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Cerul va fi mai mult senin. Vântul va 
sufla slab din nord, nord-vest

dimineața la prânz seara

Arsă de vie in accident

ieri dimineață, la Londra, s-a produs o deflagrație la un depozit de carburanți. Au explodat 20 de rezervoare care conțineau 12000 to de combustibil. în urma exploziei au fost rănite 43 de persoane./p.12
(Foto: EPA)

■ O femeie a murit car
bonizată, iar două fetițe, 

Ode cinci și șase ani, au 
(tost grav rănite.

Plopi (M.T.) - Cinci persoane au fost transportate la spital, iar alta și-a pierdut viața, fiind carbonizată, în urma unui accident de circu

lație petrecut duminică dimineață, în apropiere de Hațeg, pe DN 66, în satul Plopi.Cei șase se întorceau de la „țară”, în jurul orei 7:30, cu un autoturism Renault Clio și se îndreptau spre Lupeni, unde locuiau. Din cauza oboselii, șoferul, Ilie Lucian Dinică, de 32 de ani, a ador

mit la volan, a pierdut controlul mașinii și a părăsit partea carosabilă. S-a izbit de un copac de pe marginea drumului, pe care l-a rupt și s-a răsturnat cu mașina pe câmp, în urma impactului, mașina a luat foc.Șoferii aflați în trafic au reușit să salveze patru pasageri și șoferul. Paula Zoia,

de 6 ani, Karla Dinică, de 5 ani, Simona Dinică, de 28 de ani, Dorina Zoia, de 32 de ani, și șoferul au fost transportați la spitalul din orașul Hațeg. Margareta Zoia, aflată pe „scaunul mortului”, nu a mai putut fi salvată și a murit arsă de vie, iar incendiul a fost stins de pompierii civili din Hațeg.
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Furturi înregistrate, în județul

■ Din locuințe
I Din auto

Hunedoara, in 2005

Grafica: Cuvânta1 liber, wtsa: Pi Hunedoara

Cinci dintre victimele accidentului produs ieri, în localitatea hunedoreană Plopi, au fost salvate din mașina în flăcări de către șoferii aflați în trafic. Cauza accidentului a fost oboseala la volan.
(Foto: Traian Mânu)

Bebeluș aruncat în gardul viu

DtschHMtl

■ Un nou-născut mort 
a fost învelit într-o 
pungă și aruncat într- 
un gard viu din Deva.

Tiberiu Stroia
tiheriu.straia@informmedia.ra

Deva - Polițiștii deveni au intrat în alertă, sâmbătă, în jurul orei 11:00, după ce au fost sesizați că, pe strada Cuza Vodă din Deva, într-o pungă de plastic, se află cadavrul unui nou-născut.

Echipa de intervenție sosită la fața locului a constatat că, în „gardul viu” din fața blocului D4, înfășurat într-o pungă, se afla cadavrul unui bebeluș de sex masculin. Potrivit lui Dan Mărculescu, medic legist în cadrul IML Hunedoara, bebelușul s-a născut mort. „Cred că este vorba despre o naștere neasistată al cărei rezultat a fost un bebeluș mort. Nu știu dacă femeia care a născut a fost conștientă de faptul că fiul ei e mort. Oricum, gestul ei de a-și

abandona copilul intr-un gard viu este reprobabil”, afirmă medicul legist.Unul dintre locatarii din zonă afirmă că punga de plastic în care era înfășurat copilul mort a fost găsită de boschetarii care căutau mâncare. „Doi oameni săraci care aveau un cărucior în care adunau resturi de mâncare și cartoane au anunțat locatarii blocurilor despre macabra descoperire. După aceea a venit Poliția”, susține Cornel Bogătean, localnic.

Susf ne fuzi
unea PNL- D

Deva (M.S.) - Vicepre- mierul Gheorghe Pogea susține o fuziune între partidele care compun acum Alianța D.A. PNL- PD. El a declarat că „fuziunea trebuie să aibă loc la momentul oportun”, în opinia sa acest lucru urmând să se întâmple după luna aprilie 2006. Vicepremierul a reafirmat susținerea sa pentru Alianța D.A. PNL-PD./p.3
i
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• închisorile CIA. Polonia a demarat o 
anchetă ih legătură cu închisorile secrete ale 
CIA Premierul Kazimierz Marcinkiewicz a 
anunțat această anchetă când Condoleezza 
Rice revenea la Washington, după turneul 
din Europa, unde a încercat să spulbere sus
piciunile despre închisorile CIA. (MF)

• Dezmințire. Ministrul german de Externe, 
Frank-Walter Steinmeier, și cel de Interne, 
Wolfgang Schaeuble, au dezmințit, sâmbătă, 
orice implicare a Germaniei în răpirea în 
2003 de către CIA a cetățeanului Khaled el- 
Masri, suspectat de apartenență la al-Qaida, 
relatează AFP. (MF)

Romania
■ Băsescu: Chișinăul 
trebuie să dețină con
trol politic asupra 
întregului teritoriu.

Bugetul UE
Londra (MF) - Amba

sadorul Marii Britanii 
în Polonia ironizează, 
într-un limbaj nediftlo- 
matic, partenerii Lon
drei din UE, în special 
Franța și Polonia, pen
tru că blochează încer
cările lui Tony Blair de 
a ajunge la un acord 
asupra bugetului UE,.

Bilanț amânat
București (M.F.) - 

Președintele Traian Bă- 
sescu își amână publi
carea bilanțului unui an 
de mandat, pentru a 
include în prezentarea 
sa rezultatele referitoare 
la România, în urma 
summitului de iarnă al 
UE, care va avea loc la 
Bruxelles, în 15-16 de
cembrie. Băsescu inten
ționa să-și prezinte bi
lanțul în data de 12 
decembrie, când se îm
plinește un an de la 
turul doi al alegerilor 
prezidențiale.

Palatul Cotroceni.

La umă

j Alegeri în 
I Transnistria

Tiraspol (MF) - Ad- 
î ministrația separatis- 
i tă de la Tiraspol or- 
: ganizează duminică, 
î pentru a patra oară, 
i alegeri pentru Sovi- 
Ș etul Suprem, într-un
: scrutin controversat,
i desfășurat într-un
î moment în care re- 
•• glementarea crizei
i transnistrene a rede-
i venit un subiect de 
I actualitate pe scena
•; politică internaționa-
i lă. Comitetul Elec- 
i toral Central al

regiunii separatiste a 
i anunțat că în cursă
: • s-au înscris 179 de 
; candidați, care vor
î concura pentru cele 
î 43 de locuri din
iSovietul Suprem de 
î la Tiraspol. Dintre
î cei înscriși pe listele
; electorale, 88 la sută
i candidează pentru al
î doilea mandat. La
; cele 257 de birouri
î de vot, din totalul
: celor 43 de circum-
î scripții, sunt aștep

tați peste 417.000 
i de alegători.

București (MF) - Președin tele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, s-a aflat sâmbătă într-o vizită de câteva ore în România. El i-a mulțumit omologului său român, Traian Băsescu, pentru sprijinul acordat mai ales în ceea ce privește problema transnis- treană.De asemenea, într-o conferință de presă susținută împreună cu președintele Traian Băsescu la Palatul Cotroceni, el și-a exprimat aprecierea față de eforturile făcute pentru „dezghețarea** relațiilor bilaterale.
Control politicChișinăul trebuie să obțină controlul politic asupra întregului teritoriu, conform Constituției Republicii Moldova, a declarat, sâmbătă, preșe-

Președinții României și Moldovei - Băsescu și Voronin (Foto: epa;dintele Traian Băsescu, la finalul întrevederii cd omologul său moldovean, Vladimir Voronin. „Legat de soluția pentru Kosovo, noi nu vedem o altă soluție care ar putea fi de alt tip decât cea pentru Transnistria.Din acest motiv, România a

considerat că trebuie să aibă o abordare în avangarda soluției care se vehiculează, pentru că în Kosovo trebuie să se creeze un precedent favorabil rezolvării situației din Transnistria din punctul de vedere al comunității internaționale**, a subliniat

Băsescu, El a mai spus că, în discuția cu Voronin, i-a solicitat acestuia ca orice dificultăți privind creșterea excesivă a prețurilor la gaze și energie cu care s-ar putea confrunta Republica Moldova să fie anunțate la București,. România fiind gata să sprijin^ Chișinăul, oricât de mari ar fl aceste dificultăți.Voronin a subliniat, la rândul său, că atât el cât' și Băsescu sunt nemulțumiți de rezultatele summitului OSCE de la Ljubljana, pe motiv că, pentru al treilea an consecutiv, nu s-a decis nimic în privința Transnistriei. Voronin a mai spus că așteaptă rezultate pozitive de la monitorizarea UE pe frontiera dintre Moldova și Ucraina.
Voronin preferă CabernetPreședintele Traian Băsescu și omologul său moldovean Vladimir Voronin au participat și la deschiderea Festivalului Vinului Moldovenesc, desfășurat în Piața Constituției.

Boala incurabilă a sănătății românești
■ Vor fi destituiți 15 di
rectori de unități medi
cale și înlocuite 24 de 
consilii de administrație.

București (MF) - începând cu data de 16 decembrie, în baza unui ordin care va fi emis, astăzi, de ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, vor fi demiși 15 directori de unități medicale și 24 de consilii de administrație. Astfel, vor fi demiși directorii Spitalului Județean Argeș, Spitalului Clinic „Fundeni", Spitalului Clinic de Urgență „Sf.

Pantelimon**, Spitalului Clinic „Caritas**, Spitalului Clinic „Universitar de Urgență**
Ca urmare a <xtn- 
tnxdektr care au va
st managementul și 
dateufe uudățdar, a 
ftst destMâ $ Ioa
na Șhran, omsi&r 
juridic al Ministeru
lui Sănătății
Eugen Nkolăescu

București, Spitalului Clinic de Urgență „Dr. Bagdasar Arseni**, Spitalului Județean

de Urgență Craiova, Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, Spitalului Universitar de Urgență „Eli- as“, Institutului de Cardiologie „C.C. Iliescu**, Spitalului Județean de Urgență Constanța, Institutului Inimii „N. Stăncioiu** Cluj-Napoca, Spitalului Clinic Județean Oradea, Spitalului Județean „Ma- vromati** Botoșani și Spitalului Clinic Obstetrică-Gineco- logie „Dr. D. Popescu** Timișoara.Măsurile au fost anunțate ieri, într-o conferință de presă susținută de Eugen Nicolăes

cu. Ministrul nu a detaliat care sunt motivele destitui pentru fiecare director în parte, afirmând însă că aceștia vor primi, astăzi, ordinele de demitere, care conțin motivația schimbării din funcție. A spus doar că au fost găsite neregului în ceea ce privește managementul spitalelor.Ministrul a adăugat că, până la sfârșitul anului, când speră să intre în vigoare noua lege a spitalelor, vor fi numite noile conduceri interimare, urmând ca, din ianuarie 2006, să fie organizate concursuri pentru aceste posturi.
Ceptura și captura... de țigan

UE și-a dat acordul pentru CIA
Londra (FM) - UE a permis în secret Statelor Unite, în 2003, să folosească facilități de transport de pe teritoriul european pentru transferarea deținuților, afirmă The Sunday Telegraph. Astfel, UE a fost de acord să ofere americanilor acces la anumite instalații în cursul unor discuții secrete despre războiul împotriva terorismului care au avut loc la Atena, la 22 ianuarie 2003.

București (MF) - Procurorii Parchetului instanței supreme l-au audiat, sâmbătă, pe omul de afaceri Florian Anghelescu și i-au interzis să părăsească localitatea pentru 30 de zile, în legătură cu un dosar în care este urmărit penal pentru infracțiuni eco- nomico-financiare, după o serie de descinderi. Biroul de presă al Ministerului Public a comunicat, pentru Mediafax, că, în noaptea de 9 spre 10 decembrie a.c., au avut loc mai multe descinderi, la sediul

firmei Anghelescu Industry SRL, din localitatea prahovea- nă Ceptura, iar a doua zi, în alte șase locații. Ca urmare a descinderilor, au fost confiscate peste o sută de mii de pachete de țigări care aveau aplicate timbre false și 290.000 de timbre, din care 210.000 aveau aceeași serie.Anghelescu - soțul fostului consilier de stat Stana Anghelescu - este urmărit penal pentru infracțiuni la Legea privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.
Privatizarea BCR. Guvernul României a dezbatere, ieri dupăamiază. privatizarea Băncii ciale Române, considerată privatizarea anului.

Fără a fi prea filozofici, să 

admitem că informația e un fel de 
interfață între realitatea directă și 
conștiința noastră, care percepe și 
interpretează. Cum am putea verifi
ca noi înșine ce se petrece la 
Bangkok, Calgary sau la Oradea, la 
Reșița sau la Deva? Ca atare, cre
dem ce ne spuh mass-media 
(expresia asta e un plural, apropo, 
înseamnă mijloace de informare în 
masă), fiind convinși că ele sunt 
corecte, documentate și imparțiale. 
Așa ne trebuie!'

Puterea de cumpărare a românilor 

fiind redusă, ziarele trebuie să fie* 
ieftine. Atunci, cât mai poate presa 
de la noi să fie obiectivă când 
trăiește din contractele de publici
tate ale unor firme ce au interesul 
să-și vândă neapărat produsele? Iar 
unde-s mulți bani, sunt și lobby-uri 
politice și campanii de imagine 
pro sau contra.

