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Ca urmare a unor lucrări de reabilitare, ieri, traficul de pe DN7 a fost deviat prin centrul municipiului Deva. Acest lucru a perturbat câteva ore circulația automobilelor. Pe principala arteră a ora- șu&i s«i££mrat eozi lunei^da fiâtessaititș. de metri. (Foto: Traian Mânu)

Următorul număr al C.L? Deva (Redacția) - Următoarea ediție a
CUVÂNJUL

cotidianului Cuvântul liber va apărea pe piață în data de 2 decembrie a.c.

9

15 morți la SloboziaSlobozia (I.J.) - Șoferul microbuzului implicat într-un accident rutier lângă Slobozia și 14 pasageri și-au pierdut viața ca urmare a evenimentului de marți după-amiază, alți patru pasageri aflați în stare gravă sunt îngrijiți în Capitală, iar nouă au rămas internați la Spitalul Județean Slobozia.Accidentul a avut loc la ora 15,45, la aproximativ un kilometru de intrarea în municipiul Slobozia, pe DN 2A. Microbuzul, marca Mercedes Sprinter, a ieșit de pe drum, a rulat aproximativ 30 de metri și a lovit un copac. *
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Jumătate din județ
■ La doi hunedoreni, 
unul nu lucrează, arată 
o statistică județeană. 
Cine mai muncește?Deva (I.J.) - Surse neoficiale din administrația publică spun că, atât timp cât indemnizația de șomaj este

M Ziua Națională a României - j 
■K| 1 Decembrie - este o zi de săr- ! bătoare pentru toți românii. Cu acest prilej paradele mi-■ litare se vor derula în special P> în localitățile mai mari ale țării, /p.6 (Foto: Traian Mânu)

Torturat în secția de Poliție
■ Un minor susține că 
polițiștii din Sălașu l-au 
bătut pentru o faptă 
pe care nu a comis-o.Sălașu de Sus (M.T.) - Povestea lui Alexandru S., de 15 ani, este desprinsă parcă din- tr-un film din timpurile inchiziției, când ereticii erau torturați și obligați să recu

aproape egală cu salariul minim brilt pe economie, este firesc ca beneficiarul acesteia să prefere să nu lucreze. Privit din această perspectivă, efortul AJOFM Hunedoara pentru găsirea unor locuri de muncă nu pare să rezolve situația actuală. „Am reușit să scădem rata șomajului sub 

noască anumite fapte. Tânărul povestește cum în urmă cu o săptămână, în timp ce se afla în vizită la bunica sa, din Ohaba de sub Piatră, a plecat să cumpere o sticlă cu suc, de la magazinul din localitate, iar pe drum s-a întâlnit cu polițiștii din Sălașu de Sus. Aceștia l-au rugat să-i însoțească la secție. Băiatul a urcat în mașină și au plecat. 

10% și am reușit angajarea a peste 1.870 de persoane cu convenții de muncă pentru perioada de iarnă. Un val masiv de concedieri colective în 2005 face ca numărul șomerilor din județ să se cifreze la 26.589”, afirmă Vasile Iorgovan, director AJOFM Hunedoara.

Odată ajunși, polițiștii l-au pus pe băiat să recunoască faptul că el este autorul unor spargeri care au avut loc pe raza comunei.A vrut să o sune pe mama lui, nu l-au lăsat, ba mai mult „mi au dat peste mâini cu bastoanele timp de patru ore și m-au electrocutat, ca să recunosc ce nu am făcut”, a- firmă băiatul, /p.3

stăPotrivit Institutului Județean de Statistică Hunedoara, peste 152.000 de persoane primesc pensie de vârstă, 17.000 primesc pensie de boală, iar cea 165.000 sunt preșcolari, e- levi și studenți. La o populație de 480.000 de locuitori, situația arată dramatic: una din două persoane nu produce nimic.

Program CFRDeva (I.J.) - De 1 Decembrie, agențiile de voiaj CFR își «vor desfășura activitatea conform programului obișnuit de lucru. Cu toate acestea, călătorii trebuie să solicite la stațiile și agențiile CFR informații privind rutele și orarele trenurilor.
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Doi minori intoxicați
■ Doi copii au fost 
transportați în comă la 
spital, intoxicați cu o 
substanță pentru oi.Hunedoara (M.T.) - Doi copii de șase și opt ani, din Hunedoara, au ajuns, în noaptea de luni spre marți, în comă la Spitalul „Louis Țurcanu”, din Timișoara, după ce s-au intoxicat cu o substanță folosită în tratamentul oilor. Din declarațiile părinților reiese că cei doi copii s-au jucat cu o sticlă găsită în casă, în care era un lichid folosit pentru a pre

veni îmbolnăvirea oilor. Apoi, fără să se spele pe mâini, au mâncat fructe și imediat au început să se simtă rău. Surse din cadrul Spitalului Hunedoara au declarat că, intoxicația era foarte puternică, iar medicii din localitate le-au administrat o cantitate mare de atropină, cinci sute de fiole, după care au decis să-i trimită pe copii la Timișoara. Conform ultimelor informații furnizate de surse din cadrul Spitalului, unul dintre copii a ieșit din comă. Medicii susțin că intoxicațiile de acest fel sunt foarte grave și destul de rare.
^întrunirea cluburilor de futsal din țară, organizatăde FC CIP, a demarat prin disputarea, aseară la Sala Sporturilor din Deva, a unui meci de oldboys între reprezentanții cluburilor din Divizia A și șefii echipelor din Diviziile B și C. » (Foto: Traian Mânu)
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•Demisionează. Republicanul Randy Cun
ningham a declarat, luni, că demisionează 
din Congres, după ce a pledat vinovat pen
tru luare de mită în valoare de cel puțin do
uă milioane de dolari, în cadrul unei afaceri 
de trafic de influență.

Premierul, audiat la Parchet
•Reținuți. Șase presupuși islamiști radicali 
au fost reținuți ieri, în Franța, în cadrul unei 
anchete preliminare care vizează mai ales 
circulația unor fonduri suspecte, au declara
te surse informate în legătură cu acest dosar.

Fără arme
Ierusalim (MF) - Noul i partid al premierului i israelian Ariel Sharon, i Kadima, susține crearea | unui stat palestinian in- 1 dependent demilitarizat, I potrivit programului i formațiunii, prezentat ; luni în vederea alegeri- i lor legislative de la 28 i martie. Documentul prevede crearea unui stat î palestinian demilitarizat ; care să nu accepte terorismul. Printre principalele puncte figuează menținerea controlului i israelian asupra întregului Ierusalim, inclusiv i asupra părții estice, cucerită și anexată în 1967, unde locuiesc mai mult i de 200.000 de palestini- | eni, precum și asupra j marilor blocuri de colonii din Cisiordania, unde se află majoritatea | celor 240.000 de coloniști evrei. Documentul subli- î niază că planul de retragere din Fâșia Gaza a o- ferit ocazii pentru relua- î rea procesului politic în cadrul Foii de parcurs, planul internațional de ț pace.

Tony Blair
(Foto: EPA)

■ Tăriceanu s-a prezen
tat la Parchet, în calitate 
de martor, pentru audi
eri în cazul Rompețrol.București (MF) - Premierul Călin Popescu Tăriceanu s-a prezentat, ieri, la audieri la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație șl Justiție, în calitate de martor în dosarul privind operațiuni pe piața de capital cu acțiuni emise de societatea Rompețrol Rafinare Constanța, în aprilie 2004.Surse bancare au declarat recent că Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a solicitat verificarea conturilor a 60 de persoane, printre care figurează

premierul Călin Popescu Tăriceanu și soția sa, Ioana, senatorul UDMR Verestoy Attila, senatorul liberal Teodor Meleșcanu, președintele organizației București a PNL Ludovic Orban, liberalul Radu Boroianu, dar și fostul șef SIE Cătălin Harnagea.
Listă lungăPe listă sunt și oamenii de afaceri Sorin Marin - fost acționar Rompețrol, Dinu Patriciu și soția, Phil Stephenson - vicepreședinte Rompețrol, John Works ■ fost director e- xecutiv al aceleiași companii, Nicolae Rațiu, Dan Fischer și Camelia Voiculescu, alături de ziariștii Mircea Toma, Sorin Roșea Stănescu, Livlu Mi- haiu și soția sa, Ioan T. Mo

rar și Sorin Vulpe.Tăriceanu a declarat, la finalul audierii sale, că a expli- 
W
Decina am luat-o 
pe baia informați
ilor din mass-me
dia, care era plină 
de anunțuri care 
relatau despre pia
ța acestor acțiuni.

Premierul

.................................... w cat procurorilor, într-o declarație pe trei pagini, cum a achiziționat acțiuni la această societate, in 2004, bazându-se pe informațiile din presă cu privire la evoluția acestora.Tăriceanu a declarat, la finalul a aproape o oră și jumătate de audieri la Parchetul

înaltei Curți de Casație și Justiție, că a răspuns întrebărilor puse de procurori cu privire la evenimente petrecute cu mult înainte ca el să fie numit premier, mai exact privind modalitatea și conjunctura de achiziționare a unor* acțiuni Rompețrol, în april ii’*' 2004.Călin Popescu Tăriceanu a precizat că depoziția sa ca martor a fost consemnată în- tr-o declarație de trei pagini.Tăriceanu a subliniat că nu este un jucător la bursă, ci un investitor, având și alte pachete de acțiuni la societăți listate la Bursa de Valori București. El nu a putut preciza câte acțiuni Rompețrol a deținut, întrucât au avut loc mai multe tranzacții.
Nu s-au 
înțeles 
Barcelona (MF) - 
Lupta împotriva imi
grației clandestine a 
fost luni, unicul 
subiect asupra căruia 
s-a ajuns la un con
sens la primul sum
mit între statele 
membre ale UE și 
cele zece țări parte
nere din Mediterana, 
încheiat fără o decla
rație comună din 
cauza neînțelegerilor 
între liderii arabi și 
Israel. „Există cuvin
tele pe care Israelul 
vrea să le utilizeze, 
există formulele pe 
care le doresc pales
tinienii", a explicat 
premierul britanic To
ny Blair.

Șeicul Ayad al-lzzi a fost condus pe ultimul 
drum de mii de irakieni (Foto: epa)

Doi șeid uciși la FallujahBagdad (MF) - Un oficial sunnit, un șeic și șoferul lor au fost împușcați luni după- amiază, după o întrevedere cu lideri ai u- nui trib la Fallujah, în timp ce într-un atac separat doi ziariști de la postul al-Iraqiya au fost uciși.Șeicul Ayad al-lzzi, oficial al Partidului Islamic irakian, era implicat în redactarea noii Constituții și organizarea alegerilor parlamentare de la 15 decembrie. Celălalt șeic ucis este Aii al-Isawi, și el membru al Partidului Islamic.Atacul a fost comis la Zaydun, la 40 kilometri Vest de Bagdad, lângă închisoarea Abu Ghraib.Un colaborator al Biroului președintelui Jalal Talabani a condamnat atacul și a prezentat condoleanțe familiilor victimelor.
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Moarte dictatorului! Locuitorii din Dujail, un sat situat la nord de Bagdad, au demonstrat luni, în timpul procesului iui Saddam Hussein, cerând pedeapsa capitală pentru dictatorul irakian. Acesta este acuzat, printre alte capete, și de masacrarea a 148 de șiiți din Dujail, în anii '80. (Foto: epa)

Rice vine în România
■ Rice va efectua un tur
neu european, can? va 
include Germania, Ro
mânia, Ucraina și Belgia.Washington (MF) ■ Secretarul de Stat american, Condoleeza Rice, va efectua, la începutul lunii decembrie, un turneu european, care va include Germania, România, U- craina și Belgia, a anunțat Departamentul de Stat.Vizita șefului diplomației americane vizează în primul rând o întâlnire cu noul cancelar german, Angela Merkel, a declarat Sean McCormack, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat.Condoleeza Rice se va afla

sub tirul întrebărilor privind spinoasa problemă a activităților secrete pe care CIA le-ar desfășura pe continent, comentează AFP.
Scandalul CIAActivitățile clandestine ale CIA riscă să devină însă tema centrală a convorbirilor pe care Rice le va purta în timpul turneului său european.România se află printre țările bănuite că ar găzdui o închisoare secretă a CIA. Secretarul de stat „va continua dialogul cu acest important aliat al NATO asupra mai multor probleme”, s-a mulțumit să declare purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat.

Secretarul de Stat american, 
Condoleeza Rice (Foto: EPA)Informații publicate de presă, confirmate de justiție în u- nele țări, au arătat că CIA folosește unele țări europene pentru transportarea, detenția ilegală și torturarea unor presupuși teroriști islamiști.

1 Decembrie, 
depolitizatBucurești (MF) - Președintele Traian Băsescu a declarat, luni seara, la TVR, că Ziua Națională ar trebui să fie depolitizată, că ar trebui să fie o zi de sărbătoare, precizând totodată că nu va rosti un discurs cu acest prilej, ci doar va adresa românilor do- uă-trei cuvinte. CȘeful statului a subliniat că primul-ministru Călin Popescu Tăriceanu va merge la Alba Iulia, „pentru că și Al^p Iulia are încărcătura ei deosebită”, iar el a decis să rămână în Capitală.
Fără încrâncenare„Dar fiind vorba de Ziua Națională, eu am considerat că trebuie să fiu în București, în capitala țării și, mai mult decât atât, vă pot spune că am rugat pe primarul general, v ministere, să facem să fie puțin a sărbătoare. Noi de Ziua Națională ne încrâncenăm, mergem la Alba Iulia, ne certăm, ne batem, ne aruncăm vorbe, grele. Poate că acești Decembrie, o zi națională, nu poate fi o zi de încrâncenare”, a afirmat Băsescu.Șeful statului a spus că va merge în mulțime, dar va â- sista și la parada militară, va me®fe și la festivitățile din Piața Universității.El a declarat că, deși sunt persoane care încearcă să îl convingă că ar trebui să spună câteva cuvinte, nu vrea să rostească un discurs, pentru că Ziua Națională trebuie depolitizată.

Cetățeni străini răpiți în Irak
■ Mai, mulți cetățeni 
străini, printre care și o 
nemțoaică, au fost răpiți 
în ultimele zile în Irak.Tikrit (MF) - Șase cetățeni iranieni, printre care două femei, și doi irakieni au fost răpiți luni seara de persoane neidentificate înarmate, la nord de Bagdad.Iranienii se aflau la bordul unui microbuz care circula în apropiere de Balad. Vehiculul a fost interceptat de persoane înarmate, care au deschis focul.Doi pelerini șiiți indieni, care aveau și cetățenie britanică, au fost uciși, iar alți trei au fost răniți, luni, într-un a- tac care a vizat vehiculul cu

care se deplasau, la sud de Bagdad.
Prima nemțoaică răpităO femeie de cetățenie germană, dată dispărută de vineri, în Irak, împreună cu șo ferul său, a fost luată ostatică și răpitorii au lansat deja un ultimatum, amenințând că o vor ucide, a anunțat postul public de televiziune ARD.ARD a primit o casetă cu revendicarea incidentului.în mesajul video, răpitorii solicită Germaniei să înceteze orice colaborare cu Guvernul irakian și amenință că îh caz contrar vor ucide ostaticii.Aceasta este prima răpire a unui cetățean german înjrak după înlăturarea regimului lui Saddam Hussein.

