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Cerul va fi parțial noros în cursul zilei.

dimineața la prânz seara

Tinere vândute în Spania

Replica Steagului tricolor de la 1918 și 
alte trei drapele au fost sfințite și donate 
Mănăstirii din Băița și bisericilor din 
Băița, Hărțăgani și Căinelu de Sus.

(Foto: arhivă)

■ Le promiteau fetelor 
contracte de muncă, 
dar, odată ajunse, erau 
scoase „la produs".

Orăștie (M.T.) - Doi tineri 
din Orăștie au fost arestați de 
polițiști după ce, în cursul a- 
cestui an, au recrutat și trans

portat în Spania mai multe ti
nere din județul Hunedoara. 
Arpad M., zis Arpi, 33 de ani, 
și Mihai C., 28 de ani, ambii 
recidiviști, din Orăștie, le pro
miteau fetelor că în Spania 
vor primi locuri de muncă. 
Ajunse în Spania, tinerele, cu 
vârste cuprinse între 20 și 30 
de ani, erau obligate să se

prostitueze pe stradă, iar ba
nii câștigați reveneau în to
talitate celor doi traficanți. Oa
menii legii au reușit să iden
tifice cinci tinere traficate și 
două recrutate, care urmau să 
fie trimise în străinătate. Tra- 
ficanții au reușit să părăseas
că țara în septembrie, pentru 
a se sustrage urmăririi penale

și au încercat să determine u- 
nele fete să-și retragă plânge
rile formulate împotriva lor, 
contra unor sume de bani. „în 
27 noiembrie cei doi au fost 
reținuți de Poliția din San
tander, pentru comiterea de 
infracțiuni cu violență”, de
clară șeful BCCO Alba Iulia, 
Traian Berbeceanu. /p.3
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• Colinde. La Biserica Greco-Catolică 
„Imaculata" din Deva, vor răsuna, în 
această seară, colinde românești, dar și din 
repertoriul internațional. Concertul este 
susținut de Corul „Lira" al Liceului de Mu
zică și Arte Plastice „Sigismund Toduță" din 
Deva și va începe la ora 19.00. (S.B.)
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Producția de cărbune
Producția oe cărbune net (preparat) a României, în primele nouâ 
luni, a fost de peste 22,98 mii. tone, din care 2,265 mil. tone 
huilă netă și 20,715 mii. tone lignit net și cărbune brun sortat.

; 2,52 milioane tone

■ Huild 
Lignit și 
cărbune brun

Producția în luna septembrie 
|247.479 tone

200.000 euro
265,1 milioane euro

<t’rf;/Ț!'

Au mai rămas JF
până la deschidere O zile

Prețuri mici, in fiecare zi!
* Peste 24.000 de produse diferite;
»• Carmangerie proprie;
' Produse ataentare, industriale, mciftâminte, 

textite, etectrocxsnice, electronice..
Dtva, str. Eemescu (lângă Biserica din Mkro 1S}(35472)

Nuielușele lui Moș Nicolae 
sunt pentru comercianți o 
afacere. Pentru părinți nu con-î 
tează ce preț are nuiaua, ce ara 
de fapt, menirea unei subtile 
atenționări, atâta vreme cât 
copiii lor se bucură când o 
găsesc în ghete. (Foto: Traian Mânu)
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Complexul „Ovidiu" la vânzare
nizate 64 de licitații, valoarea■ Finanțele Publice 

organizează astăzi lici
tația pentru complexul 
comercial din Orăștie.

Orăștie (D.I.) - Complexul 
Comercial „Ovidiu” din Orăș
tie este scos astăzi la licitație 
publică de către Administrația 
Finanțelor din localitate. Imo
bilul aparține societății Fagu

& Reitz SRL din Orăștie, și a 
fost dat în folosință în anul 
1998, având o suprafață con
struită de 400 de> metri pătrați, 
și o suprafață desfășurată de 
1.200 de metri pătrați, cu sub
sol, parter și etaj. Prețul de 
pornire al licitației a fost sta
bilit la aproximativ 11 mili
arde de lei vechi. „în cele pa
tru luni de când sunt la con
ducerea DGFP, au fost orga-

totală a activelor fiind circa 10 
milioane de dolari. Unele ac
tive s-au vândut, altele încă 
nu. în Orăștie sunt mai multe 
firme ale căror active vor fi 
scoase la licitație în perioada 
următoare, printre care, la 
mijlocul lunii, Faviorul”, ne-a 
declarat ieri Lucian Heiuș, di
rectorul Direcției Generale a 
Finanțelor Publice Hunedoara.

Pe podium
Deva (C.M.) - Trei din

tre cei patru sportivi ai 
secției de lupte de la CSS 
Deva care au participat la 
ediția 2005 a Cupei Ro
mâniei la lupte juniori au 
reușit să urce pe podium. 
Devenii au cucejrit o 
medalie de aur și două de 
bronz, /p.7

Tineretul ia cuvântul
■ Pentru o săptămână, 
tinerii din județ vor de
monstra că pot fi 
cetățeni europeni.

Deva (I.J.) - Sub titlul 
„Tineretul ia cuvântul”, DJT 
Hunedoara organizează „Săp
tămâna europeană a tinere
tului 2005 în județul Hune
doara”. „Dorim promovarea 
conceptului de participare ac
tivă a tinerilor din județul 
Hunedoara în viața socială 
prin descoperirea oportuni
tăților oferite de politicile eu
ropene în acest domeniu. La

acțiunile care se desfășoară 
toată săptămâna vor partici
pa reprezentanții structurilor 
de și pentru tineret neguver
namentale și politice, ai con
siliilor de elevi, autorităților 
publice și ai mass media din 
județul Hunedoara”, pre
cizează Lorincz Szell, direc
tor DJT Hunedoara. •

Cea mai importantă ma
nifestare din program va fi 
Gala tineretului hunedorean, 
care va avea loc miercuri, 7 
decembrie, de la ora 17, la 
restaurantul Perla. Cu aceas
tă ocazie, cei mai buni tineri 
vor fi recompensați.
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Acordarea 
indemnizației 
de stat 
mamelor va 
intra în 
atribuțiile 
Casei 
Naționale de 
Asigurări de 
Sănătate. Prin 
urmare, Casa 
de Pensii va fi 
absolvită de 
această 
sarcină.

(Foto: Traian Mânu)
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• Exclus. Imaginile prezentate de Al-Jazeera 
nu prezintă atacul din apropiere de Fallujah 
în care au fost uciși zece pușcași marini, a 
anunțat armata americană. Gruparea Arma
ta Islamică revendicase atacul, prezen' âncj o 
înregistrare video.

•Cine sunt? Rebelii irakieni reprezintă ma
joritatea insurgenților care luptă în pro ind- 
ile sunnite din Irak, au constatat comandan
ții americani. Până în prezent. Casa Albă in
sista că grupările insurgente sunt formate în 
principal din combatanți din străinătate.

Proces reluat

Victimă sau nu? j
Naiaf (MF) - Fostul j 

premier irakian Ayad i 
Allaui susține că a fost ; 
victima unei tentative i 
de atentat, duminică, în- 
tr-o moschee din Najaf. I 
„Ne aflam intr-o vizită j 
in orașul sfânt Najaf. 
Am mers la moscheea I- 
mamului Aii și, in tim- î 
pul rugăciunii, un grup j 
de aproximativ 60 de oa
meni imbrăcați in ne
gru, înarmați cu pistoa
le și cuțite, au început | 
să scandeze împotriva î 
noastră și am avut im
presia că ceea ce se în
tâmpla era o tentativă j 
de asasinat", a declarat I 
Allaui. Membrii echipei ; 
care îl însoțea pe Allaui ș 
au apreciat că inciden
tul ar fi putut fi organi
zat de o miliție șiită. Al
laui, de confesiune șiită, i 
candidează pentru un | 
mandat in Parlament la ; 
alegerile din 15 decem
brie. în 2004, Allaui a in
trat în conflict cu miliți
ile loiale

La OSCE, Moscova amenință
Chișinău (MF) - Rusia a amenințat că nu 

va semna declarația finală a reuniunii mi
nisteriale OSCE de la Ljubljana, în cazul 
în care documentul va menționa angaja
mentele sale a-și retragă trupele și echipa
mentele militare din Georgia și Republica 
Moldova.

Ministerul rus de Externe s-a declarat 
categoric împotriva introducerii în docu
mentul final a obligației Rusiei de a se re
trage din Moldova și Georgia, pledând pen
tru o declarație finală a reuniunii care să 
se refere la prioritățile OSCE și creșterea 
eficienței organizației în ceea ce privește 
asigurarea securității.

Potrivit deciziilor summitului OSCE de 
la Istanbul, Rusia urma să-și retragă forțele 
și armamentul din regiune până la sfârșitul 
anului 2002. La reuniunea OSCE de la Por
to, Moscova a solicitat un nou termen, ar
gumentând că procesul de retragere este di
ficil. în următorii doi ani, reuniunea minis
terială a OSCE nu a reușit să adopte o de
clarație finală, din cauza opoziției Rusiei, 
care a refuzat categoric să recunoască obli
gativitatea retragerii trupelor sale din 
Georgia și Moldova.

mwm n»t
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OSCE Ministerial Council

Reuniunea ministerială a OSCE are loc anul a- 
cesta la Ljublijana (Foto. epa)

Nursultan Nazar
baiev (Foto: EPA)

A câștigat 
alegerile 
Astana (MF) - Preșe
dintele kazah în exer
cițiu, Nursultan Na
zarbaiev, a câștigat 
confortabil alegerile 
prezidențiale de du
minică, obținând 
91,01% din voturi, 
potrivit primelor re
zultate oficiale anun
țate ieri de Comisia 
Electorală. Nazarba
iev Fa devansat cu 
mult pe principalul 
candidat ai opoziției, 
Jarmahan Tuiakbai, 
care a obținut 
6,64% din voturile 
exprimate. Ceilalți trei 
candidați au obținut 
împreună mai puțin 
de două procente 
din voturi. Nursultan 
Nazarbaiev a declarat 
că victoria sa în ale
geri este una a „po
porului din Kazahs- 
tan". Participarea la 
alegeri a fost de 77%.

■ Procesul lui Saddam 
Hussein și al altor șapte 
colaboratori ai săi a fost 
reluat ieri, la Bagdad.

Bagdad (MF) - Procesul fos
tului dictator irakian Saddam 
Hussein și al altor șapte cola
boratori ai săi, acuzați de ma
sacrarea a 148 de șiiți din lo
calitatea Dujail, a fost reluat 
ieri, în fața înaltului Tribunal 
Penal din Bagdad.

Procesul a început la ora 
locală 11:00, în prezența tutu
ror celor opt acuzați. Saddam 
Hussein a fost ultimul care a 
intrat în sala de ședințe, a- 
vând în mână, la fel ca la în
fățișările precedente, un e- 
xemplar din Coran.

îmbrăcat în stil occidental 
și surâzând, fostul dictator a 
luat loc în boxa acuzaților, de 
unde s-a adresat foștilor săi 
locotenenți, spunându-le: „Fie 
ca Dumnezeu să-i mântuiască 
pe oameni”.
Despre legitimitate

Khalil al-Dulaimi, avocatul 
fostului dictator, a dorit să 
conteste legitimitatea tribuna

Atentat sinucigaș la
■ Atacul, revendicat de 
jihadul Islamic, s-a sol
dat cu cinci morți și zeci 
de răniți.

Ierusalim (MF) - Cel puțin 
cinci persoane au murit și 
alte câteva zeci au fost rănite 
într-un atentat sinucigaș co
mis, ieri, la intrarea în cen
trul comercial Hasharon din 
Netanya. Un kamikaze a det
onat explozibilii pe care îi a- 
vea asupra sa la intrarea în 
centrul comercial.

Gruparea radicală palesti
niană Jihadul Islamic a re
vendicat printr-un apel telefo
nic atentatul sinucigaș.

Un interlocutor anonim a a- 
firmat, într-un apel telefonic, 
că atentatul a fost comis de 
un membru al Brigăzilor al- 
Qods, aripa militară a grupă
rii Jihadul Islamic. El a preci
zat că autorul atentatului se 
numea Lotfi Amin Abu Sami 
și avea 21 de ani, fiind origi
nar din satul Kafr Raei, din 
regiunea Jenin, nordul Cisior- 
daniei. Interlocutorul a mai 
spus că ulterior va fi dat pu

Răpit din casă
Bagdad (MF) - Un 

francez care lucra la» 
Bagdad a fost răpit, ieri 
dimineață, de indivizi 
înarmați, în locuința sa 
din vestul capitalei, a a- 
nunțat poliția irakiană. 
Francezul a fost victima 
acțiunii comune a mai 
multor persoane, printre 
care și o femeie, care au 
pătruns cu forța în locu
ința acestuia. El a fost 
răpit în jurul orei locale 
09:20, de patru persoane 
înarmate, printre care 
și o femeie. Răpitorii au 
pătruns în locuința lui 
și au încercat să-l deter
mine să-i urmeze, dar 
cum el a opus rezisten
ță, a fost lovit în cap și 
transportat într-o direc
ție necunoscută.

lului și procedurile urmate de 
președintele acestei instanțe, 
care i-a răspuns avocatului că 
toate plângerile trebuie adre
sate tribunalului în scris. în 
aceste condiții, echipa apără
rii a anunțat că se retrage, 
pentru a protesta față de in
terdicția impusă unor avocați 
internaționali de a lua cuvân
tul și de a discuta despre legi
timitatea Curții.

La scurt timp, audierea a 
fost suspendată, pentru a per
mite negocieri cu avocații a- 
părării. Unul dintre aceștia a, 
propus să medieze conflictul 
și să încerce să-i determine pe 
colegii săi să se întoarcă în 
sală, iar președintele Curții 
a suspendat, în consecință, șe
dința. Imediat după reluarea 
procesului, urmau să fie audi- 
ați cel puțin trei martori.

Fostul președinte irakian și 
ceilalți șapte coinculpați tre
buie să răspundă în fața justi
ției pentru masacrarea a 148 
de șiiți la Dujail, în anii '80.

Procesul a început în fața 
înaltului Tribunal Penal ira
kian la 19 octombrie și până 
în prezent a fost deja suspen
dat de două ori.

blicității un comunicat, pre
cum și imagini cu presupusul 
kamikaze.
Abbas a condamnat atacul

Liderul palestinian Mah
moud Abbas a condamnat cu 
fermitate atentatul terorist de 
la Netanya și a promis că cei

Polițiști și medici la locul exploziei de lângă centrul comercial din 
Netanya (Foto: epa)

V *

Statutul minorităților.
B PD nu susține actuala 
formă a legii minorități
lor și cere introducerea 
unor amendamente.

Bucureștii (MF) - Partidul 
Democrat nu susține actuala 
formă a legii minorităților na
ționale și cere introducerea u- 
nor amendamente, cum ar fi 
eliminarea dreptului de veto 
al Consiliului Național al Mi
norităților.

Liderul PD, Emil Boc, a fă
cut acest anunț la finalul șe
dinței de ieri a Biroului Per
manent Național (BPN) al 
partidului.

Boc a precizat că PD nu 
susține actuala formă a legii 
minorităților naționale, decât 
în condițiile în care amenda
mentele rezultate din raportul

Saddam Hussein (Foto: epa)

Netanya 
care l-au organizat vor fi gă
siți și deferiți justiției.

Acesta este primul atentat 
sinucigaș care are loc în Isra
el după cel comis la 26 octom
brie la Hadera, în nord, care 
s-a soldat cu șase morți. Aten
tatul fusese revendicat tot de 
Jihadul Islamic.

Comisiei de la Veneția vor fi 
incluse în proiectul legislativ. 
Liderul democrat a menționat 
că este vorba despre: elimina
rea dreptului de veto al Con
siliului Minorităților Naționa
le, excluderea criteriului de 
referință al cetățeniei și men- 
H.......... ...........
PD consideră ne- 
permisă condițio
narea integrării
României de obți
nerea autonomiei 
teritoriale pe cri
terii etnice.
Emil Boc

.................. •••••>, 
ționarea că orice persoană 
poate beneficia de dreptul la 
nondiscriminare prevăzut de 
lege, precum și ca prin „pon
dere semnificativă” să se înțe-

Anchetă 
redeschisă

Washington (MF) • 
FBI a redeschis ancheta : 
privind documentele fal
se ce atestau faptul că 
Saddam Hussein deține 
arme de distrugere în 
masă, pe care adminis
trația americană le-a fo- • 
losit pentru a justifica 
intervenția militară în 
Irak. Printre documente
le falsificate se numără 
scrisori purtând antetul 
Guvernului nigerian și 
contracte falsificate ates
tând vânzări de uraniu f 
din această țară către I- : 
rak. Acestea au fost fur
nizate în 2002 unei revis
te italiene. Decizia FBI 
de a redeschide investi
gațiile intervine după ce 
instituția anunțase, luna 
trecută, că a încheiat o 
anchetă de doi ani și a 
conchis că falsurile nu 
erau destinate să mani
puleze politica externă a 
Statelor Unite, ci să pro
cure câștiguri materiale 
unor persoane.

cu cântec
leagă acele localități în care 
o minoritate are o pondere de 
cel puțin 200/o din totalul lo
cuitorilor.
în anumite condiții

Emil Boc a declarat că BPN 
a decis ca acest proiect de le
ge să fie susținut numai în 
condițiile amendării lui potri
vit concluziilor rezultate din 
raportul Comisiei de la Vene
ția.

De asemenea, BPN al PD a 
decis în unanimitate ca PD să 
respingă solicitările Consiliu
lui Național Secuiesc cu pri
vire la autonomia pe criterii 
etnice.

Boc a spus că este nevoie 
de o Românie integrată în 
UE, care șă fie unită, și nu 
dezbinată pe criterii de natu
ră etnică.
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• Acțiune caritabilă. La Școala Generală 
Nr. 2 din Simeria se va organiza, astăzi, 
începând cu ora 12, acțiunea caritabilă: 
„Sfântul Nicolae, la fel ca altădată". Dacă e 
adevărat ce se spune, că Sfântul Nicolae e 
darnic și e protectorul copiilor, acțiunea are 
toate șansele să se bucure de succes. (R.l.)

Colecționar de... porumbei
■ Un bărbat din 
Orăștie are peste 400 
de porumbei de 
diferite rase.

• încep sărbătorile! Premiera spectacolului 
muzical „Poveste de iarnă", pus în scenă de 
Teatrul de Artă Dramatică Deva pentru copiii 
din întreg județul, va avea loc astăzi, la Sala 
Studio a instituției. Cele două reprezentații 
se vor derula la orele 10 și 12. Spectacolele 
vor continua și în zilele de 7 și 8, la aceleași 
ore. (S.B.)

• Reglementări. Sistemul de transport 
interjudețean în regim de microbuze și maxi- 
taxi se va desfășura după noi reglementări. 
Măsurile ce vor fi adoptate în scurt timp de 
către Executiv urmăresc evitarea apariției 
altor accidente rutiere, cum a fost cel petre
cut săptămâna trecută la Slobozia. (C.P.)