Apropo de publicitate, statul își 

face reclamă în presă și pentru ser
vicii în care deține practic sau

Adrian Gagiu
redacția ^infonn media.ro

Cine și cum ne 
informează
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chiar teoretic monopolul, de exem
plu pentru Aeroportul Internațional 
Otopeni, pentru ramura de trans
port mărfuri a SNCFR și pentru 
lucrări publice pentru drumuri și 
calea ferată. Vă interesează așa 
ceva în calitate de cititori, ca să 
alegeți în domeniul respectiv (deși 
n-aveți din ce să alegeți)?

In mai 2003, ministrul turismului 

de atunci, draculologul-șef Dan 
Matei Agathon, a amenințat că va 
anula toate contractele de publici
tate ale ziarului „Adevărul", dacă 
acest cotidian nu va înceta investi
gațiile în legătură cu scandalurile 
de corupție din departamentul con
dus de fruntașul pesedist.

Potrivit organizației „Reporters 

sans frontieres", în cel mai recent 
clasament privind libertatea presei, 
România s-a,plasat pe locul 70 din

140 de țări, scăzând cu aproape 
20 de locuri în ultimii doi ani. 
Trusturile mass-media din România 
înseamnă în mare măsură petrol, 
construcții, politică, băuturi, 
hoteluri și salubrizare (vom mai. 
vorbi despre asta). Sorin Vulpe, 
director general la Academia 
Cațavencu, spunea că „numeroase 
instituții de presă au fost create de 
oameni de afaceri pentru, a-și proteja 
interesele. Ziarul era gândit ca un 
centru de cost. Nu trebuia să producă 
bani, ci să fie o voce care să trans
mită un mesaj către cei care puteau 
să influențeze afacerile patronului".

Noroc că aceste organe de presă 

concurează unele cu altele, așa că 
mai scapă uneori câte ceva despre 
manevrele celorlalți. Dacă arh citi 
printre rânduri sau am asculta 
printre cuvinte (reactivându-ne 
antrenamentul de pe vremea lui

Ceașcă), am putea observa chiar 
conflictele și alianțele dintre 
diferite televiziuni și publicații. Sau 
arh putea remarca și mai ușor stilul 
aproape identic cu care sunt tratate 
anumite subiecte „la modă" simul
tan în unele momente, după care 
totul trece sub tăcere, până la ur
mătorul „scandal". Unde-s teroriștii 
din '89, vinovății pentru Caritas, 
banii furați cu FNI-ul etc., etc.?

Sau un exemplu aparent minor: 

când a demisionat burtosul și 
căruntul filosof Andrei Rleșu din 
postul de consilier prezidențial, 
discreție (nepăsare) generalizată. 
Dar când a demisionat blonda 
anonimă Elena Udrea, săptămâni 
de comentarii, hectare de talk- > 
show-uri, tone de glume aluzive-de 
obsedați sexuali și expresii bom- ' 
bastice gen „diva". Mass-media: 
mijloace de bârfire în masă.
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Prioritate economică zero• Atenție la leasing! începând din 2006, toți hunedorenii care vor încheia contracte de leasing vor plăti mai mult. Potrivit Noului Cod Fiscal, la dobânda lunară se va adăuga și TVA-ul. în prezent, TVA-ul se plătește 20% din valoarea de intrare a mașinii cumpărate de societatea de leasing, la încheierea contractului. (T.S.)
• Optimism exagerat? Previziunile pentru 2006 ale firmelor românești sunt foarte optimiste, situându-se la cel mai înalt nivel din întreg eșantionul realizat de Camera Europeană de Comerț. Peste 60% dintre firme prevăd evoluții ascendente ale investițiilor și 43% dintre patronii europeni prevăd creșteri ale cifrei de afaceri pentru 2006. (T.S.)

Patinoar 
artificialDeva (M.S.) - Primul patinoar artificial din județ, prevăzut cu instalație de nocturnă, s-a deschis la Deva, investiția fiind în valoare de 145.000 de euro. Patinoarul a fost realizat în baza unui parteneriat semnat între Primăria Deva, care a pus la dispoziție terenul și infrastructura, și o firmă privată din localitate, care a executat lucrările de construcție și a achiziționat instalația frigorifică, a declarat edilul municipiului, Mircia Muntean. Echipamentele folosite permit ca gheața artificială să reziste până la o temperatură de +15 grade Celsius. Se estimează că patinoarul va putea fi folosit în perioada oc- tombrie-mai, după care suprafața acestuia va fi transformată într-o pistă pentru role. Patinoarul este amplasat în vecinătatea Dealului Cetății din Deva.

Cu 
mașina, 
în casă
Lăpușnic (M.T.) - Un 
bărbat a fost grav 
rănit în urma unui 
accident de circulație 
petrecut sâmbătă 
dimineață, în jurul 
orei 7:15, pe DN 68 
A în localitatea 
Lăpușnic. 
Conducătorul unui 
autoturism Dacia 
Pick-up, Marius Nico- 
lae C„ de 22 de ani, 
din comuna hune- 
doreană Ilia, a intrat 
în depășirea unui 
autovehicul. Din 
cauza vitezei, acesta 
a pierdut controlul 
volanului și s-a izbit 
de zidul unui imobil 
din localitate. în 
urma impactului, 
pasagerul aflat pe 
locul din față, dreap
ta, Matei G., de 42 
de ani, din municipiul 
Deva, a fost grav 
rănit și transportat de 
urgență la Spitalul 
Județean Deva-Hune- 
doara, unde a rămas 
internat.

■ Planul Național de 
Dezvoltare va include 
proiectele de investiții 
pentru 2006-2013.

Deva (M.S.) - Planul Național de Dezvoltare pentru perioada 2006-2013 trebuie finalizat cât mai repede, acesta reprezentând o prioritate pentru economia românească, a declarat, la Deva, vice- premierul Gheorghe Pogea. Ministrul de stat pentru coordonarea activităților econom
ii—.......*....... *.......”•
După ce docil-, 
meniul va fi sem
nat. și pus de 
acord cu IJS. el 
va deveni un 
document care 
va trebui urmat

Gheorghe Pogea

........... .—-IIice și-a exprimat speranța că proiectul va fi încheiat până la sfârșitul acestui an,* urmând să fie aprobat în ședință de Guvern.Planul va defini proiectele prioritare de investiții pu-
Aproape la refuz

"Balul fulgilor de nea"
Deva (M.Ș.) - Clubul Rotary din municipiul Deva a găzduit sâmbătă seară „Balul fulgilor de nea”, un eveniment caritabil care a bucurat sufletele multor copii cu o situație materială precară. Din păcate, nu întotdeauna există răsplata necesară pentru munca elevilor silitori. Acest bal le-a fost dedicat, în înțregime, urmărindu-se recunoașterea meritelor olimpicilor din județul nostru. Au fost premiați 13 olimpici. Neam amintit, încă o dată, că bucuria lor este și a noastră, dar mai ales că putem, acum, în prag de Sărbătoare, să fim mai calzi și mai darnici. Invitatul de onoare al manifestării a fost regizorul român Dan Pița.

■ Pensiunile agroturis- 
tice din județ sunt ocu
pate în proporție de 90 
la sută.

Deva (T.S.) - Aproximativ 90 la sută din spațiile de cazare existente în pensiunile agroturistice hunedorene sunt ocupate. Locuri libere ar mai fi în zona Geoagiu. Anul acesta, un sejur de patru zile la o pensiune agroturistică costă între 100 și 250 de euro de persoană, în funcție de meniul stabilit.. „Majoritatea celor care vin preferă să-și aducă mâncarea de acasă. Noi le servim doar masa de Revelion”, spune Irina Petcu, administrator pensiune. Dacă va fi zăpadă, așa cum arată prognoza meteo, clienții vor avea parte de
SeminarDeva (C.P.) - Grupul Român Pentru Investiții și Consultanță va organiza, vineri, 16 decembrie, la Deva, un seminar în cadrul căruia va fi prezentat bilanțul unui proiect de succes finanțat de BM.

Proiectele de investiții în infrastructură vor fi prioritare (Foto: Traian Mânu)blice ale României pe obiective importante, de la infrastructură și învățământ, până la competitivitatea întreprinderilor și dezvoltarea rurală. Apreciind că documentul va fi unul „pragmatic”, vicepremierul Pogea a precizat că în Planul Națio

Pensiunile turistice hunedorene 
Sunt deja OCUpate (Foto: arhivă) plimbări cu sania, iar în ajun de Sărbători vor putea primi cu Uratul.

nal de Dezvoltare vor fi prevăzute fondurile pe care România le va primi de la Uniunea Europeană, în perioada 2006-2013, dar și banii pe care statul român se angajează să-i pună la dispoziție, prin respectarea principiului adiționalității, inclusiv mo

dul în care vor fi făcute aceste finanțări. Ministrul de stat a adăugat că proiectele prioritare ale României trebuie pregătite încă de anul viitor, pentru ca acestea șă fie acceptate de Comisia Europeană și să beneficieze de finanțări din anul 2007.

Venim cu Moș Crăciun!
Cuvântul liber te provoacă la puzzle! Caută și decupează cele 6 piese puzzle, 

apărute în Cuvântul Liber, în perioada 8-15 decembrie, și câștigă o mulțime de 
premii:

• excursie la Paris de 7 zile, pentru 2 persoane (cazare la hotel și mic dejun 
inclus, ghid, transport cu autocarul cu plecare din Oradea );

• colțar de bucătărie;
• cuptor cu microunde;
• brad împodobit, care să-ți lumineze Sărbătorile de iarnă

Ce ai de făcut?
• Lipește piesele puzzle pe o coală de hârtie și scrie numele, adresa, numărul 

de telefon și. răspunsul la întrebarea: „Ce rubrici noi vrei să citești în Cuvântul Liber?"
•Extragerea va avea loc, la sediul redacției, în data de 22 decembrie.
Numele câștigătorilor vor fi publicate, în paginile ziarului, în data de 23 decembrie!

Trimite plicul, conținând 
datele tale, cu piesele puzzle 
lipite pentru concurs, 
la adresa:

Cuvântul liber
OP 1, CP 3
sau
Deva, Strada 22 Decembrie, nr. 37A.

Trimiterea plicului complet înseamnă aprobarea condițiilor participării la concurs. Sunt de acord să mă contacteze colaboratorii inform Media SRL, în cadrul acestei acțiuni promoționale. Premiul 
nu este transmisibil și nu se acordă contravaloarea în bani. Acțiunea juridică exclusă. Nu pot participa angajații Inform Media SRL și membrii de familie ai acestora.



COTIDIAN /«uni, 12 decembrie 2005 CUVAfflUI-

1800 - Washington DC devin» capitala SUA.
1821 - S-a nâscet scriitorul francez Gustave Flaubert (m.
1880).

1863 - S-a nSscut pictorul norvegian 
Edvard Munch, ale clwi lucrări au pre
figurat programul artei expresioniste 
(«Strigătul») (m. 190).
1883 - S*a născut Edward G, Robin- 
sbfrj actor american de origine română 
(m. 1973).

1915 - S-a născut Frank Sinatra (foto). actor și cântăreț
american (m. 1998).
191i - S-a născut scriitorul german Heinrich Boll (Pre
miul No» pentru literatură în 197».
1929 - S-a născut dramaturgul britanic John Osborne 
(«Privește ihapoi cu mânie») (m. 1994).

Prognoza meteo pentru astăzi:Cerul va fi mai mult senin. Maxima va fi de 3°C iar minima de -16C. Vânt slab din N-NV.Prognoza pentru două zile:Mărfi. Cer senin, cu înnorări parțiale în timpul zilei. Maxima va fi de 1°C iar minima de -2°C. Vânt slab, ziua, din V-NV.Miercuri. Cer acoperit. Maxima va fi de 2°C iar minima de -3°C. Vânt slab din N- NV.
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Calendar ortodox________________________________
12 decembrie - Sf. Spiridon, episcopul Trimitundei; Sf. 
Alexandru, arhiepiscopul Ierusalimului Dispecerat apă rece 227087

Dispecerat apa caldă 212225

Berbec
Veți avea o zl deosebit ae frumoasi. Vă recomandăm si 
nu faceți nld un fel de speculații. Aveți mal multi griji de 
sănătatea dumneavoastră.

Taur
0 cunoștință vi propune si colaborați Într-o afacere. Vi 
sfătuim si acceptați, pentru ci sunt șanse si scipajl de 
problemele financiare.

Semeni
Dimineață aveți tendința de a vi aventura In mal multe 
activități deodată. Este o 11 buni perftfo ciștlgurl financiare 
ușoare, dar este Indicat si evitați speculațiile.

"•«. ........................... ..... _ _____ ... ............. .........
Pe plan financiar, treceți prlntr-o perioadă nu tocmai bună 
$1 sunteți preocupat să găsiți noi surse de venituri. Spiritul 
de aventură vă ajută.

Se poate sCîntâlniți persoana vIsuziiof dumneavoastră. Aveți 
grijă la speculațiile legate de bani. Dațl mal multi impor- 
an^ familiei.

