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Cerul va fi acoperit. Sunt posibile nin-

dimineața la prânz seara

112- testat pe polițiști

621? ~

Alegătorii irakieni vor vota joi, a treia 
oară m decurs de un an, pentru desemnarea 
membrilor Parlamentului ce va avea drept 
misiune restabilirea suveranității complete 
a țării, relatează AFP. (Foto: epa)

■ Prin apelul de urgen
ță 112a fost testat, 
ieri, timpul de reacție 
al polițiștilor.

Deva (M.T.) - în trei orașe 
din județ, polițiști ai IPJ Hu
nedoara au testat timpul de 
reacție al colegilor din terito

• Telecabina. Prețul biletelor de călătorie 
la telecabina de pe Dealul Cetății Deva va 
crește de la 1 ianuarie, potrivit unei
hotărâri adoptate de Consiliul Local. Astfel, 
pentru o călătorie dus-întors, adulții vor 
plăti 5 lei (50.000 lei vechi), pensionarii vor 
achita 3 lei (30.000 lei vechi), iar copiii 2 lei 
(20.000 lei vechi). (M.S.)

Valentina Elisei, fosta jucă
toare a U. Remin Deva, a fost 
golghetera naționalei României 
în partida câștigată, ieri, de 
tricolore în fața Germaniei la 
Campionatul Mondial din Ru
sia. După acest succes român
cele s-au calificat în semifi
nalele competiției, /p.7 (Foto: epaj

Distrugeri de muniție
Deva (D.I.) - Primăria Deva aduce la cu

noștința locuitorilor că în zilele de 14 și 15" 
decembrie, între orele 09.00 - 14.00, Unitatea 
Militară 01719 va efectua lucrări de dis
trugeri de muniție în poligonul de pe Dealul 
Paiului, din apropierea localității. Populația 
este prevenită asupra pericolului la care se 
expune dacă pătrunde în perimetrul poli
gonului pe timpul executării lucrărilor.

Obligațiunile salvează bugetul
fanții mai multor bănci, intere-
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■ Prin lansarea de o- 
bligațiuni se obțin a- 
vantaje de 45 de mili
arde de lei.

Deva (D.I.) - Mircea Moloț, 
președintele CJ Hunedoara a 
afirmat ieri că raportul comi
siei de negociere a CJ, pentru 
contractarea unui împrumut 
sau emiterea de obligațiuni, a 

riu prin apelul de urgență 
112. Primii polițiști testați au 
fost cei din Simeria, unde se
cretara, liceului „Anghel Sa- 
ligny” a sunat, la ora 14:30, la 
.112 și a anunțat că în cămi
nul școlii, câțiva băieți se bat. 
Timp de cinci minute, secre
tara a furnizat dispecerului 
date despre locație. Polițiștii 

fost finalizat. „Raportul va fi 
prezentat în ședința de con
siliu din data de 20 decembrie 
și, după cum se cunoaște, în 
urma discuțiilor cu reprezen
tanții băncilor, s-a ajuns la 
concluzia că obligațiunile sunt 
mai avantajoase. Mai precis se 
vor realiza economii în va
loare de aproximativ 45 de mi
liarde de lei. Mai mult, deja 
am fost contactați de reprezen- 

au ajuns în patru minute și 30 
de secunde. La fel au decurs 
lucrurile și la Călan și Deva, 
fără ca polițiștii să știe că simt 
testați. Cei care au ajuns mai 
greu au fost polițiștii deveni, 
cărora li s-a spus că în Liceul 
„Ion Mincu” au pătruns patru 
persoane străine, care au in
trat în conflict cu elevii de la 

sate să cumpere obligațiu
nile”, a spus Moloț. Potrivit 
aceleiași surse, începând eu 
luna aprilie, chică vremea o va 
permite, vor fi demarate lucră
rile la toate obiectivele avute 
în vedere. Este vorba despre 
aeroportul de la Săulești, dru
mul pe patru benzi Sântuhalm 
- Hunedoara și modernizarea 
unor drumuri județene, /p.6 

seral. „A fost o situație ipo
tetică, ce a vizat timpul de re
acție al polițiștilor și apreciez 
că s-au descurcat bine. în ur
ma situațiilor de violență în 
școli din țară, am suplimentat 
efectivele în zonele școlilor”, 
declară șeful Ordinii Publice 
din cadrul IPJ Hunedoara, 
Dorin Martin.

SAPARD
Deva (C.P.) - Direcția 

pentru Agricultură și 
Dezvoltare Rurală Hune
doara va organiza mâine 
o întrunire cu potențialii 
beneficiari ai programu
lui SAPARD pentru fer
me de porci. întrunirea 
se va desfășura la sediul 
din Deva al DADR, cu în
cepere de la ora 14.

Inflație și prețuri
Rata inflației a urcat în luna noiembrie la 1,2% - față 
de 0,9% în octombrie. Rata analizată a inflației 
(noiembrie 2004 - noiembrie 2005) s-a cifrat la 8,7%.

Lipsa de oxigen 
i-a provocat moartea

O1 ■>«l' i1 S J

Scumpiri:

Energia termică

Cartofi

Grației Cuvântul liber, sursa- Institutul Național de Statistica (INS)

■ Un bărbat de 61 de 
ani a fost găsit, ieri 
dimineață, mort în 
casă, de către fiul său.

Deva (M.T.) - Temperatura 
foarte ridicată din cameră și 
lipsa acută de oxigen au dus 
la moartea unui bărbat de 61 
de ani, din Deva. Tragicul eve
niment s-a petrecut ieri dimi
neață, în jurul orei 8:15. Fiul 
lui R.J., a intrat în camera 
bărbatului si l-a eăsit mort.

iar în cameră era o căldură in
fernală. Speriat, a anunțat Po
liția Municipiului Deva. A- 
junși la fața locului, polițiștii, 
din primele verificări, au sta
bilit că decesul bărbatului a 
survenit din cauza lipsei acute 
de oxigen, din cameră. Corpul 
neînsuflețit al bărbatului nu 
prezenta urme de violență, iar 
în continuare, oamenii legii 
efectuează cercetări pentru a 
stabili cu exactitate împre
jurările în care acesta și-a 
nierdut viata.

uoua clase terminale ale Colegiului Tehnic „Hermes” 
din Petroșani au participat la cursuri de inițiere, în 
rea zî rea actelor de prezentare antreprenorială, realizate 
de Asociația „Teseract” Deva. - (Foto: ina Jurcone)
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• Atentate dejucate. Poliția britanică a 
dejucat trei comploturi de atentate în Marea 
Britanie după atacurile eșuate din 21 iulie 
de la Londra, a anunțat șeful Scotland Yard, 
lan Blair. El a reluat avertismentul privind 
comiterea de noi atentate în Marea Britanie, 
inclusiv atentate sinucigașe.

Constantinescu, audiat la CNSAS

Noi declarații 
vehemente

Teheran (MF) - Preșe
dintele iranian, Mah
mud Ahmadinejad, și-a 
reluat, luni, declarațiile 
controversate Ia adresa 
Israelului, afirmând că 
„lumea este pe punctul 
de a se schimba” din ca
uza conflictului israelo- 
palestinian. Puterile oc
cidentale „știu că orice 
schimbare din Palestina 
va modifica ordinea po
litică, economică și cul
turală mondială, de ace
ea susțin actele cele mai 
josnice ale i gimului 
sionist”, a declarat Ah- 
madenejad. Ahmadine
jad și-a reluat afirmații
le de miercuri, punând 
la îndoială realitatea 
Holocaustului și suge- 
rându-le europenilor ca, 

< dacă se simt responsa
bili pentru acesta, să-și 
ispășească greșeala pri
mind pe teritoriul lor 
statul Israel.

George W. Bush
(Foto: EPA)

Bush 
acuză 
Iranul
PhiadetHa (MF)- 
Președintele ameri
can, George W. 
Bush, a acuzat Iranul 
că se implică activ fri 
„sabotarea” procesu
lui democratic din 
Irak. „Vecinul dinspre 
est al Irakului - Iranul 
- se implică activ In 
sabotarea unui Irak 
liber. Iranul nu vrea 
ca democrația să re
ușească fri Irak pen
tru că un Irak liber a- 
menință legitimitatea 
teocrației de opresiu
ne instaurată în 
Iran", a spus Bush. 
„Majoritatea irakie
nilor nu vor să trăias
că în regimul unei 
teocrații după mode
lul iranian și nu vor 
ca Siria să permită 
pătrunderea în Irglca 
uagașUot^ax^fer 
Care transportă bom
be", a conchis Bush.

Mahmud Ahmadinejad
(Foto: EPA)

30.000 de civili morți 
în războiul din Irak

Philadelphia (MF) - Președintele ameri
can, George W. Bush, a declarat, luni, că 
30.000 de civili irakieni au' fost uciși înce
pând din momentul invadării țării, în mar
tie 2003. „Aș spune că circa 30.000 au murit 
în urma intervenției inițiale și a violențelor 
care au urmat”, a afirmat președintele, 
răspunzând unei întrebări care i-a fost 
adresată în timpul unui discurs ținut la 
Philadelphia, statul Pennsylvania, referitor 
la strategia americană în Irak.

„Am pierdut circa 2.140 dintre militarii 
noștri”, a adăugat președintele american.