Mihaela Tămaș * 
mihaela.tamM@informmedia.ro

Orăștie - Peste 400 de 
porumbei care mai de care 
mai moțat și mai brodat 
zboară prin podul lui Ionel 
Stoica, din Orăștie. încă din 
copilărie, bărbatul crește cu 
mare drag aceste păsări, iar 
de aproape patru ani cum
pără și crește unele dintre 
cele mai „ciudate” rase de 
porumbei. Până nu de mult, 
păsările erau găzduite în 
podul casei în care locuiește 
Ionel, dar acum, pentru că 
sunt foarte mulți, au fost duși 
în podul măcelăriei, unde este 
patron.
Rase deosebite

Cele mai deosebite rase de 
porumbei sunt satineții, blon- 
dineții, creți francezi, tobo
șari, voltații, capucini și 
maria stewart. Unul din po

După ce ne-a îmbătat cu apă rece, 
povestindu-ne cum a scos el de la naf
talină vreo 40 de dosare de mare corupție, de 

se crucea poporul ascultându-l iar babele sa
tului intraseră în criză de stocuri necesare 
„scuipatului în sân", Daniel Morar, actualul 
șef al DNA, a început s-o lase mai moale cu 
lupta anticorupție. Atât de moale, încât nici 
cele 28 de dosare „beton", rămase după 
recensământul celor 40, nu mai sunt ce-au 
fost. Iar pentru că trăim în România, mai ieri 
am aflat că, asemeni unui erou demn de Pris
tanda, lui Daniel Morar nu-i mai iese nici 
socoteala celor 28 de dosare. Care acum sunt 
vreo 16. Și nici alea nu mai put a mare 
corupție. Doar ce mai aduc, așa, un iz de 
corupție mijlocie spre mică.

In aceste condiții, ne așteptăm ca, mâine, 
marele purtător de girofar anticorupție să 
ne anunțe că toată treaba asta a fost un mare 

bluf. Un fel de poveste de speriat poporul. 
Apoi, urmează să auzim că și integrarea în 
UE a fost o glumă pentru amuzamentul 
poporului care râdea în hohote la gândul că 
banii de azi nu-i mai ajung pentru pâinea de 
ieri.

Căzute în capcana traficanților
■ Mai multe hunedo- 
rence au căzut pradă 
traficanților de „carne 
vie" din Orăștie. 
Mihaela Tămaș ' 

mihaela. tamas@informmedia.ro

Orăștie - Polițiștii din 
orașul spaniol Santander au 
reușit să-l aresteze pe Arpad 
M., unul dintre cei doi trafi- 
canți de persoane, iar Mihai 
C. a fost expulzat în 1 decem
brie, fiind returnat în țară cu 
o cursă „Tarom”. Acesta a 
fost preluat din aeroportul 
Otopeni de ofițeri ai SCCOA 
și adus la Deva sub escortă. 
Procurorii au dispus reține
rea lui, pentru 24 de ore,

Milioane pentru spital
■ CL Orăștie a hotărât 
alocarea sumei de 400 
de milioane de lei vechi 
spitalului municipal.

Orăștie (D.I.) - Spitalul 
Municipal a primit, în luna 
ianuarie 2004, o donație din 
partea comunității din Helm
stedt, localitate înfrățită cu 
Orăștia. Donația a constat în 
șapte aparate de anestezie, a 
căror valoare este estimată, la 
ora actuală, la 150.000 de euro. 
Până în prezent însă aparatu
ra nu a putut fi pusă în 
funcțiune, deoarece nu "S-au 
găsit banii necesari. Medicul 
anestezist Viorel Duma le-a

Venituri
Deva (I.J.) - Venitul 

minim garantat va fi 
acordat, din 2006, pe cri
terii aspre, a declarat, la 
Deva, ministrul Muncii, 
Gheorghe Barbu. „Până 
acum, primăriile se con
fruntau cu lipsa fon
durilor pentru acordarea 
acestor venituri, fiindcă 
beneficiarii găseau tot 
felul de portițe pentru a- 
1 obține. Din 2006, vor 
exista doar trei tipuri de 
venituri care nu se iau în 
calcul pentru obținerea 
ajutorului social”, susține 
Barbu.

Unul din porumbeii cu care Ionel Stoica se mândrește

rumbeii preferați ai lui Ionel 
Stoica este un blondinet, oare 
a câștigat titlul de campion 
național la un concurs orga
nizat la Brașov.

„Ca să ajungă campioni, 
acești porumbei trebuie în 
primul rând să fie obținuți 
din părinți campioni, iar 
starea lor de sănătate trebuie

Arpad M.

-urmând să fie prezentat Tri
bunalului Hunedoara cu 
propunerea de arestare pre
ventivă pentru 29 de zile, pen
tru săvârșirea infracțiunii de 
trafic de persoane. Față de 
Arpad M. va fi făcută pro
punerea de arestare în lipsă, 
pentru 30 de zile, pentru 
săvârșirea aceleiași infrac
țiuni. Cei doi traficanți au 

explicat consilierilor locali că 
singura firmă din România 
care poate pune în funcțiune 
aparatele s-a declarat de 
acord ca suma necesară să-i 
fie plătită din bugetul pe anul 
2006.

,’,Am luat această decizie 
pentru a putea finaliza ideea 
demarată în urmă cu aproxi
mativ doi ani. Aparatura, ce 
va deservi în special secția de 
chirurgie, urmează să fie 
pusă în funcțiune în prima 
parte a anului viitor, iar 
lucrurile vor intra în nor- 
malitate din acest punct de 
vedere”, ne-a spus vicepri- 
marul municipiului Orăștie, 
Alexandru Munteanu.

Vânzări în scădere
■ Comerțul cu pro
duse electrocasnice în 
rate a intrat în declin 
în ultimul an.

Tiberiu Stroia 
tiberiu.stroia@inforinniedia.ro

Deva - Comparativ cu anul 
precedent, vânzările în rate la 
produse electrocasnice au 
înregistrat o scădere cu 25%. 
Principalele motive, în opinia 
retailerilor, sunt restricțiile 
aplicate de BNR și o oarecare 
„liniștire” a pieței. „Anul tre
cut, în această perioadă, 
oamenii se călcau în picioare 

să fie foarte bună. Acest lucru 
presupune să fie vaccinați de 
două ori pe an și să pri
mească o alimentație cores
punzătoare. în timpul iernii 
este recomandat să primească 
la masă, pe lângă mei, 
porumb și mazăre, și cără
midă sfărâmată”, spune Ionel 
Stoica.

Mihai C. (Foto: SCCOA)

mai fost cercetați în cursijl 
anului 2002, în stare de arest 
preventiv, pentru deținere și 
trafic de valută falsă, de către 
ofițeri ai Serviciului de Com
batere a Criminalității Orga
nizate Hunedoara. Au fost 
judecați și condamnați la 
pedeapsa cu închisoarea, dar 
ulterior au fost eliberați con
diționat.

Concurs de videodipuri
Deva (R.I.) - Cea de a 

doua ediție a Concursului 
educațional de videoclipuri 
va debuta la 14 decembrie 
2005, conferința de lansare 
având loc la Liceul „Traian” 
Deva. Concursul vrea sa 
ofere alternative educațio
nale, prin utilizarea tehni
cilor informaționale, ele
vilor din clasele IX - XII. 
Perioada de realizare a vi- 
deoclipurilor este cea cu
prinsă între 15.XII.2005 și 
10.IV.2006. în perioada ll.IV. 
- 19.V.2006 va avea loc 
jurizarea, iar decernarea . 
premiilor va fi organizată în

în magazinele axate pe vân
zarea de produse electrocas
nice, susține Alin Meraru, 
director de vânzări în cadrul 
unei companii de profil.

Cu toate acestea toți 
jucătorii de pe piață se 
așteaptă la o explozie a 
vânzărilor în această pe
rioadă. Și chiar dacă, la 
nivelul județului Hunedoara, 
piața dă semne de saturație 
există suficienți clienți pen
tru care achizi-ționarea de 
electrocasnice în rate este 
singura modalitate de a 
ajunge la aceste produse. Iar 
dacă urmăriți cu atenție 
strategiile de marketing veți

Ca orice pasiune, creșterea: 
acestor păsări implică și cos
turi suplimentare. Un vaccin, 
pentru o sută de păsări, costă 
cinci milioane de lei și tre
buie făcut de două ori pe an.. 
Așadar, pentru 400 de păsări, 
costurile se ridică la aproxfi 
mativ 40 de milioane; de lei pe 
an. Prețul unui porumbel de 
rasă este de 100 de euro, iar 
perechea 200 de euro.
Doicile și blondineții

Pentru că nu au cioc, blon- 
dineții și satineții nu își pot 
crește puii, astfel că 'este 
nevoie de doici.

„Trebuie să mut ouăle de la 
cei fără cioc la cei cu cioc, 
pentru ca puii să poată fi 
hrăniți. Am un blondinet pe 
care l-am hrănit eu, pentru că 
l-au părăsit și părinții și 
doicile. De fiecare dată când 
intru la ei, zboară pe umărul 
meu. Creșterea porumbeilor 
nu este pentru mine o 
afacere, ci un mod extrem de 
relaxant de a-mi petrece tim
pul liber și de a uita de toate 
problemele”, povestește Ionel 
Stoica.

Colinde în dar
Deva (S.B.) - La Casa 

de Cultură din Deva a 
fost lansat un CD cu 13 
colinde interpretate de 
soliștii de muzică popu
lară: Ciprian Roman, 
Lidia Benea și Eugen 
Mihăilă. Intitulat „Ce-ați 
văzut, păstori?” și pre
zentat devenilor ieri 
seară, la spectacolul ofe
rit cu acest prilej, CD-ul 
cuprinde interpretarea 
soliștilor în acompania
mentul grupului instru
mental „Doina Crișului”. 
Conducerea muzicală: 
prof. Ionel Coza. Din 
păcate, Lidia Benea nu a 
fost prezentă printre pro
tagoniștii spectacolului.

25.V.2006, la Casa de Cul
tură „Drăgan Muntean” din ■ 
Deva. La concurs vor fi 
acceptate numai videocli- 1 
purile predate pe CD în for- ” 
mat WMV, cu durata video- 
clipului de minim 1 minut 
- maxim 3 mințite. Premiile 1 
concursului vor fi în bani s 
oferite direct de sponsori; se ■ 
vor acorda premiile I, II, III 1 
pentru fiecare secțiune pre
cum și premii speciale. Con
cursul este organizat de f 
Centrul Județean de Asis
tență Psihopedagogică în 
colaborare cu IȘJ și Casa 
Corpului Didactic Deva.

Ofertă de electrocasnice (Foto: ce>

observa că nici o companie 
nu a renunțat la modalitățile 
standard de atragere a client 
telei. Au găsit resurse proprii 
de subfinanțare a sistemului^ 
Și asta deoarece miza este 
una foarte mare. în acest 
<joc> este vorba de sute de 
milioane de euro anual”, 
susține Alin Meraru.

mailto:mihaela.tamM@informmedia.ro
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Prognoza meteo pentru astăzi:
Cer parțial noros și posibile ploi noaptea. 

Maxima va fi de 8°C, iar minima de l’C . 
Vântul va sufla potrivit din S-E.

Prognoza pentru două zile:
Miercuri. Cer parțial noros și ploi. Ma

xima va fi de U°C, iar minima de 4°C. Vânt 
slab în cursul nopții din S-E.

Joi. Cer acoperit ziua și parțial noros 
noaptea. Maxima va fi de 8°C, iar minima 
de -2°C. Vânt slab din V N-V.

Calendar ortodox
6 decembrie - Sf. Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor 
Lichiei

Calendar qreco-catolic__________________________
6 decembrie - S Nicolae Taumaturgul, arhiep Mirei Liciei

Calendar romano-catolic______________________ _
6 decembrie - Sf. Nicolae, ep.

Soluția Integramel din numărul 
precedent: F-F-S-B -NEVI
NOVAT - MARAMA - U - FES - 
FN - BL - ICAR - CAP - CE - 
CAMASA - U - PUMA - MN - ITE
- ALBA - EST - TR - M - OSTAS
- AIA - TI - BATIC - TEMA - MATE
- TENOR - LELE

Energie electrică

Dispecerat apa rece 227Q87 
Dispecerat apă calda 212225DIspăceratElectrlca-—.. 929"
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Je ie____
Poliție _______________955
0J.P.C. HD 214971"
Deranjamente lift 235090
Direcț Sanitar-Veter. 221146

Se întrerupe furnizarea energiei electrice In Deva:
13.00-14.00 Bd. I. Maniu, bl. B, D, D5, D6, D7, A, 4A, 
C, CI, B1
09.00-15.00 Str. I. Creangă, bl. 29, sc. C

Gaz metan_____________________________
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea gazului metan 
în Deva.

Apă__________________ __________
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-15.00 Str. M. Kogătniceanu, bl. E6. F2, F3, PT2

ANTENA 1

Supa de legume
Ingrediente:
3-4 morcovi medii, 2 rădăcini de pătrun

jel, 2 țeline mici, 6 cartofi potriviți, cru- 
toane, 2-3 cepe, 1 legătură pătrunjel, sare, 
piper, 1 ardei, 3-4 linguri ulei, 1/2 lămâie

Mod de preparare:
Se spală, și se taie legumele mărunt. Se 

pun la fiert intr-o oală mare cu apă și piper 
până se sfărâmă. Când toate legumele sunt 
fierte, le scoatem și le mutăm intr-un cas
tron (exceptând ceapa pe care o dăm afară 
de tot) unde le pasăm până obținem o 
cremă. Se adaugă apoi zeama care ne-a 
rămas, dar cu măsură, astfel încât să nu 
fie prea subțire. Iar dacă rămâne prea con
sistentă mai putem adăuga apă. La sfârșit 
adăugăm verdeață, sare și lămâie după gust. 
Se servește cu crutoane.

700 Jurnal TVR Sport 
Meteo

7:55 Euro-dispecer
8E9 Isabel, în căutarea 

ii±iiii 
8:55 Călătorii culinare 
930 Teleshopping 

10:00 Sănătate pentru toții
(r)

11O0 lartă-măl (r)
1225 Euro-dispecer
1230 Nocturne (r) 
1324 Desene
“animate

1400 Jurnal TVR
Sport Meteo

1430 Teleshopping
15:00 Alege viața!

Drogul înseamnă 
moarte!

1530 Legendele automobi
lismului

1600 Kronica 
Emisiune în limba 
maghiară

1655 Grecia Antică - o dvi- 
“lizație de legendă. 

Partea a doua
1800 Generația 

contra 
19:00 Jurnal TVR

Sport Meteo

Poftă bună! (Foto: arhivă)

20:15 Prim plan 
2100 Sugarland Express 
►«(dramă, SUA 1974)

Cu: Goldie Hawn, Ben 
Johnson, Michael 
Sacks. Regia Steven 
Spielberg. Premiul pen- 
tm scenariu la Festiva
lul Internațional al Fil
mului de la Cannes, 
1974. Film inspirat din- 
tr-un caz real. Deși 
eliberarea din 
închisoare este foarte 
aproape, Clovis Poplin 
ascultă de sfatul soției 
și evadează.

2305 Jurnalul TVR 
2335 Memorialul durerii: O 

istorie care nu se 
învață la școală

030 Brigada Omucideri (s) 
120 Generația contra (r) 
2:10 Jurnalul TVR (r) 
320 Călătorii culinare 
330 Polițistele (acțiune, 
«SUA 2000)

0630-07.00 Observator Deva
(r)
16.30-16.45 Știri locale în 
direct

630 în gura 
presei 

7:00 Observator 
BOO Canalul 

de știri 
10:00 în gura 

presei (r) 
10:30 Concurs 

interactiv 
12:15 Dădaca 
1300 Observator

Cu Simona 
Gherghe 

13:45 întâmplări 
hazlii 

14:15 Lege și 
«ordine:

Brigada spedală 
15:15 Vwere - A tiăi cu pași 

Sune 
16:00 Observator 
16:45 Anastasia ▼ 
17:45 9595-țe

învață ce
- să fad. Cu dr. Cristian 

Andrei
19:00 Obs *vator  

Sport Meteo
Cele mai importante 
știri din țară și de 
peste hotare

700 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea. Moș Ciădun 
există!

9:15 Tânăr și 
rar ișt [r) 

10:15 Doctorul
_de suflete

11:0 Dispăreți 
„fără urmă (r)

12:0 La Bloc (r) 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 Moștenire de familie 

(comedie, UA 1988).
«Cu: Bob Goldthwait; 

Dabney Coleman, John 
Candy, Virginia Mad
sen

16:00 Tânăr fi 
w pneliniștit, episodul 

2620. Cu: Eric Brae- 
den, Joshua Morrow, 
Laureen Bell, Doug 
Davidson, Peter 
Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott

1700 Știrile ProTv Vremea 
17:45 Teo. Emisiune de 

divertisment.
1900 Știrile ProTv. Sport 

Vremea
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08:30 Cezar și Tipar 09:00 
Rebelii (film serial, r) 10:00 
Tonomatul DP 2 1140 Pasiu
ni (film serial) 12*40  Inspec
torul Linley (film serial, r)' 
1400 Desene animate 1430 
Aventurile lui Shirley Holmes 
(film serial) 1500 împreună în 
Europa 15:30 Handbal femi
nin: România - Camerun, meci 
din CM din Rusia 17:00 
Moștenitoarea (film serial) 
1800 Jurnalul Euronews 
18:15 Euro-dicționar 18:30 
Mărturii 19:05 A fost odată 
hoț (film serial) 20:00 Trăsniți; 
din Queens (film serial) 20:30 
Scotland Yard 21:00 Lumea ' 
de aproape 21:30 Jurnalul r 
TVR 2200 Jurnalul Euronews! 
22:15 Suspecții (polițist Italia, 
2004). Partea a șasea 00:10 ’ 
Stargate: Atlantis (film serial) 
0105 Remix ■ Rock Forum (r)

09:15 De 3X femeie 11:00 Să 
iubești din nou (s) 12:00 înger 
rebel (s) 14:00 Legături de 
familie (s) 15:15 Bandiții. Cu: 
Humberto Zurita, Mauricio 
Islas, Tamara Montserrat, 
Dominika Paleta, Alvaro Gue
rrero, Gizeth Galatea (s) 1720 
Rețeta de Acasă 17:30 
Poveștiri adevărate 1825 Vre
mea de Acasă 1830 împotri
va destinului. 20*30  Lacrimi de 
iubire (s) 2130 Trupul dorit (s) 
22:30 De 3X femeie 00:00 
Poveștiri adevărate (r) 01 riX) 
Lacrimi de iubire (s, r) 02:00 
De 3X femeie (r)

08.30-10.00 Reluarea emisi
unii din ziua precedentă
18.30-18.45 Știrile ONE TV
Deva
18.45-20.00 Emisiuni informa
tive

19:45 Trenul oondamna|ilor 
•««(thriller, SUA 2002). 

Cu: Sean Patrick Flan- 
eiy, Arnold Vosloo, 
Ursula Karven, Eyal 
Podeli. Agentul FBI 
Swawn trebuie să 
asigure escorta unui 
periculos deținut politic 
la Conferința Uniunilor 
Unite.