Onorat Generalul american James L. Jones, coman ciantul suprem al forțelor NATO din Europa, a primit luni, la București, titlul de Doctor Honoris Gausa al A- cademiei Militare Române. Jones se află în România într-o vizită oficială de două zile. (Foto epa)
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• Dispar IMM-urile! Integrarea în Uniunea Europeană va aduce în pragul falimentului în primul rând IMM-urile implicate în activitatea de producție, se arată într-un studiu realizat de ANIMMC. Studiul relevă însă că s-a făcut o supraestimare atunci când s-a afirmat că 80 la sută dintre IMM-uri vor dispărea. (T.S.)

Dascăli cu jeep și laptop-uri

•Comemorare. Cu ocazia „Zilei internaționale de luptă împotriva SIDA", Asociația Anti-SIDA „Noua Speranță" din Petrila organizează în fața Clubului din Petri- la o ceremonie de comemorare a victimelor răpuse de boală. (I.J.)
AccidentBrad (M.T.) - Un grav accident de circulație s-a produs luni, în jurul orei 18:15, pe D.N. 66, în satul Merișor, comuna Bănița, în care o persoană a fost grav rănită. Conducătorul autoturismului ARO, Mircea G., de 44 ani, din Brad, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat în afara părții carosabile. în urma impactului pasagerul autoturismului, Virgil K., de 48 ani, din Brad, a fost internat la Spitalul de Urgență Petroșani.
Se scumpește 
abonamentul 
la cabluDeva (T.S.) - Luna decembrie va aduce o nouă scumpire a abonamentului la cablu. Motivul: noile modificări ale Codului Fiscal pre- supun plata unor taxe suplimentare de către societățile de cablu din România. Suma cu care abonamentul se va mări este de 45.000 de lei vechi. (T.S.)

Se scumpește cablul

Mircia Muntean -
(Foto: Traian Mânu)

Mircia 
scapă de 
Calort
Deva (D.l.) - Primarul 
Devei, Mircia 
Muntean, a declarat 
că în perioada 
următoare vor fi pur
tate discuții cu 
reprezentanții minis
terelor implicate pen
tru a se putea lua 
decizia fuziunii SC 
Calor SA cu Termo
centrala de la Mintia. 
Motivul fuziunii îl 
constituie reducerea 
costurilor plătite de 
populația Devei pen
tru agentul termic. 
„De două săptămâni 
trebuia să ne întâl
nim cu ministrul 
Economiei și Co
merțului, loan Codruț 
Șereș, însă discuțiile 
au tot fost amânate. 
Sper ca vineri să am 
o întâlnire cu Șereș, 
la Hațeg, când îi voi 
propune fuziunea 
dintre Calor și Ter
mocentrala de la 
Mintia, mai ales în 
condițiile în care 
Calor va mai rămâne, 
din primăvară, cu 
doar 40 de angajați", 
a spus primarul. 
Devei.

în județ _____ ________
DN 7 Leșnic - Burjuc - Zam

în Deva aparatele radar vor fi amplasate pe B-dul Dece- 
bal - St». Tltu Maiorescu - B-dul 22 Decembrie

Caricatură de Liviu Stânilă

■ Mentorii își încep, de 
vineri, activitatea în 
școlile existente în 
mediul rural.

Raluca Iovescu 
raluca.iovescu@informmedia.roDeva - învățământul rural avea nevoie de un impuls care să-l scoată din amorțeală. Proiectul pentru învățământ Rural își propune tocmai acest lucru, iar dacă va reuși vom afla cel mai devreme în 2009, la finalul proiectului. Școlile de la sat vor primi sprijin pe mai multe filiere. Dascălii de acolo vor fi instruiți cu ajutorul unor mijloace tehnice moderne, pentru dobândirea unor modalități actuale de predare, de către un personal specializat mentorii. Școlile vor fi dotate cu material didactic de ultimă oră, iar profesorii vor avea posibilitatea dobândirii calificării profesionale necesare, prin intermediul unui program de învățământ Deschis la Distanță. în

Mentorii dispun de dotări ultramoderne, inclusiv un jeep ca să-și îndeplinească rolul (Foto: t Mânu)plus, profesorii vor învăța să conceapă și să implementeze proiecte care, dacă vor primi finanțare, vor contribui la creșterea calității învățământului în școala respectivă.
S-au lansat și mentoriiPe hârtie proiectul a debutat în 2003. In 2004 și 2005 a început punerea în practică

a componentelor proiectului. Ultima dintre ele, mentoratul, urmează să debuteze din 2 decembrie 2005. Pentru Hunedoara au fost selectați doi mentori, Iolanda Iacob - profesoară de engleză și Vanda Rosnovski - profesoară de fizică. Prima zonă cu care vor intra în contact este zona Devei, vineri mentorii aflându-

se la Brănișca, iar ultima Zonă în care vor ajunge va fi Valea Jiului. Dascălii vor parcurge 4 module obligatorii și vor avea la dispoziție alte 5 opționale, în funcție de specificul fiecărei școli. La final, ei primesc 30 de credite la care se adaugă experiența dobândită în efortul de a schimba fața învățământului rural.
Obligat să recunoască 
patru furturi din comună
■ Un minor a fost luat 
de polițiștii din Sălașu 
de Sus și dus la secție, 
fără ca părinții să știe.

Mihaela Tâmaș 
mihaela.tamas@informmedia.roSălașu de Sus - Tânărul face parte dintr-o familie dezorganizată, iar de la începerea școlii, din septembrie, locuiește cu bunica sa în Deva, în urmă cu o săptămână, Alexandru S., de 15 ani a plecat în vizită la bunica sa din Ohaba de sub Piatră.A fost luat de pe drum de polițiști și dus la secție. Când au ajuns, Alexandru a vrut să

o anunțe pe mama lui, „i-am rugat să mă lase să o sun pe mama, dar mi-au spus că nu trebuie să știe ea unde sunt. Timp de patru ore mi-au dat peste mâini cu bastoanele și m-au obligat să recunosc că am dat patru spargeri în comună. Am încercat să le explic că eu locuiesc acum cu bunica la Deva și în acea zi am mers să o vizitez pe bunica din partea mamei. I-am rugat să o sune pe buna' la Deva să le confirme acest lucru. Nu a fost suficient că m-au lovit la mâini, la un moment dat au scos o cutie, mi-au legat de degete două fire, iar în timp ce întorceau de o manivelă, eram electro-
Cum recuperează 
profesorii materia pierdută?1 Deva (R.I.) - Modalitatea de recuperare a materiei pierdute în săptămânile de pauză este cel mai fierbinte subiect în școli în acest moment. Cum ministerul a „amenințat” că va monitoriza programele de recuperare, ieri a început seria întâlnirilor din școli dar, probabil, doar de luni se va ști cu precizie care vor fi modalitățile adoptate de fiecare școală în parte. Maria Andrei, directorul Colegiului Tehnic „Transilvania” spune: „După întâlnirea șefilor de catedră de mâine (n.r. astăzi) și după ce se ia legătura cu

părinții vom lua o decizie la nivelul școlii. Nu cred că e nevoie să venim sâmbăta, se poate recupera și în cursul săptămânii”.Directorul Gr. Șc. „O. Den- susianu” din Călan, loan Teodorescu, precizează că „în următoarele două săptămâni vrem să concentrăm materia și să ajungem cu ea „la zi”; tezele pot fi date și la începutul anului viitor”. D. Minișca, directorul Șc. G. „Andrei Șaguna” din Deva nu a hotărât încă nimic. „Vom stabili în cursul acestei săptămâni”, spune el.

Alexandru acuză poliția de abuz (Foto: m Tămaș)cutat, tremuram din. toate încheieturile. Am dat declarație cum că nu eu am fost autorul spargerilor și am fost trimis acasă”, susține Alexandru S.
„Nu l-am bătut!”„într-adevăr copilul a fost adus la secție, dar nici nu poate fi vorba de bătaie. Acest copil este unul cu probleme,

iar mai multe amănunte nu vă pot da, avem purtător de cuvânt”, afirmă agentul principal Cornel Ghiță. Am luat legătura și cu șeful IPJ Hunedoara, comisarul șef Alexandru Drăghici Roșioru, care ne-a declarat că „aștept plângerea lui Alexandru pentru a demara o anchetă. Dacă se va constata că polițiștii sunt vinovați, aceștia vor fi
Modificări legislative 
la fondul de șomajDeva (I.J.) - Angajatorii vor plăti, începând de anul viitor, mai puțini bani la bugetul asigurărilor pentru șomaj. Contribuția angajatorilor la fondul de șomaj se reduce de la 3% la 2,5%. Actul stabilește o nouă modalitate de calcul al indemnizației de șomaj, introducând și facilități pentru angajatori, care încadrează absolvenți ai institutelor de învățământ preuniversitar și universitar, șomeri în vârstă de peste 45 ani,

părinți susținători ai familiilor monoparentale. „Persoanele care se asigură benevol în cadrul sistemului de asigurări pentru șomaj vor plăti o contribuție de 3,5% din venitul lunar, față de 4% în prezent. Angajatorii vor fi scutiți, pe 0 perioadă de 12 lupi, de plata contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferentă absolvenților încadrați”, precizează Vasile Iorgovan, director AJOFM Hunedoara.
Șanțuri și noroi pe Eminescu
■ Mai mulți deveni 
sunt nemulțumiți de 
faptul că lucrările nu 
se finalizează.

Daniel I. Iancu
daniel.iancu@informmedia.roDeva - Locuitorii de pe strada Mihai Eminescu din municipiul Deva ne-au semnalat faptul că, aproximativ de două săpătmâni au început lucrările de introducere a cablului cu fibră optică. Din păcate, după ploile din ultimele zile zona a devenit plină

de noroi, deoarece șanțurile nu au mai fost astupate. Săpăturile continuă, dar cetățenii sunt nemulțumiți de mizeria lăsată în urmă de către cei ce execută lucrarea. „Vrem să știm când se astupă gropile, pentru că au promis săptămâna trecută, dar nu au făcut-o”, ne-a spus Alexandrina Costea.Mariana Vlad ne-a declarat și ea că, din cauza șanțurilor, s-au ivit și alte probleme: „Nu mai putem scoate nici mașinile, iar tomberoanele trebuie trecute peste șanț, pentru că altfel nu ar putea fi

ridicat gunoiul. Dorim să se refacă odată ceea ce s-a stricat”.
Răspunsul autoritățilorloan Inișconi, viceprimarul Devei, ne-a declarat că lucrările care se execută pe strada Mihai Eminescu sunt destul de pretențioase. „Acolo se instalează cablu cu fibră optică, lucrare ce necesită operațiuni mai speciale. S-a discutat și în ședință de Consiliu Local această problemă și am rugat executantul să urgenteze lucrările. Plata s-a efectuat deja la Primărie, însă

Cetățenii sunt nemulțumițise pare că timpul necesar este mult mai mare. Dar se va rezolva și această problemă”, a spus Inișconi. Când dl vice!

mailto:raluca.iovescu@informmedia.ro
mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
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2001 - A murit la toi Angeles, George Herrlscn (foW, 
foit membra al formației Beaties fel. 3 Mii.
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î*Prognoza meteo pentru astăzi:Vremea se Încălzește. Cerul va fi mai mult noros. Posibile precipitații sub formă de ploaie. Maxima va fi de 8°C, iar minima de 5°C.Prognoza meteo pentru două zile:
Joi. Vreme rece, cu cer noros. Precipitații sub formă de ploaie. Maxima termică va fl de 9°C, iar minima de -2°C.
Vineri. Cerul temporar noros. Precipitațiile se pot transforma in ninsoare. Maxima termică va fi de 7°C iar temperatura minimă de 6°C.
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ii
Calendarul Creștln-Ortodox______________ _______
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat. Ocrotitorul României;

Calendarul Romano-Catolic
Sf. Frumentie, Ep. Indii- sf. Andrei

Calendarul Greco-Catolic______
Sfântul Andrei

Soluțla Integramel din numărul 
precedent: M-S-Z-U- 
GALAGIOSI - CICO - CON - LIM
ITE - RC - NB - IOC - U - NAUT

- LAUR - E - TIPI - RA - SR - 
NEAM - J - OUT - NORA - CANAL
- RAT - TIRANICI - MAC - P - E
- APT - IO - RO - SCOC

aergie etectrKa:

THdPQANK NHUI’
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
IrMraraW CFR - H2TIQ^

’ 3Î12

Psmpleri 98S
Jandarmerie 956
Poliție* 955
OJ.P.C. HD 214971
Derartfamente lift 28509(1
Direcția Sanltar-Veter. 22S145

■

Berbec___ - — — - --- - -■ ----- ---
Dacă pileați Intr-o delegația, putațl fl optlffllst. El|l mal 
atent cu o gsrimai mal In vMl din familie,pentru a nu 
vă certa eu pilanirul da viață,

Taur ______________________ _.........................

Azi s-at țțuttă sa aveți probleme la itrvlclu, din aauii 
nervozității |i cin o manffota|l. FacețHâ ®na traabl, 
jetal a cu ochii pe dvsl Fiți nil delicat eu pertoana Iubit®!

....- -^.4: 
prlttra ni ajută il clarificați o n»«*nli, 

partenerul de viață. Nu Investiți în afaceri riscanta. Ăstui-
la^eFi cu 

mai alai tini Sm'mmM âaliflil

____ ____________ ____________ ______________- 
Mi mhH|i pnea Una dispui »l aveți wdiața sl mn- 
allst. Evitați să vă faceți un program strict pentru azil Nti 
vă neglijați familia șl prletenlll

ura
Ol iir?‘mp sunteți ralia âț ninli fi iau|i|i si terrlnajl 
o treabă început® demult. H ianua|l a aleea*. Gamal- 
tați-vâ cu cineva HMgeitaMtaîl s

fecioară _ . ' ~ ■___ _________ '
Astăzi, aveți o zl plini. De dimineață reușiți să întâlniți o 
persoană pe care o căutațl de mult timp. Vă sfătuim să 
nu refuzați o oportunitate de a prospera.

«•tenț* . ______.__i_______ ______
Fiți prudent. S-ar putea să fiți nemulțumit de atitudinea 
celor din jur. După-amlază primiți o sumă Importantă 
bani de la un partener de afaceri

Scorpion _ _____ _______ ____________  ______________
UI slteseaiâ saralrall® Ba serviciu, sm «I se pai pai muie 
șl prea grele. FIJI mal afectuos cu persoana Iubită, chiar 
dacN *ă preocuLl problemele omenelol

Capricorn____ ■__ ... , ;__ ,_________=_________ _
Aveți ocazia să fasețl schimbări tagailurii te rita|iile sea- 
timemale. Dimineață este posibil să cunoașteți o persoană 
de sex opus, de care vi veți simfl atras.

Vărsător___ ______ _ __ ___
Dimineață vă enervați la serviciu, din cauza unei femei mal 
te vârstă. recomandăm să evitați orice tel de speculații 
fi. nu # lâsați provocat de nimeni la 0 snM.
Pești .. . .. __,______ *____ •_______

Neînțelegerile Cu un partener de afaceri ar putea să 
degenereze într-o ceartă. Rlscați să ajungeți la ruperea 
relațiilor. W sfătuim să rămâneți calm și să clarificați situația 
cât mai repede posibil.

■

TVR 1 PRO TV
Sunt programate următoarele întreruperi:
15.30 - 16.30 pe: Str. Horea, 16 Februarie, M. Corvin, 
Luncii, Râului, Mercur, Venus, S. Dragomir.
Gaz metan_________ '___________________ _
Sunt programate întreruperi în furnizarea gazului metan, 
în Deva, între orele:
09.00 - 15.00 pe: Str. Bejan, bl. 67, sc. D
Apă______ ____________________ __________Z_ ■
Se întrerupe furnizarea apei în Deva, între orele: 
08.00 - 12.00 pe: Str. Mărăști, Mărășești, Vânătorilor, 
Pescărușilor, Gh. Doja * câteva blocuri pe Aleea Crinilor 
08.00 - 15.00 pe: Str. Orhideelor și Dumbrăviței.

