, ideal pentru privatizare. Preț 750 mii., neg. 
Tel. 718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)Cumpăr ap. 3 camere (06)
• zona Eminescu, Crișului, Teilor, Minerului, etaj 
intermediar, semidec., cu/fără amenajări, se 
oferă preț bun, cu plata azi, este -urgent- nu 
ezita, tel. 0723-251498 232808. (Fiesta Nora)
• kt Deva, zonă bună dec., cu sau fără 
amenajări, se oferă prețul pieței, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)Vând ap. 4 camere (07)
• central etaj 2,2 băi, centrală termică parchet, 
boxă preț 50.000 euro. Tel. 0722/664081.
• Deva, zona Gojdu, etaj intermediar, centrală 
termică 2 băi, 100 mp, ireproșabil, preț 1,55 mid. 
lei, negociabil. Tel. 0720/670305.
• dec, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt. 
centrală termică preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• 2 băl 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat, parchet, loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mid., neg., tel. 221001,0742/375994. (Casa

. Blanca)
• urgent ap. 4 camere, Bălceșcu, et. 3, supera
menajat, semidecomandate, centrală termică 
termopan, garaj. Preț 45.000 euro.Tel. 
0740/173103; 203003. (Mimason)
• B-dul 22 Decembrie, et 3 din 4, amenajat mo
dern, totul nou, st 100 mp, posibilitate plată 2 
rate, se vinde cu eliberare în martie. Preț: 55.000 
euro neg. Tel. 0745/159608 (Mimason)
• urgent dec, etaj 2, Dorobanți, 2 băi, 2 
balcoane, st 102 mp, contorizări, preț: 13 mid. 
lei, neg., tel.: 0726/710903. (Prima-Invest)
• zona ton Creangă et. 2, decomandate, 
contorizări, preț negociabil, tel. 0740-013971. 
(Garant Consulting)
• zona Bălceșcu, et intermediar, amenajări 
moderne (gresie, faianță parchet geam 
termopan, centrală termică), cu garaj, 45.000 
euro, neg., tel. 0740013971. (Garant Consulting)
• zona Avram lancu, transformat în 3 camere, 
etaj intermediar, amenajări moderne (geam 
termopan, CT, gresie, faianță parchet etc.), preț 
60000 RON, tel. 0740-013971. (Garant Consulting)
• ocaziei Urgent et 1, Zona Zamfirescu, deco
mandate, hol central, contorizări, 2 băi, 2 balcoa
ne, bine întreținut, ocupabil în 7 zile, st 95 mp. 
Preț 155.000 RON. Tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Miere 3, semidec., 2 băl 3 balcoane, unul 
închis cu termopan, gresie,.faianță .parchet 
laminat, C.T, calorifere noi, mobilat la comandă 
ușă metalică interfon. Preț 39.500 euro, neg. Tel. 
718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• zonă centrală st 100 mp, decomandate, etaj 
intermediar, centrală termică 2 băi, balcon, 
parchet în camere, ușa nouă bloc din cărămidă 
garaj sub bloc, preț 75.000 euro. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• zonă bună decomandate, st 90 mp, 2 băi, 2 
balcoane, 2 boxe, contorizări, fără îmbunătățiri, 
etaj intermediar, preț 1350 mid. Lei. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)Vând case, vile (13)
• casă cu anexe gospodărești și grădină în 
Orăștie. Tel. 0744/603138 0254/241426.

1. Cod, două puncte 2. Nume oraș, virgulă 3. Text anunț

ACUM POn TRIMITE 
ANUNȚURI 9! PRIN SM8!
TELEFON: 0720/400 555 
(tarif normal)

4. Preț, două puncte, 
suma (milioane = mii, 
iar mii = M)

01 - Vând ap. 1 cameră 

02 - Cumpăr ap. 1 cameră 

03 - Vând ap. 2 camere 

04 - Cumpăr ap. 2 camere 
05 - Vând ap. 3 camere 

06 - Cumpăr ap. 3 camere 
07 - Vând ap. 4 camere 

08 Cumpăr ap. 4 camere 
09 - Vând ap. 5,6 camere
10 - Cumpăr ap. 5,6 

camere
11 - Vând ap. la casă
12 - Cumpăr ap. Ia casă
13 - Vând case, vile
14 - Cumpăr case
15 - Vând case de vacantă
16 - Cumpăr case de vacantă
17 - Vând case la tară
18 - Cumpăr case la tară
19 - Vând garsoniere
20 - Cumpăr garsoniere
21 - Vând terenuri

22 - Cumpăr terenuri
23 - Vând locuri de veci
24 - Cumpăr locuri de veci
25 - Vând spatii comerciale
26 - Cumpăr spatii comerciale

5. Tel., două puncte

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

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

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

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

• casă mare în Orăștie, toate utilitățile, subsol, 
parter, etaj, mansardă posibile amenajări turis
tice. Tel. 0254/241426,0721/186996
• Deva, ultracentral 3 camere, bucătărie, baie, 
cămară 2 holuri, centrală gaz, curte, grădină 
garaj, magazie. Relații tel. 0254/212569.
• vând casă 4 camere, bucătărie, baie, C.T., 
teren 650 mp, zonă bună preț 130000 euro. Tel. 
0741-154401,227542, seara. (Garant Consulting)
• zona Viăcan, construcție nouă P+l, 6 camere, 
2 băi, scară interioară de marmură garaj, curte, 
grădină st 1.000 mp. Preț: 230.000 euro. Tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona Călugăreiu, D+P; la demisol, 2 camere,
bucătărie, baie, parchet gresie, faianță centrală 
termică curte, st 320 mp. Preț: 120.000 euro neg. 
Tel.: 206003; 230324. (Mimason) ,
• zona Judecătoriei construcție modestă din 
cărămidă cameră bucătărie, baie, garaj dublu, 
se pot face două camere din garaj, curte mică 
gaz, apă canalizare. Preț: 1,6 mid., negociabil. 
Tel. 206003; 230324. (Mimason)
• str. Horea, casă modestă 2 camere, bucătărie, 
necesită renovare, st 500 mp, fs 30 m. Preț 1,1 
mid., negociabil. Tel: 0740/173103. (Mimason)
• Deva, 2 nivele, 4 camere, 2 bucătării, 2 băi, 
centrală termică curte, teren, poziție fbar 
bună preț: 110.000 euro, neg., tel.: 215212. 
(Prima-Invest)
• ugere, casă în Deva, zona Mărăști, 2 corpuri, 
bucătărie, baie, teren 830 mp, toate facilitățile, 
preț: 3 mid., neg. Tel. 211075, 0740232043. 
(Mondial Casa)
• zona parc, 4 camere, 3 băi-, bucătărie cu 
modernizări (centrală termică gresie, faianță 
parchet), curte, grădină preț 400000 RON, nego
ciabil, tel. 0740-013971. (Garant Consulting)
• In Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• Hunedoara, casă din cărămidă 3 camere, 
bucătărie, baie, cămară pivniță garaj, curte, 
grădină gaz, apă canalizare. Preț 1,100 mid., 
neg. Tel. 718833, 745374, 0740-130413, 0720- 
542223. (Partener-Hunedoara)
• zona Plată 2 corpuri, bucătărie, pivniță baie, 
garaj, grădină gaz, apă canalizare. Preț 1300 
mid., neg. Tel. 718833,745374,0740-130413,0720- 
542223. (Partener-Hunedoara)
• zonă centrală 2 camere, bucătărie, hol, baie, 
gresie, faianță centrală termică tavane false, 
spoturi, sc 80 mp, st 453 mp, garaj, grădină 
curte, anexe, preț 2,600 mid. lei. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• zonă centrală P+l, 4 camere, 3 băi, 2 garaje, 
scară interioară gresie, faianță centrală 
termică grădină curte, st 350 mp, renovată la 
cheie, preț 4 mid. lei. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000 SRL)
• Deva, P+L 4 camere, 2 băi, bucătărie, pivniță 
centrală termică SC - 300 mp, grădină S - 500 mp, 
garaj, preț 90.000 euro negociabil. Tel. 
0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
■ zona Călugăreai 3 camere, bucătărie, centrală 
termică beci, curte betonată (fără grădină), an 
construcție 1983, s 100 mp. Preț 200.000 RON, 
negociabil. Tel. 0746-225726;-0254-213050. (Casa 
Majestic)Cumpăr case, vile (14)
• zonele Deva, Simeria, Șoimuș, Ilia, Certej, mo
destă dar locuibilă cu grădină Tel. 0720/670305.
• casă cu piscină construcție nouă teren, în 
Deva. Tel. 0745/640725. (Mimason)Vând case de vacanță (15)
• P+l cu terasă, în stațiunea Geoagiu Băi si VW 
Golf 1993, stare perfectă, preț convenabil. Tel. 
0254/241044.