■ Emil Constantinescu: 
Am dovezi în privința 
colaborării lui Traian 
Băsescu cu Securitatea.

București (MF) - Fostul pre
ședinte Emil Constantinescu 
a fost audiat ieri la CNSAS 
și a prezentat dovezile pe care 
susține că le are privind cola
borarea lui Traian Băsescu cu 
Securitatea, el oferind și nu
mele unor persoane care ar 
trebui să fie audiate, iar re
prezentanții Colegiului Națio
nal pentru Studierea Arhive
lor Securității au spus că vor 
relua cercetările pe această

candidați în Irak
Bagdad (MF) - Alegătorii 

irakieni votează joi pentru a-i 
desemna, dintr-un total de 
7.000 de candidați, pe cei 275 
de deputați care vor forma 
primul Parlament cu un man
dat de patru ani. Scrutinul es
te organizat de Comisia Elec
torală independentă, cu asis
tență din partea ONU.

Numărul alegătorilor în
scriși pe liste este de 
15.544.428, dintre care aproxi
mativ 4.000.000 numai la Bag
dad, ei urmând să voteze în 
provinciile de reședință.

temă. „Am prezentat o cerere 
adresată CNSAS pentru a re
lua investigațiile legate de co
li....................... . ......................
Am prezentat o 
cerere pentru a 
relua inrestigatii/e 
legate cte colabo
rarea lui Băsesca 
cu fosta Securi 
tete.

................................................ II 
laborarea lui Băsescu cu fos
ta Securitate. Le-am lăsat co
piile unor documente, precum 
și o listă de documente care 
ar fi trebuit să fie la CNSAS

Țara numără 18 circum
scripții electorale, conform 
împărțirii administrative în 
provincii a Irakului.

Comisia Electorală a acre
ditat mai mult de 70.000 de ob
servatori independenți, repre
zentând peste 250 de organi
zații neguvernamentale.

Candidații și partidele au 
cerut acreditarea a mai mult 
de 160.000 de delegați, unele 
liste având până la 25.000 de 
delegați, însă președinții sec
țiilor de votare au dreptul de 
a limita numărul acestora. 

și care trebuie să fie investi
gate. Am indicat exact locul 
unde se află acestea, mergând 
până la numărul de inven
tar”, a subliniat Constanti
nescu.

El, susține că a mai cerut 
CNSAS audierea unor persoa
ne care ar putea da informații 
privind colaborarea lui Băses
cu cu fosta Securitate. De ase
menea, fostul șef al statului 
a cerut reaudierea lui Traian 
Băsescu in acest dosar.
S-ar putea relua

Reprezentantul Colegiului 
CNSAS, Mircea Dinescu, a 
declarat la finalul discuției cu

Rachete cumpărate în secret
dimensiuni și pot fi asam-Londra (MF) - Marea 

Britanie a cumpărat în se
cret zeci de rachete sofisti
cate sol-aer de fabricație 
rusă, în cadrul eforturilor 
de a combate terorismul, 
întrucât are informații că 
acest tip de arme ar fi fost 
achiziționate de insurgenții 
din Irak, informează Daily 
Telegraph.

Există temeri că rachete
le SAM, ce pot fi transpor
tate într-o geantă de mici

fostul șef al statului că mem
brii Colegiului „vor cântări 
niște lucruri pe care acum un 
an nu le înțelegeau prea bi
ne”. „Emil Constantinescu ne- 
a lăsat o cerere și vom fi ne- 
voiți șă reluăm cercetările 
privind colaborarea lui Tra-A 
ian Băsescu cu Securitatea''^ 
a precizat Dinescu.

Fostul președinte a mai 
spus că, în mod normal, Bă
sescu ar trebui "echemat la 
audieri.

Emil Constantinescu i-a a- 
cuzat, recent, și pe Adrian 
Năstase și Theodor Stolojan 
de legături cu fostele servicii 
secrete.

Observatori 
la alegeri

București (MF) - Senatorii 
Alianței D.A. Marius Mari
nescu și Mihai Lupoi vor ple
ca In următoarele zile in Irak, 
pentru a participa ca obser
vatori la alegerile parlamen
tare din 15 decembrie.

Democratul Marius Mari
nescu și liberalul Mihai Lu
poi sunt singurii senatori ca
re au răspuns apelului preșe
dintelui Nicolae Văcăroiu, de 
a reprezenta Parlamentul Ro
mâniei la alegerile din Irakj^

Cei doi senatori vor plec*, 
miercuri sau joi în Irak, unde 
vor urmări desfășurarea ale
gerilor în mai multe locali
tăți, ei fiind însoțiți perma
nent de o escortă militară.

Potrivit declarațiilor lui 
Marius Marinescu, din partea 
opoziției s-a înscris liderul 
PRM, Corneliu Vadim Tudor. 
El a refuzat însă ulterior să-și 
prezinte pașaportul pentru 
plecarea în delegație.

blate și acționate foarte ra
pid de o persoană cu o pre
gătire minimă, ar putea fi 
folosite pentru atacuri asu
pra unor avioane civile și 
militare. Marea Britanie a 
recurs la serviciile unor 
negociatori familiarizați cu 
piața rusă de armament 
pentru a încheia tranzacția 
cu producătorul rachetelor 
SAM, o companie deținută 
de statul rus.

Șah la premier
DOIUI SlNACI____________________________________________
doni-sinadeinfannmedia.ro

Călin Popescu Tăriceanu a 
împlinit un an de mandat în 
fruntea Guvernului României. 
Cine ar fi crezut? Chiar și cei 
mai înfocați susținători ai pre
mierului păreau destul de mor- 
coviți în urmă cu vreo șase luni 
când, la prima înfățișare publică 
a conflictului dintre președinte și 
primul-ministru, acesta din urmă 
a declarat prin toate mijloacele 
mass-media că își dă demisia. 
S-a răzgândit, iar de atunci și pâ
nă acum, în Postul Crăciunului, 
premierul Călin Popescu Tăricea
nu a încasat tot ceea ce se putea 
încasa în materie de lovituri pe 
scena politică românească.

Numai un om cu totul neavi
zat într-ale politicii își poate în
chipui faptul că actualul premier 
va reuși să-și ducă mandatul pâ
nă la capăt, păstrându-și totodată 
și calitatea de președinte al Par
tidului Național Liberal. Afirmăm 
acest lucru deoarece prea s-au 
înmulțit atacurile la adresa pri- 
mului-ministru, atacuri care se 
răsfrâng negativ și asupra par
tidului pe care-l conduce.

Drept dovadă, ultimele son

daje de opinie indică o erodare 
constantă a liberalilor, iar pre
mierul are o cotă de popularitate 
care se apropie vertiginos de 

pragul de intrare în Parlament. 
Theodor Stolojan, Mona Muscă, 
Valeriu Stoica, iar mai recent 
Cristian Boureanu sunt doar câ
teva nume cu mare rezonanță în 
Partidul Național Liberal și în 
opinia publică românească, care 
au ales să nu mai facă parte din 
tabăra politică a premierului.

Altfel spus, oamenii de calibru 
din partid au simțit erodarea din 
ce în ce mai pregnantă a pre
mierului și s-au distanțat de 
acesta din urmă până la limita 
minimă de securitate, în timp ce 
alături de Călin Popescu Tăricea
nu au mai rămas doar cei strict 
interesați de participarea la be
neficiile guvernării.

Această repliere politică a li
beralilor l-a amuzat probabil cât 
se poate de copios pe președin
tele Traian Băsescu, care are 
acum posibilitatea să tragă ca-n 
brânză în echipa Tăriceanului, 

fără să se teamă că va afecta pe 
cineva cu legături strânse în so
cietatea civilă sau în media au
tohtonă.

Dacă cineva ar fi avut curioz

itatea să urmărească cu atenție 
ultimele mișcări greviste din Ro
mânia, ar fi putut constata cu 
maximă uimire că ministerele 
coordonate de lideri aparținând 
Partidului Democrat erau în stra
dă, manifestând împotriva Gu
vernului condus de Tăriceanu. 
Nici dascălii, nici mecanicii de 
la Metrou n-au cerut demisia mi
niștrilor de resort, cât au cerut 
demisia premierului.

Apoi, când lucrurile păreau 

să scape de sub control, venea 
președintele Traian Băsescu, care 
făcea pace și lua toată crema de 
pe tort. Evident, guvernanții erau 
asimilați cu liberalii și cu Tări
ceanu, în timp ce democrații 

erau ocrotiți de gloria președin
telui Băsescu.

Puși în fața acestei situații, lib
eralii își pun tot mai des între
barea dacă păstrarea lui 
Tăriceanu în fruntea partidului 
nu reprezintă cumva rețeta unui 
eșec electoral garantat. Asta, cu 
atât mai mult cu cât amintirile 
fostei guvernări de coaliție sunt 
încă vii, iar pățania țărăniștilor, 
excluși din Parlament și trecuți 
în Istorie, încă proaspătă în 
mintea multor lideri liberali.

In ceea ce ne privește, avem o 

singură necunoscută, legată de 
ordinea succesiunilor. Prima dată 
pierde Tăriceanu șefia partidului 
și imediat apoi șefia Guvernului, 
sau invers...