Tzatziki 1Ingrediente:500 grame de iaurt gras (dacă se poate de bivoliță), 3 căței de usturoi, o cană ulei de măsline, un castravete verde tăiat felii foarte subțiri.Mod de preparare:Se pune iaurtul intr-un vas. Se zdrobește usturoiul și se adaugă peste iaurt. Castravetele se curăță de coajă și se taie felii foarte subțiri. Se stoarce bine și se pune în iaurt. Se amestecă totul cu mixerul adăugându-se încet uleiul. Când tot uleiul a intrat în compoziție, tzatzki este gata. Se servește presărat cu măsline și împreună cu felii proaspete de baghetă.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

730 Jurnalul TVR 
7:55 Euro-dispear
830 Isabel, 
Sto căutarea

iubirii
855 Călătorii 

aiânare
9-30 Teleshopping 

10KX) Interes 
general (r) 

11:00 Cu Irina 
la cafea (r) 

1225 Euro-dispecer 
1230 Travelling 

drcular (r) 
1330 Desene animate: Club >

El Disney
1430 Jurnal. Sport. Meteo 
1430 Teleshopping 
1530 Oameni ca noi 
1530 Trixma partidelor par-1 

lamentare
1630 Conviețuiri 
16:55 Irakul

El condus de Saddam.
Partea a treia

18:00 Puncte pe 
ARTA lumii

19.-00 Jurnalul 
TVR Sport 
Meteo

20:15 Prim plan 
21 30 Ochiul magic 
2130 Fotbal: Steaua

București - Halmstad, 
med din Cupa UEFA 

23^45 Jurnalul TVR Sport 
Meteo

0:00 Parteneri de weekend
(r)

030 Brigada Omucideri.
BC u: Tom Sizemore, 

David Cubitt, Klea 
Scott Barry Shabaka 
Henley. Regia Barry 
Schindel

120 Puncte pe ARTA lumii 
(r)

2:05 Euro-dispecer
2:10 Jurnalul TVR (r)
320 Câlâtorii 

culinare (r) 
3:55 Cu Irina 

ia cafea (r)
4:15 Euro-dispecer (r)
5:50 Destine

Ssecrete
Tmlradwtmânn

6:5510 Ani de ProVești - 
ProVestea continuă > 
1996

730 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore? 10 < 
Ani de ProVești - 
ProVestea continuă 
1996

9:10 Omul care aduce 
cartea. 10 Ani de 
ProVești - ProVestea 
continuă 1996 f 

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

ProVestea continuă 
1996(1) 

1130 La Bloc (r) 
12:1510 Ani de ProVești- 

ProVestea continuă 
1996 (II) 

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

ProVestea continuă 
1996 (III) 

14:15 Zâmbete într-o pastilă i 
153010 Ani de ProVești - 

ProVestea continuă 
1996 (IV) 

, 1630 Tânăr și neliniștit?
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Teo.
1930 Știrile ProTv

20:15 Patru băieți $i o 
geantă (acțiune, SUA, 
2001). Cu: Barry Peep
er, Andrew Davoli, Vin 
Diesel, Seth Green, 
John Malkovich, Tom 
Noonan, Dennis Hop
per. Cei patru fii ai 
unui șef mafiot din 
Brooklyn formează o 
echipă pentru a preda 
o geantă cu bani unui 
șerif corupt din Mon
tana.

22:15 La Bloc
2330 Știrile ProTv. Sport 10 

Ani de ProVești - 
ProVestea continuă 
1996

23:45 Fastlane: Cursa vieții 
Hși a morții, ultimul 

episod. Cu: Peter 
Fadnelli, Bill Bellamy, 
Tiffani Thiessen

0:45 10 Ani de ProVești - 
ProVestea continuă 
1996 (r) 

3140 Omul care aduce

630 în gura presei ■; 
7:00 Obervator
8.-00 Canalul 

de știri
10:00 în gura

presei (r) * J
1030 Concurs

interactiv
12:15 Dădaca 
13^0 Observator

Cu: Simona
Gherghe

13:45 Din dragoste.
Emisiune
de divertisment cu 
Mircea Radu

15:15 Vwere - A trăi cu pași- 
Hune

16:00 Observator
Sport
Meteo

16:45 Anastasia?
17:45 9595 -

Te învață 
ce să fad

18:55 Știrile
sportive

19.-00 Observator Sport 
Meteo Cu: Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță

20:15 Ziira judecății Emisi- , 
une de divertisment cu 
Dan Negru

22.-00 Secretul Măriei 
23S0 Observator cu Letiția

Zaharia
0®0 Alias. Cu: Jennifer ; 

gGarner, Ron Rifkin, 
“Michael Vartan, Victor

Garber, Lena Olin, 
Amy Irving Spionaj.
Furt. Crimă. Tu crezi că; 
familia ta are prob
leme ? Nu e doar un 
agent secret., ci o 
armă secretă. Așa 
mamă, așa fiică...
Două afurisite I Ea 
poate fi oricine I

130 Spitalul bântuit Cu:
SAndrew McCarthy,

Brace Davison, Diane 
Ladd, Brandon Bauer 

230 Concurs interactiv 
330 Observator (r) 
430 Vivere - A trăi cu

pășune (r)
430 Anastasia (r)

0830 CeZar și Tipar 09:00 
Rebelii (film serial, reluare) 
1030 Tonomatul DP 2 11:40 
Pasiuni (film serial) 12:40 
Stargate: Atlantis (film serial) 
1430 Aventurile lui Shirley 
Holmes (film serial) 15:00 
împreună tn Europa 1630 Jur
nalul TVR 2 16:30 Zona de 
conflict 1730 Moșteni
toarea (film serial) 18:00 Jur
nalul Euronews 18:15 Euro- 
dicționar 1935 A fost odată 
hoț (film serial) 20:00 Trăsniții 
din Queens 2030 Misterele 
Bibliei 21:00 Omul între soft 
și moft 21:30 Jurnalul TVR 
22:00 Jurnalul Euronews 
22:15 Pocalul de aur (dramă, 
coprod., 2000) 0035 Crime 
după zodiac (film serial) 0130 
Trăsniții din Queens (r) 02:00 
Războinicul iadului (acțiune. 
Africa de Sud, 2001)

I*.

07:00 Programul de știri N24 
0730 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:30 Agenția de tur
ism (r) 12:00 Teleshopping 
13:00 Ochi negri (r) 1430 Jur
nalul de prânz 1430 Țara Iu' 
Papură Vouă 15:00 Miezul 
orof tei (r) 1630 Ochi negri 
(s) 17:30 Naționala de bere 
1830 Jurnalul de seară 1920 
Sport Național TV 19:45 
Secrete și minciuni (dramă, 
coprod., 1996) 22:00 Miezul 
problemei 2330 24 de ore 
Național TV

10:00 Teleshopping 10:15 
Cristi Tabără pe ei (r) 11:20 
Tinerețe fără bătrânețe (fan
tastic, România, 1968 ,r) 
13:45 Desene animate: Taz- 
mania 14:45 Doctorul de 
suflete (s) 1630 Născut DJ (s) 
1730 Amicul Joey 1930 Doc
torul de suflete (s) 20:00 
Echipa de elită. Cu: George 
Peppard, Mr. T, Dirk Benedict 
22:00 Cei mai buni dintre 
cei mai buni 4 00:00 Cristi 
Tabără ne ei

0630 Bandiții (r) 0830 Trapul 
dorit (s, r) 09:15 De trei ori 
femeie (r) 1130 Să iubești din 
nou (s) 12:00 înger rebel (s) 
1430 Legături de familie (s) 
15:15 Bandiții (s) 17:20 
Rețeta de Acasă 1730 
Poveștiri adevărate 18:25 
Vremea de Acasă 1830 i 
împotriva destinului 2030 
lacrimi de iubire (s) Cu: Adela 
Popescu, Dan Bordeianu, 
Nicole Gheorghiu, Lucian 
Viziru, Bebe Cotimanis, Car
men Tănase, Mihaela 
Bărluțiu, Elvira Deatcu, Rodi- 
ca Negrea 2130 Trapul dorit

0730 Casa noastră 08:00 
Sport cu Florentina 08:40 
Călătorii în lumi paralele (s, r) 
09:40 Sunset Beach (s, r) 
10:40 Oamenii vorbesc 1130 
Tele RON 13:00 Garito (I) 
14:10 Teleshopping 14:45 
Garito (II) 16:05 Dragoste și ’ 
putere (s) 16:45 Oamenii 
vorbesc 17:25 Trăsniți în 
N.A.T.O. 18:00 Focus. Sport, s 
Meteo 19:00 Camera de râs ' 
1930 Da sau nu 2030 Croni
ca cârcotașilor. 2230 Trăsniți 
în N.A.T.O. 2230 Focus Plus 
2330 Da sau nu. 00:00 
Călătorii în lumi paralele (s)

07:00 Viața dimineața 09:00 
Verissimo 1030 Lumea cărților 
10:15 Ferdinand, prințul feric
it (d) 12:15 Calendar ecumenic 
13:05 Euromaxx 1335 Fan X 
13:50 Jet Set 1430 Euroblitz: 
Oamenii și politica 15:00 
Teleshopping 1535 Euroblitz: 
Jurnal European 1630 Nașul 
(r) 18:00 6! Vine presa! 20:00 , 
B.D. la mare și la munte Ulti
mul film al seriei B.D. continuă 
aventura simpaticilor bandiți 
și a vajnicilor polițiști ce 
reușesc să înveselească orice 
telespectator. 2230 Nașul. Cu 
Radu Morara 2335 Știri

0630-07.00 Observator -
Deva (r)

1630-1645 Știri locale

0830-10.00 Reluarea emi
siunilor din ziua 
precedentă

1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

■ •...

06:00 Realitatea de la 06:00 
06:45 Trezirea la realitate 
10:00 Realitatea de la 10:00 
11:00 Deschide lumea (r) 
11:30 Realitatea bursieră 
13:15 Deschide lumea (relu
are) 15:15 Realitatea me
dicală 1630 Realitatea de la 
16:00 17:15 Orașele Ro
mâniei 17:45 Editorii Rea
lității 18:45 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 22:00 Zece fix 23:00 
Politica, frate I 2330 Știri 
0030 Realitatea de la 00:00 
01:15 Realitatea bursieră 
(reluare)

07:00 Cazinouri americane 
08:00 Vieți medievale cu Ter- 
ly Jones 0930 Mașini extreme 
10:00 Natura dezlănțuită 
11:00 Mistere 1230 Moto
ciclete americane 1330 Cazi
nouri americane 1430 Vieți 
medievale cu Terry Jones r 
15:00 Mașini extreme 16:00 
Test de rezistență 1730 S-a 
născut un 4x4 18:00 Jafuri 
imposibile 19:00 Un nou 
Seoul 20:00 Vânătorii de 
mituri 2130 Cum se naște un 
automobil sport 2230 Cei mai 
diabolici oameni din istorie 
2330 Ora Zero 0030 Moto
ciclete americane 01:00 
Retușat cu bisturiul
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• Petarde. Folosirea petardelor și pocnito
rilor, în perioada Sărbătorilor de iarnă este 
complet interzisă. Persoanele prinse de 
poliție că vând, dețin sau utilizează astfel de 
materiale explozive riscă o amendă cuprinsă 
între 30 și 60 de milioane de lei. (I J.)

■ Cinci blocuri de 
locuințe și un cămin de 
nefamiliști rămân în 
continuare fără apă.

Clara FM
• Curs. Camera de Comerț și Industrie a 
Județului Hunedoara organizează un curs de 
pregătire pentru comunicarea în limba ger* 
mană. Cursul care este autorizat se va derula 
pe parcursul a 60 de ore. (C.P.)

3țnzlnâ Prtmlum ........U3W..
Benzina firi plumb (Euroluk)

Mol
Benzina fără plumb (95) 3.25 Iei4
Benzină cu Plumb (95 EcoPremlum) 3.28 lel/l

OMV
Benzină fără Plumb _____________________ el/l
Benzină Eco-Premlum 3.28; el/l
Euro-motorlnâ « 3,27 ei/l

Deva ■ Acțiunea de debran- șare de la rețeaua de alimentare cu apă potabilă a adus încasări de peste 700 de milioane de lei în conturile societății Apaprod din Deva. Aceasta în condițiile în care datoriile asociațiilor de proprietari, în urmă cu două săptămâni, când a început sistarea furnizării apei către rău-platnici în Deva, se ridicau la aproximativ 6,6 miliarde de lei vechi.

Investitorii la bursă 
așteaptă Codul FiscalDeva (C.P.) ■ SIF-urile au fost în luna noiembrie vedetele bursei, valoarea acestor acțiuni crescând cu circa 27%. Aceasta pentru că fiecare SIF deține 6% din BCR, bancă în al cărui proces de privatizare se vehiculează un preț de vânzare de aproximativ 3 miliarde de euro. „în ședința de ieri am asistat la o depreciere ușoară a cotației SIF-urilor, pentru că este normal ca unii investitori să prefere să-și marcheze profitul. Evoluția bursei va fi strâns legată de varianta finală a sistemului de impozitare a tranzacțiilor cu acțiuni”, a declarat Ovidiu Șerdean, director SVM IFB Finwest Deva.

Plătesc cu milioanele„Am asistat la situații in care de la o zi la alta administratorii de asociații veneau să plătească 30-40 de milioane de lei. Concluzia este că aceștia s-au mobilizat în a achita facturile restante. Bineînțeles că unii nu au reușit acest lucru, motiv pentru care în cazul lor decizia de nefumizare a apei rămâne in vigoare. Se pare că numai prin aplicarea de astfel de măsuri, oamenii ajung să conștientizeze că apa con-
La robinetele devenilor apa curge doar dacă apa este plătită la zisumată trebuie plătită și nu oricum, ci la timp”, a declarat Ioan David, directorul Apaprod Deva. în luna ianuarie a

anului viitor, furnizorul local de apă potabilă va programa o nouă acțiune de debranșare, în „vizor” intrând acele aso-
(Foto: T. Mânu)ciații de proprietari sau locatari care nu și-au plătit facturile în termenul scadent de 60 de zile.

FII INSPIRAT, ALEGE

carteagalbena.ro

Preț Variație 
încr. Ier (lei/ac0(96)

Societatea

2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 2,2300 -0,89
3. TLV 1,3000 -1,52
4. BRD 14,700 0
S. IMPACT 0,4450 +1,14
6. AZOMUREȘ 0,2650 -,2
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,9750 ■o
8. ROM PETROL 

RAFINARE (RRCJ
0,1120 +0,9

9. HABER oprit
10. BCCARPATICA 0,5450 +0,93
11. DECEBAL 0,0090 -1,1

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

Banca Românească SA - Membră a 
Grupului Național Bank of Greece - sucur
sala Deva cu sediul In Deva, Bdul. Decebal, bl. B, parter, 
jud. Hunedoara, prin GRIGORE GEORGE CRISTIAN, 
executor bancar în Corpul executorilor bancari din 
cadrul Diviziei juridice Banca Românească SA - Mem
bră a Grupului National Bank of Greece aduce la 
cunoștință publică faptul că în ziua de 05.12.2005, ora 
13.00, va avea loc la sediul său din Deva, Bdul. Decebal, 
bl. B, parter, jud. Hunedoara, vânzarea la licitație pu
blică a imobilului ce reprezintă casă + teren, în 
suprafață totală de 270 mp, situat in Hunedoara, Str. 
Libertății, nr. R, jud. Hunedoara, înscris în C.F. nr. 1201 
a loc. Hunedoara, având nr. Top 358/1 și 358/2. Prețul 
de pornire este de 115.000 RON.. Persoanele care doresc 
să participe la licitație vor depune până la termenul de 
vânzare o cauțiune reprezentând 10% din prețul de 
începere a licitației, in contul executorului bancar, 
deschis în cadrul băncii. Pentru mai multe informații 
tel.: 0744/568266; 0254/235502 sau la sediul băncii.

