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dimineața la prânz seara

Deva (S.B.) - In urma Campaniei „16 Zile Internationale de Combatere a Violentei împotriva Femeii”, derulată în

Azi, Supliment Programe TV
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Salariul Octombrie (RON) Față de septembrie

Câștigul salariat mediu
Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat că în luna 
octombrie 2005 s-a înregistrat o creștere a câștigului salariat 
mediu pe economie, fața de luna septembrie.
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Femeile - victime sigure
■ Violența domestică 
în județ este în crește
re. Fenomenul s-a a- 
gravat pentru femei.

județul nostru, în perioada 25 noiembrie - 9 decembrie, s-a constatat că violenta asupra femeii este un fenomen în creștere. în anul 2005, doar prin Fundația „Conexiuni” din Deva s-a acordat asistentă unui număr de 106 victime. Un număr important de victime a fost înregistrat și la

Direcția Județeană de Muncă și la Inspectoratul Județean de Politie. Dintre cele 106 victime, cu 60 mai multe decât în anul 2004, 87 sunt majore și 19 minori (7 băieți și 12 fete).Formele de violentă cele mai întâlnite la cazurile asistate prin serviciile fundației

devene sunt: fizică - 91%; psihică - 85%; sexuală - 9%; eco- nomică - 72%; verbală - 98& și violenta socială - 13%. De aici rezultă că hunedorenii sunt certăreți, bătăuși, laWi psihic și săraci. Vie SMțtt domestică nu este, în iudrt, un fenomen cauzator de decese. & !
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Grădinița cu Program Prelungit i Nr.2 din Deva a aniversat, ieri, 30 de r ani de la înființarea instituției. La activitățile prilejuite de acest eveniment au fost prezente directoare ale unor grădinițe din județ, foste educatoare j care au lucrat aici, iar oaspete de onoare a fost prima directoare a insti-4 tutiei, Gabriela Oană. (Foto: Traian Mânu) 1

O zecime
■ Cele mai întinse 
suprafețe au fost 
revendicate la Bunila și 
Râu de Mori.Deva (M.S.) - O cincime din suprafața împădurită a județului Hunedoara este revendicată de foștii proprietari, în baza Legii 247 din 2005. Potrivit ultimelor date statistice ale Prefecturii Hunedoara, foștii proprietari au revendicat 65.920 hectare de suprafețe împădurite, ceea ce reprezintă peste 20 la sută din totalul celor 312.000 hectare de păduri existente în județ. De alt-

de județ revendicatfel, aproape 80 la sută dintre solicitările foștilor proprietari vizează terenurile forestiere aflate pe raza județului.Cele mai mari suprafețe de păduri au fost revendicate în zonele comunelor Râu de Mori (6045 hectare), Sălașu de Sus (4423 hectare), de lângă Hațeg, dar și în Valea Jiului, la Petrila (3758 hectare) și Uricani (6603 hectare).în municipiul Deva au fost solicitate de către foștii proprietari 800 hectare, din care 360 sunt terenuri forestiere. La Hunedoara au fost revendicate 807 hectare (567 hectareforestier), la Orăștie 801 hec-

tare (571 hectare forestier), Brad 1043 hectare (994 hectare forestier)
Terenuri agricoleîn cazul terenurilor agricole, foștii proprietari au revendicat o suprafață de 21.349 hectare, terenuri importante ca întindere totală, fiind solicitate la Uricani (3258 hectare) și în comuna Bunila (3787 hectare). Județul Hunedoara are o suprafață totală de 706.267 hectare, din care terenurile agricole se întind pe 348.266 hectare, diferența fiind constituită din terenuri

Recuperarea 
cursurilor

Deva (R.I.) - Ministerul Educației a lăsat la latitudinea școlilor modalitatea de recuperare a orelbr. * pierdute în cele 3 săptămâni de grevă a profesorilor. Școlile încearcă să se pună de acord în privința modalității optime de recuperare, dar sunt și școli unde vor fi aplicate și trei variante de i perare, în același timp! Deocamdată, dascălii consideră că mai este tiriW destul pentru asta! /p.3neagrjcole și păduri.

RECLAME



PANORAMIC /2vineri, 9 decembrie 2005
PE SCURT

J J J W J * J * * P w w W w ' * * * W - V ~ . - - - - - - - - - - •» • V <■ <• «- «. <. C » V V V v V v• Apei din interior. Islamistul radical Abu Qatada, deținut în Marea Britanie și considerat ghidul spiritual al rețelei al-Qaida în Europa, a cerut, miercuri, eliberarea celor patru membri ai unei organizații neguvernamentale creștine luați ostatici în Irak.• Ultimatum prelungit. Răpitorii celor patru angajați umanitari ai Christian Peacemakers Team, care au amenințat că vor ucide ostaticii în cazul în care prizonierii din Irak nu vor fi eliberați până la 8 decembrie, au prelungit ultimatumul cu două zile.
Nu-i suficient

București (MF) - Liderul PNL București, Ludovic Orban, a declarat, ieri, că cere în continuare președintelui Traian Băsescu schimbarea șefilor SRI și SIE, precum și reformarea serviciilor de informații. Orban a apreciat că schimbarea șefilor STS și SPP este un început bun, dar a a- tras atenția că șeful statului trebuie să continu- e aceste înlocuiri. Șeful STS Tudor Tănase, directorul SPP Gabriel Naghi și prim-adjunctul acestuia au fost avansați și trecuți în rezervă, prin decizia CSAT, ei urmând să fie înlocuiți de către Marcel Opriș, Lucian Pahonțu, respectiv Gabriel Crețu. Anunțul a fost făcut, miercuri seara, de către președintele Traian Băsescu, la finalul ședinței CSAT.

Ludovic Orban (Foto: fan)

Mahmoud Ahma
dinejad (Foto: EPA)

O nouă 
declarație 
Teheran (MF) - Preșe
dintele Iranului, Mah
moud Ahmadinejad, 
a propus, ieri, ca 
Germania și Austria 
să găzduiască statul 
israelian pe teritoriul 
lor, dacă se conside
ră vinovate de masa
crarea evreilor în tim
pul celui de al doilea 
război mondial. „A- 
cum, dacă sunteți de 
părere că evreii au 
fost oprimați, de ce 
trebuie să plătească 
musulmanii palestini
eni? Bine, i-ați Opri
mat, atunci oferiți o 
bucată de pământ 
european regimului 
sionist, pentru a-și 
face acolo Guvernul, 
pe care-l dorește și 
noi îl vom susține", a 
dedarat Ahmadine
jad. Ahmadinejad a 
scandalizat comuni
tatea internațională și 
în luna octombrie, 
când a spus că Israe
lul ar trebui „șters de 
pe hartă".

Pace între palate
București (MF) ■ Relația dintre primul- ministru și președinte face obiectul unor speculații, în condițiile în care ambii își exercită atribuțiile specifice reglementate de Constituție și de legislația în vigoare, a afirmat premierul Călin Popescu Tăriceanu, precizând că între Președinție și Guvern nu există un război.Șeful Guvernului a afirmat, miercuri seara, că șeful statului este binevenit, ori de câte ori dorește, să intervină într-o problemă care este de resortul președintelui sau să medieze un conflict social.

Punct lovit O racheta israeliană a lovit ieri noapte o mașină în tabăra de refugiați Rafah, din Fâșia Gaza, omorând un mili- ! tant palestinian și rănind zece alți oameni.(Foto: EPA)
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Miniștrii de Externe ai țărilor membre NATO au participat ieri la Consiliul Nord-Atlantic de la Bruxelles (Foto epa)

NATO face apel la Rusia
■ Miniștrii de Externe ai 
țărilor NATO cer Rusiei să 
reia retragerea trupelor 
din Republica Moldova.

Bruxelles (MF) - Miniștrii de Externe ai țărilor membre NATO, care au participat, ieri, la Consiliul Nord-Atlantic de la Bruxelles; au făcut apel la Federația Rusă să reia și să încheie cât mai curând retragerea trupelor sale din Republica Moldova, potrivit comunicatului final al reuniunii.

La punctul 16 al documentului agreat de toți cei 26 de membri NATO, Federației Ruse i se reamintește că îndeplinirea angajamentelor pe care și le-a asumat la Istanbul (în 1999) în legătură cu Georgia și Republica Moldova creează condițiile pentru ca statele membre NATO și celelalte țări semnatare ale Tratatului privind Forțele Convenționale din Europa (CFE) să ratifice acest acord revizuit.La rândul său, ministrul de Externe Mihai Ungureanu a

declarat că a insistat asupra necesității unei atitudini o- neste a părților implicate în chestiunea transnistreană.
Despre TransnistriaEl a precizat că a folosit toate ocaziile oferite până a- cum de reuniunea ministerială NATO pentru a atrage a- tenția asupra situației Trans- nistriei și a modului în care reacționează părțile participante la procesul de reglementare a crizei. Potrivit șefului diplomației române, în acest moment se poate spune

că nu a fost atins „nivelul de onestitate politică” necesar pentru găsirea unui compromis privind chestiunea transnistreană, așa cum s-a observat și din reuniunea ministerială OSCE de la Ljubljana (Slovenia), de luni.Ministrul a mai apreciat că subiectul nu reprezintă „o chestiune superficială” pentru Alianța Nord-Atlantică, chiar dacă nu este o temă pro- priu-zisă a NATO și a adăugat că va aborda subiectul și în timpul Consiliului NATO-Ru- sia.
De la egal la egal, în UE
■ Băsescu: România și 
Lituania nu vor să fie 
state de categoria a ll-a, 
în Uniunea Europeană.

București (MF) - Președintele Traian Băsescu a avut, ieri, o întrevedere cu omologul său lituanian, Valdas A- damkus, cu care a discutat despre relațiile bilaterale și evoluțiile din zona Mării Negre, precum și despre susținerea reciprocă a celor două țări, în interiorul UE.Referitor la obiectivele comune ale celor două țări, legate de UE, Băsescu a spus, la finalul discuțiilor: „România și Lituania pornesc de la

propriile realități în care, fără să ne întrebe nimeni, doi domni, unul se numea Molotov și altul Ribentrop, au stabilit că ne vor da alte regimuri decât cele pe care le-am avut înainte de al doilea război mondial. Pe urmă, la masa tratativelor de după război, am fost destinați să rămânem și unii, și alții, într-un regim comunist, despre care iarăși nu ne-a întrebat nimeni dacă îl vrem”.Președintele român susține că de aici pleacă baza realității intereselor comune în UE ale celor două țări. „Ne vom susține reciproc, alături și de alte state din grupul celor zece, plus România și Bulga

ria, în a nu fi tratați ca membri de categoria a doua în interiorul UE. Ne vom susține, de asemenea, reciproc, ori de câte ori interesele noastre vor
Vom promova 'politici de 

dezvoltare a zonei de est a 
Europei

Traian Băsescu..........................•...........................- n fi nerespectate de alți membri, dacă acest lucru va apărea vreodată”, a completat Băsescu.Adamkus a apreciat, la rândul său, faptul că „s-a deschis o nouă pagină în relațiile dintre cele două țări”.

Condamnați
Bagdad (MF) - Patru arabi acuzați că ar fi membri ai rețelei teroriste al-Qaida din Irak au fost condamnați la închisoare pe viață de către justiția irakiană. Acuzații au fost găsiți vinovați pentru comiterea unor atacuri asupra poliției și armatei irakiene. Este vorba despre Mahmud Abdel Hadi, Abdallah Mohammad A- tallah Mohammad, Mohammad ben Rabet Saddam și Ismail Mohammad ben Abdallah. Ei sunt de origine iordaniană, siriană și algeriană.

Noua strategie americana
■ Acordul cu România, 
considerat prima etapă 
a noii strategii decise de 
administrația Bush.

Paris (MF) - Acordul încheiat marți cu România reprezintă prima etapă a noii strategii decise de administrația Bush în august 2004, care vizează redesfășurarea efectivelor militare ale Washingtonului în Europa pentru a se a- dapta mai bine noilor amenințări, comentează Le Figaro.Calificat drept „istoric”, semnarea, marți, a acordului prin care România oferă forțelor americane acces la facilități militare este emblematică pentru această mișcare care merge din direcția „vechii” Europe către „noua” Europă.
Și adevărat, și falsAnunțul referitor la această schimbare a strategiei militare americane fusese interpre

tat de unii, în august 2004, drept dorința administrației Bush de a-i pedepsi pe aliații istorici care refuzaseră să o urmeze în conflictul din Irak. Motivare adevărată și totodată falsă, comentează Le Figaro.Adevărată, pentru că a fost dorința lui Donald Rumsfeld ca Washingtonul să nu mai fie stânjenit de politică, să-și limiteze dependența de aliații dificil de stăpânit din punct de vedere diplomatic. Războiul din 2003 împotriva lui Saddam Hussein a servit drept lecție în acest sens. Turcia refuzase să-și pună la dispoziție teritoriul pentru baze secundare care să fie utilizate în operațiunile din nordul Irakului. în schimb, statele Europei de Est s-au dovedit a fi parteneri excelenți.Falsă, pentru că redesfășurarea trupelor urmează un plan inițiat cu mult înainte de 11 septembrie 2001, în anii ’90.

in urma atentatului, cadavre carbonizate (Foto epa)

31 de morți într-un atentat
Bagdad (MF) - Un atentat sinucigaș comis, ieri, într-un autobuz care se deplasa prin centrul Bagdadului s-a soldat Cu 31 de morți și 26 de răniți, potrivit unui bilanț oferit de serviciile de securitate irakiene. „S-au înregistrat 31 de morți și 26 de răniți în urma acestui atentat”, a declarat o sursă oficială.„Unele dintre cadavre au

fost carbonizate, iar autobuzul a ars în întregime”, a precizat un responsabil din cadrul poliției.Autobuzul era în mișcare în momentul în care teroristul kamikaze a decis să detoneze centura explozivă pe care o purta. Vehiculul de transport făcea legătura între Bagdad și Nasiriya, oraș șiit din sudul Irakului.
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• Inaugurare. Patinoarul din municipiul Deva va fi deschis oficial mâine, de la ora 12.00, în prezența autorităților locale, a anunțat Primăria. Patinoarul este situat în zona Stadionului Cetate și are o suprafață de peste 1000 metri pătrați. (M.S.)
• Urgență. O femeie din Hunedoara nu a mai ieșit din casă mai multe zile la rând, iar vecinii speriați au anunțat pompierii și poliția. Aceștia au costatat că Maria Horho- rea, de 66 ani, era foarte bolnavă și slăbită și nu putea să se ridice din pat. A fost transportată la Spitalul din Hunedoara. (M.T.)

Harababura recuperărilor

Rovinieta
Deva (C.P.) - Oficiile poștale din județul Hunedoara au început eliberarea rovinietelor valabile din prima zi a anului viitor. Plata acestora se poate face integral sau eșalonat. Persoanele fizice trebuie să prezinte următoarele documente la ghișeul poștal: cartea de identitate sau certificatul de înmatriculare a mașinii, documentele vamale pentru autoturismele înmatriculate temporar, actele de identitate. Firmele vor mai adăuga la aceste documente și certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului.Achiziționarea rovi- nietei pentru mașinile cumpărate în leasing sau închiriate se face în baza unui mandat eliberat de societatea de leasing sau de proprietar.în cazul persoanelor fizice, taxa poate fi plătită și de o terță persoană, dacă aceasta are -s asupra sa certificatul de < înmatriculare sau cartea tehnică a mașinii pentru care cere rovinieta pentru 2006.

Orar nou la CFR
(Foto: Traian Mânu)

Minore găsite
Hunedoara (M.T.) - în urma unei acțiuni demarate pe linia identificării minorilor dați dispăruți de la domiciliu, Biroul Poliției de Investigații Criminale Hunedoara a găsit-o pe Elena C., de 16 ani, din municipiul Hunedoara, elevă, dispărută de la domiciliu din data de 08.11.2005, care a fost încredințată familiei. în urma aceleiași acțiuni, Biroul Poliției de Investigații Criminale Petroșani a identificat-o pe Cristina S., de 16 ani, din Petroșani, elevă, care fugise de la Casa Familială „Hansel și Gretel” din Petroșani. Minora a fost încredințată reprezentanților acestei instituții.

■ Fiecare profesor are 
varianta preferată de 
recuperare a cursurilor 
pierdute la grevă.
Raluca Iovescu
raluca.iovescu@infonnniedia.ro

Deva - Profesorii din județ nu-și fac probleme în privința recuperării materiei, fiind convinși că până la finalul de an școlar acest lucru este realizabil.în fața elevilor stau acum mai multe variante pentru recuperarea materiei, trecute în revistă de loan Sterea, purtător de cuvânt al ISJ: „Unii au hotărât să facă ore sâmbăta. Alte școli și-au făcut un program propriu: adaugă câte o oră de curs înainte și
Noul 
mers CFR 
Deva (C.P.) - Noul 
plan de mers al 
trenurilor de călători 
se va pune în apli
care începând de 
duminică, 11 decem
brie, de la ora 0. Ast
fel, în noaptea de 10 
spre 11 decembrie, 
până la ora 24, 
trenurile de călători 
vor circula după mer
sul actual, iar după 
aceea, începând cu 
ora 0,01, vor circula 
conform noilor orare. 
Noul mers al 
trenurilor va fi valabil 
până în 9 decembrie 
2006. Broșura'„Mer
sul Trenurilor de 
Călători 2005-2006" 
poate fi achiziționată 
la prețul de 7,2 RON 
de la ghișeele și 
agențiile CFR din 
județ.

Larisa Nicoleta

Revolta diabeticilor
■ Câteva zeci de dia
betici așteptau aseară 
să primească rețete 
pentru medicamente.

Clara Râs
dara.pas@informmedia.ro

Deva - Pacienții afiați în Policlinica Spitalului Județean Deva și-au. exprimat nemulțumirea legată de faptul că trebuie să stea la cozi interminabile timp de mai multe ore. „Așa este la fiecare început de lună, pentru că, dacă nu venim acum, nu mai găsim medicamente la farmacie. Din acest motiv sunt cozi. Noi stăm la rând 5-6 ore, iar medicul stă aici și își termină programul de lucru la 11-12 noaptea. Sistemul este prost organizat”, spune Letiția N., din Deva.
Victimă a flăcărilor

Petrila (M.T.) - Un tânăr de 12 ani a suferit arsuri pe 20 la sută din suprafața corpului, după ce un incendiu a izbucnit în apartamentul în care locuia. Incendiul a izbucnit ieri dimineață, în jurul orei 9:00, într-un apartament, din blocul 55, de pe Strada Republicii, din Petrila. Bogdan D., a fost scos din casă de o vecină, și transportat de urgență la spitalul din localitate cu arsuri, de gradul unu și doi, pe 20 la sută din suprafața corpului. Au fost anunțați pompierii care au reușit să stingă flăcările în aproximativ o oră. A ars aparatură electrică și electo- casnică, mobilier, două uși,

(Foto: Traian Mânu)Elevii sunt derutați de formulele de recuperare a materiei
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după programul normal de cursuri. Sunt și școli care au optat pentru reeșalonarea materiei în cursul orelor obișnuite”. Larisa, elevă în clasa a X-a la Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi” din Deva, spune că recuperarea „depinde de fiecare profesor în parte. Unii preferă să stăm după ore, alții să venim și sâmbăta. N-am început încă recuperarea, doar după vacanța de iarnă. Probabil că orele mai grele vor fi puse sâmbăta”. Nicoleta Purtător,
„Am venit de la amiază. Dacă voi intra la doamna doctor la ora 22 este foarte bine”, se încuraja Antonie, din Zam.Aceștia și alții ca ei sunt diabetici și trebuie, lună de lună, să vină la Deva, din cele mai îndepărtate colțuri ale județului, pentru a primi rețete pe baza cărora să-și procure medicairientele fără de care nu ar putea supraviețui, dar care, se pare, că nu prea sunt în cantități suficiente.