Vi recomandăm sa evitați călătoriile de afaceri gl Investițiile, 
fila aveți chef ce nimic șl vă lipsește simțul prăsii. Nu evi
tați comunicarea cu cel din Jur.

.................................................................... -
0 rudi apropiata vi cere sun împrumut. il sfMulm să nu 
Vă eschivați, mal ales ci a vorba despre o problemă de 
sănătate.

Scorpion
Aveți succes la studii și puteți comunica mai ușor eu cel din 
jur. Puteți si faceți tranzacții avantajoasa. Vi se oferă posi
bilitatea si plecați Intr-o călătorie.

i

iI

Calendar greco-catollc__________ '__________ ______
12 decembrie - S Teofan, c

Calendar romano-catolic___________________
12 decembrie - Ss Fecioara Maria de la Guadalupe; Con
rad, ep.; Vincelin, ep.

Soluția Integramel din numărul 
precedent: L - 0 - IAR - LEAGAN
- AH - NS - ACASA - CETE - 
ADAM - SERA - UDA - FIR - BUN
- C - U - NU - LAT - SCURSI - 
AN - AT - PUȘCA - IN - NO - TUN
- AD0RMITI - OPIU - EV - P - 
PLASA - ENOT

Dispecerat Electrica_______ 929
Dispecerat gez________ 227091
Informații CFR 212725
Urgențe____________________112
Pompieri___________________ 981
Jandarmerie___________ 956
Poliție______________________955
O.J.P.C.' HD___________ 214971
Deranjamente lift 235090

tmnwnitfi,ui,CTiar
Energie electrică ________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz metan__________________ ___________________
Sunt planificate întreruperi în furnizarea gazului metan 
în Deva:
09.00-15.00 Al.' Patriei, bl. E3, sc. A, B

Bd Decebal, bl. 16, sc. J 
Str. Progresului, bl. B. sc. A

pi___________________ _ ____________________
Sunt planificate întreruperi în furnizarea apei în Deva: 
08.00-12.00 Al. Moților, blocul minerilor, bl. P3, P4, 
P5, ANL, Cantina TCH

Direcția Sanitar-Veter. 221145

630 în gura presei cu 
Mircea Badea

Salata de vineteIngrediente: 4 vinete, o ceapă mare tăiată, ulei, sare și piper după gustMod de preparare:Vinetele se spală și se pun la copt pe o tablă specială. Se lasă să se răcească. Vinetele curățate de coajă se bat, apoi, bine, punându-se într-un castron. Se toarnă deasupra uleiul și se adaugă condimentele (sarea, piperul). Se amestecă bine, până se omogenizează precum o cremă.Ceapa se taie'mărunt și fie se amestecă în compoziție, fie se pune deasupra pentru ca fiecare din cei care servesc să aleagă dacă să consume cu ceapă sau fără. Se decorează cu roșii tăiate feliute sau măsline și se servește, rece, pe pâine.

(Foto: arhivă)

7:00 Jurnalul
TVR

7:55 Euro-dispecer 
8:00 Isabel, în căutarea 

Eliubirii
8:55 Călătorii 

culinare
9:20 Succes România -

Brașov 
9:30 Teleshopping

10:00 Surprize, 
surprize... Cu Andreea 
Marin (r)

12:35 Teleenddopedia 
1330 Madeline
14:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
14:30 Teleshopping 
15:00 Pro

patria 
15:30 Kronika 
16:55 Martin

13 Luther.
Partea întâi 

18:00 Succes România -
Brașov 

18:05 Sănătate
pentru toți 

19:00 Jurnalul TVR
Sport 
Meteo

20:15 Prim plan
21:00 lartă-mă. Cu Raluca

Moianu 
22:30 Reflector 
23:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
23:30 Nocturne 

0:30 Brigada 
ElOmucideri.

Cu: Tom Sizemore 
(Saving Private Ryan), 
David Cubitt, Klea 
Scott, Barry Shabaka 
Henley. Regia Barry 
Schindel

1:20 Sănătate 
pentru toți 
(reluare)

2:10 Jurnalul
TVR(r) 

3:20 Călătorii
culinare (r) 

3:50 lartă-mă (r) 
5:15 Reflector (r)
5:50 Destine

7:00 Știrile Pro TV Ce se 
întâmplă, doctore?

9:00 Succes România - 
Brașov

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit 
1025 Xena - prințesa 

războinică (r) 
11:15 La servid (r) 
12:15 Bucătăria lui Radu 
13:00 Știrile Pro Tv. Moș 

Crăciun existăl 
13:45 Sfinxul (aventuri, SUA,
* «1981).
16:00 Tânăr și neliniștit Cu: 
’ SEric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell,
* Doug Davidson, Peter 

Bergman, Heather 
Tom, Melody Thomas 
Scott

17:00 Știrile Pro TV 
17:45 Teo. Emisiune de 

divertisment. Teo se 
întoarce într-un decor 
total schimbat cu 
subiecte interesante 
pentru toată lumea și 
cu un nou look 

18:45 Dăruiești și câștigi! 
19:00 Știrile ProTv Sport Vre

mea. Cu Andreea Esca

20:15 Furtuna de foc
svi(acțiune, SUA, 1998).

Când două focuri în 
pădure își unesc 
forțele, creează un 
adevărat infern ce 
demonstrează puterea 
copleșitoare a naturii. 
Vânturile puternice 
dau naștere unor 
adevărate tornade de 
foc ce pot atinge și 
200 de metri în 
înălțime.

22:15 La Bloc 
23:00 Știrile Pro TV 
23:0 Dispăruți 

fără urmă
0:45 Icstrim tivi 
1:15 Omul care aduce 

cartea (r)
1:30 Știrile ProTV 

(reluare)
230 Furtuna de foc 

’ (acțiune, SUA, 
1998, r)

430 Bucătăria lui Radu (r)
530 Icstrim tivi (r)

7:00 Observator 
cuVIad 
lonescu și Simona 
Gherghe

8:00 Canalul de știri 
10:00 în gura presei (r) 
10:30 Concurs interactiv i 
12:15 Dădaca

, 13:00 Observator 
cu Simona 
Gherghe 

13:45 Animat 
Planet (r) 

14:15 Divertisment Piața 
Diverts (r) 

15:15 Vnrere ■
SA trăi cu 

pasiune 
16:00 Observator 
16:45 Anastasia
▼ 0Cu: Elena Korfkova, 

Petr Krasilov, Daniel 
Strakhov

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

1930 Observator cu 
Alessandra Stoicescu și . 
Lucian Mândruță

2030 Divertisment Marinică 
și ai lui

23:00 Observator cu Letiția 
Zaharia. Sport

030 Creaturi ucigașe (hor- 
Ijror, SUA, 1989). Cu:

' Kevin Bacon, Fred 
Ward, Finn Carter. 
Locuitorii unui orășel 
numit Perfection 
încearcă să găsească 
răspunsuri la niște « 
fenomene greu de 
explicat, cum ar fi dis
pariția unor persoane 
în condiții extrem de 
misterioase. Moartea 
se pare că era cauzată 
de niște creaturi gigan
tice, asemănătoare ; 
unor viermi ce 
înșfășcau tot ce 
găseau pentru a se 
hrăni

230 Concurs interactiv 
3:00 Observator (r) 
4:00 Vnrere - A trăi cu 

Hoasiune (r)

► Pefțt

Săgetător
Aveți o stare de nervozitate care vă poate pune intr-o 
situație neplăcută acasă. Mi recomandăm să vi păstrați cal
mul șl să vă concentrați la ce aveți de terminat.

8
aveți de făcut mal multe drumuri scurte în interes 

personal Sunteți foarte sensibil și aveți tendința de a 
axagera.

Vărsător
începeți ziua plin de energie șl Idei. Aveți grijă să nu depășiți 

anumite limite șl evitați să provocați discuții în contradic
toriu!

Aveți șansa să obțineți ușor mici câștigyri, bar vă reco
mandăm să fiți prudent. Feriți-vă de speculații! Vă con
fruntați cu o problemă sentimentală.

0830 CeZar și tipar (r) 0930 
Minorități sub trei dictaturi (r) 
0930 Poftă bună! (reluare) 
10:00 Tonomatul DP 2 1140 
Pasiuni (film serial) 12:40 
Farmece (film serial) 1430 
Aventurile lui Shirley Holmes 
(film serial) 1530 împreună în 
Europa 16:00 Jurnalul TVR. 
Sport. Meteo 1630 Zona de 
conflict 17:00 Moștenitoarea 
(film serial) 18:00 Jurnalul 
Euronews 18:30 Zestrea 
românilor 1935 A fost odată 
hoț (film serial) 20:00 Trăsniții 
din Queens (film serial) 2030 
Totul despre 15 noiembrie 
21:20 Succes România - 
Brașov 2130 Jurnalul TVR 
22:00 Jurnalul Euronews 
22:15 Rivale în dragoste 
(dramă, Germania, 1999) 
0035 Inspectorul Linley (film 
serial)

07:00 Jurnalul de dimineață 
0730 Dimineața cu Răzvan 
și Dani 1030 Teleshopping 
1130 A treia planetă ae la 
Soare (s) 1230 Teleshopping 
13:00 Automobile (r) 14:00 
Jurnalul de prânz 1430 Țara 
Iu' Papură Vouă 15:00 Sare 
și piper cu Stela și Arșinel (r) 
16:30 Succes România - 
Brașov 1730 Naționala de 
bere 1830 Jurnal de seară 
19:45 Țara Iu' Papură Vouă 
2030 Taxi Driver 2130 Echipa 
de investigații 22:00 Miezul 
problemei 23:30 24 de ore 
Național Tv

06:00 Apropo TV 07:00 Ron
dul de dimineață 10:00 
Teleshoping 10:15 Lumea Pro 
Cinema 1130 Instinct? crimi
nale III (r) 13:00 Desene ani
mate 1430 Sporturi extreme... 
la limită (d) 15:00 Verdict: 
crimă! 1630 Telefonul de la 
miezul nopții 17:00 Tudor 
19:00 Doctorul de suflete (s) 
19:55 Succes România - 
Brașov 20:00 Dosarele X. 
2230 O noapte la McCool's

06.30-07.00 Observator Deva
(r)
16.30-16.45 Știri locale în 
direct

05:00 Poveștiri adevărate (r) 
06:00 Al șaptelea cer (r) 06:45 
Fetele Gilmore (r) 0830 Trupul 
dorit (r) 11:00 Să iubești din 
nou (s) 12:00 înger rebel (s) 
14:00 Legături de familie (s) 
15:15 Bandiții (s) 1720 Rețeta 
de acasă 1730 Poveștiri 
adevărate - emisiune cu 
povești reale despre viață, 
prezentată de Dragoș Stănes- 
cu și Ioana Maria Moldovan 
1825 Vremea de acasă 1830 
împotriva destinului (s) 2030 
Telenovela romanească: Lacri
mi de iubire (s) 2130 Trupul 
dorit (s) 2230 De 3 x femeie 
00:00 Poveștiri adevărate (r)

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

06:00 Realitatea de la 06:00

08:00 Sport cu Florentina 
08:40 Imagini extraordinare 
(d, r) 09:40 Sunset Beach (s, 
r) 10:40 Casa noastră 1130 
Tele RON 1230 Teleshopping 
13:00 Garito (I) 14:10 
Teleshopping 14:45 Garito (II) 
16:05 Dragoste și putere (s) 
16:45 Oamenii vorbesc 1725 , 
Trăsniți în N.A.T.O. (s) 18:00 
Focus. Sport. Meteo. Cu: 
Cristina Țopescu 19:00 Cam
era de râs 19:36 Da sau nu. î 
20:00 Poliția în acțiune 2130 > 
Trădați în dragoste 22:00 
Trăsniți în N.A.T.O. 2230 
Focus Plus 23:30 Pro Sport 
Show 01:45 Focus plus

07:00 Viața dimineața 0930 
Verissimo. Emisiune de diver
tisment și varietăți 10:00 
Lumea cărților 10:15 Euro- 
maxx 10:40 Fan X 10:50 Ca
lendar ecumenic 11:00 Ne

06:50 Trezirea la realitate 
1030 Realitatea de la 10:00 
11:00 Deschide lumea (relu
are) 1130 Realitatea bursieră 
13:15 Deschide lumea (relu
are) 1525 Audiență în direct 
16:00 Realitatea de la 16:00 
17:15 Orașele României 1745 
Editorii Realității 18:50 Reali
tatea zilei 20:15 100% Cu 
Robert Turcescu (talk show) 
21:00 Realitatea de la 21:00 
2145 Bani europeni/Români/ 
Orașe/ Bani de buzunar 2230 
Zece fix 2330 Politica, frate! 
2330 Știri, meteo, sport 0030 
Realitatea de la 00:00

07:00 Cazinouri americane 
08:00 Pe urmele celor căzuți 
șa datorie 09:00 Mașini 
extreme 1030 Mările săl
batice ale Islandei 1130 Mis
tere 1230 Motociclete amer
icane 1330 Cazinouri ameri-

privește (r) 12:00 Upgrade ’ cane 14:00 Pe urmele celor 
căzuți la datorie 15:00 Mașini 
extreme 1630 Dornici de do
cumentare 17:00 Curse,

13:05 NYPD Blue (r) 14:35 
Misiune imposibilă (d) 15:00 
Teleshopping 1535 Nașul (r) 
17:00 Cuplul conjugal - Ori la 
bal, ori la spital 1830 6! Vine 
presa! 2030 Titan A.E. (ani
mație, SUA, 2000). în mile
niul trei, oamenii au ajuns să 
călătorească în cele mai 
îndepărtate galaxii 22:00 
Nașul. 2345 Știri

Eleanor 18:00 Cele mai mari 
superlative 1930 Tehnologie 
extremă 20;00 Vânătorii de 
mituri 2130 0 pradă mortală 
2230 Povești medicale uimi
toare 00:00 Motociclete ame
ricane 01:00 Retușat cu bis
turiul 0230 Mașini extreme

I



luni, 12 decembrie 2005 cuvÂgB SOCIAL - ECONOMIC /5

©.Poștal Adresă Telefon
Brad Str. Republicii, nr.2 612647
Deva 1 B-dul Decebal, bl. 16 212222
Deva 3 Aleea Păcii, nr.4 214555
Deva 4 Str. Mihai Viteazul, nr. 32 226066
Deva 6 Str. M. Eminescu, nr. 71 214227
Hațeg Piața Unirii, nr. 1 770383
Hunedoara 1 Str. Rusca, nr. 4, bl. 17G 717916
Hunedoara 2 Str. Buceqi, bl.7A 711714
Lupeni Str.Tineretului, nr.2 560623
Orăștie Str. Armatei, nr.2 247431
Petrila 1 Str. Republicii, nr.72 550440
Petroșani 1 Str. 1 Decembrie 1918, nr. 86 541636
Petroșani 3 Str. Aviatorilor, bl.46 541680
Simeria Str. Avram Inacu, nr. 43 260179
Vulcan B-dul M. Viteazul, nr.15 570142

Lipsesc cunoștințele practice
■ Agențiile de 
recrutare sunt o soluție 
pentru găsirea unui loc 
mai bun de muncă.