(35342)

4

•jxît societate comercială, ■npflugf pentru 
iu m ??az,n na^ 

,g vânzător - gestionar
. i. Cei interesați sunt rugați să trimită Ei la

• s’.. numărul de fax: 0254/241942 sau
E-mail: fares@frs.ro până la data de 

05.12.2095. Informații suplimentare fes 
telefon: 0744/701696.

(3521«

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.rp: unusolitaire@yahoo.com

IndemnizațieDeva (I.J.) - Indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav va fi acordată, din 2006, pentru o perioadă de maximum 45 de zile calendaristice pe an, față He 14 zile în prezent. Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență care reglementează condițiile de acordare a concediilor și indemnizațiilor de asigurări sociale. Fondurile necesare pentru finanțarea concediilor și a indemnizațiilor de asigurări sociale, cu excepția indemnizației pentru creșterea copilului, vor fi asigurate din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. în prezent, fondurile sunt asigurate de la bugetul de asigurări sociale de stat.

GABRIEL

www.pencMcaadn ara(u .ro

-ceva trebuie făcut, cu profesionalism și responsabilitate
<____________________________>

(3
45

73
)

carteagalbena.ro
mailto:fares@frs.ro
mailto:unusolitaire@comser.rp
mailto:unusolitaire@yahoo.com


miercuri, 30 noiembrie 2005
• Amenzi. în ultimele 48 de ore, polițiștii hunedoreni au aplicat 105 de amenzi la legea circulației, din care 6 la regimul de viteză și au ridicat în vederea suspendării 5 permise de conducere, din care 1 pentru alcool. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 8.570 RON. (M.T.)
50.000 ha solicitateDeva (M.S.) - Azi este ultima zi în care se mai pot depune cereri de retrocedare a pământului conform Legii 247 din 2005. Până acum la această lege au fost revendicate 50.264 hectare de terenuri agricole și suprafețe forestiere în județul Hunedoara. Cele mai mari suprafețe sunt revendicate în orașele Uricani (9661 ha), Petrila (2967. ha) și în comuna Vața de Jos (2672 ha). Potrivit ultimelor date centralizate de Prefectura Hunedoara, până în data de 5 noiembrie fuseseră depuse, în județ, 9992 de cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate pe terenuri și păduri. Persoanele în cauză solicită 12.747 de hectare de teren agricol și 37.516 hectare de terenuri forestiere.

Bodu latră, dar 
nu mușcă

Tiberiu Stroia___________
tibefiu.stroia9informmedia.ro

După ce a oferit poporului un adevărat 
spectacol de circ al cărui număr 
reprezentativ a fost lupta cu marele oier "Jiji", 

alias Războinicul Luminii, președintele ANAF- 
ului, Sebastian Bodu a reușit, în final, să facă 
din lupta anti-evaziune un mare fâs. N-a fost 
în stare să vândă Gara de Nord (ce tâmpe
nie!), a primit bobârnace pe chelie de la 
președinții de cluburi de fotbal și a fost făcut 
homosexual de celebrul Gigi care, pe vremea 
ciobănitului, găsea apetisantă orice oaie 
rătăcită prin lanul de porumb. Mai nou aflăm 
că Bodu a pierdut și lupta împotriva cazi
nourilor, locul unde, zicea el, evaziunea fis
cală e la ea acasă. Și ca să simțim și noi con
tribuabilii ce înseamnă lupta anti-evaziune, 
proprietarii cazinourilor cer statului (adică 
rumânului plătitor de taxe și impozite) 
aproape trei milioane de euro despăgubire.

Și asta deoarece patronii respectivi, consi
deră că cheliosul Bodu le-a stricat imaginea 
de cazinouri neprihănite. Iar ceea ce este și 
mai grav este faptul că, proprietarii cazi
nourilor au toate șansele să câștige procesul.

De aceea, noi contribuabilii îl rugăm pe 
domnul Bodu s-o lase mai moale cu 
•lupta asta. Că nu vrem să ne doară prin 

buzunare incompetența lui. Să se ia și el de 
țăranii de prin piețe, asemeni vestitului 
Blănculescu. Pentru că, vorba aia, și o inter
venție cu mascații, făcută așa pe la patru 
dimineața, dă bine Ia popor.

Emma Bățalan, de pe Al. Independentei flin Deva, e nemulțumită de faptul că in fața blocului în care locuiește, B8, s-a săpat un șanț în urmă cu 2 luni de.zile și că nu mai vine nimeni să termine lucrarea. Vice- primarul Devei. loan Inișconi, ne-a declarat eă lucrările, executate de CALOR, sunt în curs de desfășurare, urmând a fi finalizate cât mai curând. 4 (Fgio: i. Mânu)

cwÂm ACTOMJTATE A6

1 Decembrie - zi de bucurie
■ Ziua Națională a 
României este, pentru 
toți românii, o zi de 
sărbătoare.

Sanda Bocaniciu 
sanda.bocanjciu@informmedla.roDeva - Unul dintre momentele de mare importantă din istoria României care reflectă solidaritatea oamenilor, lupta lor pentru un țel comun, a avut loc în urmă cu 87 de ani, în Alba Iulia. Această zi marchează bilanțul luptei românilor pentru întregire statală. Poporul român a valorificat conjunctura inter

națională, creată în urma primului război mondial, și a știut să se afirme în contextul mișcării de eliberare a popoarelor și al victoriei principiului naționalităților în Europa.într-o atmosferă de mare entuziasm, susținută de prezenta în oraș a peste 100000 de români reprezentând toate categoriile sociale și toate regiunile istorice românești, cei 1228 de depu- tați reuniți în sala Cazinoului din Alba Iulia au decis, în unanimitate, unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România, cu păstrarea unei autonomii
Participanți la manifestările de 1 Decembrie (Foto: arhivă) .locale. Ratificată apoi și de primul Parlament al României întregită, Marea Unire va primi recunoașterea internațională în urma Tratatelor

de pace care au urmat primului război mondial.în anul 1990, ziua de 1 Decembrie a fost adoptată ca Zi Națională a României.
în întâmpinarea Zilei Naționale
■ CL Deva s-a implicat 
mai puțin în organi
zarea unor programe 
pentru deveni.Deva (S.B.) - La Catedrala Ortodoxă „Sf. Nicolae” va avea loc ceremonia, cu paradă militară, depuneri de coroane și cuvântările oficialităților, printre care va fi

prezent și prefectul județului, Cristian Vladu. Contribuția CL Deva la această manifestare constă în asigurarea sonorizării.
Cocktail pentru oficialiAlături de aceasta CL a mai pregătit doar un cocktail oficial, la care, cu siguranță, nu pot participa devenii. Pentru contribuția totală CL

Deva a alocat, de la buget, 1012,5 RON.în celelalte municipii și orașe primarii și Consiliile au programat măcar un mic eveniment care să marcheze sărbătoarea națională a românilor. Au fost organizate spectacole, expoziții de carte (Hunedoara), simpozioane (Hațeg), expoziții de pictură (Brad).

Orăștia în 
sărbătoareOrăștie (S.B.) - Manifestările cultural-artistice organizate de CL Orăștie, se vor derula azi, de la ora 14.00. După susținerea unui Te Deum se vor depune coroane de flori la monumentele din centrul civic.

MbUDttAW©6MTEA2A: Autoritățile devene au organizat sau nu manifestări de 1 Decembrie?
r 13. . _ . ‘ . ........................ ................................................................... ... i .’.?«• _ t

Nu. Autoritățile din Deva nu sunt pregătite pentru nimic. Petrecere nu mi-ar plăcea să fie pentru că s-ar cheltui banii. Ar trebui doar ca lumea să bage la cap că este zi națională. 
Ovidiu Zamfiroiu,
Deva

De obicei se făcea o paradă militară.Ar trebui ca oamenilor să li șe ofere mult mai mult de Ziua Națională. Măcar așa ca la americani! Dar, aici în Deva, nu se mai face nimic. 
Magda Suto,
Deva

Cea mai gravă 
explozie"Petroșani (M.S.) - Cele 53 de persoane care și-au pierdut viafa în cea mai gravă explozie produsă într-o mină din Valea Jiului, au fost comemorate, marți, la EM Livezeni. De la tragicul eveniment s-au împlinit 25 de ani. Potrivit aprecierilor făcute de primarul Petroșaniu- lui, Carol Schreter, explozia din subteranul EM Livezeni a produs cele mai multe victime omenești într-o mină din Vale, după cel de-al doilea război mondial. Martor al evenimentelor, primarul din Petroșani era, în urmă cu 25 de ani, directorul minei Valea de Brazi. EI a fost una dintre primele persoane care a aflat de „avaria” produsă la EM Livezeni. „în după-amiaza zilei de 29 noiembrie 1980 eram la sediul CH sau al combinatului, cum i se spunea pe atunci. Inițial, explozia a fost anunțată, în jurul orei 18.00, ca o avarie. Apoi s-a știut că era vorba de o explozie de gaz metan în subteran. Victimele au fost scoase la suprafață până a doua zi dimineața. între ele erau și militari în termen A fost o catastrofă”, a apreciat Carol Shreter.

La Hațeg se organizează, de obicei, mai multe manifestări care să-i destindă pe oameni într-o zi de sărbătoare. Dacă nu sunt la serviciu eu merg în fiecare an la aceste spectacole. 
Vasile Leaț, 
Hațeg

Nu știu ce serbăm pe 1 Decembrie.Nu știu nimic despre Ziua României. Pentru mine este o zi ca oricare alta. La fel de grea. Nici nu mă interesează ce se întâmplă în Deva. 
BuRcă,

Deva

tvțu știu nimic 
1X1 despre cum se sărbătorește mâine, Ziua națională la Deva. De obicei eu lucrez în această zi și cred că foarte multi români sărbătoresc prin muncă.
Mihai Olariu,
Deva

se-
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sună la numărul de telefon 
211275, 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.

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

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 20061

Trimite-ne o copie xerox după 
chitanță, la OP 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 
câștig!

Unde te poli abona?
- la sediul redacției Cuvântul 

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

- la poștă;
- sau dacă vrei ca volanții 

noștri să vină chiar la tine acasă,

diul redacției, î 
decembrie.

Numele câștigătorului va fl 
publicat în paginile ziarului din 
data de 22 decembrie. »

Succes!

JURNAL OWÂIB
CONCURS

tibefiu.stroia9informmedia.ro
mailto:sanda.bocanjciu@informmedla.ro


FC CIP dă tonul in futsal
SPORT

• Vine Tameș? După mai multe încercări nereușite de a-l aduce la Jiul pe Tameș, antrenorul lonuț Chirilă ar putea conta din ■4 iarnă pe serviciile lui. Fotbalistul a fost dorit •-P încă din vară, dar pretențiile exagerate de150.000 de dolari ale rușilor de la Alania Vladikavkaz, i-au făcut pe jiuliști să renunțe. (V.N.)
• Lobonț dorit la Benfica. Portarul luiAjax Amsterdam și al naționalei României a intrat în atenția campioanei Portugaliei, Benfica Lisabona. Lobonț care a fost mai mult rezervă la Ajax, în acest sezon, este dorit la Benfica de antrenorul olandez Ronald Koe- man, care a mai lucrat cu hunedoreanul în perioada în care a pregătit pe Ajax. (C.M.)

■ Clubul devean orga
nizează prima întrunire 
a președinților 
cluburilor de futsal.

ClPRIAN MARINUț 
ciprian.marinut@informmedia.roDeva - Reprezentanții cluburilor divizionare A, B și C de futsal din țară s-au întâlnit, ieri, la Deva, pentru a pune la punct o strategie de dezvoltare a acestui sport în România. Președintele executiv al FC CIP, George Mara, ales în CE al FR Fotbal din partea cluburilor de futsal, i- a invitat pe șefii cluburilor din țară să analizeze problemele futsalului și să găsească soluții de creștere a competitivității acestui sport.
Start la ...oldboysReuniunea a demarat prin organizarea, aseară la Sala Sporturilor din Deva, a unui meci de oldboys între o echipă a reprezentanților cluburilor din Divizia A și una formată din președinții echipelor din Diviziile B și C. Partida a fost câștigată de șefii

Participanfii la meciul de oldboys disputat seară la Sala Sporturilor (Foto: Traian Mânu)divizionarelor A cu scorul de 15-13, iar Paul Grecu, vicepreședintele FC CIP Deva a marcat trei goluri.
Trecere la profesionismPartea serioasă a manifestării se va derula, azi, la Cinciș. Dimineață vor avea loc trei ședințe ale șefilor de club de la cele 3 eșaloane, urmate

de o întâlnire de dezbateri a tuturor președinților echipelor de la diviziile A, B și C. în continuare, Cristian Vornicu de la Moldocor Piatra Neamț va prezenta site-ul www.fut- salplanet.com, iar Jean Cosac de la MGA, tehnician membru al Asociației Antrenorilor din Spania, va vorbi despre modernizarea și trecerea la pro-

fesionsim a futsalului românesc. “Există cluburi care cer înființarea unei Ligii Profesioniste de Futsal. Vom analiza propunerea și vom insista pe amplificarea mediatizării acestui sport, element im’por- tant pentru trecerea la profesionism”, preciza George Mara, președintele executiv al FC CIP Deva.

lonuț Chirilă

Gimnastele în top în Austria

Jiul acuză FRF de favoruriPetroșani (V.N.) - Tehnicianul Jiului, lonuț Chirilă, s-a arătat deranjat de faptul că giuleștenii au cerut amânarea partidei care ar fi trebuit să aibă loc pe data de 4 decembrie la București. La cererea Rapidului meciul se va juca la 10 decembrie. „Nu suntem slugile lui Copos pentru că nici pe noi nu ne ajută nimeni. Nici Steaua, nici Dinamo. De ce să le facem noi lor favoruri? Dar dacă s-a hotărât ca partidasă se amâne, asta e, nu mai avem ce face. Era bine dacă jocul s-ar fi disputat săptămâna aceasta. Așa cum Steaua si Dinamo nu și-au amânat jocurile din campionat era firesc ca și Rapidul să procedeze la fel”, a spus Chirilă. Chirilă nu a ascuns faptul că simt deciși să vină chiar cu puncte de la Rapid. Până la întâlnirea cu Rapidul, pentru formația din Vale prioritar a devenit ,acum partida din Cupa României cu Farul. „Vreau să ajungem printre primele 4 echipe din România”, a afirmat lonuț Chirilă, care a mai adăugat că va acorda o atenție deosebită acestei competiții.

■ Componentele lotu
lui național de junioare 
au impresionat la Cupa 
AlpenAdria.