6. Prefix și număr 
de telefon

52 - îmbrăcăminte, Încălță

minte, articole sport
53 - Materiale de 

construcții
54 - Bijuterii
55 - Artă, antichități, cărți, 

reviste
56 casnice
57 - Plante și animale, 

agroalimentare
58 - Medicamente, 

festiv ' ’’cale
59 - Articole pentru copii
60 - Instrumente muzicale
61 - Altele
62 - Pierderi
63-Citații
64 - Licitații
65-Apeluri
66 - Umanitare
67 Felicitări
68 Mulțumiri
69 - Matrimoniale
70 - Absolviri
71 ■ Solicitări saricii
72 - Prestări servicii
73 - Solicitări locuri de

muncă
74 Oferte locuri de muncă

• zona Volei, preț negociabil. Tel. 0726/702489, 
0720/505771.
• cazi de vacanță, zonă pitorească, la 20 km de 
Deva, fundație de piatră, P-M, teren st 5000 mp, 
curent Preț: 10.800 euro neg. Tel. 211075, 
0747/779751,0726/130557. (Mondial Casa)Vând case la țară (17)
• 3 camere, 2 grajduri, curte foarte mare, 
grădină 49,5 ari, Pricaz nr. 206, preț negociabil. 
Tel. 240473,0744/391866.
• 3 camere, hol, cămară, beci, curte mare, 
dependințe 2 camere, în comuna Dobra, sat 
Făgețel, la 2 km de la șosea. Tel. 0724/065448
• 5 camere, construcție nouă, anexe, grădină, în 
satul Bampotoc, preț 160.000 ron. Tel. 
0722/942182.
• cază cu anexe, preț negociabil. Relații la tel. 
0722/231965.
• legeni 2 camere, bucătărie, hol, grajd, anexe 
gospodărești, terasă, preț 800 milioane lei,

- accept și 2 rate, în sat Sântandrei. Tel. 236655, 
0742/218376,0252/392629.
• vând zau schimb cu apartament în Deva, casă 
nouă, Boholt, bucătărie vară, garaj, 2 fântâni, 
una minerală, canalizare, hidrofor, centrală 
termică, termopan, pomi fructiferi, 5000 mp 
teren. Tel. 229256,226352,0720/677035.
• vând/scMmb casă recent renovată, satul 
Batiz, 3 camere, baie, sobe teracotă lemne, apă 
curentă, st 5400 mp, cu apartament 2 ■ 3 camere, 
Deva, preferabil zonele Eminescu, Bălceșcu, Lili
acului, Dorobanți. Tel. 228788 0723/581441.
• 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, 
0721/577368 (Casa Betania)
• cază 2 camere, garaj, curte, grădină, st 2100 
mp, gaz 2 focuri, apă, canalizare. Băcia, preț 
110.000 ron, neg. tel. 223400, 0742/005228 
0720/387896. (Casa Betania)Vând garsoniere (19)
• stare bună, în Deva, preț 450.000 mii., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• etaj Intermediar, st 47 mp, bajcon mare, 
parchet, contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 ron, tel. 223400, 0742/005228 
0721/577366. (Casa Betania)
• eta| L 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 58000 ron, tel. 223400, 0742/005228 
0721/577366. (Casa Betania)
• zonă bulă, Deva, 32 mp, cu balcon, parchet, 
et 3, preț: 450 mii. lei, tel.: 215212. (Prima-Invest)
• Deva, Aleea Crișului, et 2, semidecomandate, 
balcon, contorizări, ocupabil imediat, stare 
bună. Preț: 440 mii. Ier. Tel. 206003, 230324. 
(Mimason)
• Dada, et 2, o cameră, hol, baie, parchet 
gresie, faianță, contorizări, repartitoare. Preț: 
380 mii. lei, ușor neg. Tel. 0745/640720. 
(Mimason)
• 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 Gojtei, etaj 1, modificări, 40 mp, parchet 
gresie, faianță, apometre, gaz 2 focuri, foarte 
bine întreținută, preț 78.000 lei, 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)
• zona Decebal dec., contorizări, parchet 
balcon închis. Preț 23.000 euro. Tel. 224298 0788- 
361782. (Garant Consulting)
• zona 22 Decembrie, et. intermediar, dec., baie 
și bucătărie, apometre, 21.500 euro, tel. 0745- 
367893. (Garant Consulting)
• zona Piața Centrală, balcon, contorizări. fără 
îmbunătățiri, preț 60.000 RON, tel. 0740-013971. 
(Garant Consulting)
• zona KogăHceanii, sdec.. bucătărie, baie, 
balcon, etaj intermediar, preț 64000 RON, nego
ciabil, tel. 0741-154401, 227542, seara. (Garant 
Consulting)
• zona b-dul Decebal, bl. 15, confort 1, dec., 
bucătărie, baie, balcon, contorizări, ocupabilă 
imediat, tel. 0741-154501.227542. seara. (Garant 
Consulting)
• 2 buc, zona 22 Decembrie, suprafață mare, et
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupabile imediat 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)
• ofertai pt vânzare, în Deva, în zone și la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evnka)

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CL !
Anunțurile de mică pu
blicitate pentru 
Cuvântul Liber pot fi 
depuse în cutiile 
speciale instalate în 
următoarele puncte 
- în Deva:

1. Comtim;
2. Stația de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă 
Forma;
4. Alimentara Dacia
5. Intersecția

• Zamfirescu - B-dul 
Decebal;
6. Cepromin;
7. Dobra - la Coopera
tiva de Consum;
8. Ilia - Centrul de 
schimbare a buteliilor

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

• zona Micro 6, bucătărie, baie, ușă ștejarj 
cabină duș, boiler. Preț 260 mil„ neg. Tel. 718833; 
745374, 0740-130413, 0720-542223. (Partener- 
Hunedoara)
• zona Dorobanți etaj intermediar, decoman
date, 47 mp, 2 balcoane, gresie, faianță, totul 
contorizat preț 860 milioane lei. Tel. 235208) 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zona Gojdu, etaj intermediar, 47 mp, deco-. 
mandate, parchet, bine întreținută, preț 850 
milioane lei.) Tel. 235208 0721/985256. (Rocart 
3000 SRL)
• zona Eminescu, etaj intermediar, balcon 

/ închis, apometre, gaz contorizat bine
întreținută, preț 550 milioane lei. Tel. 235208, 
072i/9852ob.(Rocan 3000 SRL)Cumpăr garsoniere (20)
• Deva, zonă bună, urgent plata pe loc, tel.; 
0740/126029. (Prima-Invest)
• urgent, zona piață, Decebal, I. Maniu, 
Zamfirescu, dec/semidec, cu balcon, se oferă 
plata imediat, tel. 0723-251498 232808 (Fiesta 
Nora)
• bi zonă liniștită, de preferință etaj intermedia/ 
și cu balcon. Ofer plata imediat Tel. 211587; 
0745/253662. (Evrika)
• In Hunedoara, zona I. Creangă, zona teatru. 
Tel. 718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)Vând terenuri (21)
• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel, 
0254/211124.
• ÎS Iun de Deva, panoramă deosebită, 7000 mp, 
acces drum, curent preț 150 milioane lei, pentru 
construcție cabană, casă de vacanță. Tel. 
0723/690948
• 2 parcele de teren pentru garaje, preț 30 euro 
mp, Deva, Str. Cemei, nr. 10. Tel. 0723/288282.
• 2300 mp teren intravilan în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement case vacanță. Tel. 227242.
• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură, ambele 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă, titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• 3000 mp teren intravilan Băcia, intrare dinspre 
Simeria, fs 140 x 22 m, posibilitate canalizare, 
preț 5 euro mp, posibilitate extindere încă 3000 
mp. Tel. 261108,0742/147158
• 750 mp teren în zona Teatru Hunedoara. Tel. 
0722/563959,0746/125465.
• ăjpfcol la ieșire din Orăștie, spre Deva, lângă 
barieră, partea stângă Chimica. Tel. 0254/241426, 
0721/186996.
• intravilan Bănău, 25 ari, pentru construcție 
casă de vacanță. Tel. 0726/102807.
• ai ir entru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, gaz, curent la poartă. Tel. 
0746/029058220269.
• Intravlan, 2 ha și 35 ari, 2 parcele, zonă bună, 
preț 1 euro mp. Tel. 223555,0742/290024.
• intravfian, 3600 mp, în Băcia, toate facilitățile, 
apă, canalizare, gaz,curent preț 5 euro mp,făta 
intermediari. Tel. 0724/388452.
• intravlan, 4600 mp, CF, în Tâmpa, la 14 km de 
Deva, șosea asfaltată, conducte de apă, gaz, 
canalizare la poartă, construcții demolabile din 
cărămidă, posibilități parcelare și racordare la 
calea ferată Simeria - Petroșani, 0729/055585, 
0747/490353.
• intravlan, DN7, 8500 mp, fs 80 m, apă, gaz, 
curent 7 km de Deva, preț 7 euro mp și extra-, 
vilan, DN 6810 ha, facilități, zona Călan, 3 euro 
mp, negociabil. Tel. 0720/670305.
• toc de casă cu toate facilitățile în Deva, zona 
Brutăria Neamț, 810 mp, preț 30 euro mp, nego
ciabil, fel. 0745/159573.