Nu cunosc să fie deficitSituația se va reglementa de la 1 ianuarie anul viitor, după ce Direcția de Sănătate Publică Hunedoara a făcut un demers la CNAS pentru care a primit aviz favorabil. „Pacienții din Brad, Hațeg, Lupeni și Uricani vor primi de anul viitor o scrisoare 

Un incendiu cu urmări graveiar valoarea aproximativă a pagubelor materiale este de o sută de milioane de lei. Surse din cadrul pompierilor susțin că flăcările au izbucnit din cauza suprasolicitării instalației electrice. 

elevă în clasa a IX-a la același liceu: „Va trebui să ne dăm și noi acordul în privința recuperării. Sunt profesori care vor să venim o oră după program sau alții care preferă să facem materia în orele pe care le mai avem”.
Recuperare lejeră?Materia nepredată în perioada grevei generale din învățământ se va face fără suprasolicitarea elevilor și fără afectarea vacanțelor școlare; asta s-a stabilit în pro

Diabetidi obligați să stea ore în șir la coadă (Foto: Clara Pâs)medicală de la diabetolog, iar în lunile următoare rețeta va fi scrisă de medicul de familie al bolnavului, iar medicamentele se vor ridica de la farmacia spitalului din localitatea în raza căreia pacientul își are domiciliul.Intenționăm să trecem treptat la prescrierea medicației pe două luni, pentru ca 

■ . ' ' " ■ •

Cuvântul liber te provoacă la puzzle! Caută și decupează cele 6 piese 
puzzle, apărute în Cuvântul Liber, în perioada 8 - 15decembrie

• Lipește piesele puzzle pe o coală de hârtie și 
scrie numele, adresa, numărul de telefon și răspun- -------- ‘—-
sul !6 .întrebarea:

„Ce rubrici noi vraf să citești îh Cuvântul Liber?*
Trimite plicul prin poștă la O.P. 1, C.P. 3, Deva, 

depune^ în cutiile speciale Cuvântul Liber sau la 
sediul redacției din Deva,, Strada 22 Decembrie, 
nr. 37A, până la data de 21 decembrie (dată poștei),

•Vă oferim: o excursie lâ Ms de 7 zile, pentru 
2 persoane (cazare la hotei și mic dejun inclus, ghid, 
transport cu autocarul cu plecare din Oradea ); un 
coițar de bucătărie; un cuptor cu microunde; sau 
un brad împodobit, care să-ți lumineze Sărbătorite 
de iarnă. (

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

Numele câștigătorilor vor 
fi publicate, îh paginile ziaru
lui, în data de 23 decembriel

•Regulament: Trimiterea 
talonului completat înseam
nă acceptarea condițiilor de 
participare la concurs. Pre
miile nu sunt transmisibile. La 
acest concurs nu pot parti
cipa angajați! Inform Media 
S.R.L. și nici rudele acestora 
de gradele I și II.

I

CONCURS

tocolul semnat de reprezentanții MEdC și ai federațiilor sindicale naționale. Programul de recuperare va fi întocmit la nivelul fiecărei unități școlare, prin participarea conducerii școlii, a reprezentanților salariaților și a părinților, iar la nivelul fiecărei școli recuperarea va fi consemnată în condică. Acest program stă la baza justificării plăților făcute pentru luna noiembrie; celor care nu respectă programul de recuperare le vor fi reținute sumele aferente din salarii.

pacienții să nu mai facă atâtea drumuri. Cât despre lipsa de medicamente, nu cunosc să fie un deficit de aprovizionare. Sper însă ca prin măsurile care se vor lua din 2006 aceste probleme să se rezolve”, a declarat dr. Dan Magheru, director executiv al Direcției de Sănătate Publică Hunedoara.

RECLAMA

mailto:raluca.iovescu@infonnniedia.ro
mailto:dara.pas@informmedia.ro
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1608 - S-a născut poetul englez John Milton (m. 1674). 
1894 - Pe străzile Bucureștiului își face apariția primul 
tramvai electric.

1915 - S-a născut soprana germană 
Elisabeth Schwarzkopf.
1916 - S-a născut Kirk Douglas (Issur 
Demsky), actor american.
1929 - S-a născut actorul și regizorul 
John Cassavetes (m. 1989).
1953 - S-a născut actorul John

Malkovich (foto).
1994 - A murit, la 82 de ani, Kim II Sung, președinte al 
Coreei de Nord (1945-94).

impulsWIImIv
"4°minim +2°maxim
Prognoza meteo pentru astăzi:Cer acoperit ziua și partial noros noaptea. Maxima va fi de 2°C, iar minima de -4°C. Precipitații sub formă de ploaie și ninsoare.
Prognoza pentru două zile:Sâmbătă. Cerul va fi partial senin. Maxima va fi de -1°C, iar minima de -5°C. Precipitații sub formă de ploaie.

Duminică. Cer temporar noros. Temperatura maximă va fi de 3°C, iar minima de -1°C. Posibile precipitații.
Calendar Creștin-Ortodox_______________________
Zămislirea Sfintei Fecioare de către Sf. Ana; Prorocița 
Ana

Calendar Romano-Catolic_______________________
Ss. Juan Diego Cuahtiatoatzin; Valeria

Calendar Greco-Catolic________________ - w
imaculata concepere a Preas. Fee. Maria

ÎNTRERUPERI APĂ, RAZ, CURENT

Energie electrică
Sunt programate următoarele întreruperi : 
08.00-16.00 Toplița, Dumbrava de Sus, Dumbrava de Jos 
08.00-13.00 Zona Hațeg: Bucium, Subcetate

Gaz metan___  ____________ .
Sunt planificate următoarele întreruperi: 
09.30-16.30 Al. Patriei, bl. E2, sc. A 
09.30-12.30 Bd I. Maniu, bl. L4, sc. A; Str. A. Mureșanu, 
bl. 1, sc. A, B, C, D; Al. Neptun, bl. 34, sc. E; G. Coșbuc, 
bl. 21, sc. A; Școala ,;Regina Maria"
09.00-15.00 Str. C. Porumbescu, bl. 22, sc. A; D. Zam- 
firescu, bl. K1; Dorobanți, bl. 12A, sc. C; Al. Florilor, bl. 
7, sc. D; Al. Viitorului, bl. E6; Bd N. Bălcescu, bl. 10, sc. 
IV; Str. Mărăști, bl. D4; Al. Moților, bl. A1Z5, sc.V; Al.

[ Armatei, bl. 2, sc. V

Apă____________________ _______________________
Sunt planificate întreruperi în furnizarea apei în Deva: 
08.00-12.00 Aleea Moților (Zarand), bl. minerilor, bl. P3, 
P4, P5, Cantina TCH, bl. ANL, Str. I. Creangă, bl. 25, sc. 
II, Hotel Sarmis, Str. 1 Decembrie, bl. 2, 3, 4

REȚETA ZISEI

Orez sârbesc
Ingrediente: 300 gr orez, o legătură pătrunjel, 1 cub delikat, 75 ml ulei, sare, piper, 5 căței de usturoi, 1 ceapă, 2 ardei grași, 2 morcovi, 2 roșii.
Mod de preparare:Se taie cubulețe legumele. într-o tigaie se toarnă puțin ulei și se prăjesc legumele (doar pentru a fi puțin rumenite). Se toarnă într-o oală, se adaugă și orezul, amestecând. Se acoperă cu apa, în care se pune și cubul de delikat. Se fierbe la foc mic. în timpul fierberii se adaugă usturoiul și mirodenii după gust. Se mai fierbe aproximativ 20 de minute. La servire se presară frunzulițe de pătrunjel.
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Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225

Berbec

■ TOvc

La □ întâlnire cu prietenii faceți cunoștință cu o persoană 
deosebită care vă va ajuta să intrați în afaceri. Vă puteți 
îndeplini visele destul de repede.

Taur_______________________________________ ____ _
0 cunoștință vă propune să colaborați într-o afacere. Vă 
sfătuim să acceptați, pentru că sunt șanse să scăpați de 
problemele financiare. Ocupați-vă de familie.

Gemeni
0 întâlnire neașteptată vă dă programul peste cap. Se pare 
că faceți cunoștință cu o persoana cu care veți putea face
afaceri. Abtineți-vă de la speculații.

Rac
Aveți un spirit practic deosebit și prindeți din zbor o afacere 

. profitabilă, fn plus, s-ar putea să vi se propună o colabo- 
' rare. Nu luați nici o aecize importantă.

Leu

Vă sfătuim să nu începeți nimic nou până nu terminați 
treburile urgente. Comunicați cu multă ușurință și aveți 
posibilitatea să vă faceți prieteni noi.

Fecioara
Sunteți într-o forma deosebită, de care vă sfătuim să prof
itați. Este o zi bună pentru investiții, dar și relațiile senti-
mentale sunt favorizate. Cu sănătatea stați bine.

Balanța
Intuiția vă poate ajuta să rezolvați probleme importante, 
dar ar fi bine să țineți seama și de părerile partenerului de 
viață. Nu neglijați problemele casnice!

Scorpion
Sunteți hotărât să începeți o viață nouă și intenționați să 
vă apucați și de afaceri. Puteți fi optimist: pentru că aveți 
șanse mari de reușită și pe plan afectiv.

Săgetător
Ar fi bine să puneți în practică ideile de afaceri care vă vin 
dimineață. La nevoie, nu ezitați să vă împrumutați de la 
orice rudă mai în vârstă a dvs!

Soluția integramei din numărul 
precedent: Z-V-C-E - RĂPI
TOARE - GAIE - DOR - GAJ - RA 
-IE - NUANȚA - T - BIRT - ACRE 
- A - IAC - VA - RS - CORIMB - 
OA - NUL - U - RIGID - ARH - 
MELOS - LA - FIR - R - U - AP - 
SU - UR - ULII

Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz_______ 227091
Informații CFR 212725
Urgențe__________________ 112
Pompieri_________________ 981
jandarmerie______________ 956
Poliție __________________ 955
O.J.P.C. HD__________ 214971
Deranjamente lift 235090

I Direcția Sanitar-Veter. 221145

7:00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

8:00 Isabel, In
Ei căutarea 

iubirii 
8:55 Călătorii 

culinare 
930 Teleshopping 

10:00 întâlnirile 
Jîl(r) 

11:00 Cultura eco (r) 
1130 Memorialul 

durerii (r) 
1230 Garantat 100% 
1330 Desene animate:

E! Madeline 
14:00 Jurnalul TVR

Sport 
Meteo

1430 Teleshopping 
15:00 Parlamentul

României
16:00 Exploratorii galactici.
▼SCu: Marc Brandon 

Daniel, Glenn Herman. 
Regia: JanetGreek, 
Chris Harty

17:00 Universuri paralelev 
18:00 Interes general 
19:00 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo

2030 Școala sdetelor
21.-00 Fotbal: Tragerea la 

sorji pentru Campi
onatul Mondial din 
Germania, 2006 

23:00 Jurnal TVR Sport 
Meteo

2330 Travelling circular 
030 Maria cea plină de 
la har (dramă, coprod., 

2004) Cu: Catalina 
Sandino Moreno, Vir
gina Ariza, Yenny Pao
la Vega Regia Joshua 
Marston. Premiul Ursul 
de Argint pentru inter
pretare feminină - 
Catalina Sandino 
Moreno. Premiile Inde
pendent Spirit 2005, 
pentru scenariu și 
interpretare feminină - 
Catalina Sandino 
Moreno.

220 Jurnalul TVR Sport 
Meteo (r)

350 Ochiul magic (r) 
440 Cultura eco (r) 
-- « T—-- "-1*» M

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore ? >

9:10 Omul care aduce 
csrteâ

9:15 Tânăr și neliniștit (r) 
10:00 Moș Crăciun există I <
10:15 Doctoral de suflete,

B episodul 21
11:15 Mama mia (r)
12:15 La Bloc (r)
13:00 Știrile ProTv. Moș 

Crâdun există!
14:00 Academia de polițe 2 

(comedie, SUA, 1984). s 
“ Cu: Steve Guttenberg, 

Bubba Smith, David * 
Graf, Michael Winslow, 
Bruce Mahler, Marion 
Ramsey (r)

15:50 Moș Crâdun există!
16:00 Tânăr și neliniștit, 

g episodul 2623. Cu: Eric 
Braeden, Joshua Mor
row, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather 
Tom, Melody Thomas 1 
Scott

17:00 Știrile ProTv. Vremea
17:45 Teo. Emisiune de 

divertisment
18:45 Dăruiești și câștigi 
19:00 Știrile ProTv. Sport

6:30 în gura presei cu 
Mircea Badea

7:00 Observator cu Vlad , 
lonescu și Simona , 
Gherghe. Sport

8:00 Canalul de știri 
10:00 fn gura presei (r) 
1030 Concurs

interactiv ,
12:15 Dădaca. Cu: Fran

0 Drescher, Charles 
Shaughnessy, Lauren 
Lane, Daniel Davis, 
Nicholle Tom 

13:00 Observator cu Simona
Gherghe

13:45 Divertisment Revanșa 
starurilor (r)

15:15 Vivere - A trăi cu pași- 
0 une

16:00 Observator 
16:45 Anastasia. Cu: Elena

gKorikova, Petr Krasilov, ’ 
Daniel Strakhov

17:45 9595 - Te învață ce 
să fad cu dr Cristian 
Andrei

19:00 Observator cu 
Alessandra Stoicescu și! 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

Capricorn
Vă vizitează un prieten de familie care vă propune o cola
borare pe termen lung. Spre seară, vă schimbați progra
mul și acceptați să mergeți la o petrecere.

Vărsător
Planurile dumneavoastră de afaceri încep să se materia
lizeze. Nu este exclus sâ începeți o activitate nouă, cu 
mari șanse de reușită rapidă.

Pești
Este o zi bună pentru a vă consolida relațiile sociale și de 
afaceri. Relațiile cu persoana iubită sunt favorizate în mod
deosebit. Aveți răbdare multă!

08:25 Euro-Dispecer 0830 
CeZar și tipar 0950 Rebelii (s, 
r) 10:00 Tonomatul DP 2 
11:40 Pasiuni (s) 12:40 Ver
dict: Crimă (film serial) 1430 
Aventurile lui Shirley Holmes 
(film serial) 15:00 împre
ună în Europa 16:00 Jurnalul 
TVR 1630 Zestrea românilor 
(r) 17:00 Moștenitoarea (film 
serial) 18:00 Jurnalul 
Euronews 18:15 Zoom/2 
1830 Auto Club 19:00 
Trăsniții din Queens (s) 1930 
Handbal: România - Frânta, 
meci de la Campionatul Mon
dial de Handbal Feminin. 
Transmisiune directă din Rusia 
21:00 Omul 2130 Jurnalul 
TVR 22:00 Jurnalul Euronews 
22:15 D'ale Iu' Mitică 23:15 
Zile de Aur (film serial) 00:15 
O fată minunată (comedie, 
SUA 2000)

06:00 Bandiții (s, r) 08:00 
Trupul dorit (s, r) 09:15 De 3X 
femeie (r) 11:00 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 1730 Poveștiri 
adevărate - Emisiune cu 
povești, reale despre viață 
1830 împotriva destinului 
2030 Lacrimi de iubire (s) 
21:30 Trupul dorit (s) Cu: 
Andres Garda, Mario Cimaro, 
Lorena Rojas, Martin Karpan, 
Vanessa Villela, Ana Silvetti 
2230 Lori 00:00 Poveștiri 
adevărate (r) 01:00 Lacrimi de 
iubire (s, r)

0730 Pet Show 08:00 Sport 
cu Florentina 08:05 Teleshop
ping 08:40 Călătorii în lumi 
paralele (s) 09:40 Sunset 
Beach (s) 10:40 Oamenii 
vorbesc 1130 Tele RON 13:00

2030 Stele veni
23:00 Bune și nebune. Patru 

0superfete, cât se poate 
de sexy și de 
dezghețate la minte, 
vor trece la disecat și 
judecat de bărbați. Și 
trebuie spus încă de la 
început că aceștia nu 
vr scăpa tocmai ușor 
din această confruntare 
a vorbelor, dar și a 
faptelor. Discuțiile celor 
patru vor aborda fără 
perdea subiecte din 
cele mai incitante 
legate de iubire, sex și 
sentimente.

0D0 Premiile 
Taurus 2005 - 
Gala mondială 
a cascadoriilor 
din filme

2:00 Stele verzi (r) 
4:00 Parte de carte (r) 
5(00 Bune și nebune (r) 
MOTeo(r)

2030 Evoluție (comedie,
S SUA 2001). Cu: 

Julianne Moore, Sean 
William Scott, David 
Duchovny, Orlando 
Jones, Dan Aykroyd.

2245 American Psycho
• S(thriller, SUA 1999). •

Cu: Christian Bale, 
Willem Dafoe. Priviri 
ucigașe... Suflet de 
criminal... Niciodată 
răul n-a arătat atât de 
bine! Patrick, un tânăr 
din New York, tinde să 
întruchipeze valorile 
anilor 90.

