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Cerul va fi parțial noros în cursul zilei. 
Noaptea sunt posibile ploi.

dimineața la prânz seara

„Vând
■ Un hunedorean își 
donează un rinichi pen
tru a-și putea plăti, 
datoriile la întreținere.

Deva (T.S.) - Emil R., locu
iește în Deva și are 38 de ani. 
în ultimii ani nu a reușit să- 
și găsească un loc de muncă

rinichi! Preț bun!"
stabil. Drept pentru care a a- 
cumulat o datorie de zeci de 
milioane de lei la asociație. 
Așa se face că, de disperare, 
hunedoreanul a ales să facă 
un gest cutremurător. A dat 
un anunț la mica publicitate 
în care anunță că este dispus 
să-și doneze un rinichi. „Nu 
știu cât să cer pe el, dar cred

O
că aș obține vreo 5.000 de do
lari. Cu banii ăștia îmi plătesc 
datoriile. Apoi, la vară, voi în
cerca să-mi găsesc ceva de lu
cru. încă nu m-a contactat 
nimeni, dar sper ca cineva să 
fie interesat de rinichiul meu. 
Și creștinește vorbind, gestul 
meu îi va reda cuiva sănă
tatea. Cât despre mine, am în

țeles că oamenii se pot des
curca ușor cu un singur ri
nichi”, este de părere Emil.

Din nefericire cazul hune- 
doreanului nu este singular. 
Și Ernest din Petroșani este 
dispus să-și doneze orice 
parte nevitală a corpului în 
schimbul unei sume de bani.

„Să trăiți bine!“

O poveste de iarnă, eu spiriduși, zâne, 
oameni de zăpada, crăciunițe și, evident, 
Moș Crăciun, este spectacolul oferit de co
lectivul teatrului devean celor mici, în 
această iarnă. Primii spectatori au venit, 
ieri, de la Simeria. /p.5 (Foto: Traian Mânu)

• Patinoar. Patinoarul din Deva, amplasat 
în incinta Stadionului Cetate, va fi inaugurat 
oficial sâmbătă, la crra 11.00, a declarat 
viceprimarul municipiului. Florin Oancea. 
Patinoarul va avea o suprafață de peste 
1000 de metri pătrați. Investiția a costat 
17 miliarde lei vechi. (M.S.)
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Români care muncesc în UE
Potrivit, studiului făcut în septembrie de Asociația Națională 
a Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni, 77% dintre ro
mânii care muncesc în țâri ale UE sunt tineri cu studii medii:

Grafica; Cuvântul lib«c iursa Curentul

Moșul așteaptă zăpada! 
Pregătirile pentru sărbătorile 
de iarnă au început și în cen- j 
trul municipiului Deva.
Autoritățile au împodobit 
bradul de.Crăciun și l-au „cos- 
metizat” pe Moș Crăciun.

(Foto: iiva Jixcjnel ,j

Contract individual la,căldură

Au mai rămas 
până la deschidere «mp zile

■ Brădenii nu vor mai 
fi „la comun" cu plata 
căldurii primite în 
apartamente.

Brad (M.S.) - Proprietarii 
de apartamente din munici
piul Brad vor avea, de la 1 
ianuarie 2006, contracte indi
viduale cu furnizorul de ener
gie termică.

Noile contracte conțin obli
gația ca proprietarii de apar
tamente să permită accesul 
reprezentanților societății de 
producere a agentului termic, 
Acvacalor, în locuințe, pentru 
operațiuni de debranșare de 
la căldură. Acest lucru se va 
întâmpla doar în cazul în ca
re se acumulează datorii la 
plata facturilor. Sistemul este 
o premieră în România, prin

simplitatea cu care va rezol
va problema facturilor ne
plătite.

Viceprimarul municipiului 
Brad, Aurel Circo, a explicat 
că situația încheierii unor 
contracte individuale pentru 
furnizarea energiei termice a 
fost impusă de valoarea mare 
a datoriilor acumulate de lo
calnici, acestea ajungând la 40 
de miliarde de lei vechi, /p.5

Vernisaj
Hunedoara (S.B.) - Ga

leria de Arte Hunedoara, 
găzduiește, începând de 
ieri, expoziția etno-fol- 
clorică „Lada de zestre”. 
La vernisajul acesteia s- 
a derulat și un concert de 
colinde la care au partici
pat coruri și interpreți 
din județ și din alte zone.

Prețuri mici, în fiecare zi!
'r Unicul hypermarket din județul Hunedoara; 

Peste 3.000 mp de spații comerciale proprii; 
Peste 1.000 mp de galerii comerciale; 
Peste 200 locuri de parcare.

Deva, str. Eminescu (lângă Biserica din Micro 15J(35472)

Vaccinare contra rujeolei
vaccinați împotriva rujeolei”,■ Campania a început 

deja• la copii cu 
vârstele cuprinse între 
7 și 11 luni.

Deva (M.S.) - Peste 7100 de 
copii din județul Hunedoara 
vor fi vaccinați; în această 
liniă, împotriva rujeolei.

„în județul Hunedoara e- 
xistă 121 de copii, cu vârstele 
cuprinse între 7 și 15 luni, ca
re nu sunt înscriși pe listele 
medicilor de familie. în aces
te cazuri îi rugăm pe părinți 
să-i ducă la cel mai apropiat 
medic de familie pentru a fi

a afirmat dr. Sanda Cârciuma- 
ru, șeful Biroului Epidemiolo
gie din cadrul DSP Hune
doara.

Pentru copiii cu vârstele 
cuprinse între 7 și 11 luni au 
fost distribuite medicilor de 
familie 3032 doze de vaccin 
antirujeolic. Alți 1100 de copii, 
cu vârste între 12 și 15 luni 
vor primi un vaccin combinat: 
antirujeolic, antirubeolă și 
antiparotidită epidemică.

în ceea ce privește copiii 
din clasa întâi, aceștia vor fi 
vaccinați în cursul acestei 
luni.

Cetățenilor 
care sacrifică

p porci în 
gospodăriile pro
prii li se reco
mandă să facă 
testul trichinelo- 
seopic al cărnii. 
Acesta este gra- 
tuit dacă se face 
la circumscripția 

* sanitar-veteri- 
nară de pe raza 
de domiciliu. în 
caz contrar se 
plătesc 7 lei noi.

(Fote: Traian Mânu)
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•Jacques Chirac, președin
tele Franței, a dat asigurări că 
au fost luate toate măsurile 
pentru a obține eliberarea lui 
Bernard Planche, răpit la Bag
dad acum două zile.

•Se infirmă. Ezzat Ibrahim al-Duri, fostul 
vicepreședinte al Irakului, al cărui deces fu
sese anunțat de cadre ale Partidului Baas, 
formațiune declarată ilegală în Irak, a negat 
categoric zvonurile privind moartea sa, 
îhtr-un interviu publicat pe Internet.

Cere soluții
Bruxelles (MF) • Pre

ședintele CE, Jose M 
nuel Barroso, i-a rea
mintit premierului Că
lin Popescu Tăriceanu 
că autoritățile de la Bu
curești trebuie să pre
zinte măsuri concrete de 
rezolvare a problemelor 
identificate în raportul 
de monitorizare din oc
tombrie, pentru ca Ro
mânia să adere la UE la 
termenul stabilit Barro
so l-a primit pe Tăricea
nu, aflat la Bruxelles, 
pentru o discuție in care 
a fost analizat stadiul 
procesului de pregătire 
a României in vederea 
integrării, precum și 
măsurile adoptate până 
în prezent de autorități. 
El a apreciat progresele 
înregistrate in numeroa
se domenii, dar a reamin
tit și unele îngrijorări ale 
oficialilor europeni.

Jose Manuel Barroso
(Foto: EPA)

Bazele SUA, bătute-n cuie

Donald Rumsfeld
(Foto: EPA)

■ Rice a venit la Bucu- 
rești pentru semnarea 
acordului privind 
facilitățile oferite SUA.

București (MF) - Secretarul 
de Stat american Condoleezza 
Rice a semnat, ieri, la Bucu
rești, acordul de acces privind 
stabilirea de facilități militare 
americane pe litoralul româ
nesc, care reprezintă, conform 
ministrului român de Externe 
Mihai Ungureanu, o „realiza
re istorică a României”.

Acordul de acces, semnat la 
Palatul Cotroceni, este un do- 
cument-cadru referitor la sta
bilirea de facilități militare de 
dimensiuni reduse și flexibile, 
cu un grad înalt de interope-

rabilitate și bazate pe rotația 
periodică a militarilor dislo
cați.
Cadru general

Documentul, de natură poli
tică, reglementează cadrul ge
neral de colaborare la nivel 
militar, logistic, juridic și fi
nanciar. Detaliile urmează să 
fie stabilite prin acorduri spe
cifice ce vor fi încheiate ulte
rior.

Pe de altă parte, în pream
bulul acordului de acces sunt 
înscrise principiile care ga
rantează că aceste facilități 
militare nu pot fi folosite în 
scopuri contrare legislației și 
tratatelor internaționale la ca
re este parte România.

Statutul militarilor care

vor fi dislocați pe teritoriul 
României este conform acor
dului NATO - SOFA (Status of 
Forces Agreement) și acordu
lui SOFA Adițional, care a 
fost semnat cu România in oc
tombrie 2001 și ratificat prin 
lege'în 2002.

Militarii americani aflați în 
misiune pe teritoriul altei țări 
se supun prevederilor acordu
rilor SOFA pe care SUA le în
cheie cu țările pe teritoriul 
cărora iși desfășoară forțele 
în misiuni sau exerciții.

Secretarul american de Stat 
a avut o agendă foarte încăr
cată la București. Ea s-a întâl
nit cu șeful statului și, de ase
menea, a discutat despre su
biecte precum vecinătatea Ro
mâniei, teme strategice esen-

Condoleezza Rice (Foto: epa)

țiale - Marea Neagră, Balcanii 
de Vest, Orientul Mijlociu, co
laborare bilaterală și în ca
drul NATO.

Acuză 
presa
Washington (MF) - -i
Secretarul american 
al Apărării, Donald 
Rumsfeld, a criticat 1 
acoperirea mediatică 
a războiului din Irak, 
acuzând jurnaliștii că î

se grăbesc să reiate- ș
ze știrile negative re
feritoare la armata 
americană. „Ne a- 
flăm într-un moment 
curios al istoriei țării 
noastre, când lucruri- i
le cele mai rele de- 1
spre America și ar
mata noastră sunt 
raportate imediat ca 
fiind adevărate de I 
către presă și sunt 
publicate în lumea 
întreagă, fără a ține 
cont de context sau •
a tace vreo verifica- ;
re", a subliniat Rums
feld. Critidle lui inter
vin în contextul unei 
campanii lansate de 
administrația Bush, 
pentru a încerca să 
controleze imaginea 
negativă a războiului 
din Irak în rândul 
opiniei americane. ;

36 de morți intr-un dublu atentat
H Academia de poliție 
din Bagdad a fost ținta 
unui dublu atentat co
mis de doi sinucigași.

Bagdad (MF) - Cel puțin 36 
de irakieni au fost uciși, iar 
alți 72 răniți, ieri, într-un du
blu atentat sinucigaș comis de 
doi bărbați, Ia Academia de 
poliție din Bagdad, a anunțat 
armata americană, citată de 
AFP.

„Doi atentatori sinucigași 
au atacat, la ora 12.45 (11.45, 
ora României), Academia de 
poliție irakiană situată în es
tul Bagdadului”, se arată în

tr-un comunicat al armatei a- 
mericane.

Un prim bilanț al armatei 
americane indica cel puțin 27 
de polițiști și recruți irakieni 
uciși în dublul atentat sinu
cigaș.

„Doi kamikaze au atacat A- 
cademia irakiană de Poliție 
din estul Bagdadului în jurul 
orei locale 12.45 (11.45, ora 
României)”, conform unui co
municat al armatei america
ne.

„Cel puțin 36 de polițiști și 
recruți sunt morți, iar 72 au 
fost răniți”, a declarat un ofi
cial din Ministerul irakian de 
Interne.

Membri ai poliției militare 
americane au intervenit ime
diat pentru a oferi asistență, 
a informat armata SUA. 
„Nici un militar american nu 
se afla în Academie la mo
mentul atentatului”, precizea
ză comunicatul.
Al doilea Intr-o săptămână

Este pentru a doua oară în 
decurs de o săptămână când 
efectivele irakiene suferă 
pierderi grele. Sâmbătă, 19 
militari irakieni fuseseră u- 
ciși în timpul unei confrun
tări cu rebelii la Adhaim, la 
100 de kilometri nord de Bag
dad.

Asigurări
Bruxelles (MF) - Lide

rii principalelor grupuri 
politice din Parlamentul 
European l-au asigurat 
pe premierul Călin Po
pescu Tăriceanu că Ro
mânia rămâne în valul 
de extindere a UE în po
fida unei atmosfere mai 
puțin favorabilă lărgirii 
UE. Tăriceanu s-a întâl
nit ieri, la Bruxelles, cu 
liderii grupurilor socia
list, creștin-democrat și 
liberal pentru a le pre
zenta stadiul procesului 
de pregătire a României 
pentru aderarea la UE.

i

Explozie în orașul Ruse
Sofia (MF) - O explozie s-a produs, ieri 

dimineață, într-o piață comercială din o- 
rașul bulgar Ruse, situat pe malul Dunării, 
la granița cu România, relatează site-ul 
Novinite.com.

Zona deflagrației a fost izolată de forțele 
de ordine, iar poliția a declanșat investi
gațiile în acest incident. Suflul exploziei a 
spart geamurile clădirilor din împrejurimi, 
dar nici o persoană nu a fost rănită.

Poliția nu a putut încă stabili care este 
cauza deflagrației.

Saddam a contestat depozițiile martorilor (Foto: epa)

Amenințare ETA în Spania

A patra audiere

Madrid (MF) - Aeroportul 
din Santander, localitate situ
ată în nordul Spaniei, a fost 
evacuat, ieri, după ce un apel 
telefonic dat în numele ETA 
la redacția cotidianului Gara 
a anunțat existența mai mul
tor grenade în incinta termi
nalului.

Zona din jurul aeroportului 
a fost închisă traficului, iar 
poliția s-a deplasat imediat la 
fața locului.

Anunțul a fost făcut la re
dacția cotidianului Gara, la 
ora locală 11.05, de o persoană 
neidentificată care a vorbit în 
numele organizației ETA și 
care a anunțat că mai multe 
grenade vor exploda pe aero

port în intervalul orar 12.00 - 
14.00. Cotidianul basc Gara a 
alertat poliția locală care a 
cerut, la rândul său, sprijin 
din partea Gărzii Civile și a 
Poliției naționale.

în cazul în care prezența 
explozibilului pe aeroport va 
fi confirmată, incidentul va 
coincide cu inaugurarea unei 
sculpturi monumentale reali
zate de artistul spaniol Agus
tin Ibarrola în memoria victi
melor terorismului.

Avertismentul a fost lansat 
la doar o oră după ce un dis
pozitiv a explodat în clădirea 
serviciului poștal din Alsa- 
sua, Navarra, provocând pa
gube materiale.