• teren In satul Săcătamb, centru, preț nego
ciabil. Tel. 0722/942182.

• intravlan, Intersecția Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)
• zona Simeria, după pod, 2500 mp. fs 9m, lâ 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel,’ 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
• intravlan, Zăvoi 3500 mp, 2 fronturi stradale; 
fs 70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070106, 0726/195925. (Imob 
Eurobusiness)
• zona Dada, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(imob Eurobusiness)
• intravlan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
• intravlan, to 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)
• Intravlan, In Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel/ 
223400,0742/005228 0721/577366 (Casa Betania)
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• Hzavian, la DN7, în zonă industrială, st 
150.000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces 
din 2 părți, zona Sîntandrei, preț 12 euro/mp. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688. (Casa Betania)
• 140 parade, din care vândute sunt 80, în zonă 
fezidențială, cu suprafețe de 480-680 mp, Deva, 
preț 16-19 euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (Casa Betania)
• Hravian, ta zona de locuințe Zăvoi, st 1.000 
mp, front stradal 18 m, toate facilitățile. Preț 32 
euro/mp, tel. 23400,0724/169303,0742/00522& 
(Casa Betania)
• Hravian, la DN 7, Sîntandrei, st 3315 mp, front 
stradal 18 m, toate utilitățile, preț 31 euro/mp, 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228 (Casa 
Betania)
• 2 parcela cu st 646 mp fiecare, în zona M. 
Sadoveanu (Zăvoi), gaz metan ți curent electric 
în zonă, preț 37 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• Hravian, ta zonă industrială (zona Macon), 
st 4280 mp, front stradal 30 m, toate facilitățile, 
preț 11 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
• Hravian, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, te). 223400, 
0721/577366,0742/005228. (Casa Betania)
• Hravian, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• Hravian 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)
• Hravian, 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)

■ vând teren Bretea Mureșană, st 87 ari. Preț 
8700 RON. Tel.224296, 0788361782. (Garant 
Consulting)
• Emtoescu, Hravian, toate facilitățile, gaz, 
apă canalizare,«curent, la gard, st 900 mp, fs 17 
mp. Preț: 140.000 euro, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• Prelungirea Vifean, deschidere la 2 străzi, la 
Vulcan deschidere 14 m, facilități: gaz, curent la 
marginea terenului, teren intravilan. Preț: 36 
euro/mp. Tel. 0745/640725. (Mimason)
• pe DM7, la intrarea dinspre Arad, st 3700 mp. 
Tel. 0740/173103. (Mimason)
• zona Fabrica de mătase, st 1500 mp, fs 245 m, 
facilități. Preț: 30 euro/mp. Tel 0745/159573. 
(Mimason)
• zona Zăvoi, 2 parcele, de 2700 mp, respectiv 
2250 mp, cu deschidere de 18 m, respectiv 15 m. 
Preț: 35 euro/mp. Tel. 0740/173103. (Mimason) 
e vând 1060 mp teren intravilan, cu fs 13 m, 
toate facilitățile, topografie plană zonă de vile, 
în Sântandrei. Preț: 11.000 euro, neg. Tel. 
0745/640725. (Mimason)
■ Hravian, Dova,dn 7, st 7300 mp. fs 55 m, preț: 
12 euro/mp, neg., tel.: 0722/564004. (Prima- 
Invest)
• regent, Hravian, st 3000 mp, fs la dn 7, zona 
Sântandrei, preț: 30 euro/mp, neg., tel.: 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• Hravian, ta Deva, zonă bună pt construcție 
casă st 750 mp, fs 25 mp, toate utilitățile în zonă 
preț: 45 euro/mp, tel.: 0726/710903. (Prima- 
lnvest)
• tens tatravlan, zona Zăvoi st 600 mp, fs 20 m, 
ideal construcție casă toate facilitățile, preț 40 
euro/mp. Tel. 211075, 0745666447, 0726130557. 
(Mondial Casa)
• teren tatravlan, Zăvoi, partea de jos, st 1000 
mp, fs 20 m/50 m, acces auto, gaz, apă curent, 
ideal construcție casă Preț 35 euro/mp, neg. 
Tel. 211075; 0740/232043; 0726/130557. (Mondial 
Casa)

Unitatea Militare 0812 Orăștie
organizează licitație publică cu strigare pentru atribuirea contractului de închiriere a 
următoarelor spații;

1 mp din pavilionul 02 cazare situat în localitatea Orăștie, Str. Armatei, nr.
16, jud. Hunedoara în scopul montării unui automat pentru cafea;

1 mp din pavilionul 03 cazare situat în localitatea Orăștie, Str. Armatei, nr.
16, jud. Hunedoara în scopul montării unui automat pentru cafea.

Persoanele interesate se vor prezenta la sediul unității din localitatea Orăștie, Str. 
Armatei, nr. 16, jud. Hunedoara, de unde, în perioada 29 - 30.11.2005, orele 09.00- 
14.00, pot solicita în scris fișa de date a achiziției, care se obține contra sumei de 20 
lei RON. (35195)

Quantum Lichidări SRL Deva
Lichidator în dosarul nr. 6392/1999 al Tribunalului Hunedoara pentru administrarea falimen
tului la SC HIDRO TERM TRANS SA Călan, organizează licitație cu ofertă publică de vânzare a 

proprietății imobiliare - construcții (fără teren}, și a bunurilor mobile aferente desfășurării 
obiectului de activitate specific societății, situate în Călări, Str. Furnalistului, nr. 25, jud. 

Hunedoara. Rapoartele de evaluare a activelor pot fi studiate la dosarul cauzei sau la sediul 
lichidatorului. Prețul de pornire a licitației este de 272.550 RON (fără TVA).

Licitația se va desfășura în Deva, str. Mărăști, bl. D3, sc. 4, ap. 44, la sediul lichidatorului, în 
data de 2.12.2005, ora 13. 

Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului până în 1.12.2005. 
Ofertanții vor depune până la data de 2.12.2005, ora 11, documentele prevăzute de 

legislația în vigoare conform cerințelor din caietul de sarcini.
Partrdpanții la licitație vor depune in contul nr. RO60WBAN2511000022503987 SanPaolo 

ÎMI Bank Deva garanția de participare de 30% din prețul de licitație sau scrisoare de garanție 
bancară până în data de 1.12.2005.

Informații la telefoanele: 0254/231680, 0723/276313, 0723/382073.
(35206)

Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului 
Hunedoara-Deva

cu sediul In Str. 1 Decembrie nr. 30, anunță:
LICITAȚIA COMISIONULUI
pentru valorificare* bunurilor intrate in proprietatea privată a statului potrivit H-G. nr. 808/31.07.2002, 

art 11, pct 1, bunuri ce pot fi valorificate in regim de consignație, precum și prin societăți comerciale tip 
consignație, pe baia principiului comisionului in cadrul limitei de 0,5-20% din valoarea bunurilor.