215® UEFA Champions 
League

23:45 Știrile Pro Tv 
0:15 Rezumat

Champions 
League 

2:00 Omul care aduce 
cartea (r) 

2:05 Știrile Pro Tv 
230 Pădurea pierdută 

g(dramă, România, 
1972)

400 Bucătăria lui Radu (r) 
430 Promotor (r) 
5:00 Doctorul de suflete (r) 
6D0Teo(r)
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20:15 Din dragoste Cu 
Mircea Radu 

22:00 Secretul Manei 
23:00 Observator 

0H0 Arahnofobia
«(comedie, SUA, 1990) 

Cu: John Goodman, 
Jeff Daniels, Hariey 
Jane Kozak Arahnofo- 
bie: teama excesivă de 
păianjeni. Un orășel 
liniștit este victima 
invaziei unor păianjeni 
otrăvitori, iar cel care 
trebuie să-i salveze pe 
locuitori este un doctor
care suferă de arahno- J 
fobie. Cercetările 
etnomologului James 
Atherton sunt prea 
îndrăznețe și, într-o 
bună zi, câteva mii de 
păianjeni mortali ajung i 
din amazonul Venezue
lan într-un liniștit 
orășel din California 

2.00 Concurs interactiv
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07:00 Jurnal de dimineață 
07:30 Dimineața cu Răzvan 
și Dani 1130 jara Iu' Papură 
Vouă (r) 13:00 Ochi negri (r) 
1400 Jurnalul de prânz 1430 

' Papură Vouă 15:00 
problemei (r) 16:30 

Ochi negri (s) 1730 Naționala 
de bere 18:30 Jurnalul de 
seară 1920 Sport Național TV 
19:45 Jara Iu' Papură Vouă 
2000 Alergând după comoară 
(comedie, SUA 1992). 22:00 
Miezul problemei 2330 24 de 
ore Național Tv 00:30 Aten
tatorii (polițist, Italia, 2001) 
Ultima parte

10:00 Teleshopping 10:15 
Cristi Tabără pe ei (r) 1120 
Războiul domnițelor (f) 13:45 
Desene animate: Tazmania 
14:45 Misterele planetei 
albastre (s, r) 16:00 Doctorul 
de suflete (s) 17:00 Salvați- 
I pe Willy (aventuri, SUA, 
1993) 19:00 Doctorul de 
suflete (s) 20:00 în cel mai 
rău caz (d) 21:00 Născut DJ 
(s) 22:00 Lovitură fatală 
00:00 Cristi pe Tabără pe ei

07:30 Orizonturi europene 
08:00 Sport cu Florentina 
08:40 Călătorii în lumi para
lele (s, r) 09:40 Sunset Beach 
(s, r) 1040 Oamenii vorbesc 
(r) 11:30 Tele Ron 12:30 
Teleshopping 13:00 Garito (I) 
14:10 Teleshopping 14:45 
Garito (I) 16:05 Dragoste și 
putere (s) 16:45 Oamenii 
vorbesc 17:25 Trăsniți în 
NAT.O. (s) 1800 Focus 1900 
Camera de râs 19*30  Da sau 
nu. 20:00 Evadata (thriller, 
SUA, 1999) 22:00 Trăsniții în 
N.A.T.O. 22:30 Focus Plus 
23:30 Da sau nuOOOO 
Călătorii în lumi paralele

06:00 Realitatea de la 06:00 
06:45 Trezirea la realitate 
10:00 Realitatea de la 10:00 
11 HO Deschide lumea (r) 1130 
Realitatea bursieră 13:15 
Deschide lumea (r) 15:15 Rea
litatea medicală 16:00 Reali
tatea de la 16:0017.*1 5 Orașele 
României 17:45 Editorii 
Realității 1845 Realitatea zilei 
20:15 100% Cu Robert 
Turcescu 21 HO Realitatea de 
la 21:00 21:45 Bani
europeni/Români/Orașe/ Bani 
de buzunar 22:00 Cap și 
pajură 23:00 Politica, frate! 
2330 Știri 00:00 Realitatea de 
la 00:00

07:00 Viața dimineața 09:00 
Verissimo 10:00 Lumea 
cărților 10:15 Euromaxx 10:50 

’ Calendar ecumenic 11:00
Briefing 12:00 Emisiune reli
gioasă 13:05 Euromaxx (d) 
13:35 Fan X. 13:50 Jet Set 
14:35 Euroblitz: oamenii și 
politica 15:00 Teleshopping 
1535 Euroblitz: Jurnal euro
pean 17:00 Cuplul conjugal - 
Ori la bal, ori la spital! 18:00 
6! Vine presa! 20:00 Buletin 
de București (comedie, Româ
nia, 1982). După absolvirea 
Institutului Agronomic, tânăra 
Silvia caută să obțină un 
buletin de București 22:00 
Nașul 23:45 Știri

08:00 Vreme de război 
09:00 Mașini extreme 10:00 
Supraviețuire în condiții 
extreme 11:00 Mistere
12:00 Motociclete ameri
cane 13:00 Cazinouri ame
ricane 14:00 Vreme de 
război 14:30 Misiuni mărețe 
din cel de al Doilea Război
Mondial 15:00 Mașini 
extreme 16:00 Performanțe 
la superlativ 17:00 S-a 
născut un 4x4 18:00 Jafuri 
imposibile 19:00 Tehnologie 
extremă 20:00 Vânătorii de 
mituri 21:00 O pradă mor
tală 22:00 Vânătorii de 
mituri 23:00 Manevre pe 
scară mare 00:00 Motoci
clete americane
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• Scumpiri. De la 1 ianuarie, gazele vor 
costa mai mult cu peste 16%, iar curentul se 
scumpește cu două procente. Noile prețuri 
vor fi anunțate la mijlocul acestei luni. (C.P.)

• Moș Nicolae. Organizația Femeilor De
mocrate organizează azi, de la ora 10.00, la 
Spitalul Județean din Deva - secția nou-năs- 
cuți acțiunea «Bine ai venit pe lume». Eveni
mentul va avea loc cu prilejul sărbătorii de

• . Sf. Nicolae. Moșul va aduce un coș plin cu 
de toate pentru cei veniți pe lume odată cu 
începerea sărbătorilor de iarnă. (IJ.)

—■ ' —............... ‘ 11•ț

Piopui la cartur&nți _____ . ."1.1

Lukoil
Motorină Euro3' 3,22 lei/l
Benzină Premium 3,23 lei/l
Benzină fără plumb (Euroluk) 3,22 lei/l
Benzină Super Euroluk (98) 3,5 lei/l

Mol
Benzină fără plumb (98) 3,81 lei/l
Benzină fără plumb (95) 3,25 lei/l
Benzină cu Plumb (95 EcoPremium) 3,28 lei/l
Tempo Diesel 3,27 lei/l
Evo Diesel 3,47 lei/l

©MV
Benzină fără plumb 3,25 lei/l
Benzină Eco-Premium 3,28 lel/l
Benzină Super 100 3.95lei/l
Euro-motorină 3,27 lei/l
Super-motorină 3,47 lei/l

Petrom
Benzină fără plumb 3,21 lei/l
Benzină Eco Premium 3,24 lei/l
Benzină Top Premium (99+) 3,54 lei/l
Motorină Euro 3,19 lei/l
Butelii 37 lei
Autogas (GPL) 1,81 lei/l

•

Finanțare pentru investiții
■ Unele activități de 
investiții sunt susținute 
financiar de către stat 
în proporție de 75%.

Cura Păs__________________
dara.pMoinform media,re

Deva - Cheltuielile efectu
ate de către agenții econo
mici pentru implementarea și 
certificarea sistemelor de 
management de calitate și 
mediu sunt suportate de 
bugetul statului in proporție 
de 75 la sută. „în această cat
egorie de cheltuieli sunt 
incluse și cele care vizează 
dotarea și/sau modernizarea 
laboratoarelor de testare și 
etalonare existente, precum și 
acreditarea acestora; certifi
carea produselor și/sau obți
nerea etichetei ecologice pen
tru produse; organizarea și 
amenajarea în incinta opera

Costul mașinii aduse 
„de afară"
■ Pentru orice auto
mobil care este adus în 
România se plătesc 
anumite taxe.

Clara Păs______________________
clara.paielnformmedla.ro

Deva - Dacă autovehiculul ■ 
mașină nouă sau second-hand
■ este produs în UE, nu se mai 
plătesc taxe vamale, dar se 
percep alte taxe. Dacă aduci 
in țară o mașină second-hand, 
produsă în UE, ai de plătit 
TVA de 19% pe valoarea de
clarată în vamă și o acciză. 
Aceasta se stabilește în funcție 
de capacitatea cilindrică a

Utilajele achiziționate nu pot fl înstrăinate (Foto: T. Mânu)

torilor economici a unor 
spații de expoziții și/sau stan
duri de prezentare a produ
selor industriale; ori înregis
trarea și protejarea pe piața 
externă a mărcilor, desenelor 
și modelelor industriale ro
mânești”, a declarat senatorul 
hunedorean Viorel Arion. 
Pentru eficientizarea utili

mașinii și de combustibilul 
folosit. Acciza și valoarea în 
vamă sunt stabilite prin 
Ordinul Ministrului Finan
țelor Publice 687/2001.
Documente necesare

La intrarea în vama ro
mânească trebuie prezentat 
certificatul de origine Eur 1, 
care este eliberat de autori
tatea vamală din țara de ori
gine (Eur 1 nu are nici o 
legătură cu motorul Euro 2 
sau Euro 3). în plus, trebuie 
prezentate documentele de 
proprietate și cartea mașinii. 
La intrarea în țară, cel care 
aduce mașina sau proprietarul 
trebuie să ceară de la vamă 

zării fondului s-a prevăzut ca 
agenții economici să fie 
obligați să păstreze bunurile 
achiziționate pe durata nor
mală de funcționare. Dacă 
firmele nu respectă clauzele 
contractuale nu mai pot be
neficia de sprijin financiar în 
cadrul Programului lansat de 
Ministerul Economiei și Co

Pentru mașinile din UE plătiți TVA și accize (Foto: arhivă)

un document special - decla
rație vamală de tranzit. Aceas
ta este necesară până în 
momentul în care mașina este 
înmatriculată în România. în 
prezent, în România pot fi 
înmatriculate doar autove
hicule care sunt dotate cu 
motoare Euro 3.

Potrivit Ordinului 687, dacă 
aduci o mașină nouă de până 

merțului pe o perioadă de 24 
de luni și trebuie să restitu
ie integral sumele de care au 
beneficiat plus dobânzile afe
rente, în conformitate cu le
gislația în vigoare. Statul 
acordă susținere financiară și 
pentru alte categorii de -acti
vități, dar în proporție mai 
mică, de 30-65%.

la 1.400 cmc, valoarea acesteia 
în vamă va fi de 11.150 euro. 
Dacă e second-hand și are, de 
exemplu, 5 ani vechime, va
loarea în vamă este de 3.390 
euro.

O mașină nouă de până la 
2.000 cmc e vămuită la va
loarea de 17.394 euro, iar dacă 
are 5 ani vechime, valoarea 
scade la 5.218 euro.

Răspundem cititorilor
i a a * a . * b >• I A A 1 i a > ai â a a a a'a~ a- a ’a a a a a a

Se cere titlul de proprietate

companiei Ferrari, Luca 
Montezemolo, inspectează 

împreună cu ministrul italian al trans
porturilor, Pietro Lunardi, ultimul model 
Ferrari expus la Salonul Automobilistic de 
la Bologna. Expoziția va fi deschisă până 
în data de 11 decembrie. (Foto: f.pa>

Deva (C.P.) - Maria Poe- 
naru din satul Banpotoc 
susține că autoritățile locale 
amână nejustificat înmânarea 
titlului de proprietate pe 
terenurile agricole pe care le- 
a moștenit.

„Am făcut numeroase 
sesizări și am solicitat audi
ențe autorităților județene 
pentru ca aplicarea legii fon
dului funciar să fie făcută 
corect în cazul meu. într-un 
final am semnat procesul-ver- 
bal de punere în posesie, însă 
nici până acum nu am prim
it titlul de proprietate. Sunt 
nemulțumită că pentru recu
noașterea unui drept legalCursul valutar BNR * 06.12.200S

1 dolar 3,1231 lei
1 euro 3,6548 lei
1 liră 5,4065 lei
1 franc elvețian 2,3665 lei
100 forinți 1,4523 lei

Rubrică realizată de SVM IFB FIN WEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, 8. R, paris 0ângă QUASNQ, K: 221277.

niNUCTII BURSIERE
Societatea

> > J' J Ji’j J J i j aa*  J a J S

Preț Variație
închidere (lei/acț) (%)

1. SNPPETROM 0,4850 +0,21
2. SIF1 3ANAT-CR1ȘANA 2,2200 +0,45
3. TIV 1,2400 -3,88
4. BRD 14,100 -2,08
5. IMPACT 0,4390 +,13
6. SIC0MED 1,3500 -1,46
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,9450 -2,58
8. ROMPETRO 

RAFINARE (
L 0,1100 -1,79
RRC)

9. HABER 0,3600 +20
10. BCCARPAT1CA 0,5400 +0,93
11. DECEBAL 0,0089 0

Prețuri la imobile
Petroșani (I.J.) - Prețurile 

de pe piața imobiliară din 
Petroșani au explodat, atât la 
apartamente, cât și la spațiile 
comerciale. Astfel, o garso
nieră situată în zona centrală 
a orașului se poate cumpăra 
cu 300-400 milioane lei sau 
chiar mai mult, în funcție de 
dotări. Apartamentele cu 
două camere într-o zonă exce
lentă se ridică la sume ce 
depășesc 550 milioane lei. La 
trei camere, suma pe care 
clientul trebuie să o scoată 
din buzunar ajunge la 800 
milioane lei, iar un aparta
ment cu 4 camere poate trece 
de un miliard de lei. La mare 
căutare sunt și spațiile co
merciale: prețul este de 10 
euro/mp, iar la vânzare un 
spațiu de 100 mp costă 
aproape 1 mid. lei. 

trebuie să fac atâtea demer
suri, care implică eforturi 
financiare din partea mea”, 
ne-a spus hunedoreanca. 
Drept răspuns, primarul 
comunei Hărău, Petru Dălie, 
a declarat următoarele:

„Suprafețele de teren soli
citate se află deja în posesia 
Măriei Poenaru de circa 15 
ani. în ceea ce privește 
emiterea titlului de propri
etate, așteptăm să ne comu
nice hotărârea dumneaei, 
definitivă, în sensul că va 
respecta cele precizate în 
document și nu-1 va mai con
testa. Din acel moment se va 
urma procedura standard 

INSPIRAT, ALEGE

carteagalbena.ro

PRIMUL ANUAR 
DE AFACERI DIN ROMÂNIA

CARTE AGALBENĂ .

Sună acum la Teh 0254/71 2.3SS; 0788/&3^.2 J 6:
0788/633.861 : 0788/633.862

e-mail: unusalitalFe@comser.ro : unusalitaire@yahao.com

pentru întocmirea titlului”.
NOTĂ: C.L. vă răspunde. 

Scrisorile cititorilor noștri 
sunt bine venite, cu condiția 
să fie semnate și să aibă spec
ificate adresa și numărul de 
telefon al semnatarului (aces
tea din urmă nu vor fi publi
cate, fiind necesare doar pen
tru redacție). Nu se iau în 
considerare scrisorile ano
nime! Adresa noastră este: 
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 
37 A (clădirea Cepromin), 
specificați pe plic: „Cuvântul 
cititorului”. Scrisorile pot fi 
trimise și prin E-mail, la 
adresa:adrian.salagean@infor- 
mmedia.ro.

Speranță
Deva (I.J.) - Speranța 

de viață a românilor e 
sub 70 de ani, cu 10-15 ani 
mai mică decât în țările 
UE. în județ, fiecare al 
patrulea locuitor a stat 
câteva zile în spital într- 
un an. Alimentația nesă
nătoasă, stresul și sărăcia 
sub toate formele ei simt 
principalii factori care 
declanșează acele boli 
grave care-i ucid pe con
cetățenii noștri. Este vor
ba de bolile cardiovascu
lare, cancerele, bolile 
aparatului digestiv și cele 
ale aparatului respirator. 
Aceasta este concluzia la 
care a ajuns majoritatea 
medicilor.

Beri auA

clara.paielnformmedla.ro
carteagalbena.ro
mailto:unusalitalFe@comser.ro
mailto:unusalitaire@yahao.com
mailto:adrian.salagean@infor-mmedia.ro
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• Parcare. Spațiul ocupat de Piața agroali- 
mentară „Dunărea" din Hunedoara va fi 
transformat în parcare, urmând ca activi
tatea de comercializare a produselor, inclusiv 
cea en-gros, să fie mutată în Complexul 
Comercial, cu același nume, construit în 
vecinătate. (M.S.) portocalie!"• Asistenți. Consiliul Local Hunedoara a 
aprobat, pentru 2006, numărul asistenților 
personali pentru persoanele cu handicap 
grav din municipiu. Potrivit unei hotărâri a 
CL Hunedoara, 280 de asistenți vor avea 
încheiate contracte individuale de muncă, în 
baza legii, cu administrația locală. (M.S.)

• Odorizarea gazului. Distrigaz Nord - 
Suc. Deva anunță că în 7 decembrie se face ‘ 
odorizarea gazului metan, în tot județul, în 
scopul depistării eventualelor scăpări de 
gaze. Consumatorii care simt miros de mer
captan pot telefona la 227091, 222928 
(pentru Deva). (V.R.)

■ Președintele PSD 
declară că Ion Iliescu a 
trecut peste amărăciu
nea pierderii alegerilor.

Ioan Iercan, Daniel Albu

Dinozauri
Hațeg (M.S.) - Univer

sitatea București a de
venit, de ieri, adminis
tratorul Geoparcului Di
nozaurilor Hațeg, locul 
în care au fost desco
perite relicve de dinoza
uri pitici, instituția ur
mând să deruleze mai 
multe proiecte în scopul 
dezvoltării durabile a 
zonei. Geoparcul Dino
zaurilor are o suprafață 
de circa zece hectare, 
aici fiind descoperit un 
depozit de dinozauri pi
tici și, unicat, reptila 
zburătoare. în cadrul 
proiectului, Universita
tea București va elabo
ra un plan urbanistic al 
zonei, cu detalii arhi
tecturale clare pe care 
viitoarele construcții în 
zonă le vor avea obliga
toriu.

Licitație
Deva (D.l.) - Dorin 
Păran, vicepreședin
tele O Hunedoara, 
ne-a declarat că ieri 
au fost deschise pli
curile cu ofertele 
firmelor ce doresc să 
realizeze lucrările de 
reabilitare a Castelu
lui Magna Curia din 
Deva, ce va adăposti 
sediul Muzeului Civi
lizației Dacice și Ro
mane. „Din cele 
patru firme care au 
ridicat caietele de 
sarcini, au depus 
oferte doar două, 
una din Timișoara, 
alta din Suceava. 
Urmează procedura 
de evaluare a acestor 
oferte, urmând ca în 
10 zile să declarăm 
firma care a câștigat 
licitația", a mai spus 
vicepreședintele CJ 
Hunedoara.

Arad - Colegii noștri de la 
Adevărul de Arad, ziar ce 
face parte din trustul de presă 
Inform Media, au obținut, în 
exclusivitate, un interviu cu 
Mircea Geoană, președintele 
Partidului Social Democrat, 
interviu pe care, cu acordul 
lor, îl prezentăm și cititorilor 
din județul Hunedoara.

REPORTER: Mereu declarați 
că este pace în partid și, în 
mod repetat, apare câte un 
diferend pe diverse teme. 
Autor: Ion Iliescu. Care 
credeți că ar fi soluția dura
bilă pentru a-1 mulțumi pe 
Ion Iliescu?