♦ ♦♦

Punctele de vedere exprimate de 
colaboratorii ziarului nostru în 
rubricile de opinii nu coincid 
neapărat cu cele ale redacției.
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• D^rioree. 11 medici pensionari, din 
județul Hunedoara, vor primi astăzi diplome 
de excelență din partea Colegiului Medicilor, 
Este a patra acțiune de acest gen care are 
loc cu ocazia sărbătorilor religioase (Paști și 
Crăciun) în care medicii pensionari sunt 
răsplătiți pentru întreaga lor activitate. (I.J.)

• Lansare omkws. Liceul Teoretic „Traian" 
din Deva va găzdui astăzi, începând cu ora 
10, conferința de lansare a celei de a doua 
ediții a Concursului educațional de video- 
clipuri. Evenimentul este organizat de către 
Centrul Județean de Asistență Psihopeda- 
gogică în colaborare cu IȘJ Hunedoara și 
Casa Corpului Didactic Deva. (R.l.)

Scandal în Consiliul Local
Deva (M.S.) - Un scandal, presărat cu 

acuze și expresii jignitoare, a izbucnit ieri 
după amiază în ședința Consiliului Local 
Deva, după ce doi consilieri ai PSD l-au 
acuzat pe primarul Mircia Muntean (mem
bru al PNL) că nu a pregătit suficient un 
proiect de hotărâre. Proiectul viza con
strucția unei autogări în baza unui partene- 
riat public-privat între Primăria Deva și o 
firmă privată. Consilierii PSD Vasile Țonea 
și Florin Ghergan au acuzat faptul că nu au 
primit proiectul de hotărâre și că nu au 
cunoștință de prevederile acestuia. Iritat, 
primarul municipiului Deva i-a acuzat pe 
consilierii PSD că „blochează constant” 
proiectele de hotărâri.
„Mitocan”, „trombonist”, „diversionist”

Schimbul de replici a degenerat până aco
lo, încât consilierul Vasile Țonea l-a 
atenționat pe primar că folosește un limbaj 
de „mitocan”. în replică, primarul l-a făcut 
pe consilierul PSD „trombonist” și „diver
sionist”. Scandalul s-a oprit doar după ce, 
în semn de protest, consilierul Vasile Țonea 
a părăsit sala de ședințe.

Autogara, în februarie
Deva (M.S.) - O nouă autogară va fi con

struită în vecinătatea Gării din Deva. 
Proiectul prevede o construcție din mate
riale ușoare, pe o suprafață de 1100 metri 
pătrați, cu spații de parcare pentru auto
buze și microbuze, sală de bagaje, sală de 
așteptare și casă de bilete. Primarul Mir
cia Muntean a apreciat că noua autogară 
va fi gata la începutul lunii februarie 2006, 
dacă vremea va permite desfășurarea în 
bune condițiuni a lucrărilor. Municipiul 
Deva nu mai are autogară de doi ani.

Alte 19.000 de pensii mărite
9 De azi începe plata 
pensiilor care în ultima 
etapă de recalculare au 
fost majorate.

Clara Pâs
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Un număr de 18.984 
de pensionari din județ vor 
beneficia de pensii mai mari 
din această lună, după 
finalizarea celei de-a patra 
etape de recalculare, a 
declarat Ionel Ciobanu, direc
tor executiv al CJP Hune
doara. Altor 12.432 de per
soane le va fi plătită în con
tinuare pensia în cuantumul 
avut anterior recalculării. 
Concret, pensionarii hune-

■■ealeHlHMM ipasHInc |n Județ

Total pensii recalculate 96187
din care:
1. pensii nemajorate 50228
2. pensii majorate 45959
din care: »

a) majorări de până la 10 lei 5838
b) majorări între 10-50 lei 18550
c) majorări între 50-100 lei 11856
d) majorări peste 100 lei 9715

doreni, care au beneficiat de 
majorări în toate cele patru 
etape, primesc sume ce vari
ază între un ban și aproxi
mativ 1.218 de lei.

Potrivit prevederilor OUG 
4/2005, dacă pensionarii vor 
depune alte acte doveditoare 
care conțin elemente noi, în 
temeiul cărora să solicite

modificarea drepturilor recal
culate inițial, acestea vor fi 
revizuite. în situația în care 
elementele doveditoare (ade
verințe de salarii sau sporuri) 
sunt depuse în termen de trei 
ani de la data inițială a recal
culării, drepturile modificate 
se vor acorda retroactiv de la 
data plății pensiei recalculate.

Pentru acoperirea cheltu
ielilor ocazionate de plata 
majorărilor pensiilor la 
nivelul județului în acest an 
a fost necesar un efort buge
tar suplimentar de 11,16 mi-

Avatn deja peste
25 de mii de 
cereri depuse 
pentru revizuirea 
recalculării 
pensiilor.

Ionel Ciobanu

lioane de lei noi, circa 98 la 
sută din sumă fiind suportată 
de bugetul asigurărilor 
sociale de stat.

Cârdurile de sănătate 
mai așteaptă
■ Cârdurile europene 
de sănătate nu pot fi 
implementate de la 1 
ianuarie 2006.

Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.ra

Deva - Cei 515.000 de 
asigurați ai județului Hune
doara nu vor primi cârduri 
de sănătate de la 1 ianuarie, 
conform promisiunii mi
nistrului Sănătății, Eugen 
Nicolăescu. Motivul minis
terului este faptul că bazele

de date complete pentru 
asigurați nu sunt actualizate 
conform standardului. „La 
noi în județ situația este 
bună. Conlucrăm foarte bine 
cu medicii de familie care ne 
pot pune la dispoziție o bază 
de date completă pentru cel 
puțin 99% din populație care 
este înscrisă pe listele lor. 
Cârdul va conține numele, 
prenumele, CNP-ul, bolile 
suferite, categoria socială, 
grupa de sânge etc. ale asi
guratului”, susține Ovidiu 
Bîndea, purtător de cuvânt al 
CJAS Hunedoara. Amânarea

Lipsa banilor face să mai așteptăm cârdurile de sănătate (Foto: arhivă)

reală vine de la faptul că nu 
există bani alocați la bugetul 
pentru sănătate în acest sens. 
Doar pentru eliberarea câr
durilor naționale este nevoie

de peste 22 milioane de euro, 
bani care nu există. în pri
vința cârdului european, aces
ta se poate elibera numai pe 
cheltuiala asiguratului.

Noi nemulțumiri la REMPES
■ Autoritățile încearcă 
să găsească o soluție 
pentru evitarea unei 
greve a foamei.

Deva (D.I.) - Subprefectul 
județului Hunedoara, Dan 
Pricăjan, ne-a declarat că 
angajații de la societatea 
REMPES din municipiul 
Deva au în vedere 
declanșarea altor acțiuni de 
protest, determinate de faptul 
că nu și-au primit banii pro- 
miși în urma grevei organi
zate în urmă cu câteva 
săptămâni. „La încetarea 
grevei, lichidatorul a promis 
trei miliarde de lei pentru 
plata drepturilor salariate, 
însă până în acest moment se 
pare că banii nu au fost alo

Subprefectul Dan Pricăjan (Foto: T. Mânu)

cați. De aceea, angajații 
amenință cu declanșarea 
grevei foamei, în fața insti
tuției Prefectului din Județul 
Hunedoara, chiar în perioa
da sărbătorilor de iarnă. Am 
cerut o informare pentru a 
vedea exact care este situația

la REMPES și pentru a putea 
decide care sunt măsurile ce 
se impun a fi luate în acest 
caz. în zilele următoare vom 
încerca să găsim o soluție 
pentru evitarea conflictului 
de muncă”, a mai spus Dan 
Pricăjan.

Accidentat 
mortal

Hunedoara (M.T.) - Un 
biciclist și-a pierdut viața 
după ce a fost lovit de un 
autoturism, luni seara, în 
Hunedoara. în jurul orei 
20:10, pe D.J. 687, în drep
tul stației Petrom din 
Hunedoara, conducătorul 
unei Dacia Logan, Ioan 
P., de 32 ani, din Hune
doara, l-a accidentat pe 
Atila D., de 50 ani, din 
aceeași localitate, care se 
deplasa, în același sens, 
cu o bicicletă neechipată 
corespunzător. Biciclistul 
a fost transportat la Spi
talul din Hunedoara un
de, în urma complicații
lor survenite, a decedat.

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 
indus, ghid, transport cu autocarul cu plecare din Oradea );

• coilțar 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.

mailto:clara.pas@informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ra
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1503-$•* născut Michel * Nostretbmi (Nostridimux), 
astrolog $1 modic, faimos pentru profețiile sale (m. 1565).

179» - A încetat din viațl președintele Statelor Unita ale

Radu Beligan.

Amorțeli, George Washington (n. 
173®.
1911 - Exploratorul norvegian Ro»ld 
Amundsen devine primul om care 
ajunge la Polul Sud, (Mintea expediției 
conduse de Robert F. Scott.
1918 - S-e ntocjjt actorul țl regizorul

1948 - S-a nlscut solista de jazz Aura Uniceanu (foto).
1955 - Romania este primita In rândul statelor membre 
ale ONU.

Prognoza meteo pentru astăzi;
Cerul va fi acoperit și e posibil s& ningă. 

Maxima va fi de 5°C, iar minima de -3®C. 
Vânt slab din direcția SE.