Actele neoeeare pentru prMantare* la licitație rant uimitoarele:
-OFERTĂ
- cod unic de Înregistrare
- certificat de atestare fiscală privind obligațiile la bugetul consolidat al 

STATULUI
Licitația va avea loc in data de 19.12.2005, ora 10, la sediul D.G.F.P. a județului Hunedoara.
Relații suplimentare se pot obține la telefoanele 0254-219644 sau 219560 • Biroul valorificare bunuri. (

• teren tatravlan, zona vizavi de Petrom, st 2250 
mp, apă gaz, curent, 2 drumuri de acces. Preț: 9 
euro/mp. Tel. 211075, 0745666447, 0726130557. 
(Mondial Casa)
• zona Sânțuhalm, st 3000 mp, fs 50 m (ieșire la 
DN 7), facilități (apă gaz, curent), preț 16 
euro/mp, tel. 0740-03971. (Garant Consulting)
• In Deva, mai multe parcele, zonă rezidențială 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ocazie! pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• 1000 mp, Deva, zona Cetății. Preț 15 euro/mp. 
Tel. 718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• zona Sânțuhalm, st 85.000 mp, fs 200 ml, acces 
din 2 părți, utilitățile sunt în apropiere, la DN 7, 
ideal pentru construcții case, preț 25 euro mp. 
Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
• zonă bună, intravilan, st 5100 x 3, apă gaz, 
curent canalizare pe teren, fs 75 ml, acces auto, 
ideal pentru construcții case, panoramă extra
ordinară preț 33 euro mp. Tel. 235208, 
0724/620358, (Rocan 3000 SRL)
• zonă bună intravilan, st 22.000 mp, fs 100 ml, 
acces auto, utilitățile sunt în apropiere la DN 7, 
preț 20 euro mp. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 
3000 SRL)
• Simeria, st 2900 mp, utilități, gaz, curent, apă la 
150 metri distanță Preț 4 euro mp. Tel. 
0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Sântandrei, S.T.2500 mp,fs 13 mp,utilități: apă 
curentă gaz, curent electric, preț 12 euro/mp, 
negociabil, Tel. 0746 - 225.726; 0254/213005. (Casa 
Majestic)
• Cristur, St 6000 mp, utilități: gaz, curent elec
tric, în apropiere. Preț: 2 euro/mp, negociabil, 
Tel. 0746 - 225.726,0254/213050. (Casa Majestic)
• Deva, Sir. Prelungirea Depozitelor, s 3549 mp. 
Preț 6 euro/mp.'Tel. 0746-225726; 0254-213050. 
(Casa Majestir'Cumpăr teren (22)

• arabă suprafață mare, în județul Hune
doara. Tel. 0746/034195.

• Rapolt sau împrejurimi, la șosea, acces apă 
curent, minimum 5000 mp. Tel. 0720/400446.
• tatravlan, exiravlan. pădure. Tel,0720/670305.
• teren Hravian, zonele DN7, Zăvoi, Sânțuhalm. 
Ofer prețul pieței. Tel. 211075, 0747/779751, 
0726/130557. (Mondial Casa)Vând locuri de veci (23)
• vând cavou în cimitirul Bejan, zona I, preț 
negociabil. Tel. 0J21/60a«3Vând spații comerciale (25)
• hală pe DN 7, Deva, 720 mp, construcție nouă 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 m, toate 
utilitățile, acces la DN7, preț neg., tel. 
0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusiness)
• zona L Creangă 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg, tel. 0741/070106, 0726/195925. 
(Imob Eurobusiness)
• zonă idtracentrală st 50 mp, amenajat, grup 
sanitar, vac deosebi; icălzire, preț 46,000 euro, 
tei. 211075, uî .3055,, 0747.779.751. (Mondial 
Casa)
• zona 1 Decembrie, st 117 mp, 3 grupuri 
sanitare amenajate, scară interioară gresie, 
faianță termopane, centrală termică acces din 
două părți, tavane false, spoturi, bine amenajat, 
preț vânzare 250.000 euro sau preț de închiriere 
15 euro mp plus tva. Tel. 235208,0724/620358. 
(Rocan 3000 SRL)

• zona 22 Decembrie, st 210 mp, termopane, aer 
condiționat, grup sanitar, tavane false, acces din 
două părți, vad foarte bun, preț vânzare 250.000 
euro fix. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000 
SRL)Vând alte imobile (27)
• 42 mp, Deva, apă gaz, curent preț: 6000 euro, 
neg., tel.: 0722/564004. (Prima-lnvest)imobile chirii (29)
• caut de închiriat garsonieră în Deva, ofer 
maxim 50 euro plus cheltuieli. Tel. 0724/160948.
• închiriez garsonieră 2 camere și bucătărie, 
preț 100 euro, preferabil pereche tânără Tel. 
215487.
• îndwiez 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 spre închiriere apartament 2 camere, 
mobilat, centrală termică zonă centrală preț 
100 euro. Tel. 0720/505771,0744/861809.
• ofer spre închiriere casă și apartament, zonă 
ultracentrală mobilate, centrală termică preț 
300 euro/lună, 150 euro/lună Tel. 0740/315050.
• ofer spre închiriere casă zonă ultracentrală 
curte, centrală termică și spațiu comercial, 
Dacia, Al. Romanilor, preț 300 respectiv 150 
euro/lună Tel. 0740/315050.
• ofer ap, 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
•ofer ap. 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră dec., mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă nouă tel. Preț 120 euro/ 
lună+avans pe o lună, tel. 221001,0742/375994. 
(Casa Blanca)
• ofer vilâ mobilată garaj, piscină, preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată zonă centrală com
plet mobilată zona Opera, preț 100 euro/lună + 
avans pe o lună tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/luna, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer cameră în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994 (Casa Blanca)
• ofer spațiu comercial, zona Dacia, 55 mp, 
amenajat, preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Creangă preț 15- 
20 euro/mp, neg., tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta, toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobusiness)
• apartament 3 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat, mobilat 
modem și utilat cu aragaz, frigider, tv color nou, 
situat in spatele pieței centrale, preț 220 
euro/lună tel. 223400,0721/436384 0742/005228. 
(Casa Betania)
• ap. 2 camere, Deva complet mobilat și utilat, 
100 euro/lună tel.: 0721/055313. (Prima-lnvest)
• McHfczMfețzona Casa de Cultură superbă 
piscină jacuzzi, mobilă șemineu, garaj. Preț: 
1000 euro.Tel. 0740/173103; 206003. (Mimason)
• garsonieră suprafață mare, B-dul 22 Decem
brie, semimobilată Preț: 100 euro. Tel 
0745/159573; 206003. (Mimason)
• ap3 camere + garaj, Cuza Vodă ct, mobilat. 
Preț: 500 euro, neg. Tel 0745/640725; 206003. 
(Mimason)
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• casă central, 2 camere, ct, curte. Preț: 300 
euro. Tel 0740/173103; 206003. (Mimason)
• garsonieră confort 1, mobilată complet, 
aragaz, frigider, mașină de spălat, tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• garsonieră semimobilată contorizări, zonă 
bună preț 100 euro, negociabil, tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap2 cam., stil occidental complet mobilată și 
utilată CT, termopane, 2 tv color, preț 300 euro, 
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția imo
biliară 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 JZ22/2 >06; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap 3 camere, semidecomandate, nemobilat, 
contorizări, preț 120 euro, negociabil, tel. 
0722/209906; 0723/829060.(Agenția imobiliară 
Iris)
• apartament 2 camere, zona Decebal, vedere 
la bulevard, renovat total, centrală termică 
termopane, gresie, faianță nouă aragaz, 
frigider, pt. locuit, firmă birouri, preț negociabil, 
tel. 0723-251498. (Fiesta Nora)
• apartament 2 camere, Deva templet mobilat 
și contorizat, 100 euro/lună tel.: 215212. (Prima- 
lnvest)
• garsonieră complet mobilată în Deva, 90 
euro/lună tel.: 0722/564004. (Prima-lnvest)
• spațiu comercial, st 80 mp, central, Deva 
termopane, 300 euro/lună tel.: 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• în regim hotelier, cameră mobilată în Deva cu 
baie și tv, 700.000 lei/zi, tel.: 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• ofer pt închiriat ap. 2 cam. dec, zona piață 
mobilat, utilat occidental, termopan, centrală 
termică totul nou. Preț 250 euro. Tel. 2110750, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• ofer pt închiriat garsoniere, zonele Dorobanți 
și Kogălniceanu, mobilate, utilate, dec., etaj 2. 
Preț: 100 euro. Tel. 211075, 0726/130557, 
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. 2 cam., mobilat, utilat zona Gojdu, etaj 
2, contorizări, Preț: 100 euro. Tel. 211075, 
0726/130557,0745/666447.  (Mondial Casa)
• zona b-ul Decebal, et. 7/8,3 camere dec., C.T., 
mobilat f. frumos, s 100 mp, preț 450 euro/lună 
tel. 0745-367893. (Garant Consulting)
• zona Zamffrescu, garsonieră et 2, mobilată si 
utilată preț 25 euro/zi, în regim hotelier, (chel
tuieli incluse), tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• zona Progresul, 2 camere, mobilat, preț 110 
euro/lună tel. 0745-367893. (Garant Consulting) 
zonă bună dec., amenajări modeme, mobilă și 
utilități, preț 100 euro/lună tel. 0740-013971. 
(Garant Consulting)
• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)rhoBlat pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI Șl INTERNELOR 
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII 