Mircea Geoană: Doresc să vă 
anunț pe această cale că dl 
Ion Iliescu nu mai este 
nemulțumit. A avut o supă
rare puternică după Congres, 
firească, pe care am înțeles-o, 
dar acum dl Iliescu s-a 
alăturat echipei de conducere 
a PSD și lucrează pentru 
revenirea PSD la guvernare. 
Am avut o atitudine mai 
diplomată față de dl Iliescu și 
nu cred că am greșit. Spre

Se oprește apa în Deva
Deva (V.R.) - Miercuri, 7 decembrie, între 

orele 08.00 și 15.00, în Deva se oprește apa 
pe DN7, de la intrarea dinspre Sântuhalm 
până pe Str. Horia. Vor fi afectate: cartierul 
Gojdu; Str. Depozitelor, Progresul, Cuza- 
Vodă, Grigorescu și cele adiacente ei; 
punctele termice 4, 3, 2, 1, 26B, 22, 22A și 
obiectivele aflate pe traseul conductei (Gara, 
Billa, McDonald's, Brutăria Victoria, serele 
de la Stadion).

Cim Bl VIZITĂ

Mircea Geoană
Data nașterii: 14 iulie 1958
Starea civilă: căsătorit, doi copii.
Carieră politică: președinte PSD din 
aprilie 2005; ministru al Afacerilor 
Externe între 2000 și 2004; președinte 
în exercițiu al OSCE, în 2001; între 
1996 și 2000 ambasador al României 
în SUA. •
Studii: absolvent al Institutului Poli
tehnic București și al Facultății de Drept 
a Universității București; doctor în 
economie mondială la ASE.

(Foto: Adevărul de Arad)Mircea Geoană, președintele PSD

deosebire de li
derii acestei gu
vernări porto
calii de scandal, 
eu cred că sta
bilitatea politică 
este esențială 
pentru a face cu 
adevărat treabă 
în interesul oa
menilor.

R: De la Con
gres încoace, 
destui vă con
testă ca lider 
PSD. Ar trebui 
să găsiți o 
soluție prin 
care să vă 
impuneți în 
fața celor care 
vă contestă. 
Care ar fi 
soluția optimă 
pentru a 
atinge acest
scop?

M.G.: La Congres eu am 
câștigat cu mai mult de două 
treimi din voturi. E adevărat, 
a fost și o treime care nu a 
votat pentru mine și care, 
probabil, a păstrat anumite 
resentimente. Dar, dincolo de 
lucrurile care ne despart, în 
PSD sunt mai importante 
lucrurile care ne unesc. PSD 
se află acum într-o nouă 
etapă. Ne împrospătăm orga

nizațiile, pregătim un Nou 
Contract Social pe care îl vom 
propune României și inten
ționăm să dăm jos „minciu
na portocalie” care guver
nează de un an România.

R: Schimbarea în PSD 
încă se lasă așteptată. Ați 
putea să definiți ce ar 
însemna această schimbare 
radicală?

M.G.: Schimbarea radicală 
constă în democratizarea 
vieții de partid. Și acest lucru 
începe să fie vizibil. Vocea 
organizațiilor PSD începe să 
fie ascultată, să conteze, iar 
autoritarismul începe să fie 
înlocuit cu autoritatea reală 
bazată pe respect și rațiune. 
Schimbare radicală înseamnă 
și modernizarea mesajului 
partidului, dar și a modului 
în care ne formulăm mesajul 
și politicile.

Am început un program de 
Dialoguri Social Democrate în 
care discutăm cu partenerii 
sociali, cu oamenii, despre 

educație, despre locurile de 
muncă, despre sărăcie sa 
despre situația din sistemul 
de sănătate.

R: Ați cerut demisia 
președintelui Băsescu și a 
premierului Tăriceanu. Ce 
v-a determinat să recurgeți 
la această măsură?

M.G.: Cele cinci mari min
ciuni portocalii: minei na 
finanțării educației, minciuna 
reformei sănătății, minciuna 
unei mai bune protecții 
sociale, minciuna lupteMmi- 
corupție.

Alianța portocalie promitea 
că va fi un dușman neîmpăcat 
al corupției, în timp ce 
grupurile de interese înflo
resc la poarta Cotrocenilor și 
a Palatului Victoria, și min
ciuna încurajării mediului d 
afaceri. Oamenii de afaceri au 
fost de-a dreptul hărțuiți de 
schimbările repetate ale 
Codului Fiscal, care au provo
cat un adevărat haos în comu
nitatea de afaceri.

Ambulanță de tip SMURD, la Brad
■ CL.Brad va achizi
ționa, prin SALVITAL, o 
mașină pentru intervenții 
în caz de urgențe.

Brad (D.l.) - Autoritățile 
locale din Brad au semnat, 
ieri, alături de celelalte insti

tuții ce alcătuiesc Asociația 
SALVITAL, contractul de 
leasing pentru achiziționarea 
unei ambulanțe de tip 
SMURD. Primarul munici
piului Brad, Florin Cazacu, 
ne-a declarat că o asemenea 
achiziție era necesară în con
dițiile în care, mai ales în

ultima perioadă, au avut loc 
foarte multe accidente în zona 
Bradului. „Ambulanța va fi 
prevăzută cu toate dotările 
necesare pentru intervențiile 
rapide și descarcerare, în caz 
de accidente. Aceasta va 
deservi întreaga zonă de nord 
a județului, ea urmând a fi

localizată la sediul Detașa
mentului de Pompieri din 
Brad. în perioada următoare, 
Consiliul Local și Primăria 
din Brad vor organiza o bază 
specială pentru acest serviciu 
de descarcerare de tip 
SMURD”, a spus primarul 
Florin Cazacu.

din Hunedoara au participat la un curs de 
inițiere pentru realizarea actelor de 
prezentare antreprenorială. Acțiunea a fost 
organizată de Asociația „Teseract” Deva 
și finanțată de DJT Hunedoara.

(Foto: Ina Jurcone)

Prefectura Județulu. Hunedoara:
Dan Pricăjan, subprefect 10.00-13.00

/j- > > j’J’

Consiliul Județean Hunedoara:___ _
Dana Dan, secretar general 09.00-12.00

Primăria Municipiului Deva_____________________
Florin Oancea, viceprimar 09.00-12.00

Primăria Municipiului Orăștie _ ________ ____
Alexandru Munteanu, viceprimar 09.00-11.00

Cred că sunt la fel 
ca anul trecut.

Nici mai sărace, nici 
mai bogate. Totuși, 
nimeni nu se lasă 
fără să aibă ceva pe 
masă, mai ales de 
Crăciun. Sper că vor 
fi mai bogate la anul. 
Ana Toma,
Deva

Eu cred că românii 
au, în acest an, 

sărbători de iarnă 
mai bogate decât anul 
trecut. Totul depinde 
de punga fiecăruia, de 
ce a pus deoparte pen
tru a petrece bine 
sărbătorile.
Cristina MAcingu, 
Deva

Cred că sărbătorile 
acestui sfârșit de 

an sunt mai sărace 
decât în alți ani pen
tru toți românii. Toți 
cunoscuții mei se 
plâng de acest lucru 
și mulți fac 
sărbătorile acasă. 
Iulian Sitarii,
Deva

Sărbătorile de iarnă 
sunt, cu siguranță, 

mult mai sărace decât 
anul trecut. Le voi 
petrece toate acasă, 
alături de familie. 
Dacă eram necăsăto
riți, ne distram pe 
cinste de sărbători! 
Ana - Maria Wotsch, 
Deva

Să fim realiști! Cum 
să fie în acest an * 

mai bogate? Și anul f 
trecut au fost sărace 
și anul acesta sunt tot 
sărace. Dâr românul 
știe să petreacă și 
când are mult și când 
are mai puțin.
Doru Betea, 
Deva



Dezinteres pentru CJ futsal
■ Doar 10 echipe s-au 
înscris la ediția 2005- 
2006 a Campionatului 
Județean de Futsal.

ClPRIAN MARINUȚ__________________
ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - La tragerea la sorți 
a celei de-a patra ediții a 
Campionatului Județean de 
Futsal, desfășurată, ișri, la 
sediul Asociației Județene de 
Fotbal Hunedoara, s-au pre
zentat doar 10 echipe, număr 
în scădere față de edițiile 
anterioare.

“Trebuia să mai vină alte 
patru formații din municipiul 
Hunedoara, dar au dovedit 
neseriozitate și au renunțat”, 
preciza Doru Toma, secre
tarul AJ Fotbal.

“Suntem singurul județ din 
țară cu trei echipe divizio
nare. Există o mediatizare 
foarte bună a acestui sport la 
nivelul județului, însă entuzi
asmul celor care și-ar dori să 
se înscrie în campionat e 
afectat de probleme financia
re”, afirma președintele exe-

SPORT

FC CIP a făcut deseori spectacol la Sala Sporturilor George Mara (Foto: Traian Mânu)

LJBK;

• Record de cartonașe. în meciurile din 
cadrul etapei a XV-a, ultima a turului ediției 
2005/2006 a Diviziei A, s-a înregistrat cel 
mai mare număr de cartonașe roșii din acest 
sezon, opt. Precedentul record se înregis
trase în etapa a X-a și era de șase cartonașe 
roșii. (C.M.)

• Alegeri la FRG. Candidații la alegerile 
pentru conducerea FRG pot opta pentru o 
singură funcție, a stabilit, ieri, Comitetul 
Executiv, astfel că fostul gimnast Marius Ur
zică va trebui să decidă dacă se va înscrie în 
cursa pentru postul de președinte sau în cea 
pentru postul de vicepreședinte. (C.M.)

Cartaș-în lot, dar n-a jucat
Deva (C.M.) - Partida de debut a națio

nalei României la Campionatul Mondial din 
Rusia a început cu o veste bună pentru su
porterii echipei Cetate Deva, întrucât fanii 
deveni au aflat că lidera echipei Cetate, 
Carmen Cartaș, a fost reținută în lot pen
tru meciul cu Argentina. Antrenorul Gheor- 
ghe Tadici a decis să nu le folosească con
tra sud-americancelor pe Steluța Luca și 
Luminița Huțupan, considerând că este un 
meci ușor, și a trecut-o pe foaia oficială pe 
Carmen Cartaș, însă nu i-a oferit devencei 
și șansa de a intra în teren. România n-a 
jucat strălucit, dar a învins, cu scorul de 31- 
15 (17-7), debutând astfel cu dreptul. într- 
un alt meci din grupa D, Ucraina a învins 
echipa Camerunului, cu scorul de 34-23. 
România i* *a  juca, marți, în al doilea meci 
din grupă, în compania Camerunului.

Cwintul Uber Iți oferiptenH 
de mHioane:

• centrală termică
• week- end în 23, 24, 25 decem

brie, la cabana Floare de Stâncă din 
Munții Retezat (pensiune completă, 
inclusiv masa de Crăciun)

• televizor color
Cum poți participa?
Fă-ți un abonament pe trei luni sau 

prelungește-ți actualul abonament cu 

încă trei luni, pânâ la data de 20 
decembrie și intră alături de noi în 

anul 2006!
Trimite-ne o copie xerox după chi

tanță, la 0.P. 1, C.P. 3, Deva, depu
ne-o în cutiile speciale Cuvântul Liber, 
sau vino cu ea chiar la redacție. Toate 

chitanțele vor participa la concurs.
Abonamentul pe mai multe luni îți 

aduce mai multe șanse de câștigi
Unde te poți 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, sună la 
numărul de telefon 211275, interior

Devenii, pe podium, la lupte

Valentina Elisei Ardeau, fosta

■ Reprezentanții sec
ției de lupte a CSS De
va au obținut trei me
dalii la Cupa României.

ClPRIAN MARINUȚ__________________
ciprian.marlnut@infominiedia.ro

Deva - Trei dintre cei pa
tru sportivi ai secției de lupte 
de la CSS Deva care au par
ticipat, în perioada 2-4 de
cembrie, la Târgoviște, la edi
ția 2005 a Cupei României la 
juniori au reușit să urce pe

Jiul, la turneul final
Petroșani (C.M.) - Echipa 

de juniori născuți în anul 
1995 a clubului Jiul a ocupat 
locul I în cadrul turneului zo
nal al competiției „Memoria
lul Gheorghe Ola”, desfășurat 
în perioada 1-4 decembrie la 
Mediaș, obținând calificarea la 
faza națională. Formația antre
nată de Ionuț Stelescu a obți
nut patru victorii, din tot atâ
tea meciuri disputate, învin
gând campioanele județelor Al

jucătoare a U. Remin Deva care activează 
acum la o echipă din Serbia, a marcat, ieri, 
primul gol al echipei naționale a României la 
Campionatul Mondial din Rusia.

(Foto: Traian Mânu)

Cups Hnmtniai-HEliltel fi observatori

București (V.N.) - Mâine, 7 decembrie, de la ora 13.00, 
pe terenuri neutre, sunt programate meciurile din sfer
turile de finală ale Cupei României-Samsung ia fotbal, lată 
programul meciurilor și oficialii delegați:
Tg Jiu ( lion „Municipal"):
Petrolul Ploiești (B2) - Poli Timișoara
arbitru: Sorin Corpodean (Alba lulia); arbitri asistenți: Nico- 
lae Marodin, Adrian Vidan (ambii București); arbitru de 
rezervă: Codruț Nicoâră (Râșnov) ________________ _
observatori: Alexandru Boc (București), Vasile Avram 
(București)________________________________________________
Mogoșoaia (Cenfrul Național Academia de Fotbal): 
Jiul Petroșani - Farul Constanța
Augustus Constantin Vâlcea); Cristian Nica (Ploiești), I 
Ionel Popa (Pașcani); Adrian Stănescu (București) 
Dumitru Mihalache, George lonescu (ambii București) 
Focșani (șțadionJVIilcov"): _______ _________
Poli lași - Rapid București
Ionică Serea (Focșani); Marcel Savaniu (Sibiu), Eduard 
Dumitrescu (Pitești); Marius Martiș (Focșani) ______
Corneliu Costinescu (Bacău), Dan Petrescu (București)
UriȚcem -stadion „Tineretului"):___________________
Oțelul Calați - FC Național București
Cristian Balaj (Baia Mare); Octavian Șovre (Oradea), Florin 
Buzărnescu (Craiova); Daniel Decă (Brăila)________________
Nicolae Pantea (București), Marcel Lică (Constanța)

< _....................   '... -I

CM cu imnuri
Leipzig (MF) - Meciurile 

din cadrul Cupei Mondiale din 
2006 vor începe cu intonarea 
imnurilor naționale, dar nu 
vor fi folosite „baloanele inte
ligente”, a declarat, ieri, la 
Leipzig, președintele FIFA, 
Joseph Blatter. „Sunt de acord 
să se cânte imnurile naționale 
înainte de meci, dar trebuie să 
reușim ca în aceste momente 
să păstrăm calmul, așa cum se 
face la minutul de reculegere”, 
a declarat Joseph Blatter. Pre
ședintele FIFA a anunțat că, 
miercuri și joi, se va reuni CE 
al FIFA, care va elabora o se
rie de sancțiuni pentru a în
cerca să pedepsească lipsa de 
respect în timpul imnurilor la 
CM-2006.

Victorie la scor
București (MF) - Șahtior 

Donețk, antrenată de Mircea 
Lucescu, a învins, ieri, cu 
scorul de 3-0, formația FC 
Harkov, într-un meci contând 
pentru etapa a XVIII-a a cam
pionatului Ucrainei. Golurile 
au fost marcate de Brandao 
'23, '52 și Timoșciuk '57. La 
Șahtior, Flavius Stoican a fost 
integralist și a primit un car
tonaș galben în minutul 81, în 
timp ce Răzvan Raț a fost ti
tular, fiind înlocuit în minu
tul 58 cu Șevcuk. 

cutiv al FC CIP, George 
Mara, care este reprezentan
tul cluburilor de futsal din 
România în Comitetul Exec
utiv al FRF, pentru a expli
ca numărul mic de echipe 
înscrise în CJ.
Campioanele la start

Trei dintre echipele care s- 
au înscris în campionat sunt 
formațiile secunde ale clubu
rilor divizionare FC CIP (Di
vizia A), Quasar (Divizia B) și 
Dava Deva (Divizia C) care au 
și câștigat în această ordine 
primele ediții ale Campiona
tului Județean de Futsal. For

podium. Cea «nai bună per
formanță a obținut-o Oliver 
Spaniol la categoria 60 kg 
care a cucerit medalia de aur 
și trofeul Cupa României.

Oliver Spaniol s-a format la 
CSS Deva unde este pregătit 
de Doru Ailincăi, dar acum 
are dublă legitimare la Steaua 
și CSS Deva. Celelalte medalii 
ale CSS Deva âu fost obținute 
de Alina Pogăcean și Vlad 
Colda, ambii antrenați de 
Cosmin Văcărașu.

Alina Pogăcean (categoria 
51 kg) a avut din nou ghini

ba, Sibiu, Brașov și Garaș Se
verin. Juniorii unicei divizio
nare A din județ vor participa 
la turneul final care se va des
fășura între 14-18 decembrie. 

Runittalale Haini.. •_____ ...____
Jiul Petroșani - FC Brașov 3-1
Jiul Petroșani - FC Sibiu 2-0
Jiul Petroșani - FCM Reșița 3-2
Jiul Petroșani - Apulum 4-0

CONCURS

mațiile Guler, Star, Olimpic 
și Eti Dual reprezintă agenți 
economici, Gloria Geoagiu 
provine din Divizia D, AS 
Hanzi e o formație de juniori, 
iar AS Transilvania e echipa 
liceenilor de la Colegiul Teh-

Etapa I, 17-18 decembrie
Gloria Geoagiu - ETI Dual Deva 
Star Deva- AS Hanzi Nonprofit Deva 
Transilvania Deva - Guler Deva 
Olimpic Simeria - Dava II Deva
Quasar II Deva - FC CIP II Deva

on și a fost învinsă la dife
rență minimă de campioana 
națională, obținând doar me
dalia de bronz, iar Vlad Col
da a realizat un rezultat bun 
pentru palmaresul său, cu
cerind bronzul la categoria 66 
kg.

A patra sportivă a CSS 
Deva prezentă la acest puter
nic concurs la care au par
ticipat luptători de la peste 
35 de cluburi din țară, Că
tălina Ciorobâtcă, antrenată 
de Suraj Moravan, s-a clasat 
pe locul V.

Volan de F1 dăruit Papei
Vatican (MF) - Președin

tele Ferrari, Luca Cordero 
di Montezemolo, i-a dăruit, 
luni, Papei Benedict al XVI- 
lea volanul unui monopost 
de Formula 1 pilotat de 
Michael Schumacher. Preșe
dintele Ferrari a fost primit, 
luni, în audiență, de Papa 
Benedict al XVI-lea. 

nici rudele acestora de gradele I și II.

8811, persoană de contact Cristina 

Picoiu.
Regulament:
La acest concurs nu pot participa 

angajații SC Inform Media S R L. și

nic cu același nume. Lotul de 
arbitri care va conduce par
tidele acestei întreceri este 
format din Edy Kovacs, Alin 
Cîrstoiu, Daniel Haidiner, 
Sorin Ciotlăuș, Cosmin Dan- 
ciu și Florin Anca.

Etapa a ll-a, 7-8 ianuarie 2006
Eti Dual Deva - FC CIP II Deva 
Dava II Deva Quasar II Deva 
Guler Deva - Olimpic Simeria
AS Hanzi - Transilvania Deva___
Gloria Geoagiu - Star Deva

FC CIP joaca cu 
juniorii

Deva (C.M.) Echipa 
secundă a vicecampioa- 
nei naționale la futsal, FC 
CIP Deva, care s-a înscris 
la startul Campionatului 
Județean de fotbal în sală 
este formată din juniori. 
„Simt fotbaliști tineri ca
re sunt în atenția clubu
lui nostru, de la care do
rim să acumuleze experi
ență”, afirma Paul Grecu, 
vicepreședintele FC CIP.