Clara Păs
clara.pasflnformniedla.ra

_.................... ...J

Dobânzi bancare * paratnana fizice

Banca 1 lună 3 luni 6 luni 12 luni
BCR 5% 5,25% 5,75% 7%
BRD 4% 4,1% 4,15% 4,25%
BancPost 4,5% 4,75% 5% 5,5%
Raiffeisen 4,5% 4,75% 5% 5,25%
Românească 4,5% 4,5% 4,5% 5%
Transilvania 5% 5,5% 5,5% 6,5%
CEC 7% 7% - 7,5%
Carpatica 6,25% 6,5% 6,75% 7,75%
Volksbank 5,5% 5,5% 5,5% 5,25%
Unicredit 6% 6% 6,25% 6,5%
Sanpaolo IMI 4,5% 4,5% 3% .3%

Deva - Cei care caută un loc de muncă trebuie să se înscrie în baza de date a unei astfel de agenții. Serviciile sunt gratuite, angajatorul fiind cel care plătește comision agenției.După depunerea CV-ului, va urma un interviu cu unul dintre consultanții agenției pentru a se stabili ce post vizați. «Va trebui să completați un număr de formulare și chestionare și vi se va cere să rezolvați o serie de teste psi- hometrice. Ulterior vă va fi prezentată o listă cu posturile existente în baza de date a agenției.Dacă veți fi interesați de unul dintre ele, consultantul va trebui să înainteze datele voastre angajatorului și să

5 facă demersurile necesare pentru un interviu cu angajatorul.
CV europeanImportant de știut este faptul că în ultima perioadă firmele solicită CV-ul euro-» pean. „Recent am organizat câteva cursuri pentru elevii claselor a XI-a și a XH-a din D&va și Hunedoara în cadrul.........................................
Ceea ce știi Bd 
fad practic este 
important, când 
te prezinți In 
fața angajatom- 
hii,

Maria Grapini......cărora le-am prezentat regulile de întocmire a unui astfel de CV, a unei scrisori de intenție și cum trebuie să se prezinte la un interviu. Am descoperit cu această ocazie că tinerii sunt interesați de a- și găsi un job și de a învăța

Interviu cu consultanți ai agenției de recrutarece trebuie să facă pentru a-1 obține”, a declarat Marius Olar, președintele Aosciației Teseract Deva.„Tinerii care vor să-și găsească un serviciu cred că este suficient să știe o limbă străină și ceva despre calculator. Ei trebuie ca în cursul facultății să se implice mai mult în acele perioade de stagiu practic, pentru a putea

(Foto: arhivă)spune angajatorului și ce a învățat concret să facă. Pentru a le oferi tinerilor o șansă este însă necesar ca toate firmele să înțeleagă și mai ales să ofere posibilitatea de efectuare a practicii în întreprinderi”, ne-a declarat Maria Grapini, președintele Federației Patronatelor din Industria Ușoară din România.
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enescu, 
nr. 14. ®- 717659;
Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Republicii, nr/ 
8.®-» 748199.
Farmacia .Arnica", str. G. Enescu, nr. 7. ©-* 713045. 

DEVA
Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 

231515.
Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, nr. 
29. ©-» 21161.6, 224488.
Farmacia „Tacomi - Humanitas II", str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ®-* 211949.
ORÂȘTIE

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 - 
13, str. Avram lancu, nr. 48. ®-» 612887.

Scoaterea terenului din 
circuitul agricol
■ Documentația nece
sară diferă în funcție 
de amplasamentul 
terenului.

Clara Păs
clara.pas@infomimedia.ro

Deva - Scoaterea terenurilor situate în extravilan se va face pe baza unor documente. Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite, după verificarea actelor, un

aviz, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea documentației complete. Pe baza avizului, DADR verifică și aprobă în alte 10 zile documentația, precizează Mihaiela Mureș, consilier juridic DADR Hunedoara.Scoaterea temporară din circuitul pgricol a terenurilor se face pe o perioadă de maximum 2 ani, cu plata unei garanții egale cu taxa pentru fondul de ameliorare a fondului funciar.

. lela necesara
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• cerere pentru aprobarea scoaterii terenului din circuitul agricol
• extras CE și copia actului de proprietate sau un alt act de deținere va-
Iabil încheiat__________ ________________ - ■____________ ' -
• documentația cadastrală __________ ' ____________
• certificat de urbanism, însoțit de. plan de situație și planul de încadrare
în zonă_______ •___________________ ■_________________ ■ -____________ __
• documentația pentru încadrarea terenului în clase'de calitate
• expertiza de evaluare a terenurilor, efectuată de evaluatori atestați de
MAPDR______________ ;________________ • _______________ •
• copii ale documentelor de plată a taxelor de protecție la fondul de
ameliorare a fondului funciar_____________
• avizul de principiu favorabil al consiliului local pentru extinderea intra
vilanului________________________________________________________ ___________
• avizul Administrației Naționale a îmbunătăților Funciare________________
• avizul Direcției pentru consolidarea proprietății_________________ __
• memoriul tehnic al lucrării, în care se descrie obiectivul de investițiiPlata taxelor se face de către solicitanți în cuantum de 60% în conturile Minis terului Agriculturii și de 40% în conturile Agenției Naționale de Cadastru.

Policlinica Stomatologie Deva, str. M. Kogălniceanu, 
zilnic 8-20
Cabinet medical individual STOMATO, dr. Dumitru
Gudea, Călan, Str. Independenței, 18Â. ©-> 731509.
Cabinet Stomatologic, dr. Chiș Matei, dr. Crăciunel 
Adinel&Elena, Hunedoara, str. Avram lancu, nr. 9. ®— 
0744-556016.

Cum să alegem cafeaua
Cabinet Chirurgie maxilo-facială, dr. Zuberecz Richard, 
Hunedoara, Piața Eliberării, nr. 5. ©-♦ 717686.

In județ
DN 7 Vețel - Ilia 
DN 68 A Ilia - Dobra

v___________________________________________________________________________ J

1 dolar 3,0855 lei
1 euro 3,6377 lei
1 liră 5,4004 lei
1 qr. aur 52,0543 lei
1 franc 2,3636 lei
100 forinți 1,4217 lei

■ Pe piață există o 
gamă foarte variată de 
cafea, însă știți cu 
adevărat ce să alegeți?

Clara Păs
clara.pas@informmedia.ra

Deva - în comerț se disting două feluri de cafea: arabică și robustă. Prima reprezintă mai mult de 70 la sută din producția mondială de cafea. Are o concentrație mai slabă de cofeină (1-1,5%), însă este foarte aromată.în funcție de origine, cafeaua arabică are savori și

arome diferite. Cafeaua robustă este mai tare, concentrația în cofeină fiind mai mare decât la arabică. De asemenea, cafeaua robustă are un gust mai neutru, este mai puțin aromată și este foarte apreciată în gama de cafea solubilă.Iată și câteva varietăți de cafea pe care le găsiți pe rafturile magazinelor și ce anume le caracterizează: Etiopia - aromată și tare; Guatemala - aromată, parfumată, fină; Columbia - savuroasă, tare, parfumată; Brazilia - mai slabă și savuroasă; Kenya - fină și

aromată, ușor acidulată; Italia - amestec echilibrat între Arabica și Robusta.

Savoarea unei cafele este dată 
și de modul de preparare

Amenzi date 
în 2005

Deva (C.P.) - Valoarea amenzilor contravenționale aplicate în acest an de către inspectorii OJPC Hunedoara este de peste 391000 lei noi. Acestea au fost aplicate în cadrul celor 2199 acțiuni de control efectuate la firmele din județul Hunedoara. Valoarea despăgubirilor către consumatori a fost de circa 122000 lei noi, suma reprezentând valoarea produselor înlocuite, contravaloarea achitată și valoarea reparațiilor efectuate pentru remedieri.

Cuvântai liber vă reEfiinsiiuS*

Pulpe pui
Pulpă porc 
Ulei Olpo

4,/y lei/sg (indent)
7,49 lei/kq (Trident)

2,39 lei/l (Trident)
Banane 1,99 lei/kq (Trident)

0,65 lei/bucară (Trident)

Ceapă
lei/Kg ținueni/

0,89 lei/kq (Artima)
Carne tocată 9,99 leiZkg (Artima)

Plăti cu OPT
A

Deva (C.P.) - Firmele vor putea utiliza pentru declararea obligațiilor de plată formularul „Ordin de plată pentru Trezoreria Statului”, dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile: în perioada de raportare rezultă sume de plată; suma datorată este egală cu suma de plată, nefiind influențată de sume deductibile pentru care există obligația de declarare; suma se achită integral până la termenul de plată legal. în această situație firmele nu mai depun formu1 larul 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul general consolidat”, informează DGFP Hunedoara. Orice corecție ulterioară a unei sume declarate se face prin depunerea unei declarații fiscale rectificative.

FII INSPIRAT, ALEGE

carteogalbena.ro

PRIMUL ANUAR 
DE AFACERI DIN ROMÂNIA

CARTEA GALBENĂ .
t 2006

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

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

mailto:clara.pas@infomimedia.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ra
carteogalbena.ro
mailto:unusolitaire@comser.ro
mailto:unusolitaire@yahoo.com


Nici un
■ Deși minerii sperau să 
smulgă un punct 
rapidiștilor, au încasat 3 
goluri fără să fi marcat.

• Handbal feminin. în clasamentul porta- . rilor CM de handbal feminin, care se desfășoară la Sahkt Petersburg, prima este franțuzoaica Laurence Maho (cu un procentaj de șuturi parate de 56 la sută), urmatăde rusoaica Tatiana Alizar (50 la sută), Luminița Dinu Huțupan (49 la sută), unguroaica Timea Sugar (49 la sută). (V.N.)

Valentin Neagu_______________
valentin.neaguginformmedia ro

București - Lipsa publicului nu a constituit un handicap pentru giuleșteni, așa cum sperau oficialii și jucătorii Jiului. Acest lucru avea să se vadă clar încă din minutul 18, când Karamarin execută un corner, mingea
• Medaliată. Atleta română Ancuța Bobocel a câștigat medalia de aur în proba individuală a junioarelor, la Campionatele Europene de cros de la Tilburg (Olanda), fiind cronometrată cu timpul de 15 min. 23 sec. Bobocel le-a devansat pe britanica Emily Pidgeon și pe olandeza Susan Kuijken. (V.N.)

Formațiile: Rapid - D. Coman, 
M. Constantin, Maftei (Perjă, 
min 46.), Rada, Bădoi, 
Măldărășanu, Ilyeș, Karamarin, 
Buga (Vasilache, min, 76), Bur- 
dujan (Dică, min. 64), D. Nicu- 
lae. Antrenor: Răzvan Lucescu. 
Jiul - Hotoboc, Bădoiu, Mihart, 
C. Dinu (Kalai, min. 50), Perenyi, 
M. Gheorghe, Dră ghici, Vezan, 
Marinică (Iliescu, min. 64) Dri- 
da, CI, Drăgan (Istinie, min. 80). 
Antrenor: lonuț Chirilă.