Prognoza pentru două zile:
Joi. Cer mai mult noros. Maxima va fi 

de 1°C, iar minima de ■â’C. Vânt slab din 
direcția SE.

Vineri. Cerul va fi temporar noros. Mi
nima zilei va fi de -5’C, iar maxima de 0°C. 
Vânt slab din direcția SE.
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Berbec
Vă ingajețl Intr-un nou prolis care ar putea sl vă aducă 
avantaje materiala substanțiale, dar nu veți mal avea timp 
liber. Nu vă neglijați familia șl prletenlll

Taur
Nu sunteți mulțumit de nimic și vă enervați repede, nu vă 
descărcețl nervii pe cel din juri Vă sfătuim sl vă păstrați 
cumpătul șl ii nu exagerați, Aveți rlbdărtl

iț

Gemeni ______ .
în prima parte a zilei, aveți tendința să le cântați tuturor 
nod în papură. Seara patrecețl momente plăcuta alături 
de partenerul de viață, Odlhnlțl-vâ mult.

Rac . ■_________ . ____
S-ar putea ca o persoană apropiată să vă dezamăgească^ 
Sunteți foarte energic șl împrejurările vă sunt favorabile, 
Aveți mari șanse de reușită tn tot ce faceți.

Leu
Sunteți Îngrijorat din cauza problemelor financiare. VI puteți 
baza pe ajutorul unei panoane mal In vârstă. Ascultați 
sfaturile partenerului da vieții

Fecioara
Este posibil să vă certați cu o colegă de serviciu, despre 
care aflațl că vă bârfește. Răstrațl-yă calmul șl aicultațl-vă 
Intuiției Stațl mal mult în mijlocul famlllell

Balanța

Revine în actualitate o problemă sentimentală mal veche 
șl s-ar putea să vă certați cu partenerul de viață. Gândiți- 
vă bine înainte de »face acuzații gravei

Scorpion •____
Nu vă ambiționați să vă rezolvați singur toate problemele. 
Sunteți obosit șl este cazul să acceptați ajutorul priete
nilor sau al unei rude apropiate.

Calendar ortodox ___  _ ____
14 Decembrie Sf. Mc. Tirs, Levchie și Calinic; Sf. Mc.
Filimon, Apolonie, Arian și cei împreună cu ei

Calendar greco-catolic_________________________
14 Decembrie G Ss Tirs, Leuciu, Calinic, Filimon, Apolo- 
niu și Arian, m (+ sec III)

Calendar cătolic __'________ _____
14 Decembrie S loan al Crucii, cuv (+ 1591)

Soluția Integramel din numărul 
precedent: N - S - VID - PERUCA
- OP - CĂRUNT - 0 - ȘATEN - 

. ULM - ZA - URNA - NU - ANOS
TA - RAMAS - EG - LIRA - C0 - 
R - E - CREASTA - UP - AUT - IF
- LOC - AURA - PERIA - STUF - 
RU - NE - VUIT

Energie electrică_______ __________
Sunt programate următoarele întreruperi:

Dispecerat apă rece 227097
Dispecerat apă caldă 212225.
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227'051
Informații Cm «
Urgențe uâ
Pompieri 9S1
Jandarmerie
Poliție §85
O.J.p’C. HD 214571
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

SlgeUtor
O rudă mai în vârstă vă atrage atenția că nu vă purtați 
corect. Fiți prudent, ca să evitați deziluziile și certurile. Aveți 
mal multă grijă de sănătatel

Capricorn _ I? ___ .__________ _________ _____

Dimineață aveți sentimente contradictorii în ceea ce privește 
problemele profesionale și de familie. După amiază reușiți 
să vă limpeziți puțin gândurile.

Vărsător
S-ar putea să plecați într-o călătorie. Deși aveți tendința 
să cheltulți cam mult, aveți șanse să obțineți mari satis
facții. Vă simțiți bine într-un colectiv nou.

2____ .______
Sunteți energic șl aveți dispoziția necesară pentru a rezol
va o problemă partenerlall mal veche. S-ar putea să vă 
dezamăgească o rudă In care aveați Încredere.

09,00 ■ 16,00 zonaGhelarl, localitățile: Plopi, Dealul 
Plopilor; zona Ribița, localitățile: Dumbrava de Sus, Dum
brava de. Jos, Toplița

08,30 - 16,30 zona Hațeg, localitățile Ohaba Ponor, 
Federi

Gaz metan______________ _______________
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea gazului 
metan.

Apă_________ _______ ________ _ ■____________
Sunt planificate întreruperi în furnizarea apei în Deva;
08 - 12,00 Strada Călugăreni, Strada Brazilor, 
Strada Petru Maior, Strada Cozlei, Strada Socului

Prăjitură cu mere
Ingrediente: 1 kg mere, 2 căni cu vârf de 

făină, 1 praf de copt, 2 căni cu vârf de zahăr, 
scorțișoară.

Glazura: 125 g margarină, 9 linguri zahăr, 
3 linguri cacao.

Mod de preparare: merele se rad pe 
râzătoare, se amestecă bine cu zahărul, se 
adaugă scorțișoara și la sfârșit se încor
porează făina + praful de copt. Se unge o 
tavă cu un strat gros de margarină și se 
toarnă compoziția. Se coace la foc potrivit 
în cuptorul încins dinainte, până se 
desprinde de pe tavă și se aurește bine, cca 
1 h. în timpul cât se coace prăjitura, ingre
dientele pentru glazură se pun intr-un vas 
și se fierb la foc mic. După ce s-a copt, ime
diat, se toarnă glazura caldă. Se lasă prăjitu
ra puțin să se răcească, se taie bucățele cu 
cuțitul trecut prin jet de apă ca să se poată 
tăia mult mai ușor. Glazura pătrunde în 
prăjitură și îi dă un gust deosebit.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

700 Jurnalul TVR 
7:55 Euro -dispecer
805 Isabel, în căutarea 
Hlublril

8:55 Maeștrii gusturilor
920 Succes România - 

Râmnicu Vâlcea
9*30 Teleshopping 

10ri» Generația 
contra (r) 

Uri» Cu Irina 
la cafea (r) 

1225 Eurodlspecer 
12:30 Travelling 

drcular (r) 
1330 Desene animate: Club

O Disney
1400 Jurnal.

Sport. Meteo
1430 Teleshopping 
1500 Oameni ca noi 
1530 Tribuna partidelor par

lamentare
16ri» Conviețuiri 
16:55 Călătorii spre Calea

13 Lactee 
1800 Succes România - 

Râmnicu Vâlcea 
18:05 Puncte pe ARTA lumii 
1900 Jurnalul TVR Sport 

Meteo

20:15 Prim plan
21:00 Ochiul

magic 
2130 Fotbal: '

VfBStuttart- 
Rapid București, 
med din Cupa 
UEFA 

23:45 Jurnalul TVR Sport
Meteo

0:00 Parteneri 
de weekend

030 Ofițer Karen. Cu: Car- !
El la Gugino, Bill Duke, 

Robert Forster. Regia 
Kathryn Bigelow

120 Puncte pe ARTA lumii 
(r)

205 Euro-dispecer 
2:10 Jurnalul TVR (r) 
3:15 Maeștrii

[□gustului (r)
330 Tezaur 

fbldoric (r)
525 Alege viața (r)
535 Destine secrete
c«m

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

900 Succes România - 
Im u Vâi

9:10 Omul care aduce 
cartea 
Tânăr și neliniștit 

Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott (r) 

10JS Domnul și doamna 
Smith 

1125 Walker, polițist texan
E(r)

12:15 La Bloc (r) 
! 13:00 Știrile ProTv 

13:45 Blestemul piratului 
'^(aventuri, coprod., 

2001). Cu: Tnomas Ian 
Griffith, Gerit Kling, 
Barry Flatman, Stefano 
Santospago

16:00 Tânăr și neliniștit Cu:
▼ SEric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 

, 17:45 Teo
18:45 Dăruiești și câștigi 
1900 Știrile PRO TV Sport

20:15 Misiune pentru
4 [.s președinte 2 (acțiune, 

SUA, 2002) Cu: Chuck 
Norris, Jennifer Tung, 
Judson Mills, Roxanne 
Hart, Joel Swetow. 
Joshua McCord este 
un agent secret mâna 
dreaptă a președinților 
Statelor Unite ale 
Americii. El intră în 
acțiune după ce o 
bandă de teroriști dau 
o spargere într-un 
muzeu pentru a recu
pera componentele 
unei bombe nucleare 
ascunse într-o statuetă 
din expoziție 

22:15 La Bloc 
23:45 Prietenie pe muchie 

de cuțit
0:50 Omul care aduce 

cartea (r)
1.00 Știrile ProTv
200 Casa neterminată 
ii (dramă, România, 

1964)