Pe volanul respectiv se 
află dedicația: „Benedict al 
XVI-lea, pilotul creștină
tății”. „Un monopost este 
dificil de condus, include 
multă tehnologie”, i-a expli
cat Montezemolo Papei, 
care a făcut, apoi, o paralelă 
cu „complexitatea condu
cerii Bisericii”.

Extragerea va avea loc, la sediul 
redacției, în data de 21 decembrie.

Numele câștigătorilor va fi publi
cat în paginile ziarului din data de 
22 decembrie.

Succes!

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
mailto:ciprian.marlnut@infominiedia.ro
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• A 13-a victorie. Austriaca Alexandra 
Meissnitzer, 32 de ani, a câștigat duminică 
proba de slalom super-uriaș de la Lake 
Louise (Canada), aceasta fiind cea de-a 13-a 
sa victorie în cadrul Cupei Mondiale femi
nine la schi alpin. Dubla campioană mondi
ală din anul 1999, a fost înregistrată cu tim
pul de 1 min, 21 sec, 73/100. (MF)

• Securitate. Elicoptere și avioane de luptă 
vor fi mobilizate pentru a garanta securi
tatea și a împiedica orice atac terorist, de 
genul celui din 11 septembrie 2001, cu 
ocazia Jocurilor Commonwealth-ului, care 
vor avea loc în Australia, la Melbourne, între 
15 și 26 martie 2006. (MF)

Romario
golgheterul

Brasilia (MF) - Ata
cantul echipei Vasco da 
Gama, Romario, consi
deră că a realizat o per
formanță importantă de
venind golgheterul cam
pionatului Braziliei la 
vârsta de 39 de ani, du
pă ce a înscris două go
luri în meciul cu Pa
rana, scor 3-1, din ulti
ma etapă. „Astăzi este 
o zi specială pentru 
mine. Am realizat o per
formanță mare, aceea de 
a deveni, la vârsta mea, 
golgheterul unui campi
onat atât de important”, 
a spus Romario, care a 
înscris 22 de goluri în 
ediția de campionat 
încheiată duminică.
Romario i-a devansat în
clasamentul celor mai 
buni marcatori pe Rob
son, atacant al echipei 
Paysandu, care a mar
cat 21 de goluri, ’și
Oscar 
Tevez 
(Corinthi
ans, 20 de 
goluri).

(Foto: EPA)Romario

Nuța Olaru
(Foto: EPA)

Marato
nul Las 
Vegas 
New York (MF) - 
Atleta română Nuța 
Olaru a ocupat locul 
4 în maratonul de la 
Las Vegas (Nevada), 
fiind cronometrată 
pe clasica distanță de 
42,195 km cu timpul 
de 2 h, 32 min, 18 
sec. Victoria a revenit 
mexicancei Adriana 
Fernandez, în 2 h, 31 
min, 54 sec, care s-a 
ales cu 50.000 de 
dolari, fiind urmată 
de rusoaica Galina 
Bogomolova, cu 
același timp (premi
ată cu 25.000 dolari), 
în timp ce pe trei s-a 
situat poloneza 
Dorota Gruca, 2 h, 
31 min, 55 sec. La 
masculin, victoria i-a 
revenit kenyanului 
Stephen Kiogora.

ECltipa de 
tenis a
Croației a 
câștigat Cupa 
Davis, pentru 
prima oară în 
istoria sa, 
impunându-se 
cu scorul de 
3-2 în fața Slo
vaciei, 
duminică la 
Bratislava. 
Punctul deci
siv a fost 
realizat de 
numărul 2 
croat, Mario 
Ancic, ocu
pantul locului 
22 în ierarhia 
ATP, care a 
dispus cu 7-6, 
6-3, 6-4 oe slo
vacul Michal 
Mertinak, în 
cel deal 
cincilea meci 
al finalei.

(Foto: EPA)

» Mm
ii r»
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Lopez Caro (Foto: EPA)

Antrenor „provizoriu"
■ Juan Caro este noul
antrenor al Realului, 
după demiterea brazi
lianului Luxemburgo.

Madrid (MF) - Antrenorul 
brazilian al echipei de fotbal 
Real Madrid, Vanderlei Lu
xemburgo, a fost demis și 
înlocuit „provizoriu” cu Juan 
Ramon Lopez Caro, tehni
cianul formației Real Madrid 
B (care evoluează în divizia 
secundă), a anunțat duminică 
seara gruparea din capitala 
Spaniei. Luxemburgo 53 de

ani, a sosit la Real la finele 
lunii decembrie 2004 și a 
petrecut mai puțin de un an 
pe banca tehnică a „galacti
cilor”.
Groparul lui Luxemburgo

Soarta brazilianului a fost 
decisă, practic, de înfrângerea 
suferită pe teren propriu de 
Real Madrid în fața „eternei 
rivale” FC Barcelona (0-3), pe 
19 noiembrie. După acest 
eșec, fanii lui Real i-au cerut 
demisia la fiecare meci dis
putat de Beckham și coechi
pierii săi. Lopez Caro, 42 de

ani, antrenează echipa a doua 
a clubului Real Madrid din 
2001. El este al șaselea 
antrenor din „era” Florentino 
Perez, dar nu va petrece, 
probabil, prea mult timp pe 
banca „galacticilor”, con
ducătorii grupării din capita
la Spaniei având în vizor mai 
mulți antrenori renumiți, 
printre care italianul Fabio 
Capello (Juventus Torino), 
suedezul Sven-Goran Eriks
son, selecționerul Angliei, și 
spaniolul Rafa Benitez, de la 
campioana Europei, FC Li
verpool.

„S-a judecat cu două măsuri"

Del Bosque, primul în sondaj
București (MF) - Tehnicianul Vicente del 

Bosque ocupă primul loc în preferințele 
celor 82.760 de participanți la un sondaj de 
opinie realizat de cotidianul Marca, referi
tor la postul de antrenor principal al echipei 
Real Madrid. în urma demiterii lui Van- 
derlei Luxemburgo, la Real Madrid interi
matul este asigurat de Juan Ramon Lopez 
Caro. Del Bosque, care a antrenat echipa 
Real intre 1999 și 2003, a obținut 20,88% din 
totalul voturilor.
Și Mourinho?

Cotidianul AS notează că pentru postul 
de antrenor al echipei Real Madrid există 
trei candidați: Wenger, Capello și Mourin
ho. „Va fi dificil ca Jose Mourinho să fie 
convins să iși părăsească regatul de pe 
Stamford Bridge: mai are patru ani de con
tract, câștigă șapte milioane de euro anual 
și patronul ii respectă deciziile”.

■ Deși a pierdut parti
da, Hagi și-a felicitat 
jucătorii pentru efortul 
făcut.

București (MF) - loan An- 
done, antrenorul echipei 
Dinamo București, a declarat 
după meciul câștigat cu Poli 
Timișoara (1-0), în ultima 
etapă a Diviziei A-Burger la 
fotbal, că „a fost o partidă 
extrem de grea, în condițiile 
în care am jucat joi în Cupa 
UEFA și am dat totul. Dacă 
aveam prospețime marcam 
mai repede și câștigam la 
scor. Victoria este indis
cutabilă. Echipa mai bine 
pregătită a câștigat”.

Antrenorul dinamovist a 
criticat faptul că Rapid și-a 
amânat jocul cu Jiul Pe
troșani: „Nu este normal ca 
unele echipe să-și amâne 
meciurile. Nu înțeleg aseme

nea lipsă de respect, cică 
pregătim primăvara euro
peană. în Anglia se joacă 
patru meciuri într-o săptă
mână, dar când este etapă 
este pentru toată lumea. Și 
noi pregătim primăvara asta 
europeană. Și eu doream să 
joc sâmbăta viitoare cu Poli”.
Fără polemică

Gheorghe Hagi a spus că la 
meciul cu Dinamo „s-a jude
cat cu două măsuri”, însă s-a 
arătat mulțumit de evoluția 
jucătorilor săi: „Am avut 
ocazii, dar s-a judecat cu două 
măsuri. Nu vreau să fac 
polemică, dar este mare pă
cat. Nu am nici un dubiu la 
penalty-ul din ultimele cinci 
minute la McKain și car
tonașul roșu pentru fault la 
Găldeân. Vreau să-mi felicit 
jucătorii pentru acest meci, 
pentru efortul pe care l-au 
făcut pe un teren foarte greu.

Gheorghe Hagi (Foto: epa)

Meritam mai mult, dar am 
făcut și greșeli, la eliminarea 
lui Mansour, care a dezechili
brat meciul. Avem foarte 
multe de învățat, asta le-âm 
spus și jucătorilor”, a declarat 
Gică Hagi.

Campionilor
București (MF) - Azi și 

miercuri sunt progra
mate partidele din etapa 
a șasea, ultima a gru
pelor Ligii Campionilor 
europeni la fotbal, jo
curile urmând să înceapă 
de la ora 19,45. Nu mai 
puțin de 10 echipe au 
asigurată calificarea pen
tru optimile de finală ale 
competiției, Inter Milano, 
Chelsea Londra, Liver
pool, Bayern Munchen, 
Juventus Torino, Ajax 
Amsterdam, Arsenal 
Londra, FC Barcelona, 
Olympique Lyon și Real 
Madrid. în schimb, doar 
Betis Sevilla și Rosen
borg Trondheim au sigu
ranța locului 3, care le 
oferă posibilitatea să con
tinue competiția în Cupa 
UEFA.

Condoleezza Rice și Nadia
■ Secretarul de Stat 
american Condoleezza 
Rice va fi întâmpinată 
marți de Nadia.

Washington (MF) - Această 
informație a apărut în ediția 
electronică de luni a cotidi
anului The New York Times. 
Faptul de a fi întâmpinată la 
aeroport de o vedetă locală în 
vizitele oficiale pe care le 
întreprinde a devenit un obi
cei pentru Rice, explică The 
New York Times. La Tokyo, 
ea a fost întâmpinată de un 
luptător de sumo și a părut

puțin speriată când acesta a 
făcut gestul de a o îmbrățișa. 
Aceste evenimente care ies 
din rutina normelor diplo
matice sunt rezultatul unei 
strategii deliberate, potrivit 
colaboratorilor lui Rice.

Cea mai mare parte a unei 
vizite oficiale este lipsită de 
atractivitate pentru populație, 
așa că Rice „încearcă întot
deauna să întâlnească oameni 
și să participe la evenimente 
cu care oamenii obișnuiți se 
pot identifica”, explică Jim 
Wilkinson, unul dintre prin
cipalii asistenți ai secretaru
lui american de Stat.
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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, Deva, zona piața centrală, etaj 
intermediar, balcon mare închis, parchet, 
contorizări, 55 mp,.preț 980 milioane lei. Tel. 
0726/710903.

• Deva, Bdul Decebal, decomandate, reparti
toare, gaz contorizat, gresie, faianță, etaj 6, 
lângă farmacie, preț 1,300 mid. lei, negociabil. 
Tel. 217413,229783.

• Soneria, parchet, centrală termică, mobilă de 
bucătărie, etaj intermediar, preț 520 milioane lei. 
Tel. 0720/5057J1,0721/446708.

• Deva, M. Kogălniceanu, circuit, contorizări, 
interfon, îmbunătățiri, prețul pieței. Telefon 
215526.

• etaj 1 plus 2 camere la parter, zona Magazinul 
Tineretului, prelată pentru terasa completă, 
dozator de bere 2 capete și răcitor, negociabil. 
Tel. 0723/514133,218450,235570 după ora 19.

• modificat, amenajat la cheie, centrală termică, 
termopan, parchet, gresie, faianță, uși în interior 
glisante, zona Uzo Baican, liber, preț 65.000 ron, 
negociabil. Tel. 0746/609615.

• 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.

• gresie + faianță in baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizări, lavabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)

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

• dec, parchet, bucătărie modificată, totul 
contorizat, zona Minerului, preț 820 mii. neg.,tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)

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

• etaj 2, decomandate, repartitoare, contorizări, 
boxă balcon, luliu Maniu, preț 110.000 ron, tel. 
223400,0741/120722,0721/436384. (Casa Betania)

• zona Astoria, semidec., parchet, contorizări, 
balcon, etl, s 51 mp, preț 850 mii. lei, neg. Tel. 
718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)

• zona teatni, parchet, jaluzele exterioare, 
semidec, et. intermediar. Preț 350 mii., neg. Tel. 
718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)

• zona Scărișoara, semidecomandate, 
apometre, balcon, instalații sanitare noi, 
acoperit cu izolație italiană preț 720 milioane lei. 
Tel. 235208,0721/985256 (Rocan 3000 SRL)

• zonă centrală etaj intermediar, decomandate, 
st 55 mp, modificat, termopan, centrală termică 
parchet, faianță mobilă de bucătărie, bine 
întreținut, peț 1,200 mid. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)

• zona AL Streiului, semidecomandate, centrală 
termică termopane, mobilat, ușă metalică 
acoperit cu izolație italiană balcon închis, preț 
650 milioane lei, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)

• zona Bălcescu, 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 Liliaaiiui. dec., contorizări, ocupabil 
imediat preț 990 mii., neg., tel. 0745/253662. 
(Evrika)

• zona Bălcescu Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, 
contorizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc., 
preț U mid., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika) .

• zona Progresul, et. intermediar, dec., multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat, ocupabil imediat, preț 95.000 RON, neg., 
tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• urgent zona Al. Streiului, centrală termică et. 
intermediar, dec., îmbunătățiri, preț 510 mii., 
neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• oferim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)

• zona Gojdu, et. 2, din cărămidă bine întreținut 
preț 850 mit, neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

• Ocazie! Urgent zona Al. Streiului, decoman
date, hol mare, central, etaj intermediar, 
centrală termică Ocupabil imediat! Preț: 
37.000Ron. Tel: 211587,0745/253662. (Evrika)

• zona Bejan, bloc turn, nu ultimul etaj dec., 
contorizări, preț 36000 RON, tel. 224296, 
0788361782. (Garant Consulting)

• zona Bțjan semidec., contorizări, et. 1, 
ocupabil imediat preț 50000 RON, negociabil, tel. 
224296,0788361782. (Garant Consulting)

• zona Zamfirescu, et. 2, dec., contorizări, 
balcon, suprafața 50 mp, baie cu geam, preț 
30.000 euro, tel. 0745-367893. (Garant Consulting)

• In zonă centrală etaj 3 din 4, contorizări, 
neamenajat bloc cărămidă liber, exclus credit, 
preț 980 milioane lei. Tel. 0745/640725, 206003. 
(Ag. Mimason)

• foarte wgent, în spate la Banca Transilvania, 
etaj 2, sdec., baie amenajată contorizări, liber, 
accept credit, preț 650 milioane lei. Tel. 
0745/640725,206003. (Ag. Mimason)

• urgent, In zona Sala Sporturilor, modificat, 
baie amenajată contorizări, liber, preț 590 
milioane lei, neg. Tel. 0745/159608, 206003. (Ag. 
Mimason)

• zona Împăratul Traian, etaj 2, sdec., neame
najat 2 balcoane, 50 mp, contorizări, gaz 2 
focuri, preț 31.000 euro. Tel. 0745/159608,206003. 
(Ag. Mimason)

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

• foarte urgent, motiv de emigrare, sdec.; 
balcon închis, bucătărie modificată 2 focuri gaz, 
etaj 2, Zamfirescu, preț 820 milioane lei, neg. Tel. 
0742/019418. (Ag. Prima Invest)

• urgent, dec, 2 balcoane, parchet gresie, 
faianță zugrăvit recent etaj 4 din 7, zona 
Decebal, ocupabil imediat, preț 1,1 mid. lei, neg. 
Tel. 0742/019418. (Ag. Prima Invest)

• urgent, dec. Deva, zonă ultracentrală etaj 
intermediar, 55 mp, balcon închis, parchet, 
interfon, contorizări complete, preț 1,1 mid. lei. 
Tel. 0726/710903. (Ag. Prima Invest)

• urgent, Deva, Bdul luliu Maniu, dec, 55 mp, 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, preț 960 
milioane lei, neg. Tel. 0722/564004. (Ag. Prima 
Invest)

• sdec, contorizări, etaj intermediar, gresie, 
faianță uțent! preț foarte bun, 690 milioane lei. 
Tel. 0740/126029. (Ag. Prima Invest)

• dec, etaj 1, piață, centrală termică parchet, 
gresie, faianță, 2 balcoane, 57 mp, preț 1,4 mid. 
lei, neg. Tel. 0740/210780. (Ag. Prima Invest)

• urgent, Deva, zona Centrofarm, etaj 1, 
contorizări, preț 690 milioane, lei. Tel. 
0726/710903. (Ag. Prima Invest)

• dec, balcon, contorizări, fără îmbunătățiri, 
etaj 2, zona Lido, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0740/210780. (Ag. Prima Invest)

• dec, balcon închis, contorizări, bucătărie 
modificată, etaj 4, Bdul Decebal, preț 1,2 mid. lei, 
neg. Tel. 0740/210780. (Ag. Prima Invest)

• zona piață, parter, bloc de cărămidă, parchet, 
apomâtre, gaz 2 focuri, interfon, ocupabil 
repede, preț 100.000 lei tel. 0723-251498,232808 
(Fiesta Nora)

• zona BduL Dacia, etaj 2, vedere în față, 
parchet, gresie, faianță, amenajat recent, preț 
77.000 lei, se acceptă plata în 2 rate, tel. 0745-
302200.232808. (Fiesta Nora)

• zona Decebal ■ Lido, etaj intermediar, dec., 60 
mp, termopan, centrală termică, balpon închis, 
parchet gresie, faianță, baie și bucătărie mare, 
vedere spre Cetate, foarte urgent preț 130.000 
lei negociabil, tel 0723-251498,232808. (Fiesta 
Nora)

• zona Zamfirescu, fără modificări, apometre, 
gaz 2 focuri, parchet, faianță, baie mare, 
interfon, vedere spre parc, preț 85.000 lei neg. 
Tel. 0745-302200,232808 (Fiesta Nora)

• zona Zamfirescu, dec., 60 mp, 2 balcoane, 
vedere în 2 părți, etaj intermediar, modificat la 
bucătărie, ușă metalică, în curs de renovare, tel. 
0723-251498 232808 (Fiesta Nora)

• zona centrală, dec., bloc tip vilă, loc de 
parcare, balcon mare, termopane, 50 mp, zonă 
liniștită, merită văzut preț 125.000 lei, tel. 0788-
165702.232808. (Fiesta Nora)

• zona Decebal, dec., 60 mp, 2 balcoane, 1 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 LihacuM, dec., parter, vedere în 2 părți, 
ușă nouă, fără modificări, gresie, faianță, preț 
115.000 lei, tel. 0745-302200,232809. (Fiesta Nora)

• zona Decebal dec., etaj intermediar, vedere la 
părculeț, bine întreținut, apometre, parchet, 
gresie, faianță, ușă metalică, preț 115.000 lei, 
neg. Tel. 0723-251498 232808 (Fiesta Nora)

• zona Liliacului, dec., fără modificări și 
amenajări, balcon mare, vedre în 2 părți, preț 
100.000 lei, tel. 0745-302200,232809. (Fiesta Nora)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• Deva, zonele Gojdu, Progresul, G. Enescu, 
centrul vechi. Tel. 0723/992790,213837 seara.