Clasament
1. Dianamo '""Î5 "iQ' T' 3 36-13 32
2. Steaua' _ 15 9 4'2 ' ' 27-10 ~ 31
3. FC Național '____ 15' 8 3 4 17-17___ 27'
4. Poli fim. 15 7 5 3 j 19-9 26
5. CFRCluj 15 7 5 3 19-12 ' 26
6. Rapid 15 .. 7’ 4 . 4 19-14___ 25
7. FC Argeș_________ "15, 7 4~ 4 19-Î4 25
8. Farul_________ ' 15 7 2 6 21-22 23
9. Sportul 15 6 4 5 20-17 22
10. Poli iași ? 15 6 2~ 7 12-16 ' 20
11. Gloria _ 15 5 4 6 13-19 _ 19
12. Pandurii 15 3 4 8 I1-2O~ 13 '
13 Jiul 15 2 6 7 10-20 12~
14. FCM Bacău ~ 15' 3 3 9 10-22 12
15? Oțelul______  15 1 6_ 8 9-25______9
16. FC Vaslui 15 0 ' 6 9 ' 7-21 6
Următoarea etapă va avea loc pe 4 martie 2006.

Leipzig (MF) - După ce vineri seară, la Leipzig, a avut loc 
tragerea la sorți a grupelor turneului final al CM la fotbal, 
FIFA a stabilit, sâmbătă, calendarul oficial al competiției. 
Față de programul inițial, au fost efectuate câteva schimbări 
de ore, pentru a da posibilitatea fanilor să urmărească meci
urile echipelor favorite la ore cât de cât rezonabile, indife
rent de diferența de fus orar.

GRUPA A__________________ ____________ _________
Vineri, 9 iunie, la Munchen (18h00), Germania - Costa Rica, 
la Gelsenkirchen (21h), Polonia - Ecuador
Miercuri, 14 iunie, Dortmund (21 h), Germania - Polonia 
Joi 15 iunie, Hamburg (15h), Ecuador - Costa Rica
Marți 20 iunie. Berlin (16h), Ecuador - Germania; Hanovra 

- (16h) Costa Rica - Polonia

GRUPA B_________________________________________
Sâmbătă, 10 iunie, Frankfurt (15h), Anglia - Paraguay, 
Dortmund (18h), Trinidad & Tobago - Suedia
Joi 15 iunie, Nurnberg (18h), Anglia - Trinidad & Tobago, 
Berlin (21 h), Suedia - Paraguay
Marți, 20 iunie, Koln (21 h). Suedia - Anglia, Kaiserslautern 
(21 h), Paraguay - Trinidad & Tobago

GRUPA C_________________________________________
Sâmbătă, 10 iunie, Hamburg (21 h), Argentina - Cote 
d'Ivoire
Duminică, 11 iunie, Leipzig (15h), Serbia-Muntenegru - 
Olanda
Vineri, 16 iunie, Gelsenkirchen (15h), Argentina - Serbia- 
Muntenegru,
Stuttgart (18h), Olanda - Cote d'Ivoire
Miercuri, 21 iunie, Frankfurt (21h), Olanda - Argentina, 
Munchen (21), Cote d'Ivoire - Serbia-Muntenegru

GRUPA D ________________________________
Duminică, 11 iunie, Nurnberg (18h), Mexic - Iran, Koln 
(21 h), Angola - Portugalia
Vineri, 16 iunie, Hanovra (21 h). Mexic - Angola 
Sâmbătă, 17 iunie, Frankfurt (15h), Portugalia - Iran 
Miercuri, 21 iunie, Gelsenkirchen (16h), Portugalia - Me
xic, Leipzig (16h), Iran - Angola

GRUPA E___________________________
Luni, 12 iunie, Hanovra (2 î h). Italia - Ghana, Gelsenkirchen 

(18h), SUA - Cehia
Sâmbătă, 17 iunie, Kaiserslautern (21 h), Italia - SUA, Koln 
(18h), Cehia - Ghana
Joi, 22 iunie, Hamburg (16h), Cehia - Italia, Nurnberg (16h), 
Ghana - SUA

GRUPA F___________________ ■ _______________
Luni, 12 iunie, Kaiserslautern (15h), Australia - Japonia 
Marți, 13 iunie, Berlin (21h), Brazilia - Croația
Duminică, 18 iunie, Munchen (18h00), Brazilia - Australia, 
Nurnberg (15h), Japonia - Croația
Joi, 22 iunie, Dortmund (21 h), Japonia - Brazilia, Stuttgart 
(21 h), Croația - Australia

GRUPA G____________________________________
Marți, 13 iunie, Stuttgart (18h), Franța - Elveția, Frankfurt 
(15h), Coreea de Sud - Togo
Duminică, 18 iunie (21 h), Franța - Coreea de Sud 
Luni, 19 iunie, Dortmund (15h), Togo - Elveția
Vineri, 23 iunie, Koln (21 h). Togo - Franța, Hanovra (21h), 

\ Elveția - Coreea de Sud

GRUPA H_________________________________________
Miercuri, 14 iunie, Leipzig (15h), Spania - Ucraina, Munchen 
(18h>, Tunisia - Arabia Saudită
Luni, 19 iunie, Stuttgart (24 h). Spania - Tunisia, Hamburg 
(18h), Arabia Saudită - Ucraina
Vineri, 23 iunie, Kaiserslautern (16h), Arabia Saudită - 
Spania, Berlin (16h), Ucraina - Tunisia

Este lipsă
■ Antrenorul Minerului 
spune că rata contrac
tuală nu i-a fost achi
tată.

Valentin Neacu_______________
valentin.neagu@infarmmedia.ro

Lupeni - „Dacă nu dorește să mai revină la echipă, ne vom căuta un alt antrenor” - a declarat recent Mircea Ciriperu, președintele Minerului Lupeni, vizavi de plecarea antrenorului Adrian Matei. Conducătorii clubului au mai spus că nu sunt mulțumiți de rezultatele echipei din prima parte a campiona-
CM de handbal

Sankt Petersburg (MF) - A 17-a ediție a CM feminin de handbal a ajuns la jumătatea drumului, 12 echipe, inclusiv România, continuând lupta pentru medalii, iar alte 12 naționale au plecat acasă. Conform statisticilor , Federației Internaționale (IHF), după 5 meciuri, echipa Ungariei a marcat cele mai multe goluri -180 din 276 șuturi (procentaj 65%), fiind urmată de Rusia 176/274 (64 la sută), Coreea de Sud - 173/301 (57%), România - 168/273 (62%) și Danemarca - 168/305 (55%). La capitolul contraatac, România cu 44 goluri din 51 acțiuni (81%) împarte primul loc cu China 44/53, Rusia 44/61 și Ungaria 44/49. Naționala feminină excelează și la capitolul apărare, cu cele mai puține goluri primite (109), devansând Franța (110), Rusia (110), Norvegia (112) și Ungaria (113).
Finaliste

Miami (MF) - România are reprezentante în finalele tradiționalului turneu de tenis pentru juniori Orange Bowl, de la Key Biscayne (Florida), atât în competiția sub 18 ani, cât și în cea sub 16 ani. La 18 ani, Mihaela Buzărnescu s-a calificat în finală după victoria în fața compatrioatei sale Alexandra Dulgheru. în turneul sub 16 ani, Maria- Luiza Crăciun a învins-o în semifinale pe Charlotte Rodi- er cu 6-4, 4-6, 6-1, iar în ultimul act o va înfrunta pe Oksana Kalașnikova (Georgia), care s-a impus în fața principalei favorite, Sacha Jones (Noua Zeelandă, cu 6-4, 6-2.

punct din Giulești

Jiul Petroșani n-a reușit să obțină nici un punct în meciul cu Rapidul (Foto: Traian Mânu)este deviată în colțul lung, iar Mădărașanu înscrie.La acest scor, Jiului i s-a refuzat un penalty, centralul Victor Berbecaru neacordând nimic atunci când, tot Karamarin, aflat la un metru de linia porții a oprit cu mâna o minge care se îndrepta spre plasă. Or, acesta trebuia eliminat și acordată lovitură de la 11 m! A fost una dintre cele mai flagrante greșeli pe care 
de comunicare?tului, având în vedere investiția care s-a făcut la echipă.în replică, Adrian Matei a spus: „Principala problemă a fost că nu am putut comuni

Obiectivul echipei noastre este 
salvarea de la retrogradare 

Investițiile fbcuie de conducerea 
duhului Minerul sunt acoperite.

Adrian Matei

ca cu dl. Ciriperu în vederea rezolvării ratei contractuale, ce nu mi-a fost achitată nici până în momentul de față,, și nu am fost de acord cu măsura luată împotriva mea. 

RECI AMĂ

(3
12

84
)

(destul de multe) Berbecaru le-a comis în această partidă. Poate alta era soarta meciului dacă Jiul reușea să egaleze în minutul 23.Au urmat însă momente de presiune la poarta lui Hotoboc, iar în minutul 36 Rada reușește să aducă scorul la 2- 0, după ce a fost servit de Bădoi. Jiul a teșit pe atac în special cu Claudiu Drăgan și Drida, primul ratând golul cu
Am fost amendat pe motiv că meciul cu IS Câmpia Turzii a fost pierdut și din vina mea. Cum puteam eu la acest meci să contribui la jocul echipei, când eu am stat în tribună. Care este vina mea?
Investiții acoperiteTehnicianul a recunoscut că a declarat că, dacă nu se rezolvă problema apărută, s- ar putea să nu se mai întoarcă. „Atâta timp cât eu nu sunt plătit la timp și nu se comunică cu mine în vederea prelungirii perioadei scadente a ratei contractuale, ce să înțeleg? Că nu se mai vrea continuarea colaborării”. 

un minut înainte de pauză. Scorul final avea să fie stabilit în minutul 83 când, după mai multe ratări exasperante, Daniel Niculae introduce mingea în poartă, după ce a driblat doi adversari și pe Hotoboc. Așadar, un 3-0, care pentru Rapid înseamnă o relansare în lupta pentru titlu, iar pentru Jiul locul 13, cu 12 puncte și un minus 9 la adevăr.
lordănescu în 
semifinaleTokyo (MF) - Echipa Al Ittihad Jeddah, antrenată de Anghel lordănescu, s- a calificat în semifinalele CM al cluburilor, după ce a învins, duminică, la Tokyo, formația egipteană Al Ahly Cairo, cu 1-0. în fața a 20.000 de | spectatori, arabii au punctat prin căpitanul echipei, Mohamed Noor, punând astfel capăt senzaționalei serii de 55 de meciuri fără înfrângeri a echipei egiptene.

mailto:valentin.neagu@infarmmedia.ro
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Fotomodelul Heidi Klum, care a condus, ■ împreună cu ofițerul de presă al FIFA, Markus Siegler, tragerea la sorți, l-a avut ca invitat i special pe Franz Beckenbauer. (G.N.) (Foto: epa)

Campionatul Mondial 2006
■ Festivitatea tragerii la 
sorți a programului CM 
a reunit mari vedete din 
fotbalul mondial.

Leipzig (G.N.) - Tragerea la sorți a programului Cupei Mondiale de fotbal din Germania 2006 a constituit un spectacol deosebit. Evenimentul a avut loc la Leipzig și a fost condus de top-modelul Heidi Klum, respectiv de ofițerul de presă al FIFA, Markus Siegler. La festivitate, la care a fost prezent și președintele Germaniei, au participat staruri de altădată ale fotbalului,

cum sunt Pele, Bobby Charlton, Franz Beckenbauer, Horst Eckel, Lothar Matthaus, etc. Tragerea la sorți a fost dirijată, desfășurân- du-se după criterii precise, stabilite în prealabil de organizatori și de FIFA. Cea mai echilibrată grupă este Grupa C, din care fac parte Argentina, Olanda, Serbia Muntene- gru și Coasta de Fildeș. Reprezentativa țării gazdă, Germania, a avut destulă șansă, având parte de o grupă relativ ușoară, în compania Poloniei, Ecuadorului și Costa Rica. Primele două clasate din fiecare grupă se vor cali

fica în faza optimilor de finală. O noutate a turneului final din Germania o constituie renunțarea la regula golului de aur, care a fost criticată vehement de unii specialiști. jn caz de egalitate, se va proceda la prelungirile regulamentare, iar dacă egalitatea persistă, se vor executa penalty-urile de departajare. Cele 64 de partide ale CM 2006 se vor disputa pe douăsprezece stadioane, majoritatea renovate sau chiar complet reconstruite. Finala va avea loc pe Stadionul Olympia, din Berlin, la data de 9 iulie 2006. Cupa Mondială (Foto: epa)

Primele două formații din fiecare grupă se vor califica în optimile de finală iile competiției

Germania Anglia Argentina Mexic Italia Brazilia Franța Spania
Costa Rica Paraguay Cote d'Ivoire Iran Ghana Croația Elveția Ucraina
Polonia Tr. Tobago Serbia Mgru Angola SUA Australia Coreea S. Tunisia
Ecuador Suedia Olanda Portugalia Cehia Japonia Togo A. Saudită

Mascota Goleo și Reinhold Beckmann (Foto: epa)

Stuttgart "GotthebOaimter

Staruri An trenorul Germaniei, Jiirgen Klinsmann, a făcut oficiile de gazdă față de marile staruri de altădată ale fotbalului mondial, brazilianul Pete și englezul Bobby Charlton.
(G.N.) (Foto; EPA)

învingător 8F1

Pele și Matthaus > intre invitați
Leipzig (MF) - Printre invitații speciali ai tra

gerii la sorți s-au aflat Pete și Matthaus. „El Rey” 
Pete (Edson Arantes do Nascimento), considerat 
drept cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, 
nu lipsește de la nici o festivitate a FIFA. Pete con
sideră că echipa Braziliei este favorita principală
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Goleo este mascota CM 2006Leipzig (G.N.) - Mascota Campionatului Mondial din Germania 2006 este simpaticul leu Goleo. Goleo a fost prezentat asistenței de la festivitatea tragerii la sorți de către Reinhold Beckmann, o vedetă de talk-show-uri a televiziunii germane. Mascota Goleo va fi prezentă la Weltmeister- schaft pe toată durata întrecerilor, fiind una din vedetele sigure ale evenimentului.
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Vâna ap. 1 cameră (01)

• vând cameră de cămin, zona Dacia, Deva, preț 
19X100 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.
• Deva, bdul. Decebal, decomandate, reparti
toare, gaz contorizat, gresie, faianță, etaj 6, 
lângă farmacie, preț 1,300 mid. lei, negociabil. 
Tel. 217413.
• etaj 1 plus 2 camere la parter, zona Magazinul

J
Tineretului, prelată pentru terasă completă, 

zator de bere 2 capete și răcitor, negociabil. 
1.0723/514133,218450,235570 după ora 19.