130 Concurs 
interactiv 

2:30 Observator 
(reluare)

3:15 Dădaca
0 (reluare) 

4:45 Evoluție (r) 
6:15 Vivere - A trăi cu
0 pasiune (r)

645 Anastasia (r)

0730 Dimineața cu Răzvan 
și Dani 10:00 Teleshopping 
1130 Căminul de cinci stele
(r) 12:00 Teleshopping 13:00 
Ochi negri (s, r) 14:00 Jurnalul 
de prânz 14:30 Țara Iu1 
Papură Vouă 15:00 Miezul 
problemei 1630 Pariul N24 
17:00 Super sport 1730 
Naționala de bere 1830 Jur
nalul de seară 1945 țara Iu' 
Papură Vouă 20:00 Film artis
tic 22:00 FBI ■ în prima linie
(s) 23:00 Cronici paranormale 
(s) Cu: Dan Aykroyd, Matt 
Frewer, Colin Fox, Nancy 
Anne Sakovich, Barclay Hope

Garito (I) 14:45 Garito (II) 
16:05 Dragoste și putere (s) 
1645 Guiness - Lumea recor
durilor 17:25 Farsele lui 
Jugaru 18:00 Focus 19:00 
Camera de râs 1930 Hugo 
20:00 Sabrina (comedie 
romantică, SUA, 1994). Cu: 
Harrison Ford 22:00 
Săptămâna nebună 2330 Da 
sau nu (r) 00:00 Atracție 
astrală (comedie, SUA, 1992)

0630-07.00 Observator Deva 
(r)
1630-16.45 Știri locale în 
direct

■
'c«L- . f-*

08.30-10.00 Reluarea emisi
unii din ziua precedentă 
1830-18.45 Știrile ONE TV 
Deva
1845-20.00 Emisiuni informa
tive

11:15 Deschide lumea 11:30 
Realitatea bursieră 12:40 No 
Comment 13D0 Realitatea de 
la 13:00 13:15 Deschide 
lumea 14:00 Realitatea de la 
14:00 14:55 Realitatea bursi
eră 15:00 Realitatea de la 
15:00 15:15 Realitatea med
icală - Simona Bălănescu 

' 16:45 Filiere 17:00 Realitatea 
de la 17:00 17:15 Realitatea 
media 17:45 Editorii realității 
18:45 Realitatea zilei 19:00 
Realitatea de la 19:00 19:15 
Realitatea zilei 20:00 Reali
tatea de la 20:00 20:15 Repor
terii realității 21:00 Realitatea 
de la 21:00 22:00 Zece fix 
23:00 Realitatea de la 23

07:00 Rondul de dimineață 
10:15 Icstrim Tivi (s, r) 1035 
ProMotor 11:00 Cercetașii (f, 
r) 13:00 Pokemon (s) 13:45i 
Teleshopping 14:00 Doctorul 
de suflete (s, r) 14:45 Monk 
(s, r) 15:45 Teleshopping 
16:00 Monk (s) 17:00 Vine 
razia! (dramă, SUA, 2003) 
19:00 Doctorul de suflete (s) 
20:00 SeaQuest (s) 22:00 
Băieți buni 0130 Icstrim Tivi 
0145 Băieți buni (f, r)

07:00 Viața dimineața 09:00 
Verissimo 10:00 Lumea 
cărților 10:15 Carol (docu
mentar) 12:15 Calendar ecu
menic 13.-05 Euromaxx 13:55
Fan X 13:50 Jet Set 14:00 
Teleshopping 1430 Fabricat 
în Germania 15:00 Teleshop
ping 1535 Călătorii în China 
(reluare) 16:00 Jurnal de 
credință 17D0 Vis de vacanță. 
Emisiune de turism 17:30 
Pasul Fortunei 19:00 Știrile B1 
TV Cu: Adriana Muraru și 
Radu Soviani 1920 O casă de 
nebuni (film serial) 20:00 Film 
artistic 22D0 High Life 2245 
Trenul vieții 0030 Știri 0045 
Film artistic (reluare)

07:00 Cazinouri americane 
08:00 Vreme de război 09:00 
Mașini extreme 10:00 Croco
dilii uriași din Costa Rica 11:00 
Mistere 12:00 Motociclete 
americane 13:00 Cazinouri 
americane 14:00 Vreme de 
război 1430 Misiuni mărețe 
din cel de-al Doilea Război 
Mondial 15:00 Mașini 
extreme 16:00 Performanțe la 
superlativ 17:00 Curse 18:00 
Cele mai mari superlative 
19:00 Tehnologie extremă 
20:00 Vânătorii de mituri 
21 DO 0 pradă mortală 22.-00 
Vinovat sau nevinovat? 23D0 
Pe Urmele ucigașilor 00D0 
Motoddete
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HUNEDOARA
Farmacia .Energofarm", non-stop, str. George Enescu 
nr.J4_®— 717659. i
Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Republicii, nr. 
8/c- 748199. \_______ _________ _ ________ _
Farmacia .Arnica", str. 6. Enescu, nr. 7. ©-» 713045, 
DEVA
Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 
tw 231515.
Farmacia nr.1 .Remedia", non-stop, Piața Victoriei, nr. 
29. ®-' 211616, 224488.
Farmacb „Tacoml - Humanitas II", str. Aleea Transit 
vaniei, bl. 7. 211949.
ORĂȘTIE
Farmacia „Oros", sâmbătă, orele 8-20 duminică, orele 
8 - 14, str. N. Bălcescu, nr. 7. ®— 240976.
PETROȘANI
Farmacia .Piață", non-stop, str. Avram lancu, nr. 5 
BRAD
Farmacia .Remedia", sâmbătă și duminică, orele 9 -
>3. str. Avram lancu, nr. 48. C—» 612887.

Programul Fermierul la start

Policlinica Stomatologie Deva, str. M. Kogălniceanu, 
zilnic 8-20_________________________________________
Cabinet medical individual STOMATO, dr. Dumitru 
Gudea, Călan, Str. Independenței, 18A, ®~» 731509.
Cabinet Stomatologic, dr. Chiș Matei, dr. Crăciunel 
Adinel&Elena, Hunedoara, str. Avram lancu, nr. 9. ©-» 
0744-556016. _________________ ■
Cabinet Chirurgie maxilo-fadală, dr. Zuberecz Richard, 
Hunedoara, Piața Eliberării, nr. 5. ©-» 717686.

Bl Programul Fermierul 
este un pachet de legi 
menit să accelereze 
accesarea SAPARD.

Clara Râs
clara.pas@lnfarmmerila.ro

Deva - Potențialii beneficiari pot accesa credite avantajoase cu o perioadă de rambursare de până la 10 ani și o perioadă de grație cuprinsă între 1 și 5 ani, în funcție de tipul investiției care se realizează. Banii se acordă pentru investiții în producția agricolă vegetală și animală, inclusiv lucrări de construcție specifice acestor sectoare, investiții în utilaje și instalații pentru transfor

marea prin diverse procedee a produselor agricole vegetale și animaliere, investiții în domeniul serviciilor legate de producția agricolă vegetală și animală.
Garantarea creditului„Beneficiarii creditelor care respectă planul de afaceri și obțin indicatorii de performanță pot beneficia de o reducere a sumei de rambursat, calculată ca procent din volumul creditului de până la 20%, diferențiat în funcție de tipul proiectului de investiții. Garantarea creditului poate fi făcută de Fondul de Garantare a Creditului Rural, în proporție de până la 70%, iar dobânda aferentă creditului este garantată de împrumu

NIVELUL MAXIM AL CREDITULUI

Procesare carne $i lapte
4 4 .

250000 euro
Procesare vin, fructe, lequme, pește, plante textile 150.000 euro
Horticultura 30.000 euro
Viticultură 50.000 euro
Sere 150.000 euro
Pomicultură, ferme vaci, tauri, porci, păsări, oi 40.000 eîirp
Servicii aqricole 50.000 euro
Acvacultura 100.000 eu o

tat. Garantarea creditelor în vederea cofinanțării Programului SAPARD poate fi făcută și cu activele achiziționate”, declară Artur Kovaci, director executiv adjunct DADR Hunedoara.Pentru a beneficia de aceste programe (Fermierul + SAPARD) agricultorii trebuie să fie organizați ca persoane

fizice autorizate, asociație familială, SRL sau asociații de producători. în plus, trebuie să dețină în mod legal teren (proprietate, concesiune, închiriere, arendare) pentru o perioadă de minim 10 ani pentru cel destinat construcțiilor și minim 5 ani pentru cel care asigură baza furajeră.
Idei de afaceri

Îngrijitor de bătrâni

Prefectura Județului Hunedoara:
Cristian Vladu, prefect - 11.00-14.00 

ii

I

Primăria Municipiului Brad:
Aurel Circo, viceprimar - începând cu ora 09.00 ,

Poliția Municipiului Petroșani:________ ______
Comisar-șef Didei Babeș, adjunctul șefului Poliției .Muni-. 
cipiului Petroșani - 10.00-12.00

Primăria Municipiului Deva:
Laura Sârbu, secretar - 08.00-10.00

Primăria Municipiului Orăștie: 
losif Blaga, primar - 14.00-16.00

Primăria Municipiului Hunedoara
Nicolae Schiau, primar - începând cu ora 09.00

■ Un centru de asis
tență pentru bătrâni 
poate aduce profituri 
consistente.
Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@intarmmedia.ro

Deva - O afacere aproape inexistentă la nivelul județului nostru este un centru de asistență pentru bătrâni.

Afacerea poate demara cu ușurință în cazul în care dispuneți de o clădire suficient de mare care să poată adăposti minimum 20 de persoane. Este însă necesar ca încăperile destinate cazării și cea a bucătăriei să fie de calitate. în cazul în care nu dispuneți de un imobil, investiția este mai mare, iar amortizarea cheltuielilor se va face într-un termen mai Serviciile oferite vârstnicilor trebuie să fie ireproșabile (Foto: gl)
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• Capital inițial: minimum 150 de mii de euro, în condițiile în care dețineți 
un spațiu adecvat
• Număr de angajați: în funcție de numărul bătrânilor aflați în centru 
Situația pieței: foarte bună. Practic o astfel de afacere poate deveni un 
concept nou pentru județ
• Factori de risc: calitatea proastă a serviciilor
• Posibilități de finanțare: există bănci dispuse să finanțeze o astfel de 
afacere
• Posibilități de dezvoltare: practic, nelimitate.

1

lung. Un accent deosebit trebuie pus pe personalul care deservește bătrânii. Și asta deoarece serviciile oferite trebuie să fie ireproșabile. Nu trebuie uitat faptul că un asemenea centru trebuie dotat cu un cabinet medical. Bătrânii sunt persoane care suferă de diferite afecțiuni, iar acestea necesită prezența

unui cadru medical specializat. E necesar ca amplasamentul să se afle în apropierea unor orașe mari pentru a avea clientela asigurată. în plus, acesta trebuie să aibă și 0 curte spațioasă unde bătrânii să poată sta liniștiți în perioada de vară. Costurile unui astfel de centru sunt destul de reduse.
în județ
DN 7 Vețel - Ilia - Zam
DN 68A Ilia - Dobra

* în Deva aparatele radar vor fi amplasate pe B-dul Dece

bal - B-dul 22 Decembrie - Str. Horia - Cal. Zarandului

OL vă recomandă
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Brad artificial 34,99 lei (Artima)
Bomboane pom 4,69 lei/50C grame (Artima)
Set ornamente îngeraș 7,99 lei (Artima)
Sel lumânări Moș Crăciun 3,19 lei (Artima)
Set ornament clopoței 6,99. leRArtima)
Moș Crăciun ciocolată j 2,49 lei (Artima)

sțalație pom 100 leduri 9,99 lei (Billa)
Beteală 2 m 4,29 lei (Billa.)
Set 28 qloburi 17,99 lei (Billa)
Pachet crăciun Kinder Mix 7,27 lei (Billa)

TRANZACȚII

Cursul valutar BNR - 09.12.2005
1 dolar 3,1015 lei
1 euro 3,6500 lei
1 liră 5,4078 lei
1 gr. aur 51,3538 lei

Societatea

3. TLV

Preț Variație
închidere (lei/acț) (%)

1, SNPPETROM ____ 0,5000 +3,52
2. SIF1 BANAT-CR1ȘANA 2,2900 +0,88

1,2900 0
4. BRD ____________ 14,200 0
5. IMPACT 0,4450 +1,14
6. ARGUS CONSTANȚA 2,8500 -5,00
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,9800 +0,52
8. ROMPETROL OPRIT

RAFINARE (RRQ
9. HABER
10. BCCARPATÎCA
11. DECEBAL

OPRIT
0,5400
0,0083

A91 
-4,6

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

Restructurare
Petrila (C.P.) - Centrul de îngrijire și Asistență din Petrila va fi restructurat cu fonduri Phare. Suma totală a proiectului este de peste 358 de mii de euro, iar durata de implementare va fi de 16 luni. „Proiectul își propune crearea în județ a unei rețele de locuințe pentru 16 persoane cu handicap și diminuarea capacității centrului la maxim 50 de locuri, oferind astfel un nivel de viață mai ridicat persoanelor cu handicap asistate”, a declarat Viorica Popescu, director DGASPC Hunedoara.

Produse cu 
probleme

Deva (C.P.) - Inspectorii OJPC Hunedoara au efectuat recent o acțiune de control vizând modul de respectare a prevederilor legale privind condițiile de comercializare pentru preparatele chimice periculoase (sodă caustică, alcool tehnic, detartrant etc). Cu această ocazie au fost controlați 15 agenți economici. Au fost verificate produse în valoare totală de circa 2687 lei noi, iar pentru abaterile constatate, întreaga cantitate a fost oprită temporar de la comercializare. Inspectorii au aplicat 15 amenzi contravenționale în valoare totală de 3600 RON. Principalele abateri constatate au fost: ambalaje care nu prezentau sisteme de închidere de siguranță pentru copii, lipsa marcajului caracteristic produselor periculoase.
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Moga Cosmin - Pr. I Mariș Alexandru - Pr. I

Liga Adriana Maria - Pr. II Nedelcu Dariu - Pr.ll Andrei Andreea - P.S Kui Popescu Amalia - Pr. III

Cartea poștală de Crăciun
Deva (V.R.) - La concursul „Cartea poștală de Crăciun” am primit 500 de lucrări, realizate de preșcolari, școlari mici și elevi de gimnaziu, de la unități școlare din tot județul.Un juriu de specialiști, coordonat de Elena Lupșa, inspector școlar, a acordat mai multe premii, pentru următoarele cinci categorii: grădinițe; clase mici (de la școli generale/licee); clase mici (de la Lie. de Arte); gimnaziu (școli/licee); gimnaziu (Lie. Arte). Câștigătorii premiilor I, II, III, speciale (P.S.) sau colectiv (P.C. 

- obținut pentru un panou cu 15 felicitări, din care în această pagină apare una) vor primi diplome și premii în obiecte în cadrul festivității de azi, ora 13.00, de la Galeria de Artă „Forma” Deva.în același cadru vor primi scrisori de mulțumire unitățile școlare ale căror copii au participat la concurs. Mulțumiri merită pentru strădania lor toți con- curenții care au trimis lucrări. Din păcate numărul premiilor este limitat la un astfel de concurs. Naidin Cristiana - P.S. >•

Midăuș Vanessa - P.S. Bonatereț Amalia - P.S. Mate Orsolya - P.S. Nistor Flavia - P.S.

Oros Caria - P.S. Trifon Maria - Pr. I Popa Alexandru - Pr. III Gr. P.N. Brad - P.C.

— P Tiplic Andrei - P.S. Lupșe lulia - Pr. III Kovacs Timeea - Pr. II Milonean Denisa - Pr. II
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• Tratamentul acneei. Retinoizii sunt derivați de vitamina A (preparate topice - care se aplică pe piele) care intervin în procesul de regenerare epitelială. Există și produse care se administrează oral (se înghit) folosite în special în formele severe de acnee. (C.P.)
Vaccinarea contra rujeolei

• Antibiotic. Cercetătorii din Australia se află în plină campanie de recoltare de sânge de crocodil în speranța că vor putea obține j^lin acesta un antibiotic extraordinar de pu- xernic și eficient. Testele au arătat că aceste reptile sunt capabile chiar să neutralizeze virusul HIV. (C.P.)

■ Peste 7100 de copii 
din județ vor fi vacci
nați, în această lună, 
împotriva rujeolei.

Clara Pâs
clara.pas@informmedla.ra

• Căderea părului. Factorii care duc la pierderea părului sunt hormonii, anticoncepționalele, alimentația, stresul, boala, medicamentele, razele solare și fibroza (este procesul de întărire a fibrelor țesutului din jurul rădăcinii, care nu se mai alimentează, generând căderea păruldi). (C.P.)• Calciu. Sursele naturale de calciu sunt laptele și produsele lactate, gălbenușul de ou, conopida, semințele de susan, soia, fasolea, mazărea, țelina, anumite ape minerale și sardelele din conserve. (C.P.)
CUVÂNTUL M iLefticariu Cristina, din Călan, a trimis o întrebare pentru medicul pediatru: „Mi s-a spus că la aproximativ o săptămână de la vaccin, fetița mea va avea o reacție la vaccin. Dacă nu va avea, înseamnă că nu a fost 'ăcut bine? în ce constă reacția?Medic pediatru: „Reacția constă în febră, erupție, coriză, tuse. Este posibilă, dar nu obligatorie. Anticorpii se formează chiar dacă nu apare reacția postvaccinală.Alexandra Marcu, din Deva: „Copilul meu tușește prea mult, o tuse uscată, parcă latră. Ce tip de antibiotic trebuie să-i administrez?”Medic pediatru: „O cauză frecventă și serioasă a tusei o reprezintă „crupul” - infla- mația acută a laringelui și traheei - care în unele cazuri poate-duce chiar la moarte prin asfixiere. Poate fi ușor recunoscut după tușea uscată, „lătrătoare”, însoțită de o respirație extrem de greoaie, care nu trebuie niciodată ignorată. Crupul poate fi determinat de o infecție bacteriană sau virală. Antibioticele nu au nici un efect în crupul viral. Dacă durează câteva zile sau starea copilului se înrăutățește brusc, sună urgent pediatrul, mai ales dacă micuțul are sub sase luni.
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Jiului", în care va fi 
prezentată poeta Camelia 
Jula.

Carte

Galerii de artă
DevăfGaleria de Artă 
„Forma”. Expoziția de 
artă plastică, video- 
proiecții, grafică, tapiserie

și creație vestimentară. 
Astăzi, la ora 18.00, în 
cadrul vernisajului 
expoziției va avea loc o 
prezentare a costumelor, 
creații ale prof. Maria 
Miertoiu și ale elevilor săi 
de ieri și de azi.
Deva. Sala „Thalia” a 
Teatrului De Artă Dra
matică Deva va găzdui, 
astăzi, la ora 12.30, 
vernisajul expoziției de 
pictură naivă și lansarea 
unui volum de poezie, 
semnate loan Nicoară. 
Hunedoara: Galeria de 
Arte Hunedoara. Expoziția 
de etnografie și folclor 
„Lada de zestre”, 
expoziție inedită în cadrul 

•'Galeriei hunedorene, 
^trem de interesantă 
prin obiectele expuse.

Deva. Un nou volum în 
librării: ,0 aventură 
extraterestră”
Războiul cu fallerii con
tinuă, nu neapărat în 
avantajul omenirii. Agre
sivii extratereștri benefi
ciază de o tehnologie 
spectaculoasă, care-i 
apără de acțiunea celor 
mai puternice arme. Pen
tru a avea șanse de a 
învinge, oamenii trebuie 
să găsească ori un 
echivalent al misteriosu
lui scut, ori o modalitate 
de a-i anihila efectele. 
Undeva, în adâncul unei 
peșteri de pe planeta 
Lumea, se află soluția: 
artefactul construit, cu 
tehnologia tunelurilor 
spațiale, de rasa 
inteligentă necunoscută 
și de mult dispărută. 
Deopotrivă scut și armă, 
artefactul ar putea 
întoarce definitiv sorții 
războiului în favoarea 
omenirii.

Video - DVD

Petroșani. Duminică, 11 
decembrie, la Teatrul din 
Petroșani, cu începere de 
la ora 12.30, se va deru
la Programul „Poeții Văii

Magazinul „Cip Audio 
Video Him' Deva, situat 
la etajul I din Complexul 
Comercial Ulpia, deschis
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Deva - în județul Hunedoara există 121 de copii, cu vârstele cuprinse între 7 și 15 luni, care nu sunt înscriși pe listele medicilor de familie, „în aceste cazuri îi rugăm pe părinți să-i ducă la cel mai apropiat medic de familie pentru a fi vaccinați împotriva rujeolei”, a afirmat dr. Sanda Cârciumaru, șeful Biroului Epidemiologie din cadrul DSP Hunedoara.
SimptomeRujeola (pojarul) este o boală virală foarte contagioasă, care survine prin epidemii, la sfârșitul iernii și începutul primăverii, și afectează, mai ales, copiii între 1 și 3 ani, care nu sunt vaccinați. Rujeola se manifestă prin febră mare (39- 40°C), nas care curge, lăcrimare, tuse uscată, lipsă de vioiciune și de poftă de

Vaccinarea este obligatorie i
i
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mâncare. Apoi, apar mici bubițe albe în interiorul obrajilor, care dispar atunci când apare erupția pe corp, ce ține în jur de o săptămână.Este vorba de bubițe roșu- închis, care apar mai întâi pe față, și acoperă, treptat, tot corpul. Aveți grijă ca bebelușul bolnav să nu se apropie

de vreo femeie însărcinată (risc de naștere prematură). Copilul trebuie să stea în pat și să bea multe lichide.în afară de medicamentele pentru scăderea febrei sau pentru calmarea tusei, nu există medicament împotriva rujeolei. Cu cât copilul este mai mare, atunci când se

(Foto: Ina Jurcone) ja îi îmbolnăvește de rujeolă, cu ‘ atât este mai mare riscul de a face complicații.în fiecare an, se înregistrează mai multe decese jj din cauza complicațiilor rujeolei care pot să nu se mani-----feste decât după ce au trecut ani de zile de la infecția orig- . inală.
Compensate și gratuite
■ Fondurile alocate 
pentru compensate și 
gratuite ar trebui să 
satisfacă toate cererile.