• zonă bună, nu contează starea, de preferat et 
intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• urgent Deva, zonă bună, plata imediat. Tel. 
215212. (Ag. Prima Invest)

• zona Decebal 1 Decembrie, Ion Creangă, 
Neptun, etaj intermediar, turn maxim etaj 6 dec., 
cu / fără amenajări, se oferă preț bun cu plata pe 
loc chiar azi, este- urgent- nu ezita, tel 0723- 
251498 0745-302200. (Fiesta Nora)

• zona Dada, semidecomandate, parter, st 45 
mp, parchet, repartitoare, interfon la scări bine 
întreținut preț 800 milioane lei, negociabil. Tel. 
235208 0721/985256. (Rocan 3000 SRL)

• foarte urgent et 3, zona Minerului, cu centrală
* termică în garanție, parchet laminat, gresie, 

faianță, ocupabil în timp scurt, preț 77.000 RON, 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)

• zona Micul Dallas, de lux, et. 2, cu garaj și 
boxă, suprafață mare, baie superamenajată (cu 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg., tel. 0745/253662. (Evrika)

• zona L Creangă, et 3, superamenajat și finisat 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră, 
preț 64.000 euro, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• zona G. Enescu, et. 1,98 mp, bine împărțit
dec., hol mare central, gaz 2 focuri, parchet fără 
amenajări de ultimă oră, preț 1,29 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662. (Evrika) . >

• zona Zamfirescu, et. 1, bloc de cărămidă, 
centrală termică, gresie, faianță, ocupabil 
imediat. Preț: 129.000 RON. Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• Hunedoara, semidec, zona OM+gară, CT, et
1 (la bloc tip vjlă). Preț 120.000 RON, neg. Tel. 
718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)

• zonă centrală, balcon închis, bine întreținut, 
boiler, ideal pentru privatizare. Preț 750 mii., neg. 
Tel. 718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)

• zona Bălcescu, dec., balcon, contorizări, preț 
130.000 RON, tel. 0740013971. (Garant Consulting)

• zona Minerului amenajări modeme (geam 
termopan, gresie, faianță, CT etc), preț90.000 lei 
RON neg., tel. 0740013971. (Garant Consulting)

• urgent dec, balcon închis, 2 băi, parchet 
contorizări, ocupabil imediat etaj 3, zona piață, 
preț 38000 euro, neg. Tel. 0742/019418 (Ag. 
Prima Invest)

• urgent Deva, zonă bună, etaj 3, parchet 
balcon, centrală termică, preț 800 milioane lei, 
neg. Tel. 215212. (Ag. Prima Invest)

• sdec, contorizări, etaj intermediar, zona 
Gojdu, Deva, 2 balcoane, parchet, preț 13 mid. 
lei. Tei. 0740/126029. (Ag. Prima Invest)

• zona Dorobanți bloc nou, etaj 3, dec., 98 mp. 
centrală termică, parchet, 2 băi, 2 balcoane, ușă 
nouă, preț 142.000 lei neg., tel. 0723-251498, 
232809. (Fiesta Nora)

• zona Gojdu, etaj 2, bloc de cărămidă, neame
najat, fără modificări, contorizări apă, gaz, 
repartitoare de căldură, balcon mare închis, bine 
întreținut vedere în 2 părți, preț 118000 lei, tel. 
0723-25498,232808. (Fiesta Nora)

• zona Gojdu, balcon mare închis, centrală 
termică, parchet bine întreținut în camere și 
holuri, gresie, faianță, bucătărie modificata, 
ocupabil imediat preț 135.000 lei, tel. 0745- 
302200,232808 (Fiesta Nora)

• tn Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă se poate și fără gaz, tei. 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 1300 
mid., neg. Tel. 718833,745374,0740-130413,0720- 
542223. (Partener-Hunedoara)

. • zonă centrală 2 camere, bucătărie, hol, baie, 
gresie, faianță centrală termică tavane false, 
spoturi, sc 80 mp, st 453 mp, garaj, grădină, 
curte, anexe, preț 2,600 mid. lei. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)

• zonă centrală P+l, 4 camere, 3 bă, 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 Pare, 4 camere, 3 bă, bucătărie 
modernizări (centrală termică gresie, faianță 
parchet), curte, grădină preț 400.000 RON, nego
ciabil, tel. 0740013971. (Garant Consulting)

• In zona Casei de Cultură 3 camere, hol, baie, 
bucătărie, curte, garaj, grădină construcție 1970, 
solidă cu planșeu, suportă extindere, sc 146 mp, 
st 535 mp, preț 115.000 euro, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)

• In zona Călugăreni, construcție D+P, cu 2 
camere, bucătărie, baie, hol, pe nivel, parchet 
gresie, faianță, centrală termică curte, st 320

I mp, preț 120.000 euro, neg. Tel. 206003,230324. 
(Ag. Mimason)

• In zona Judecătoriei, construcție bună dar 
modestă o cameră hol, baie, bucătărie, garaj 
foarte mare care poate fi transformat în camere, 
curt®, gaz, apă canalizare, preț 1,6 mid. lei, ușor 
neg. Tel. 206003,230324. (Ag. Mimason)

• în zonă centrală, 2 camere, hol, baie, 
bucătărie, curte, grădină st 500 mp, pretabil 
firmă preț 78.000 euro, neg. Tel. 206003,230324. 
(Ag. Mimason)

• zona Ion Creangă, Deva, 3 camere, baie, 
bucătărie, apă gaz, canalizare, curte și grădină 
st 600 mp, preț 2,1 mid. lei. Tel. 0726/710903. (Ag. 
Prima Invest)

• Deva, 3 camere, curte și grădină S ■ 1310 mp, 
preț 2.500.000.000 ROL Tel. 0746-225726; 0254- 
213050. (Casa Majestic)

• zona Călugăreri, 3 camere, bucătărie, centrală 
termică beci, curte betonată (fără grădină), an 
construcție 1983, s 100 mp. 200.000 RON, neg. Tel. 
0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Vând garsoniere (19)

Cumpăr casă (14)

Vând ap. 3 camere (05) Cumpăr ap. 3 camere (06)

• urgent casă cu grădină Deva sau Simeria, 
plata imediat. Tel. 215212. (Ag. Prima Invest)

• bloc nou, etaj 3, decomandate, 98 mp, centrală 
termică, parchet, 2 băi, 2 balcoane, preț 142.000 
ron. Tel. 0745/302200,232808.

• decomandate, zona Dorobanți, etaj 3,2 băi, 2 
balcoane, 96 mp, parchet, centrală termică, preț 
1,35 mid. lei. Tel. 0726/710903.

• Deva, Dada, decomandate, contorizări, gresie, 
faianță, parchet, modificări, stare foarte bună, 
ne/mobilat, preț negociabil. Tel. 0722/493526.

• Deva, zona Dorobanți, etaj 2,2 băi, un balcon, 
contorizări, parchet faianță, lavabil alb. Tel. 
0724/363700.

• urgent amenajat, 2 holuri, baie cu geam, 
parchet, gresie, faianță, contorizări, liber, preț 
75.000 ron, negociabil.Tel. 0745/164633.

• urgent centrală termică, termopane, parchet 
gresie, faianță, lavabil, modern amenajat etaj 2, 
Zamfirescu, preț 1,320 mid. lei, negociabil. Tel. 
0726/043786.

• urgent etaj intermediar, balcon, contorizări, 
repartitoare, bloc de cărămidă, ocupabil 
imediat, zona Bălcescu, preț 117.000 ron, nego
ciabil. Tel. 0745/888619,227661.

• etaj 3, decomandate, centrală termică proprie, 
geamuri termopan, gresie, faianță, finisaje 
moderne, Minerului, preț 30.000 eurg, neg., tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)

• 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)

• tn Deva, zonă bună, dec., cu sau fără 
amenajări, se oferă prețul pieței, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând case de vacantă (15)

• P+l cu terasă în stațiunea Geoagiu Băi și VW 
Golf 1993, stare perfectă, preț convenabil. Tel. 
0254/241044.

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

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

5. Tel, două puncte 6. Prefix șl număr 
de telefon

01 - Vând ap. 1 cameră 

02 - Cumpăr ap. 1 cameră 

03 ■ Vând ap. 2 camere

04 - Cumpăr ap. 2 camere 
06 ■ Vând ap. 3 camere 

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

00 - Cumpăr ap. 4 camere 

09 - Vând ap. 5,6 camere

10 - Cumpăr ap. 5,6 

camere
11 - Vând ap. la casă

12 - Cumpăr ap. la casă

13 - Vând case, vile

14 - Cumpăr case
15 - Vând case de vacanță

16 - Cumpăr case de vacanță
17 ■ Vând case la tară

13 - Cumpăr case la țară

19 - Vând garsoniere

20 - Cumpăr garsoniere

21 - Vând terenuri

22 - Cumpăr terenuri
23 - Vând locuri de veci

24 ■ Cumpăr locuri de veci
25 - Vând spații comerciale

26 - Cumpăr spații comerciale

27 ■ Vând alte imobile
28 - Cumpăr alte imobile
29 - Imobile chirii
30 - Imobile schimb

31 - Vând finanțe
32 ■ Cumpăr finanțe
33-Asocieri
34 - Oferte împrumuturi
35 ■ Solicitări împrumuturi

36 - Auto românești - 
Vânzări

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

și agricole
41-Moto-velo
42 - Piese, accesorii
43-Garaje
44 - Auto - Cumpărări

45 - Auto - Chirii
46 - Auto - Schimb
47 - Mobilier șl interioare
48 - Televizoare
49 • Audio-video, antene și

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

52 - îmbrăcăminte, încălță

minte, articole sport
53 - Materiale de 

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

reviste
56 - ElectroCasnice

- Plante și animale, 
agroalimentare

58 - Medicamente, 
instrumente medicale

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

muncă
74 ■ Oferte locuri de muncă

Vând ap. 4 camere (07)

CUM RARA
ACUM 

un calculator

un notebookd^^B 
■ctei°

si primești ia alegere
2 seturi complete 
de lecții interactive

• Deva, zona Gojdu, 100 mp, 2 băi, amenajat 
ireproșabil, centrală termică. Tel. 0720/670305.

• Deva, zona pieței centrale, centrală termică, 
parchet lavabil, interfon, ocupabil imediat Tel. 
233473,0723/712388

• foarte urgent decomandate, etaj 1,2 băi, 2 
balcoane, centrală termică, 112 mp, bloc 
cărămidă, fără intermediari. Te1. 0788/497895, 
228775.

• dec, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt 
centrală termică, preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)

• 2 băl 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat, parchet loc rezervat pt. mașină, preț 
1,400 mid., neg., tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)

• ocazie! 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 39.500 euro, neg. Tel. 
718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)

• zonă centrală, st 100 mp, decomandate, etaj 
intermediar, centrală termică, 2 băi, balcon, 
parchet în camere, ușă nouă, bloc din cărămidă, 
garaj sub bloc, preț 75.000 euro. Tel. 235208 
0724/620358. (Rocan 3000 SRL)

• zonă bună, decomandate, st 90 mp, 2 băi, 2 
balcoane, 2 boxe, contorizări, fără îmbunătățiri, 
etaj intermediar, preț 1350 mid. Lei. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000 SRL)

• zona Ion Creangă, et 2, decomandate, 
contorizări, preț negociabil, tel. 0740/013971. 
(Garant Consulting)

• zona Bălcescu, et. intermediar, amenajări 
moderne (gresie, faianță, parchet geam 
termopan. centrală termică) cu garaj, oreț 45.000 
euro neg, tel. 0740/013971. (Garant Consulting)

• zona Avram lancu, transformat în 3 camere, 
etaj intermediar, amenajări moderne (geam 
termopan, CT, gresie, faianță, parchet, etc), preț 
60000 RON, telefon 0740013971. (Garant 
Consulting)

Vând case la țară (17)

• 3 camere mari, Hunedoara, Boș, pivniță garaj, 
grădină 20 ari, acces facil DJ, gaz, apă preț 900 
milioane lei, taxe incluse. Tel. 711277,740367.

• 3 camere, fântână pomi, 24 ari grădină preț 
negociabil, Chimindia, nr. 16. Tel. 0726/074084.

• 3 camere, hol, cămară beci, curte mare, 
dependințe 2 camere, în comuna Dobra, sat 
Făgețel, la 2 km de la șosea. Tel. 0724/065448

• casă 2 camere, hol, bucătărie, terasă grajd, 
diferite anexe, preț 720 milioane lei, negociabil. 
Accept 2 rate, sat Sântandrei, nr. 113 A. Tel. 
236655,0742/218375,0252/392629.

• casă mare cu anexe gospodărești (curte 500 
mp, în Sibișelu Nou). Tel. 0747/279766.

• 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)

• Deva, zonă centrală etaj 3, decomand; 
parchet, balcon, contorizări, preț 700 milio; 
lei. Tel. 0726/710903.

• urgent Deva, Dacia, decomandate, f 
amenajări, preț 38000 ron. Tel. 0740/013971.

• stare bună în tleva, preț 450.000 mii., 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)

• etaj intermediar, st 47 mp, balcon me 
parchet, contorizări, repartitoare, 22 Decemb 
preț 87.000 ron, tel. 223400, 0742/0052 
0721/577366. (Casa Betania)

• etaj 1, dec., balcon închis, contorizări, vedi 
la stradă Zamfirescu, preț 75.000 ron, tel. 2234 
0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)

• etaj 2, dec., gresie, faianță apometre, Dac 
Deva, preț 58.000 ron, tel. 223400, 0742/0052 
0721/577366. (Casa Betania)

• 2 buc, zona 22 Decembrie, suprafață mare, 
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupabile imedi 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/6601 
(Evrika)

• oferim pt vânzare, în Deva, în zone și la preț 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• zona Micro 6, bucătărie, baie, ușă ștej 
cabină duș, boiler. Preț 260 mii, neg. Tel. 7188 
745374, 0740-130413, 0720-542223. (Partenc 
Hunedoara)

• zona Dorobanți etaj intermediar, decoma 
date, 47 mp, 2 balcoane, gresie, faianță, toi 
contorizat, preț 860 milioane lei. Tel. 23521 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL) ,

• zona Gojdu, etaj Intermediari 47 mp, dec 
mandate, parchet, bine întreținută preț 8 
milioane lei.) Tel. 235208,0721/985256. (Roc< 
3000 SRL)

• zona Eminescu, etaj intermediar, balei 
închis, apometre, gaz contorizat, bir 
întreținută preț 550 milioane lei. Tel. 23520 
0721/985256.(Rocan 3000 SRL)

• zona Decebal dec, contorizări, pachet, balcc 
închis. Preț 23.000 euro. Tel. 224296,078836178 
(Garant Consulting)

• luliu Maniu, et intermediar, sdec, suprafal 
30 mp, baie și bucătărie, balcon, termopan 
conotrizari, preț 17.000 euro, tel. 0745-36789 
(Garant Consulting)

• cont 1 dec, buc., baie, balcon mare, suprafaț 
peste 35 mp, zona Liceul Auto, preț discutabi 
tel. 0741-154401, 227542 seara. (Garar 
Consulting)

• zona B-dul Decebal, et. 7, dec, amenaja 
21.000 euro, tel. 0745-367893. (Garant Consulting

• dec, etaj intermediar, contorizări, Deva, zori 
Dacia, preț 440 milioane lei. Tel. 0740/126029. (A{ 
Prima Invest)

• zona Lido, etaj intermediar, dec, făr; 
modificări, parchet, gresie, faianță vedere spr 
Cetate, preț 75.000 lei, tel. 0745-302200,232801 
(Fiesta Nora)

• zona Gojdu, etaj 3, dec, parchet, gresie 
faianță geamuri și uși noi, contorizări, ocupabil 
astăzi, preț 40.000 lei, tel. 0745-302200, 232888 
(Fiesta Nora)
• zona Eminescu, bloc de cărămidă vedere li
stradă confort 1, etaj 2, dec, balcon mate 
parchet, gresie, faianță renovată recent 
contorizări, preț 80.000 lei, tel. 0745-302200 
232808 (Fiesta Nora) V

• zona Zamfirescu, 40 mp, etaj 1, parchet 
gresie, faianță ușă metal nouă apometre, gaz; 
focuri, repartitoare, bine întreținută preț 78.001 
lei, sau schimb cu apartament 2 camere zona 
Gojdu, piață central, se oferă diferență tel. 0723- 
251498,232^38. (PlKtaNora)

• zona Zamfirescu, dec., balcon închis, centrală 
termică termopan peste tot, parchet, gresie, 
faianță renovată recent preț 85.000 lei, tel. 0723- 
251498,232808 (Fiesta Nnra)

Cumpăr garsoniere (20)

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

• in Hunedoara, zona I. Creangă zona teatru. 
Tel. 718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)

Vând terenuri (21)

Cumpăr case la țară (18)

• casă modestă dar locuibilă în zonele Dva,
Simeria, Șoimuș, Călan, Certej. Tel. 0720/670305.

• intravilan DN7, ieșire Mintia pe dreapta, fs 55 
m, st 7300 mp, posibilități de extindere. Tel. 
0727/761713.

• intravilan In Băcia, 3800 mp, preț 5 euro mp 
sau schimb cu garsonieră în Deva. Tel. 
0722/161644.

Concurs de desene 
în Cuvântul liber

Geografie 
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Vând case, vile (13)

• Simeria, Str. Hunedoarei, nr. 8. recent reno
vată. reamenajată. 2 camere, bucătărie, baie, 
centrală pe gaz, curte cca 5.000 mp. preț nego
ciabil. Tel. 0744/778823,0265/264979.

• urgent 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
laminat, centrală, curte, grădină. Simeria, zonă 
bună, preț 1.200 mid. lei. Tel. 0721/446708. 
0720/505771.

• urgent Simeria. zonă foarte bună, 5 camere, 
centrală termică curte, grădină sau schimb cu 
garsonieră plus diferență, preț 1,500 mid. lei. Tel. 
0721/446708,0720/505771.

; Cea mai reușită carta poștală va fi felicitarea de Crăciun a ziarului nostru 
Premii șl mențiuni pentru fiecare categorie de concurenți.

i Lucrările premiate - publicate în ziar

Goridiții: desene originale, dimensiunea; 1O/1S cm, trimise până in 6 
decembrie

Categorii de concurs: preșcolari - școlari mici; elevi de gimnaziu; pentru 
Liceul „S. Toduță": școlari, elevi de gimnaziu. Se pot trimite una sau mai 
multe desene (picturi) având ca temă Sărbătoarea Crăciunului.

Trimite canea poștală de Crăciun pe adresa ziarului Cuvântul liber: Deva, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A Nu uita să ne scrii numele tău, vârsta (clasa) și 
localitatea. Re plic menționează: „Cartea poștală de Crăciun" Dacă locuiești 
în Deva poți aduce desenele ia redacție (în clădirea CEPROMIN, parter, la 
Viorica Roman). Numele premlanțllar vor apărea in ziarul nostru de joi, 8 
decembrie. Câștigătorii vor fi ptemiați cu prilejul vernisării expoziției din
data de 9 decembrie, la Galeriile de Artă „Forma" Deva.

RECLAME CONCURS
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■ lOparceleterenaSOO mp, zona Căprioara. Tel. 
«254/211124.

'• 230# mp teren intravilan în Deva, Str. Alunului, 
'zonă agrement, case vacanță. Tel. 227242.

• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură, ambele 
localitatea Toțești Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă, titlu și CF, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.

• Intravlan pentru construcție casă în Șoimus, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poartă 
Tel. 0746/029058,220269.

• intravlan, 3600 mp, în Băcia, toate facilitățile, 
apă, canalizare, gaz, curent, preț 5 euro mp, iară 
intermediari. Tel. 0724/388452.