• 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.
• 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 UHacuhii, dec., contorizări, ocupabil 
imediat, preț 990 mii., neg., tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Bălcescu Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, 
contorizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc, 
preț 1,2 mid., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Progresul, et. intermediar, dec., multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat, ocupabil imediat, preț 95.000 RON, neg., 
tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• urgent, zona Al. Streiului, centrală termică, et. 
intermediar, dec., îmbunătățiri, preț 510 mii., 
neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• oferim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Gojdu, et 2, din cărămidă bine întreținut 
preț 850 mii., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• Ocaziei Uigent zona Al. Streiului, decoman
date, hol mare, central, etaj intermediar, 
centrală termică. Ocupabil imediat! Preț: 
37.000Ron. Tel: 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Scărișoara, semidecomandate, 
apometre, balcon, instalații sanitare noi, 
acoperit cu izolație italiană, preț 720 milioane lei.

el. 235208,0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
, zonă centra^ 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, modificat 
îmbunătățiri, apometre, repartitoare, balcon, 
bine întreținut ocupabil imediat, preț ă30 
milioane lei. Tel. 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000 SRL)
• in zorri 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 bnpăratul 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 
, np, 2 balcoane, parchet gresie, faianță, centrală 
termică, preț 1,35 mid. lei. Tel. 0745/253413, 
206003. (Ag. Mimason)
• ugent 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-lnvest)
• 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. Pref 110.000 Ron. Tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)
• urgent Deva, zona b-dul luliu Maniu, deco
mandate, st 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)
• urgent ap. 2 cam. AL Teilor, parter, centrală 
termică, gresie, faianță, parchet paluxat ușă din 
lemn la intrare. Preț 650 mii. Tel. 211075, 
0726/130557,0740/232043. (Mondial Casa)
• 2 cam, în circuit, B-dul. Dacia, gresie, faianță, 
parchet lamelar, contorizări, ușă schimbată, 
bloc de cărămidă Preț 750 mii. Tel. 211075, 
0726/130557,0740/232043. (Mondial Casa)

• urgent 2 cam., Gojdu etaj 3, bloc de cărămidă 
contorizări, repartitoare, parchet, ocupabil 
imediat Preț 850 mii. neg. Tel. 211075, 
0726/130557,0740/ 232043. (Mondial Casa)
• zona bduL Dacia, etaj 2, vedere in 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 neg, tel: 0723-251498,232808 (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, fără modificări, apometre, 
gaz 2 focuri, parchet, faianță baie. mare, 
interfon, vedere spre parc, preț 85.000 lei neg, 
tel. 0745-302200,232808. (Fiesta Nora)
• zona Decebal dec., 60 mp, balcon mare, etaj 2, 
fără modificări, parchet, contorizări, ocupabil 
imediat (liber), preț 112.000 lei, ușor neg, tel 
0723-251498,232808 (Fiesta Nora)
• zonă centrală dec, bloc tip vilă loc de parcare, 
balcon mare, termopane, 50 mp, zonă liniștită 
merită văzut, preț 125.000 lei, tel. 0788-165703, 
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 LHiaculu, dec, parter, vedere în 2 părți, 
ușă nouă, fără modificări, gresie, faianță, preț 
115.000 lei, tel. 0745-302200,232809. (Fiesta Nora)
• zona Decebal - Piața centrală, dec, etaj 1, 
centrală termică termopan, parchet, gresie, 
faianță boxă loc de parcare sigur, apartament 
bine întreținut, ideal pt. investiție,închiriere, preț 
130.000 lei, neg, tel 0723-251498 232808. (Fiesta 
Nora)
• zona Mâță parter, bloc de cărămidă parchet, 
apometre, gaz 2 focuri, interfon, ocupabil 
imediat, preț 100.000 lei, tel. 0723-251498 232808 
(Fiesta Nora)

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

Cumpăr ap.2 camere (04)

• zonă buiă, nu contează starea, de preferat et. 
intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• urgent Deva, zonă bună Plata imediat. Tel. 
215212. (Prima-lnvest)
■ zona: Ion Creangă, I.L.Caragiale, I.Maniu, 
parter, vedere la stradă cu/fără amenajări, se 
oferă preț bun cu plata pe Ioc chiar azi, urgent! 
Nu ezita, tel. 0723-251498, 0745-302200. (Fiesta 
Nora)

Vând ap. 3 camere (05)

• etaj 3, decomandate, centrală termică proprie, 
geamuri termopan, gresie, faianță finisaje 
moderne, Minerului, preț 30.000 euro, neg., tel. 
223400,0742/005228 0721/577366. (Casa Betania)
• foarte urgent et 3, zona Minerului, cu centrală 
termică în garanție, parchet laminat, gresie, 
faianță, ocupabil în timp scurt, preț 77.000 RON, 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Micul Dallas, de lux, et. 2, cu garaj și 
boxă suprafață mare, baie superamenajată (cu 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg., tel. 0745/253662. (Evrika)
• zona L Creangă et. 3, superamenajat și finisat, 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră 
preț 64.000 euro, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona G. Enescu, et. 1, 98 mp, bine împărțit, 
dec., hol mare central, gaz 2 focuri, parchet fără 
amenajări de ultimă oră preț 1,29 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Zamfirescu, et. 1, bloc de cărămidă 
centrală termică gresie, faianță ocupabil 
imediat. Preț: 129.000 RON. Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• 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 din4camere, centrală 
termică termopane, living, bucătărie modi
ficată foarte bine amenajat, etaj intermediar, 
preț 62.000 euro. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000 SRL)
• 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)

• 3 cam, dec, zona Magazinul Tineretului, etaj 
intermediar, parchet inclusiv în hol, vedere 
deosebită balcon 21 m, bine întreținut, 2 băi. 
Preț 42.000 euro. Tel. 211075, 0726/130557, 
0740/232043. (Mondial Casa)

• zona Dorobarți, bloc nou, etaj 3, dec., 98 mp, 
centrală termica, parchet, 2 băi, 2 balcoane, ușă 
nouă, vedere în 2 părți, foarte urgent. Preț 
142.000 lei neg, tel. 0723-251498,232 809. (Fiestâ 
Nora).
• zona Gojdu, etaj 2, bloc de cărămidă fără 
modificări, contorizări apă gaz, repartitoare de 
căldură balcon mare închis, bine întreținut, 
vedere în 2 părți, preț 118.000 lei, tel. 0723-251498 
232808 (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, balcon mare închis, centrală 
termică parchet bine întreținut în camere și 
holuri, gresie, faianță bucătărie modificata, 
ocupabil imediat, preț 135.000 lei, tel. 0745- 
302200,232808 (Fiesta Nora)
• zonă centrată - Piață 2 balcoane, etaj interme
diar, dec, parchet, vedere în 2 părți, apartament 
tip standard fără modificări, ocupabil imediat, 
preț 38000 euro neg, tel. 0723-251498,232808 
(Fiesta Nora)
• str. Bejan, etaj 1, gresie, faianță, 2 focuri de 
gaz, sau schimb cu 2 camere ori casă în 
Brănișcasau Șoimuș, preț 820.000.000 ROL, nego
ciabil, tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)

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

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• ocazie! Uigent et. 1, Zona Zamfirescu, deco
mandate, hol central, contorizări, 2 băi, 2 
balcoane, bine întreținut, ocupabil în 7 zile, st 95 
mp. Preț 155.000 RON. Tel. 211587,0745/253662. 
(Evrika) ■
• 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 buiă 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-taian)ăgresie.2băi-faianță gresie, 
centrală termică ocupabil imediat, zona Gojdu, 
preț 150.000 ron, negociabil. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• Deva, ultracentral 2 băi, 3 balcoane închise și 
încălzite, termopan integral, C.T., parchet stejar, 
mobilă bucătărie, interfon, etaj 8 din 8, lift, 
hidroizolație nouă. Preț 60.000 euro, neg. Tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)

Vând case, vile (13)

• în 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)

I
• zonă centrală P+l. 4 camere, 3 băi, 2 garaje, 
scară interioară gresie, faianță centrală 
termică grădină curte, st 350 mp, renovată la 
cheie, preț 4 mid. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000 SRL)
• in zona Casei de Cultură 3 camere, hol, baie, 
bucătărie, curte, garaj, grădină construcție 1970, 
solidă cu planșeu, suportă extindere, sc 146 mp, 
șt 535 mp, preț 115.000 euro, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)

• în zona Călugăreni, 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, 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, Mate noi, parchet lamelar, 
sobe de teracotă curte 600 mp, zona gării, preț 
100.000 ron, ocupabilă imediat Tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)
• casă de vacanță zonă pitorească la 20 km de 
Deva, fundație ae piatră, construcție din lemn, 
P+M, teren st. 5000 mp. Preț: 10.500 euro. Tel: 
211075,0747-779751,0726/130557.  (Mondial Casa)
• casă bătrânească în Deva, zona AL Vlaicu, 
teren st. 750 mp. Toate facilitățile. Preț; 53.000 
euro. Tel. 211075, 0726/130557, 0740/232043. 
(Mondial Casa)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

• 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 posibilități gaz, 
apă curentă preț 680 milioane lei, negociabil, sat 
Sântandrei. Tel. 236655, 0742/218376,
0252/392629.
• casă2 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)
• Mintia 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)
• Bulzești, 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)
• Mîhăilenl jud. Hunedoara st 1300 mp 
(teren+casă), utilități în zonă ideal pentru casă 
de vacanță Preț 9500 euro, neg. Tel. 0746-225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)

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 58.000 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)
• oferim 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 Gojdu, etaj intermediar, 47 mp, deco
mandate, parchet, bine întreținută preț 850 
milioane lei.) Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000 SRL)
• zona Eminescu, etaj intermediar, balcon 
închis, apometre, gaz contorizat, bine 
întreținută preț 550 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/985256.(Rocan 3000 SRL)
• modificată modem, contorizări, balcon, zona 
Miorița Preț: 73.000 Ron, neg. Tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)

• decomandate, contorizări, etaj intermediar, 
zona Dacia Preț: 45.000 Ron. Tel. 0740/126029.
• 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)
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vodafone

BRAD - Str. Republicii, nr. 11, Bl. 1, parter, Tel: 0254/612.683.
DEVA • Piața Victoriei, nr. 6, Tel: 0254,230.398 c»»umi
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 șt de servicii găsiri la dealeni Conner Vodafone
‘Manie nu conțin tocane în stocutes Ofenâ vaJafeia seatru pasă ia â ’ tterembne
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• confort 1, dec., suprafață de peste 35 mp, 
contorizări, b-dul Decebal, bl. 15, ocupabiiă 

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)
• zona Udo, etaj intermediar, dec., fără 
modificări, parchet, gresie, faianță vedere spre 
cetate, preț 75.000 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-
251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Măiățfiu Nou, dec., balcon închis, 
parchet, gresie, faianță ocupâbilă imediat, preț 
63.000 lei, tel. 0723-251498,232808. (Fiesta Nora)

Cumpăr garsoniere (20)

• 2300 mp teren intravilan in Deva, Str. Alunului, • "zm n, 3600 mp, în Băcia, toate facilitățile, 
zonă agrement case vacanță Tel. 227242. apă canalizare, gaz, curent, preț 5 euro mp, iară

intermediari. Tel. 0724/388452.