• afiliate Mișcării Jihadul Islamic, în aștepta
rea unei conferințe de presă ce urma să 
aibă loc ieri, la Gaza. Jihadul Islamic a re
vendicat atacul sinucigaș produs luni in 
orașul israelian Netanya și soldat cu morți 
Și răniți. (Foto: EPA)

■ O ifcmeie a depus ieri 
mărturie împotriva fos
tului dictator irakian 
Saddam Hussein.

Bagdad (MF) - Procesul fos
tului președinte irakian, Sad
dam Hussein, a continuat 
ieri, cu audierea a doi mar
tori, printre care o femeie ca
re a stat ascunsă în spatele u- 
nui paravan.

Cea de-a patra audiere în 
procesul împotriva lui Sad
dam și a altor șapte dintre co
laboratorii săi a fost întrerup
tă timp de 40 de minute din 
cauza unei probleme de sono
rizare.

Femeia, identificată din 
motive de securitate ca „mar
torul A”, și-a reluat depoziția, 
vocea acesteia fiind bruiată.

Președintele înaltului Tri
bunal Penal irakian decisese 
anterior să întrerupă sonori
zarea în sala presei pentru a-i

permite acesteia să depună 
mărturie fără a i se bruia vo
cea, astfel încât avocații să 
poată înțelege ceea ce zice.

Procurorul a cerut preșe
dintelui instanței să aibă gri
jă pentru ca acuzații să nu 
mai aibă conduita din timpul 
audierii de luni.

Audierea de luni a fost hao
tică, presărată cu schimburi 
de replici dure între apărători 
și membrii tribunalului și 
marcată de o bătălie procedu
rală și de mai multe inciden
te. Pentru prima dată de la în
ceperea procesului, la 19 oc
tombrie, doi martori s-au pre
zentat luni în fața instanței 
fără a-și ascunde identitatea. 
Aceștia au povestit despre a- 
restările masive, brutalitățile, 
actele de tortură și asasina
tele comise ca represalii în a- 
ceastă localitate, după eșua
rea unui atentat care a avut 
ca țintă convoiul în care se a- 
fla fostul dictator.

încă un american răpit
# Răpitorii amenință 
că îl vor ucide, dacă 
deținuții din Irak nu 
vor fi eliberați.

Dubai (MF) - O grupare 
radicală irakiană, Armata 
Islamică din Irak, a răpit 
untetățean american și a- 
menintă că îl va ucide în 
48 de ore, dacă Statele Uni
te nu vor elibera deținuții 
din închisorile irakiene, a 
anunțat, ieri, canalul Al-Ja- 
zeera, difuzând o înregis
trare video cu ostaticul.

în mesajul video difuzat 
de postul de televiziune din 
Qatar, un bărbat în vârstă 
de aproximativ 30 de ani, 
îmbrăcat cu un bluzon ne
gru și o cămașă în carouri, 
stă așezat pe un scaun, cu 
mâinile legate la spate.

El este identificat drept 
Ronald Schulz, conform u- 
nui card bancar emis de 
Bank of Jordan, prezentat 
în imagini împreună cu o 
copertă a unui pașaport pe 
care scrie United States of 
America.
Fără loc și dată

Postul de televiziune nu 
a precizat nici data, nici lo
cul răpirii. Conform Al-Ja- 
zeera, cetățeanul american 
este un consilier pe proble
me de securitate care lu
crează pentru Ministerul 
irakian al Habitatului și 
Reconstrucției.

Gruparea a amenințat că 
îl va ucide în următoarele 
48 de ore, dacă deținuții 
din Irak nu vor fi eliberați, 
a precizat televiziunea Al
jazeera.
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• Expoziție. Vineri, 9 decembrie, ora 
18.00, a Galeria de Artă „Forma" Deva are 
loc vernisajul expoziției realizate de artista 
plastică Maria Miertoiu și foști elevi ai săi. 
Expoziția-surpriză cuprinde artă plastică, 
video’proiectare, grafică și o paradă de 
costume. (V.R.)

Dăm cotizație de pomană

Hai la... 
vaccinare!

Tiberiu Stroia 
tiberiu.strola@informmedla.ro

In plin an electoral, fosta guvernare PSD- 
istă, ocupată să le „arunce" fiilor patriei 
câte un cornuleț cuplat cu 6 porție de lăptic, 

și-a băgat piciorul în ea campanie de vac
cinare. Sau poate Adrian Năstase s-o fi gândit 
că răcnetele puilor de român, produse în 
urma contactului cu acul seringii, îi va aduce 
antipatia mamelor electoare. Oricum, cert 
este că, odată intrată în „Zodia marinerului", 
după o porție de inundații și una de gripă 
aviară, România s-a trezit lovită de o epide
mie de rujeolă. Iar acum, după cunoscutul 
obicei balcanic, fiecare caută să arunce pisica 
moartă în ograda celuilalt. Actualul ministru 
al sănătății, Nicolăescu, se jură cu mâna pe 
stetoscop că nu are nici o vină și că greșeala 
aparține fostului ministru care nu a organizat 
la timp licitația pentru achiziționarea vaccinu
lui necesar. Adică nu s-au înțeles la comision, 
în contrapartidă, Colegiul Medicilor îl acuză 

pe ministru de incompetență și de transfor
marea campaniei de vaccinare într-o bâl
bâială penibilă.

■ Județul Hunedoara 
plătește un sfert de 
miliard lunar Regiunii 
V Vest.
Daniel I. Iancu
daniel.iancu@informmedia.ro

Deva - Vicepreședintele 
Consiliului Județean Hune
doara, Petru Mărginean, a 
participat zilele trecute la 
dezbaterile din cadrul Con
ferinței privind evoluțiile 
viitoare ale guvernantei lo
cale în România. “în prezent, 
jude-țul Hunedoara cotizează 
la Regiunea V Vest cu 270 de 
milioane ROL pe lună, însă 
ADRVV nu s-a implicat deloc 
în derularea proiectelor din

Se modernizează autogara

Intre timp, rumânii stau și se uită cu 
groază cum copiii li se îmbolnăvesc unul 
câte unul. Cât despre asumarea vreunei 

responsabilități sau de pedepsirea vinovaților 
nici vorbă. Tristul adevăr este că am ajuns o 
națiune de cobai. Care, în această lună, a 
intrat la capitolul: Rujeola.

■ Primăria Hunedoara 
are în vedere reabili
tarea zonei Autogării 
din oraș.

Hunedoara (D.I.) - CL 
Hunedoara a aprobat un stu
diu privind amplasarea Au
togării din municipiul Hune
doara, în Piața Gării, urmând 
ca în termen de 60 de zile 
constructorul să prezinte spre 
analiză și aprobare documen
tația faza P.U.D. Potrivit pri
marului Nicolae Schiau, rea
lizarea acestui obiectiv vi
zează dezvoltarea urbanistică 
și modernizarea fondului con
struit pe artera principală de 
intrare în oraș. „Prin respec
tivul proiect de hotărâre s-a 
dat un acord de principiu 

județul nostru. S-a făcut și o 
analiză fără patimă a regiu
nilor, mulți exprimându-și 
nemulțumirea referitoare la 
faptul că se face treabă numai 
la nivel declarativ. Trebuie ca 
pe viitor colaborarea dintre 
autoritățile locale și regionale 
să fie funcțională”, a spus 
Mărginean.
Corupția e de vină

Acțiunea a fost organizată 
de către Comitetul Regiunilor 
din Europa și Uniunea Na
țională a Consiliilor Județene 
din România. Mărginean ne- 
a declarat ieri că, în finalul 
lucrărilor, a fost adoptată o 
declarație privitoare la spri
jinirea dezvoltării unei poli
tici regionale coerente, prin 

pentru modernizarea zonei. 
Am dorit să vedem dacă CL 
agreează o asemenea inves
tiție, prin care se vor mo
derniza și spațiile comerciale 
din apropiere, iar parcul din 
zonă va fi păstrat. Am fost de 
acord cu proiectul, pentru că 
nu dorim ca și la Hunedoara 
să se ajungă, în ceea ce 
privește autogara, la o 
situație similară celei din 
Deva”, ne-a declarat prima
rul.

Nicolae Schiau

îmbunătățirea structurilor 
teritoriale existente.

„La Conferință au fost 
prezenți aproximativ 40 de 
invitați din mai multe țări 
membre ale UE, care au reco
mandat guvernului să con
solideze principiul partener- 
iatului cu autoritățile locale. 
Ei au mai atras atenția 
asupra faptului că o influență 
nefastă asupra atragerii de 
finanțări prin diverse pro
grame ar putea să o aibă 
corupția”, a spus vicepreșe
dintele CJ.

El a menționat că, în 15 
ani, României i-au fost acor
date prin programe aproxi
mativ un miliard de euro, 
însă în unele județe au exis
tat alte interese.

Locuințe de necesitate
■ Autoritățile doresc 
să construiască locu
ințe pentru cei aflați 
în dificultate.

Orăștie (D.I.) - Consiliul 
Local a aprobat construirea 
în regie proprie a unei 
locuințe de necesitate, com
pusă din două camere de 
locuit și o bucătărie. în 
suprafață totală de 31 metri 
pătrați. Structura de rezis
tență va fi din lemn, cu izo
lație din Vată minerală și 
învelitoare din membrane 
bituminate.

Potrivit viceprimarului 
Orăștiei Alexandru Mun- 
teanu, după realizarea pro

Petru Mărginean

totipului, dacă acesta se va 
dovedi rentabil, se vor con
strui mai multe asemenea 
locuințe destinate persoa
nelor aflate în dificultate, 
în special populației de 
etnie rromă.

„Zona aleasă se găsește 
în apropierea firmei Plafar, 
unde există disponibil un 
teren în suprafață de 7.900 
mp. Am realizat deja 
proiectul și urmează ca în 
perioada următoare să 
facem devizul pentru mate
rialele necesare, pentru că 
lucrările propriu-zise le 
vom executa cu oamenii 
noștri”, a spus vicepri- 
marul municipiului Orăș
tie, Alexandru Muntean.

Amenzi de sute de ori mai 
mari ca veniturile

Deva (MF) - O bătrână din localitatea 
î. Câinelu de Jos, ce aparține comunei Șoimuș, 

cu un ajutor social de 5 lei (50.000 de lei 
vechi), are de plătit amenzi de 2.400 de lei 
(24 de milioane vechi), după ce a fost prinsă 
la cerșit. Floarea Botineștean a fost amen
dată de Poliția comunitară, care solicită 
executarea silită a femeii, pentru nea- 
chitarea amenzilor. Primarul comunei 
Șoimuș, Laurențiu Nistor, afirmă: „Nu se 
poate ca o femeie de 81 de ani, cu un aju
tor social de la noi în valoare de 50.000 de 
lei vechi, să plătească acești bani. Ea are 
ceva teren, dar nu are acte pentru el, că le- 
a luat fiica sa în Ungaria, unde a plecat. Nu 
o să-i fac poprire pe pensia de câteva sute 
de mii de lei vechi. Ce să-i iau, zilele?”

Cadouri de Moș Nicolae 
oferite "în Alianță"
■ Femeile din Alianță 
au adus cadouri în 
Maternitatea Deva și 
pentru asistații social.

Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Inițiativa femeilor 
din PD s-a dovedit a fi inge
nioasă având în vedere că 
darurile lor de Moș Nicolae 
au ajuns la mamele nou- 
născuților din Maternitatea 
Deva.

Un număr de 18 mămici au 
primit coșulețe pentru igiena

UE „atacă" pensiunile!
■ De anul viitor, pensi
unile agroturistice sunt 
obligate să se alinieze 
la standardele UE.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.FO ,

Deva - Conform oficialilor 
ANTREC, pensiunile vor 
oferi un grad crescut de con
fort, camerele vor fi mai 
spațioase și mai luminoase, 
iar băile vor fi amenajate cu 
materiale ușor de întreținut, 
în plus, de anul viitor, WC- 
ul nu va mai fi montat în 
aceeași încăpere cu cabina de 
duș.

O altă obligație din partea 
proprietarilor este aceea de 
a avea pensiuni în stilul 
local. Nu se va accepta ca o 
pensiune montană să aibă 
specificul unei pensiuni din 
Deltă. Un alt aspect este acela 
că personalul pensiunilor tre: 
buie să cunoască limba 

personală a copilașilor lor 
care au văzut lumina zilei în 
această săptămână. „De Sfân
tul Nicolae era normal să ne 
gândim la femei ca de la 
mamă la mamă”, spunea Lili
ana Stolnicu, PD. Acțiunea 
lor face parte dintr-un șir de 
manifestări care preced 
sărbătorile de iarnă.
Consultații gratuite

PNL-istele au pregătit 35 de 
pachete cu alimentația de 
bază pentru asistații social 
care beneficiază de ajutoare 
din partea Primăriei Deva.

în plus, aceștia au benefi- 

Pensiunile trebuie aliniate la standardele UE (Foto: CL)

engleză. Și dimensiunile 
paturilor pentru străini tre
buie să aibă alte dimensiuni. 
Astfel, dacă un pat, pentru o 
persoană autohtonă va avea 
dimensiunile de 90/180 cm, 
un pat destinat străinilor va

Nicoleta Maria Bădălan s-a născut la 2 decembrie 2005

ciat de o consultație gratuită 
și de medicamente. „De 
sărbători fiecare dorește să 

aibă lângă el un suflet. Astăzi 
suntem alături de dvs”, 
susține Daniela Miheț, PNL.

avea dimensiunile de 90/190 
cm.

„Pedeapsa” pentru cei care 
nu vor respecta aceste norme 
va fi excluderea de pe listele 
de promovare turistică, 
susțin oficialii ANTREC.

Bătut de 
polițiști?

Deva (M.T.) - Un tânăr 
de 15 ani, susține că a 
fost luat de pe stradă, 
bătut și supus la electro- 
șocuri de către polițiștii 
din Sălașu de Sus, pentru 
a recunoaște că a furat 
din casa unor localnici. 
După ce a ajuns acasă, 
Alexandru S., de 15 ani 
i-a povestit mamei sale 
cele întâmplate la Postul 
de Poliție din comună. 
Ajuns la bunica sa la 
Deva, unde locuiește din 
septembrie, a depus o 
plângere la IPJ Hune
doara. „Competența a fost 
declinată în favoarea Par
chetului de pe lângă Tri
bunalul Hunedoara, care 
face cercetări în acest 
caz”, declară comisarul 
șef, Alexandru Drăghici 
Roșioru, șeful IPJ Hune
doara.

mailto:tiberiu.strola@informmedla.ro
mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@informmedia.FO
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Prognoza meteo pentru astăzi:
Cer parțial noros și ploaie. Maxima va fi 

de 9°C iar minima de -2°C. Vânt slab din 
SE.

Prognoza pentru două zile:
Joi. Cer acoperit ziua și parțial noros 

noaptea. Temperatura e în scădere față de 
ziua precedentă, maxima fiind de -1°C, iar 
minima de -7°C. Vânt slab din VNV.

Vineri. Vreme temporar noroasă. Maxi
ma va fi de 2°C, iar minima de -4°C. Vânt 
slab, cu ușoare intensificări în timpul 
nopții.
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Calendar ortodox_________________________________
7 decembrie - Sf. Mc. Filoteia de la Curtea de Argeș; Sf. 
Ambrozie, arhiepiscop de Milano

Calendar qreco-catoiic__________
7 decembrie - S Ambroziu, aep

Calendar romano-catolic_____
7 decembrie - Sf. Ambroziu. ep. înv.