6'30 În gura 
presei

7ri» Obervitor 
8:00 Canalul 

de știri 
10:00 în gura 

presei (r) 
10'30 Concurs ‘

Interactiv
12:15 Dădaca 
13:00 Observator

Cu: Simona 
Gherghe 

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

15:15 Vivere - A trăi cu pasl-i 
Sune

16:00 Observator Sport 
Meteo

16:45 Anastasia ▼ 
174 5 9595-Te învață ce să 

d
18:55 Știrile sportive 
1900 Observator

Sport Meteo 
Cu: Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță

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

22:00 Secretul Măriei 
2300 Observator cu Letiția 

Zaharia
MO Alias. Cu: Jennifer ' 
«Gamer, Ron Rifkin, 
"Michael Vartan, Victor 

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

1Ș» Spitalul bântuit Cu: 
“Andrew McCarthy, 

Bruce Davison, Diane 
Ladd, Brandon Bauer 

1:30 Concurs interactiv 
230 Observator (r) 
330 Comedia animalelor 
«00 Vivere - A trăi cu 

dnacîime (ri

08:30 CeZar și Tipar 09:00 
Rebelii (s, r) 10:00 Tonoma- 
tul DP 2 11:40 Pasiuni (s) 
12:40 Stargate: Atlantis (s) 
14:30 Aventurile lui Shirley 
Holmes (s) 15:00 împreună în 
Europa 16:00 Jurnalul TVR 
163u Zona de conflict 17:00 
Moștenitoarea (s) 18:00 Jur
nalul Euronews 18:15 Euro- 
dicționar 18:30 Minorități sub 
trei dictaturi 19:05 A fost 
odată hoț (s) 20:00 Trăsniții 
din Queens 20:30 Misterele 
Bibliei 21:00 Omul între soft 
și moft 2120 Succes Româ
nia: Râmnicu Vâlcea 21:30 
Jurnalul TVR 22:00 Jurnalul 
Euronews 22:15 Dragoste 
fatală (thriller, Statele Unite 
ale Ameridi, 1991). Partea a 
doua 0005 Crime după zodi
ac (s) 01 .'05 Două roți 0135 
Trăsniții din Queens (reluare)

07:00 Programul de știri N24 
07:30 Dimineața cu Răzvan 
și Dani 1130 Agenția de tu
rism (r) 13:00 Ochi negri (r) 
1400 Jurnalul de prânz 1430 
Tara Iu' Papură Vouă 15:00 
Miezul problemei (r) 16:30 
Succes România - Râmnicu 
Vâlcea 1730 Naționala de 
bere 1830 Jurnalul de seară 
1920 Sport Național W 19:45 
Ciocolată cu dragoste (dramă, 
coprod., 2000) 22:00 Miezul 
problemei 23:30 24 de ore 
Național Tv 0030 Monstrul 
din Chicago (horror, SUA, 
1997) 0230 Jurnal de seară

IWW1
11:20 Salvați-I pe Willy II 
(aventuri, SUA, 1995 ,r) 13:15 
Succes România: Râmnicu 
Vâlcea 14:45 Doctorul de 
suflete (s) 16:00 Născut DJ 
17:00 Băiatul care poate 
zbura (dramă, SUA, 1986) 
1900 Terapie intensivă (s) 
19:55 Succes România 2000 
Terapie intensivă (s) 22:00 
Vecini cu coșmarul (thriller, 
SUA, 2003) 00:00 Cristi 
Tahără np ei

ACASĂ ti

0600 Bandiții (r) 08:00 Trupul 
dorit (s, r) 09:15 De trei ori 
femeie (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 17:30 Poveștiri 
adevărate 18:25 Vremea de 
Acasă 18:30 împotriva des
tinului 2030 Lacrimi de iubire 
(s) Cu: Adela Popescu, Dan 
Bordeianu, Nicole Gheorghiu, 
Lucian Viziru, Bebe Cotima- 
nis, Carmen Tănase 2130 
Trupul dorit (s) 2230 De trei 
ori femeie. Cu Mihaela Tatu 
0000 Poveștiri adevărate (r)

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

08.30-10.00 Reluarea emisi
unii din ziua precedentă 
18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva
1845-20.00 Emisiuni informa
tive

0840 Călătorii în lumi para
lele (s, r) 09:40 Sunset Beach 
(s, r) 10:40 Oamenii vorbesc 
1130 Tele RON. Cu Ana 
Maria Mihail și Roxana Moga 
1300 Garito (I) 14:45 Ganto 
(II) 16:05 Dragoste și putere 
(s) 16:45 Oamenii vorbesc 
1725 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
18:00 Focus 1900 Camera de 
râs 19:30 Da sau nu 20:00 
Cronica cârcotașilor. Cu 
Șerban Huidu și Mihai 
Găinușă. 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. 22:30 Focus Plus 
23:30 Da sau nu. Cu Virgil 
lanțu (r) 0000 Călătorii în lumi 
paralele (s) 01:00 Focus. Sport

0600 Realitatea de la 06:00 
06:50 Trezirea la realitate 
1000 Realitatea de la 10:00 

1 11:00 Deschide lumea (r)
11:30 Realitatea bursieră 
13:15 Deschide lumea (relu
are) 15:15 Realitatea medicală 
1600 Realitatea de la 16:00 
17:15 Orașele României 1745 
Editorii Realității 1845 Reali
tatea zilei 20:15 100% Cu 
Robert Turcescu 21:00 Reali
tatea de la 21:00 21:45 Bani 
europeni/Români/Orașe/ Bani 
de buziunar 22:00 Zece fix 
23:00 Politica, frate I 23:30 
Știri 00:00 Realitatea de la 
00:00 01:15 Realitatea bursi
eră (reluare)

09:00 Verissimo 10:00 Lumea 
cărților 10:15 euromaxx (d) 
11:00 Ne privește 1230 
Teleshopping 13:05 Briefing 
14:00 Teleshopping 14:30 
Euroblit?: Oamenii și politica 
1535 Nașul (r) 17:00 Cuplul 
conjugal: Ori la bal, ori la spi
tal 18:00 6! Vine presa! 2000 
Felix și Otilia (dramă, Româ
nia, 1972). Partea a doua. 
Felix Sima vine la București ca 
să urmeze cursurile Facultății 
de Medicină. 2200 Nașul. Cu 
Radu Moraru 2345 Știri 0000 
Felix și Otilia (dramă, Româ
nia, 1972) (r) 01:40 6! Vine 
nrocal (r\

07:00 Cazinouri americane 
08:00 Pe urmele celor căzuți 
la datorie 09:00 Viteză 
extremă 1000 Congo 11:00 
Mistere 12:00 Motociclete 
americane 13:00 Cazinouri 
americane 14:00 Pe urmele 
celor căzuți la datorie 15:00 
Viteză extremă 16:00 Pla
netele 1700 Curse 18:00 
Cele mai mari superlative 
19:00 Inginerie la superlativ 
20:00 Vânătorii de mituri 
21:00 O pradă mortală 2200 
Operațiunea specială pentru 
salvarea submarinului 23:00 
Ora zero 00:00 Motociclete 
americane 01:00 Retușat cu 
bisturiul 0200 Mașini extreme
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HUNEDOARA
Formații .En ofarm", non-stop, str. George Enescu, 
nr. 14. ®-* 71Î659.
Farmacia .Green Line'', non-stop, Bd. Republicii, nr.

: 58,®-* 748199.
Farmacia .Amica", 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. ®“* 211616, 224488.
Fci » „Tacoml - Humanltas II”, str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ®-» 211949.
ORĂȘTIE
Farmacia .Oros’, sâmbita, orele 8 - 20; duminica, 
orele 8 - 14, str. N. Bălcescu, nr. 7. ©-* 240976. 
PETROȘANI
Farmacia .Plata*, non-stop, str. Avram lancu, nr. 5 
BRAD
Farmacia .Remedia", sâmbătă șl duminici, orele 9 - 
13. str. Avram lancu, nr. 48. ®- 612887.

Policlinica Stomatologie Deva, str. M, Kogălniceanu, 
zilnic 8-20____________________________________________
Cabinet medical Individual STOMATO, dr. Dumitru 
Gudea, Călan, Str. Independenței, 18A. ®-> 731509.
Cabinet Stomatologic, dr. Chiț Matei -r. Crăclunel 
Adlnel&Elena, Hunedoara, str. Avram lancu, nr. 9. ©-» 
0744-556016. ______
Cabinet Chirurgie maxîio-fadalâ, dr. Zuberecz Richard, 
Hunedoara, Piața Eliberării, nr. 5. ©-» 717686.

Chiriile pentru locuințele ANL vor crește

■ Locatarii din blocu
rile Agenției Naționale' 
a Locuințelor vor plăti 
chirii la prețul pieței.

Clara PAs__________________
claM.piiilhfomitHdli.ro

București Ministerul 
Transporturilor, Construc
țiilor și Turismului a elabo
rat un act normativ potrivit 
căruia nivelul chiriei pentru 
locuințele construite prin 
ANL va crește la nivelul 
pieței, după cinci ani de uti
lizare, la prețuri simbolice.

„S-a plecat de la ideea că, 
după cinci ani In care bene
ficiarul plătește o chirie de 
40-50 lei, tânărul ar avea con
diții să găsească un alt spațiu 
locativ. Această chirie redusă 
nu poate acoperi costurile cu 
întreținerea blocului, iar prin 
aceste modificări, Fondul 
locativ va putea fi utilizat 
mai eficient”, a declarat 
Gheorghe Popescu, directorul 
general al ANL. Potrivit aces

tuia, chiria „la prețul pieței” 
ar urma să fie stabilită printr- 
o lege a chiriilor, care va fi 
elaborată de MTCT. Preve
derile legislative privind 
chiriile ANL fac parte dintr- 
un proiect de act normativ,

aflat In dezbatere parlamen
tară, privind modificarea 
Legii de funcționare a ANL. 
Alte modificări vizează eli
minarea subvenției de 20% la 
construcția de locuințe prin 
ANL și implicarea autorită-

(Foto: Traian Mânu)

ților locale în derularea 
proiectelor agenției prin rea
lizarea utilităților, în baza 
unui contract încheiat între 
ANL și primării. Agenția 
estimează că va finaliza în 
2006 circa 3.000 de locuințe.