DE URGENTĂ „IANCU DE HUNEDOARA” 
AL JUDEȚULUI HUNEDOARA

ANUNȚ
Inspectoratul pentru Situații de Urgență .lancu de Hunedoara" al Județului Hunedoara, organizează concurs de încadrare din sursa externă pentru 
ocuparea unui număr de 6 posturi de subofițeri, militari angajați pe bază de contract și personal civil, în diferite locații din organigrama inspectora
tului.
Repartizarea funcțiilor pe categorii de personal este următoarea:

Subofițeri:1 funcție de conducător auto
Militari angaiati pe bază de contract4 funcții de conducători auto
Personal civil1 funcție de conducător auto

CONDIRI DE PARTICIPARE: Candldații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
Pefflni subofițeri;
•să fie absolvenți de liceu, cu diplomă de bacalaureat; «să aibă cetățenia română și domiciliul în România; *să cunoască limba română scris și 
vorbit; *permis de conducere cel puțin categoria B-C; • să aibă vârsta de până la 40 ani împliniți în anul prezentării la concurs; • să aibă capaci
tate deplină de exercițiu; • să albă serviciul militar îndeplinit; • să fie declarați apt medical, fizic și psihic; • să aibă înălțimea de minimum 1,70 
m; • să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate; • să nu aibă antecedente penale sau să fie 
în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de Infracțiuni.
Pentru militari analatl ne bază da contract: *să aibă cetățenia română și domiciliul stabil în România; • să cunoască limba română scris și vorbit; 
•permis de conducere cel puțin categoria B-C; «să fie absolvenți cel puțin al învățământului gimnazial; *să fi efectuat serviciul militar la arma 
.Pompieri" sau -Protecție civilă"; «să aibă capacitate deplină de exercițiu; »să fie declarați apt medical, fizic și psihic; «să albă înălțimea de 
minimum 1,70 m și dezvoltare fizică armonioasă; «să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise șl practicate în societate; 
•să nu aibă antecedente penale sau să fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de Infracțiuni.

Pentru personal cMI: *să aibă cetățenia română și domiciliul stabil în România; «să aibă vârsta de minimum 18 ani; •permis de conducere cel puțin 
categoria B-C; «să aibă vechime în muncă de minimum 4 ani-conducător auto; *să fie declarați apt medical șl fizic; *să albă un comportament 
corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate; *să nu albă antecedente penale sau să fie în cure de urmărite penală ori de 
judecată pentru săvârșirea de infracțiuni.

Nu pot participa la concura persoanele care au avut calitatea de pollțlștl/cadre militare, dacâ:
a) Au întrerupt raporturile de serviciu în condițiile art. 69 literele: a, b, c, g, h, I, k, I șl m, din Legea nr. 360/2002, privind Statutul polițistului, cu 
modificările șl completările ulterioare;
b) Au fost trecute în rezervă în condițiile art. 85 literele: a, b, c, d, I, j, k, I, din Legea nr. 80/1995, privind Statutul cadrelor militare, cu modificările șl 
completările ulterioare.
Pentru funcțiile de subofițer nu pot participa cândIdațll care au grad de ofițer în rezervă, Iar pentru funcțiile de militari angajați pe bază de contract 
nu put participa cendldațll care au grad de subofițer In rezervă.
Dosarol (tic nllc) da Trncriera va cu prinde următoa rele acta: •Cererea de înscrtere;(se completează în momentul prezentării le sediul I inspectoratului); 
•Declarație de confirmare a cunoașterii șl acceptarea condițiilor de recrutare (se completează în momentul prezentării la sediul Inspectoratului); 
•Diploma de studii (copie legalizată); •Curriculum Vitae (se completează conform cerințelor modelului ce va fi înmânat în momentul prezentării la 
sediul Inspectoratului );*Foala matricolă (copie legalizată); «Copil (xerox + originalul care va fi doar prezentat pentru conformitate lucratorului de 
resurse umane) ale: actului de Identitate (C.I./B.L), permisului de conducere, pașaportului, după caz; feCopll legalizate după certificatul de naștere, 
căsătorie soție, copil șl hotărâri judecătorești privind starea civilă acolo unde este cazul; •Autobiografia (ee completează conform cerințelor îndru
marului pentru întocmirea autobiografiei, de mână); "abelul nominal cu rudele candidatului; •Certificatul de cazier Judiciar pentru candidat; «Fișa 
medicală tip M.A.I.; •Caracterizare de la ultimul loc de muncă; «Trai fotografii tip buletin de Identitate; •Copie după cartea de muncă șl livret 
militar; *2 dosare tip pilc, 2 dosare cu șină șl 30 coli xerox.

Goncuaul 10 w flMtăiuii aatftli
In perioada 15 -16.12.2006 șl va consta în următoarele probe de selecționare:
■ Test scris (grilă) .Interviu, probă practică de evaluare a aptitudinilor (conduoere) șl evaluarea performanțelor fizice,
Evaluarea performanțelor fizice sa va realiza cu respectarea prevederilor Ordinului M.A.L nr. 154/2004. Cendldațll au dreptul la o singuri încer- 
care/probă. Nu se admit contestații.
Pentru testul scris, Interviu șl probă practică cendldațll trebuie să obțină minimum nota 7.00 la flecare probă.
Candldațll pot contesta numai notele la propriile lucrări (teetul grilă).
Ocuparea locurilor se va face în ordine descrescătoare a mediilor, Indiferent de domiciliul candidatului mu locația poetului scos la concurs. 
Data la care va avea loc teatarea psihologică ve fi oomunlcată In timp util.

âUUBEGZiBL
1. Cererile de participare la concura vor fl depuee la compartimentul resurse umane din cadrul Inspectoratului pentru Sltuețll de Urgență .lanou da 
Hunedoara’ al Județului Hunedoara ou aed I u 1 în mun. Deva, str. G. Coșbuc, nr. 28, Jud. Hunedoara până la data de 02.12,2005, ora 14.00,
2. Pentru evaluarea performanțelor fizice, probele, normele șl baremele vor fi aduse la cunoștința oandldațllor în momentul înscrierii, în funcție de 
profiluîpentru care candidează,
3. Tematica șl bibliografie stabilite pentru concura vor fl aduse la cunoștință celor Intareiațl, cu ocazia înicrlaril,
4. După depunerea cererilor, documentele necesare oonstltulrll dosarului, vor fl depuse până la data de 14.12.2008, ora 12.00,

Relații suplimentara m pot obține de la Inapeotorawi pentiu Situații de Urgență ,lanou de Hunedoara’ al Județului Hunedoara ■ compartimentul 
Maniigmnent teeuiaa Umana, telefon 0254/214220 mu 0254/214221, Interior 115. (3B223)

• ofer vilă supermobilată cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• se oferă garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva, 
(ne)mobilat prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Mărăști, garsonieră etaj intermediar, 
termopane, cu îmbunătățiri, contorizări, 
mobilatăocupabilă imediat preț 100euro/lună 
Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• Hală pențni depozitare, zona M. Eminescu 
(fosta fabrică de mobilă), st. 120 mp, apă 
trifazic, înălțime 480 m, acces Tir, parcare, preț 5 
euro mp plus tva, negociabil. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
• apartament Str. Minerului, decomandate, 2 