Soluția integramel din numărul 
precedent: R-A-F-G- 
RECREATII - TOCILARA - FILA - 
ABAC - NETE - LN - NEG - CRETE
- E - ETUI - IR - VA - VAGA - U
- BC - TIMID - MELCI - UNI - CAI
ET - ST - TEST - DEAL - CA - TU
- RAIA

Dispecerat ap8 rece 227087
P!S»g!»ț.M*.  caiga ...212^.5
Dispecerat Electrica 929 
Dispecerat gaz 227091Dispecerat gaz

Prgențe

Energie electrica

Pompieri____________________
Jandarmerie 956
PSiitie------------------------------- 955
UPJ. 214971

Deranj».-nente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 22114Ș

Aflgțl cl trebuie st placați urgent Intr-o delegoțle, Aceeiti 
schimbare de program nemulțu miște întreaga familie, pen- 
trucă aveați cu totul Site ptafturl.

EFaur .........
Se pan ci ewțl problema ♦im*nci^»a,  Bin ciuxe lor, alta 
penibil el nu vă timțlțl prea dine intr-un giw Ni prieteni. 
Evlla|l discuțiile în contradictoriul

Oameni ______________________■ ' .............. . r
Pentru el refuzați ti mergeți îhtr-o vlzltl, role|Rle Cu' 
partenerul do vieți s-ar putea il devină încuraate, Io pere 
că nu aeoțl tun xs nici fri otacorl.

Rac ...^ . . __________ _____ £ .
Vă Indispun schimbările de la locul de nunei. VI <«ulm 
să vă stăpâniți nervozitatea, pentru că rlscafl il vi com
plicați situația. Odlhnlțl-vă puțini

Leu
Se pare că relațiile do afaceri se cam ruinează din cauza 
neînțelegerilor legato de o anumită suni do pani. Centru 
a evita un conflict fiți mal obiectiv în privința banllcr'

Aveți o putere de concentrare deosebiți, caro vă itlmuleazi 
activitatea. La serviciu, Muțiți să aplanați an conflict. Vă 
recomandăm să ascultați pWlla amicilor care nu vă vor 
răul.

Baianți
Sunt șanse să primiți o sumă mare do bani In decursul zilei, 
sau să vl se propună o colaborare: -S-ar putea ca o vizită 
la prieteni să nu decurgă întocmai cum ați dori.

flig Scorpion .. .

vHE Aveți tendința ti fiți hhiIv de critic la servlilj. Vă 
ambiționați să rezolvați o problemă complexă fi vă deran
jează lipsa de Inforas a celsriaf|l.

Săpetător____ ._____ ____________ . • ' _____________
Sunteți nevoit să luațl o decizie dificilii acceptați sau nu 
un loc de muncă mult mal Dine plKtiT, dar eu un program 
prelungit? Nu vă grăbiți să dați un răsounsl

Capricorn _ ......._ •__________ ___ ,.......................
iste posibil ta în decursul zilei să aflțl e discuție aprinsă 
cu partenerul de viață, pentru că ați cheltuit prea mult, 
faceți tot ce vă stă în Dutere să evitați o ceartă!

S-ar putea să primiți o veste proastă, care vâ afectează vixra 
sentimentală și «dl pe serica pe gânduri. Ri gHMMt șl 
nu face$ bwnistani t A.

______ Pești _ ........____
S-ar putea ca șefii să vă reproșeze că nu v-ațl făcut bine 
treaba. Vă s&Mlm să nu Inventați justificări. Aveți gr|â să 
nu vâ descărcațl nervii acasă!

Se întrerupe furnizarea energiei electrice în Deva: 
12.00-13.00 Bd. I. Maniu. bl. B, D, D5. D6, D7, A. 4A, 
C. CI. Bl
08.30- 15.00 Str. I. Creangă, Bl. 29, sc. C
Gaz metan______________________________________
Nu sunt planificate întreruperi.
Apă______________________ ______ ._______________
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-15.00 Pe DN7, de la intrarea dinspre Sântuhalm 
până pe Str. Horia. Vor fi afectate: Cartierul Gojdu - Str. 
Depozitelor, Cartierul Progresul - Str. Cuza Vodă, Gri- 
gorescu și cele adiacente ei. Vor fi oprite punctele ter
mice 4, 3, 2,1, 26B, 22, 22A, fiind sistată furnizarea apei 
pe tot traseul conductei (Gara, Billa, McDonald's; Brutăria 
Victoria, serele de la Stadion)

»
¥

TVR 2

Supă cremă de ciuperci
Ingrediente: 2 cepe, 2 morcovi, 1 țelină, 1 

păstârnac, 1 lingură făină, 200-300 g ciuperci, 
100 g margarină vegetală, sare, 2 1 apă.

Mod de preparare:
Se curăță zarzavatul, Se spală și se așază 

cu apa și sarea la foc, iar când totul este 
foarte bine fiert, se strecoară. într-o tigaie 
se topesc 3/4 din cantitatea de margarină, 
se presară făina, se amestecă și cu 3/4 din 
cantitatea de ciuperci care au fost curățate 
de pielițe, spălate și tăiate felii subțiri. Se 
înăbușă bine, apoi se adaugă zeama în care 
a fiert zarzavatul și se lasă mai departe la 
foc, până când ciupercile au fiert foarte 
bine. Se trece totul prin sită și se toarnă 
acest pireu în restul de zeamă, după care se 
așază din nou la fiert. Când clocotește, se 
adaugă și restul de ciuperci curățate și 
tăiate în feliuțe mici. După ce ciupercile 
au fiert, se trage oala de pe foc și se adaugă 
restul de margarină. Se servește la, masă 
cu pătrunjel verde tocat pe deasupra.

700 Jurnalul TVR 
7:55 Euro-

8.-00 Isabel In căutarea 
Bitârii

855 Călătorii 
culinare

930 Teleshopping 
10:00 Interes 

general (r) 
11O0 Cu Irina 

la cafea (r) 
1225 Euro-dispeoer 
1230 T

1330 Desene animate: Club
H Disney

14.-00 Jurnal.
Sport. Meteo

14:30 Teleshopping 
1500 Oameni ca noi 
15:30 Tribuna

partidelor 
parlamentare 

1600 Conviețuiri 
16:55 Grecia antică - o dvi- 

(Sllizație legendă. Partea
a treia

18:00 Puncte pe ARTA lumii 
19D0 Jurnalul TVR Sport 

Meteo

ARTA lumii

20:15 Prim plan 
2100 Ochiul magic 
2200 CSI - Crime și investi-

Bgații
2300 Jurnalul TVR Sport 

Meteo
2330 Reconstituire ...la 

secundă
030 Brigada Omucideri.
BC u: Tom Sizemore, 

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

120 Puncte pe ARTA lumii 
(r)

2:05 Euro- 
dspecer

2:10 Jurnalul TVR (r) 
3:20 Călătorii culinare (r) 
3:50 CSI - Crime și investi-
Bgații (r) 

4:40 Reconstituire ...la 
secundă (r)

530 Ochiul magic (r)
555 Destine secrete
640 Tetedxxrina

t 
r
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î
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7D0 Știrile ProTv. Ce se 
ImanlDIă, OOUDTB t 

9:10 Omul care aduce 

cartea. Moș Crăciun 
există I

9:15 Tânăr și neliniștit Cu: 
gEric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather 
Tom, Melody Thomas 
Scott (r) 

10:15 Doctoral de suflete 
11:15 Apropo Tv (r) 
12:15 Zâmbete fetr-o pastilă 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 Moș Crăciun există! 
14:00 Vulcanul (aventuri,
▼ HSUA 1980). Cu: Paul

Newman, Jacqueline 
Bisset William Holden, 
Edward Albert 

16:00 Tânăr și neliniștit. Cu:
▼ 0Eric Braeden, Joshua

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
1745 Teo 
18-45 Dăruiești și câștigi 
19:00 Știrile PRO TV Sport 

Vremea

?
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630 în gura 
presei

7:00 Obervator
800 Canalul 

de știri
1000 în gura presei

(reluare) 
1030 Concurs

interactiv
12:15 Dădaca 
13:00 Observator

Cu: Simona 
Gherghe 

1345 Din dragoste.
Emisiune de 
divertisment cu Mircea 
Radu

15:15 Vivere - A trăi cu pași 
Bune

16:00 Observator
Sport Meteo 

16:45 Anastasia ▼ 
17:45 9595-Te învață ce să 

fed
18:55 Știrile sportive 
19:00 Observator

Sport Meteo 
Cu: Alessandra 
Stoicescu și 
Lucian 
Mândruță

08:30 CeZar și Tipar 09:00 
Rebelii (film serial r) 10:00 
Tonomatul DP 2 11:40 Pasiu
ni (film serial) 12:40 Stargate: 
Atlantis (film serial) 14:30 
Aventurile lui Shirley Holmes 
(film serial) 15:00 împreună în 
Europa 1530 Handbal femi
nin: România - Ucraina 17:00 
Moștenitoarea (film serial) 
18:00 Jurnalul Euronews 
18:15 Euro-dicționar 18:30 
Minorități sub trei dictaturi 
19:05 A fost odată hoț (film 
serial) 20:00 Trăsniții din 
Queens 20:30 Misterele Bi
bliei 21:00 Omul între soft și 
moft 2130 Jurnalul TVR 22:00 
Jurnalul Euronews 22:15 
Dragoste fatală (thriller, SUA

j 1991). Prima parte 00:05
Crime după zodiac (film seri
al) 01:05 Două roți 01:35 
Trăsniții din Queens (reluare)

i 
I

I 
l 
i

f

I 
î 
t

î

06:00 Bandiții (r) 08D0 Trupul 
dorit (s, r) 09:15 De trei ori 
femeie (r) 110O Să iubești din , 
nou (s) 12:00 înger rebel (s): 
14:00 Legături de familie (s), 
15:15 Bandiții (s) 17:20 Rețeta 
de Acasă 17:30 Poveștiri 
adevărate 18:25 Vremea de 
Acasă 18:30 împotriva des
tinului 20:30 Lacrimi de iubire ; 
(s) Cu: Adela Popescu, Dan 
Bordeianu, Nicole Gheorghiu, 
Lucian Viziru, Bebe Cotima- 
nis, Carmen Tănase 2130 
Trupul dorit (s) 2230 De trei 
ori femeie. Cu Mihaela Tatu 
00:00 Poveștiri adevărate (r) 
01:00 Lacrimi de iubire (r)

0630-07.00 Observator Deva
(r)
16.30-1645 -Știri locale în 
direct

08.30-10.00 Reluarea emisi
unii din ziua precedentă 
1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva
1845-20.00 Emisiuni infonma-

i

19:45 Detonatonjl (acțiune,
• îiJSUA/Germania, 2003) 

Cu: Elisabeth Berkley, 
Randall Batinkoff, 
Bokeem Woodbine. Un 
agent FBI trebuie să 
oprească un maniac, 
bolnav psihic, de la 
acțiunea criminală pe 
care este hotărât să o 
pună în aplicare și 
anume programarea și 
detonarea unei bombe 

2145 Fotbal: med din Liga
Campionilor

2345 Știrile ProTv Sport Vre
mea

0:15 Folbal: Rezumat Uga 
Campionilor

200 Omul care aduce 
cartea

2:05 Știrile Pro Tv
230 Casa neterminatâ 

dramă. România, 
1964)

4:00 Doctoral de suflete (r) 
500 Mama mia (r) 
6O0Teo(r)

20:15 Ziua judecății Emisi
une de divertisment < 
Dan Negru 

22:00 Secretul Manei 
23:00 Observator cu Letiția 

Zaharia
0:00 Alias. Cu: Jennifer 
„Gamer, Ron Rifkin, 
“Michael Vartan, Victor 

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

1:00 Spitalul bântuit Cu: 
“Andrew McCarthy, 

Bruce Davison, Diane 
Ladd, Brandon Bauer 

2D0 Concurs interactiv 
3D0 Observator (r) 
4D0 Vivere - A trăi cu

Bpasiune (r) 
430 Anastasia (r)

cu

06:00 Realitatea de la 06:00 
06:45 Trezirea la realitate 
10:00 Realitatea de la 10:00 
11:00 Deschide lumea (relu
are) 1130 Realitatea bursieră 
13:15 Deschide lumea (relu
are) 15:15 Realitatea medicală 
1600 Realitatea de la 16:00 
17:15 Orașele României 1745 
Editorii Realității 1845 Reali
tatea zilei 20:15 100% Cu 
Robert Tyrcescu 21:00 Reali
tatea de la 21:00 21:45 Bani 
europeni/Români/Orașe/ Bani 
de buzunar 22:00 Zece fix 
23:00 Politica, frate I 23:30 
Știri 00:00 Realitatea de la 
00:00 01:15 Realitatea bursi-

07:30 Casa noastră 08:00 
Sport cu Florentina 08:40 
Călătorii în lumi paralele (s, 
r) 09:40 Sunset Beach (s, r)! 
10-40 Oamenii vorbesc 1130 
Tele RON 13:00 Garito (I)! 

nrE?-f™l.d.e..ștnx.N^ 14:45 Garit0 OD 16:05
............... Dragoste și putere (s) 16:45 > 

Oamenii vorbesc 17:25;

I

07:30 Dimineața cu Răzvan
ia de tu- wallraltl ¥U1L)„t lfiJ 
neilan Trăsniți în NATO? (r) 1800 

,nz 14JU Focus 19:00 Camera de râs 

1930 Da sau nu 20:00 Croni
ca cârcotașilor. 2200 Trăsniți I 
în N.A.T.O. 2230 Focus Plus. 
23:30 Da sau nu. Cu Virgil s 
lanțu (r) 0000 Călătorii în lumi 
paralele 0100 Focus

și Dani 11:30 Agenții 
rism (r) 13:00 Ochi i 
14:00 Jurnalul de prânz . .__
Țara Iu' Papură Vouă 15:00 
Miezul problemei (r) 16:30 
Ochi negri (s) 1730 Naționala 
de bere 18:30 Jurnalul de 
seară 19:20 Sport Național TV 
19:45 Țara Iu' Papură Vouă 
20:00 Puterea magiei (fantas
tic, coprod., 1995) 22:00 
Miezul problemei 23:30 24 de 
ore Național Tv 0030 Singu
raticul (polițist, Franța, 1987) 
0230 Jurnal de seară (r)

10:15 Cristi Tabără pe ei (r) 
1120 Salvați pe Willy (aven
turi, SUA, 1993 ,r) 13:45 
Desene animate: Tazmania 
14-45 Doctorul de suflete (s) 
16.-00 Născut DJ(s)17.-00 
Gașca lui Beniker (dramă, 
SUA 1985) 1900 Doctorul de 
suflete (s) 20:00 Echipa de 
elită. Cu: George Peppard 
22.-00 Pledoarie pentru 
crimă (dramă. Canada, 1998) 
OOoOO Cristi Tabără pe ei

0630 Teleshoping 0700 Viața 
dimineața 09:00 Verissimo 
10:00 Lumea cărților 10:15 
Bibescu, un prinț al aerului (d) 
12:15 Calendar ecumenic 
13:05 Euromaxx 1335 Fan X 
13:50 Jet Set 1400 Telesho
pping 14:30 Euroblitz: Oa
menii și politica 15:00 Tele
shopping 1535 Euroblitz: Jur
nal European 17:00 Cuplul 
conjugal: Ori la bal, ori la spi
tal 18:00 6! Vine presa! 2000 
Să mori rănit din dragoste de 
viață (dramă, România, 1984). 
22X70 Nașul. Cu Radu Moraru 
2345 Știri 00:00 Să mori rănit 
din dragoste de viață (dramă, 
România, 1984) (r)

0800 Vreme de război 0900 
Mașini extreme 10:00 Su
praviețuire în condiții extreme 
11XX) Mistere 1200 Motoci
clete americane 13:00 Cazi
nouri americane 1400 Vreme 
de război 1430 Misiuni 
mărețe din cel de-al Doilej I T 
Război Mondial 15:00 Mașini1 
extreme 1600 Performanțe la 
superlativ 1700 S-a născut un 
4x4 18:00 Cele mai mari 
superlative 1900 Tehnologie 
extremă 20:00 Vânătorii de 
mituri 21 DO O pradă mortală 
22:00 Cei mai diabolici 
oameni din istorie 23:00 Ora 
zero 0000 Motociclete ame
ricane
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In ludet____________
ON 7 Vețel - lila
ON 68 A Illa - Dobra

Portocal» 9,99 tobMIka (Art nu)
Kiwi 3,69 let*-  a (Art mă)
Grapefruit alb 7,49 lel/2.5 ko.CArtIma)
Roșii 2)99 lel/ka(Art ma)
Sune*  țărănească crud* 11.9» iaiflCO (Art SMl
Macrou congelat 4.69 lel/kq 1
Lapte MIIII 1,89 l»V1
Margarina 1,27 lei/ 250 grame Plus)
Iaurt fructe 0,79 lei/cutle Pil»)

tanti vțtaterm- ot.h. toot
1 dolar 3,1047 lei
1 euro 3,6522 lei

1 liră 5,4065 lei
1 gr. aur 50,7260 lei

(

cuvÂm

Contracte directe cu locatarii
■ Prin noul sistem de 
plată individuală vor fi 
eliminate problemele 
traiului „în comun".