Deva (C.P.) - Suma destinată rețetelor compensate și gratuite este de 30 de miliarde de lei, iar pentru boli cro-nice - 6 miliarde de lei. „Până acum nici o farmacie nu a anunțat oficial că a atins plafonul alocat, dar există pacienți care spun că unele farmacii nu mai eliberează medicamente compensate. Problema este că acești bolnavi refuză să nominalizeze clar care simt farmaciile pen-

tru a putea trimite un control să vedem dacă este vorba de finalizarea plafonului sau de rea-voință. Există însă posibilitatea ca aceste plafoane să se fi terminat la unele farmacii, pentru că în luna noiembrie suma totală alocată în județ a fost de 26 de miliarde de lei. Astfel cei care nu au reușit să ia medicamente de pe rețetele gratuite sau compensate prescrise de medici în luna noiembrie, s- au prezentat' la începutul acestei luni pentru a intra în posesia lor”, a declarat Elena Cumpănașu, director în cadrul Casei Județene de Sănătate Hunedoara.

Tiroida și sarcina
II Tiroida absoarbe 
iodul din organism și 
produce în celulele 
sale doi hormoni.

Deva (C.P.) - Proasta .funcționare a tiroidei produce dereglări în întregul organism. Formele clinice sunt: hipertiroidismul (hormoni tiroidieni în exces) și hipo-tiroidismul (deficit de hormoni tiroidieni). Pentru depistarea acestor disfuncții este necesar examenul clinic. „Femeile însărcinate sau care intenționează să aibă

un copil trebuie să meargă la medic pentru consultație până la sarcină și în timpul sarcinii. Dacă a fost diagnosticată o hiper sau hipo- tiroidie se va urma tratamentul indicat (prepa-ratele nu creează pericol pentru copil) și este util ca mama să-și testeze funcția tiroidei pe parcursul primului an după naștere. Trebuie să ceară pentru copil testarea la TSH seric la 6-8. săptămâni de la naștere”, declară dr. Veronica Doro-
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inclusiv duminica până la 
amiază, oferă cele mai 
noi și căutate CD-uri cu 
muzică pentru toate gus
turile și casete cu filme 
de ultimă oră. Acestea se 
pot achiziționa pentru ca 
timpul liber să fie petre
cut confortant, după 
alegerea fiecăruia, indife
rent de vârstă.

Cinema

Deva. Cinema .Patria’. în 
perioada 9 -15 decem
brie, de la orele 17.00 
și 19.00, se va difuza 
pelicula „Cei 4 fantasti
ci”.
„Cei 4 fantastici”, cu Je
ssica Alba, loan Gruffudd, 
Chris Evans, Michael 
Chiklis, este o peliculă ce 
prezintă visul de o viață 
al inventatorului, astro
nautului și omului de 
știință. Dr. Reed Richards 
(loan Gruffudd) este pe
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cale să se realizeze. 
După ani de zile de sper
anță și așteptare, el este 
desemnat să conducă o 
expediție în spațiu, în 
centrul unei furtuni cos
mice, unde speră să 
descopere secretul codu
lui genetic uman, în be
neficiul întregii umanități. 
Hunedoara. Cinema 
„Flacăra”. în acest week
end rulează filmul 
„Spărgătorii de nunți”.

Grădini zoo
Hunedoara’ Grădina zoo
logică din municipiu, si
tuată în zona „Ciuperca", 
oferă relaxare în mijlocul 
naturii alături de animale. 
Aceasta este deschisă 
zilnic, între orele 8.00 - 
20.00, iar prețul biletului 
este de 5.000 de lei 
vechi pentru copii și 
12.000 lei vechi pentru 
adulți.

Sport

•

Deva. Sala Sporturilor.
Astăzi, la ora 18.00, va 
demara Balul Balurilor.

Intrarea este liberă. Cei 
ce doresc pot dona, la 
intrare, o jucărie pentru 
copiii sărmani. Pe lângă 
concursul de Miss și Mis
ter Boboc pe județ, spec
tatorilor le este oferit un 
concert live cu trupele 
Cargo și Torpedo. De 
asemenea, va derula și o 
paradă a modei.

SpKdacvie

Deva: La Casa de Cul
tură „Drăgan Muntean" 
se derulează, în acest 
week-end, Festivalul 
Național de Muzică 
Ușoară „Stelele Cetății”, 
ediția a XXIII-a. Astăzi, 
între orele 17.00 și 
19.00, după concursul 
propriu-zis, vor fi 
susținute recitaluri ale 
formațiilor ONIX, BREAK 
DANCE, KARON și cel al 
lui OLLY& DARK AEVUM. 
Mâine, de la ora 17.00,

va avea loc Gala lau- 
reaților concursului, gală 
ce va fi încununată de 
recitalul extraodinar GAN
DY.
Brănișca. Certej. Mâ- 
nerău. Cinclș. Spectacol 
de colinde, susținut de 
formații de obiceiuri fol
clorice de iarnă din județ 
- „Colinzi pe prispa 
casei”. Program: 10 
decembrie: Brănișca - 
ora 16.00 și Certej - ora 
19.00. în 11 decembrie: 
Mânerău - ora 16.00 si 
Cinciș - ora 19.00.

Cluburi

,Night Club Latino’, din 
Deva, Calea Zarandului, 
cu program zilnic, între 
orele 22.00 - 05.00.
„Supreme Club”, din 
Deva, b-dul N. Bălcescu, 
bl. 12A - parter, oferă, 
zilnic, între orele 9.00 - 
2.00, distracție cu rule
ta electronică. Rezervări: 
0254/221220.
„John’s Cafâ”. Cocktail- 
bar din Deva, deschis, zil
nic, între orele 08.00 - 
02.00, pe str. Mihai Emi- 
nescu, nr.2. Tel. 
0254/233511.
„Zinc Club’, la parterul 
Hotelului „Deva", oferă 
tot ceea ce poate face o 
seară plăcută. Periodic, 
organizează petreceri și 
spectacole cu tineri 
soliști îndrăgiți de pu
blicul tânăr.

peisaj de o frumusețe „ 
deosebită. Oferă: camere” 
cu paturi duble, TV prinț- 
satelit și bar, restaurant, i 
cu bucătărie autohtonă și , 
internațională, gril, terasă 
acoperită spre râul de.,^* 
munte. Ca obiective tur
istice: Cetatea Colț, 
Sarmizegetusa Ulpia Tra- - i 
iana, amfiteatrul roman și 
muzeul arheologic. *

topiu

Munții Retezat. Au unele 
din cele mai frumoase 
priveliști'din Europa sud- 
estică. Masivul este tra- .( 
versat de multe poteci 
turistice marcate pentru 
amatorii.de drumeții. Pen- - 
tru cei bine pregățiti 
există și câteva trasee de 
cățărare, însă acestea nu 
sunt recomandate pe---- 
vreme rea. Cabanele tur-jțQ 
istice din jurul parcului vă 
așteaptă totuși chiar 
dacă ninge! Centrul Sal— 
vamont Petroșani anunță I 
pe turiști ca, în caz deV >j 
rătăcire sau accidentare, 
să apeleze numărul de’ffS 
telefon 0725 - 82.66.68 1$ 
sau OSALVAMONT. Ap. J 
lanțul trebuie să indice W- 

locul producerii acciden- 
tului și ora, numărul

Vi 
■ 1

i
i

răniților, condițiile mete
orologice și date perso
nale.

Pensiunea .Anita’. Este 
situată pe Valea Râului 
Mare Retezat, într-un

Pensiuni

mailto:clara.pas@informmedla.ra
amatorii.de
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• Amenzi. în ultimele 48 de ore, polițiștii hunedoreni au aplicat 134 amenzi la legea circulației, din care 24 la regimul de viteză și au ridicat în vederea suspendării 3 permise de conducere, din care 1 pentru alcool. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 10.285 RON. (M.T.)
• Tâlhărie. O tânără de 26 de ani, din Călan, Loredana C., a fost tâlhărită de un bărbat necunoscut în timp ce aștepta o colegă în scara unui bloc de pe strada Mihai Eminescu din localitate. Acesta i-a smuls poșeta în care avea 130 RON, acte de identitate și cârduri bancare. Polițiștii îl caută pe autorul tâlhăriei. (M.T.)

"Azilul" limitat nedemocratic?

BlWIOmC: BA1XAIISM

Tiberiu Stroia
trberiu.stroia@informmedia.ro

Probleme de 
deputat și senator

■ Societatea civilă a 
sărit în apărarea aleși- 
lorcare se plimbă de la 
un partid la altul.
Dahiel I. Iancu_______________
daniel.iancu@infonnniedia.ro

Deva - Șapte organizații non-guvernamentale reprezentând societatea civilă (Academia de Advocacy; APADOR-CH; Pro Democrația; Centrul de Resurse Juridice; Fundația pentru o Societate Deschisă; Liga Pro Europa și Transparency International - România) au trimis o scrisoare deschisă senatorilor prin care se opun modificării Legii statutului aleșilor locali.Aspectul vizat de ONG-uri se referă la stoparea fenomenului migrației politice prin pierderea mandatului celor aleși pe liste de partid

în momentul părăsirii formațiunii care i-a promovat.Organizațiile consideră că soluția propusă are efecte nedemocratice, precum acela că partidele politice ar putea revoca primari, consilieri locali și județeni.
Unii da, alții baIosif Blaga, președintele executiv al PD, s-a declarat de acord cu inițiativa ONG- urilor. „E normal să se opună unei asemenea inițiative. Sunt de acord cu ea, și eu am mai declarat acest lucru. Unde ar mai fi libertatea omului de a alege? Am reveni iar la practicile de pe vremea comuniștilor. Nu e corect ca un om ales democratic să poată fi înlocuit doar pentru că se retrage dintr-un partid”, a mai spus Blaga.De cealaltă parte, Mircia Muntean, liderul organizației județene a PNL, a afirmat că

losif Blaga Mircia Muntean (Foto: Traian Mânu)

In timp ce sute de familii sinistrate își vor petrece Crăciunul prin barăci improvizate, aleșii noștri se ceartă ca chiorii pe motiv că nu le mai ajunge spațiul vital. Adică, pur și simplu, Clădirea Parlamentului hu-i mai încape. Cât despre restaurantul unde pot servi una mică (da1 scumpă) și unde pot dezbate probleme importante (cum ar fi afacerile personale), ăsta a devenit un adevărat motiv de război. Și asta după ce senatorii au hotărât că nu mai vor să servească masa alături de depu- tați. Prin urmare ar fi cazul să-și găsească alt loc de zbenguială după somnul greu încercat din sălile de ședințe. Aici, probabil, o fi fost mâna lui nea Văcă, el are nevoie de oarece spațiu pentru a-și realiza la fix manevrele de aterizare când încearcă să se ridice de pe scaun. Și bineînțeles că, în timp ce aleșii și-au găsit de lucru, peste' români a venit aviara, rujeola și... iarna."Tocmai de aceea, privind sondajele de 
I opinie, nici nu e de mirare că cetățenii patriei nu au încredere în Parlament. O adunătură de oameni interesați doar de binele personal.

„Pribeag printre cuvinte
Deva (S.B.) - loan Nicoară, rezident în Phoenix - Arizona (SUA), originar din Sohodol - județul Alba, este semnatarul dublului eveniment cultural care se derulează astăzi, 9 decembrie, ora 12.30, la Sala Sindicatului „Thalia” a Teatrului de Artă Dramatică Deva. Este vorba despre vernisarea unei expoziții de pictură naivă, cu lucrări inspirate de meleagurile natale ale pictorului și de lansarea volu-

Pictură naivă de I. Nicoarămului de poezie „Pribeag printre cuvinte”. Ambele evenimente simt exprimate în simțul sincer al românului ce trăiește departe de țara sa.

rCSUvoiul Național de muzică Ușoară 
„Stelele Cetății” a început ieri la Deva. 
Pe parcursul sosirii candidatelor la con
curs, în sala mică, s-a derulat emoționan
ta prbbă de evaluare. Mâine, de la ora 17.00 
va toCMge concursul! (Foto: Traian Mânu)
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„prevederea respectivă ar trebui aplicată, chiar dacă numai pentru o anumită perioadă, pentru că prea mulți trădători au existat în ultima vreme. Cu toate că unele aspecte sunt neconstituționale, primarii trebuie

opriți să mai plece de la un partid la altul. între 2000 și 2004, aproape o mie de primari au trecut la PSD, iar acum, ca să evite “refluxul”, acest partid ne este aliat în Parlament în promovarea acestei legi”.
Accident la Călan

Călan (M.T.) - Un copil de trei ani a fost grav rănit, de un autoturism, în Călan. Miercuri, în jurul orei 11:00, pe Strada Independenței, din orașul Călan, în timp ce conducea un autoturism Dacia, Ilie O., de 34 ani, din comuna Turdaș, 1- a surprins și accidentat grav pe minorul Darius B., de 3 ani, din Călan, care a

fost lăsat nesupravegheat și a traversat strada prin spatele unui autoturism care staționa. Minorul a~ fost internat la Spitalul Municipal „Alexandru Simionescu”, din Hunedoara, cu „fractură treime superioară femur drept cu angulație, escoriații frontal stânga, supraorbital stâng și zigomatic stâng”.
m CSIHUXA: Sunteți de acord cu autonomia teritorială pe criterii etnice?

i .•. .wA j . . .trosf. •.criWJiww. .1 jrv. ct i......rv><EV

Dacă cer maghiarii de la noi autonomie teritorială în zona lor cred că ar fi indicat ca și românii să ceară astfel de lucruri, peste tot, în întreaga lume, pentru că și ei constituie grupuri minoritare. 
Nicu,
Deva

FII INSPIRAT, ALEGE
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Da, sunt de acord pentru că eu, dacă aș fi făcut parte dintr- o minoritate, într-o altă țară în care aș trăi, mi-aș fi dorit același lucru. Cred că aceasta vine în sprijinul celor ce își doresc asta.
Ana - Maria Lugojan, 
Deva

Eu nu sunt de acord cu aceste tertipuri politice pentru că eu; în România, vreau să mă simt ca acasă, fără intruși și fără zone în care să nu mă descurc dacă nu cunosc limba minorităților.
Claudiâ Nițu, 
Deva

Nu am împotriva nimănui, nimic!Dacă cei care cer autonomie teritorială cred că le este mai bine așa, eu le respect punctul lor de vedere. Mă pun și eu în locul lor și îi înțeleg perfect.
Constantin,
Deva

Eventual punem trei rânduri de graniță. Punem infraroșu, sârmă ghimpată, detector de mirosuri care deranjează și, poate, așa voi fi și eu; de acord cu autonomia teritorială în România.
Ștefan, 
Deva

LUNi - VINERI 06:30 - 1 0:00
Dimineața DeMentă
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Retrogradează oare Corvinul?
SPORT

• Pregătiri. Echipa de fotbal Corvinul Hunedoara 2005 își va relua pregătirile în data de 9 ianuarie 2006, când întregul lot de jucători se va reuni la stadionul „Michael Klein", din Hunedoara. Pe hunedoreni îi așteaptă o perioadă foarte grea, întrucât de felul cum se vor pregăti depinde dacă se vor salva de la retrogradare sau nu. (V.N.)
• Alegeri. Astăzi, la ora 11,30, la sediul Agenției Naționale pentru Sport, se va desfășura Adunarea generală pentru alegeri la Federația Română de Gimnastică. Pentru postul de președinte vor candida Adrian Stoica, secretar general al federației, și fostul gimnast Marius Urzică. (V.N.)

■ Prin transferarea a 
patru jucători și o bună 
pregătire se speră 
realizarea obiectivului.

Valentin Neagu_______________
valentin.neagu@informmedia.ro

Hunedoara - Deși Corvinul Hunedoara 2005 este pe ultimul loc în clasamentul Diviziei B3 la fotbal, oficialii și antrenorul clubului nu au dezarmat. Și nu este deloc rău a- cest lucru. Dimpotrivă, trebuie apreciat optimismul lor, deși pentru a scăpa de retrogradare, Corvinul trebuie să recupereze destul de multe puncte în retur. De fapt, salvarea de la retrogradare este obiectivul cu care va porni la drum Corvinul în 2006. Iar loan Petcu, tehnicianul hunedorenilor, crede că este realizabil acest lucru.„în primul rând, trebuie să pornim cu o bună pregătire
A arbitrat în Germania

Organizare, disciplină și 
muncă grea

București (V.N.) - Fostul antrenor al echipei Sportul Studențesc, Dan Petrescu, care a semnat, joi, în fața reprezentanților presei, contractul cu Wis- la Cracovia, valabil de la 1 ianuarie 2006, a declarat că la echipa poloneză cuvintele de bază vor fi organizare, disciplină și muncă grea.„La această oră puteam fi în România, cumpărând cadouri pentru copii. Dar euși Wisla vrem să câștigăm, așa că am acceptat oferta de a antrena aici. Nu știu dacă vom juca așa cum o făcea Chelsea când eram jucător acolo, unde erau Vialli, Zola sau Poyet, dar cu siguranță vom juca ofensiv”, a comentat-Petresew • - î
Fotbal spectacolDan Petrescu consideră că nu poți câștiga dacă nu riști: „Am încredere că vom obține rezultate bune. Sper să răsplătesc astfel încrederea pe care conducerea clubului o are în mine. Fotbalul înseamnă spectacol, dar în același timp și muncă grea. Nu știu prea multe despre Wisla, am văzut un singur meci, dar voi munci din greu și mă aștept la același lucru de la jucători”.

■ Cristina lonescu a 
arbitrat în Germania o 
partidă din cadrul 
semifinalelor UEFA.

Valentin Neagu
valentin.neagu@infcrmmedia.ro

Petroșani (V.N.) - De puțină vreme, Cristina lonescu, din Vulcan, a condus, în Germania, meciul dintre echipele FFC Frankfurt și Montpellier (Franța), din cadrul semifinalelor Cupei UEFA la fotbal feminin. De această dată, arbitrarea acestui meci
*s 
w’

Record mondial
Roma (MF) - Austriacul Markus Rogan a stabilit un nou record mondial, joi, în proba masculină de 200 m spate, la Campionatele Mondiale de înot în bazin scurt (25 metri) de la Trieste (Italia), cu timpul de 1 min. 50 sec. 43/100. Rogan a îmbunătățit astfel vechea performanță, deținută de americanul Aaron Peirsol, 1 min. 50 sec. 52/100, din 11 octombrie 2004, la Indianapolis/SUA.