’ camere, etaj 2, CT, mobilat Preț 100 euro/lună
Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• garsonieră. Deva, Dorobanților, complet mo
bilată și utilată s 44 mp. Preț 100 euro/lună neg. 
Tel. 0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)imobile schimb (30)
• schimb apartament 2 camere Deva cu similar 
Cluj, ofer diferență eventual vând, preț 85.000 
ron. Tel. 0723/335189.

parte a unei corporații internaționale mass-media 
a care deține poziția de lider in publicarea de ziare

W și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

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

distribuitori de presă
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Prezintă avantaj:• experiență în relații cu publicul;• persoană dinamică;• experiență în vânzări.
Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E mail: sorina.sarmai@infornunedia.ro (32135)

• schimb cabană cu mansardă și teren 1000 mp 
Costești cu garsonieră sau teren zona Deva, 
aștept și alte variante. Tel. 0723/288282.
• schbnb casă în Deva pentru locuit și afacere, 
eventual schimb cu diverse imobile în Deva sau 
Cluj, preț 420.000 ron. Tel. 0723/335189.Auto românești (36)
• vând Dada 1310, af 1986,5 trepte, revizie teh
nică iulie 2006, stare bună de funcționare, preț 
800 euro. neg. Tel. 0727/374838, orele 8 -15.
• vând Dada break, XI 1996, culoare vișiniu 
metalizat 5 trepte, radiocasetofon, stare foarte 
bună 70 mii. lei, neg Tel. 230479,0745/253662.
• vând Dada Logan Ambition 1,6 MPI, full
option, 6000 km, culoare albastru Egee, preț 7900 
euro. Tel. 0723/288282. /
• vând Dada papuc, 2 locuri, af 1998, cobără alu- v 
miniu, preț foarte avantajos, urgent. Tel. 
0722/940966.
• vând două bacii 1300. Tel. 0721/238448.Auto străine (37)
• vând Dada papuc, 2 locuri, af 1998, preț nego
ciabil. Tel. 0722/663724.

mailto:sorina.sarmai@infornunedia.ro
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marți,
• vând Hat Ducato Maxi 26 Diesel, af 1998, stare 
impecaM la. preț 8999 euro. Tel. 0722/664081.
• vând fard Granada, 2000 cmc, stare foarte 
bună, închidere centralizată, servodirecție, 
cauciucuri noi, acte la zi, preț 1000 euro. Tel. 
0722/492030.
• vând Renault 21, af 1987, VT 2007, injecție, 
geamuri electrice, preț 6500 ron, negociabil. TeL 
0745/639022,226209."
• vând Trabant combi, af 1989, revizie 2907, 
stare bună de funcționare, preț 8 milioane lei,, 
negociabil. Tel. 0254/242633.

• 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 vitrină cu oglindă bibliotecă mică 
pentru elev, cu birou atașabil, mobilă bucătărie, 
masă bucătărie, 4 scaune tapițate, covor persan 
3/25 m, negociabil. Tel. 224891.

Utilaje, unelte, industriale și agricole (40)
• vând tractoare U 40, U 45, import
Germania. Tel 719684,0724/053231

• vând strong Iosif Renghet, mașină găurit, 
polizor, aparat sudură, mașină rectificat supape. 
Tel. 0744/497178 sau 262035.Piese, accesorii (42)
• vând etectromotor Raba. aproape nou, stare 
perfectă de funcționare, preț 600 ron, negociabil. 
Tel. 221060, 0740/235199.
• vând husă Dacia 1300 din piei, maro. Tel. 
6480!»
• vând piese schimb pentru Renault 9. Tel. 
0723/86949.Vând garaje (43)
• idtracentral, preț 355.000.000 ROL, negociabil,
Tel. 0746 -225.726,0254/213050. (Casa Majestic)Mobilier și interioare (47)
• vând canapea extensibilă și pateu ladă, (ofer 
gratuit plapumă, 2 perne, cuverturi), preț 250 
ron, fiecare, 2 fotolii pat mari, (gratuit 4 măsuțe, 
2 tabureți, tv alb negru, cuvertură), 250 ron 
bucata Tel. 0742/618968.
• vând fotoliu 65 ron, mobilă bucătărie cu 
sertare 120 ron, aspirator 50 ron, stare bună, 
negociabil. Tel. 223045.
• vând mobiă de bucătărie, stare foarte bună, 
preț 490 ron, negociabil. Tel. 0723/089146.
• vând mobiă stil, ornamentată cu lemn de 
trandafir. Tel. 213360,0745/202123.
• vând mobiă sufragerie, 3 corpuri, tip comodă, 
sertare și vitrină (de sticlă mare, cu oglindă), 
culoare deschisă, ofer gratuit 2 draperii sculp- 
hte, perdea voal cu broderie, 5 m, covor persan 
3/4 m, verde, preț 10 milioane lei. Tel. 
0742/618968.
• vând mobil sufragerie, dulap 2 uși, bibliotecă, 
vitrină, măsuță, preț 600 ron, bonus mașină 
spălat automată Diamant 550. Tel. 0740/317313.
• vând pătuț metalic pentru copii,-stare foarte 
bună, cu baldachin, perdeluță, leagăn, saltea, 
apărători, roți, preț 170 ron. Tel. 0740/953297.

Audio-video, antene și instalații satelit (49)
• vând DVD cu Divix, marca Ivory, în garanție, 
preț 230 ron.Tel. 0722/147015.
• vând home cinema Kenwood, boxe,amplifi
cator 1000 w, DVD (AC3) Radio, cd, Id, dolby 
digital, trou sourround, telecomandă cu monitor,’ 
preț 600 euro, negociabil. Tel. 211368, 
0721/580019.Calculatoare si accesorii (51)
• vând calculator și imprimantă second hand, 
preț 3 milioane lei; imprimantă Canon IP 1500 
nouă, preț 2,4 milioane lei, negociabil. Tel. 
235132.îmbrăcăminte,încălțăminte articole sport (52)
• vând comrenabi schiuri Blizzard 180 cu 
legături Tyrolia și clăpari Nordica, preț 1,4 
milioane lei. Tel. 221431 seara.
• vând palton lung bărbați, din piei caprine, nr. 
54 - 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
și fusta piele nouă nr. 38 - 40, negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
• vând schiuri pentru copii 1,40 m; 150 m; adulti 
1,70 m și clăpari mărimea 35, preț negociabil. Tel. 
233084.Materiale de construcții (53)
• vând «ăstanUeri pentru fier beton (pureci). Tel. 
0723/227569. ,
• vând restiai materiale construcții, fier, lemn, 
țevi, sârmă zincată tablă dale beton 40/40/14 
cm, roabe, tărgi, etc. Tel. 229256,0720/677035.Electrocasnice (56)
• vind aragaz 3 ochiuri și cuptor, 4 picioare, ofer 
dulăpior 2 uși, alb, mochetă 1/25 m, albastră 
preț 130 ron, haină de piele neagră 48, bărbați, 
3/4,150 ron, ofer căciulă iepure.Tel. 0742/618968.
• vând centrală termică Brava Max cu tiraj 
natural, inclusiv coș, preț negociabil. Tel. 226956, 
după ora 16,0740/525482.
• vând foarte convenabil congelator Arctic 5 
sertare, stare foarte bună preț 2,5 milioane lei. 
Tel. 221431, seara.

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider In publicarea de :dare 
și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Sevwifi;Hiffid86afă,' Arad șTffitffiMAre ........ ’

caută pentru dezvoltarea echipei

responsabil de zonă
Cerințe:• Permis de conducere;• Mașină proprie; Cunoștințe PC;Limbă engleză nivel mediu;. Abilități de comunicare; Disponibilitate pentru program prelungit.
Oferim:• loc de muncă modern;• salariu atractiv + bonuri de masă; -• mediu de lucru atractiv și dinamic.
Depunerea CV-urilor se va face la sediul 
redacției:
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter până în 
data de 01.12.2005.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

(35064) 
“i

Casa de Asigurări de Sănătate - Deva 
organizează CONCURS în data de 16.12.2005, ora 9.00 
proba scrisă, și la ora 13.00 interviul pentru ocuparea 
postului vacant temporar de:

- inspector de specialitate gr. III - studii superioare de 
lungă durată - specialitatea economică sau medicală.
Relațiile privind condițiile de participare la concurs și 
bibliografia se pot consulta la avizierul unității. 05234)

Președintele Somlllulal de Administrație al 3.E. KRK PROD 
S.A. Deva, ing. Arion Victor, convoacă Adunarea Generală 
a Acționarilor în ședință ordinară, în data de 16.12.2005, la 
ora 12, la sediul unității din Deva, Str. 22 Decembrie, Nr. 
37A, cu următoarea ordine de zii

1. Prezentarea activității desfășurate de S.C. 
APA PROD S.A. Deva în cursul anului 2005 precum 
și a strategiei propuse pentru anul 2006;
2. Diverse.