Nicolae Gavrea

lTiirivia A_________L—......... ........... ......................................
Rezultatele etapei a 12 -a. duminică, 20 noiembrie: Venus
- Elitte Adridan 1-3; AVS - Cetate 3-3; Color Copy Shop
- Pepsi 4-2; Elit Cugir - Alfa Team 0-5; Anonimii - Nida
4-1; Jolie Cafe - Rodostar 3-2; Melkart - Dinamo 4-2; 
Parma - Raul & Denis 1-4 ’ .

Klagenfurt - Ediția a X-a a tradiționalei competiții internaționale de gimnastică artistică CUPA AlpenAdria a reunit, la finalul săptămânii, la Klagenfurt peste 50 de gimnaste din 12 țări, între care și componente ale loturilor naționale de junioare din Italia, Olanda, România și Slovenia. La categoria junioare mici, gimnastele de la CSS Cetate Deva s-au impus fără drept de apel la individual compus, fiind de departe cele mai bune. Diana Trenca a câștigat competiția cu un total de 34.400 puncte, având și cele mai mari note la bârnă (9.00) și sol (9.10). în clasament ea a fost urmată de Claudia

Exercițiile la paralele cer multă coordonare (Foto: EPA)Voicu - 33.50&-puncte și Teja Belak (Slovenia) - 33.300 puncte. La categoria junioarelor mari, experiența com- petițională și-a spus cuvântul și olandeza Masela Tahnee a câștigat cu un total de 33.925 puncte, fiind urmată de Daniela Bruncea - 32.100 și Oana Zbenghea - 31.950, ambele componente ale lotului național de junioare, aflate la început de drum spre medaliile europene.Organizatorii au oferit condiții excelente de concurs,

sala unde s-au disputat întrecerile fiind considerată idealăpentru astfel de competiții. Reprezentanții clubului gazdă au declarat că intenționează ca în viitor să solicite autorităților locale sprijin pentru organizarea unor întreceri de nivel european. A surprins deosebit de plăcut prezența la Klagenfurt a delegației gimnastelor din Egipt, cu evoluții aplaudate de cei din tribune, dar și faptul că într-o singură noapte zăpada căzută a trecut de 70 de cm.

Simota va plăti 
restanțelePetroșani (C.M.) - Alin Simota, patronul clubului Jiul, a declarat, ieri, că divizionara A din Valea Jiului, își va achita restanțele financiare către Dinamo și nu va fi sancționată de FRF. Reacția boșului de la Jiul a venit ca replică la faptul că gruparea din Petroșani a primit, ieri, un ultim avertisment din partea FRF pentru nea- chitarea sumei de 20.000 de dolari către Dinamo, reprezentând rata pentru împrumuturile jucătorilor CI. Drăgan și Perenyi. FRF a stabilit o nouă dată limită, respectiv 11 decembrie, pentru achitarea acestei sume. în cazul în care Jiul nu va respecta acest termen, i se va ridica dreptul de a face transferuri.

Etapa a 13 - a, duminică, 4 decembrie: Elit Cugir - Nida; 
Color Copy Shop - Alia Team; Pepsi - Raul & Denis; Jolie 
Cafe - Dinamo; Parma - Cetate; Anonimii - Rodostar; 
venus - Melkart; AVS - Elitte Adridan.

1. Jolie Cafe 12 11 0 1 61-28 33
2. Anonimii 12 9 0 3 48-19 27
3. Cetate 12 7 3 2 50-33 24
4. Raul & Denis 12 7 3 «2; 47-32 24
5. Elit - Cugir 12 8 0 4 30-22 24
6. Color Copy 12 7 2 3 47-34 23
7. Rodostar 12. 7 1 4 55-37 22
8. Nida 12 6 1 5 38-32 19
9. Melkart 12 5 . . 3 4 27-27 18
10. Alfa Team 154 4 2 6 35-36 14
11. Elitte Adridan 12 4 2 6 29-39 14
12. Pepsi 12 4 7 27-42 13
13. Venus 12 3 0 9 39-65 9
14. Parma 12 2 8 26-47 8
15. Dinamo 12 1 1 10 28-55 4
16. A.V.S. 12 0; 1 11 27-66 . 1

Karatiștii din Petroșani la antrenament (Foto: Traian Mânu)

bucătărie; un cuptor cu microunde; sau 
un bre ii doon, care să-ți lumineze 
Sărbătorile de Iarnă:

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

Numele câștigătorilor vor fi publicate, 
îh paginile ziarului, în data .de 23 decem- 
briel

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

între primele trei din țară

Amendă usturătoarePetroșani (V.N.) - Pentru gestul comis în partida de campionat dintre Jiul și Steaua, meci încheiat cu victoria Stelei, jucătorul lui lonuț Chirilă, Mircea Gheorghe, riscă o amendă usturătoare din partea clubului din Vale. După cum se știe, Gheorghe i-a tras o palmă stelistului Neșu și pentru gestul său necugetat a primit cartonașul roșu, lăsându-și echipa în inferioritate numerică într-un moment cheie al meciului. Surse din cadrul clubului spun că Mircea Gheorghe va primi o amendă usturătoare pentru fapta sa, conform Regulamentului de Ordine Interioară, care în asemenea cazuri prevede amenzi între 500 și 1.000 de dolari.

Petroșani (V.N.) - La Sala Polivalentă din București s-a desfășurat Campionatul Național de Kata karate shito ryu - individual și echipe pentru copii, minicadeți, cădeți, juniori și seniori. La întreceri au participat 350 de sportivi, de la 24 de cluburi din țară. Clubul Sportiv Karate Shito „Masibo” Petroșani a participat cu 31 de sportivi la individual din care unul (Tudorel Balica are dublă legitimare cu CS Dinamo București) și cu 29 de echipe la kata sincron, din care echipa masculină de seniori are în componență doi sportivi cu dublă legitimare cu Dinamo.
Șase medalii de aurîn cadrul competiției s-a remarcat echipa campioană la

senioare a CS Masibo, formată dintr-o junioară, o cadetă și o minicadetă. Este vorba de Ținea Alina, Rusu Mihaela, Boșneag Ioana. Mănescu lonuț a ajuns campion la individual la 10-11 ani și cu echipa la 10-11 ani formată și din Ipate lonuț și Mikloș Alexandru. Antrenorul principal al clubului, Radu Octavian Polifronie a declarat: „Vreau să-mi felicit toată echipa, mai ales că la întreceri au participat 78 de sportivi din Petroșani, Petri- la, Lupeni, Uricani și că 40 dintre ei au fost începători, cu maxim un an de pregătire specifică. în total, petroșă- nenii au obținut 32 de medalii: 6 de aur, 7 de argint și 19 de bronz, situându-se între primele trei cluburi din țară.

apărate 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 la întrebarea:

,Ce rubrici noi vrei să citești în Cuvân
tul Uber?'

Trimite plicul prin poștă la O.P. 1, CP. 
3, Deva, depune-l în cutiile speciale 
Cuvântul Liber sau la sediul redacției din 
Deva, Strada 22 .Decembrie, nr. 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.

CONCURS

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
http://www.fut-salplanet.com
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• Lipă în Kosovo. Canotoarea Elisabeta Lipă va pleca, azi, în misiune oficială în Kosovo, unde va înmâna medalii ONU în slujba păcii polițiștilor români, cu ocazia zilei de 1 decembrie. „Nu îmi este teamă, este o o- noare pentru mine să mă aflu printre polițiștii noștri din Kosovo", a declarat Lipă. (MF)
• Arbitrul român în L.C. Sorin Corpodean a fost delegat de UEFA la meciul Slavia Pra- ga - AS Monaco, contând pentru etapa a patra a Grupei A din Cupa UEFA. Sorin Cor/ podean va conduce la centru partida de la Praga, urmând a fi ajutat la cele două linii de asistenții Cristian Nica și Aurel Onița.(MF)

Chelsea - o treime 
din echipa anului

UdVlQ Beckham, căpitanul naționalei Angliei și jucător al formației Real Madrid, afost pentru câteva ore antrenor la grupele de copii ale școlii de fotbal „The David Beckham Football Academy”, pe care și-a deschis-o IaLondra luni, 28 noiembrie. (Foto: EPA)

Cea mai iubită echipăBucurești (MF) - Directorul de marketing al clubului Real Madrid, Jose Angel Sanchez, a declarat că echipa spaniolă are 228 de milioane de fani în întreaga lume, depășind din acest punct de vedere cluburi ca Manchester United sau AC Milan, informează Marca.

București (MF) - Chelsea Londra are cei mai mulți jucători în echipa anului 2005 alcătuită, luni seară, de jurnaliștii de la publicația franceză France Football, a a- nunțat site-ul ukrainiansoc- cer.net.Chelsea are patru jucători în această formație, fiind urmată de Liverpool și AC Milan, ambele cu câte doi fotbaliști. Din punctul de vedere al naționalității jucătorilor echipa anului 2005 e dominată de englezi (4), brazilieni (2) și francezi (2). Echipa anului 2005 în viziunea celor
Stranierele domină naționala5
■ Gheorghe Tadici a 
stabilit lotul naționalei 
feminine a României 
pentru CM din Rusia.București (MF) - Conducerea tehnică a echipei naționale de handbal feminin a României a comunicat, ieri, lotul oficial pentru participarea la Campionatul Mondial din Rusia, programat în perioada 5-18 decembrie.Lotul României, condus de antrenorii Gheorghe Tadici și Dumitru Muși, din care fac parte 11 jucătoare ce evoluează în străinătate și numai cinci din campionatul intern va pleca spre Rusia sâmbătă, cu o cursă charter.în prima rundă a CM, România va juca în grupa D,

de la France Football este următoarea: Petr Cech(Cehia, Chelsea Londra) - Jamie Carragher (Anglia, Liverpool), John Terry (Anglia, Chelsea Londra), Paolo Mal- dini (Italia, AC Milan) - Frank Lampard (Anglia, Chelsea Londra), Claude Ma- kelele (Franța, Chelsea Londra), Steven Gerrard (Anglia, Liverpool), Juninho Pernam- bucano (Brazilia, Olympique Lyon), Ronaldinho (Brazilia, FC Barcelona) - Andrei Șevcenko (Ucraina, AC Milan), Thierry Henry (Franța, Arsenal Londra).

în ordine, cu echipele Argentinei, Camerunului, Ucrainei, Franței și Macedoniei.în grupele semifinale se califică primele trei clasate din grupele preliminare.Finalele pentru locurile 1- 6 sunt programate pe 18 decembrie, ultima zi a CM de la Sankt Petersburg.Obiectivul naționalei Ro

Mihaela Urcan (Rulmentul Brașov), Roxana Gatzel (Silcotub) - pivoți;
Aurelia Brădeanu (ETO Gyor), Simona Gogârlâ (ETO Gyor), Narcisa teeujanj 
(Aalborg), Steluța toca (FGK Copenhaga) și Dana Șart (Elda Prestige - interi

Ana M 
centru:

Valentina Elisei (Foto: Traian Mânu)

Lotul României
;

Luminița Huțupan Dinu (Krim Ljubljana), Tereza Tamaș (Silcotub Zalău), Paula 
Rădutescu (Hypo Viena) - portari; _________________ _____
Ramona Farcâu Maier (Silcotub), Cristina Vârzaru (Viborg), Valentina Elisei 
(Knaj Milos) - extreme;

Antrenorul formației Chelsea, Jose Mourinho, se poate considera 
un tehnician fericit pentru că are patru jucători de top. (Foto: epa;

mâniei la CM este clasarea pe unul din primele șase locuri, care i-ar permite să e- vite jucarea unor meciuri de baraj pentru următoarea ediție a CM:Componența lotului feminin nu a suferit modificări față de cel care a evoluat la sfârșitul săptămânii trecute, la Turcin Cup, în Ucraina.

CIEL ROMÂNIA ■ȚEI APLICAȚIILOR DE CONN
$

Valabilă in perioada
1-30 decembrie 2005

CIEL FINANCE MANAGER + CONTRACT 
de asistenta tehnică telefonică si actualizări legislative/funcționale 

2.249 RON 
față de prețul da listă de 2.998 RON

Aplicațiile CIEL individuale + contract
de asistență tehnică telefonică și actualizări iegislative/lunutianaie

861 RON
fața da prețui da listă de 1.148 RON

ClEL*
Soluția de referință

Primii 25 cumpărători ai pachetului 
CIEL FINANCE MANAGER + CONTRACT 

de asistență tehnică telefonică și actualizări legislatlve/funcționale 

primesc un CURS GRATUIT pentru o aplicație CIEL Windows, 
organizai la sediul CIEL TRAINING CENTER până la data de 31 Ianuarie 2006

Distribuitor CIEL ROMÂNIA
DUAL COM TECH:

Bd. luliu Mânut, bloc ^parter, Deva; Tel: 0254/230.449; Mobil: 0744/510.948
www.ciel.ro

i
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http://www.ciel.ro
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Vând ap. 1 cameră (01)

• vând cameră de cămin, zona Dacia, Deva, preț 
19.000 ron, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 
17.

Vând ap. 2 camere (03)

• decomandate, Brad, confort 1, zonă centrală, 
etaj 4, preț 500 milioane lei, negociabil. Tel. 
611731.
• Deva, Al. Romanilor, preț negociabil. Tel. 
225514.
• Deva, Bdul Decebal, decomandate, reparti
toare, gaz contorizat, gresie, faianță, etaj 6, 
lângă farmacie, preț 1300 mid. lei, negociabil. 
Tel. 217413,229783.
• Deva, M. Kogălniceanu, circuit contorizări, 
interfon, îmbunătățiri, prețul pieței. Tel. 215526.
• urgent 48 mp, în Bărcea Mare, gaz metan în 
bloc, preț ne^ciabil, fără intermediari. Tel. 
0254/231750.
• urgent cărămidă, decomandate, modificări, 
balcon, 2 focuri gaz, contorizări, repartitoare, 
rolete exterioare, interfon, etaj 4, Minerului, preț 
85.000 ron, negociabil. Tel. 0722/857606, 
0766/763615.
• ugent etai 1, Al. Moților, bloc cărămidă 
parchet, 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)
• firi imbuiătățiri, 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)

CUVAMIW-

HUNEDOARA str. Mihai Viteaza. nr. I
Țel: (+40254) 717838
Fax: (+40254) 713421

S** $ Pâine albă > Pâine neagră
Pâine albă felii $ Pâine neagră felii

& Pâine albă la tavă felii & Franzeluță albă 
Pâine setnialbă
Pâine semialbă felii
Pâine multieereale
felii

Franzeluță minimulti 
4b Pâine graham

Pâine tradițională
Pâine floare

• 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 Zamfiresai, semidec., 52 mp, parchet, 
gresie, faianță apometre, gaz 2 focuri, preț 
85.000 lei, tel. 0723-251498,232808. (Fiesta Nora)

• zona Zamflrescu, 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 Gojdu, etaj intermediar, dec., apometre, 
gaz contorizat, repartitoare, apartament tip 
standard, interfon, preț 90.000 lei, tel. 0745- 
302200,23280a (Fiesta Nora)
• zona Decebal-piață etaj 1, dec., 60 mp, 
termopan, centrală termică balcon închis, 
parchet, gresie, faianță baie și bucătărie mari, 
boxă mare, tel. 0723-25149a 23280a (Fiesta Nora)
• zona Lifiacului, dec., gresie, faianță ușă 
metalică apometre, repartitoare, apartament 
tip standard, preț 115.000 lei, tel. 0745-302200, 
232808. (Fiesta Nora)
• zona Minerului, etaj 4 cu acoperiș, zonă 
liniștită balcon închis, apometre, gaz contorizat 
apartament tip standard, tel. 0788-165702, 
232808. (Fiesta Nora)
• zona Ullaadui, dec., fără modificări și 
amenajări, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
100.000 lei, tel. 0745-302200,232 809. (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 Miriști, etaj intermediar, dec., 
modificări, parchet, balcon închis, apometre, gaz

2 focuri, repartitoare, preț 95.000 RON, tel. 
0745302200,232809. (Fiesta Nora)
• zona Miriști, bine întreținut, dec., fără 
modificări și amenajări, toate contorizările,' 
parchet, preț 76.000 lei, negociabil, tel. 0723-
251498.232809. (Fiesta Nora)
• dec, contorizări, etaj intermediar, gresie, 
faianță zonă centrală Deva, preț: 1,2 mid., neg., 
tel.: 0740/126029. (Prima-lnvest)
• urgent, semidec, contorizări, balcon, etaj 1, 
zona Gojdu, preț: 840 mii. lei, neg,, tel: 
0740/210780. (Prima-lnvest)
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AGROMEC S.A. DEVA
STR. DEPOZITELOR, NR. 10

TEL/FAX: 0254/224785

■ ■ UTILAJE SUBVENȚIONATE 60%: 
-tocători; -motocositori; -instalații muls; 
-generatoare curent
■ TRACTOARE UTB ȘI CHINA 18 CP
■ UTILAJE AGRICOLE
■ SEMINȚE, PESTICIDE Șl 
ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE
■ INSPECȚII TEHNICE AUTO (34329)

SC CARBENTA SRL
De-a lungul timpului, Ford a câștigat un loc special în Inimile europenilor 

pasionați de automobilele de succes.