Sport pe micul ecran
Deva (V.N.) - Iubitorii sportului pot urmări astăzi pe micul ecran două evenimente importante. Primul ar fi cel legat de tragerea la sorți a grupelor Campionatului Mondial de Fotbal, care va avea loc la Leipzig, Germania. Evenimentul va fi transmis în direct la TVR 1, începând cu ora 21,30.Cea de-a doua manifestare deosebită este meciul de handbal dintre echipele României și Franței din cadrul Campionatului Mondial de Handbal Feminin. Partida va putea

ț ji anui^ț^ jșp^uț^ : ițarș:conduc forul arbitrajului sentimentale. Spunem acest românesc. Dar nu numai atât, lucru, întrucât, cu această o- Felul în care s-a achitat de cazie, Cristina lonescu, pur- ceea ce FIFA i-a încredințat
Cătălina Ponor, 
cea mai bună

Constanța (MF) - Direcția Județeană pentru Sport Constanța' a desemnat-o pe gimnasta Cătălina Ponor drept cea mai bună sportivă a anului 2005. Tripla campioană o- limpică și recent medaliata cu bronz la Campionatele Mondiale din Australia va fi recompensată cu „Premiul Județean pentru Sport” în cadrul unei gale ce va avea loc cel târziu pe 20 decembrie.De asemenea, întf-un clasament alcătuit de Direcția Județeană pentru Sport Constanța, Iosif Chirilă, campion mondial la canoe 4 pe distanța de 500 metri și campion european la canoe 4 pe distanța de 1000 metri, ocupă primul loc, fiind urmat de înotătorul Răzvan Florea.

Cătălina Ponor (Foto: epa)

Cel mai tânăr
Leipzig (MF) - Cel mai bun tânăr jucător de la Cupa Mondială din 2006 va fi recompensat cu un trofeu, pentru prima dată în istorie, în urma votului suporterilor și al grupului de studii tehnice din cadrul FIFA, a anunțat, joi, Comitetul de organizare a competiției din Germania, citat de AFP. Pentru acest trofeu vor putea concura numai jucătorii nâs- cuți după data de 1.01.1985.

Și Primăria sprijină campania de salvare de la retrogradare (Foto: Traian Mânu)Tehnicianul hunedorenilor*pe care o s-o facem în iarnă.Avem în vedere apoi legitimarea la Hunedoara a cel puțin patru jucători de valoare și de perspectivă. în această campanie de salvare de la retrogradare, dacă nu ne întărim în toate compartimentele, nu avem șanse să scăpăm”, a precizat Petcu. De asemenea, din cele spuse de antrenor, 
tător al ecusonului FIFA, a condus la centru cea de-a 40- a partidă internațională. Și este la îndemâna oricui acest lucru, s-o recunoaștem.
Doar trei în RomâniaTrebuie remarcat faptul că, în acest moment, alături de Teodora Albon din Cluj, și Cristina Dorcioman, din Câmpulung Muscel, sunt singurele arbitre de centru din România, care sunt trecute pe lista FIFA. De altfel Cristina a a- vut și în anul 2005 o prestație excelentă, iar acest lucru i-a atras laude din partea celor 
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am mai reținut că, în acest demers, există un real sprijin, atât din partea finanțatorului, cât și a Primăriei, a primarului Nicolae Schiau. Nu va fi deloc ușor pentru iubitorii fotbalului din Hunedoara, pentru că, se știe, „cei mai buni jucători pe care i- am vizat sunt sub contract cu alte echipe”.

Cristina lonescu (Foto: Traian Mânu)în Europa și nu numai,. i-au adus aprecieri și din partea celor ce diriguiesc fotbalul și arbitrajul internațional.

nu a vrut să dea nici un nume atunci când i-am solf^ citat să ne spună la ce jucători s-a gândit să trânti fere în iarnă. *!„Totul se'Wfe publicității numai atunci când vom ștî exact și vom fi siguri de transferuri.” - a mai spus! Petcu.
Cel mai bunAbuja (MF) - Atacantul camerunez Samuel Eto'o, de la echipa spâni: olă de fotbal FC Barcelona, este marele favorit pentru a fi desemnat cel mai bun fotbalist african al anului 2005, trofeu pe care l-a mai câștigat tai* 2003 și 2004. Alți doi jucători cu pretenții la acest titlu care se va decerna vineri, la Abuja (Nigeria), sunt ghanezul Michael Essien și ivo- rianul Didier Drogba.în clasamentul anchetei „Balonul de Aur”, în care a ieșit învingător . Ronaldinho. Eto'o a ter-. minat pe locul 10.
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SPORT /IOvineri, 9 decembrie 2005
• Refuz. Alex Ferguson, antrenorul clubului Manchester United, eliminat miercuri seara din Liga Campionilor la fotbal, a refuzat să răspundă întrebărilor privind viitorul său la cârma formației engleze, învinsă pe terenul lui Benfica Lisabona /1-2/. (MF)
• Propunere. Președintele FIFA, Joseph Blatter, a propus ca echipele care vor participa la turneul de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de vară, începând cu ediția din anul 2008, de la Beijing, să fie compuse exclusiv din jucători sub 23 de ani. (MF)

Record egalat
Viena (MF) - Atacan tul italian Alessandro Del Piero, autorul unei „duble” pentru Juventus Torino, în partida disputată în deplasare cu formația austriacă Rapid Viena, miercuri seară, în cadrul Ligii Campionilor la fotbal, a egalat recordul de goluri marcate pentru marele club italian (182), deținut de Giam- piero Boniperti.„Sunt mulțumit că am înscris și foarte mândru că fac parte din istoria acestui elub, a spus Del Piero. Dar fotbalul nu este doar o chestiune de eifre, el implică și alte lucruri”.Alessandro Del Piero, 31 de ani, a marcat primele două goluri ale „Bătrânei doamne”, la Viena, în partida în care pentru fuventus a evoluat, până în minutul 61, atacantul român Adrian Mutu.

Placido Domingo
(Foto: EPA)
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Domingo 
la 
Miinchen 
Berlin (MF) - Tenorul 
Placido Domingo va 
susține un concert pe 
Stadionul Olimpic din 
Miinchen, pe 6 iunie 
2006, cu trei zile 
înaintea startului CM 
de fotbal din Germa
nia. Acompaniat de 
trei dintre cele mai 
prestigioase 
orchestre locale, 
Staatsorchester, con
dusă de indianul 
Zubin Mehta, 
Orchestra filarmo-, 
nică, dirijată de 
bertinezul Christian 
Thielemann,-șr 
Orchestra simfonică 
a radioului bavarez, 
condusă de letonul 
Mariss Jansons, 
Placido Domingo va 
interpreta piese cla
sice și pop.

Benedict al 
XVI-lea a 
binecuvântat 
joi flacăra 
olimpică, 
sosită in 
Italia pentru 
JO ce vor 
avea loc la 
Torino, în 
luna februa- i 
rie 2006.

(Foto: EPA
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Manchester a fost eliminată
M Cea mai mare sur
priză din această ediție 
a Ligii Campionilor s-a 
petrecut miercuri seara.

Lisabona (MF) - Echipa United, dublă câștigătoare a CCR, a fost eliminată în faza grupelor Ligii Campionilor, în urma înfrângerii suferite miercuri seara pe terenul formației Benfica Lisabona (1-2). Elevii lui Alex Ferguson nu vor putea evolua în continuare nici măcar în Cupa UEFA, deoarece au ocupat ultima poziție în clasamentul Grupei D. Succesul în fața „diavolilor roșii” le-a adus, în schimb, jucătorilor lusitani calificarea în optimile de finală ale competiției, alături de Villarreal, lidera grupei D, care s-a impus cu 1-0 în fața francezilor de la Lille.Echipa Juventus Torino, cu atacantul român Adrian Mu- tu pe teren până în min. 61, s-a impus cu 3-1 pe terenul austriecilor de la Rapid Vie-

Portughezii de la Benfica au jucat mai bine miercuri seara (Foto: EPA)

8IS t 1Jl Bl.
na, asigurându-și astfel primul loc în Grupa A, în timp ce campioana din Bundesliga, Bayern Miinchen, a ocupat poziția secundă, nereușind decât un egal în Belgia, cu FC Bruges (1-1).

în Grupa B, după Arsenal Londra și Ajax Amsterdam, deja calificate, gruparea elvețiană FC Thun s-a clasat pe poziția a treia, în urma egalului înregistrat în fața cehilor de la Sparta Praga.
în Grupa C, echipa germană Werder Bremen a urcat de pe ultimul pe cel de-al doilea loc al clasamentului du-pă ce s-a impus cu 5-1 în fața grecilor de la Panathi- naikos Atena.

Anghel lodănescu, încrezător
■ lordănescu a decla
rat că reprezintă fotba
lul arab și că jucătorii 
săi vor juca modern.

Tokyo (MF) - Fostul selecționer al României, Anghel lordănescu, s-a arătat încrezător în șansele actualei sale echipe, Al Ittihard Jeddah din Arabia Saudită, câștigătoarea Ligii Campionilor Asiei la fot- 
.bal, înaintea startului CM al clu-burilor, competiție care va aVea loc luna aceasta în Japonia. „Nu am venit aici doar pentru a participa. Este

o mare ocazie pentru noi să demonstrăm progresul pe care l-am înregistrat în ultimii ani. Merităm să fim aici. însă prefer să vorbim pe teren. Reprezentăm Asia și fotbalul arab și vom juca un fotbal modern, de calitate, bazat pe atac”, a spus lordănescu.Al Ittihad va juca în meciul de debut, pe 11 decembrie, împotriva campioanei Africii, form,ațiaAljA Egipt, a«^fce&t^Uc! acuzat luilordănescu de faptul că a înscris trei jucători care nu figurau inițial în lotul lor,

fundașul Marcao, mijlocașul Pedrinho și atacantul Lima. „Lăsăm la latitudinea FIFA să judece acest lucru. în ceea ce mă privește, ei fac parte din echipa noastră și au fost înregistrați oficial”.

Suspendare
Berlin (MF) - Comisia de disciplină a Federației germane de fotbal l-a suspendat provizoriu, , pe antrenorul formației MSV Duisburg, care a lovit un jucător al formației FC Koln, în cursul unei partide de campionat. Durata suspendării nu a fost precizată, dar s-ar putea ridica la trei luni. DFB a indicat, totodată, că nu a 

.-fost nevoie: de audierea lui Maier, deoarece „ceea ce a făcut a fost foarte clar”.
Maradona în 
Columbia

Bogota (MF) - Celebrul fotbalist argentinian Diego Maradona a sosit în orașul columbian Medelin unde își va petrece o parte din vacanța de vară. El a declarat reporterilor că este fericit să se afle în Columbia, să viziteze localități montane, să se întâlnească și cu prietenii săi Mauricio Serna, care a fost jucător la Boca Juniors, și Victor Aristizabal, dar și cu amicul său, portarul Rene Higuida - Chicho. Am avut o perioadă încărcată cu turnee și vizite în țări îndepărtate.
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RON" 72.000

până la 15 ani!

Nu renunța la visele tale. Se vor îndeplini.

ROMPETROL DOWNSTREAM este o companie 
membră a GRUPULUI ROMPETROL, principalul 

. grup petrolier privat din România și operează 
peste 90 de stații de distribuție carburanți pro
prii și 150 puncte de distribuție închiriate pe întreg 
teritoriul României.

ROMPETROL DOWNSTREAM recrutează pentru stația sa din Deva:

BUCĂTARI Șl OSPĂTARI SNACK BAR

La UniCredit România poți afla pe loc valoarea creditului pe care-1 
poți obține iar un Personal Banker dedicat te va consilia pentru a 
putea obține:

• Credinstant cu o perioadă extinsă de rambursare: până la 15 am 
pentru valon ale creditului de până la 72.000 RON;
• Credinstant până la 20.000 EUR, cu o perioadă de rambursare 
de până la 5 ani;

Banca acceptă o varietate largă de venituri provenite din salariu, 
chirii, profesii liberale și drepturi de autor. Pentru a afla valoarea 
ratelor viitorului tău credit este de ajuns să folosești calculatorul 
de rate alăturat și vei afla imediat cifrele care te Interesează.
Cu CREDINSTANT, creditul pentru nevoi personale de la banca 
UniCredit, visele ți se pot îndeplini mai repede decât te aștepți.

Când vrei să-țT cumperi mașină, mobilă, vrei să-ți renovezi casa 
sau pur șl simplu vrei să-ți completezi o sumă deja existentă 
pentru o investiție, creditul pentru nevoi personale CREDINSTANT 
de la banca UniCredit este soluția cea mai simplă:

pentru că nu ai nevoie de justificări pentru felul în care 
cheltuiești banii
- nu ai nevoie de girant iar asigurarea de viață este oferită gratuit 
de către UniCredit

Responsabilități:
• Pregătesc produse de bucătărie rece și caldă (sandwich, salate, preparate la grătar) 

și cafea.
• Participă cu supervizare la determinarea necesarului de comandat și la realizarea 

comenzilor de aprovizionare.
• Preiau comenzile de la clienți și asigură servirea acestora.
• Debarasează și asigură curățenia zonei de servire și a bucătăriei.
• Asigură implementarea și menținerea standardelor de păstrare și depozitare a pro

duselor și preparatelor cu respectarea normelor igienico-sanitare;
Cerințe;
• Minimă experiență în alimentație publică.
• Atitudine orientată către client, abilități bune de comunicare, persoană energică și 

amabilă.
• Disponibilitate de a lucra în ture inclusiv de noapte.
Persoanele interesate de această oportunitate sunt rugate să trimită un Curriculum 

Vitae la numărul de fax 021/206.75.40 sau pe adresa e-mail 
resurseumaneiaromDetrbl.com. cu mențiunea postului „Bucătar - Deva"/ „Ospătar - 
Deva".
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ASCULȚI DOAR KISS FM!

DIN NOI ÎMPREUNĂ

Program local

100%
GARANTAT!

HIT MUSIC ONLY

AT

Supermarket CASIAN„

i Dr. Elena Câmpeanu
S Ecografie generală, ecografie sân 
/ Tratamente de înfrumusețare, 
faciale și corporale:

- epilare cu laser 1PL
- îndepărtare riduri cu toxină botulinică
- umplere riduri cu acid haluronic
- slăbire în greutate, tratamente celulită, 
remodelare corporală

Tel. 0254/235472, 0742/963008 
e-mail: medesteticaro@yahoo.com

Vă oferă: ■Pr«lus«instalalii
- feronerie, mașini electrice 

pentru uz gospodăresc;
- produse electronice;

NOU IN ROMÂNIA!
Formare profesională Web 
cu atestare elvețiană

DESIGNER
MASTER 
PROGRAMATOR

Institutul Internațional Multimedia 
experiență româno-elvețiană 

www.iim.ro, office@iim.ro
> 0254.206.211, 0254.206.210(33840)

mailto:medesteticaro@yahoo.com
http://www.iim.ro
mailto:office@iim.ro
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Vând ap. 1 cameră (01)

• urgent, Simeria, cameră de cămin, superame- 
najată, preț 220 milioane lei. Tel. 0721/446708, 
0720/505771.
• vând cameră de cămin, zona Dacia, Deva, preț 
19.000 ron, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 
17.

Vând ap. 2 camere (03)
• confort 1, parter, zonă centrală, Deva, str. 
Cloșca, bloc din BCA, construit pe grinzi, exce
lent pentru privatizare. Tel. 0788/479856.
• decomandate, parchet, centrală termică, 
gresie, faianță, termopane, ușă nouă, 56 mp, 
zona Bdul Decebal, preț 1,5 mid. lei, negociabil. 
Tel. 0729/055645.
• Deva, bdul. Decebal, decomandate, reparti
toare, gaz contorizat, gresie, faianță, etaj 6, 
lângă farmacie, preț 1,300 mid. lei, negociabil. 
Tel. 217413.
• Deva, M. Kogălniceanu, circuit, contorizări, 
interfon, îmbunătățiri, prețul pieței. Tel. 215526.

• etaj 1 plus 2 camere la parter, zona Magazinul 
Tineretului, prelată pentru terasă completă, 
dozator de bere 2 capete și răcrtor, negociabil. 
Tel. 0723/514133,218450,235570 după ora 19.
• Hunedoara, bucătărie mare, beci cu posibili
tate de transformare în apartament, curte, 
grădină, zonă foarte frumoasă, convenabil. Tel. 
0744/643602.
• Simeria, parchet, centrală termică, mobilă de 
bucătărie, etaj intermediar, preț 520 milioane lei. 
Tel. 0720/505771,0721/446708.
• urgent, cărămidă, decomandate, modificări, 
balcon, 2 focuri gaz, contorizări, repartitoare, 
rolete exterioare, interfon, etaj 4, Minerului, preț 
85.000 ron, negociabil. Tel. 0722/857606, 
0766/763615.
• urgent, semidecomandate, bucătărie modi
ficată. gresie, faianță, parchet, ușă metalică, etaj 
2, zona Al. Lalelelor, preț 28.000 euro. Tel. 
0729/055645.
• etaj 3, decomandate, st 60 mp, gresie, faianță, 
contorizări, balcon, modificări interioare, 
Dorobanți, preț 30.000 euro, tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (Casa Betania)
• etaj 2, decomandate, repartitoare, contorizări, 
boxă balcon, luliu Maniu, preț 110.000 ron, tel. 
223400,0741/120722,0721/436384. (Casa Betania)
• zona Scărișoara, semidecomandate, apo- 
metre, balcon, instalații sanitare noi, acoperit cu 
izolație italiană preț720 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zonă centrală etaj intermediar, decomandate, 
st 55 mp, modificat, termopan, centrală termică 
parchet, faianță, mobilă de bucătărie, bine 
întreținut, peț 1,200 mid. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zona AL Streiului, semidecomandate, centrală 
termică termopane, mobilat, ușă metalică 
acoperit cu izolație italiană balcon închis, preț 
650 milioane lei, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zona Bălcescu, decomandate, etaj 1, modi
ficat,' îmbunătățiri, apometre, repartitoare, 
balcon, bine întreținut, ocupabil imediat, preț 
830 milioane lei. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 

3000 SRL)
• zona liliaa l 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)
• Ocazie! Urgent, zona Al. Streiului, decoman
date, hol mare, central, etaj intermediar, 
centrală termică Ocupabil imediat! Preț: 
37.000Ron. Tel: 211587,0745/253662. (Evrika)
• 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 urgent, în spate la Banca Transilvania, 
etaj 2, sdec., baie amenajată contorizări, liber, 
accept credit, preț 650 milioane lei. Tel. 
0745/640725,206003. (Ag. Mimason)

• urgent, in zona Sala Sporturilor, modificat, 
baie amenajată contorizări, liber, preț 590 
milioane lei, neg. Tel. 0745/159608,206003. (Ag. 
Mimason)
• zona împăratul Traian, etaj 2, sdec., neame
najat, 2 balcoane, 50 mp, contorizări, gaz 2 
focuri, preț 31.000 euro. Tel. 0745/159608,206003. 
(Ag. Mimason)
• zona Magazinului Tineretului, etaj 1, dec., 56 
mp, 2 balcoane, parchet, gresie, faianță centrală 
termică preț 1,35 mid. lei. Tel. 0745/253413, 
206003. (Ag. Mimason)
• 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 Zamlirescu, fără modificări, apometre, 
gaz 2 focuri, parchet, faianță baie mare, 
interfon, vedere spre parc, preț 85.000 lei neg. 
Tel. 0745-302200,232808 (Fiesta Nona)
• zona Zamfirncu, dec., 60 mp, 2 balcoane, 
vedere în 2 părți, etaj intermediar, modificat la 
bucătărie, ușă metalică în curs de renovare, tel. 
0723-251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona centrală dec., bloc tip vilă loc de 
parcare, balcon mare, termopane, 50 mp, zonă 
liniștită merită văzut preț 125.000 lei, tel. 0788- 
165702,232808 (Fiesta Nora)
• zona Decebal, dec., 60 mp, 2 balcoane, 1 închis, 
amenajat deosebit vedere la bulevard sau 
schimb cu apartament 3 camere în zonă bună 
fără amenajări, ofer diferență tel. 0723-251498 
232808 (Fiesta Nora)
• zona (Hacului, 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 ame
najări, balcon mare, vedre în 2 părți, preț 100.000 
lei, tel. 0745-302200,232809. (Fiesta Nora)