Brad (M.S.) - Proprietarii 
de apartamente din munici
piul Brad vor avea, de la 1 
ianuarie 2006, contracte indi
viduale cu furnizorul de 
energie termică, in baza că
rora se obligă să permită 
accesul operatorului local in 
locuințe pentru a fi de- 
branșați de la căldură, in 

, cazul in care acumulează 
datorii la plata acesteia.
DebranșAri individuale

„Persoanele care nu vor 
plăti datoriile la căldură vor 
fi debranșate individual. Prin 
noul contract, proprietarul se 
obligă să permită accesul in 
locuință al reprezentanților 
operatorului de energie ter
mică, pentru a fi debranșat de 
la rețeaua centralizată. în 
acest fel vor suferi doar cei 
care nu plătesc datoriile”, a 
afirmat viceprimarul munici
piului Brad, Aurel Circo.

în cazul in care persoana 
cu datorii refuză accesul în 
locuință pentru a-i fi de
branșate caloriferele, acesta 
va primi un avertisment,

Rău-platnldl vor fl obligați, la Brad, să permită furnizorului accesul la calorifere (Foto: t. Mânu)

urmat, după două zile, de o 
amendă de 500.000 lei vechi, 
iar apoi de acționarea in jude
cată.
Datoriile opresc căldura

Din cauza datoriilor acu
mulate de consumatorii de 
energie termică, operatorul 
local din municipiul Brad,

Acvacalor, nu a avut bani 
pentru achiziționarea păcurii 
necesare la pregătirea agen
tului termic.

De aceea, societatea Ac
vacalor a fost nevoită să se 
împrumute cu păcură pentru 
a asigura, în această iarnă, 
căldura în apartamentele mu
nicipiului. De asemenea, Ac

vacalor Brad va contracta, în 
următoarea perioadă, un 
credit de 70 de miliarde lei 
vechi, cu care va cumpăra 
6000 de tone de păcură ce va 
fi utilizată pentru producerea 
energiei termice și pentru 
restituirea împrumutului de 
combustibil primit de la Ter
mocentrala Mintia.

Un pensionar îi arată obrazul ministrului Barbu

Ocolul Silvic Valea Orâștiei
Organizează

„Licitație de masă lemnoasă” 
producția anului 2005

Licitația este de tip închis și are loc la sediul 
Ocolului Silvic Valea Orăștiei, cu sediul în 
Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 16, jud. Hunedoara 
(la spitalul vechi din centrul istoric, la etajul 1), 
în data de 16.12.2005, ora 10.00, pentru masă lem
noasă fasonată.1

Volumul total de masă lemnoasă fasonată care 
se licitează este de 250 mc, din care 50 mc lemn 
de foc (din speciile fag, gorun și cireș), aparținând 
următoarelor grupe de specii:

- Fag - 200 mc
Preselecția agenților economici va avea loc în 

data de 12.12.2005, între orele 9.00 - 15.00.
Solicitarea de participare la licitații, împreună 

cu documentația de preselecție se vor depune la 
secretariatul Ocolului Silvic Valea Orăștiei, până 
cel târziu 13.12.2005, ora 16.00, conform H.G. 
85/2005.

(35676)

Având în vedere Ordinul Ministerului Sănătății 
nr. 1280/30.11.2005, privind Planul de măsuri în ve
derea prevenirii și controlului extinderii infecției rujeolice 
și contextului epidemiologie cu focare multiple de ruje- 
olă, care evoluează în alte județe din tară, Direcfia de 
Sănătate Publică a jud.Hunedoara se adresează părinților 
copiilor de 7-11 luni, 12-15 luni cu prezentarea la medicii 
de familie în vederea vaccinării antirujeolice. Copiii de 
7-11 luni vor primi vaccin antirujeolic, urmând ca la vârs
ta de 18-24 luni să primească vaccinul antirujeolic- 
antirubeolic-antiparotidită epidemică. Vaccinarea elevilor 
de clasa I se va efectua tot în luna decembrie cu vac
cinul diftero-tetanic și vaccinul antirujeolic-antirubeolic- 
antiparotidică epidemică.

Pârinfii copiilor neînscriși la medicii de familie se vor 
adresa cabinetelor apropiate de domiciliul acestora.

Vaccinurile se efectuează sub supraveghere medicală 
după un consult clinic și numai cu seringi și ace de unică 
utilizare.

Părinți, sunteți gestionarii stării de sănătate a copiilor 
dumneavoastră! Nu refuzafi vaccinarea copiilor, evitând 
astfel îmbolnăvirea cu rujeolă, boală eruptivă severă, mai 
ales la vârste mici! 5

Deva (A.S.) - Constantin 
Stănciulescu, din Deva ne 
scrie: „Sunt mulțumit privind 
recalcularea pensiilor”. Așa 
se exprima (lăuda) ministrul 
Muncii, Gh. Barbu, într-un 
interviu publicat în Cuvântul 
liber din 3 decembrie... Eu ii 
amintesc dlui ministru că 
după recalculare, majoritatea 
pensionarilor județului Hune
doara au primit între 10 și 
300 mii lei... Comparativ cu 
2004, cheltuielile elementelor 
de bază ale unei familii (cu
rent, gaze, întreținere) au 
crescut în 2005 cu circa 500 
mii lei per lună, să nu mai 
vorbim de coșul zilnic care s-

a scumpit în acest an cu peste 
400 de mii pe lună. Și atunci 
vă întreb, die ministru, nu 
aveți impresia că ne-ați dat 
cu doyă degete și ne-ați luat 
cu opt?”

Cititorul îl invită pe mi
nistrul Barbu la o întâlnire 
cu pensionarii hunedoreni 
„să vă spunem noi pe larg ce 
înseamnă sloganul „Să trăiți 
bine!”. Aștept replica dvs tot 
prin ziarul Cuvântul liber și 
data când ne veți onora cu 
prezența”. Constantin Stăn
ciulescu precizează în scri
soare că nu face parte și nu 
are simpatii pentru nici un 
partid politic românesc.

Notă: C.L. vă răspunde. 
Scrisorile cititorilor noștri 
sunt bine venite, cu condiția 
să fie semnate și să aibă spe
cificate adțesa 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 anonime! Adresa 
redacției noastre este: Deva, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
(clădirea Cepromin), specifi
cați pe plic: „Cuvântul citi
torului”.

Scrisorile pot fi trimise și 
prin e-mail la adresa: adri- 
an.salagean@informmedia.ro.

Teatru pentru 
copii

Deva (S.B.) - Primii 
spectatori ai „Poveștii de 
Crăciun” ■ spectacol mu
zical dedicat copiilor din 
întreg județul de colec
tivul Teatrului de Artă 
Dramatică Deva - au ve
nit, ieri, la Deva, din 
Simeria, de la Grădinița 
Nr.l. Așa cum în vară 
teatrul a poposit cu „Car
avana basmelor” în 34 de 
localități hunedorene, 
„Poveste de Crăciun” va 
fi oferit copiilor din 20 de 
localități fiind jucat până 
în Ajunul Crăciunului.

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

SC RRC LIQIDATOR SRL Hunedoara
cu sediul pe str. V. Babeș, nr. 54

Anunță toți creditorii că s-a dispus deschiderea procedurii falimentului la 
SC BARWOOD SA Baru Mare, Dosar nr. 1590/2005, și s-au fixat următoarele 
termene:

Termen depunere Declarații de creanță: 10.12.2005
Termen depunere contestații la Tabloul preliminar: 31.12.2005
Termen pentru definitivarea Tabelului de creanțe: 10.01.2006
Adunarea creditorilor: 18.01.2006, la sediul Tribunalului din Deva, ora

13, cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea Raportului lichidatorului
2. Alegerea Comitetului creditorilor
3. Diverse
4. Discuții

,(35712)

Tel: 230.630,233.170, 233.180 
Fax: 224.550, 
www.slmal.ro,slmalOsmart.ro 

Mobilier de apartament,
Mobilier de birou, 

uși PORTA ■*"
Tapițerii, Camere de 

tineret
(33380)

ANUNȚ PUBLIC
SC M .-rișca Cg’F Preșr S’i ti1,; in' 

ȘJiOieCtuM anill'f-i 
asupra depunem solit, it ai ii penvti 
obtmerea accrd.jiui de mediu. Infor- 
rn-iî.ile ud-md potențialul impact 
as .ip? a ine-" .iii.:. proiectului propus 
pot fi cc’iis'-ptatf; ia sediul APM Hune- 
aoam cn Deva. s?. A Vlaicu nr. 25 
ziIrTfc. mfe cele 8-15. Observațiile 
pdbi'cuiui se primesc zilnic la sediul 
APM Hunedoara, in temien de W zile - 
lucratoare de la apariția anurițu'ui. I

FII INSPIRAT, ALEG

carteagalbena.ro

primul ANUZyo 
DE AFACERI DIN ROMANIA

CARTEA GALBENĂ „
2006

Suna oieum ta fel: 0254/712.255: 0788/639.21 6îh 
0788/633.861 i 0788/633.862

e-mail: umusolitaire@comser.ro: umusolitaire@yahoo.com
RFCI AMP

mailto:adri-an.salagean@informmedia.ro
slmalOsmart.ro
carteagalbena.ro
mailto:umusolitaire@comser.ro
mailto:umusolitaire@yahoo.com


Venim

Crăciun!

Cumpără Cuvântul liber în perioada 8-15 decembrie și nu pierde șansa de a 
intra în concursul puzzle. îți oferim o excursie la Paris pentru două 
persoane (cazare la hotel și mic dejun inclus, ghid, transport cu autocarul, 
cu plecare din Oradea); un colțar de bucătărie; un cuptor cu microunde sau 
un brad împodobit, care să-ți lumineze Sărbătorile de iarnă.

Venim cu Mas Crăciun!
HUNEDOARA
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• Rămân la București. După meciul de 
astăzi din Cupa României la Fotbal, jucătorii 
Jiului vor rămâne în Capitală pentru partida 
din Campionat pe care o vor disputa la

J sfârșitul săptămânii cu Rapid. Se pare că nu 
era deloc rentabil și nici „sănătos" pentru o 
nouă deplasare pe același drum. (V.N.)

• Instructori. Federația română sportul 
pentru toți organizează în perioada 5-10 
decembrie 2005 la Complexul Sportiv 
Național „Lia Manoliu" un curs de formare, 
calificare și perfecționare a instructorilor 
sportul pentru toți la aerobic și fitness. Par
ticipă 50 de cursanți. (V.N.)

Problemele rugbyului 
românesc

București (V.N.) - Antrenorii și arbitrii 
din rugbyul românesc vor încerca pentru 
câteva zile să afle, ce trebuie făcut pentru a 
ridica nivelul rugbyului românesc. în acest 
sens, Federația Română de Rugby orga
nizează un colocviu la Complexul „Lia 
Manoliu”, la care vor participa cei care, la 
multe meciuri din campionat, sunt actorii 
principali de pe teren. Tehnicieni de la 
echipele de seniori precum și cei din Divizia 
Națională de Juniori vor fi alături de circa 
20 de arbitri, care vor discuta subiecte

„Vrem
■ Deși declară că vor 
calificarea în semifina
le, jiuliștii sunt conști- 
enți că va fi greu.
Valentin Neagu_____________
valentin.neagu@infornimedia.ro

București - „Farul este o 
echipă de bătut și acest lucru 
s-a văzut și în partida de 
campionat când am fost 
foarte aproape de a scoate un 
rezultat de egalitate”, spun 
cei din Vale. După cum se 
știe, partida Jiul- Farul se va 
juca astăzi pe terenul de la 
Mogoșoaia. Atacantul Faru
lui, Bogdan Apostu, a afirmat 
că pentru el jocul cu Jiul este 
unul special. Fotbalistul, care 
s-a format la Corvinul Hune
doara, spune ca Jiul- Farul 
este, pentru el, o continuare 
a duelurilor, Corvinul-Jiul. 
„Și acum am în minte dis
putele dintre Gorvînul și 
Jiul. Era o rivalitate ieșită 
din comun între cele două 
formații”, spune el. Titular 
în partida de mâine Bogdan 
afirmă ca pentru echipa sa

Cel mai bun din istorie!

arzătoare ale rugbyului românesc.
De la această întâlnire nu vor lipsi nici 

antrenorii de la Știința Petroșani și Minerul 
Lupeni, loan Rațiu, respectiv, Coco Patrichi.

î HȘOr Popa, de Ia SC Body Guy Deva, 
va participa Ia Timișoara, la Concursul Inter
național Cupa „Libertății”, ultima competiție 
de culturism din acest an în România.