• brtravlan, 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.
• Mravian, Oteștfe, 2,18 ha, utilități în apro
piere, drum acces betonat preț negociabil. Tel. 
0727/062553,0254/243503.

• intravlan, Șobnuș, loc de casă 1000 mp și 
grădină 9000 mp, toate utilitățile, preț 16.000 
euro. Tel. 0726/710903.
• lac de casă Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, apă 
gaz, curent loc drept zonă liniștită parcelabil, 
preț 10 euro mp. Tel. 0723/005657.

• iigant, extravlan, 145 ha, fs 60 m, teren drept 
zona Uroi și 3200 mp, fs 12 m, în Cristur, preț 1 
euro mp și 3 euro mp. Tel 0742/290024.

• Mravian, totmucțla Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi
ness)

• zona Sknerla, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)

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

• ama Dada, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)

• Intravlan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg, tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)

• Intravlan, te zonă industrială st 7860 mp, front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trafb la 150 metri, apă curentă în spatele 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg., tel. 
223400,0740/914688 0721/577366 (Casa Betania)

• intravlan, la DN7, în zonă Industrială st 
150000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces 
din 2 părți, zona Sîntandrei, preț 12 euro/mp. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688  (Casa Betania)

• 140 parada, 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)

• intravlan, In Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228 0721/577366. (Casa Betania)

• Mravian, In 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)

• Mravian, 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 pared*  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)

• Mravian, In 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)

• Mravian, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228 (Casa Betania)

• Mravian, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)

• Mravian la DN 7, în zonăindustrială 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)

• Intravlan, la DN7, Deva, st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania)

• Mravian ai 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)

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

• ocazM pa DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)

• 100t mp, Deva, zona Cetății. Preț 15 euro/mp. 
Tel. 718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)

• zona SânUiaM, st 85.000 mp, fs 200 ml, acces 
din 2 părți, utilitățile sunt In apropiere, la DN 7, 
ideal pentru construcții case, preț 25 euro mp. 
Tel. 235208 0724/620358. (Rocan 3000 SRL)

• zonă bună intravilan, st 5100 x 3, apă gaz, 
curent, canalizare pe teren, fs 75 ml, acces auto, 
ideal pentru construcții case, panoramă extra
ordinară preț 33 euro mp. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)

• zonă bună intravilan, st 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 Sântuhabn, st = 3000 mp, FS = 50 ml 
(ieșire la DN 7) facilități (apă gaz, curent), preț 
16 euro/mp, tel. 074003971. (Garant Consulting)

• pe DN7, intravilan, 15950 mp, cu fs 80 m, zona 
fabrica de biciclete, preț 25 euro mp. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)

• zona N. Grigorescu, loc de casă cu o 
construcție modestă, 810 mp, fs 15 m, gaz, apă,, 
canalizare pe teren, preț 30.000 euro, neg. Tel. 
0745/159573. (Ag. Mimason)

■ In Bălaia, extravilan, 1200 mp, fs 7- 8 m, 
pretabil stupărie, preț 150 milioane lei, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)

• In zona Vulcan, 600 mp, PUZ aprobat, zonă 
rezidențială, fs 20 m, preț 19 euro mp. Tel. 206003. 
(Ag. Mimason)

• Intravilan Deva, 750 mp, fs 27 m, str. M. 
Eminescu, apă, gaz, curent, canalizare, preț 
atractiv. Tel. 0722/564004. (Ag. Prima Invest)

• Simeria, ii 2900 mp, utilități, gaz, curent, apă la 
150 metri distanță. Preț 4 euro mp. Tel. 
0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

• $ântandreL8T.25OO mp, fs 13 mp, utilități: apă 
curentă, gaz, curent electric, preț 12 euro/mp, 
negociabil, Tel. 0746 - 225.726; 0254/213005. (Casa 
Majestic)

• Criatw, St 6000 mp, utilități: gaz, curent elec
tric, în apropiere. Preț: 2 euro/mp, negociabil, 
Tel. 0746 - 225.726,0254/213050. (Casa Majestic)

• Dava, Str. Prelungirea Depozitelor, s 3549 mp. 
Preț 6 euro/mp. Tel. 0746-225726; 0254-213050. 
(Casa Majestic)

Cumpăr terenuri (22)

• Rapolt, împrejurimi, cu apă curentă, curent 
electric, eventual gaz metan, acces la șosea, 
minimum 5000 mp. Tel. 0720/400446.

• teren Mravian, extravilan, pădure. Tel. 
0720/670305.

Vând spații comerciale (25)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care define poziția de lider in publicarea de ziare 
«i servicii Internet in vestul Austriei, In nord-estul 
Ungariei, cât «1 In județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

• hală pa DN 7, Deva, 720 mp, construcție nouă, 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 m, toate 
utilitățile, acces la DN7, preț neg., tel. 
0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusiness)

• zona L Creangă, 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg., tel. 0741/070106,0726/195925. 
(Imob Eurobusiness)

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

• zona 22 Decembrie, st 210 mp, termopane, aer 
condiționat, grup sanitar, tavane false, acces din 
două părți, vad foarte bun, preț vânzare 250.000 
euro fix. Tel. 235208 0724/620358. (Rocan 3000 
SRL)

• zona Sala Sporturilor, 30 mp, amenajat, 
convector, liber, preț 650 milioane lei, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)

• zona PoWa Județ, 35 mp, amenajat, 
funcționabil de 10 ani, vad foarte bun, preț 38000 
euro, neg. Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason) -

• iigant apatiu producție Deva 42 mp, apă, gaz, 
curent preț 6000 euro, neg. Tel. 0722/564004. (Ag. 
Prima Invest)

Imobile chirii (29)

angajează

operator calculator
Condiții:

• cunoștințe PC (Word, Excel)
• cunoștințe minime de contabilitate
• dinamism și seriozitate
• abilități de comunicare

Oferim:
• salariu atractiv și bonuri de masă
• posibilități de training
• un loc de muncă modem și sigur
• atmosferă deschisă alături de un colectiv tânăr

• Închiriez apartament 3 camere, (situat 
deasupra ASIROM), termopan, contorizări, liber, 
pe termen lung, gigacalorimetru. Tel. 
0722/545715.

• ofer apte închiriere apartament 2 camere 
central, Cluj Napoca Tel. 0744/570044, 
0254/211479 seara

• ofer apra închiriere camere mobilate în vilă, 
regim hotelier, saună, mic dejun inclus, preț 2 
milioane lei/zi. Tel. 0740/210780.
• P+l,4camere, scară interioară, living 45 mp, 2 
băi, centrală termică, pivniță garaj, piscină 
curte, grădină zona telecabină ideal locuință 
sediu, acceptăm colaborare. Tel. 249047, 
0721/192684.

• 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 garaonierâ dec, mașină de spălat, arat,, 
frigider, mobilă nouă 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 garaonieră mobilată zonă centrală 
complet mobilată zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994 (Casa Blanca)

• ofer ganonierâ mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/lună tel. 221001, 

0742/375994. (CasaBlanca)

• ofer cămară în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheftufeli, 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 
imobiliară Iris)

• garsonieră semlmobiată contorizări, zonă 
bună preț 100 euro, negociabil, tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)

• ap 2 cam., stil occidental complet mobilată și
utilată CT, termopane, 2 tv color, preț 300 euro, 
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția
imobiliară Iris)

• ap. 2 cam. complet mobilat, contorizări, 
amenajat modem, aragaz, frigider, zonă bună 
preț 150 euro, tel 0722/209906; 0723/829060. 
(Agenția imobiliară Iris)

• ap. 2 cam., dec, complet mobilat mașină 
spălat, dormitor complet, preț 150 euro, nego
ciabil, tel. 0722/209906; 0723/829060.(Agenția 
imobiliară Iris)

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

• ap3 camere, semidecomandate, nemobilat 
contorizări, preț 120 euro, negociabil, tel. 
0722/209906; 0723/829060.(Agenția imobiliară 
Iris)

• ofer spațiu comercial, zona Dacia, 55 mp, 
amenajat preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)

• ofer apatiu 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. 
(Casa Betania)

• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)mobilat pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• ofer vilă supermobilată cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt. cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• se oferă garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva, 
(ne)mobilat prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)

• zona Mărăști, garsonieră etaj intermediar, 
termopane, cu îmbunătățiri, contorizări, 
mobilată ocupabilăimediat, 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 480 m, acces Tir, parcare, preț 5 
euro mp plus tva, negociabil. Tet. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000 SRL)

• zona Caraglale, 2 camere, mobilat, mobilă 
nouă CT, balcon, preț 350 $/lună tel 
0745/367893. (Garant Consulting)

• zona Zamlkescu, garsonieră et. 2, mobilată și 
utilată preț 25 euro/zi, în regim hotelier, (chel
tuieli incluse), tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting).

• zona Progresul, 2 camere, mobilat, preț 110 
euro/lună telefon 0745-367893. (Garant 
Consulting)

• zonă bună garsonieră decomandată ame
najări modeme, mobilă și utilități, preț 100 
euro/lună tel. 0740/013971. (Garant Consulting).

• în cartier Dacia, 25 mp, amenajat frumos, 
gresie integral, corttorizări, pretabil cabinet, 
internet, birouri, ocupabiI din 1 decembrie 2005, 
preț 150 euro/lună Tel. 0745/640725. (Ag. 
Mimason)

• pe DN 7, cu acces direct, 70 mp, gresie, grup 
sanitar, centrală termică termopan, pretabil 
cabinet, sediu, depozit, preț 450 euro/lună neg. 
Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)

• In zona Liliacului, 50 mp, pretabil depozit, 
căldură apă trifazic, preț 150 euro/lună Tel. 
0745/164633. (Ag. Mimason)

• cameră frigorifică 20 mp, cu spații de acces, 
spațiu tampon, spațiu total 90 mp, preț 4 euro 
mp. Tel. 0740/173103. (Ag. Mimason)

• pentru pretențioși apartament 3 camere, dec., 
cu garaj sub bloc, in Deva, Cuza Vodă preț 450 
euro, neg. Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)

• ofer spre închiriere ap.2camere Deva, mobilat 
complet, contorizări, preț 100 euro/lună Tel. 
0722/564004. (Ag. Prima Invest)

• ofer pentru închiriere garsonieră complet 
mobilată în Deva, preț 90 euro/lună Tel. 
0721/055313. (Ag. Prima Invest)

• apartament 2 camere, zona Decebal, etaj 2, 
dec., vedere la bulevard, centrală termică 
recent amenajat, parchet, gresie, faianță 
aragaz, frigider, ideal pt. locuit, sediu firmă 
birouri, preț 250 euro/lună neg., pe termen lung, 
tel. 0723-251498,232 808 (Fiesta Nora)

• apartament, Str. Minerului, decomandate, 2 
camere, etaj 2, centrală termică mobilat. Preț 
100 euro/lună Tel. 0746-225726; 0254-213050. 
(Casa Majestic)

• garsonieră Deva, Dorobanților, complet 
mobilată și utilată s 44 mp. Preț IOC euro/lună 
negociabil. Tel. 0746-225726,0254-213050. (Casa 
Majestic)

• In cartierul Progresul. Ofer prețul pieței. TeL 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)

Auto românești (36)

• vând Dada 1310, motor în 5 trepte, af 1991, 
servo frână preț 32 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/267397,0254/224026.

• vând Dada Logan Ambience 1,4 MPI, af 2005 
aprilie, culoare albă sau schimb cu hfetiz. Cielo 
sau Dacia plus diferență, preț 5500 euro. Tel. 
0723/270348.

S.C. TRIDENT TRANS TEX S.R.L. 
organizează interviu, la HYPERMAKET DEVA, str. 
Mihai Eminescu, în datele de 07.12 .2005 și O8.Î2. 
2005 pentru ocuparea următoarelor posturi:

-lucrător comercial la vitrină asistată 
-manipulant

Informații suplimentare ia telefon 0726/111245. S

• vând foarte urgent Dacia papuc, 2 locuri, af 
1998 preț foarte avantajos. Tel. 0722/663724, 
0720/043573.

• vând Dada 1310 TLX, af 1986,5 trepte, RT iulie 
2006, stare bună de funcționare, preț 800 euro, 
Fizeș, comuna Băița, nr. 56, tel. 0727/374838.

Auto străine (37)

• vând Opel Astra Caravan 2001TDI, stare foarte 
bună geamuri și oglinzi electrice, 4 airbag, 
închidere centralizată actala zi, preț 8200 euro. 
Tel. 0724/428559,0723/400612.

• vând Peugeot 406 HDI, af 2001, climatronic, 
oglinzi electrice, computer bord, cotieră halo- 
gene, radio cd, 6 boxe, senzor, recent adusă preț 
8400 euro, negociabil. Tel. 0727/761713.

’• vând Renault Safrane 2,1 TD, af 1994, central, 
geamuri și oglinzi electrice, jenți AL 15", cass, 
boxe, nr. Franța, preț 2300 euro. Tel. 0723/227569.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând 2 motoare electrice trifazice, 2800 
rot/min, de 5 kw și 8 kw, preț negociabil. TeL 
248340.

• vând dreular manual electric Bosch SPK 54, 
haion și pompă frână Ford Fiesta, pompă frână 
Dacia 1310, cuzineți etc, butelie aragaz, tv color 
german. Tel. 260570.

• vând redresor cu tensiune și curent variabil, 
preț negociabil. Tel. 218186.

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

Vând garaje (43)

• ultracentral preț 355.000.000 ROL, negociabil,
Tel. 0746 -225.726,0254/213050. (Casa Majestic)

Chirii garaje (45)

• închiriez garaj la casă pentru autoturism, pe 
timp de iarnă. Tel. 213908.

Mobilier și interioare (47)

• vând birou lemn masiv, 80 ron, canapea exten
sibilă 200 ron. Tel. 0726/613054.

• vând foarte ieftin mobilier furnir nuc, 
bibliotecă mare, bibliotecă mică masă6scaune, 
recamier, oglindă cuier fier forjat, dulap. Tel. 
221328,0744/705595

• vând mobilă de bucătărie cu sertare și masă 
120 ron, fotoliu cameră 55 ron, mașină cusut 
Ileana 95 ron, negociabil. Tel. 223045.

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

• vând pătuț copil. Tel. 212180.

• vând urgent mobilă de sufragerie, măsuță, 
dulap 2 uși, bibliotecă mașină de spălat 
automată Diamant 550, preț 4 milioane lei. Tel. 
0740/317313.

Televizoare (48)

• vând tv Panasonic, amplificator Pioneer și 
JVC. Tel. 0745/253413,218234 seara.

• vând urgent tv color, diag. 50 - 70 cm, ■"ifefitti;t 
mărci, second hand, preț negociabil, asigur 
garanție. TeL 0721/652573.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând video în stare foarte bună plus 6 casete, 
preț 250 ron, negociabil. Tel. 235198

Aparate foto si telefonice 
(50)

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, așteptăm CV-urile 
dumneavoastră până la data de 13 decembrie 2005. 
Numai persoanele selectate vor fi contactate pentru interviu. 
CV-urile se vor aduce la sediul redacției din 
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A sau se vor 
trimite prin fax: 218.061, sau prin e-mail: 
laura.contra@informmedia.ro.
Persoană de contact: Laura Contra. 
teL 0721/513875,
E-mail: laura.contra@informmedia.ro

(35610)

• vând telefon Nokia 6600, cameră foto, video, 
meniu în limba română card suplimentar 
memorie, preț 145 euro, negociabil. Tel. 
0727/761713.

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

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

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

Cerințe:

• program de lucru între orele 6,00 - 10,00;
• seriozitate;
• dinamism;
• abilități de comunicare.

Oferim:
• salariu fix + comision;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv 
tânăr,
• un loc de muncă modern și sigur;
• echipament

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

Calculatoare si accesorii 
(51)

DIRECȚIA SILVICĂ DEVA
Organizează 

„Licitație de masă lemnoasă” 
producția anului 2005

Licitația este de tip închis și va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, str. M. Viteazul, nr. 10, în data de 
14.12.2005, ora ÎO.OO, pentru masă lemnoasă Fasonată și prestări servicii de exploatare.
Volumul total de masă lemnoasă fasonată care se licitează este de 1.379'mc. aparținând următoarelor grupe 
de specii:

• Cireș -195 mc; • Fag - 375 mc; • Gorun - 227 mc; • Tei -13 mc; • Molid - 435 mc;
• Paltin - 4 mc; • DT -130 mc. TOTAL -1.379 mc.

Licitația se va desfășura conform „Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond 
forestier proprietate publică, către agenții economici", aprobat prin HG nr.85/2004.
Pot participa la licitație agenți economici care sunt atestați pentru exploatarea, industrializarea și comer
cializarea lemnului, potrivit HG nr. 70/1999 și Ord. MAPPM nr. 71 /1999.
Documentația care include caietul de sarcini, listele de partizi și listele de material fasonat, poate fi consultată 
la sediul Direcției Silvice Deva, la sediile ocoalelor silvice din subordine și pe internet la adresele: 
http://www.silvahd.ro și http://www.rosilva.ro.
Nu vor fi acceptați la licitație agenți economici care au datorii față de Direcția Silvică Deva și ocoalele silvice 
din subordine sau sunt nominalizați ca debitori față de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva.
Preselecția agenților economici va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva în data de 09.12.2005, ora 10.00. 
Taxa de participare va fi achitată numerar la casieria unității, iar garanțiile pentru respectarea clauzelor 
contractuale vor fi achitate în avans în contul R046RNCB3000000000160001 deschis la BCR Deva sau 
R017RZBR0000060001246149 deschis la Raiffeisen Bank Deva.
Ofertele se vor depune la sediul Direcției Silvice Deva cu cel puțin o zi lucrătoare anterior datei anunțate pentru 
ținerea licitației. <
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0254/225.199, 0254/224.649, fax 0254/224.599, 0254/222.481 
și la ocoalele silvice. (35627)

ANUNȚ
Consiliul Local al Municipiului Hunedoara

cu sediul în Bulevardul Libertății, nr. 17, județul Hunedoara, reorganizează licitația publică deschisă în 
vederea concesionării serviciului regulat de transport public local de călători în municipiul Hunedoara, în 
următoarele condiții:
2.1. Concesionarea se va face pe o perioadă de IO ani;
2.2 Documentațiapenlru Bcițație a fost modificată si aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Hunedoara nr. 292/2005 și poate fi procurată, de către cei care nu au participat la primele două licitații, 
conlra-cost, de la sediul concedenlului, menționat mai sus. Operatorii care au achiziționat documentația de 
licitație în forma inițială vor primi documentația în noua formă, cu titlu gratuit;
2.3. Actele cerute otertanților sunt cele menționate în documentația de licitație;
2.4. Ofertele se vor primi la sediul Primăriei Municipiului Hunedoara, camera nr. 23, din Bulevardul 
Libertății, nr. 17, județul Hunedoara, până la data de 27 decembrie 2005, ora 15.00.
2.5. Ofertant» var rămâne angajați, prin termenii ofertelor lor, până la încheierea contractului de concesiune 
cu ofertantul declarat câștigător;
2.6. Deschiderea ofertelor va avea loc, la sediul Primăriei MunicipiuluiMunedoara, camera nr. 9, în data de 
28 decembrie 2005, ora 11.00;
2.7. Contestațiile, formulate potrivit actelor normative în vigoare, vor fi depuse la sediul Consiliului Local al
Municipiului Hunedoara, din Bulevardul Libertății, nr. 17, județul Hunedoara sau se transmit la numărul de 
fax 0254/716087, ori la adresa de e-mail info O mail.orimariahd.ro. (35620)

RECLAME

• vând monitor 14", 30 ron, 2 boxe 40 w, 80 ron, 
amplificator de mașină 150 ron, mixer 12 canale, 
150 euro, repar electronice. Tel. 0747/280046.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

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

• vând schiuri Rossignol cu legături Salomon 
pentru copii (1,40; 150 m și adulți 1,70 m), preț 
negociabil. Tel. 233084.