■ urgent apartament 2 camere decomandate, st 
54 mp, et 2, balcon închis, bucătărie modificată 
contorizări, parchet, zona Artima. Preț: 30.000 
euro, neg, Tel. 0742-013418. (Prima-I nvest)

• urgent, semidecomandate, contorizări, et. 
intermediar, parchet zonă bună, Deva. Preț: 
67.000 Ron. Tel. 0740-126029. (Prima-lnvest)
• urgent, decomandate, Deva, zonă ultracen
trală etaj intermediar, balcon, parchet st 54 mp, 
contorizări. Preț: 110.000 Ron. Tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)
• urgent Deva, zona b-dul luliu Maniu, deco
mandate, sț 55 mp, repartitoare, gaz 2 focuri. 
Preț: 98.000 Ron, negociabil. Tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• zona pieței, etaj 5, decomandate, parchet, 
repartitoare, contorizări, balcon închis, preț 
90.000 ron, negociabil. Tel. 221712,0724/305661. 
(Garant Consulting)
• b-dul Bălcescu, etaj Intermediar, circuit 
lavabil, parchet, balcon închis, contorizări, preț 
82.000 ron. Tel. 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)
• bdul L Maniu, parter, decomandate, parchet 
lavabil, contorizări, faianță gresie, proiect ieșire 
exterioară preț 140.000 ron. Tel. 221712, 
0724/305661. (Garant Consulting)

Cumpâr ap.2 camere (04)
• zonă buiă nu contează starea, de preferat et. 
intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• zona Decebal, 1 Decembrie, Ion Creangă 
Neptun, etaj intermediar, turn maxim etaj 6, dec., 
cu / fără amenajări, se oferă preț bun cu plata pe 
loc chiar azi, este- urgent-, nu ezita, tel 0723- 
251498 0745-302200. (Fiesta Nora)

• urgent, Deva, zonă bună Plata imediat. Tel. 
215212. (Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, contorizări, 2 balcoane, 2 
focuri, 98 mp, vedere în 2 părți, fără îmbunătățiri 
majore, etaj 1, preț 1320 mid. lei, negociabil. Tel. 
228615.
• Deva, Dorobanți, bloc Romtelecom, 2 băi, 2 
balcoane, gresie, faianță contorizări, ușă 
metalică 90 mp, preț 41.000 euro. Tel, 
0744/398493.
• Deva, Dorobanți, etaj 2, 2 băi, un balcon, 
contorizări, parchet, faianță lavabil alb. Tel. 
0724/363700.
• urgent, etaj intermediar, balcon, contorizări, 
repartitoare, bloc de cărămidă ocupabil 
imediat zona Bălcescu, preț 117.000 ron, nego
ciabil. Tel. 0745/888619,227661.
• etajă, 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 fară 
amenajări de ultimă oră preț 1,29 mid, neg, tel. 
211587,0745/253662.(Evrika)

• zona Zamlirescu, et 1, bloc de cărămidă 
centrală termică gresie, faianță ocupabil 
imediat. Preț: 129.000 RON. Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• zona Dada, semidecomandate, parter, st 45 
mp, parchet repartitoare, interfon la scară bine 
întreținut preț 800 milioane lei, negociabil. Tel. 
235208 0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zonă centrală modificat din 4 camere, 
centrală termică termopane, living, bucătărie 
modificată foarte bine amenajat, etaj interme
diar, preț 62.000 euro. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000 SRL)
• 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 118.000 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, țel. 0745-
302200,232808. (Fiesta Nora)
• semidecomandate, bucătărie, baie, balcon, 
contorizări, zona Gojdu, preț 113.000 ron. Tel. 
0741/154401,227542, seara. (Garant Consulting)

• Gojdu, etaj intermediar, semidecomandate, 
preț 115.000 ron. Tel. 221712, 0724/305661. 
(Garant Consulting)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• in Deva, zonă bună dec., cu sau fără 
amenajări, se oferă prețul pieței, tel. 211587, 
<1745/253662. (Evrika)

Vând ap. 4 camere (07)
• central etaj 2, amenajat modern, centrală 
termică boxă 2 băi, urgent, preț 50.000 euro, 
negociabil. Tel. 0722/664081.
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, gresie, 
faianță parchet, centrală termică garaj, boxă 
etaj intermediar, zona împăratul Traian, preț 
70.000 euro, negociabil. Tel. 0729/055645.
• 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 cără
midă fără intermediari. Tel. 0788/497895,228775.
• ocazie! Urgent et. 1, Zona Zamfirescu, deco
mandate, hol central, contorizări, 2 băi, 2 balcoa
ne, bine întreținut, ocupabil în 7 zile, st 95 mp. 
Preț 155.000 RON. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zonă centrală st 100 mp, decomandate, etaj 
intermediar, centrală termică, 2 băi, balcon, 
parchet în camere, ușă nouă bloc din cărămidă 
garaj sub bloc, preț 75.000 euro. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• zonă bună decomandate, st 90 mp, 2 băi, 2 
balcoane, 2 boxe, contorizări, fără îmbunătățiri, 
etaj intermediar, preț 1350 mid. Lei. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• bucătărie - faianță gresie, 2 băi - faianță 
gresie, centrală termică ocupabil imediat, zona 
Gojdu, preț 150.000 ron, negociabil. Tel. 
0741/154401,227542, seara. (Garant Consulting)

Vând case, vile (13)
• Deva, zar rforitrală asă curte și grădină 500 
mp, ideală și pentru afaceri, preț negociabil. Tel. 
0721/978548

• casă P+E+Mj P - baie, living; Etaj ■ 3 dormi
toare, baie, hol; M ■ 2 camere, baie, piscină 
fundație pentru pensiune, zona Dorobanți, st 
1100 mp. Tel. 0729/055645.
• Simeria, Str. Hunedoarei, nr. 8, recent 
renovată reamenajată 2 camere, bucătărie, 
baie, centrală pe gaz, curte cca 5.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 0744/778823,0265/264979.
• Simeria, zonă liniștită 2 camere, baie, 
bucătărie, grădină centrală termică anexe, preț 
1,200 mid. lei. Tel. 0720/505771,0721/446708.
• In Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• 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)
• zbnă centrală P+l, 4 camere, 3 băi, 2 garaje, 
scară interioară gresie, faianță centrală 
termică grădină, curte, st 350 mp, renovată la 
cheie, preț 4 mid. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000 SRL)
• 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 Călugărenj, 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)
• In zonă centrală 2 camere, hol, baie, 
bucătărie, curte, grădină st 500 mp, pretabil 
firmă preț 78.000 euro, neg. Tel. 206003,230324. 
(Ag.Mimason)
• Deva, 3 camere, curte și grădină s 1310 mp. 
Preț 2.500.000.000 ROL. Tel. 0746-225726; 0254- 
213057. (Casa Majestic)
• zona Călugârerâ, 3 camere, bucătărie, centrală 
termică beci, curte betonată (fără grădină), an 
construcție 1983, s 100 m, preț 200.000 RON, ne
gociabil. Tel, 0746-225726; 0254-213 050. (Casa 
Majestic)
• Deva, zona Ceangăi, 3 camere, baie, bucătărie, 
apă gaz, canalizare, grădină și curte, st 600 mp. 
Preț 2,1 mid. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• Simeria, casă 2 camere, bucătărie, baie cu 
gresie, faianță duș, toate noi, parchet lamelar, 
sobe de teracotă curte 600 mp, zona gării, preț 
100.000 ron, ocupabilă imediat. Tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)

Cumpăr casă (14)
• urgent casă cu grădină Deva sau Simeria. 
Plata imediat Tel: 215212. (Prima-lnvest)

Vând case la țară (17)
• 3 camere, fântână pomi, 24 ari grădină preț 
negociabil, Chimindia, nr. 16. Tel. 0726/074084.
• 3 camere, hol, cămară beci, curte mare, 
dependințe 2 camere, în comuna Dobra, sat 
Făgețel, la 2 km de la șosea Tel. 0724/065448
• urgent, casă locuibilă 2 camere, hol, 
bucătărie, terasă teren 800 mp, fântână posi
bilități gaz, apă curentă, preț 680 milioane lei, 
negociabil, sat Sântandrei. Tel. 236655, 
0742/218376,0252/392629.
• casă mare cu anexe gospodărești (curte 500 
mp, în Sibișelu Nou). Tel. 0747/279766.

• casă 2 corpuri, la 18 km de Deva teren st 
10.900 mp, 3 camere + hol, în primul corp, garaj, 
corpul 2 cu living, bucătărie, 2 băi, centrală 
termică pe lemne, anexe, totul superb, zonă 
pitorească, preț 170.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/577366. (Casa Betania)
• casă 2 camere, garaj, curte, grădină st 2100 
mp, gaz 2 focuri, apă canalizare, Băcia, preț 
110.000 ron, neg. tel. 223400, 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)
• Mkitia, 2 camere, bucătărie, baie, instant, sobe 
de teracotă faianță gresie, parchet laminat, 
teren 1700 mp, preț 150.000 RON, tel. 
0741/154.401,227542, seara (Garant Consulting)
• Bulzeștl casă 4 camere, bucătărie plus 4 
camere la demisol, sobe de teracotă pe lemne, 
sc 147 mp, curte 300 mp, grădină cu pomi fruc
tiferi 2200 mp, apă curentă preț 28.000 euro. Tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)

Vând garsoniere (19)
• Deva zona Dacia instalații sanitare noi, 
contorizări, repartitoare, gresie, faianță lavabil, 
preț 385 milioane lei, negociabil. Tel. 
0724/779543,0726/551751.
• etaj intermediar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet, contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 1, dec., balcon închis, contorizări, vedere 
la stradă Zamfirescu, preț 75.000 ron, tel. 223400, 
0740/914688 0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 2, dec., gresie, faianță apometre, Dacia, 
Deva, preț 58000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• 2 buc, zona 22 Decembrie, suprafață mare, et 
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupabile imediat, 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)
• oferin pt vânzare, în Deva, în zone și la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• 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 Gpjdu, etaj intermediar, 47 mp, decoman
date. parchet bine întreținută ixeț 850 milioane 
lei.) Tel. 235208 0721/985258 (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 Lido, etaj intermediar, dec., fără 
modificări, parchet gresie, faianță vedere spre 
Cetate, preț 75.000 lei, tel. 0745-302200, 232808. 
(Fiesta Nora)
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• 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 Eminerai, 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, 40 mp, etaj 1, parchet, 
gresie, faianță ușă metal 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- 
251498,23280a (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, dec., balcon închis, centrală 
termică termopan peste tot, parchet, gresie, 
faianță renovată recent preț 85.000 lei, tel. 0723-
251498,232808. (Fiesta Nora)5nodificată modem, contorizări, balcon, zona 

orița. Preț: 73.000 Ron, neg. Tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)

• decomandate, contorizări, etaj intermediar, 
zona Dacia Preț: 45.000 Ron. Tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)

• urgent garsonieră, cu balcon, parchet, 
contorizări, Deva Preț: 50.000 Ron, neg. Tel. 
0742/019418. (Prima-lnvest)
• decomandate, Deva, zonă centrală et. 2, 
balcon, parchet, contorizări, st 30 mp. Preț: 
70.000 Ron. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

• confort t dec., suprafață de peste 35 mp, 
contorizări, b-dul Decebal, bl. 15, ocupabilă 

imediat, preț 22.500 euro, tel. 0741/154.401, 
227542, seara (Garant Consulting)
• conf, 1, 1 cam., buc., baie, balcon, zona 
Zamfirescu, preț 62.000 Ron, neg., tel, 
0741/154.401,227542, seara (Garant Consulting) 
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, 
balcon închis, contorizări, ocupabilă imediat, 
Deva b-dul Decebal, preț 22.500 euro. Tel. 
0741/154401,227542, seara (Garant Consulting) 
• Gojdu, parter, cameră baie, hol, bine 
întreținută contorizări, preț 45.000 ron, nego
ciabil. Tel. 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)

Cumpăr garsoniere (20)
• in zonă liniștită de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata imediat. Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• regent, zona Decebal, exclus ultimul etaj. Ofer 
80.000 Ron. Tel. 0742/01941& (Prima-lnvest)

Vând terenuri (21)
• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara Tel. 

<’-'254/211124.
J 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 în 
regulă titlu și CF, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. •
• intravilan pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, ts 12 m, facilități gaz, curent la poarta 
Tel. 0746/029058,220269.
• intravian, 3600 mp, în Bâcia toate facilități 
apă canalizare, gaz, curent, preț 5 euro mp, fără 
intermediari. Tel. 0724/388452.
• mtravian, 4500 mp, fs 40 m, facilități apă 
curent gaz, la DN, zona Mintia ideal pentru hală 
preț 8 euro mp, negociabil. Tel. 0742/290024.
• 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. 0723/005657.
• urgent intravilan, 8000 mp, fs 40 m, facilități 
apă gaz, curent la teren, Sântandrei,.ideal pen
tru hale industriale, preț 5 euro mp. Tel. 
0742/290024.

• intravian, intersecția Sântuhalm-Hunedoara 
5200 mp, fs 22 m, la șosea toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)
• zona Simeria după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
• intravilan, Zăvoi, 3500 mp, 2 fronturi stradale, 
fs 70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070106, 0726/195925. (Imob 
Eurobusiness)
• zona Dacia 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)
• intravian, in zonă industrială st 7860 mp, front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trafo la 150 metri, apă curentă in spatele 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg., tel. 
223400,0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, in Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, la DN7, în zonă industrială, st 
150.000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces 
din 2 părți, zona Sîntandrei, preț 12 euro/mp. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688  (Casa Betania)
• 140 parcele, 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)
• Intravian, in zona de locuințe Zăvoi, st 1.000 
mp, front stradal 18 m, toate facilitățile. Preț 32 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(Casa Betania)
• intravian, la DN 7, Sîntandrei, st 3315 mp, front 
stradal 18 m, toate utilitățile, preț 31 euro/mp, 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228 (Casa 
Betania)
• 2 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, In zonă industrială (zona Macon), 
st 4280 mp, front stradal 30 m, toate facilitățile, 
preț 11 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688 
0724/169303. (Casa Betania)
• intravilan, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228 (Casa Betania)
• intravilan, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• intravian la DN 7, în zonă industrială la ieșirea 
din Deva spre Simeria, st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228,0721/577366.(Casa Betania)
• intravilan, la DN7, Deva, st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• intravian st 605,9 mp, front stradal 22 m, PUZ 
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială 
preț 18 euro/mp, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• 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)
• zona SănUiahn, st 85.000 mp, fs 200 ml, acces 
din 2 părți, utilitățile sunt în apropiere, la DN 7, 
ideal pentru construcții case, preț 25 euro mp. 
Tel. 235208 0724/620358 (ROCan 3000 SRL)
• zonă bună intravilan, st 5100 x 3, apă gaz, 
curent, canalizare pe teren, fs 75 ml, acces auto, 
ideal pentru construcții case, panoramă extra
ordinară preț 33 euro mp. Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)

• zonă buri, 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)
• pe DN7, intravilan, 15.950 mp, cu fs 80 m, zona 
fabrica de biciclete, preț 25 euro mp. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)

• zona N. Grigorescu, loc de casă cu o 
construcție modestă 810 mp, fs 15 m, gaz, apă 
canalizare pe teren, preț 30.000 euro, neg. Tel. 
0745/159573. (Ag. Mimason)
• in Bălaia, extravilan, 1200 mp, fs 7- 8 m, 
pretabiI 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)
• Simeria, st 2900 mp, utilități, gaz, curent apă 
la 150 metri distanță preț 4 euro/mp. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Sântandrei, 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, str. Prelungirea Depozitelor, s 3549 mp, 
preț 6 euro/mp. Tel. 0746-225726; 0254-213050. 
(Casa Majestic)
• Cristur, st 6000 mp, utilități: gaz, curent elec
tric, 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 
Majestic)
• la șosea, cu loc de casă toate facilitățile. Preț: 
15.000 euro. neg. Tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)

Cumpăr terenuri (22)
• RapoH, Imprejreimi, cu apă curentă curent 
electric, eventual gaz metan, acces la șosea, 
minimum 5000 mp. Tel. 0720/400446. ■
• urgent, intravilan, la șosea, în Deva. Plata 
imediat. Tel. 215212. (Prima-lnvest)

Vând spații comerciale (25)
• hală pe DN 7, Deva, 720 mp, construcție nouă 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 m, toate 
utilitățile, acces la DN7, preț neg., tel. 
0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusiness)
• zona L Creangă 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg., tel. 0741/070106,0726/195925.  
(Imob Eurobusiness)
• 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, grop sanitar, tavane false, acces din 
două părți, vad foarte bun, preț vânzare 250.000 
euro fix. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000 
SRL)
• zona Sala Sporturilor, 30 mp, amenajat, 
convertor, liber, preț 650 milioane lei, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• zona Poliția Județ, 35 mp, amenajat, funcțio
nabil de 10 ani, vad foarte bun, preț 38.000 euro, 
neg. Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)

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)
• uucunrșri, garsonieră nemobilată semimo- 
bifată mobilată, confort 1, decomandată te
lefon, lift, curată liniște, soare, metrou, central, 
solicitată pentro închiriere termen lung, intelec
tual, nefumâtor. Tel. Deva, 0254/223451.
• Închiriez regent, zona spitalului, o cameră la 
curte, intrare separată unei persoane încadrate 
în muncă sau pentru depozit, plata anticipat pe 
2 luni. Tel. 0254/225067,0724/451762.
• ofer pentru închiriere casă mobilată Deva, 
centrală termică 300 euro/lună cu taxe incluse. 
Tel. 0722/564004.