Prefectura Județului Hunedoara:
Dezsl Attila, secretar general începând cu ora 10.00

Consiliul Județean Hunedoara:
Mircea Moloț, președinte 09.00-12.00

Vizitatori puțini în Parâng

GbtmI valul» ■■■ - 14.11.1006
* w J i j > ** >' + « *'^ «> > w V > •

1 dolar_____________________________________________ 3,0568 lei
1 euro______________________________________________ 3,6457 lei
1 gr. aur 51,4166 lei

\ ..■111111. It I Ml . I I- I  - II

SC FARES SA ORĂȘTIE
PENTRU BIROUL PERSONAL 

PERSOANĂ CU
STUDII SUPERIOARE 

-Licențiat al Facultății de Drept- 
Cerință:

- capacitate de comunicare
- experiența în domeniu constituie un avantaj
- cunoștințe de operare PC
- domiciliul în Orăștie
o Se oferă: |
- pachet salarial motivant %
- posibilitatea dezvoltării carierei
Persoanele interesate pot trimite CV-urile până la data 

de 22 decembrie 2005 prin fax la numărul: 241942 sau la 
SECRETARIATUL societății din Orăștie, Str. Plantelor, nr. 50.

■ Nici cei 20 de cm de 
zăpadă din Parâng nu 
au adus mai mulți 
turiști la munte.
INA JURCONE_______________________
lna.]urcon«ff Infarmmtdli.rc

Petroșani (I.J.) - Pârtiile 
sunt deja amenajate, insta
lația de nocturnă pentru 
SDhiou este . pusă în 
funcțiune, însă turiștii se lasă 
așteptați atât la Straja cât și 
în Parâng, susțin salvamon- 
tiștii. Cabanierii spun că 
locurile de cazare în acest an

vor costa la fel cu cele de 
anul trecut, chiar dacă ame
najările pe care le-au făcut în 
timpul verii creează alte stan
darde pentru turiști. Tariful 
unui pat pentru o noapte este 
cuprins între 20 RON și 50 
RON de persoană. în Parâng, 
la acest preț se oferă televi
ziune cu circuit închis, saună, 
o sală de conferințe și echi
pament sportiv. Mai mult, se 
oferă chiar micul dejun 
inclus în preț.

La Straja, oferta nu este 
atât de generoasă, iar prețul 
unui pat pe noapte variază 
între 20 și 40 RON.

Pârtia de schi de la Straja (Foto: i. Jurcone)

Două dintre cele șase pâr
tii din Munții Parâng pot fi 
folosite și noaptea. Un drum 
cu telescaunul până în 
Parâng costă 9 RON dus- 
întors, iar cu taxiul, pentru 
patru persoane, prețul este de

20 RON.Dacă un echipament 
de schi costă peste 200 RON 
și este imposibil de cumpărat, 
ambele stațiuni din Valea Jiu
lui pun la dispoziția turiștilor 
atât schiuri cât și clăpari de 
închiriat.

Recunoaște mierea falsificată

HYPERMARKET DEVA angajează:
• Director adjunct magazin
• Șef raion
• Lucrător comercial
CV-urile se aduc la Biroul de informații 

cu clientii din incinta magazinului sau se 
trimit la sediul firmei pe str. Arad, nr. 42, 
Sibiu, prin fax la 0269/219338 sau e-mail 
ruii tridenttranstex.ro . Informații supli
mentare la telefon 0269/241311.

■ Nu dați banii pe mie
re de proastă calitate, 
cu glucoza, zahăr sau 
alți compuși chimici!

Clara PAs__________________
clara.pasfinformtnedla.ro

Deva ■ Mierea care a fost 
încălzită sau sporită cu 
diverse chimicale nu mai are 
calități terapeutice, ci devine 
un simplu depozit de za- 
haruri. Dacă mierea este 
lichidă, înseamnă că a fost 
tratată termic. Mierea natu
rală se cristalizează, așa că 
nu vă feriți de ea, este un 
semn că nu a fost falsificată. 
Ea are cristale fine care se

topesc repede în gură, în timp 
ce mierea falsificată cu zahăr 
are cristale care se dizolvă 
mai lent. Mierea falsificată cu 
zaharină are gust dulce pro
nunțat.

Dacă gustul mierii este 
ușor caramelizat, înseamnă 
că a fost încălzită direct pe 
flacără, pentru a fi fluidizată 
sau amestecată cu zahăr ars. 
Mai poate fi falsificată și cu 
glicerină. Puteți testa cali
tatea mierii fluide cu ajutorul 
unei lingurițe astfel: se intro
duce lingurița în borcanul cu 
miere și se ridică; dacă 
mierea curge continuu, este 
naturală; dacă se întrerupe și 
curge sub formă de picături, 
înseamnă că a fost falsificată.

Veterani de 
război

Petroșani (I.J.) - în 
Valea Jiului mai trăiesc 
372 de veterani de război 
înscriși în Asociația Ve
teranilor de Război și 700 
de văduve de război. 
Aceștia primesc de la 
stat 88 de lei lunar 
fiecare. „Banii primiți 
de veteranii de război 
sunt simbolici. Lunar, ei 
primesc o sumă care 
abia le ajunge să-și plă
tească întreținerea. Sunt 
la limita suportabilită- 
ții”, spunea Gheorghe 
Antonie, președintele 
AVR din Valea Jiului.

2 Program PHARE 2001 - Coeziune Economică ți Socială FII
Componența Infrastructură Mică ,

MODERNIZARE DJ 664A: LUPENI - ZONA DE AGREMENT STRAJA,
KM 1+000 - 9+ 300

Nr. de Referință al Proiectului: ro 0108.03.05.453
in data de 12.12.2005, Delegația Comisiei Europene în România a aprobat Raportul de Evaluare aferent pro

cedurii de licitație publică deschisă pentru achiziția publică de lucrări
„MODERNIZARE DJ 664A : LUPENI - ZONA DE AGREMENT STRAJA . KM 1+000 - 9+ 300", în valoare totală 

de 2.023.000 euro.
Consiliul Județean Hunedoara, în calitate de Autoritate contractantă și Beneficiar final, a început procedurile 

în vederea organizării licitației pentru execuția lucrării, lucrare ce urmează a fi finalizată până la sfârșitul lunii 
septembrie 2006.

Anunțul de participare la licitație a fost transmis spre publicare la Monitor.ul Oficial al României - Partea VI, 
urmând să fie publicat apoi în presa centrală și locală și pe site-ul Consiliului Județean Hunedoara, www.cjhune- 
doara.ro

Modernizarea acestui drum presupune:
- executarea lucrărilor de terasamente
- executarea structurii rutiere
- executarea de ziduri de sprijin, rigole din beton de ciment, parapete rigide și deformabile și lucrări pentru 

siguranța circulației
- executarea podețelor tubulare și dalate

MANAGER PROIECT, «
VICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA Ș

DORIN PĂRAN C.

Proiect finanțat de Uniunea Europeană acordă României expertiză și sprijin financiar în vederea pregătirii pentru ade-rare. 
UNIUNEA EUROPEANĂ prin programe specifice: Phare, Ispa si Sapard, Sectoarele beneficiare variază de la dezvoltare regio

nală și sprijin pentru IMM uri, până la investiții în infrastructura de mediu și transport și dezvoltare 
rurala. Suma anuală totală a fondurilor nerambursabile acordate României prin cele trei programe este 
în creștere, de la cca 660 de milioane de euro In 2003, la peste un miliard de euro în 2006. Ges
tionarea acestor fonduri este realizată de autoritățile române de resort, sub coordonarea Ministeru
lui Finanțelor Publice

PRIMUL ANUAR 
DE AFACERI DIN ROMÂNIA

CARTEA GALBENĂ w
2006

Sună acum la tel: 0254/712.255: 0788/639.21 6: 
0788/633.861 : 0788/633.862

e-mail: unusolitairera>cof—iser.ro: r'r-.m

claM.piiilhfomitHdli.ro
tridenttranstex.ro
clara.pasfinformtnedla.ro
http://www.cjhune-doara.ro
cof%25e2%2580%2594iser.ro
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• Ședințe de prevenire. Biroul Poliției de 
Ordine Publică Hunedoara a organizat 
ședințe de prevenire la Școlile Generale Nr.
9, 10 și 12 din localitate. Cu această ocazie 
a fost prelucrată tema „Măsuri preventive în 
rândul elevilor", la acțiuni participând 124 
elevi și 9 cadre didactice. (D l.)

Guvernul va da bani județului

• Cercetați. Bogdan B., de 17 ani, și Râul 
C., de 16 ani, ambii din Deva, fără ocupație 
și fără antecedente penale, sunt cercetați în 
stare de libertate de către polițiștii din cadrul 
Biroului de Investigații Criminale Deva. Cei 
doi tineri sunt autorii mai multor furturi din 
autoturisme parcate pe raza municipiului 
Deva. (D.l.)