Materialele pot fi consultate la sediul societății începând cu 
data de 13.12.2005.
în cazul în care ședința nu este statutară se reprogramează 
pentru data de 17.12.2005, ora 11 la sediul societății. (35209/
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Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

Decese (75)

Informația te privește!

• vând centrală termică Vaillant cu tiraj natural, 
preț 400 ron. Tel. 719872.
• vând ladă frigorifică 5 sertare, preț 3,5 
milioane lei, negociabil. Tel. 0727/373757.
• vând mașină de spălat automată, marcă 
germană, stare excelentă, preț negociabil. Tel. 
225422,0723/778804.
• vând frigider Arctic 2001, preț 200 ron și conge
lator Arctic 5 sertare, preț 250 ron. Tel. 
0740/317314.Plante și animale, agroalimentare (57)
• vând porci mari pentru sacrificare și purcei. 
Tel. 282883,0729/042742.
• vând două clăi mari de fân de grădină, 
producție 2004, lucemă și otavă, producție 2005, 
depozitate în pod, zona Băița, preț negociabil. 
Tel. 0724/990708,0747/179230.
• vând grâu la prețul de 3500 lei/ kg și porumb 
știuleți la 2500 lei/kg, asigur transport la Canti
tate mai mare. Tel. 0744/497178 sau 262035.Altele (61)
• cumpăr lăzi plastic (deșeu), paleți. Tel. 
0723/301857.
• vând acte societate comercială cu profil auto, 
preț 600 ron, fără activitate, fără datorii și tub 
scurt acetilenă, reductoare, furtune, chei, trusă 
tubulare noi, preț 500 ron. Tel. 0742/618968.
• vând candelabre cristal de Boemia, stare 
perfectă, cu 3 brațe și un ceas de mână Doxa, 
preț negocaibil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 0,80/0/3 m, stare ireproșabila, preț nego
ciabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând miere de albine de salcâm, 200 kg, preț 
negociabil. Deva, tel. 213865.
• vând planșetă germană Kuhlmann 1000/1500 
mm. Deva, tel. 0740/950868
• vând sau închiriez cărucior pentru persoane 
cu handicap locomotor ușor și pliabil și ajutător 
de mers cu 3 roți, reglabil. Tel. 229256,226352, 
0720/677035.
• vând trusă oxiacetilenică pentru debitat 
metale, trusă pentru sudură oxiacetilenică și 
regulator de presiune pentru acetilenă 
(nefolosite). Se vând numai la pachet, preț 250 
euro. Tel. 0745/624933.Pierderi (62)
• s-au furat două tractoare agricole: 
Ini îațf IH1255, Deutz 4006, ambele 
odoare roșie. Ofer recomoensă celor care 
pot da tofonnațt TeLOMO/189113.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Bodochi Adriana Florina. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Boteu Adriana Nicoleta. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Sztrimbely Alexandru Cristian. Se declară nul.
• pierdut parafă cu inscripția dr. Antoneta 
Mărcuș, medic primar ORL Se declară nulă.Prestări servicii (72)
• Test Hag SRL organizează în 12 decem
brie ultima testare din acest an pentru 
certificarea ECOL la preț redus' cu 40%. 
înscrieri și informații suplimentare la sediul 
nostru: Deva, Bdul 22 Decembrie, nr. 37 A 
(Clădirea Cepromin), etaj 2, camera 221. Tel. 
0254/212070; fax 0254/218111.

Jeflea Virginia mulțumește din suflet tuturor celor care au 
fost alături la cumplita încercare pricinuită de decesul 
soțului

maior (r) JEFLEA GHEORGHE
Dumnezeu să-i odihnească în pace sufletul lui blând și bun.

■
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• decorațiuni și amenajări interioare și exte
rioare de lux, cu materiale și echipamente occi
dentale, seriozitate, preț bun. Telefon 
0727/657545.
• efectuez lucrări de zidărie interioară, zugrăveli 
în var și lavabil, placări faianță, gresie, preț 
avantajos. Tel. 0729/263810.

• porii, garduri, balustrade, scări kiterioare 
orice model doi fier forjat TeL 0254/237533, 
orefeâ-15.

■ profesor, meditez matematică la domiciliul 
elevului, preț 10 ron/oră. Tel. 0722/211235.
• 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.Solicitări locuri de muncă (73)
• caut de lucru la domiciliul meu, lipit ambalat 
sau cusut Orăștie, Pricazului, bl. 57/40
• doamnă serioasă, pensionară, caut să îngri
jesc copil peste un an la domiciliu sau la mine 
la domiciliu sau o pensionară mai în vârstă 
care are nevoie de ajutor. Tel. 0743/001439.Oferte locuri de muncă (74)
• urgent caut mecanic auto, vârsta 25 • 45 ani. 
Tel. 0722/614198

• Reaizăm inscripționări, pavări, decupări 
In materiale: ABS, plexiqlas, dini alamă, 
inox, marmură. Pentru: id personalizate 
pentru apartamente, Im plachete bfrouri 
de tfo: DltECTOlț; ETAl numere de casă, de 
cameră, de inventar; inscripționări obiecte 
promoționale, bricheta. TeL 121/671345.

Doctor Gomean Adina mulțumește conducerii Agro 
Company și tuturor celor care au fost alături la greaua 
încercare pricinuită de decesul tatălui

maior (r) JEFLEA GHEORGHE
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

• Companie austriacă angajează operatori 
pariuri sportive. Școlarizai. gratuită In 
cadrul firmei, salarizare atractivă + bonuri; 
bacalainat Așteptăm CV-uri cu poză In 
Bdul 22 Decembrie, bL Dl+Ol informata la 
tel 0254/232747.

• Societate cornerdală angajează inginer 
constructor, speciaitatea Eonsbucțl hkbo, 
civile, teumuri șl podul Ofer cazare, 
telefon, bonul de masă și salariu In funcție 
de corn ență, SIBIU, tel 0744/432198, 
0722/363581

• Companie de curierat internațională caută co
laborator local pentru Deva și Hunedoara. Cerințe: 
autoturism propriu; experiența constituie avantaj. 
Fax: 021/2569504. Contact: 0740/209442, 0724/ 
211055.

TRHHSILVHNIH GENERAL IMPORT EXPORT
angajeaza
pentru C^orrripania Deva

DIRECTOR VANZARI
Studii superioare
Experiența relevanta in <distrikau+io
/Xtailitaiti manageriale si da comunicare 
DisporiiPilitata pentru lucru in ritm susținut 
Carnet de conducere categoria B

Se oferă un pachet salariat atractiv si posibilitatea dezvoltării unei 
cariere în cadrul celei mai mari companii de distribuție din Romania.

4

Trimiteți CV si scrisoare de intenție pe adresa:
Oradea, str. Teatrului, nr. 1-2, Departamentul Resurse Umane 
sau pe e-maîi hrdep@europeandrtoks.ro
Informații ia telefon: 0259/407.200 int. 1 131
Doar persoanele selectate vor fi Invitate pentru interviu.

§
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• chioșcul de sdare de lângS Gomtim;
• chioșcul de ziare din stati» de autobuz 
Orizont- Micro 15;
• chioșcul declare de lângfl Galeriile de Artă 
Forma;
• chioșcul de ziare de lăugâ Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția Zamflrascn ~ B 
dul Decebal.
• Cepromin;
• Cooperativa de consum Dobra:
• Centrul de schimbare a buteliilor fila.

cuvânjhl

TEXT PRIMAAPARIȚII

Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 șl 14 ia sediul redacției și se vor publica in pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor da mică publicitate.
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• Accident la filmări. Actrița Naomi Watts a rămas aproape paralizată după ce a căzut de la înălțime într-un șanț, în timp ce realiza o scenă din producția „King Kong", care s-a turnat în Noua Zeelandă.-
• Influențe. Aromele mâncărurilor consumate de mame se transmit în pântece și, mai târziu, în laptele acestora și pot avea influențe asupra preferințelor culinare ale copiilor, spun nutriționiștii.