(Foto: Traian Mânu)

■ După 11 ani de acti
vitate, karatiștii din Pe
troșani spun că 2005 a 
fost de excepție.
Valentin Neagu
valentin.neagu@infcrmmedia.ro

Petroșani - în anul acesta, 
CS Karate Shito - Ryu „Masi- 
bo” Petroșani a obținut rezul
tate de excepție. Participarea 
celor peste 80 de sportivi la 
cele mai importante competiții 
interne, campionate naționale 
de kumite și kata, copii, că
deți, juniori și seniori a fost 
încununată de numeroase me
dalii: 19 de aur, 21 de argint și 
49 de medalii de bronz. Desi
gur, este un bilanț de invidi
at pentru karatiștii de la Masi- 
bo. „Categoric, anul 2005 a fost 
cel mai bun din istoria acestui 
club și pot spune că sunt mân
dru de rezultatele obținute de 
sportivii mei”, a declarat 
antrenorul Radu Polifronie.
Antrenor mulțumit

Mihaela Rusu, Andrei Ten- 
cariu, Estera Aonofriesei, Oa-

Cinci urne valorice
Leipzig (MF) - Federația internațională de 

fotbal a stabilit marți cinci urne pentru 
tragerea la sorți a Cupei Mondiale-2006 din 
Germania, punând Serbia-Muntenegru într- 
o urnă specială, pentru a se evita ca mai 
mult de două echipe europene să se afle într
ema din cele opt grupe care vor fi alcătuite 
vineri la Leipzig. în urna 1 se vor afla cele 
opt echipe care dispun de cel mai mare 
număr de puncte în clasamentul stabilit de 
FIFA în urma rezultatelor obținute la 
ultimele două Cupe Mondiale și a ultimelor 
trei clasamente FIFA. Urna 1 este cea a capi
lor de serie și în ea se vor afla, în ordine 
alfabetică, Germania, Anglia, Argentina, 
Brazilia, Spania, Franța, Italia și Mexic.

Componsnța urnelor

Uma 1 (capi de serie):
Germania, Anglia, Argentina, Brazilia, Spania, 
Franța, Italia, Mexic ___________ _____

Urna 2:
Australia, Angola, Cote d'Ivoire, Ecuador, Ghana, 
Paraguay, Togo, Tunisia ____________ _

Urna 3:
Croația, Olanda, Polonia, Portugalia, Cehia, Suedia, 
Elveția, Ucraina________ - ______________________
Urna specială: Serbia-Muntenegru________________

Urna 4:
Arabia Saudită, Coreea de Sud, Costa Rica, SUA, 
Iran, Japonia, Trinidad-Tobago

Favorita
București (MF) - Fundașul 

echipei FC Național, Ovidiu 
Burcă, a declarat, marți, în ca
drul unei conferințe de presă, 
că, în opinia sa, formația Ra
pid este principala favorită la 
câștigarea Cupei României, 
chiar dacă giuleștenii se află 
abia pe locul nouă în campio
nat. Burcă a afirmat că întâl
nirea cu Oțelul de miercuri, 
din sferturile de finală ale Cu
pei României, reprezintă cea 
mai importantă partidă din ul
tima perioadă.

Locul 15 în lume
București (V.N.) - Echipa 

națională de rugby a Româ
niei a încheiat anul 2005 pe 
locul 15, cu 66,47 puncte, în 
clasamentul mondial. în luna 
august a anului 2005, națio
nala României ocupa locul 18. 
Victoria obținută împotriva 
Canadei, luna trecută, a pro
pulsat România trei locuri.

Liderul ierarhiei mondiale 
este formația Noii Zeelande 
(cu 93,32 puncte), urmată de 
cele ale Africii de Sud (88,76 
puncte), Franței (86,16 puncte) 
și Australiei (83,93 puncte). Pe 
locurile următoare se situează 
formațiile Angliei, Țării Gali
lor, Irlandei, Argentinei, Sa
moa, Scoției, Fiji, Italiei, SUA, 
Canadei și României.

meciul cu Jiul este foarte 
important.
Va fi greu, dar...

„Avem ca obiectiv cucerirea 
Cupei României și de aceea im 
eventual eșec în partida cu 
Jiul ar fi un adevărat dezas
tru pentru noi”, a declarat 
jucătorul care, în vara acestui 
an, a fost foarte aproape de a 
semna un contract cu Jiul 

na Boșneag, Ionuț Mănescu, 
Alina Ținea sunt doar câteva 
dintre numele care au trium
fat în acest an pe podiumurile 
naționale. Rezultatele de ex
cepție obținute de karateca 
din Vale nu i-au lăsat indi
ferenți pe cei de la Direcția 
JudețeȘtă Pentru Tineret și 
Sport Hunedoara care, ca de 
obicei, la sfârșit de an vor pre
mia pe cei mai buni sportivi 
hunedoreni. Printre cei care 
au șanse la câștigarea titlului 
de cel mai bun sportiv al anu
lui, la disciplina karate, sunt 
Alina Ținea, Ioana Boșneag, 
Mihaela Rusu, Ionuț Mănescu, 
Estera Aonofriesei.

în lupta pentru aur (Foto: T. Mânu)

Concursuri de Crăciun în Cuvântul liber

8811, persoană de contact'Cristina 

Picoiu.
Regulament:
La acest concurs nu pot participa 

angajații S.C. Inform Media 5.R.L. șl 
nici rudele acestora de gradele I și II

]

Petroșani. Dacă antrenorul 
principal al echipei din Con
stanța a afirmat că are mari 
probleme de efectiv înaintea 
meciului cu Jiul, având la dis
poziție doar 12 jucători apți, 
nici echipa din Petroșani nu 
stă mai bine la acest capitol, 
având vreo patru indisponibi- 
lizări.

„Farul este o echipă foarte 
bună și ne va fi greu cu ei, dar 

JURNAL mA®

mingea este rotundă. Noi 
vrem să prindem primăvara 
în Cupa României. Echipa din 
Constanța va fi la ora meciu
lui probabil mai motivată pen
tru că va vrea să-și spele 
rușinea din ultima etapă, dar 
și noi avem avantajul că am 
stat în etapa trecută și vom fi 
mai proaspeți, decât ei”, ne-a 
declarat directorul tehnic al 
Jiului, Dumitru Marcu.

CONCURS

mailto:valentin.neagu@infornimedia.ro
mailto:valentin.neagu@infcrmmedia.ro
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• Fără implicare. Clubul FC Dinamo nu va 
mai fi implicat în organizarea deplasărilor 
suporterilor pe plan intern și extern, din 
punct de vedere material toate cheltuielile 
urmând să fie suportate de către fanii 
dinamoviști. în ceea ce privește deplasările, 
Dinamo nu va mai suporta contravaloarea 
biletelor de meci. (MF)

• Menajare. FC Barcelona va juca miercuri 
în meciul cu Udinese, din ultima etapă a 
fazei grupelor Ligii Campionilor la fotbal, 
fără „Balonul de Aur" Ronaldinho, lăsat să 
se odihnească, și fără atacantul camerunez 
Samuel Eto’o, accidentat la o gleznă. (MF)

T14

I venezuelean 
îrjrenzo Parra

[ și-a păstrat 
I titlul de cam-i pion mondial I la categoria 
? muscă /versi

unea WBA/,
■ învingându-1
[ la puncte, ,
■ după 12 ’

reprize, pe
■ francezuli . Bahrim 

Asloum, In 
cadrul galei 
de box ce a

,, avut loc tuni 
I seara la Paris-
; Bercy.

M Venezueleanul 
p rămâne neîn

vins în 27 de 
meciuri ca 
profesionist, 
17 dintre aces
tea câștigân- 
du-le înainte 
de limită.

(Foto: EPA)

• Renunțare. Italianul Arrigo Sacchi va 
renunța la funcția de director de fotbal în 
cadrul clubului spaniol Real Madrid. Potrivit 
grupării din capitala Spaniei, plecarea lui 
Sacchi nu are nici o legătură cu demiterea 
antrenorului brazilian Vanderlei Luxemburgo, 
fostul selecționer al Italiei luând această 
decizie „din motive familiale". (MF)

Cristian Vieri Flacăra olimpică - la Roma

Cascoîgne, 
concediat

Londra (MF) - Fostul 
„copil teribil” al fotba
lului englez, Paul Gas
coigne, a fost concediat 
de către clubul Kette
ring, din cadrul campi
onatului de amatori al 
Angliei, al cărei antre
nor era din 27 oc
tombrie, a anunțat noul 
proprietar al acestei 
grupări, care a precizat 
că „Gazza” era „incapa
bil să-și îndeplinească 
sarcinile”. Imraan La- 
dak a anunțat: „în urma 
discuțiilor din weekend, 
am ajuns la concluzia că 
Paul Gascoigne este 
incapabil să-și îndepli
nească sarcinile de ma
nager al echipei Ketter
ing Town”, fostul inter
național englez fiind „o 
persoană sub influența 
alcoolului”. Fostul mij
locaș al echipelor Tot
tenham HotspUr și La
zio Roma a încercat In 
ultimii ani să se im
pună și ca antrenor, dar 
problemele legate de 
consumul de alcool și 
depresiile l-au împiedi
cat să-și realizeze obiec
tivul.

(Foto: EPA) 

Dezamăgi
rea anului 
Roma (MF) - Atacan
tul italian Christo 
Vieri, care s-a trans
ferat în vara acestui 
an de la Inter Milano 
la AC Milan, a fost 
desemnat ,.cel mai 
slab fotbalist' din 
Seria A ta 12005, de 
către ascultătorii pos
tului italian de radio 
RAI. Vieri, care a 
intrat astfel în pose
sia trofeului „Bidone 
d'oro", a primit 
32,92 la sută din 
voturi în ancheta 
RAI, fiind urmat de 
mijlocașul argentinian 
Santiago Solari (Inter 
Milano) - 10,30 la 
sută și de atacantul 
italian Antonio Ca- 
ssano (AS Roma) - 
8,18 la sută.

M în cele două zile cât 
va poposi la Roma, 
flacăra olimpică va fi 
binecuvântată de Papă.

Roma (M.F.) - Flacăra 
olimpică sosește miercuri la 
Roma, pentru un periplu de 
două luni pe teritoriul Italiei, 
până la ceremonia de des
chidere a JO de iarnă de la 
Torino, programate în luna 
februarie, informează AFP. 
Aprinsă pe 27 noiembrie, în 
fața templului antic al zeiței 
Hera, de la Olympia, unde s- 
au născut primele Jocuri, în 
anul 776 î.e.n, flacăra a par

Rapid mai speră încă la titlu

Rezultate consemnate în prima zi a CM feminin de hand
bal, ce se desfășoară la Sankt-Petersburg:
Grupa A:

CAMP. MONDIAL DE HANDBAL-
y-'//^y'>5 ZJ y > y y y y^y y > Zz y y y 7 y y y y y y / y > D/) y>y yy y'y y y y y y

Olanda - Croația 29-27
Rusia - Uruquay 43-16
Japonia - China 27-33
Grupa B:
Unqaria - Australia 57-9
Slovenia - Coreea de Sud 42-35
Norvegia - Angola 36-30
Grupa C:
Austria - Cote d’Ivoire 32-21
Polonia - Germania 21-33
Danemarca - Brazilia 31-22
Grupa D:
Ucraina - Camerun 34-23
România - Argentina 31-15
Franța - Macedonia 25-22

■ Deși ocupă doar lo
cul 9 în clasament, rapi- 
diștii speră că vor în
drepta lucrurile în retur.

București (MF) - Fundașul 
Ionuț Rada a declarat, că for
mația giuleșteană mai 
păstrează încă șanse la titlu 
deși în momentul de față 
ocupă doar poziția a noua’în 
clasamentul Diviziei A și are 
un meci mai puțin disputat. 
„Șanse la titlu mai sunt, pen
tru că s-a văzut că și Steaua 
și Dinamo se pot împiedica, 
dar totul depinde de noi. în 
retur sperăm să îndreptăm 
lucrurile în campionat și să 
revenim în lupta pentru 
primele 3 locuri”, a spus 
Rada.

Afirmația antrenorului 
dinamovist loan Andone, care 
a spus că este lipsă de respect 
faptul că Rapid și-a amânat

Capi de serie la mondiale
■ Marți la Leipzig FIFA 
a desemnat cei opt 
capi de serie pentru 
tragerea la sorți.

Berlin (MF) - Aceștia sunt: 
Germania, Anglia, Argentina, 
Brazilia, Spania, Franța, 
Italia și Mexic. Conform 
clasamentului stabilit de 
FIFA, Brazilia este echipa 
care dispune de cel mai mare 
număr de puncte, 64, din cele 
32 de națiuni calificate. 
Deținătoarea titlului devan

curs 2006 km pe pământ grec, 
timp de 10 zile. Ea va rămâne 
timp de două zile în capitala 
Italiei, urmând să fie binecu
vântată de Papa Benedict al 
XVI-lea în catedrala Sfântul 
Petru, pe 8 decembrie.
Prin 107 provincii

Flacăra va fi înmânată de 
către președintele Republicii 
Italiene, Carlo Azeglio 
Giampi, primului din cei 
101.001 de membri ai ștafetei, 
campionul olimpic la mara
ton Stefano Baldini, în curtea 
Palatului Quirinale, după 
care va începe un periplu de 
două luni, prin 107 provincii 

Răzvan Lucescu (Foto: EPA)

partida cu Jiul Petroșani din 
cadrul etapei a XV-a a 
Diviziei A, a fost comentată 
de Rada: „Nu este fair-play să 
se vorbească astfel de noi. Și 
ei au amânat de multe ori 
meciuri. Poate că sunt 
invidioși pe noi că avem par
cursuri bune în cele trei com
petiții”. Rada consideră că 
blatufile din fotbalul româ

sează Anglia (51 pct), Spania 
(50), Germania (48), Mexic 
(47), Franța (46), Argentina 
(44) și Italia (44). Pentru a 
stabili acest clasament, FIFA 
a luat în calcul rezultatele 
ultimelor două Cupe Mondi
ale (1998 și 2002), atribuind un 
coeficient 2 pentru Mondialul- 
2002 (față de 1, pentru CM- 
1998), precum și clasamentele 
FIFA din ultimii trei ani. 
Olanda, care nu a reușit decât 
o clasare pe locul 10, după 
SUA (9), este marea perdantă 
a acestei formule.

Stadionul Olimpic din Torino (Foto: EPA)

la ștafetă se vor număra fot-italiene, parcurgând în total 
11.300 km în 64 de zile, până 
la ceremonia de deschidere a 
celei de-a XX-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de iarnă, 
programată pe 10 februarie la 
Torino. Printre participanții 

nesc s-au împuținat, dar 
susține că acestea nu vor 
putea fi eliminate niciodată.

Antrenorul Răzvan Luces
cu a afirmat că tehnicianul 
dinamovist loan Andone era 
nervos când a spus că echipa 
Rapid dă dovadă de lipsă de 
respect prin amânarea par
tidei de campionat cu Jiul 
Petroșani. 

iLa CM 
We Hand- 
bal, care 

fee 
desfășoară 
la Sankt 
Peters
burg, 
iChina a 
Flnvins în 
Iprima zi 2 
paponia 
cu scorul 
[de 33-27. '! 
1 (Foto: EPA) i

baliștii Francesco Totti, Ge
nnaro Gattuso, Gianfranco 
Zola, pilotul de Formula 1 
Jarno Trulli și căpitanul 
echipei feminine de polo a 
Italiei, Lilly Allucci.

Petrescu 
staționează?