"Testele Euro NCAP confirmă Noul Ford Focus, cel mai sigur automobil din 
I clasa C, obținând cel mai mare scor înregistrat vreodată de un automobil 

din această clasă, primind, totodată, distincția de 5 stele.

Efectuează rezervări de locuri pentru următoarele 
destinații:

GERMANIA ITALIA
INFORMAȚII Șl REZERVĂRI;

Deva, Str. 1 Decembrie;, Hațeg, str. I.L.
Caragiale, nr. 16
Tel.: 0254/772230

Noul Ford Focus este primul și singurul autoturism care a obținut scorul 
maxim în privința siguranței pasagerilor atât în cazul unui impact frontal, 

cât și al unui impact lateral. De asemenea, noul Focus a obținut maximul de 
puncte și în ceea ce privește protecția copiilor filtre 
1 an și Jumătate șl 3 ani. El prezintă, pentru toate ti
purile de caroserii, o celulă de protecție a pasageri
lor, ușoară și în același timp extrem de sigură. 
Aceasta a fost realizată din panouri de oțel foarte 
dur sudate cu laser. Atât celula pasagerilor, cât și 
zonele destinate să absoarbă energia de impact au 
fost riguros testate atât în mediu real, cât și virtual, 
fiind utilizate cele mai puternice computere din 
industrie.

4 u t ti t e m
Pentru mai multe detalii 
și mai ales pentru a vă 

convinge la fața locului nu 
ezitați să vizitați salonul 

nostru de prezentare 
auto, situat pe Calea 

Zarandului nr. 28, 
DN7 Deva.
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> ieșeni Den, b-dul luliu Maniu, dec., balcon 
richis, gresie, faianță, apometre, repartitoare,richis, gresie, faianță, apometre, repartitoare, 
gaz 2 focuri, preț: 960 mii. lei, tel.: 0721/055313. 
(Prima-lnvest)
■ urgent, semidec, 2 balcoane, parchet, gresie, 
faianță, repartitoare, etaj 2, zona împăratul 
Traian, preț: 1,050 mid. lei, neg., tel.: 0742/019415 
(Prima-lnvest)
• dec, contorizări, etaj intermediar, central, 
Deva, preț: 1,1 mid. lei, tel.: 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
• dec, contorizări, balcon închis, zona pieței, 
preț: 13 mid., neg., tel.: 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• urgent, Den, zona Gojdu, etaj 1, balcon, 
contorizări, st 42 mp, preț: 675 mii. lei, tel.: 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona macuU, dec., contorizări, ocupabil 
imediat, preț 990 mii., neg., tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Ulcerai Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, conto
rizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc, preț 
1,2 mid., neg, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Progresii, et intermediar, dec, multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat, ocupabil imediat, preț 954)00 RON, neg, 
tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• irgent, zona Al. Streiulul, centrală termică, et 
intermediar, dec, îmbunătățiri, preț 510 mii, 
neg, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• oferim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Gojdu, et 2, din cărămidă, bine întreținut 
preț 850 mii, neg, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• Ocaziei Urgent, zona Al. Streiulul, decoman
date, hol mare, central, etaj Intermediar, 
centrală termică. Ocupabil imediat! Preț: 
37.000Ron. Tel: 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Aitoria, 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, 
semidec, 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 cantratt, etaj intermediar, decomandate, 
st 55 mp, modificat termopan, centrală termică

S
: faianță mobilă de bucătărie, bine 
ut peț 1200 mid. lei. Tel. 235208, 
5256. (Rocan 3000 SRL)

• zonaăL srreiuiui, semioecomanoate, ce 
termică termopane, mobilat ușă metalică 
acoperit cu izolație italiană balcon închis, preț 
650 milioane lei, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zona BălcMcu, decomandate, etaj 1, modi
ficat îmbunătățiri, apometre, repartitoare, 
balcon, bine întreținut ocupabil imediat preț 
830 milioane lei. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000 SRL)
• zona Bejan, bloc turn, nu ultimul etaj dec, 
contorizări, preț 36000 RON, tel. 224296, 
0788361782. (Garant Consulting)
• zona Bejan semidec, contorizări, et 1, 
ocupabil imediat preț 50000 RON, negociabil, tel. 
224296,0788361782. (Garant Consulting)

• îmb Zamflrerai, et 2, dec, contorizări, 
balcon, suprafața 50 mp, bale cu geam, preț 
30000 euro, tel. 0745-367893. (Garant Consulting) 

• Dera, Str. 22 Decembrie, et 6, decomandate, 
preț 1.100.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, idtaacentnd, semidecomandate, etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz, contorizări, preț 
950000.000 ROL, negociabil, tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• zona L Maniu, Dorobanți, Decebal, Mărăști, 
etaj intermediar, turn maxim etaj 6, dec, cu/fară 
amenajări, se oferă preț bun, cu plata pe loc 
chiar azi, este -urgent- nu ezita, tel. 0745-302200, 
232808. (Fiesta Nora)
• zonă bună nu contează starea, de preferat et. 
intermediar, ofer plata imediat tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului 
Hunedoara-Deva

cu sediul în Str. 1 Decembrie nr. 30, anunță:
LICITAȚIA COMISIONULUI
pentru valorificarea 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 baza principiului comisionului In cadrul limitei de 0,5-20% din valoarea bunurilor.

Actele necesare pentru prezentarea la licitație aunt următoarele:
- 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 0254-219544 sau 219560 ■ Biroul valorificare bunuri.

(35118)
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• ap. 2 cam. Deva, str. Bejan, parter, cu vedere 
la stradă ofer prețul pieței, tel. 0746-225726. 
0254-213050. (Casa Majestic)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, contorizări, 2 balcoane, 2 focuri 
gaz, vedere în 2 părți, 98 mp, etaj i, preț 1320 
mid. lei. Tel. 228615.

• Oiăștie, Sir. Mureșului, bl. 23, ap. 2, parter, 
termopane, multiple îmbunătățiri. Tel. 241837.
• etaj 3, decomandate, centrală termică proprie, 
geamuri termopan, gresie, faianță finisaje 
moderne, Minerului, preț 30.000 euro, neg, tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• zonă idtoacentrală 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)
• urgent doc, 2 băi, balcon închis cu termopan. 
centrală termică etaj 1, zona Decebal, preț: U 
mid. lei, neg, tel.: 0742/019418 (Prima-lnvest)
• semidec, contrată termică balcon închis, etaj 
3, zona Minerului, preț: 800 mii. lei, neg, tel.: 
0740/210780. (Prima-lnvest)
■ toarte urgent et 3, zona Minerului, cu centrală 
termică în garanție, parchet laminat gresie, 
faianță ocupabilîn timp scurt preț 77.000 RON, 
tel. 211587,0723/660168 (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 64300 euro, tel. 211587,0745/253661 (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 CT, 
gresie, faianță ocupabil Imediat Preț: 129.000 
RON. Tel. 211587,0745/253661 (Evrika)
• Hunedoara, zomidac, zona OM+gară 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 pentiu privatizare. Preț 750 mii, neg. 
Tel. 718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• 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)
• zona Bălcerai, dec, balcon, contorizări, preț 
130.000 RON, tel. 074001397L (Garant Consulting)
• zona MneraM, amenajări modeme (geam 
termopan, gresie, faianță CT etc), preț 90.000 lei 
RON neg, tel. 0740013971. (Garant Consulting)
• str. Bejan, etaj 1. gresie, faianță 2 focuri de 
gaz, sau schimb cu 2 camere ori casă In Brirtș- 
ca seu Șamul preț820300.000 ROE, negociabil, 

tel. 0746-225726:0254-213050. (Casa Majestic)
• Dora, str. D. Zamfirescu, modificat, balcon 
închis, temnopan, uși, instalații, obiecte sanitare, 
C.T., parchet laminat și din stejar, mochetă 
mobilier de bucătărie și living, ventilatoare de 
evacuare mirosuri la baie și living, etaj 1, totul 
nou, s 65 mp, preț 1.500.000.000 ROL, tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, sta. Carpați, parter, centrală termică 
două băi, suprafață foarte mare, loc de parcare 
concesionat, preț 50.000. euro, negociabil, tel. 
0746-225728 0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• In Deva, zonă bună dec., cu sau fără 
amenajări, se oferă prețul pieței, tel. 211587, 
0745/253661 (Evrika)

• 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)

Vând ap. 4 camere (07)

• central Creangă etaj 1 amenajat, parchet 2 
băi, centrală termică boxă preț 50.000 euro. Tel. 

0722/664081.
• 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 băi, 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat, parchet, loc rezervat pt. mașină preț 
1,400 mid., neg., tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• lagent ap. 4 camere, Bălcescu, et 3, supera
menajat semidecomandate, centrală termică 
termopan, garaj. Preț: 45.000 euro.Tel. 
0740/173103; 203003. (Mimason)
• B-did 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, dac, etaj 2, Dorobanți, 2 băi, 2 
balcoane, st 102 mp, contorizări, preț-13 mid. 
lei, neg., tel.: 0726/710903. (Prima-lnvest)
• ocaziei Urgent et 1, Zona Zamfirescu, deco
mandate, hol central, contorizări, 2 băi, 2 
balcoane, bine întreținut ocupabil în 7 zile, st 95 
mp. Preț 155.000 RON. Tel. 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zona Micro 3, semidec., 2 băi, 3 balcoane, unul 
închis cu termopan, gresie, faianță parchet 
laminat C.T, calorifere noi, mobilat la comandă 
ușă metalică interfon. Preț 39500 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, ușă nouă bloc din cărămidă 
garaj sub bloc, preț 75.000 euro. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• zonă bună decomandate, st 90 mp, 2_b_ăi, 2 

etaj intermediar, preț 1350 mid. Lei Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• zona Ion Creangă et 2, decomandate, 
contorizări, preț negociabil, tel. 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• zona Bălcoscu, et intermediar, amenajări 
moderne (gresie, faianță parchet geam 
termopan, centrală termica) cu garaj, preț 45.000 
euro neg, tel, 0740/013971. (Garant Consulting)
• zona Avram lancu, transformat în 3 camere, 
etaj intermediar, amenajări modeme (geam 
termopan, CT, gresie, faianță parchet etc), preț 
60000 RON, tel. 0740013971. (Garant Consulting)

Vând case, vile (13)

• casă cu anexe gospodărești și grădină în 
Orăștie. Tel. 0744/603138 0254/241426.

• casă mare în Orăștie, toate utilitățile, subsol, 
parter, etaj, mansardă posibile amenajări turis
tice. Tel. 0254/241426,0721/186996.
• Deva, idtracontral 3 camere, bucătărie, baie, 
cămară 2 holuri, centrală gaz, curte, grădină 
garaj, magazie. Relații tel. 0254/212569.
• Dwa, zonă centrală casă curte și grădină 500 
mp. ideală și pentru afaceri, preț negociabil. Tel. 
077’ "R548

• Sbnoria, Sta. Hunodoarai, nr. 8 recant re- 
Mă batartperSu apă caldă «urtesîgrî 
db^ro^M»^

• zona Vidcan, 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)
• sta. Horaa, casă modestă 2 camere, bucătărie, 
necesită renovare, st 500 mp, fs 30 m. Preț 1,1 
mid., negociabil. Tel: 0740/173103. (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)

• zona Câlugărenl 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)
• Deva, 2 nivele, 4 camere, 2 bucătării, 2 băi, 
centrală termică curte, teren, poziție foarte 
bună preț: 110.000 euro, neg., tel.: 215212. 
(Prima-lnvest)
• urgent, casă în Deva, zona Mărăști, 2 corpuri, 
bucătărie, baie, teren 830 mp, toate facilitățile, 
preț 3 mid., neg. Tel. 211075, 0740232043. 
(Mondial Casa)
• 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 Piață 2 corpuri, bucătărie, pivniță baie, 
garaj, grădină gaz, apă canalizare. Preț 1,300 
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) .
• zona Parc, 4 camere, 3 băi, bucătărie 
modernizări (centrală termică gresie, faianță, 
parchet), curte, grădină preț 400.000 RON, nego
ciabil, tel. 0740013971. (Garant Consulting)

Cumpăr casă (14)

• 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 și VW 
Golf 1993, stare perfectă preț convenabil. Tel. 