• In zonă liniștită de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata, imediat. Tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)
• uigent zona Decebal, exclus ultimul etaj. Ofer 
80.000 Ron. Tel. 0742/019418, (Prima-lnvest)

vând terenuri (21)

• 10parceteterena500mp,zonăCăprioaraTel. 
0254/211124.

http://www.quasar.ro
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Vă așteptăm la 
depozitul nostru:

TIMIȘOARA
Sir. ton fonesct! de la Brad nr 29
Tei,: 0256-^00774
Fax. 0256-400777
i n staitm @melinda‘. ro

Microcentrale murale "DEMltflD

• 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.
• intravian, intersecția Săntuhalm-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)

av«ian, Zăvoi, 3500 mp, 2 fronturi stradale, fs 
70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, neg., 
tel. 0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusi
ness)
• zona Dada, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• intravilan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
• intravilan, In zonă industrială, st 7860 mp, front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trafo la 150 metri, gpă curentă, în 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)
• intravilan, 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 DN7,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, tn zonă industrială (zona Macon), 
st 4280 mp, front stradal 30 m, toate facilitățile, 
preț 11 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
• intravilan, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228. (Casa Betania)

• intravian, 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, prețl7 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)
• intravilan st 605,9 mp, front stradal 22 m, PUZ 
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială, 
preț 18 euro/mp, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)

• In Deva, mai mfilte parcele, zonă rezidențială, 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ocazie! pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• zona SânUiakn, 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 buri, 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)
• zonăbwă 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 DH7, intravilan, 15.950 mp, cu fs 80 m, zorts 
fabrica de biciclete, preț 25 euro mp. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• zona N. Grigorescu, ioc 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 Bâlata, extravilan, 1200 mp, fs 7- 8 m, 
pretabil stupărie, preț 150 milioane lei, neg, Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• In zona Vulcan, 600 mp, PUZ aprobat zonă 
rezidențială fs 20 m, preț 19 euro mp. Tel. 20E003. 
(Ag. Mimason)
•la șosea, cu loc de casă toate facilitățile. Preț: 
15.000 euro, neg. Tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• intravilan zona Zăvoi, st 600 mp., fs. 40 m, 
ideal construcție casă toate facilitățile. Preț: 40 
euro/mp.Tel: 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)

Demrad Standard

‘Cumpără o microcentraiă 

murala Demrad și primești în

CADOU
un radiator Ekorad 

(dimensiune 22x600x800)

• puteri termice de 20, 24, 30 kW
• versiune basic și digital
• aprindere electronică și modulare automată a arzătorului
• cu tiraj natural sau forțat
• compact, dimensiuni reduse
» posibilitatea de conectare la calculator
• compatibil cu sisteme de automatizare
• posibilitate de conectare la termostat de cameră, 

sondă exterioară și unitate de control la distanță
• versiunea basic cu afișaj LED
• versiunea digitală cu afișaj LCD, pentru

vizualizarea defecțiunilor

• vană cu 3 căi motorizată
• posibilitate de legare în cascadă
• sistem anti-blocare pompă
• protecție contra înghețului
• filtru EMC
• silențios
• instalare ușoară
• certificate CE, ISC!R, UK Certelec, Rostest

Cea mai mare rețea de magazine electronice, electrocasnice ;i 
IT&C din România angajează pentru magazinul din 
Hunedoara, personal pentru următoarele posturi:

Condiții:
• studii medii/superioare tehnice/economice;
• cunoștințe operare calculator:
• domiciliul în Hunedoara;

Se oferă: (
■ pachet salarial motivant;
• lucrul in cadrul unei echipe dinamicei
• posibilitatea formării unei cariere fntr-un domeniu

cu o dezvoltare continuă;
• siguranța ce o conferă lucrul In cadrul unei companii de succes, 

renumită pe plan național;
• pachet salarial motivant;
• cursuri de formare profesională și dezvoltare a abilităților interpersonale;

Vă rugam să trimiteti CV și scrisoare de intenție la fax: 021 319 99 39 
in atenția Adina Olteanu sau e-maii: adina.olteanu@bucuresti.altex.ro

itâMATROL vă oferă

Activitate sexuală de lungă durată 
Satisfacție sexuală completă
Prematrol™ pentru bărbați este un produs fabricat în SUA, 
care oferă ajutor natural împotriva ejaculării premature.
Se administrează I-2 comprimate cu 45-60 de minute înainte de activitate 

sexuală, sau zilnic pentru un rezultat optim.

Preț promoțional în limita stocului! 
pentru I cutie (60 de comprimate): 149 RON/cutie 
pentru 2 cutii sau mai multe: 129 RON/cutie

Prematrol ” este un tupicmant nutrttw ;i se eliberează fără prescripție medicalS Se nacomandă citirea cu atenție a 
praapecmlui Dacă apar marufutăn neplâcute Adresați-vă miadkuliii sau fMtnac fotului.

Informații și comandă 
țel cu robot: 0366 iO 33 33 (tarif normal) 

internet: http://www.prematrol.ro 
e-mail: comanda@prematrol.ro

(3
45

51
) 

v 
(3

01
23

)

mailto:adina.olteanu@bucuresti.altex.ro
http://www.prematrol.ro
mailto:comanda@prematrol.ro


luni, 12 decembrie 2005 U8ER MICĂ PUBLICITATE /li

• intravilan, zona vis-a-vis de Petrom, 
Sîntuhalm, st 2250 mp, apă. gaz, curent, 2 
drumuri de acces. Preț: 9 euro/mp. Tel: 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• intravilan, Zăvoi, Sadoveanu, st 1500 mp, fs 13 
m, acces auto, gaz, apă, curent ideal construcție 
casă. Preț: 35 euro/mp, neg. Tel: 211075; 
0740/232043; 0726/130557. (Mondial Casa)
• intravilan, zona Almașu Sec, st 2200 mp, fs 30 
m, curent apă, gaz în apropiere. Preț: 4 euro/mp. 
Tel: 211075,0745/666447,0726/130557. (Mondial 
Casa)

Cumpăr teren (22)

• extravilan, arabă, irwiim 5 ha, maximum 
50 km de Deva ți intravilan, exclus peste 
linie, cu toate facilitățile, ofer prețul pidei. 
TeL 0724/392853,0744/543238,0254/225493.

• Rapolt, împrejurimi, 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)
• teren kitravian pe DN7. Sântuhalm. Ofer prețul 
pieței. Tel. 211075, 0747/779751, 0726/130557. 
(Mondial Casa)
• se caută urgent teren la DN 7, între Deva - 
Zam, suprafața, minim 10.000 mp, cu deschidere 
mare la DN, minnim 60 m, pt parcare, se oferă 
prețul pieței, tel. 0723-251498, 232808. (Fiesta 
Nora)
• extravilan, arabil, oriunde în județul Hune
doara sau în România, cu suprafața minimă de 
10 ha. tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• extravilan, situat între Deva si Hunedoara, st 
între 2000 și 4000 mp, ofer prețul pieței, tel. 0746- 

225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• cunpăr teren intravilan (minim 1000 mp) sau 
spațiu comercial (500 mp), Deva, situate pe DN 7, 
între gară și sediul Volvo, ofer prețul pieței, tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)

Vând spații comerciale (25)

• parter,decomandate, pentru birouri sau cabi
nete, centrală termică, amenajat, fără asociație 
de locatari, vedere în 2 părți, scurgere separată, 
zona gării, Deva TeL 220211,217888.

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

• zona 22 Decembrie, st 210 mp, termopane, aer 
; condiționat, grup sanitar, tavane false, acces din

două părți, vad foarte bun, preț vânzare 250.000 
euro fix. TeL 235208, 0724/620358. (Rocan 3000 
SRL)

Vinzi 
Cumperi 
închiriezi 
Schimbi
Cauți “

op

• 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 Sala Sporturilor, 30 mp, amenajat, 
convector, liber, preț 650 milioane lei, neg. TeL 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• zona Poliția Județ, 35 mp, amenajat, 
funcționabil de 10 ani, vad foarte bun, preț38.000 
euro, neg. Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)

Imobile chirii (29)

• București, garsonieră nemobilată semimo- 
bilată, mobilată confort 1, decomandată 
telefon, lift, curată liniște, soare, metrou, 
central, solicitată pentru închiriere termen lung, 
intelectual, nefumător. TeL Deva, 0254/223451.

• ofer spre închiriere garsonieră in Deva, zona 
Ștrand, utilată mobilată, preț 60 euro/lună 
negociabil. TeL 0740/956234.
• P+ă 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, zona I. Creangă preț 15- 
20 euro/mp, neg., tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)

• ofer sp^iu 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 
modern 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) mobil at, pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrikâ)

• 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)mobi I at, preturi diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)

• zona Măiăști, garsonieră etaj intermediar, 
termopane, cu îmbunătățiri, contorizări, 
mobilată ocupabilă imediat, preț 100 euro/lună 
TeL 235208,0724/620358. (Rocan 3000 SRL)

• Hală pentru depozitare, zona M. Eminescu 
(fosta fabrică de mobilă), st. 120 mp, apă 
trifazic, înălțime 4,80 m, acces Tir, parcare, preț 5 
euro mp plus tva, negociabil. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000SRL)

• In cartier Dacia, 25 mp, amenajat frumos, 
gresie integral, contorizări, pretabil cabinet, 
internet, birouri, ocupabil din 1 decembrie 2005, 
preț 150 euro/lună. Tel. 0745/640725. (Ag. 
Mimason)
• pe DN 7, cu acces direct, 70 mp, gresie, grup 
sanitar, centrală termică, termopan, pretabil 
cabinet sediu, depozit preț 450 euro/lună, neg. 
Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)
• în 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 preteițioți apartament 3 camere, dec., 
cu garaj sub bloc, in Deva, Cuza Vodă, preț 450 
euro, neg. Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)
• închiriez in regim hotelier camere în vilă, 
saună, mic dejun inclus. Preț: 200 Ron/zi. (Prima- 
lnvest)
• închiriez sp. comercial, st 75 mp, zonă bună. 
Preț: 250 euro. Tel. 0740/210780. (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 in regim hotelier cameră mobilată 
Deva, cu baie și Tv, centrală termică Preț: 70 
Ron/zi. Tel: 0722/564004. (Prima-lnvest)
• 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/lună Tel. 0740/013971. (Garant Consulting)

• apartament 4 camere, zona Dorobanți, 
mobilat și utilat modern, centrală termică preț
350 euro/lună Tel. 0740/013971. (Garant 
Consulting)
• garsoniere, zona Dorobanți și Kogălniceanu, 
mobilate, utilate, dec., etaj 2. Preț 100 euro. Tel 
211075 , 0726/130557, 0747/779751. (Mondial 
Casa)
• garsonieră, zona Eminescu, mobilată utilată 
contorizări, etaj intermediar. Preț 100 euro. Tel. 
211075, 0745/666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
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Școlar Deva, 
cu sediul în str. Prelungirea 

Oituz, nr. 8, telefon 
0254/220736, organizează 
concurs pentru ocuparea 

postului de îngrijitor curățenie.
Condiții de participare: 

vechime în muncă - 
minimum 2 ani.

Str. Independenței nr. 24, Tel: 0359.427.370/ 0359.427.369, e-mail: cgoradea@cg-gc.ro 
www.cg-gc.ro 0722.55.77.99 www.gsm4all.ro
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- Instalații recepție fără abonament
- Toată gama de produse PANASONIC: audio, video, foto.

La cele mai avantajoase prețuri prin Devasat Shop, 
str. Avram lancu, bi. H1. Tel. 216,196.

(34471)

Relații în vederea depunerii 
dosarelor la sediul unității, 

tel. 0254/220736.
(35941)

Casa Județeană de Pensii a Jud. Hunedoaraîn atenția angajatorilor, plătitori ai indemnizației pentru creșterea copilului
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 148/2005 
privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, publicată în Moni
torul Oficial al României, partea I, nr.1008 din 14.11.2005, se poate solicita și 
încasa indemnizația aferentă lunii decembrie 2005 în cursul lunii decembrie 
2005 dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Legea nr.19/2000.
Referatul agentului economic (anexa nr 1), însoțit de actele justificative, poate 
fi depus la Casa Județeană de Pensii Hunedoara Deva, până cel târziu la data 
de 16.12.2005.
începând cu data de 01.01.2006, indemnizația pentru creșterea copilului, 
stabilită conform Legii nr.19/2000, se va achita pe baza dosarelor depuse la 
direcțile de muncă, solidaritate socială și familie (model de adeverință - Anexa 
nr.2 din Ordonanța de Urgență nr.148/2005). (35816)

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central 

Tel: 230.630,233.170, 233.180 
Fax: 224.550,
www.simal.ro,slmal0smart.ro
Mobilier de apartament,*
— ...... Mobilier de birou,
uși PORTA —-----------------
— Tapițerii, Camere de

tineret
(33380)

• ap. 2 cam., mobilat, utilat, zona Gojdu, etaj 2, 
contorizări. Preț 100 euro. Tel. 211075, 
0726/130557,0745/666447. (Mondial Casa)

• apartament 2 camere semimobilat, aragaz, 
frigider, contorizări, etaj 1, zona licee, pe termen 
lung, preț: 80 euro/lună, tel. 0723-251498,0745- 
302200. (Fiesta Nora)

• apartament 2 camere, zona Decebal, etaj 2, 
dec., vedere la bulevard, centrală termică 
recent amenajat, parchet, gresie, faianță 
aragaz, frigider, ideal pt. locuit, sediu firmă 
birouri, preț 250 euro/lună neg., pe termen lung, 
tel. 0723-251498 232808. (Fiesta Nora)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând schiuri Rossignol cu legături Salomon, 
pentru copii (1,40; 1,50 m și adulți 1,70 m), preț 
negociabil. TeL 233084.