• Flagrant. Lucrătorii din cadrul Biroului de 
Ordine Publică Deva l-au prins în flagrant pe 
Constantin V., de 64 de ani, din Petroșani, 
locuind fără forme legale în Deva, în. timp ce 
intenționa să sustragă o bucată de pod me
talic din incinta unei societăți comerciale din 
Deva. Este cercetat pentru comiterea 
infracțiunii de tentativă la furt calificat. (D.l.)

■ Mai multe hotărâri 
ce vizează județul vor 
fi discutate în ședința 
din această săptămână.

Daniel I. Iancu______________
daniel.iancu@informmedla.ro

Deva - Președintele CJ 
Hunedoara, Mircea Ioan 
Moloț, a mai declarat că, în 
afara lucrărilor la obiectivele 
pentru care se vor emite 
obligațiuni, se speră ca până 
în toamna anului viitor să fie 
primite toate avizele de la 
comunitatea europeană pentru 
demararea implementării Pro
gramului ISPA în municipiile 
Deva și Hunedoara. „Pentru 
anul viitor avem cu 50 de mi

liarde de lei în plus pentru 
reabilitarea drumurilor comu
nale și județene. Guvernul a 
suplimentat în acest sens 
bugetul județului Hunedoara, 
pentru 2006 având disponibilă 
suma de 140 de miliarde”, a 
precizat Moloț.
Proiecte de hotărâri

Ministerul Administrației și 
Internelor a dat aviz favorabil 
mai multor proiecte de 
hotărâri ce privesc finanțarea 
executării unor lucrări de pe 
raza județului. Este posibil ca 
acestea să fie analizate și 
aprobate de către Guvern în 
ședința din această săptă
mână. „Un proiect prevede 
acordarea a zece miliarde de 
lei pentru noua catedrală

Conducerea Consiliului Județean

aflată în construcție în muni
cipiul Hunedoara, iar altul se 
referă la un ajutor de 20 de 
miliarde pentru refacerea 
Casei de Cultură din aceeași 
localitate. Apoi se are în 
vedere continuarea lucrărilor 
la șoseaua de centură a 
orașului Hațeg, pentru care se 

(Foto: T. Mânu)

vor aloca 22 de miliarde. în 
plus, 2,5 miliarde sunt pre
văzute pentru comuna Turdaș, 
unde urmează să fie instalat 
un transformator de electrici
tate care va deservi comuni
tatea de rromi din satul Pri- 
caz”, a mai declarat președin
tele CJ Hunedoara.

PĂIEBEA TA CONTEAZĂ: Există violență în școlile hunedorene?

Cod Penal 
modificat

București (D.L) - Se
natorii juriști au final
izat discuțiile la modi
ficarea Codului Penal, 
astfel încât persoanele 
juridice vor răspunde 
penal pentru infracțiu
nile săvârșite în realiza
rea obiectului de activi
tate sau în interesul ori 
în numele persoanei 
juri-dice. Din categoria 
persoanelor juridice ca
re vor răspunde penal 
pentru încălcarea legii 
au fost excluse statul, 
autoritățile publice și 
instituțiile publice care 
desfășoară o activitate 
ce nu poate face obiec
tul domeniului privat.

Condiționare
București (D.l.) - 
Deputății conserva
tori nu vor susține 
Statutul minorităților, 
dacă Parlamentul nu 
va adopta inițiativa 
PC, privind reprezen
tarea românilor din 
județele în care sunt 
minoritari, a declarat, 
ieri, purtătorul de 
cuvânt al formațiunii, 
deputatul Bogdan 
Ciucă, „Noi nu am 
votat la Senat, pen
tru că problema 
românilor din 
județele în care sunt 
minoritari nu a fost 
rezolvată și nu vom 
vota nici la Camera 
Deputaților", a 
dedarat Bogdan 
Ciucă.

La Liceul Traian 
unde învăț eu nu 

există manifestări 
grave de violență. 
Adevărul e că nici nu 
intră oricine în 
școală. Avem legiti
mații și cred că o uni
formă ar fi un lucru 
deosebit de practic. 
Oana Popa,
18 ani. Deva

Da. în liceele din 
județ există 

violență. Nu sub 
forme foarte grave, 
dar violența există, 
Chiar ieri am asistat 
la o bătaie în toată 
regula între două fete 
din liceul unde învăț 

' și eu.
Adrian Vasile Negru,
17 ani. Deva

La Școala Generală 
Nr. 2, din Deva, 

unde învăț nu există 
violență. Poate și pen
tru că aici învață 
elevi din clasele pri
mare. Cred însă că un 
sistem de pază mai 
eficient ar fi în avan
tajul elevilor.
Andreea NicoARă, 

13 ani. Deva

Există violență, dar 
numai în anumite 

școli hunedorene. Nu 
și la Liceul de Arte 
unde învăț eu. Liceul 
nu are pază și cred că 
nici nu este necesară, 
în ceea ce privește 
uniforma nu cred în 
eficiența ei.
Adrian LAScău, 
17 ANI

yn toate școlile din 
Ijudeț există violență. 
Am nepoate care vin 
acasă și se plâng că 
elevii mai mari le 
fură mâncarea. Ar tre
bui să existe pază în 
fiecare școală. în 
acest fel nu ar intra 
oricine în școală. < 
Francisc VargA,
Deva

La noul magazin DOMO
din Str. luliu Maniu, Complex Comercial Central, lângă Piață, 

te așteptăm cu prețuri bune pentru acasă în 15 decembrie ora 9:00

Q ATOTOAVOi-XI

Telefon mobil CH7

Dual band, eaan monocron 96x65 linii, 
SMS, SAR 0.88W/Kg. acumulator Li-lon

key smart
Televizor 2IT95 TXS

Diagonala 54cm, 100 programe, bifonic, mod ecran 4:3/16:9, 
programare automată, teletext.

rata: 9^ RON /lână

arctic
Combină frigorifică 
KS32N

Capacitate: 3001, 
congelator, 901, 
dezghețare automată 
frigider, dimensiuni: . 
(IxLxA): 180x60x60 cm.

1499.000 rol- 97 0 0 0 ROI/lunâ
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■ România a obținut 
calificarea în semifina
lele CM, după un par
curs perfect.

ClPRIAN MARINUT
ciprian.marinut@infcrniniedia.ra

• Negicieri cu Pandurii. Conducerea 
clubului Pandurii Târgu Jiu s-a întâlnit cu 
jucătorii lonuț Dragomir, Ovidiu Tâlvan și 

T Arman Karamian în vederea unor eventuale
achiziții, toți cei trei fiind în prezent liberi de 
contract. Antrenorul Viorel Hizo și președin
tele clubului, Marin Condescu, caută jucători 
pentru întărirea echipei. (C.M.)

Grupa principală II
Rezultate: Luni, 12 decembrie: Germania - Franța 32-26; 
România - Brazilia 35-33; Ucraina - Danemarca 28î28, 
Marți, 13 decembrie: România - Germania 37-26; Par-' 
tidele Ucraina - Brazilia 32-33. Partida Franța - Danemarca 
s-a jucat după închiderea ediției.

Elisei, tunul națio

Ultimele meciuri, joi, 15 decembrie: Ucraina - Germania; 
Brazilia - Franța; România - Danemarca. Indiferent de rezul
tatele meciurilor care nu s-au disputat până la realizarea 
acestui clasament, naționala României are asigurat unul 
dintre primele două locuri în grupă care asigură calificarea 
în semifinalele C ampionatului Mondial din Rusia.

1. România 4 4 0 0 130-112 8
2. Danemarca 3 2 1 0 86-76 5
3. Germania 4 2 0 2 116-114 4
4. Ucraina 4 1 1 2 118-112 3
5. Brazilia 4 .1 0 3 112-120 2
6. Franța 3 0 0 3 79-92 0

Deva - Visul handbaliste
lor tricolore de. a obține o me
dalie la Campionatul Mondi
al din Rusia e din ce în ce 
mai aproape de realitate. Cu 
Valentina Elisei, fosta jucă
toare a U. Remin Deva, în . 
mare formă, naționala pregă
tită de Gheorghe Tadici și-a 
asigurat, ieri, prezenta în se
mifinalele competiției, după 
ce a obținut în meciul contra 
Germaniei a șaptea victorie 
consecutivă la CM.
Și-au zdrobit adversarele

Tricolorele au reușit contra 
puternicei echipe a Germaniei 
cea mai bună partida la CM. 
Meciul a fost echilibrat în pri
mul sfert de oră, astfel că 
handbalistele române s-au de
tașat pentru prima dată la 
două goluri (10-8), abia în mi
nutul 16. Treptat - treptat însă 
româncele și-au impus jocul,

■ ’ £ gMUK Mi

Departe de obiectivul propus
Corvinul 80 fără Lucescu

Deva (C.M.) - Meciul amical dintre foștii 
jucători ai Gorvinului din anii 80 și o se
lecționată condusă de fostul campion mondi
al la box Mihai Leu se va desfășura fără 
invitatul principal Mircea Lucescu, fostul 
antrenor al hunedorenilor din perioada de 
aur. „Mircea Lucescu nu mai poate onora 
invitația, din motive obiective, respectiv 
prezenta, vineri, 16 decembrie, la Geneva ca 
invitat lâ oficierea tragerii la sorti a 16- 
imilor Cupei UEFA”, se arată intr-un comu
nicat al Asociației Județene de Fotbal Hune
doara, semnat de președintele Mircea Sîr- 
bu. Partida va avea loc, vineri, 16 decem
brie, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor din 
Deva și va readuce în fata publicului hune- 
dorean jucători precum Andone, Rednic, 
Petcu, Gabor, Nicșa ori Văetuș.