0254/241044.
• casă 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)

Vâna case la țară (17)

• 3 camere, 2 grajduri, curte foarte mare, 
grădină 495 ari, Pricaz nr. 206, preț negociabil. 
Tel. 240473,0744/391866.
• 3 camere, grădină garaj, pivniță acces DJ, 
gaz, apă preț 900 milioane lei, în Boș, Hune
doara Tel. 711277,0721/788037.
• 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.
• casă cu anexe, preț negociabil. Relații la tel. 
0722/231965.
• casă cu grădină și anene gospodărești în 
Pricaz, str. Principală nr. 151. Tel. 211670.
• vând sau 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. 229258 226352,0720/677035.
• vând/scHnb 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, Bălcescu, 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, 
0721/577366. (Casa Betania)
• casă 2 camere, garaj, curte, grădină st 2100 
mp, gaz 2 focuri, apă canalizare, Băcia preț 
110.000 ron, neg. tel. 223400, 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)

Vâna garsoniere (19)

• start bună în Deva preț 450.000 mii., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• efej biterniedlar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet, contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• etaj ă 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 butii Deva 32 mp, cu balcon, parchet, 
et 3, preț: 450 mii. lei, tel.: 215212. (Prima-lnvest)
• Den, Aleea crișului, et. 2, semidecomandate, 
balcon, contorizări, ocupabil imediat stare 
bună Preț: 440 mii. lei. 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 Gojdu, etaj 1, modificări, 40 mp, parchet 
gresie, faianță apometre, gaz 2 focuri, foarte 
bine întreținută preț 78000 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)
• 2 buc, zona 22 Decembrie, suprafață mare, et. 
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupablle imediat 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)
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• oferim pt vânzare, în Deva,în zone și la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Micro 6, bucătărie, baie, ușă ștejar, 
cabină duș, boiler. Preț 260 mii., 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. (Rocan 
3000 SRL)
• zona Eminescu, etaj intermediar, balcon 
închis, apometre, gaz contorizat, bine 
întreținută preț 550 milioane lei. Tel. 235208, 

0721/985256.(Rocan 3000 SRL)
• zona Decebal dec., contorizări, pachet balcon 
închis. Preț 23.000 euro. Tel. 224298 0788361782. 
(Garant Consulting)
• luKu Maniu, et. intermediar, sdec., suprafața 
30 mp, baie și bucătărie, balcon, termopane, 
contorizări, preț 17.000 euro, tel. 0745-367893. 
(Garant Consulting)
• rail l dec, buc, baie, balcon mare, suprafața 
peste 35 mp, zona Liceul Auto, preț discutabil, 
tel. 0741-154401, 227542 seara. (Garant Con
sulting)
• zona B-dul Decebal, et 7, dec, amenajat 
21.000 eu, o, tel. 0745-367893. (Garant Consulting)

Cumpăr garsoniere (20)

• Deva, zonă bună urgent plata pe loc tel.: 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• urgent zona piață Decebal, I. Maniu, 
Zamfirescu, dec/semidec, cu balcon, se oferă 
plata imediat, tel. 0723-251498,232808 (Fiesta 
Nora)
• ta zonă liniștită de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata Imediat Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• te Hunedoara, zona I. Creangă zona teatru. 
Tel. 718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• Deva, Hero 15 sau Dacia, ofer prețul pieței, tel. 
0746-225726; 0254-213050. (Casa Maiestic)

Vând terenuri (21)

• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
0254/211124.
• 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 agricultura, ambele 
localitateaTotești - Hațeg, lângă canton, acteîn 
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
• bitravflan Bârzâu, 25 ari, pentru construcție 
casă de vacanță Tel. 0726/102807.
• bntravfian, 3600 mp, în Băcia, toate facilitățile, 
apă canalizare, gaz, curent preț 5 euro mp, iară 
intermediari. Tel. 0724/388452.
• IntravBan, 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.
• intravflan, arabil în Deva, preț 9 euro mp, 
suprafață mare, fs 44 m. Tel. 0727/885561.
• IntravBan, Intersecția Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)
• zona Simeria, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
• bitravlan, Zăvoi 3500 mp, 2 fronturi stradale, - 
fs 70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070106, 0726/195925. (Imob 
Eurobusiness)
• zona Dada, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• bitravlan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
• bitravlan, ta zonă Industrială st 7860 mp, front 
stradal 41m,gazmetan,curentelectricpeteren, 
stație trafo la 150 metri, apă curentă In spatele 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg., tel» 
223400,0740/914688 0721/577366 (Casa Betania)

• Intravilan, In Dorobanți st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228 0721/577366. (Casa Betania) <
• bitravlan, 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 partal^ din care vândute sunt 80, în zonă 
rezidențială cu suprafețe de 480-680 mp, Deva, 
preț 16-19 euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (Casa Betania)
• bitravlan, bl zona de locuințe Zăvoi, St 1.000 
mp, front stradal 18 m, toate facilitățile. Preț 32 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(Casa Betania)

• bitravlan, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577368 0742/005228(Casa Betania)

• bitravlan, 4 parcele a 650 mp flecare, utilități 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
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La colo mal avantajoase prețuri prin Duvaiat Shop, 
str. Avram lancu, bl. HI. Tel. 21I.1H. , ,

• bitravlan, la DN 7, Sîntandrei, st 3315 mp, front 
stradal 18 m, toate utilitățile, preț 31 euro/mp, 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228 (Casa 
Betania)
• 2 paittle cu st 646 mp fiecare, în zona M. 
Sadoveanu (Zăvoi), gaz metan și curent electric 
în zonă preț 37 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• intravilan, ta zonă industrială (zona Macon), 
st 4280 mp, front stradal 30 m, toate facilitățile, 
preț 11 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688 
0724/169303. (Casa Betania)
• bitravlan la DN7,în zonă industrială la ieșirea 
din Deva spre Simeria, st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• Intravilan, la DN7, Deva, st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• hrtravtan 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)

• Eminescu, Intravilan, toate facilitățile, gaz. 
apă canalizare, curent, la gard, st 900 mp, fs 17 
mp, 140.000 euro, tel. 0745/640728 (Mimason)
• PratangbM Vulcan, deschidere la 2 străzi, la 
Vulcan deschidere 14 m, facilități: gaz, curent la 
marginea terenului, teren intravilan. Preț: 36 
euro/mp. Tel. 0745/640728 (Mimason)
• pe DN7, 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 ni. 
Preț: 35 euro/mp. Tel. 0740/173103. (Mimason)
• vând 10C0 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)
• IntravBan, Dava,dn 7, st 7300 mp, fs 55 m, 12 
euro/mp, neg., tel: 0722/564004. (Prima-lnvest)
• wgant, bitravlan, st 3000 mp, fs la dn 7, zona 
Sântandrei, preț: 30 euro/mp, neg, tel.: 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• bitravlan, bt Deva, zonă bună pt construcție 
casă st 750 mp, fs 25 mp, toate utilitățile în zonă, 
K5 euro/mp, tel: 0726/710903. (Prima-

• teren bitravlan, zona Zăvoi st 600 mp, fs 20 m, 
ideal construcție casă toate facilitățile, preț 40 
euro/mp. Tel 211075,074566644770726130557. 

(Mondial Casa)
• teren Intaavlan, zona vizavi de Petrom, st 2250 
mp, apă gaz, curent 2 drumuri de acces. Preț 9 
euro/mp. Tel. 211078 0745666447, 0726130557. 
(Mondial Casa)
• teren IntravBan, Zăvoi, partea de jos, st 1000 
mp, fs 20 m/50 m, acces auto, gaz, apă curent i- 
de al construcție casă Preț 35 euro/mp, neg. Tel. 
211075; 0740/232043; 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• te Deva, mai multe parcele, zonă rezidențială 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt construdii 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ocazie! pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate

a
 zonă foarte bună preț 32 euro/mp, tel.
’45/253662. (Evrika)

• 1000 mp, Deva, zona Cetății. Preț 15 euro/mp. 
Tel. 718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• zona SânUiabiț st 88000 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)
• Zona Sântuhahn, st = 3000 mp, FS = 50 ml 
deșire la DN 7) facilități (apă gaz, curent), preț 
16 euro/mp, tel. 074003971. (Garant Consulting)

• BapoK, Ural, împrejurimi, cu apă curentă 
energie electrică de preferat acces la gaz, 
minimum 5000 mp. Tel. 0720/400446.
• tenn bitravlan, zonele DN7, Zăvoi, Sântuhalm. 
Ofer prețul pieței. Tel. 211075, 0747/779751, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• extravilan, arabil oriunde In județul Hune
doara sau în România, cu suprafața minimă de 
10 ha, tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• extravilan, situat între Deva și Hunedoara, st 
între 2000 și 4000 mp, ofer prețui pieței, tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Câsa Majestic)
• cumpăr tiran Intravilan (minim 1000 mp) sau 
spațiu comercial (500 mp), Deva, situate pe DN 7, 
Intre gară șl sediul Volvo, ofer prețul pieței, tel. 
0746-225711,0254-213050. (Casa Majestic)Vând spații comerciale (25)
• zona L Creangă 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg, tel. 0741/070106, 0726/195925. 
(Imob Eurobusiness)
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• 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)
• zonă ultracentrală, st 50 mp, amenajat, grup 
sanitar, vad deosebit, încălzire, preț46.000 euro, 
tel. 211075, 0726130557, 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 dâ 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

Sșuro fix. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000 
^RL)

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 vilă‘p+1,4 camere, scară interioară, 
living 45 mp, 2 băi, bucătărie, pivniță, garaj 
îffcălzit, curte, grădină, bucătărie vară, zona 
cetate, ideal locuință sau sediu firmă. Tel. 
249047,0721/192684.

5'ipfer spre închiriere apartament 2 camere 
ftracentral, mobilat, centrală termică, spațiu 
comercial Dacia, preț 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 noua, tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer vilă mobilată, garaj, piscină, preț 1000 
euro/lună, tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată, zonă centrală, 
complet 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, 

-4)742/375994. (Casa Blanca)
> ofer cameră în zonă bună, Deva, preț 100 

’ 'euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• garsonieră, confort 1, mobilată complet 
aragaz, frigider, mașină de spălat tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
ițțibiliară Iris)
• garsonieră, semimobîlată contorizări, zonă 
bună, preț 100 euro, negociabil, tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap 2 cam., stil occidental complet mobilată și 
utilată, CT, termopane, 2 tv color, preț 300 euro, 
t§|. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. complet mobilat contorizări, 
amenajat modem, aragaz, frigider, zonă bună, 
preț .159 «uro,-tef.«22Z209906; 0723/829060.

, (Agenția imobiliară Iris)
• ap. 2 cam., dec, npiet mobilat mașină 

spălat, dormitor complet preț 150 euro, nego-
* Slabii, tel. 0722/209906; 0723/829060.(Agenția 

imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. semimobilat contorizări, reparti
toare, preț 100 euro, tel 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap 3 camere, semidecomandate, nemobilat, 
contorizări, preț 120 euro, negociabil, tel. 
@22/209906; 0723/829060.(Agenția imobiliară 
Iris)
• bfer 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 în spatele pieței centrale, preț 220 
euro/lună tel. 223400,0721/436384,0742/005228 
(£asa Betania)
• ap. 2 camere, Deva, complet mobilat și utilat 
100 euro/lună, tel.: 0721/055313. (Prima-lnvest)
• tnchfrfez vilă, zona Casa de Cultură superbă 
piscină jacuzzi, mobilă șemineu, garaj. Preț: 
1000 euro.Tel. 0740/173103; 206003. (Mimason)
• casă, central, 2 camere, ct, curte. Preț: 300 
euro. Tel 0740/173103; 206003. (Mimason)

i ă suprafață mare, B-dul 22 Decem- 
|K semimobîlată Preț: 100 euro. Tel 
Hi/159573; 206003. (Mimason) 
fapJ camere + garaj, Cuza Vodă ct mobilat 

Preț: 500 euro, neg. Tel 0745/640725; 206003. 
(Mimason)

• 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, complet 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)
• bl 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.2cam.detL, zonal. 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)
• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)mobilat pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer vilă supermobilată, cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• se oferă garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva, 
(ne)mobilat prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Mărățti, garsonieră etaj intermediar, 
termopane, cu îmbunătățiri, contorizări, 
mobilată ocupabilă imediat preț 100 euro/lună 
Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• Hală pentru depozitare, zona M. Eminescu 
(fosta fabrică de mobilă), st. 120 mp, apă 
trifazic, înălțime 4,80 m, acces Tir, parcare, preț 5 
euro mp plus tva, negociabil.
Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• zona Caragiale, 2 camere, mobilat, mobilă 
nouă CT, balcon, preț 350 $/lună tel 
0745/367893. (Garant Consulting)
• zonaZamlfrescu, garsonieră et 2, mobilată și 
utilată preț 25 euro/zi, în regim hotelier, (cheltu
ieli incluse), tel. 0745-367893. (Garant Con
sulting).
• zona Progresul, 2 camere, mobilat preț 110 
euro/lună tel. 0745-367893. (Garant Consulting)
• zonă bună garsonieră decomandată 
amenajări moderne, mobilă și utilități, preț 100 
euro/lună tel. 0740/013971. (Garant Consulting).

• vând tractoare U 46, U 46, import
Germania. T(L 71*84,0724/053231.

Piese, accesorii (42)

• vând electromotor Raba, aproape nou, stare 
perfectă de funcționare, preț 600 ron, negociabil. 
Tel. 221060,0740/235199.

Mobilier și interioare (47)

• vând canapea extensibilă și pat cu 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 mobiă de bucătărie, stare foarte bună 
preț 490 ron, negociabil. Tel. 0723/089146.
• vând mobilă stil, ornamentată cu lemn de 
trandafir. Tel. 213360,0745/202123.
• vând ntobiâsufragerie, 3 corpuri, tip comodă 
sertare și vitrină (de sticlă mare, cu oglindă), 
culoare deschisă ofer gratuit 2 draperii sculp
tate, perdea voal cu broderie, 5 m, covor persan 
3/4 m, verde, preț 10 milioane lei. Tel. 
0742/618968
• vând pătat metalic pentru copii, stare foarte 
bună cu baldachin, perdeluță leagăn, saltea, 
apărători, roți, preț 170 ron. Tel. 0740/953297.
• 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.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând combkiâ muzicală Sony, 3 cd-uri, radio, 
cas, model nou, preț 210 euro, negociabil. Tel. 
0722/664081.
• vând DVD cu Divix, marca Ivory, în garanție, 
preț 230 ron.Tel. 0722/147015.

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând — 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 fustă piele nouă nr. 38 - 40, negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
• vând schiuri pentru copii 1,40 m; 1,50 m; adulti 
1,70 m și clăpari mărimea 35, preț negociabil. Tel. 
233084.

Materiale de construcții (53)

Auto românești (36)

• vând Dada 1300, stare bună preț 1500 ron. Tel. 
0744/305917.
• vând Dada 1310, af 1986,5 trepte, revizie 
tehnică iulie 2006, stare bună de funcționare, 
preț800 euro, negociabil. Tel. 0727/374838 orele 
8-18
• vând Dada break, XI 1996, culoare vișiniu 
metalizat, Strepte, radiocasetofon, stare fparte 
bună 70 miL lei, neg. Tel. 230479,0745/253662.

• vând Dada Logan Ambience 1,4 MPI, af 2005 
aprilie, culoare albă sau schimb cu Matiz, Cielo 
sau Dacia plus diferență preț 5500 euro. Tel. 
0723/270348.
• vând Dada papuc, 2 locuri, af 1998 cobără 
aluminiu, preț foarte avantajos, urgent Tel. 
0722/940966.

• vând dHantferi pentru fier beton (pureci). Tel. 
0723/227569.
• vând resturi materiale construcții, fier, lemn, 
țevi, sârmă zincată tablă dale beton 40/40/14 
cm, roabe, tărgi, etc. Tel. 229256,0720/677035.

Electrocasnk'e (56)

Auto străine (37)

• vând Audi 100 GL, af 1986, stare bună de 
funcționare, preț convenabil. Tel. 0788/702648
• vând Ford Granada, 2000 cmc, stare foarte 
bună, închidere centralizată servodirecție, 
cauciucuri noi, acte la zi, preț 1000 euro. Tel. 
0722/492030.
• vând Matiz Gama, af 2003, octombrie, stare 
perfectă gri metalizat unic proprietar, acte la 
zi, preț 4200 euro, negociabil. Tel. 0722/369529.
• vând Opd Corsa, af 2001, metalizat original, 
adus din Germania, cca 7 zile, acte la zi, full 
option. Tel. 0745/789789.
• vând Seat Cordoba, 1998 aer condiționat 
închidere centralizată geamuri electrice, airbag, 
abs, negru metalizat 112.000 km rulați numai în 
țară preț 6300 euro. Tel. 0724/560870.