• ofer spre închiriere 2 camere, acces la baie, 
bucătărie, Deva, Str. Stejarului, nr. 7. Tel. 219753.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
zona Casei de Cultură, mobilat și utilat, preț 130 
euro/lună. Tel. 0745/253413.
• ofer spre închiriere garsonieră în Deva, zona 
Ștrand, utilată, mobilată, preț 60 euro/lună, 
negociabil. Tel. 0740/956234.
• ofer spre închiriere spațiu comercial, 40 mp, 2 
birouri, grup sanitar, termopane, acces din 
stradă, zona A. lancu, preț 400 euro/lună. Tel. 
0729/055645.
• ofer spre închiriere, urgent, 2 apartamente a 2 
camere, ultracentral, etaje 1 ■ 2, mobilate, utilate, 
cu/fără centrală termică, chirie și garanție în 
avans. Tel. 212580,215468 0727/624222.
• P+1,4 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 spațiu comercial, zona Dacia, 55 mp, 
amenajat, preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zonal. Creangă preț 15- 
20 euro/mp, neg., tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta, toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobusiness)
• apartament 3 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat, mobilat 
modem și utilat cu aragaz, frigider, tv color nou, 
situat în spatele pieței centrale, preț 220 
euro/lună tel. 223400,0721/436384,0742/005228 
(Casa Betania)
• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)mobilat, pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer vilă supermobilată cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt. cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• se oferă garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva, 
(ne)mobilat, prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Mărăști, garsonieră etaj intermediar, 
termopane, cu îmbunătățiri, contorizări, 
mobilată ocupabilă imediat, preț 100 euro/lună 
Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000 SRL)

• Hală pențni depozitare, zona M. Eminescu 
(fosta fabrică de mobilă), st. 120 mp, apă, 
trifazic, înălțime 4,80 m, acces Tir, parcare, preț 5 
euro mp plus tva, negociabil. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• în cartier Dacia, 25 mp, amenajat frumos, gre
sie integral, contorizări, pretabil cabinet, inter
net, 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)

www.quasar.ro

parte a unei corporații internaționale mass-media 
a. care deține poziția de lider in publicarea de ziare▼ și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estulUngariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare
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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 tânărDacă oferta noastră v-a trezit interesul, așteptăm CV-urile dumneavoastră până la data de 13 decembrie 2005. Numai persoanele selectate vor fi contactate pentru interviu. 
CV-urile se vor aduce la sediul redacției din 
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A sau se vor 
trimite prin fax: 218.061, sau prin e-mail: 
laura.contra@informmedia.ro.
Persoană de contact: Laura Contra, 
tel. 0721/513875,

(35610)

• apartament 2 camere, zona Decebal, etaj 2, 
dec., vedere la bulevard, centrală termică re
cent 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 Călugâreni, 
preț 1100 euro/lună negociabil. Tel. 0746- 
225.726; 0254-213050. (Casa Majestic)
■ închiriez apartament, Str. Minerului, 2 camere 
decomandate, etaj 2, centrală termică, mobilat. 
Preț 100 euro/lună Tel. 0746-225726; 0254-213050. 
(Casa Majestic)
• garsonieră, zona 22 Decembrie, et. interme
diar, modernizări, mobilă și utilități moderne, 
preț 100 euro/lună tel. 0740/013.971. (Garant 
Consulting)
• garsonieră in zona piața centrală mobilată 
utilități noi, preț 100 euro/lună. Tel. 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• apartament 2 camere, nemobilat, zona piața 
centrală, contorizări, preț 100 euro/lună Tel. 
0740/013971. (Garant Consulting)

• apartament 3 camere, nemobilat, zona Liliac
ului, centrală termică preț 150 euro/lună Tel. 
0740/013971. (Garant Consulting)

• apartament 3 camere, mobilat, utilat modern, 
centrală termică zona Mărăști, preț 250 
euro/lună Tel. 0740/013971. (Garant Consulting)
• apartament 4 camere, zona Liliacului, nemo
bilat, etaj intermediar, contorizări, preț 200 
euro/lunăTel. 0740/013971. (Garant Consulting)
• apartament 4 camere, zona Dorobanți, mobi
lat și utilat modern, centrală.termică preț 350 
euro/lună Tel. 0740/013971. (Garant Consulting)
• închiriez în regim hotelier camere în vilă, sau
nă mic dejun inclus. Preț: 200 Ron/zi. (Prima- 
lnvest)
• închiriez casă mobilată Deva, centrală 
termică Preț: 300 euro/lună, taxe incluse. Tel, 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• închiriez garsonieră complet mobilată și 
contorizată, în Deva. Preț: 90 euro/lună. Tel. 
0721/055313. (Prima-lnvest)
• închiriez garsonieră mobilată contorizări, 
aragaz, frigider, zonă excelentă, Deva. Preț: 90 
euro. Tel. 0740-126029. (Prima-lnvest)
• închiriez sp. comercial, st 75 mp, zonă bună 
Preț: 250 euro. Tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• închiriez in regim hotelier cameră mobilată, 
Deva, cu baie și Tv, centrală termică Preț: 70 
Ron/zi. Tel: 0722/564004. (Prima-lnvest)

SC UZINA MECANICĂ Orăștie
cu sediul în județul Hunedoara, localitatea Orăștie, str. N. Titulescu, nr. 60, în conformitate cu prevederile: Legii nr. 137/2002 
privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministerului Economiei și 
Comerțului nr. 602/24.10.2005, precum și prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării între

prinderilor mici și mijlocii, anunță închirierea activului Tâmplărie, situat în județul Hunedoara, comuna Turdaș, satul Pricaz, prin 
licitație deschisă cu strigare, în datele de 23.12.2005,16.01.2006 și 01.02.2006, ora 10, la sediul societății. Suprafața clădirii 
este de 2050 mp, iar a terenului 7186,25 mp.
Prețul de pornire ă licitației este de 2250 lei/lună (fără TVA). Pasul de licitație este ascendent și are valoarea de 112,5 lei (fără 
TVA).
Pentru participarea la licitație sunt necesare următoarele documente:

Ofertant - persoană Juridică
a) împuternicire (procură) acordată persoanei/persoanelor care reprezintă ofertantul la licitație, semnată de către ofertant, 

autentificată-priginal;
b) Situațiile financiare pentru ultimul exercițiu financiar;
c) Copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;
d) Scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o societate bancară română-original;
e) Dovada privind achitarea obligațiilor fiscale către toți creditorii bugetari, prin prezentarea de certificate ele atestare fiscală eli
berate de organele fiscale competente (data de referință având o vechime de cel mult o lună și/sau în termen de valabilitate) - 
originalul certificatelor;
f) Declarație pe proprie răspundere că nu a deschis procedura reorganizării judiciare și a falimentului și nici nu are cunoștință 
despre existența vreunei cereri introductive pentru deschiderea acestei proceduri-original;
g) Declarație pe proprie răspundere în sensul că mijloacele financiare aferente plății prețului provin din mijloace licite-origina I.

Ofertant persoană fizică
a) împuternicire (procură) acordată persoanei/persoanelor care reprezintă ofertantul la licitație, semnată de către ofertant, 

autentificată-original;
b) Copie de pe actul de identitate;
c) Certificatul de cazier judiciar care să ateste că nu a fost condamnat penal, cu excepția condamnărilor pentru infracțiuni 
rutiere-original;
d) Declarație pe proprie răspundere, în sensul că mijloacele financiare aferente plății prețului provin din mijloace licite - original; 
Ofertanții vor depune, la sediul societății, în plic sigilat, documentele de participare prevăzute mai sus cel mai târziu cu o zi 
lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea licitației, ora 14, acest termen fiind termen de decădere.
Alte informații la tel. 02 54/24 7 9 66. (35876)

l ___________ _______________?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - --------------- -

Consiliul Local al Municipiului Hunedoara 
cu sediul în Bulevardul Libertății, nr.17, județul Hunedoara, organizează licitație publică 
deschisă în vederea delegării de gestiune, prin concesionare, a serviciului public de salu
brizare al municipiului Hunedoara - PACHETUL DE ACTIVITĂȚI NR.3 - măturatul, spălatul 

căilor publice, întreținerea spatiilor verzi și a parcurilor; curățarea și transportul zăpezii de pe 
căile publice și menținerea în funcțiune, în următoarele condifii:

1. Concesionarea se va face pe o perioadă de 8 ani,
2. Documentația pentru licitație poate fi procurată, contra cost, de la sediul concendentului, menfionat mai sus,
3. Prin concesionarea pachetului de activități menționai mai sus, Consiliul Local al Municipiului Hunedoara își 
propune realizarea serviciului de salubrizare în municipiul Hunedoara în condițiile prevăzute de legislația în 
vigoare, în scopul alinierii la standardele europene în domeniu;
4. Actele cerute ofertanfilor sunt cele menționate în documentația de licitație:
5. Ofertele se vor primi la sediul Primăriei Municipiului Hunedoara, din B-dul Libertății, nr.l 7, județul Hune

le doara, camera nr. 23, până la data de 29 decembrie 2005, ora 15.00
v 6. Ofertanfii vor rămâne angajați prin termenii ofertelor lor, până la încheierea contractului de concesiune cu 

ofertantul declarat câștigător,
7. Deschiderea ofertelor va avea loc, la sediul Primăriei Municipiului Hunedoara, camera nr. 9, în data de 30 
decembrie, ora 09.00,
8. Contestațiile, formulate potrivit actelor normative în vigoare, vor fi depuse la sediul Consiliului Local al
Municipiului Hunedoara, din B-dul Libertății, nr.17, județul Hunedoara sau se transmit la numărul de fax 
0254/716.087, ori la adresa de e-mail: inro@mail.primariahd.ro. (35805)

BRAD - Str. Republicii, nr. 11, Bl. 1. parter, Tel: 0254/612.683.
DEVA - Piața Victoriei, nr. 8, Tel: 0254.230.398
DEVA - Ulpia Shopping Center, etaj 1, Tel: 0254.235.025.
HUNEDOARA - Supermarket Artima Tel: 0254.715.288;
ORĂȘTIE - Centrul Comercial "Palia", Strada Armatei nr. 1. Tel: 0254.241.950

Detalii despre oferta completa de telefoane și de servicii gâsfti la dealerii Consex Vodafone 
fiu IVA, («tefoanetn îințsia MtxW «i-MX’W Orr> < ■ > ' pemctt —trLe pw n ji

Ofetri» sale «mpt cfaa?» tjtspntsuile in mufiutrat ții la *țyp«ții d« <
RcKuUmcntd pw’cției pentru Mov Crfcfan* e»tc asocr-Ni aww.-o vkhju

’'Prețui esfe v^cîMI jwiuru «miimm» m r-acirxa,*» oc .2 »«... Te sțswgs și pwțtța ofr^ctw* (Khcni caefcx. mu arznwxxh «•
Uwrtre .>»i4t.||ri M Urnita wtoOuA# Drttaliî ’n "-*) (3

50
90

)

RECLAME

http://www.quasar.ro
mailto:laura.contra@informmedia.ro
mailto:inro@mail.primariahd.ro


MICĂ PUBLICITATE /l4vineri, 9 decembrie 2005
Auto românești (36)

• vând Dada 1310, motor in 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.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

Auto străine (37)

• vând 2 motoare electrice trifazice, 2800 
rot/min, de 5 kw și 8 kw, preț negociabil. Tel. 
248340.
• vând motostfvultor UMT 3,5 tone, RK, preț 
negociabil. Tel. 0727/960735,0747/627526.
• vând utilaje agricole: tractor U 650,2 remorci 
RM 2, plug, disc mare, preț negociabil. Relații la 
tel. 0743/693527.
• vând radiator electric cu turbină 1000/2000 w, 
2 boxe 100 w, redresor, canistră metal, cablu oțel 
pentru fântână 25 m, cablu cupru pentru 
împământare d 1,5, fludor. Tel. 220607.

MW

• vând pâtuț pentru copil, din lemn masiv. Tel. 
212180.
• vând fotoliu pat din burete, balansoar copii, 
pătuț, toate la preț convenabil. Telefon 
0729/240063.

• vând electronice, minicasetofon, aparate foto, 
telefoane mobile și fixe, cd - player. Tel. 
0729/240063.

Televizoare (48)
Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând tv color Samsung, diag. 51 cm, căutare 
automată a programelor, programare - oprire, 
telecomandă preț negociabil. Tel. 232414, 
212841.

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

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

Calculatoare si accesorii 
(51)

• pentru toată lumea
• pentru cei cu bani puțini

• pentru cel cu bani mai mulțl

De la MAGAZINUL UFO-ULPIA 
(et. 1, lângă Connex) 

• cadouri
• jucării

• beteală țl globuri
• ornamente lamă

~ EN GROS-de 1a S.C. CONSULT MEDICOM
Ș (in spatele sediului Petrom)

3

• vând Opel 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 Opd Vectra, af 1992,2000 cmc, 200.000 
km, preț 3500 euro, negociabil. Telefon 
0744/248170.
• vând Renault Safrane 2,1 TD, af 1994, central, 
geamuri și oglinzi electrice, jenți AL 15”, cass, 
boxe, numere de Franța preț 2300 euro. Tel. 
0723/227569.
• vând VW Passat af 1979, persoană fizică preț 
negociabil. Tel. 0747/223733.

Piese, accesorii (42)
• vând 2 bucăți planetare, delco complet cu fișe, 
mască ochelari de Dacia 1300, noi, în țiplă 
caroserie VW break, af 1984 cu geamuri și 
parbriz. Tel. 0747/223733.
• vând 4 bucăți cauciucuri noi, pentru Dacia 
papuc, 13/176, preț 120 ron bucata, negociabil. 
Tel. 0721/384304.

Mobilier și interioare (47)

Microbuze. Dube (38)
• ofer spre închiriere autoutilitară Mercedes 208 
0 transport marfă 1,5 tone, stare perfectă cu 
licență de transport RCA VT, factură preț nego- 
ciabit Tel. 0722/857732,0254/223224.

• vând foarte ieftin mobilă furnir nuc: bibliotecă 
masă 6 scaune tapițate, recamier, oglincâ. cuier 
fier forjat, dulap, preț 100 ron, bucata. Tel. 
221328.0744/705595.
• 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 Divix Daewoo, nou (optic, coax), citește 
toate formatele, free zone, preț 350 ron. Tel. 
0726/213575.

ș «OS K ânrâlU (35631)

ferata» LW7, Ite 79E TeLȚX?88 743 067, 0788743 722 
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• 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.

EMIGRARE CANADA
MAAAĂ LllIAMĂ NA MMtWLl
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bove, Cristur, 330 
producător direct 
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:M$M44.7W.31»

CALITATE 
EXCEPȚIONALĂ 
UPREÎMICJfi

S.C. BAU DECOLUX PREST SRL DEVAOFERTĂ PREȚURI MATERIALE

www.cabaneledorulet.ro; cabaneledorulet@yahoo.com 
tel. /fax: 0254/772244; tel. cabană 0788/000277 «3844)

Nr.
CTÎ.

Denumire material u/m
l

p/u 
(cu tva)

13
14

lac parchet PINOSTAN*0,75 kg cut. 
polistiren expandat 2, 3, 5 cm mc

13,55
230

1 tencuială 15 dibluri 95 mm buc. 0,5
GRANOPOR PUTZ *30 kg găleată 130 16 ciment sac 18,5

(stoc) 17 var sac 18,5
2 vopsea DYO 2,5 kg cutie 48,11 18 adeziv pentru parchet găleată 120
3 plasă fibră EC© mp 3,67 19 tencuială mozaic *30 kg găleată 223,2
4 adeziv gresie și faianță 20 cerate sac 24,5

*BAUMIT sac 13,5 21 ceresit CT 126 sac 19,5
S profil de soclu *2,5 m bară 22 22 vopsea internă 14 1 cutie 103,4
6 profil de colț *2,7 m bară 6,7 23 vopsea internă 9 1 cutie 70,09
7 grund universal *25 kg găleată 118,2 24 vopsea SEGNO lavabilă 14 1 cutie 140
8 vopsea lavabilă 25 vopsea SEGNO lavabilă 9 1 cutie 94,13

STANDARD *25 kg găleată 67,7 26 vopsea superiavabilă
9 vopsea lavabilă IMERQARZ 14 1 cutie 203,25

EXTRA *25 kg găleată 99,5 27 vopsea superiavabilă
10 mortar MPI 25/40 sac 13,5 IMERQARZ9 1 curie 137,56
11 mortar MPA 3S/40 sac 15,5 28 vopsea
12 vopsea DYO 0,75 kg cutie 15,95 QUARZ EXTERIOR 14 I cutie 130,78

NO!TĂ: 1. La cantități mari cumpărate, prețurile se ;negociază cu până la 20% discount.
2. Executăm: - lucrări de rigips, pereți și tavane; - gleturi și zugrăveli lavabile; 

termoizolații; - remedieri înpotriva mucegaiului; - placări cu gresie și faianță.

fs.C SEBĂSflftN,GRULCONSTRUCTS.Rl<

t ■ CASE LA ttWE u Rfl H fiWSOWER?

Se «ngură proiectare și avizele necesare pentru execute

crrrrrrr-/ rrrr/Tr
0254 /19231, 0726 &IHM. 0724 767096.

LOOKAS - FERESTRE Șl UȘI DIN LEMN STRATIFICAT

SC CONSSER SRL
Produce:

Tâmplărie lemn stratificat cu geam termopan
Agrement tehnic nr. 007-02/282-2005

AGENȚIA DE TURISM 

Șl BILETE DE AVION

DEVA, B-DU. DECEBA1, NR. 4A
Tel/Fax 0254/214543,0254/234247

E-mail: naxwiravolQnMink.ro

TURISM DE LA A LA Z (29905,

V--» ' ..«-A

Mkwi ■ «te Muta
■ mutikotroolQ
■ nMwă
■ toast

• Depozit materiale de construcții

• Instalații termice și sanitare 
(centrale termice, cazane pe lemne, 
calorifere, boilere pe gaz și 
electrice, țeava multistrat Henco)

Caracteristici:
- lemn molid, stejar sau meranti tri-stratificat, umiditate 10-12%

- etanșeitate pe 2 rânduri de garnituri

- închidere multipunct cu feronerie roto

B €CO KRRFT
INSTALAȚII #^ AUTO

- geam termoizolant 4-16-4 mm
- finisaje cu grunduri și lacuri pe bază de apă rezistente la intemperii și ultraviolete

SC INSTANT INTERNAȚIONAL SRL
Dew: str. M. Kogâlnicaanu, u. 14, parter, 

lel./fax: 0254/229090
Simeria: str. A. lancu, bl. B7, tel. 0254/263216 

Sir. 1 Decembrie, N. 104, tel. 0722/469113 S

Obloane din lemn cu lamele 
mobile sau fixe

Deva,
str. Victor Șulagă, nr. 22

Telefax: 0254/230.431
Mobil: 0744/219.348

LooKAa

FERESTRE „ USI
fs»An« «țr/ztfA.- M

Ferestre și uși din lemn 
stratificat cu geam termopan

Obloane din lemn 
cu lamele mobile sau fixe

SC CONSSER SRL DEVA 
Str.Victor Șulaga, nr. 22 
Tel/fax: O2S4Z23O.4S1
Mobil: 0744/219.348 (29851)

AICI POATE 
FI RECLAMATA!
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Audio-video, antene și instalații satelit (49) Decese (75)

• SOCIETATE COMERCIALĂ vinde antene de satelit 
digitale începând cu 550 ron, un an garanție, 
recepționează programe românești și străine, cu 
abonament (Max tv, Focus) și fără abonament; 
montarea și deplasarea incluse in preț. Informații tel. 
0723/481776 sau 0745/840474.

fi Cu nemărginită tristețe în suflet anunț decesul bunului și iubitului meu sot
PRESECANIOAN

îmbrăcăminte, incălțăminte 
^hicole sport (52)

• vând cojoc bărbătesc, nou, mărimea 54. Tel. 
221894.
• vând hahiâ damă, nouă, blană nurcă, super- 
modemă. Tel. 210900,0744/611145.
• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54 - 56, confecționat de fabrică, stare excelentă 
și fustă piele, nouă, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând schiuri Blizzard 180, cu legături Tyrolia și 
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 dstanttai pentru fier-beton (pureci). Tel. 
0723/227569. '

Electrocasnice (56)
• vând aragaz 3 ochiuri, preț 200 ron, negociabil. 
Tel. 229238.
• vând aragaz 4 ochiuri și frigider Arctic cu con
gelator, stare perfectă. Tel. 210900,0744/611145.
• vând aragaz 4 ochiuri, stare foarte bună, preț 
250 fon, negociabil. Tel. 0740/130827.
• vând congelator 4 sertare, mașină de spălat 
mică din plastic, centrifugă pentru rufe. Tel. 
221894.
• vând convenabi congelator Arctic 5 sertare, 
stare foarte bună, preț 250 ron, negociabil. Tel. 
221431, seara
• vând frigider Electrostar cu congelator, mare, 
d»-nhețare automată, preț 200 ron și tv color

iitar, diag. 62 cm, preț 200 ron. Tel. 214814.