București (MF) - Coti
dianul polonez Przeglad 
Sportowy a notat că 
antrenorul echipei Spor
tul Studențesc, Dan Pe
trescu, ar putea să nu 
mai ajungă la Wisla Cra
covia, existând posibili
tatea să fie păstrat în 
funcție tehnicianul To
masz Kulawik. „Președin
tele Andrzej Bas și-ar fi 
dat seama că este prea 
costisitor să plătești doi 
antrenori, lucru care ar 
afecta bugetul pentru 
sezonul următor. Petres
cu ar câștiga 300.000 de 
euro pe an, în timp ce 
fostului antrenor Henry 
Kasperczak, i se plătește 
în continuare contractul 
de 240.000 de euro”, a 
scris sursa citată.
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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, modificat, ultracentral, 56 mp,
termopan, contorizări, preț 31.000 eyro. Tel. 
0727/832009.

• decomandate, ultracentral, etaj intermediar, 
62 mp, curat, contorizări, 2 balcoane, vedere la 
bulevard, preț 1300 mid. lei, negociabil. Tel. 
0727/832009.
• Deva, bdul. Decebal, decomandate, reparti
toare, gaz contorizat, gresie, faianță, etaj 6, 
lângă farmacie, preț 1,300 mid. lei, negociabil. 
Tel. 217413.
• Deva, decomandate, ultracentral, etaj 1,56 
mp, centrală termică, 2 balcoane închise, beci, 
parchet, preț negociabil. Tel. 0726/710903.
• Deva, M. Kogălniceanu, circuit, contorizări, 
interfon, îmbunătățiri, prețul pieței. Tel. 215526.

it, i....- •..,,.....1 5*ZXH  /V\ZX Tu•• ii
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Efectuează rezervări de locuri pentru următoarele 
destinații:

GERMANIA ITALIA
INFORMAȚII SI REZERVĂRI:

Deva, Str. 1 Decembrie Hațeg, str. I.L.

» uro ărămidă, decomandate, modificări, 
balcon, 2 focuri gaz, contorizări, repartitoare, 
rolete exterioare, interfon, etaj 4, Minerului, preț 
85.000 ron, negociabil. Tel. 0722/857606, 
0766/763615.

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

Deva - Sântuhalm Dn7, Nr. 70E Tel. 0788 743 067,0788 743 722
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contează ce vezi’

ALPHA TV - PETROȘANI

DIN ÎMPREUNĂ
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DEVA

Today’s 

HITS

Program local
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GARANTAT!

HIT MUSIC ONLY

AGROMEC S.A. DEVA
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STR. DEPOZITELOR, NR. 10
TEL/FAX: 0254/224785

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

• aemidecomandate, contorizări, parchet, 
întreținut, 48 mp, preț 850 milioane lei, nego
ciabil, zona Gojdu, Deva. Tel. 0727/832009.

• semidecomandate, zona Dacia, 2 holuri, ușă 
metalică, lamelar, instalații noi,etaj intermediar, 
preț 630 milioane lei, negociabil. Tel. 
0727/832009.
• etaj 3, decomandate, st 60 mp, gresie, faianță, 
contorizări, balcon,1 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 Liliacului, dec., contorizări, ocupabil 
imediat, preț 990 mii., neg., tel. 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)

• zona Bălcescu Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, 
contorizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc., 
preț 1,2 mid., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• urgent, zona Al. Streiului, centrală termică, et. 
intermediar, dec., îmbunătățiri, preț 510 mii., 
neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• oferim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160.(Evrika)
• zona Gojdu, et 2, din cărămidă, bine întreținut 
preț 850 mii., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• Ocaziei Urgent, zona Al. Streiului. decoman
date, hol mare, central, etaj intermediar, 
centrală termică. Ocupabil imediat! Preț: 
37.000Ron. Tel: 211587,0745/253662. (Evrika)
• gresie + faianță în baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizări, lavabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agențiaimobiliară Iris)

■ 7-^*^Orar;
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Pentru a ne impune pe aceasta piață, a fost nevoie de munca susținută, 
seriozitate și profesionalism. Nu suntem un gigant în transportul international 
de marfa, însă ne-am creat un nume, clienți fideli și parteneri de afaceri 
serioși.

Avem colaboratori în întreaga Europa și ne mândrim cu reputația pe care 
ne-am creat-o de-a lungul timpului. Corectitudinea, rnnctualhatea și seriozi
tatea sunt atuurile care ne-au deschis drumurile internaționale.

Camioanele noastre se ridica la cele mai înalte 
standarde europene, iar șoferii care le conduc au o 
îndelungata experiență în traficul extern. Mașinile 
sunt menținute în cea mai bună stare de 
funcționare, pentru ca marfa clienților noștri să 
ajungă la timp și în siguranța la destinație.

Ne respectăm dienții și colaboratorii și suntem 
deschiși, în continuare, la noi oportunități de 
afaceri.

Putem fi contactați la 
sediul firmei din 
Ora știe, Strada 

Grădiștei, nr. 2, sau la 
numerele de telefon 

0744-867960 și 
0788-890981.

Aia 
POATE FI 

RECLAMATA!
Noi suntem garanția unui transport iiiieiiiaiîanai de mana prorasionisi*

S.C. UNIFLOR GLASS S.R.L.
Oferit Reparații tlsuri pariate, 
ta o caRtațe superioară, prin 
tehnologie americană
Avantajele • «mp «dus de tacro 
reparării GOmtat 

unui - costuri minime;
parbriz: oftat» superioară,

•garanție.
Pentru Informați și comete, sunați la numerele: 

0ÎÎ3TO26B36 sau D?21716403.
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• 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)
• zona Astoria, semidec., parchet, contorizări, 
balcon, etl, s 51 mp, preț 850 mii. lei, neg. Tel. 
718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• zona teatru, parchet, jjluzele 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 Straiului, 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 ian, bloc turn, nu ultimul etaj dec., 
contorizări, preț 36000 RON, tel. 224296, 
0788361782. (Garant Consulting)
• zona Bejan semidec., contorizări, et 1, 
ocupabil imediat preț 50000 RON, negociabil, tel. 
224296,0788361782. (Garant Consulting)
• 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 nt în spate la Banca Transilvania, 
etaj 2, sdec., baie amenajată, contorizări, liber, 
accept credit, preț 650 milioane lei. Tel. 
0745/640725,206003. (Ag. Mimason)

• irgent, ta zona S?la 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, preț31.000euro. Tel. 0745/159608,206003. 
(Ag. Mimason)
• zona MagazimM 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)
■ ingent, dec, Deva, zonă ultracentrală, etaj 
intermediar, 55 mp, balcon închis, parcheț, 
interfon, contorizări complete, preț 1,1 mid. lei. 
Tel. 0726/710903. (Ag. Prima Invest)
• urgent, Deva, Bdul luiiu 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, urgent! 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, 
apometre, 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, balcon 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)

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

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 modern și sigur
• atmosferă deschisă alături de un colectiv tânăr

Dacă oferta noastră va 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)

• zona Zamfirescu, dec., 60 mp, 2 balcoane, 
vedere în 2 părți, etaj intermediar, modificat la 
bucătărie, ușă metalică, in 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 d, 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 
32808 (Fiesta Nora)
• zona LiiacukH, 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, zona Gojdu, I. Maniu, Progresul, 
Zamfirescu sau centrul vechi. Tel. 0723/S92790, 
213837, după-masă
• 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 8 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)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, 100 mp, 2 balcoane, zona 22 
Decembrie, etaj 3, centrală termică contorizări, 
întreținut, preț 1360 mid. lei, negociabil. Tel. 
0727/832009.

• decomandate, cartier Dacia, bloc de 
cărămidă etaj intermediar, modificat cu living, 
parchet, gresie, faianță lavabil, modern 
amenajat preț 750 milioane lei. Tel. 0727/832009.
• Deva, Dorobanți etaj 2, 2 băi, un balcon, 
contorizări, parchet faianță lavabil alb. Tel. 
0724/363700.
• urgent, eta| 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 euro, neg., tel. 
223400,0742/005228 0721/577366. (Casa Betania)
• foarte regent 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 Mad 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 tară 
amenajări de ultimă oră preț 129 mid, neg, tel. 
211587,0745/253662 (Evrika)
• zona Zamfireseu, 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 vilă). Preț 120.000 RON, neg. Tel. 
718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• zonă centrală balcon închis, bine întreținut 
boiler, ideal pentru privatizare. Preț750 mii, neg. 
Tel. 718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• zona Dada, semidecomandate, parter, st 45 
mp, parchet repartitoare, interfon la scară bine 
întreținut preț 800 milioane lei, negociabil. Tel. 
235208 0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zonă centrală modificat din 4 camere, 
centrală termică termopane, living, bucătărie 
modificată foarte bine amenajat etaj interme
diar, preț 62.000 euro. Tel. 235208 0721/985258 
(Rocan 3000 SRL)
• zona Bălcescu, dec, balcon, contorizări, preț 
130.000 RON, tel. 0740013971. (Garant Consulting)
• zona LfineruU, amenajări moderne (geam 
termopan, gresie, faianță CT etc), preț 90.000 lei 
RON neg, tel. 0740013971. (Garant Consulting)
• 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)
• urgent, dec, balcon închis, 2 băi, parchet, 
contorizări, ocupabil imediat, etaj 3, zona piață 
preț 38.000 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 1J mid. 
lei. Tel. 0740/126029. (Ag. Prima Invest)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• 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. Tel. 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 băi 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mid, neg., tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ocaziei Urgent et 1, Zona Zamfirescu, deco
mandate, hol central, contorizări, 2 băi, 2 
balcoane, bine întreținut ocupabil în 7 zile, st 95 
mp. Preț 155.000 RON. Tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

• zona Wcro 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 contraM, 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 băl, 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 termica) cu garaj, preț 45.000 
euro neg, tel. 0740/013971. (Garant Consulting)
• zona Avram lancu, transformat în 3 camere, 
etaj intermediar, amenajări modeme (geam 
termopan, CT, gresie, faianță parchet etc), preț 
60000 RON, tel. 0740013971. (Garant Consulting)

Vând case, vile (13)

• Simeria, 2 corpuri, 5 camere, baie, bucătărie, 
grădină centrală termică parchet sau schimb 
cu apartament 2 camere plus diferență Tel. 
0720/505771,0721/446708
• In Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• Hunedoara, casă din cărămidă 3 camere, 
bucătărie, baie, cămară pivniță garaj, curte, 
grădină gaz, apă canalizare. Preț 1,100 mid., 
neg. Tel. 718833, 745374, 0740-130413, 0720- 
542223. (Partener-Hunedoara)
• zona Rață 2 corpuri, bucătărie, pivniță baie, 
garaj, grădină gaz. apă canalizare. Preț 1300 
mid., neg. Tel. 718833,745374,0740-130413,0720- 
542223. (Partener-Hunedoara)
• zonă centrală 2 camere, bucătărie, hol. baie, 
gresie, faianță centrală termică tavane false, 
spoturi, sc 80 mp. st 453 mp, garaj, grădină 
curte, anexe, preț 2,600 mid. lei. Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• zonă centrală P+l, 4 camere, 3 băi, 2 garaje, 
scară interioară gresie, faianță centrală 
termică grădină curte, st 350 mp, renovată la 
cheie, preț 4 mid. lei. Tei. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000 SRL)
• zona Pare, 4 camere, 3 băi, bucătărie 
modernizări (centrală termică gresie, faianță 
parchet), curte, grădină preț400.000 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 CăJugâreni, construcție D+P, cu 2 
camere, bucătărie, baie, hol. pe nivel, parchet, 
gresie, faianță centrală termică curte, st 320 
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, 
curte, gaz, apă canalizare, preț 1,6 mid. lei, ușor 
neg. Tel. 206003,230324. (Ag. Mimason)
• ta zonă centrală 2 camere, hol, baie, 
bucătărie, curte, grădină st 500 mp, pretabil 
firmă preț 78000 euro, neg. Tel, 206003,230324. 
(Ag. Mimason)
• zona Ion Creangă Deva, 3 camere, baie, 
bucătărie, apă gaz, canalizare, curte șLgrâdină, 
st 600 mp, preț 2,1 mid. lei. Tel. 0726/710903. (Ag. 
Prima Invest)
• Deva, S camere, curte și grădină s 1310 mp.
Preț 2500.000.000 ROL Tel. 0746-225726; 0254- 
213057. (Casa Majestic)
• zone ca ( 3 camere, bucătărie, CT, beci, 
curte betonată (fără grădină), an construcție 
1983, s 100 mp, preț 200.000 RON, neg. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

• J earnere, ftrtlnă, pomi, 24 ari grădină preț 
negociabil, Chlmlndla, nr. 16 Tel. 0726/074084.

• J camere, hol, cămară beci, curte mare, 
dependințe 2 camere, în comuna Dobra, sat 
Făgețel, la 2 km de la șosea. Tel. 0724/065448
• casă 1 camere, hol, bucătărie, terasă grajd, 
diferite anexe, preț720 milioane lei, negociabil. 
Accept 2'rate, sat Săntandrel, nr. 113 A. Tel. 
236655,0742/218376,0252/392629
• casă mart cu anexe gospodărești (curte 500 
mp, în Siblșelu 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 băl, 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)

Vând garsoniere (19)

• Simeria, zonă centrală etaj intermediar, preț 
450 milioane lei. Tel. 0720/505771,0721/446708,
• stare bună în Deva, preț 450.000 mii., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• etaj intermediar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 1, dea, balcon închis, contorizări, vedere 
la stradă Zamfirescu, preț 75.000 ron, tel. 223400. 
0740/914688,0721/577366. (Casa Betania) »

• etaj 2, dea, gresie, faianță apometre, Dacia, 
Deva, preț 58.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• 2 buc, zona22 Decembrie, suprafață mare, et 
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupabile imediat, 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)
• oferim pt vânzare, în Deva, în zone și ia prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Mero 6, bucătărie, baie, ușă ștejar, 
cabină duș, boiler. Preț260 mii, neg. Tel. 718833, 
745374, 0740-130413, 0720-542221 (Partener- 
Hunedoara)
• zona Dorobanți etaj intermediar, decoman
date, 47 mp, 2 balcoane, gresie, faianță totul 
contorizat preț 860 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zona Gojdu, etaj intermediar, 47 mp, deco
mandate, parchet bine întreținută preț 850 
milioane lei.) Tel. 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000 SRL)
• zona Eminescu, etaj intermediar, balcon în
chis, apometre, gaz contorizat bine întreținută 
preț 550 milioane lei. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000 SRL)
• zona Decebal dea, contorizări, pachet balcon 
închis. Preț 23.000 euro. Tel. 224296,0788361782. 
(Garant Consulting)
• luiiu Maniu, et intermediar, sdec., suprafața 
30 mp, baie și bucătărie, balcon, termopane, 
conotrizari, preț 17.000 euro, tel. 0745-367893. 
(Garant Consulting)
• cont 1 dea buc, baie, balcon mare, suprafața 
peste 35 mp, zona Liceul Auto, preț discutabil, 
tel. 0741-154401, 227542 seara. (Garant 
Consulting)
• zona B-dul Decebal, et 7, dec., amenajat, 
21.000 euro, tel. 0745-367893. (Garant Consulting)
• dea etaj intermediar, contorizări, Deva, zona 
Dacia, preț 440 milioane lei. Tel. 0740/126029. (Ag. 
Prima Invest)
• zona Udo, etaj intermediar, dec., fără 
modificări, parchet, gresie, faianță vedere spre 
Cetate, preț 75.000 lei, tel, 0745-302200, 232808. 
(Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etaj 3, dec., parchet gresie, 
faianță geamuri și uși noi, contorizări, ocupabilă 
astăzi, preț 40.000 lei, tel. 0745-302200, 232808. 
(Fiesta Nora)
• zona Eminescu, bloc de cărămidă vedere la 
stradă confort 1, etaj 2. dec., balcon mare, 
parchet gresie, faianță- renovată recent, 
contorizări, preț 80.000 lei, tel. 0745-302200, 
232808. (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, dea balcon închis, centrală 
termică termopan peste tot parchet, gresie, 
faianță renovată recent preț 85.000 lei, tel. 0723-
251498,232808. (Fiesta Nora)

Microcentrale murale *D emi$id

Demrad Bithermic
..............—-................ • pUteri termice de 24, 28 kW

• versiune basic
• cu tiraj natural său forțat
• schimbător de căldură bitermică
• aprindere electronică și 

modulare automată a arzătorului
• compact, dimensiuni reduse
• panou de comandă cu afișaj LED
• sistem anti-blocare pompă
• protecție contra înghețului
• by-pass automat
• silențios
• instalare ușoară
• certificate CE, ISCIR, UK Certelec, Rosiest

Cumpără o microcentrală murală Demrad și primești
CADOU
un radiator Ekorad (dimensiune 22x600x800)

!
Continuitate in inovație!