Materiale de construcții (53)

• vând dstanțferi pentru fier beton (pureci). Tel. 
0723/227569.

Electrocasnice (56)

• vând frigider Arctic, preț la vedere, stare 
foarte bună. Tel. 211441.

• vând frigider Electrostar cu congelator mare, 
dezghețare automată preț 200 ron, tv color 
Goldstar, diag 62 cm, 200 ron. Tel. 214814.

• vând mașiiă de cusut Ileana preț 150 ron. Tel. 
0722/226365.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând grâu la prețul de 3500 lei/ kg și porumb 
știuleți la 2500 lei/kg, asigur transport la canti
tate mai mare. Tel. 0744/497178 sau 262035.

• vând ol țurcane, 40 bucăți, Valea Sângeor- 
giului, nr. 26, tel. 732111,0726/760853.

• vând ponmb știuleți, cantitate mare. Tel. 
0724/243419,0722/417131.

Altele (61)

• cumpăr deșeu plastic, lăzi, dopuri, paleți. Tel. 
0723/301857.

• vând apă minerală carbogazoasă pentru 
mese festive, 2 litri, preț 09 ren + tva transport 
inclus. Tel. 738432.

• vând candotabni de cristal de Boemia stare 
perfectă cu 3 brațe și un ceas de mână Doxa 
preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

• cumpăr vitrina frigorifice pentru spații 
comerciale. Tel. 0354/104106,0745/654106.

mailto:laura.contra@informmedia.ro
mailto:laura.contra@informmedia.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
http://www.silvahd.ro
http://www.rosilva.ro
info_O_mail.orimariahd.ro
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Decese (75)

Cu adâncă durere în suflet familia anunță tecerea în 
neființă a celui care a fost un bun tată, socru, bunic și 
străbunic

SAVUIOAN
în vârstă de 92 ani. înmormântarea are loc astăzi 6 decem- 

■j brie în Cimitirul ortodox din Brad. Dumnezeu să-l odih
nească în pace.

Un ultim omagiu celui care a fost
JURCA IOAN (NICU)

din partea cuscrilor Viorica și Viorel. Dumnezeu să-l odih
nească în pace.

Familia Gros

Un ultim omagiu pentru cel care a fost
' JURCA IOAN (NICU)

Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Familia Cușniriuc

Cu adâncă durere în suflete, soțul, fiul, nora, nepoții și 
strănepotul anunță trecerea în lumea celor drepți a celei 
care ne-a iubit mai presus de orice, oferindu-ne atât de 
mult pentru atât de puțin

PLIUTĂ ELENA CORNELIA
Dragă NELI, vei rămâne veșnic în memoria noastră exem
plul care ne-a călăuzit întotdeauna! Nu te vom uita 
niciodată. înmormântarea are loc în Cimitirul din Hațeg, 
astăzi 6 decembrie, ora 13.

Vei rămâne veșnic în inimile noastre dragul nostru
JURCA IOAN (NICU)

Cumnatul Gigi, nepoții Liliana, Octavian, Alexandru
Familiile Gros Tiberiu și Sorina, 
Jurca Sorin și- Sorina, nepoții 
Mihai, Ionuț și Alexandra deplâng 
trecerea în neființă a celui care a 
fost

JURCA IOAN (NICU)
un minunat tată, socru și bunic. 
Corpul neînsuflețit se află depus la 
Casa Mortuară Deva. înmor
mântarea va avea loc miercuri 7 
decembrie, ora 13, în Cimitirul 
ortodox din str. M. Eminescu. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

• vând pomi pentru Crăciun, cantități mari. 
Tel. 0744/785774, zona Brad.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Oprea Victoria Se declară nul.

Prestări servicii (72)

Un ultim omagiu pentru cel care a fost dragul nostru 
JURCA IOAN (NICU)

Cumnații Emil, Deni și nepoții Emil, Mircea, Loredana

Familia Singer este alături de familia Pliuțâ în greaua 
durere pricinuită de trecerea în veșnicie a celei care a fost 
o desăvârșită mamă și bunică

PLIUȚĂ ELENA CORNELIA
Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Cu durere în suflet familia anunță trecerea în neființă a 
celei care a fost mamă, soacră și bunică

CIUNTU AURELIA
Nu te vom uita niciodată. Dumnezeu s-o odihnească în 
pace.

• vând cântar platformă de Balanța Sibiu, 
cântărește până la 110 kg, suprafața platformei 
0,80/0,80 m, stare ireproșabilă, preț negociabil. 
Tel. 212272,0723/732560.

• vândmeșă păr natural 23 cm, 35 ron; cande
labre 2 brațe, 25 ron; covor persan țesut manual 
2/3 m, preț 700 ron, negociabil; mașină de spălat 
mică plastic, 80 ron. Tel. 07887610191. '

• vând 2 bucăți monede cu eclipsa, preț 60.000 
lei, nqgniabil. Tel. 228748, zilnic.
• vândactesocietate comercială cu profil auto, 

( preț 600 ron, fără activitate, fără datorii și tub
scurt acetilenă, reductoare, furtune, chei, trusă 
tubulare noi, preț 500 ron. Tel. 0742/618968.

Colegii de serviciu din cadrul ACMRR din SRI Deva, aduc 
un ultim omagiu celui care a fost

pit. adj. JURCA IOAN (NICU)
și sunt alături de familia îndoliată în această grea încer
care. Sincere condoleanțe. Dumnezeu să-l odihnească în 
pace.

Pic deri (62)

• piedkit carnet asigurări sănătate pe numele 
Comșă Iile. Se declară nul.

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

• 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.

• doamnă serioasă fac prăjituri, torturi, pentru 
diverse ocazii sau orice zi, foarte bune și aspec- 
toase, rog seriozitate. Tel. 222686.

• mamă a doi copii, serioasă, căsătorită, 
efectuez menaj și alte munci gospodărești 
numai la familii serioase, ofer și rog seriozitate. 
Tel. 218597, după ora 2130 și 0723/851439.

• ofer service de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut Tel. 224182,0723/499284.

• Moș Crăciun vine la tine acasă I Dacă vrei să- 
ți bucuri copilul de sărbători sună la tel. 
0720/743834 și pentru o sumă modică (10 ron), 
Moșul vine la copilul tău!

• transport mobilă, electrocasnice cu auto 1,2 
to, 14 mc, L 35 m, 12,2 m, asigur și demontare 
sau manevrare. Tel. 225578, 0744/934462, 
0726/551701.

Oferte locuri de muncă (74)

• Direcția Sanitară - Veterinară și pentru Siguranța Ali

mentelor Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea 
postului de consilier, clasa I, gradul superior, treapta 1, (medic 
veterinar), în data de 6.01.2006. Informații la sediul unității din 
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 226.

Colectivul SC Alimentara SA Deva aduce un ultim omagiu 
celei care a fost

CIUNTU AURELIA
Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate.

Colectivul SC Simal Exim SRL Deva aduce un ultim 
omagiu celei care a fost

CIUNTU AURELIA
și este alături de familia îndoliată. Sincere condoleanțe.

Cotidianul numărul
1 al județului!

caută pentru dezvoltarea echipei

responsabil de zonă
Cerințe:

OFERTĂ DE SĂRBĂTORI

• Permis de conducere;
• Mașină proprie;
Cunoștințe PG;
Limbă engleză nivel mediu; 
Abilități de comunicare;
Disponibilitate pentru program prelungit.

• SC COBRA SECURITY angajează agenți de pază, bărbați, 
pentru spații bancare, în condițiile Legii 333/2003. Existența 
avizului de port armă reprezintă avantaj. Tel. 0722/682751.

- Toată gama de instalații 
recepție satelit •Digi TV «Max TV OFocus TV

- Instalații recepție fără abonament
- Toată gama de produse PANASONIC: audio, video, foto.

La cele mai avantajoase prețuri prin Devasat Shop, 
str. Avram lancu, bl. HI. Tel. 216.196.

(34471)

Oferim:
• loc de muncă modern;
• salariu atractiv + bonuri de masă;
• mediu de lucru atractiv și dinamic.

Depunerea CV-urilor se va face la sediul 
redacției:
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter până în 
data de 10.12.2005.
Ptersoană de contact: Sorina Sârmai,
tăi 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

(35064)'

EVIDENTIAZA-TE! TALON VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE!

SC EUROCONSULT SRL ARAD FILIALA DEVA
LICHIDATOR AL SC AUTOTRANSCOM SA VULCAN - IN FALIMENT 

ORGANIZEAZĂ U CITAȚIE
ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII URMĂTOARELOR ACTIVE DIN PATRIMONIUL

SC AUTOTRANSCOM SA VULCAN: 
STAȚIE PECO (situată în Urtcanl) 

Preț pornire licitație: 180.000 RON + TVA 
Licitația va avea loc în data de 20 decembrie 2005, ora 13, la sediul 

lichidatorului din Deva, str. M. Kogâlnlceanu, nr. 4, cam. 18, et. 1, jud.
Hunedoara. în caz de neadjudecare, licitația se va relua în data de 12 ianuarie 

2006 la aceeași oră. Informații privind achiziționarea caietului de sarcini șl 
detalii despre bunuri se obțin la sediul lichidatorului 

sau la tel: 0254/231.279 sau 0721/331.854.
(36626)

■

1

Anunțurile te preiau zilnic, Intre orele 8 șl 14 la sediul redacției și se vor publica in pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu îșl asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

i • chioșcul de stlare da IAiibH Comtlm;
i • chioșcul do clare din statin do autobuz 
Orizont- Micro 15:
• chioșcul de ziare de langâ Galeriile de Arta 
Forma;
• chioșcul de ziare do lângâ Alimentara Dacia;
• chioșcul do ziare intersecția Zamflreeeu - H 
dul DeoebaL
• Cepromin:
• Cooperativa do consum Dobra:
• Centrul de schimbare a buteliilor lila.

W 5 WftțH* ^400.006 lei
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Concert de Crăciun fără Papa
•Pe viață. Christopher Duncan, în vârstă de 
21 de ani, fan al lui Eminem, a fost condam
nat, luni, la Londra, la închisoare pe viață pen
tru că a ucis o studentă potrivit unui scenariu 
care amintește de un videoclip al cântărețului.

•Spitalizat. Dramaturgul britanic Harold 
Pinter (75 ani), care a obținut anul acesta 
premiul Nobel pentru literatură, a fost inter
nat în spital la Londra. Scriitorul suferă de 
cancer esofagian, boală cu care a fost diag
nosticat în anul 2002.

Simțuri Un ochi imens este expus la 
Muzeul Copiilor care s-a deschis, vineri,' în 
cadrul Muzeului German pentru Igienă, din 
Dresda. (Foto: EPA) :

■ Papa Benedict al XVI- 
lea a lipsit de la concer
tul tradițional de Crăciun 
de la Vatican.

Roma (MF) - Mai mulți cân
tăreți italieni și străini s-au 
plâns de faptul că Papa Bene
dict al XVI-lea nu a venit la 
concertul tradițional de Cră
ciun de la Vatican și că nu au 
fost primiți în audiență, așa 
cum era tradiția.

loan Paul al II-lea avea obi
ceiul de a-i primi în audiență 
pe cântăreți, iar dacă nu 
putea asista la concertul lor 
obișnuia să le trimită o înre
gistrare video. Benedict al 
XVI-lea nu s-a prezentat la 
concertul tradițional de sâm

Combat gripa aviară cu napalm
■ Acesta va fi folosit la 
arderea cadavrelor de 
păsări care au murit din 
cauza bolii.

Mini-Nobel
Sofia (MF) - O studen

tă din Varna, Daniela 
Ivanova, va primi din 
partea Ambasadei Suedi
ei din Bulgaria un pre
miu Mini-Nobel pentru 
medicină. Prestigiosul 
trofeu este acordat pen
tru realizări deosebite 
obținute în timpul fa
cultății și în baza pla
nurilor de viitor ale tâ
nărului medic. Premiul 
îi va fi înmânat în 
cadrul unei ceremonii, 
în 10 decembrie.

însărcinată
Los Angeles (MF) - Ac

trița americană Gwyneth 
Paltrow, care este căsă
torită cu solistul grupu
lui britanic Coldplay, 
Chris Martin, este în
sărcinată pentru a doua 
oară, au anunțat, vineri, 
realizatorii emisiunii En
tertainment Tonight. A- 
gentul actriței a refuzat 
să facă orice comentariu 
în privința acestei infor
mații.

Charlize (Foto: EPA)

Kiev (MF) - Trei tone de na
palm au fost livrate în Cri- 
meea, unde s-au semnalat pri
mele cazuri de gripă aviară 
din Ucraina, pentru a fi 
folosite la arderea cadavrelor 
păsărilor care au murit din 
cauza bolii, transmite cotidi
anul rus Kommersant.

Ca o șopârlă
Los Angeles (MF) - 
Actrița Charlize The
ron s-a pregătit pen
tru rolul ei de super- 
eroină din filmul 
„Aeon Flux", o adap
tare după o carte de 
benzi desenate, 
studiind șopârlele din 
zonele tropicale. Din 
dorința de a avea 
mișcări cât mai 
grațioase, ea a decis 
să studieze mișcările 
șopârlelor gecko. 
Există o scenă în 
care Charlize fuge în 
mâini și în picioare, 
iar abdomenul ei 
este la doar trei cen
timetri de sol, așa că 
s-au uitat la docu
mentare despre 
șopârlele gecko, pe 
National Geographic.

Veterinarii la datorie (Foto: epa)

King Kong din
■ Premiera mondială a 
remake-ului semnat 
Peter Jackson a avut loc 
ieri noapte, la New York.

i Cadou Și puii de tigru sunt răsfățați eu
j dulciuri și jucării de ziua Sfântului Nico- { 

lae. (Foto: FAN)

New York (MF) - Premiera 
mondială a așteptatului re
make al filmului „King 
Kong”, în regia lui Peter Jack- 
son, va avea loc luni noapte, 
la New York, relatează BBC 
News Online.

Regizorul Peter Jackson și 
actorii din film - Adrien Bro
dy, Jack Black, Naomi Watts, 
Jamie Bell și Andy Serkis - 
au fost invitați să participe la 
acest eveniment.

Realizarea filmului a costat 
207 milioane de dolari, cu 32 
de milioane mai mult față de 
bugetul prevăzut inițial. Se 

Nu o pomenesc în biserică
Londra (MF) - Regina Marii Britanii a 

decis ca numele Ducesei de Cornwall să nu 
fie inclus în rugăciunile de stat care sunt 
rostite pentru familia regală în bisericile 
anglicane. Decizia va suscita controverse 
pentru că acest comportament diferă față 
de cel adoptat vizavi de Diana, fosta 
prințesă de Walles. Potrivit tradiției, două 
rugăciuni sunt citite în cadrul slujelor de 
duminică din bisericile anglicane: prima 
pentru regină și a doua pentru restul 
membrilor familiei regale. Surse din inte
riorul Casei Regale au declarat că acest 
gestul nu trebuie considerat unul răutăcios, 
ci mai degrabă o încercare a reginei de a 
nu-i supăra pe cei care, nu au fost de acord 
ca prințul Charles să se recăsătorească.

Se cauta supraviețuitori (Foto: epa)

bătă seara și nici nu a prim
it artiștii în audiență.

„Acesta nu este, după pă
rerea mea, un mod bun de a 
se comporta. Toată lumea aș
tepta cu nerăbdare apeastă 
întâlnire. Aveam foartă multă 
admirație pentru celălalt Pa
pă, care chiar și atunci când 
era bolnav primea artiștii în 
audiență”, a declarat Richard 
Cocciante, unul dintre cân
tăreți.

Cântăreața de jazz Nicky 
Nicolai și soțul ei, saxofonis
tul Stefano di Battista, cân
tărețul Renato Zero și cântă
reața irlandeză a trupei Cran
berries, Dolores O’Riordan, au 
declarat de asemenea că sunt 
decepționați că nu au putut 
discuta cu noul suveran pontif.

* Boala a fost confirmată în 
trei sate din Crimeea, dar 
comportamentului virusului 
este diferit față de cel întâlnit 
la focarele din Rusia sau 
România, a declarat Piotr 
Verbițky, directorul Direcției 
Veterinare ucrainene. „Boala 
nu se manifestă prin simp- 
tome. Pasărea poate părea 
sănătoasă într-o seară și să 
moară a doua zi”, a spus aces
ta. Efectul este atât de puter
nic încât nu lasă timp pentru 
apariția semnelor clinice.

Un reprezentant al Minis
terului ucrainean pentru 
Situații de Urgență a informat 
că s-a plătit echivalentul în 
moneda locală a trei dolari pen
tru fiecare găină, cinci dolari 
pentru rațe, șapte dolari pentru 
gâște și 17,50 dolari pentru 
curci. Despăgubirile s-au ridi
cat la 7.600 de dolari și vor con
tinua, potrivit oficialului.

(Foto: FAN)„King Kong", un vis împlinit al lui Peter Jackson

pare însă că șefii studiourilor 
Universal sunt mulțumiți de 
acest film, care durează mai 
bine de trei ore. Ei au descris

S-a prăbușit acoperișul piscinei
Moscova (MF) - Paisprezece 

cetățeni ruși au murit .din
tre care zece copii, și alți 
unsprezece au fost răniți, ieri, 
în urma prăbușirii acope
rișului unei piscine, în orașul 
Ciussovoi, din apropiere de 
Perm, în Munții Ural, a a- 
nunțat Ministerul rus al 
Situațiilor de urgență.

Mai mulți părinți și copii 
se aflau în piscina construită 
din beton armat, in momen

nou pe ecrane

filmul „King Kong” drept o 
poveste tragică de dragoste 
dintre o maimuță gigant și o 
actriță, interpretată de Naomi 

tul în care acoperișul acesteia 
s-a prăbușit pe o porțiune de 
cirea o sută de metri pătrați.

La începutul după-amiezii, 
echipele de salvare pompau 
apa din bazine și încercau să 
îndepărteze molozul. Motivele 
accidentului nu au fost încă 
stabilite, reprezentanții locali 
invocând atât schimbările 
bruște de temperatură cât și 
căderile masive de zăpadă, 
înregistrate în ajun.

Watts. Peter Jackson, cunogi 
cut pentru trilogia de succes 
„Stăpânul Inelelor”, a primit 
20 milioane de dolari pentru 
a realiza acest film.

Filmul original a fost rea
lizat în anul 1933, iar rolul 
jucat acum de Naomi Watts 
a fost interpretat de Fay 
Wray.

„King Kong” va începe să 
ruleze în cinematografele 
din Statele Unite începâw 

. din 14 decembrie, iar în
rea Britanie din 15 decem
brie. Ziarul The Times a 
acordat filmului cinci stele. 
De asemenea, criticul Chris
topher Tookey, care a sem
nat recenzia din Daily Mail, 
a numit filmul „o minune a 
tehnologiei”, prezicând un 
mare succes de box office.

Festival Timp de pa
tru zile în Leon, Mexic, 
s-a desfășurat Fesftiy^ițri 
internațional al baloane- 
lor cu aer cald.

(Foto: EPA)