•~sand ladă frigorifică 5 sertare, aproape nouă, 
frigider Minsk rusesc și un aspirator AP 21 româ
nesc, prețuri negociabile. Tel. 231414,212841.

• vând macină de spălat automată Siemens, 
1000 rot, lipsă programator, preț 80 ron. Tel. 
231067,0724/032939.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând oi țurcane, 40 bucăți, Valea Sângeor- 
giului, nr. 26, tel. 732111,0726/760853.
• vând porc Marele alb, 130 kg, și purcei 25 - 50 
kg. Tel. 210900,0744/611145.

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

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

■ vând porc Marele alb, 140 kg. Relații în satul 
Bălata, comuna Șoimuș, nr. 22. Tel. 237631 sau 
214900.
• vând porumb știuleți. cantitate mare. Tel. 
0724/243419,0722/417131.
• vând urgent găini ouătoare-hibrid Isa Brown, 
31 săptămâni. Tel. 0254/246710.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând merScament Cavinton, adus din Ungaria, 
cu 90 tablete cutia, la jumătate preț de farmacie, 
preț 30 ron cutia. Tel. 232414 sau 212841.
• vând aparat diabet, lamele și ace., aparat 
auditiv. Tel. 0729/240063.

Instrumente muzicale (60)
• vând orgă Roland, 5 octave, difuzoare, ampli
ficator, efecte excelente, pian, strings, brass, 
orgă biserică etc; ritmuri, acompaniament, 
începători - avansați, convenabil. Tel. 
0747/223733.
• vând tobă (instrument) pentru colindători. Tel. 
216347.

Altele (61)
• cunpâr deșeu plastic, lăzi, dopuri, paleți. Tel. 
0723/301857.

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

• 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 
0,80/0,80 m, stare ireproșabilă, preț negociabil. 
Tel. 212272,0723/732560.

Pierderi (62)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
niima oaraschiva. Se declară nul.

rt r ■■ -i- *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

J distribuitor de presă
Cerinfe:• Abilități de comunicare; 'J• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Oferim:• program de lucru flexibil -;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8804.
Persoană de contact: Sorina Sârmai
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

(32135)

OFERTA de sărbători

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

La cele mal avantajoase prețuri prin Devasat Shop, 
str. Avram lancu, bi. H1. Tel. 21S.19S.

(34471)

Cea mai bună ofertă...? TOP TECH SRL
Adresa: Deva. Piața Victoriei nr. 1
Tel/Fax: 0254-234437 i0254-234438
Web: www.toptech.ro Email: sales@toptech.ro

Whrt V. M.** Gigabyte. FSB 533 
Ir/wcewn’ Intel leleron. 2400 MHz

Princeton DDR 256 MB PC3200
Naeă video: onbobfd. 64 MB shared 
I WX’Sony 3.5". 1.44 MB 
.HDD: Western Digital BH 40<iB, 
Unit optica: LG CD-RW
Monitor: Bclmea 17” flat 11)24 wax. f 
Tautntură, mouse. pad
Pref eti TV%: <2 lei t! 280.30 It?, no.)

Piaeâ de batik: Gigabyte, FSB 81)0
Pro* csar: Intel Pentium 4.2800 MHz 
\Memorie: Princeton DDR 256 MH PC32SJO
iMacă video: Gigabyte ATI Radeon 9550
f'DIk Sony 3.5”’ M4 MH
HDD: Western Digital 80 72(»Orpm 

Wmt. optical LXi CD-RW? DVD 52xZ32xr'52x/l6x 
Monitor: Bdint-a 17" Hit 1280x1024 am.
. TusMturU, mouse, pad
iPret ca TVA: 20.094.000 lei (2.000,40 lei noi)

Sistem operare: Mimwok Windows XP Home Edition
Preț eu TVA: 2.082.000 les <2^20 let nd) ... desigur!

în vârstă de 65 de ani. înmormântarea va avea loc sâmbătă 10 decembrie, ora 13, la Cimitirul ortodox din Gurasada. Nu îl voi uita niciodată. Soția

Comemorări (76)

VinziCumperi închirieziSchimbiCauți

Cu adâncă durere în suflet, familia anunță că se împlinesc 12 ani de la trecerea în neființă a celei care a fost o bună soție, mamă, soacră și bunică
FHJPESCU DOMNICASlujba de pomenire va avea loc duminică 11 decembrie 2005, la Biserica ortodoxă din Orăștioara de Jos. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Nu te vom uita niciodată.Soțul Laurean, copiii Aurel și Nelu, nurorile Nela și Lola și nepoții Ramona și Ciprian
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Se împlinesc 7 ani de când a trecut în neființă cel care a fost un bun sot, tată și bunic
POPESCU PETRESlujba de pomenire va avea loc sâmbătă 10 decembrie, ora 11,30, la Biserica ortodoxă din Cimitirul de pe str. M. Eminescu, Deva. Nu te vom uita niciodată și te vom păstra mereu în sufletele noastre.Soția Ioana, fiii Pavel și Tatian împreună cu familiile

Alege CL pentru anunțul tău

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Furdui Viorica. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Gurban Gheorghe. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Sava Elena Se declară nul.

Umanitare (66)
• victima accidentului produs de un microbuz 
Deva - Hunedoara, în 15.09.2005, la trecerea de 
la piață Bdul Decebal, intersecția cu Ion 
Creangă îi mulțumește persoanei care a trans
portat-o la spital și o roagă să o contacteze la 
tel. 0727/131393 sau 0254/219832.

Oferte locuri de muncă (74)

Prestări servicii (72)
• decorațiuni interioare de sărbători, la domi
ciliu sau restaurante, ghirlande, coronițe, orna
mente etc, preț convenabil. Tel. 0720/743834.

• Test Flag SRL organizează în 12 decem
brie ultima testare din acest an pentru 
certificarea ECDL la preț redus cu 40%. 
Înscrieri și informații suplimentare la sediul 
nostru: Deva, Bdul 22 Decembrie, nr. 37 A 
(Clădirea Cepromin), etaj 2, camera 221. Tel. 
0254/212070; fax 0254/218111.

• 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_comea@yahoo.com.

• SC AUTOCENTRUM SRL DEVA organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi: șef 
punct de lucru (service auto); referent vânzări piese 
auto și vânzător facturist CV-urile se vor transmite 
la fax 0254/216863 sau 0254/216987 sau se vor 
depune la CEPROMIN, camera 226.

SC B4C LIQIDATOR SRL DEVA
Societate de reorganizări și lichidări judiciare notifică toți creditorii și 
acționarii că s-a deschis procedura falimentului prevăzută de Legea 

64/1995, republicată, cu privire la următoarele societăți:
1, SC ELECTROINSTAL 99 SRL, Petroșani, CUI 12924382, J20/226/2000;
2. SC COMIN SRL, Deva, CUI R2118810, J20/1703/1992.

Termenul limită de depunere a creanțelor este data de 20.12.2005 $i de întocmire a 
tabelului preliminar este data de 16.01.2006;

Termenul de soluționare a contestațiilor este 01.02.2006;
Termenul de definitivare a tabelului suplimentar al creanțelor este data de 

10.02.2006.
Prima Adunare a Creditorilor va avea loc la Tribunalul Hunedoara-Deva, în data de 

17.02.2006, orele 13 și 13,30, cu următoarea ordine de zi:
Prezentarea situației debitorului. Alegerea Comitetului Creditorilor, Aprobarea 

retribuției lichidatorului judiciar și diverse.
(35893)

Familia anunță cu durere în suflet că se împlinește un an de la plecarea spre veșnicie a celui care a fost
ec. IUE MOTÂNTĂUParastasul de pomenire va avea loc sâmbătă 10 decembrie, ora 10, la Biserica Adormirea Maicii Domnului (parcul Opera), Deva. Nu te vom uita niciodată.

I
i
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Altele (61)

•TiFamilia Stânea și Burghelea anunță cu inimile îndurerate că se împlinesc 2 ani de când a plecat, pe drumul fără de întoarcere >ur; noastră soție, mamă, bunică și soacră
STÂNEA MARIASlujba de pomenire va avea loc sâmbătă 10 decembrie, ora 10, la Biserica Adormirea Maicii Domnuluidin Deva (lângă BCR).

i

i

• DEPOZIT EN-GROS vinde haine import » 
Germania și Austria, la prețuri avantajoase, j 
Deva, str. Bela Bartok, nr. 3 (în spatele Bisericii > 
din Ceangăi), zilnic, între orele 8 - 16. Tel. | 
0254/223418. j

• informatidan cu experiență realizez la 
comandă aplicații economice: contabilitate, 
gestiune, evidențe diverse, aplicații Multimedia, 
avantajos. Tel. 0741/264199
• îngrijesc copfi sau persoană bolnavă sau 
vârstnici (bărbat, femeie). Tel. 0726/810296.
• mamă a doi copii, serioasă, căsătorită, 
efectuez menaj și alte munci gospodărești 
numai la familii serioase, ofer și rog seriozitate. 
Tel. 218597, după ora 2130 și 0723/851439.
• Moș Crăciun vine la tine acasă I Dacă vrei să- 
ți bucuri copilul de sărbători sună la tel. 
0720/743834 și pentru o sumă modică (10 ron), 
Moșul vine la copilul tău I
• specialist, execut reparații cuptoare pâine - 
Danf ■ cu boltă și de specialități. Deva, tel. 
228564.
• transport mobilă, electrocasnice cu auto 121,
14 mc, L 3,5 m, 12,2 m, asigur și demontare sau 
manevrare. Tel. 225578, 0744/934462,
0726/551701.

SC EUROCONSULT 
SRL ARAD 
FILIALA DEVA 

-societate de reorganizări și lichidări 
Judiciare-

ANUNȚATOȚI CREDITORII 
că s-a dispus deschiderea procedurii 

de reorganizare judiciară și faliment a 
SC INTEGRATA SANDER PROD 

LACT SRL Hațeg 
Potrivit art.76, alin. 1 din Legea 

nr.64/1995 - republicată și 
modificată, 

termenul limită pentru înregistrarea 
creanțelor 

la grefa Tribunalului Hunedoara este 
data de 23.12.2005.

cel mai mare producător 
de preparate de carne 

din Bihor

angajează 
AGENȚI 

VÂNZĂRI 
pt. Județul Hunedoara

Cerințe:
•+ Experiență in vânzări min. 1 an; 
-h Permis de conducere cat B;
-> Aptitudini de comunicare și 
negociere;
-♦ Bună cunoaștere a zonei.

Se oferă:
•+ Salariu motivant;
•+ Mașină de serviciu și telefon 
imobil.

Informații la telefonul 0724- 
525456 (zilnic, între 8-16) Vă 

rugăm trimiteți CV la fax: 0259- 
433.181 sau e-mail: 

ligia.pop@cominca.ro.
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Schwarzenegger la spital
• Film marca „Gibșon". Actorul și regizorul Mel Gibson va produce un film a cărui acțiune se va derula în Europa, în timpul Holocaustului. Filmul „Flory" se bazează pe povestea adevărată a unei olandeze de origine evreiască.
• Mai multă șampanie. Vânzările de șampanie ar putea ajunge în acest an la 300-310 milioane de sticle, în creștere cu 1,5% față de anul trecut, ceea ce va duce la o majorare cu 3-4% a profitului.

eȘteri Expoziția Maropeng, des- Johannesburg, include prezentareaDinchisă peșterilor Sterkfontein, în care s-au găsit cam 35% din fosilele de antropoizi descoperite până acum în lume. (Foto: epa)

■ Fostul actor a fost 
internat la câteva ore 
după aprinderea Pomu
lui de Crăciun.

Los Angeles (MF) - Actualul guvernator al Californiei, Arnold Schwarzenegger, a fost dus de urgență la spital, miercuri dimineață, din cauză că avea tensiunea arterială ridicată. La doar câteva ore după ce politicianul a aprins luminile din pomul de Crăciun amplasat în fața clădirii Capito- liului din Sacramento, a fost internat la spitalul UC Davis Medical Center, în jurul orei 12 noaptea. Potrivit purtătorilor săi de cuvânt, Schwarzenegger a răcit la stomac. La sfatul medicului său personal, a mers la spital unde medicii au declarat că tensiunea sa arterială revenise la normal. Starul a fost totuși ținut sub
A fost ales „Cuvântul anului"

Mușcată 
de deget

Gelsenkirchen (MF) - Un cetățean german care a mușcat de un deget de la un picior o chelneriță a fost condamnat de un tribunal din Gelsenkirchen (vestul Germaniei), la plata unei amenzi de 400 de euro.Chelneriță i-a cerut clientului nepriceput - care îi vărsase berea pe sandale - să o șteargă pe picioare, dar acesta a găsit de cuviință s-o muște cu putere de un deget de la picior. Incidentul a obli- gat-o pe chelneriță să-și Întrerupă serviciul timp de zece zile, motiv pentru care aceasta l-a dat în judecată pe client.„Chelneriță nu i-a întins piciorul ca să o muște de degete, ci ca s- o șteargă de bere”, a conchis judecătorul care a dispus amenda.

Ultimele 
zile
Los Angeles (MF)-
Scarlett Johansson a 
acceptat să joace 
într-un film care pre
zintă ultimele zile din 
viața iui Napoleon 
Bonaparte și care va 
fi realizat de un pro
ducător american 
independent. Actrița 
va interpreta rolul 
unei tinere britanice 
care s-a îndrăgostit 
de Napoleon în peri
oada în care acesta 
era exilat pe insula 
Sfânta Elena. Filmul, 
care va fi realizat de 
producătorul și sce
naristul Benjamin 
Ross, se va numi 
„Napoleon și Betsy''. 
Actrița va mai inter
preta în curând și 
rolul unei războinice 
care vrea să se 
răzbune în filmul 
„Amazoana", a cărui 
acțiune se petrece în 
Antichitate.

■ „ Podcast" a fost 
declarat ca fiind cuvân
tul cu cel mai mare suc
ces în anul 2005.

Washington (MF) - Termenul „podcast” a fost declarat „Cuvântul anului” de către realizatorii dicționarului american New Oxford, relatează BBC News Online.Termenul este definit ca „o înregistrare digitală de tip radio sau un program similar, disponibilă pe Internet de unde poate fi descărcată pe un player audio personal”. Cuvântul derivă de la o combinație între termenii broad
Comemorat în toată lumea

LdbradOOCilC/ așa s-ar numi rasa 
puilor care s-au născut în Israel din încru
cișarea unui labrador cu un poodle. Un pui 
costă 1.000 dolari. (Foto: EPA)

■ S-au împlinit 25 de 
ani de la moartea fostul 
membru al formației 
Beatles, John Lennon.

Londra (MF) - Fanii muzicii clin întreaga lume l-au co- memoreat ieri pe fostul membru al formației Beatles, John Lennon, în ziua în care s-au împlinit 25 de ani de la moartea sa.Cântărețul a fost împușcat la 8 decembrie 1980, în fața unui apartament din Manhattan, de către un fan dezaxat, Mark Chapman, care se află acum într-o închisoare din New York.Paul Weller, Lulu și Jamie Cullum sunt doar câțiva dintre muzicienii care l-au orna-

James Cameron se-ntoarce
Los Angeles (MF) - Regizorul James Cameron, care nu a mai realizat nici un film de ficțiune pentru marele ecran după producția „Titanic” (1997), pregătește un lung- metraj științifico-fantastic în cadrul căruia efectele speciale joacă un rol important.Acțiunea filmului „Battle Angel”, care are un buget semnificativ și care este o adaptare după o bandă desenată japoneză, se derulează în secolul al XXVI-lea. Filmul prezintă aventurile unei tinere adolescente, Alita, care este jumătate om, jumătate robot. Filmul urmează să fie lansat pe piață în vara lui 2007.„Titanic” este cel mai scump film din istoria cinematografiei și deține recordul la încasări: 1,8 miliarde de dolari în întreaga lume. Filmul a obținut 11 premii Oscar.

Misiune ratată
Tokyo (MF) - Sonda japoneză Hayabusa, care trebuia să colecteze probe de pe un asteroid aflat la 290 de milioane de kilometri depărtare de Pământ, a eșuat în misiunea sa, a anunțat agenția spațială JAXA. Proiectilul care trebuia să explodeze nu a fost detonat.

Arnold Schwarzenegger
(Foto: EPA)observație timp de câteva ore înainte de a i se da voie să plece acasă.„în anul 1997, guvernatorul Schwarzenegger a fost operat pentru o disfuncție cardiacă. Așa că tensiunea arterială neregulată este ceva destul de comun pentru el”, a declarat Margita Thompson, purtătoarea sa de cuvânt.

casting (emisie n.r.) și iPod. Termenul va fi adăugat la versiunea de pe Internet a dicționarului, la începutul anului viitor.Cuvântul a fost inventat de jurnalistul Ben Hammersley și, cu toate că are la bâză termenii „broadcasting” și „iPod”, definiția se pare că este greșită pentru că podeast- urile pot fi ascultate pe orice tip de player digital.Aceste înregistrări de tip radio în format mp3 au devenit extrem de populare în ultimele 12 luni pentru că reprezintă un mod comod de a obține fișiere digitale și de a le asculta oriunde și oricând.

Așa ar fi arătat acum, arată cercetători scoțieni (Foto: fan)gia pe cântăreț la un concert ce a avut loc la sala Abbey Road din Londra. Badly Drawn Boy, Sugababes și Katie Melua au participat, de asemenea, la concertul orga
Au murit 74 de mineri

Tangshan (MF) - Explozia produsă miercuri la o mină de cărbuni din provincia Hebei (nordul Chinei) s-a soldat cu cel puțin 74 de morți, alți 32 de muncitori fiind încă dispăruți, potrivit unui nou bilanț difuzat, ieri, de presa oficială chineză.Autoritățile locale au trimis la locul accidentului 152 de persoane care se vor ocupa de salvarea supraviețuitorilor,

GloriaNăscută în zodia Fecioară, îi plac literatura, interne- tul și modellingul.
Cfalaxy >

nizat în onoarea starului. Vedetele au cântat cântece scrise și interpretate de Lennon. Un alt concert de comemorare a lui Lennon a avut loc și la New York. Mai 
dintre care 50 vor intra în subteran. însă nivelul ridicat al concentrației de gaz nociv în interiorul minei le va îngreuna considerabil sarcina.Tehnicienii încearcă să găsească modalități de reducere a densității gazului, pentru a garanta securitatea e- chipelor de salvare. în timpul deflagrației în mină se aflau 186 de mineri, dintre care 111 au reușit să supraviețuiască. 

multe evenimente comemorative au fost organizate de fanii starului în apropiere de clădirea din New York unt a locuit Lennon, dar și la Liverpool, orașul natal al starului. O mare expoziție despre viața și munca muzicianului este organizată în aceste zile la Paris.
A ales să meditezePe de altă parte, văduva lui John Lennon, Yoko Ono, a atacat canalul american de televiziune NBC pentru că a ales să marcheze cea de-a 25- a comemorare a fostului ei soț prin difuzarea unui interviu cu asasinul acestuia. Ono a anunțat că dorește să comemoreze moartea fostului ei soț prin meditație.

Panettone Cofetarii > italieni produc, în număr mare, tradiționalele prăjiturele de Crăciun, - denumite „panettone”.(Foto: EPA)
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