■ ■■ r

• zona Zamfirescu, 40 mp, etaj 1, parchet, 
gresie, faianță ușă meta! nouă apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, bine întreținută preț 78.000 
lei. sau schimb cu apartament 2 camere zona 
Gojdu. piață central, se oferă diferență tel. 0723- 
251498 32808. (Fiesta Nora)

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, 0720-54223. 
(Partener-Hunedoara)

Vând terenuri (21)

• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
0254/211124.
• 2300 mp teren intravilan în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement case vacanță Tel. 227242.
• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești Hațeg, lângă canton, acte in 
regulă titlu și CF, preț negociabil. Tel. 212272, 
073/732560.
• totravfian 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.
• Intravilan, pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poarta. 
Tel. 0746/029058,220269.
• Intravilan, 3600 mp, în Băcia, toate facilitățile, 
apă canalizare, gaz, curent, preț 5 euro mp, rară 
intermediari. Tel. 0724/388452.
• intravilan, la Sântuhalm, 2025 mp, fs 40 m, apă 
curentă posibilități gaz, curent, preț 14 euro mp. 
Tel. 0726/710903.

OFERTĂ DE SĂRBĂTORI
i,“tal*ț11 *019!  TV «Max TV «Focus TV

- Instalații recepția firi abonament
- Toati gama de produse PANASONIC: audio, video, foto.

La cele mal avantajoase prețuri prin Devasat Shop, 
str. Avram lancu, bl. HI. Tel. 216.19S.

(34471)

________________________________ <
S.C. TRIDENT TRANS TEX S.R.L. 
rganizează interviu, la HYPERMARKET DEVA, str.

Mihai Eminescu, în datele de 07.12.2005 ți 08.12. 
2005 pentru ocuparea următoarelor posturi:

-lucrător comercial la vitrină asistată 
-manipulant

Informații suplimentare la telefon 0726/111245. 3

Vă așteptăm la 
depozitul nostru:

TIMIȘOARA
Str. ton lonescu de ia Brad nr. 29 
Tel 0256-400774
Fax: 0256-400777
instaltm@melinda.ro

• intravilan, 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.
• loc de casă Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, apă, 
gaz, curent, loc drept, zonă liniștită parcelabil, 
preț 10 euro mp. Tel. 073/005657.
• Intravilan, Intereectla Sântuhaim-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, preț
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)
• zona Simeria, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)

• Mi lan, Zăvoi 3500 mp, 2 fronturi stradale, 
fs 70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070106, 0726/195925. (Irtr* - 
Eurobusiness) -|J!
• zona Dada, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• Intravilan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg, tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)

• In h zonă industrială st 7860 mp, front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trafo la 150 metri, apă curentă în spatele 
fabricii.de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg, tel. 
223400,0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)
• Intravilan, la DN7, în zonă industrială st 
150.000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces 
din 2 părți, zona Sîntandrel, preț 12 euro/mp. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688  (Casa Betania)
• 140 parcela, 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)
• Intravilan, ta 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)

BE^I AkH
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• intravilan, In Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• HravfeuvlaDN7,Sîntandrei,st3315mp,front 
stradal 18 m, toate utilitățile, preț 31 euro/mp, 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228 (Casa 
Betania)
• 2 parcele cu st 646 mp fiecare, în zona M. 
Sadoveanu (Zăvoi), gaz metan și curent electric 
în zonă, preț 37 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• Intravilan, toi 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)
• intravilan, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228 (Casa Betania)

intravian,4parcelea650mp fiecare, utilități,
' în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg, tel. 223400, 

0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• aitravlan la DN7, în zonă industrială, la ieșirea 
din Deva spre Simeria, st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg, tel. 
223400,0742/005228 0721/577366. (Casa Betania)
• Hravlan, la DN7, Deva, st 6250 mp, front
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania) ,
• intravilan st 605,9 mp, front stradal 22 m, PUZ 
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială, 
preț 18 euro/mp, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577368 (Casa Betania)
• In Deva, mai multe parcele, zonă rezidențială, 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ocaziei pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună, preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• 1000 mp, Deva, zona Cetății. Preț 15 euro/mp. 
Tel. 718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• zona Sântuhakn, st 85.000 mp, fs 200 ml, acces 
din 2 părți, utilitățile sunt in apropiere, la DN 7, 
ideal pent™ 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 Săntuhahn, st = 3000 mp, FS = 50 ml 
(ieșire la DN 7) facilități (apă, gaz, curent), preț 
16 euro/mp, tel. 074003971. (Garant Consulting)

i . • pe DN7, intravilan, 15350 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)
• to Bălata, 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.

1 Eminescu, apă, gaz, curent, canalizare, preț 
atractiv. Tel. 0722/564004. (Ag. Prima Invest)
• Sbneria, st 2900 mp, utilități: gaz, curent, apă 
la 150 metri distanță, preț 4 euro/mp. Tel, 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Săntandrei, st 2500 mp, fs 13 mp, utilități: apă 
curentă, gaz, curent electric, preț 12 euro/mp, 
negociabil. Tel. 0746-225726; 0254-213005. (Casa 
Majestic)
• Deva, sir. Prelungirea Depozitelor, s 3549 mp, 
preț 6 euro/mp. Tel. 0746-225726; 0254-213050. 
(Casa Majestic)
• Cristur, st 6000 mp, utilități: gaz, curent elec-

■ trie în apropiere. Preț 2 euro/mp, negociabil. Tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, zona Gării, s 810 mp. Preț 30 euro/mp, 
negociabil. Tel. 0746-225726,0254-213050. (Casa

1 Majestic)

Cumpăr terenuri (22)

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

Vând spații comerciale (25)

• 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)

• hală pe DN 7, Deva, 720 mp, construcție nouă, 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 m, toate 
utilitățile, acces la DN7, preț neg., tel. 
0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusiness)
• zona L Creangă, 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg., tel. 0741/070106,0726/195928 
(Imob Eurobusiness)
• zona Sala Sporturilor, 30 mp, amenajat 
convector, liber, preț 650 milioane lei, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag.Mimason)
• zona Pottia Județ 35 mP, amenajat, 
funcționabil de 10 ani, vad foarte bun, preț 38000 
euro, neg. Tel. 0745/640725. (Ag Mimason)
• agent spațiu producție Deva, 42 mp, apă, gaz, 
curent preț 6000 euro, neg. Tel. 0722/564004 (Ag. 
Prima Investi

vând alte imobile (27)

• Deva, zona gării, cu proiect de demolare și de 
execuție (birouri și spațiu comercial), toate 
utilitățile, acces auto (TIR), înscris în C.F., s utilă 
299 mp, s totală 500 mp, preț 30.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0746-225726, 0254-213050. (Casa 
Majestic)

Imobile chirii (29)

• București, garsonieră nemobilată, semimo- 
bilată, mobilată, confort 1, decomandată, 
telefon, lift curată, liniște, soare, metrou, 
central, solicitată pentru închiriere termen lung, 
intelectual, nefumător. Tel. Deva, 0254/223451.
• ofer spre închiriere 2 camere, acces la baie, 
bucătărie, Deva, Str. Stejarului, nr. 7. Tel. 219753.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
mobilat și utilat, contorizări, centrală termică, 
ultracentral, și spațiu comercial, în Dacia, vad 
comercial bun, preț 50 -150 euro, negociabil. Tel. 
215241,0740/315050.
• ofer spre închiriere casă, zonă ultracentrală, 
2 camere, bucătărie, baie, hol central, 
contorizări, mobilat și utilat, centrală termică, 
curte, preț 300 euro, negociabil. Tel. 215244.
• P+l, 4 camere, 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)
•oferap.2 camere, gresie, faianță, podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
•ofer garsonieră dec., mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă noua, tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună, tel. 221001, 
0742/375994 (Casa Blanca)
• ofer viă mobilată, garaj, piscină, preț 1000 
euro/lună, tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată, zonă centrală, 
complet mobilată, zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună, tel.'- 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră mobilată și utilată, zonă 
centrală, preț 90 euro/luna, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer cameră în zonă bună. Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994 (Casa Blanca)
■ garsonieră, confort 1, mobilată complet, 
aragaz, frigider, mașină de spălat tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)

• garsonieră, semimobiatâ, contorizări, zonă 
bună, preț 100 euro, negociabil, tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
•* *?  cam, stil occidental complet mobilată și 
utilată, CT, termopane, 2 tv color, preț 300 euro, 
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)

• cumpăr deșeu plastic, lăzi, dopuri, paleți. Tel. 
0723/301857.
• vând candelabra de cristal de Boemia, stare 
perfectă cu 3 brațe și un ceas de mână Doxa, 
preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând cântar platformă de Balanța Sibiu, 
cântărește până la 110 kg, suprafața platformei 
030/030 m, stare ireproșabilă preț negociabil. 
Tel. 212272,0723/732560..

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Gorea Ionel. Se declară nul.

Licitații (64)

Oferte locuri de muncă (74)

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

• ap. 2 cam, dec, complet mobilat, mașină 
spălat, dormitor complet, preț 150 euro, nego
ciabil, tel. 0722/209906; 0723/829060.(Agenția 
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. semimobilat, contorizări, reparti
toare, preț 100 euro, tel 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap 3 camere, semidecomandațe, 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 spațiu comercial, zona I. Creangă, preț 15- 
20 euro/mp, neg, tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona l. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta, toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobusiness)
• ofer vHă supermobilată, cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt. cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)

• caut wgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)mobilat, pe termen lung, ofer plata în 
avans, 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)
• aparțamentă camere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat, mobilat 
modern și utilat cu aragaz, frigider, tv color nou, 
situat în spatele pieței centrale, preț 220 
euro/lună, tel. 22340ft 0721/436384,0742/005228 
(Casa Betania)

. • zona Mărăști, garsonieră, etaj intermediar, 
termopane, cu îmbunătățiri, contorizări, 
mobilată, ocupabilă imediat, preț 100 euro/lună. 
Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• Hală pentru depozitate, zona M. Eminescu. 
(fosta fabrică de mobilă), st. 120 mp, apă, 
trifazic, înălțime 430 m, acces Tir, parcare, preț 5 
euro mp plus tva, negociabil. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• zona Caragiale, 2 camere, mobilat, mobilă 
nouă, CT, balcon, preț 350 $/lună, tel 
0745/367893. (Garant Consulting)
• zona Zamfvescu, 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, tel. 0745-367893. (Garant Consulting)
• zonă bună, garsonieră decomandată, 
amenajări modeme, mobilă și utilități, preț 100 
euro/lună, tel. 0740/013971. (Garant Consulting).
• In cartier Dacia, 25 mp, amenajat frumos, 
gresie integral, contorizări, pretabil cabinet, 
internet birouri, ocupabil 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. 2 camere Deva, mobilat 
complet, contorizări, preț 100 euro/lună. Tel. 
0722/564004. (Ag. Prima Invest)
• ofer penfru 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)
• închiriez casă de lux, Deva, zona Călugăreni, 
preț 1100 euro/lună negociabil. Tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• închiriez apartament Str. Minerului, deco
mandate, 2 camere, etaj 2, centrală termică 
mobilat. Preț 100 euro/lună Tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)

Auto românești (36)

• vând Dada 1310 TLX, mașină de garaj, acte la 
zi, preț 30 milioane lei, negociabil. Tel. 236464.
• vând Dada 1310, motor în 5 trepte, af 1991, 
servo frână preț 32 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/267397,0254/224026.
• vând Dada break, XI.1996, vișiniu metalizat 
CV, 5 trepte, radiocasetofon, bine întreținută 
RAR 2007, preț 6800 ron, negociabil. Tel. 
0745/253662.
• vând Dada Solenza, model Rapsodie, vopsea 
originală gri perlă metalizat, km puțini, unic 
proprietar, mașină de garaj, ireproșabilă Tel. 
0723/270348

Auto strâine (37)

• vând Audi 100, af 1986, stare bună de 
funcționare, preț bun, merită văzut. Tel. 
0726/229545.
• vând Landa Prisma, af 1987, benzină stare 
bună piese schimb, diverse. Tel. 0745/595023, 
0254/716347.
• vând Opel Astra Caravan 1,7 TDI, af 2001, 
climă închidere centralizată geamuri electrice, 
oglinzi cu încălzire, reglabile, electrice, 4 airbag, 
abs, preț 8200 euro. Tel. 0723/400612,231740.
• vând Opal Corsa 1.0,12 v, af 2001,973 cmc, 
benzină abs, eps, airbag, radiocas, 2 uși, 
albastru, trapă preț 5350 euro, negociabil. Tel. 
0722/751552.
• vând Opal Corsa, af 2001, adus de 10 zile, taxe 
la zi, RAR, extrase full, metalizat, 50.000 km sau 
schimb cu Matiz, Cielo, Solenza plus diferență 
Tel. 0745/789789.
• vând Opal Vectra, af 1992,2000 cmc, 200.000 
km, preț 3500 euro, negociabil. Tel. 0744/248170.
• vând Ranautt Safrane 2,1 TD, af 1994, central, 
geamuri și oglinzi electrice, jenți AL 15“, cass, 
boxe, nr. Franța, preț 2300euro. Tel. 0723/227569.

• 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.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

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

Piese, accesorii (42)

• vând piese auto pentru Fiat Punto, din 
dezmembrări; preț avantajos, ușă față dreapta, 
haion, punte spate, scaune etc., toate foarte 
bune, preț negociabil. Tel. 215244,211048.
• vând piese nefolo site, în țiplă de Dacia 1310)2 
planetare lungi, delco complet cu capac și fișe, 
mască ochelari și caroserie VW Passat break, 
convenabil. Tel. 0747/223733.