SC EUROCONSULT SRL ARAD - FILIALA DEVA
LICHIDATOR AL S.C. ROM BUSINESS OIL S.R.L. Deva - ÎN FALIMENT 

ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII URMĂTOARELOR 
BUNURI DIN PATRIMONIUL

SC ROM BUSINESS OIL S.R.L.:
Autotren transport produse petroliere: 36.000 ROI\1 + TVA 

Licitația va avea loc în data de 11 ianuarie 2006, ora 13, la sediul 
lichidatorului din Deva,

str. M. Kogălniceanu, nr. 4, cam. 18, et. 1, jud. Hunedoara, 
în caz de neadjudecare, licitația se

va relua în datele de 13 și 16 ianuarie 2006, la aceeași oră. 
Informații privind achiziționarea caietului de sarcini și 

detalii despre bunuri se obțin
la sediul lichidatorului sau la tel.. 0254/231.279 sau 0745/327.932. CC 

iT 
iD
I'D

HYPERMARKET TRIDENT 
DEVA

ANGAJEAZĂ
■ șef raion
■ lucrător comercial

Informații suplimentare la telefon 0726/111245.

Auto românești (36)

• vând Dada 1310, af 1986, RT iulie 2006,5 trepte, 
preț 800 euro, negociabil. Relații Fizeș, nr. 56, 
comuna Băița, tel. 0727/374838.

Auto străine (37)

• vând VW Passat, af 1979, persoană fizică preț 
negociabil. Tel. 0747/223733.

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

Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria 

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

• vând motostivuitor UMT 3,5 tone, RK, preț
negociabil. Tel. 0727/960735,0747/627526.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

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 piese Aro 224 D, punte spate cu butuc, 
chiulasă cu supape, rotor stator, electromotor, 
pompă injecție, faruri mari rotunde, casetă 
direcție etc. Tel. 0746/120889, 0721/079491, 
219413,0745/050659.

• vând brad de Crăciun, 2,5 m, coroană bogată
preț avantajos, Deva. Tel. 0720/670305, 
0740/850728. .
• 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 porumb știuleți, cantitate mare. Tel. 
0724/243419,0722/417131.

instrumente muzicale (60)

Garaje (43)

• vând garaj proprietate (teren aferent) sau 
închiriez, în Deva. Gojdu, str. Cernei. Tel. 
0744/603581.

Mobilier și interioare (47)

• vând foarte ieftin mobilăfumirnuc: bibliotecă 
masă 6 scaune tapițate, recamier, oglindă cuier 
fier forjat, dulap, preț 100 ron, bucata. Tel. 
221328,0744/705595.
• vând pătut din lemn masiv, pentru copil. TeL 
212180.
• vând, un fotoliu foarte frumos piele maro, 
potrivit pentru living, preț 290 ron. TeL 212117, 
232452.

■ vând orță Roland E15, putere 2 x 5 w, difu
zoare încorporate, secție ritmică, acompania
ment, excelente, brass, strings și efecte exce
lente, convenabil, Tel. 0747/223733.
• vând vioară 3/4, în cutie, cu arcuș, stare bună 
Preț 250 RON. Tel. 0720/400422.
• vând pian Jakob Czapka John Jahare 1842 
Wien, placă bronz, corzi încrucișate, cu coadă 
stare foarte bună preț foarte avantajos. Tel. 
611145.

Altele (61)

• cumpăr og.; și coame (nu sistem patent sau 
solzi). TeL 26065

Prestări servicii (72)

Televizoare (48)

• vând tv Panasonic și amplificator Pioneer și 
Sony. Tel. 0745/253413.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând antenă de satelit digitală cu abonament 
sau fără abonament, preț 550 ron. Tel. 
0743/817519.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând haine de blană naturală, noi, import 
Italia, model elegant, gen mantou, culoare maro 
brun și gri grafit, mărime 44 • 50. TeL 
0741/078785.

Prestări servicii (72)

• decorațiuni interioare de sărbători, la domi
ciliu sau restaurante, ghirlande, coronițe, orna
mente etc., preț convenabil. Tel. 0720/743834.
• mamă a doi copii, serioasă căsătorită 
efectuez menaj și alte munci gospodărești 
numai la familii serioase, ofer și rog seriozitate. 
Tel. 218597, după ora 21,30 Și 0723/851439.

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

• prestări servicii la domiciliul clientului: elec- 
trocasnice, audio - video, mobilă suspendată, 
aplice, instalații electrice, yale, antene, sonerii, 
etc. Tel. 0746/120889, 0721/079491, 219413, 
0745/050659.

• întocmesc documentația bancară, 
necesară pentru încasarea primei de la 
stat, dată în baza Legii 541/2002. Tel. 
0746/054005.

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

mailto:cgoradea@cg-gc.ro
http://www.cg-gc.ro
http://www.gsm4all.ro
slmal0smart.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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S-au decernat premiile Nobel
•Arestați. Patru italieni care se ocupau de întreținerea.fântânii Trevi <jin Roma - unde turiștii aruncau zilnic monede - au fost arestați pentru că își însușeau această mică avere. ■ Dramaturgul Harold 

Pinter a lipsit de la 
decernarea Premiului 
Nobel pentru literatură.

Trupa U2f premiată
Londra (MF) - U2 a primit premiul „Ambassador of Conscience 2005” (Ambasador al Conștiinței) pentru activitatea sa din ultimii 21 de ani, timp în care muzica și lupta pentru drepturile omului au făcut împreună parte din mesajul trupei irlandeze. Membrii U2 se află în prezent în America, în cadrul turneului internațional „Vertigo”.„Trupa a reușit să combine foarte bine mesajulmuzicii cu cel al luptei pentru drepturile și demnitatea umană”, a declarat Irene Khan, secretarul general al Amnesty International.Solistul trupei U2, Bono, este respectat pentru campaniile sale privind ștergerea datoriilor țărilor sărace și pentru implicarea sa în lupta pentru drepturile omului.

Stockholm (MF) - Directorul AIEA, Mohamed ElBaradei, căruia i-a fost înmânat sâmbătă premiul Nobel pentru Pace, a pledat, la 60 de ani de la atacul nuclear de la Hiroshima, pentru o lume fără arme atomice și a invitat puterile nucleare să dea

ElBaradei (Foto: epa)

Nu era vinovatV Washington (MF) - Robert Clark, un afro-ame- rican de 45 de ani, condamnat pentru viol în urmă cu 24 de ani, a fost eliberat din închisoare săptămâna aceasta, după ce testele ADN au demonstrat că nu era vinovat de faptele pentru care a fost introdus în detenție.„Mulțumesc lui Dumnezeu, s-a terminat!”, a exclamat el, după ce a fost anunțat că va fi eliberat. „Mă bucur că- mi voi revedea familia”, a spus el vineri. „Totul îmi pare ireal. Ieri, când am ieșit din închisoare nu mi-a venit să cred”, a adăugat el, vizibil emoționat. El a fost închis la vârsta de 21 de ani pentru viol și răpire, acte comise în 1981.

Pentru 
urși
Sofia (MF) - Bulgaria 
și Grecia au inaugu
rat vineri al doilea 
punct comun de tre
cere a frontierei, 
construit într-un tu
nel, pentru a menaja 
urșii din regiunea 
Munților Rhodopi. 
Tunelul a fost săpat 
la cererea organi
zațiilor ecologiste ele
ne, îngrijorate că tra
ficul rutier i-ar fi per
turbat pe cei circa 15 
urși care trăiesc în re
giunea Munților Rho
dopi. Președintele 
bulgar, Gheorghi 
Păn/anov, și omo
logul său elen, Karo- 
los Papoulias, au par
curs simbolic, pe jos, 
cei 447 de metri ai 
„Tunelului prieteniei 
bulgaro-elene".

Miss Islanda este Miss World
Beijing (MF) - Miss Islanda, Unnur Birna Vilhjalmsdottir, o studentă de 21 de ani care lucrează cu jumătate de normă în poliție, a devenit sâmbătă Miss World 2005.Finala concursului internațional de frumusețe a avut loc într-o stațiune din partea sudică a Chinei, Sanya. Miss Islanda a fost urmată în clasament de Miss Mexic, Dafne Molina Lona, și Miss Puerto Rico, Ingrid Marie Rivera Santos.Câștigătoarea studiază dreptul și antropologia la univer
Explozii în apropierea Londrei

Puiul de elefant s-a născut sâmbătă, la Biblical Zoo din Ierusalim. Cântărește 90 de kilograme și este puiul femelei Tamar. (Foto: epa)

■ Ieri s-au produs 
explozii la un depozit de 
carburant din apropiere 
de aeroportul Luton.

Londra (MF) - Exploziile produse ieri dimineață la depozitul din Buncefield, la 40 kilometri nord de Londra, s-au soldat cu 39 de răniți, dintre care patru grav, a anunțat șeful poliției din Hertfordshire. Ele au fost urmate de un uriaș incendiu, care încă mai ardea după aproape patru ore de la deflagrații.Comisarul Frank Whiteley a reafirmat că, în acest stadiu, „totul indică faptul că a fost vorba despre un accident” și a anunțat că unele
Accident aviatic soldat cu 103 morți

Prințul Charles, interogat
Londra (MF) - Prințul Charles a fost interogat oficial de detectivii de la Scotland Yard în cadrul anchetei menite să afle adevărul despre moartea Prințesei Diana, survenită într-un accident de mașină la Paris, în 1997, scrie The Sunday Times.Interogatoriul a fost realizat de Lordul Stevens, fost comisar al poliției metropolitane, și a avut loc săptămâna trecută la Clarence House. Discuția oficială a durat câteva ore, timp în care Charles a răspuns la întrebări legate de moartea fostei sale soții.Purtătorii de cuvânt ai prințului au refuzat să dea detalii despre discuția respectivă. Steyens plănuia să îl interogheze pe Charles în privința reacției sale bizare la acuzația că ar fi făcut parte din complotul care a dus la moartea prințesei de Wales. Interogarea Prințului Charles face parte din etapa finală a anchetei britanice.

■ Uri avion s-a prăbușit 
sâmbătă, în flăcări, pe 
aeroportul Port Harcourt 
din Nigeria.Lagos (MF) - Un avion de tip DC-9 s-a prăbușit sâmbătă, în flăcări, pe aeroportul Port Harcourt din sudul Nigeriei, iar 103 persoane - majoritatea elevi - și-au pierdut viața și șapte au supraviețuit. Cauzele 

un exemplu, renunțând la acest tip de arsenal.ElBaradei, împreună cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică pe care o conduce, a primit premiul de la președintele Comitetului Nobel, Ole Mjoes, în cadrul unei ceremonii la care a asistat familia regală norvegiană, dar și vedete precum Salma Hayek, Julianne Moore și Bob Geldof.Dramaturgului britanic Harold Pinter (75 ani) i s-a decernat, în absență, Premiul Nobel pentru literatură, dar o înregistrare în care scriitorul îi ataca pe George W. Bush și pe Tony Blair a fost proiectată pe un ecran măre la academia din Stockholm. Harold Pinter se recuperează după un cancer la esofag. Premiul a fost ridicat în numele dramaturgului de editorul său, Stephen Page.Tot sâmbătă s-au înmânat premiile Nobel pentru economie, fizică, chimie, medicină și psihologie.
sitate. Ea s-a născut în capitala Islandei, Reykjavik, și spune că îi place să facă drumeții și să cânte la pian. Motto-ul ei: „Ești ceea ce faci”.

Miss World, încoronată (Foto: epa)

Fumul gros se ridică deasupra orașuluiclădiri din zona depozitului au fost avariate. Depozitul este situat la circa 15 kilometri distanță de aeroportul londonez Luton. El alimenta cu carburant acest aeroport, 
accidentului nu au fost confirmate de surse oficiale, deocamdată.Potrivit martorilor oculari și ai unor responsabili, aeronava, care venea de la Abuja, a ratat pista de aterizare, în condiții meteorologice nefavorabile, de furtună. Există păreri potrivit cărora avionul ar fi fost lovit de trăsnet.Guvernatorul statului Rivers, Peter Odili, s-a deplasat

precum și aeroportul Heathrow.
Rezerve suficienteSeria de explozii nu va avea ca efect reducerea re
personal la locul catastrofei și a calificat accidentul drept „cea mai mare tragedie produsă vreodată în statul Rivers”.Responsabili ai aeroportului au declarat că au apărut flăcări atunci când avionul era încă la 40-50. de metri distanță de sol. Potrivit acestora, benzina stocată în rezervoarele avionului, aflate în aripi, ar fi luat foc după ce avionul a fost lovit de trăsnet. 

zervelor de combustibili pentru autovehicule și aeronave, potrivit purtătorului de cuvânt al companiei petroliere British Petroleum. Depozitul de la Buncefield este unul dintre cele mai mari terminale de distribuție operate de compania Total, iar compania Texaco este coproprietar âl acestuia.Populația care locuiește în apropiere a fost evacuată. Multe case au fost avariate. Unii localnici au declarat că au fost dărâmate clădiri, iar acoperișurile caselor au fost smulse. Ușile de la intrarea în locuințe au fost curbate de suflul exploziei, pereții au crăpat, iar ferestrele s-au făcut țăndări.

Boeing pe șosea (Foto: epa)

în intersecțieChicago - Un avion Boeing 737 al companiei Southwest Airlines a aterizat vineri într- o intersecție aglomerată în apropierea orașului Chicago. Avionul, care sosea de la Baltimore, a avut probleme din cauza unei furtuni de zăpadă, intrând în coliziune cu mai multe mașini. Un băiat în vârstă de șase ani a decedat. Sâmbătă muncitorii încercau să mute avionul.