• vând aragaz 3 ochiuri și cuptor, 4 picioare, ofer 
dulăpior 2 uși, alb, mochetă 1/23 m, albastră 
preț 130 rm-naină de piele neagră 48 bărbați, 
3/4,150 ron, ofer căciulă iepure. Tel. 0742/618968
• vând aragaz 4 ochiuri, stare foarte bună preț 
250 ron, negociabil. Tel. 0740/130827,229238
• vând boier Vaillant cu autoprotectie pentru 
gaze, ofer garanție un an. Tel. 0254/718699, 
0745/108142.
• vând toarte convenabil congelator Arctic 5 
sertare, stare foarte bună preț 25 milioane lei. 
Tel. 221431, seara.
• vând frigider 2 Uși, 3201, dezghețare automată 
300 ron, tv color Goldstar cu telecomandă 300 
ron. Tel. 214814.
• vând ladă frigorifică 5 sertare, preț 35 
milioane lei, negociabil. Tel. 0727/373757.
• vând tv color Electronica, diag. 37 cm, preț 200 
ron, masă bucătărie cu 2 scaune, preț 80 ron. Tel. 
214814.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• r~id pod mari pentru sacrificare și purcei 25 
■ 50 kg. Tel. 210900,0744/611145.

Microbuze. Dube (38)

• vând Flat Ducato Maxi 2,8 Diesel, marfă af 
1998 impecabil, preț 8800 euro, negociabil. Tel. 
0722/664081.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând strong Iosif Renghet mașină găurit 
polizor, aparat sudură mașină rectificat supape. 
Tel. 0744/497178 sau 262035.

SC CARPAT 
AGREGATE SA 

cu sediul în Calea Zarandului, 
nr. 55, vinde prin licitație 
publică 150.000 kg fier vechi 
de la punctele de lucru Zam, 
Brănișca, Aciuta, Leasa. 
Informații și alte detalii se pot 
obține de la sediul societății 
sau la telefon: 0254/227106.

(35293;
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AERO CONSULTING
Societate activă în proiectarea și fabricarea de SDV'uri pentru Industria 

Europeana de Motoare Aeronautice si Turbine cu Gaz 
Angajează ia sediul din Deva:

INGINER 
PROIECTANT

Cu următoarele responsobilitati:
Proiectarea de SDV'uri pentru fabricația componentelor 
date în tema de proiect
Concepția planurilor de ansatafalu (detaliu 
Urmârirea și supervizarea realizării în producție

Profilul Candidatului:
Inginer cu Profil Mecanic (Aeronave, Mecanica, TCM) 
Familiar în a lucra cu desene, specificații, cataloage de 
materiale și componente Tn limbi străine
Cunoștințe lingvistice: Engleza, Franceza sau Germana, 
limba Spaniola un plus bme venit
Cunoștințe în Proiectarea Asistata de Ordinator (CAD)

INGINER sau TEHNICIAN de 
ÎNTREȚINERE

Cu următoarele responsabilități:
Repararea și întreținerea parcului de mașini (utilaje) 
întocmirea necesarului de piese de schimb și consumabile pentru 
utilajele din atelier
Respectarea programului anual de reparații curente și capitale

Profilul Candidatului:
Inginer sau tehnician cu profil electro-mecanic
Bun cunoscător al mașinilor unelte de tip strunguri, freze, mașini de 
rectificat, SIP etc.
Cunoștințe despre mașini cu comanda numerica
Cunoștințe despre acționari hidraulice și pneumatice, eventual 
cunoștinfe de electronica

Aezc Consulting oferii .
Salariu în funcție de experiența și performanta
Asistenta în stabilirea domiciliului în Deva
Candidafii vor contacta societatea în scris anexând: Scrisoare de Motivare, Curriculum Vitae
La Adresa:
Aero Consulting, str. G. Barițiu nr. 9, 330065 DEVA, jud. Hunedoara, tel. 0254-233432;
Fax 0254-219846 sau prin E-Mail: engineeringOaero-consulting.com www.aero-consulting.com (34933]

• vând miere de albine de salcâm, 200 kg, preț 
negociabil. Deva, tel. 213865.
• vând două clăi mari de fân de grădină 
producție 2004, lucernă și otavă producție 2005, 
depozitate în pod; zona Băița, preț negociabil. 
Tel. 0724/990708 0747/179230.
• vând grâu la prețul de 3.500 lei/ kg și porumb 
știuleți la 2500 lei/kg, asigur transport la canti
tate mai mare. Tel. 0744/497178 sau 262035.

instrumente muzicale (60)

• vând vioară 3/4, stare bună preț 250 ron. Tel. 
0726/679065.

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, fortune, chei, trusă 
tubuiare noi, preț 500 ron. Tel. 0742/618968

• vând candelabra 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.050/0/0 m, stare ireproșabilă preț nego
ciabil. Tel. 212272.0723/732560.
• vând mașină de tocat carne manuală nr. 20 și 
electrică și aparat pentru cârnați. Tel. 
0254/225067,0724/451762.
• 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.

Pierderi (62)

• s-au furat două tractoare agricole: 
Internațional IH1255, Deutz 4006, ambele 
culoare roșie. Ofer recompensă celor care 
pot da infonnațil Tel 0740/189113.

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

Decese (75)

Familia îndurerată anunță încetarea din viață a celui care a fost
col. (r) PRODAN IONCorpul neînsuflețit se află depus la Casa Mortuară din Deva, str. M. Eminescu. înhumarea are loc astăzi 30 noiembrie, ora 13, la Cimitirul Bejan. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

• pierdut filă CEC P30804065642. emisă de SC 
Suinprod SA Bumbești Jiu. Se declară nulă

Prestări servicii (72)

• porii, garduri, balustrade, scări interioare 
orice model, dh fier forjat Tel 0254/237533, 
orele 8-15.

• Reaizăm inscripționări, gravări, decupări 
In materiale: AB8 plexiglas, durai, alamă 
inox, marmuriL Pentru: plăci personalizate 
pentru apartamente, firme; plachete birouri 
de tip: DIRECTOR^ ETAJ, numere de casă de 
cameră de inventar inscripționări obiecte 
promoționale, brichete. Tel. 0721/671346.

• Test Hag SRL organizează în 12 decem
brie ultima testare din acest an pentru 
certificarea ECDL 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.

Informația te privește!

• ofer servicii de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut Tel. 224182,0723/499284.
• profesor, meditez matematică la domiciliul 
elevului, preț 10 ron/oră Tel. 0722/211235.
• transport marfă mutări de mobilă și alte 
materiale, local si în țară cu camion acoperit de 
3,2 tone, util, dimensiuni 6/2,40/2,40 m. Tel. 

229611,0740/953297.

Oferte locuri de muncă (74)

• Societate comercială angajează inginer 
constructor, spedaltab -Ji hidro,
civile, dramuri șl poduri. Ofer 'cazare, 
telefon, bonuri de masă șl salariu In funcție 
de competență SIBIU, tel 0744/432198, 
0722/363581

Găsești 
informația 
locală

Vă așteptăm la 

depozitul nostru:

TIMIȘOARA
Str. fon lonescu de la Brad nr. 29
Tei.; 0256-400774
Fax: 0256-400777 
instaltm@rnelinda.ro

Microcentrale murale "Demi^rd

Demrad Bithermic puteri termice de 24, 28 kW versiune basic cu tiraj natural sau forțat schimbător de căldură bitermică aprindere electronică și modulare automată a arzătorului compact, dimensiuni reduse panou de comandă cu afișaj LED sistem anti-blocare pompă protecție contra înghețului by-pass automat silențios instalare ușoară certificate GE, ISCiR, UK Certelec, RostestCumpără o m^rocentrală murală Demrad și primești
CADOUun radiator Ekorad (dimensiune 22x600x800)

Continuitate în inovație!
_________________________________________________ ■__________________________________________ ____________________ _______________

RECLAME

consulting.com
http://www.aero-consulting.com
mailto:instaltm@rnelinda.ro


miercuri, 30 noiembrie 2005
Sute de vehicule blocate

• „Micul Buddha". Un adolescent nepalez, care meditează de mai bine de șase luni fără să bea sau să mănânce, a suscitat curiozitatea a mii de persoane, dar și a autorităților din Nepal, care au decis să ancheteze cazul.
• Peste două grade. Uniunea Mondială pentru Conservarea Speciilor a avertizat, luni, la Montreal că orice încălzire a climei cu mai mult de două grade riscă să provoace „dispariții masive" ale unor specii de animale și plante și „schimbări spectaculoase" ale mediului.

Londra (MF) - Sute de mașini au rămas blocate în trafic, în noaptea de luni spre marți, în urma căderilor de zăpadă în mai multe zone ale Marii Britanii, relatează Sky News, care descrie situația drept „haotică”.între 300 și 400 de autoturisme au fost abandonate pe șosele din zonele rurale ale regiunii Gloucestershire, după ce timp de peste trei ore a nins abundent. Poliția a a- nunțat că s-au produs accidente pe drumurile principale din regiune.
Furtuna Delta în Canare

Turn „Cea mai mare lumânare este de fapt un turn de 42 metri înălțime străjuiește orașul german Schlitz.
Cântă la nuntăLondra (MF) - Elton John și partenerul lui de viață, David Furnish, l-au rugat pe Gary Barlow să cânte la nunta lor, dar încă nu se știe dacă fostul membru Take That va veni singur sau împreună cu foștii lui colegi. „Nu știu încă ce o să cânt. Nu cred că o să scriu ceva special pentru eveniment. O să interpretez câteva dintre cântecele mai veehi”, a declarat Barlow.Se pare că Elton John l-a lăsat pe iubitul lui să se ocupe de problemele organizatorice legate de nuntă și spera că acesta va alege imul dintre cântecele lui pentru eveniment, dar nu a fost așa.Elton John speră că nunta se va oficia la 21 decembrie, la oficiul stării civile din Windsor unde prințul Charles s-a căsătorit cu Camilla. George Michael Va fi unul dintre oaspeții de onoare' la eveniment.

Rod Stewart
(Foto: EPA)

A șaptea 
oară
Londra (MF) - Rod 
Stewart a devenit 
tată pentru a șaptea 
oară, duminică, după 
nașterea unui nou 
fiu al său la Londra, 
al cărui prenume nu 
a fost dezvăluit pu
blic. Acesta este pri
mul copil al lui Stew
art cu Penny Lan
caster (34 ani), un 
fotomodel cu care 
starul are o relație de 
mai bine de șase ani. 
Rod Stewart mai are 
șase copii din relații 
anterioare: Sarah, de 
41 de ani, pe Kim
berly de 26 de ani, și 
Sean, de 25 de ani 
din prima căsătorie, 
Ruby, de 18 ani, 
Renee, de 13 ani și 
Uam, de 11 ani.

■ Delta a provocat 
moartea a șapte persoa
ne și pagube importante 
în Arhipelagul Canare.Madrid (MF) - Furtuna tropicală Delta a afectat, în noaptea de luni spre marți, Arhipelagul Canare și a provocat moartea a cel puțin șapte persoane și importante pagube materiale.Un bătrân a murit în Insula Fuerteventura, căzând, ieri dimineață, de pe acoperișul pe care voia să-l repare. în regiune au căzut precipitații abundente și vântul a suflat cu peste 100 de kilometri la oră. Cel puțin șase imigranți africani au murit înecați luni,

Porturile au fost închise (Foto: epa)

Clemență pentru un criminal

Lekysha, un pui de leu născut la grădina zoologică din Neuwied, Germania, stă mândru pe spinarea tatălui său, Rafik. (Foto: epai

■ La cererea lui Snoop 
Dogg, Schwarzenegger 
va analiza cazul lui Stan
ley „Tookie" Williams.Los Angeles (MF) - Cererea făcută de Snoop Dogg pentru cruțarea vieții criminalului Stanley „Tookie” Williams, care se află în închisoare, a avut efect, guvernatorul Californiei, Arnold Schwarzenegger, fiind de acord să se întâlnească cu echipa de avocați a acestuia, relatează site-ul imdb.com.Starul hip-hop a cerut clemență pentru Williams la un miting organizat la închisoarea San Quentin din Cali
Cântec pentru victimele Katrinei

Obiecte din NeoliticAtena (MF) - Mai multe echipe de arheologi greci au scos la lumină, în nordul Greciei, situri arheologice din perioada neolitică, unde au descoperit numeroase obiecte din acea epocă. Siturile descoperite datează din prima jumătate a secolului al VI-lea înaintea erei noastre.în primul sit, arheologii au descoperi cinci morminte din ceramică „pictate și inscripționate” și peste o mie de obiecte, cum ar fi unelte din piatră în formă de topor și 55 de figurine din argilă, majoritatea reprezentând siluete feminine și animale. Al doilea sit include o locuință de dimensiuni reduse dn interiorul căreia arheologii au colectat statuete din piatră.

■ Un cântec scris de 
Sharon Stone pentru 
strângere de fonduri a 
fost lansat oficial în SUA.Los Angeles (MF) - La realizarea piesei „Come Together Now” au participat artiști precum Celine Dion, Wyclef Jean și Joss Stone. Sumele obținute de pe urma vânzării acestui single vor merge la organizațiile caritabile Habi

Viscolul și temperaturile extrem de scăzute au făcut multe drumuri impracticabile. Poliția a fost nevoită să folosească vehicule de teren pentru a ajunge la șoferii rămași izolați în autoturisme.

Sute de mașini blocate în trafic
(Foto: EPA)

la aproximativ 400 de kilometri sud de arhipelag, din cauza valurilor mari. între zece și 12 persoane care se aflau la bordul aceleiași ambarcațiuni sunt date dispărute, iar operațiunile de căutare au fost sistate. Șase dintre cei 32 de supraviețuitori au fost transportați la spitalul din orașul Las Palmas, fiind grav răniți.
Pană de curentLa Las Palmas, „Degetul lui Dumnezeu” - o stâncă monumentală care iese din mare și este simbolul insulei Gran Canaria - a fost dărâmtă de vântul puternic. Mai multe drumuri au devenit impracticabile și șase porturi au fost închise. Numeroase zboruri interne au fost anulate pe Insula La Palma.Luni și marți, 265.000 de locuințe au fost private de e- lectricitate în Insulele Fuerteventura, Gran Canaria și Tenerife, unde pana de curent electric a continuat și ieri.

Stanley Williams susținut de Snoop Dogg (Foto: FAN)fornia și a interpretat un cântec pe care l-a scris special pentru a-i aduce, un omagiu acestuia. Schwarzenegger, ca
tat for Humanity și Angel's Place. Piesa apare pe un album care include printre altele și piese ale lui Elton

re nu dorea să grațieze nici un condamnat la moarte în timpul mandatului său, a fost de acord să analizeze dacă îi
John, Barbara Streisand și James Brown. Albumul denumit „Hurricane Relief: Come Together Now” a fost lansat la începutul acestei luni.Nu este prima dată când actrița Sharon Stone scrie versurile unui cântec, ea dedi- cându-se acestui hobby destul de mult în acest an.Ea a lucrat cu textieri ca Denise Rich, Mark Feist și Damon Sharpe la „Come Together Now”. 

va cruța sau nu viața fostului lider al bandei Crisp. Williams ar trebui să fie executat prin injecție letală la data de 13 decembrie.„Guvernatorul a analizat dosarul din acest caz în acest week-end și a decis că cea mai bună soluție este să discute direct cu avocații lui Williams”, a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernatorului californian, Margi- ta Thompson. Stanley Williams - cunoscut drept „Tookie”, în vârstă de 51 de ani, cofondator al celebrei bande „Crips” din Los Angeles, în 1971 - a fost condamnat la moarte pentru uciderea > patru persoane, în 1979. r

Cu peștii De acum până la Crăciun, cei vor vizita Sunshine fife ternational Aquarians* din Tokyo vor avea parte de un Moș subacvatic.
(Foto: EPA)

imdb.com