Mobilier și interioare (47)

• vând birou lemn masiv, preț 80 ron, canapea 
extensibilă preț 200 ron. Tel. 0726/613054.
• vând geam dublu cu 3 canate 180/150, cu toc, 
cu jaluzele din lemn de fag, din demolări, preț 
120 ron. Tel, 221431, seara
•'vând mobilă de bucătărie, stare foarte bună 
preț 490 ran, negociabil. Tel. 0723/089146.
• vând pătuț copil, din lemn masiv. Tel. 212180,

Televizoare (48)

• vând urgent tv color, diag. 50 - 70 cm, diferite 
mărci, second hand, preț negociabil, asigur 
garanție. Tel. 0721/652573.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând aparat foto Olympia japonez, cameră 
blitz, descărcare pe calculator și aparat Smena 
8 stare perfectă preț accesibil. Tel. 0747/223733.

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

Calculatoare si accesorii 
(51)

• 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 cizme și sandale de seară, noi, toc înalt, 
nr. 38 și palton nou, mărimea 44 ■ 46, preț 300.000 
lei, fiecare. Tel. 0721/148802.
• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54 ■ 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
și fastă piele, nouă preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând schhuiBlizzard 180, cu legăturiTyroliași 
clăpari Nordica nr. 39, preț 120 ron. Tel. 221431, 
seara,
• vând schiuri Rossignol cu legături Salomon 
pentru copii (1,40; 1,50 m și adulți 1,70 m), preț 
negociabil. Tel 233084.

Materiale de construcții (53)

• vând dBto’" « pentru fier-beton (pureci). Tel. 
0723/227569. '

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• cumpăr ilustrate vechi până în anul 1950, din 
România, monede, medalii. Tel. 222579.
• vând timbre filatelice România, perioada 1948 
■ 1993, cu reducere față de lista de prețuri 2005. 
Tel. 222579

Electrocasnice (56)

• vând aragaz 3 ochiuri, stare bună preț 200 ron, 
negociabil. Tel. 229238
• vând aragaz cu 4 ochiuri, stare foarte bună 
preț 250 ron, negociabil. Tel. 0740/130827,229238
• vând convenabil congelator Arctic 5 sertare, 
stare foarte bună preț 250 ron, negociabil. Tel. 
221431, seara.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând 5 porci cca 100 kg, preț negociabil și un 
porc de 150 kg. Tel. 246314.

• vând grâu ia prețul de 3.500 lei/ kg și porumb 
știuleți la 2500 lei/kg, asigur transport la canti
tate mai mare. Tel. 0744/497178 sau 262035.

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

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

Instrumente muzicale (60)

• vând orgă Roland, 5 octave, difuzoare, ampli
ficator, efecte excelente, pian, strings, brass, 
orgă biserică etc; ritmuri, acompaniament, în
cepători ■ avansați, convenabil. Tel. 0747/223733.
• vând tobă (instrument) pentru colindători. Tel. 
216347.

Altele (61)

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

• Primăria comunei Sălașu de Sus organizează, în 
data de 22.12.2005, licitație pentru concesionarea 
Gabinetului Stomatologic din incinta Dispensarului 
uman Sălașu de Sus. Relații suplimentare la tel. 
0254/779501.

• Primăria comunei Sălașu de Sus organizează, 
în data de 22.12.2005, licitație pentru concesionarea 
unui spațiu de 33 mp, în vederea deschiderii unei 
farmacii. Relații suplimentare la tel. 0254/779501.

• Angajăm funcționar-administrativ la Grupul 
Școlar „Ovid Densusianu” Călan, perioada de 
înscriere 07.12.2005 ■ 21.12.2005. informații la 
secretariatul școlii. Tel. 730610.

• SOCIETATE FRANCEZĂ angajează personal pentru 
următoarele posturi: responsabil logistică: responsabil 
producție și responsabil aprovizionare. CV-urile se depun 
la sediul societății din Deva, Str. Zambilelor, nr. 2, fax 
0254/219340 sau la adresa de e-mail: 
petronela_cornea@yahoo.com.

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

• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Major Attila. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Major Maria. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Major Zoltari. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
PopaVasile. Se declară nul.
• pierdut carnete asigurări sănătate pe numele 
Branea Marius Nicolae și Branea Ana. Se declară 
nule.

Mulțumiri (68)

• FamiHHe Gros și Jurca mulțumesc cadrelor 
medicale de la Secția Oncologie a Spitalului Ju
dețean Deva, în special dr, Mezo E., pentru profe
sionalismul lor în rezolvarea cazului Jurca loan.

Prestări servicii (72)

• decorațiuni interioare de sărbători, la domi
ciliu sau restaurante, ghirlande, coronițe, orna
mente etc., preț convenabil. Tel. 0720/743834.
• doamnă serioasă fac prăjituri, torturi, pentru 
diverseocazii sau orice zi, foarte bune și aspec
tuoase, rog seriozitate. Tel. 222686.
• mamă a doi copii, Serioasă, căsătorită, efec
tuez menaj și alte munci gospodărești numai la 
familii serioase, ofer și rog seriozitate. Tel. 
218597, după ora 2130 Șl 0723/851439.
• Moț Crăciun vine la tine acasă! 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!
• profesor, meditez matematică la domiciliul 
elevului, preț 10 ron/oră Tel. 0722/211235.
• transport mobilă electrocasnice cu auto 1,21,
14 mc, L 3,5 m, 12,2 m, asigur și demontare sau 
manevrare. Tel. 225578, 0744/934462,
0726/551701.

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

Ești elev, student sau pensionar?
Ai dori să câștigi un ban în plus, 

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 

distribuitor de presă
Cerințe:

e Abilități de comunicare;
e Disponibilitate la program matinal;
e Seriozitate.

Oferim:

e program de lucru flexibil;
e venituri in funcție de realizări;
e mediu de lucru atractiv și competitiv.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8804.
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E-mall: sorlna.sarmai@informmedia.ro
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•Pe marele ecran. Cântăreața Mary J. Blige, 
una dintre cele mai cunoscute artiste R&B din 
Statele Unite, va juca rolul Ninei Simone pe 
marele ecran. Simone a fost o cunoscută 
activistă pentru drepturile negrilor americani 
și a militat împotriva războiului din Vietnam.

Despăgubiri substanțiale
Londra (MF) - Cântărețul Robbie Will

iams va primi despăgubiri substanțiale în 
urma unui înțelegeri încheiate cu publi

cațiile. People, Star și Hot 
Stars care au relatat, în 2004, 
că starul ar fi avut expe
riențe homosexuale. Williams 
nu a fost prezent la Curtea 
Supremă din Londra atunci 
când publicațiile au acceptat 
să-i plătească despăgubiri.

Companiile care dețin res
pectivele publicații, MGN 
Limited și Northern & Shell,

au recunoscut că informațiile prezentate în 
2004 în legătură cu presupusele experiențe 
homosexuale ale lui Robbie Williams sunt 
false și au fost de acord să-i plătească aces
tuia daune. în afară de plata daunelor, revis
tele îi vor înapoia cântărețului sumele chel
tuite în justiție și îi vor prezenta public scuze.

R. Williams
(Foto: EPA)

S-a surpat un recif vulcanic

Filmul favorit
Los Angeles (MF) - Per- î 

sonajele Wallace și Gro- i 
mit din filmul „Wallace I 
și Gromit: blestemul ie- \ 
purelui rău” sunt favori- = 
te în cursa pentru pre
miile Annie, decernate ; 
anual celor mai bune i 
filme de animație. Pro- i 
ducția are 15 nominal- ; 
izări la premiile Annie, i 
acordate de Societatea j 
Internațională de Film ; 
de Animație.

Dintre categoriile la i 
care filmul a fost nomi- i 
nalizat fac parte „cel mai i 
bun film de animație”, î 
„cea mai bună muzică”, i 
„cea mai bună regie”, \ 
„cel mai bun scenariu”, j 
„cele mai bune efecte spe- i 
ciale” și „cea mai bună i 
voce”.

Decernarea trofeelor ; 
celei de-a 33-a ediții a i 
premiilor Annie va avea i 
loc în California (Statele ș 
Unite), la 4 februarie.

Francezii preferă brunetele
Paris (MF) - Peste jumătate dintre băr

bații francezi (53%), preferă femeile bru
nete și voluptuoase. Doar 28% dintre fran
cezi susțin că preferă blondele, în timp ce 
6% visează la roșcate, potrivit unui son
daj realizat pentru canalul public francez 
de televiziune, France 2.

Aproximativ 43% dintre bărbați preferă 
femeile voluptuoase, iar 39% pe cele slabe. 
Totuși, jumătate dintre cei chestionați au 
declarat că preferă să aibă relații sexuale 
cu femei mai slabe, în timp ce 33% dintre 
preferă femeile cu „forme generoase”.

în cadrul âceluiași sondaj, actrița ital
iană Monica Belluci a fost declarată cea 
mai atrăgătoare femeie.

■ Ca urmare a surpării, 
o porțiune din coasta 
hawaiană s-a prăbușit în 
mare.

Londra (MF) - O mare por
țiune din linia de coastă ha
waiană s-a desprins și a căzut 
în mare ca urmare a surpării 
unui recif vulcanic, în zona 
Parcului Național Hawaii 
Volcanoes, scrie Daily Tele
graph.

Secțiunea, cu o suprafață 
de 17,8 hectare, a lăsat expusă 
o stâncă având înălțimea de 
5,5 metri pătrați și a fost 
urmată de aducerea la su
prafață a unui torent de lavă 
cu diametrul de 1,8 metri, 
care a format o nouă fâșie de

(Foto: FAN)

Din nou tată
Los Angeles (MF) - So
ția actorului australian 
Russell Crowe, 
Danielle Spencer, este 
însărcinată cu cel de-al 
doilea copil al cuplului. 
Croweadedaratîn 
timpul unei ane pe 
care a luat-o săp
tămâna trecută, la 
Melbourne, cu mai 
mulți directori din 
industria muzicii, că 
soția sa este însărci
nată. Purtătorul de 
cuvânt al actorului nu 
a vrut să facă nid o 
declarație privitor la 
acest subiect Crowe și 
Spencer mai au un 
băiețel, Charles.

Torentul de lavă (Foto: fan)

Omagiați printr-un spectacol
Los Angeles (MF) - Cântă

reții Tina Turner și Tony Ben
nett au fost omagiați printr- 
un spectacol la care au par
ticipat nume sonore din 
showbizz, la ceremonia de 
decernare a premiilor „Ken
nedy Center Honors” care a 
avut loc la centrul Kennedy 
pentru artă din New York.

Queen Latifah și Beyonce 
Knowles sunt doar câteva din
tre vedetele care au cântat în 
onoarea Tinei Turner. Ele au 
interpretat melodii cunoscute 
ale acesteia, precum „What's

Tragedie aviatică în Teheran
■ Peste 100 de victime 
este bilanțul accidentului 
aviatic din sudul 
Teheranului.

Teheran (MF) - Mai mult de 
100 de persoane au murit, 
ieri, după ce uh avion militar 
de transport C130, cu 94 de 
pasageri și membri ai echipa
jului la bord, a lovit o clădite 
dintr-un cartier de locuințe 
aflat în sudul Teheranului, 
relatează AFP, citând surse 
oficiale și relatări ale televi
ziunii locale.

Printre pasageri se aflau 40 
de ziariști și tehnicieni ai 
televiziunii iraniene. Șapte 
locatari ai clădirii au murit 
asfixiați de fumul provocat de 
incendiul izbucnit după co- 

Elton John și David Furnish (Foto: era)

teren, scurgându-se apoi în 
apă, de unde au ieșit cantități 
importante de aburi.

Acest fenomen este cel mai 
important începând din anul 
1983, dată la care vulcanul 
Kilauea a început să erupă în 
mod constant.

Prăbușirea recifului și a 
stâncii în mare a durat circa 
patru ore și jumătate, iar geo
logii au declarat că a fost vor
ba despre un fenomen pre
vizibil în condițiile în care 
fuseseră semnalate numeroa
se mișcări seismice.
Avertizați

Jim Kauahikaua, din ca
drul US Geological Survey's 
Hawaiian Volcano Observato
ry, a declarat că în luna iunie 
a fost emis un avertisment 
privind o eventuală prăbușire 
din cauză că reciful devenise 
foarte mare, era fisurat și se 
afla într-o zonă în care astfel 
de fenomene avuseseră loc 
anterior. Accesul în zonă a 
fost restricționat de serviciul 
administrativ al Parcului 
Național.

Love Got To Do With It” sau 
„Proud Mary”. Oprah Winfrey 
s-a declarat cel mai mare fan 
al cântăreței Tina Turner.

Starul muzicii R&B, John 
Legend, a cântat piesa „For 
Once In My Life”, iar cântă
reața de jazz Diana Krall a in
terpretat „Fly Me To The 
Moon” în onoarea lui Tony 
Bennett.

Producătorul muzical Quin
cy Jones a declarat că Ben
nett este „un mesager plin de 
pasiune al muzicii ameri
cane”.

Rudele victimelor s-au adunat la locul accidentului (Foto: epa)

liziune, a precizat Nasser Sha- 
bani, comandant al poliției 
aflat la locul accidentului.

Martori oculari au relatat 
că nici unul dintre cei 84 de

Se vor Căsători la Windsor
Londra (MF) - Cântărețul 

britanic Elton John a anunțat 
că se va căsători cu parte
nerul său, David Furnish, la 
primăria din Windsor. Cei doi 
locuiesc împreună de 12 ani.

Elton John a anunțat acest 
lucru luni, în ziua în care a 
intrat în vigoare noua lege 
care le permite cuplurilor 
homosexuale din Marea Bri- 
tanie să se căsătorească. John 
și Furnish vor fi căsătoriți de
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pasageri și zece membri ai 
echipajului nu a supraviețuit 
impactului. „Majoritatea pasa
gerilor avionului și mai mulți 
locatari ai clădirii au murit.

același ofițer al stării civile, 
Clair Williams, care a oficiat 
și căsătoria prințului Charles 
cu Camilla.

Ceremonia va aveâ loc la 21 
decembrie, adică prima zi în 
care acest lucru este posibil, 
ei trebuind să aștepte 15 zile 
de la intrarea în vigoare a 
noii legi care le acordă homo
sexualilor aceleași drepturi 
pe care le au cuplurile he- 
terosexuale căsătorite.

Dar nu există încă un bilanț 
oficial”, a declarat generalul 
Momeni, unul dintre coman
danții poliției din Teheran, 
citat de postul public de tele
viziune.
Defecțiuni tehnice

Agenția studențească ISNA 
a precizat că ziariștii aflați 
la bordul avionului se îndrep
tau spre sudul Iranului, unde 
urma să asiste la o amplă 
aplicație militară. „Probabil 
că în avion se aflau și co
mandanți militari. Ne aștep
tăm la un bilanț grav”, a de
clarat Mehdi Ahmadi, pur
tător de cuvânt al poliției.

Televiziunea de stat a a- 
nunțat că aeronava s-a prăbu
șit „în momentul decolării, în 
urma unor defecțiuni tehnice”.

Elevii vizitează expo
ziția „Picasso in Istan
bul” de la muzeul Sakip 
Sabanci din Istanbul, 
cea mai mare expoziție a 
unui artist din vestul 
Europei care are loc în 
Turcia. (Foto: EPA)
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