Pentru copii 25.000 de bikeri au ’por- : nit duminică din Johannesburg în cufsa < anuală Toy Run, ocazie prin care biKerii i donează jucării copiilor. (Foto: EPA) I
_____________________ i

Impresionat de pakistanezi

Cuplu nou
Los Angeles (MF) - î Cântăreața de muzică î soul Diana Ross a recunoscut că are o relație I amoroasă cu actorul Jon i Voight, după ce a căutat i bărbatul perfect timp de i șase ani. Deși cei doi I actori sunt la începutul I relației, Diana Ross a i declarat că nu vrea să se i grăbească.„Relația dintre Ross și i Voight este încă la în- î ceput. Este cu siguranță ; mult prea devreme să i spunem că el este dra- j gostea vieții ei. Cei doi î au avut mai multe întâlniri în timpul cărora i s-au simțit foarte bine”, i a declarat impresarul lui i Ross, Phil Symes. 1 

Diana Ross (Foto: epa)

Tony și Suzy se plimbă prin zăpadă într-un parc din Vuleneuve, Elveția. (Foto: EPA)
McCartney revoltat pe chinezi

Londra (MF) - Paul McCartney a declarat că este „scârbit” de modul în care sunt uciși câinii și pisicile în China, pentru blana lor, și susține că din această cauză nu va accepta să cânte vreodată în această țară. „Este barbar, oribil, medieval... Nu mi-aș putea imagina să merg să cânt acolo, așa cum nu aș putea să merg într-o țară care susține rasismul”, a declarat McCartney, după ce a văzut o înregistrare filmată în secret. Documentarul realizat de PETA, o asociație pentru apărarea drepturilor animalelor, arată pisici și câini care sunt aruncați de pe un autobuz direct pe beton. în alte scene, pot fi văzuți câini puși în saci înainte de a fi aruncați într-un bazin cu apă clocotită, sau bărbați care râd în timp ce lovesc cu bastoane, până la sânge, animalele.

■ Brad Pitt, după vizita 
din Pakistan cu Angelina 
Jolie, vrea să ajute vic
timele seismului.Los Angeles (MF) - Brad Pitt, aflat în Pakistan împreună cu partenera sa, Angelina Jolie, a fost impresionat de ceea ce a văzut într-un spital din Islamabad și a anunțat că va face tot ce va putea pentru a ajuta victimele cutremurului.Pitt și prietena sa, actrița Angelina Jolie,, și-au petrecut vacanța de Ziua Recunoștinței în Pakistan, încercând să-i ajute pe cei care au avut de suferit în urma dezastrului din luna octombrie, care a determinat moartea a 86.000 de persoane.Pitt vrea să se asigure că va fi ținut minte în această țară asiatică. După ce a participat la distribuirea unei încărcături cu ajutoare în
Fiennes supărat pe presă

Kimberly (Foto: epa)

Los Angeles (MF) - Actorul de origine britanică Ralph Fiennes vrea să dea în judecată o publicație din Statele Unite care susține că actorul și-ar fi părăsit iubita în vârstă de 61 de ani, Francesca Annis, pentru o femeie mai
După 11 zile
Los Angeles (MF) - 
Fiica lui Rod Steyvart, 
Kimberly Stewart, a 
renunțat la logodna 
cu vedeta de televiz
iune Talan Torriero 
după doar 11 zile de 
la încheierea aces
teia. Kimberly (26 
ani) a decis să 
anuleze logodna 
după ce și-a dat Sea
ma că este mult 
prea devreme să se 
logodească, mai ales 
dat fiind că relația ei 
cu Toniero (19 ani) 
durează de mai puțin 
de două luni. Kimber
ly și Toniero s-au 
logodit la 16 noiem
brie. în momentul 
încheierii logodnei, 
Talan Torriero Fa 
cumpărat lui Kimberly 
un inel în valoare de 
300.000 de dotei

Ralph Fiennes (Foto: epa)

Opt europeni mori(i de frig
■ Valul de frig care a 
lovit în ultimele zile 
Europa de Vest a făcut 
cel puțin opt victime.Paris (MF) - Opt persoane fără adăpost au murit în Franța, Germania și Belgia din cauza valului de frig care a afectat în ultimele zile o parte a Europei Occidentale, conform unui bilanț furnizat, duminică, de autoritățile locale.în Franța, unde ninge de miercurea trecută, cinci persoane și-au pierdut viața din cauza frigului. Un bărbat de 40 de ani a fost găsit mort din cauza hipotermiei, sâmbătă, într-o pădure din regiunea pariziană, și un altul, de 58 de ani, a fost descoperit mort din

Scot răniții din mină (Foto: epa)

Angelina în Gări Habibullah
(Foto: EPA)zonele care au rămas izolate în urma cutremurului, el va cumpăra 40 de paturi ortopedice pentru un spital din Islamabad, care vor costa mai mult de 100.000 de dolari.Angelina Jolie, ambasadoare a ONU pentru refugiați, a făcut, Vineri, un apel către lumea întreagă să trimită ajutoare victimelor, înainte ca iarna să provoace noi valuri de decese în rândul sinis- traților.

tânără. Fiennes (42 ani) este furios din cauza unui articol publicat de ziarul New York Post care susținea că actorul a fost văzut flirtând cu actrița Gina Gershon, în vârstă de 43 de ani. „Cei doi se giugiuleau și s-au ținut în brațe toată seara”, preciza articolul respectiv.După ce a dezmințit aceste zyonuri, FienneJ a refuzat să mai facă vreun comentariu pe această temă. „Va da în judecată ziarul. Nu este nimic adevărat din ceea ce s-a scris în articolul respectiv. Este pur și simplu un caz de denigrare personală”, a declarat un bun prieten al lui Fiennes.

Blocați în zăpadăcauza hipotermiei într-un garaj din Calais. Alte trei persoane fără domiciliu au murit, de luni până vineri, din cauza frigului. în 42 de depar-
Accident minier cu 68 de morți

Beijing (MF) - Accidentul care a avut loc, duminică seara, într-o mină din nord- estul Chinei s-a soldat cu 68 de morți, iar 79 de persoane sunt date dispărute, conform unui nou bilanț provizoriu anunțat luni de agenția oficială China Nouă.Un număr de 74 de mineri dintre cei 221 aflați în subteran au putut fi salvați după producerea unei explozii cau

(Foto: EPA) tamente franceze s-a trecut la deschiderea unor adăposturi suplimentare pentru persoanele fără locuință. în Germania, o persoană fără adăpost 
zate de o acumulare de gaz, a adăugat agenția oficială. Un precedent bilanț indica 51 de morți și 100 de dispăruți.Accidentul a avut loc în mina Dongfeng din eomuna Qitaihe, provincia Heilongjiang, în apropierea frontierei cu Rusia. Situația de la fața locului nu este cunoscută cu exactitate, autoritățile locale refuzând să dea informații despre accident. 

în vârstă de 52 de ani a ndK de frig la Dortmund. Cțm 120.000 de persoane din veStlil Germaniei nu aveau curent electric duminică seara, în urma căderii unor cantități mari de zăpadă. Autoritățile din Renania de Nord-West- falîa au distribuit 600 de generatoare electrice spitalelor, azilelor și centrelor de sănătate.în Belgia, o a doua persoană fără domiciliu stabil, în vârstă de 50 de ani, a murit de frig la Bruxelles. Descoperită în șoc hipotermic într-o stație de autobuz, aceasta a fost transportată la un spital, unde a decedat ulterior. Sâmbătă, o altă persoană fără locuință fusese găsită moartă în fața unei biserici din Bruxelles.

Beckham (Foto: EPA)

Spot anti-SIDALondra (MF) - Fotbalistul David Beckham a- pare, alături de cântărețul Robbie Williams, într-un spot publicitar care are ca scop sensibilizarea opiniei publice în privința efectului pe care SIDA asupra copiilor. Spotul a fost fii * la Los Angeles și vjw difuzat de televiziiJgO din Marea Britanie, joi, cu ocazia zilei mondiale de luptă împotriva SIDA.