■ Quasar Deva a în
cheiat turul Diviziei B 
pe locul 6, deși avea ca 
obiectiv promovarea.

ClPRIAN MARINUȚ

ciprian.marinut@informmedia.ra

Deva - Divizionara B de 
futsal Quasar Deva n-a reușit 
să recupereze nici la ultimul 
turneu al turului, desfășurat 
la finalul săptămânii la Ale
xandria, punctele risipite în 
etapele anterioare. Echipa an
trenată de Stan Hanzi a câș
tigat meciul cu Elite Gheor- 
ghieni, ocupanta locului 9,

tSfc.

ddcvddsc-ic'

PRO TV, ora 21,45, UEFA: Qlympique Marseille - Dinamo 
TVR1, ora 21,30, UEFA: Stuttgart - Rapid.

Etapa X, sâmbătă, 11.12
Quasar - Elite Gheorghieni 6-4.
Etapa a Xl-a, duminică, 12.12 
Informatica Tjm. - Quașar 6-1

*--------- -- -a:

<■

ceva trebuie focul, cu profesionalism și responsabilitate 
j

Clubul Sportiv Școlar Deva,

cu sediul in 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.

Relații în vederea depunerii dosarelor, la 
sediul unității, tel. 0254/220736.

premH de nMoane:
• centrală termică
• week- end în 23, 24, 25 

decembrie, la cabana Floare de Regulament: 
Stâncă din Munții Retezat (pen

siune completă, inclusiv masa 
de Crăciun)

• televizor color
Cum n... ?
Fă-ți un abonament pe trei 

luni sau prelungește-ți actualul 
abonament cu încă trei luni, pâ
nă la data de 20 decembrie și 
intră alături de rioi în anul 
2006!

Trimite-ne o copie xerox 
după chitanță, la O.P. 1, C.P. 
3, Deva, depune-o în cutiile 

speciale Cuvântul Liber, sau 
vino cu ea chiar la redacție. 
Toate chitanțele vor participa 
la concurs.

Abonamentul pe mai multe 
luni îți aduce mai multe șanse 
de câștig!

Unde te pod abona?
- la sediul redacției Cuvântul 

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

- la poștă;
- sau dacă vrei ca volanții 

noștri să vină chiar la tine

fon 211275, interior 8811, per
soană de contact Cristina 
Picoiu.

La acest concurs nu pot par
ticipa angajații S.C. Inform 
Media S.R.L. și nici rudele aces-

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

Numele câștigătorilor va fi 
publicat in paginile ziarului din 
data de 22 decembrie.

Succes! 

având șase goluri avans (20-14) 
la pauză. în repriza secundă 
elevele antrenorilor Tadici și 
Muși au făcut legea în teren. 
Pasele precise, tactica exce
lentă și jocul în viteză, au fost 
principalele atuuri ale Româ
niei, care s-a distanțat la 10 
goluri (24-14), în minutul 36. 
Tari psihic ca de obicei nem
țoaicele n-au cedat, revenind 
la un moment dat periculos la 
șase goluri diferență (32-26,' 
min. 57).
Elisei golgheteră

Eforturile Germaniei s-au 
dovedit zadarnice în fata 
portăritei Luminița Huțupan- 
Dinu, aflată într-o formă de 
zile mari (27 de intervenții 
reușite) și a iureșului ofen
siv al tricolorelor care pe fi
nal au marcat de cinci ori 
consecutiv fără să primească 
gol. în ultimele minute, fosta 
jucătoare a U, Remin, extre
ma stângă Valentina Elisei- 
Ardean, și-a completat jocul 
bun de până atunci cu câte
va goluri în momentele cheie 
ale jocului și a devenit gol- 
ghetera partidei. Calificată 
deja în semifinale, România 
urmează să mai dispute un 

însă a fost învinsă categoric 
de lidera clasamentului, 
Informatica Timișoara.

în urma acestor rezultate, 
CS Quasar ocupă abia locul 
VI, poziție departe de obiec
tivul pe care l-a anunțat la 
startul campionatului, respec
tiv promovarea. “Am jucat 
bine cu formația din Gheor- 
ghieni și ne-am impus fără 
probleme. în meciul cu timi
șorenii am ratat foarte mult, 
tinerii noștri jucători fiind 
surprinși de tactica extrem de 
bine pusă la punct a adver
sarilor. în debutul reprizei 
secunde, la scorul de 3-1, am 
avut câteva ocazii uriașe de a

Valentina Elisei a plutit peste defensiva Germaniei (Foto: EPA)

singur meci, joi (de la ora 
20.00), cu campioana olimpică 
en-titre Danemarca. Marca
toare: Valentina Elisei-Ar- 

ne apropia la un singur gol, 
dar au fost risipite copilă
rește. Cu toate acestea mizăm 
în continuare pe tinerii ju
cători pe care-i avem în lot , 
pentru că evoluția lor va fi 
mai bună pe măsură ce vor a- 
cumula experiență”, ne-au 
precizat surse din conducerea 
clubului OS Quasar Deva. 

dean - 12 goluri, Luca - 6, 
Gogârlă, Lecușanu și Gâlcă, - 
câte 5, Brădeanu - 2, Ivan și 
Maier - câte unul.

CSS Deva, tare 
la fileu

Deva (C.M.) - Echipa 
de volei cadete a CSS De
va a obținut calificarea la 
turneul semifinal al Cam
pionatului National cu o 
etapă înainte de încheie
rea fazei zonale. Echipa 
deveană are asigurat u- 
nul dintre primele două 
locuri în seria a VIII-a, 
înaintea partidei din ulti
ma etapă. „Calificarea e 
o perfemanțăir bună și 
vine după 3-4 ani de se
cetă”, preciza antrenoa- 
rea Violeta Bota.

mailto:ciprian.marinut@infcrniniedia.ra
mailto:ciprian.marinut@informmedia.ra
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Profesionism lovit de• Bronz la tenis de masă. Echipa de 
junioare de tenis de masă a României a 
câștigat luni seara, medalia de bronz la 
Campionatele Mondiale de la Linz (Austria). 
România a învins Austria și Canada, scor 3- 
0, a depășit Coreea de Sud (3-2) și Germa
nia (3-0), dar a pierdut în semifinale în fața 
Ungariei (1-3). (MF)

• Pe urmele lui Mutu. Atacantul echipei 
Charlton Athletic, Jay Bothroyd, a fost are
stat luni seară, fiind suspectat de consum de 
droguri. Bothroyd, în vârstă de 23 de ani, a 
fost reținut după ce a intrat cu mașina într- 
un felinar, iar polițiștii veniți la fața locului 
au apreciat că fotbalistul se află sub influ
ența drogurilor. (MF)

Jose Pekerman (Foto: EPA

Isaksson 
acciden
tat
Rennes (ME) - Por
tarul suedez al 
echipei Rennes, 
Andreas Isaksson, va

Brazilienii, 
spaima CM

București (MF) 
Selecționerul echipei 
naționale a Argentinei, 
Jose Pekerman, a de
clarat, ieri, că reprezen
tativa Braziliei este prin
cipala favorită la câști
garea Cupei Mondiale 
din 2006, informează 
agenția kataweb. „Bra
zilia în acest moment 
este echipa cea mai 
bună din punctul de 
vedere al jocului. îmi 
plac jucătorii, ideile și 
fotbalul practicat de

absenta cel puțin trei 
săptămâni în urma 
unei rupturi suferite 
la coapsă, au 
anunțat surse din 

. cadrul clubului
francez. Suedezul, 
care abia revenise pe 
teren după o pro
blemă de sănătate 
suferită pe 15 
octombrie, s-a acci
dentat în partida 
pierdută, în depla
sare, cu 0-2, în fața 
formației Paris-Saint- 
Germain. Isaksson nu 
va face deplasarea în 
Grecia pentru partida 
pe care echipa antre
nată de Ladislau

■ Cu calificarea în 
buzunar, rapidiștii au 
plecat în Germania 
împreună cu soțiile.

București (MF) - Căpitanul 
Rapidului Vasile Mafiei a 
declarat, ieri dimineață, pe 
Aeroportul Henri Coandă, că 
giuleștenii merg în Germania 
pentru a câștiga partida cu 
formația VfB Stuttgart, pro
gramată, azi, în grupa G a 
Cupei UEFA, dar a recunos
cut că s-ar mulțumi și cu un 
rezultat de egalitate. “Vrem 
să terminăm grupa pe primul 
loc pentru ca vineri, la 
tragerea la sorți, să avem și 
noi un adversar mai accesi
bil, chiar dacă știm că de 
acum încolo toate echipele pe 
care le putem întâlni sunt 
puternice”, a explicat Mafiei.
Cu soțiile și la costum

întrebat dacă cei din con
ducerea FC Rapid au făcut 
bine acceptând ca jucătorii să

Adversari tari în 
cupele europene

brazilieni. Trebuie să | boM a m disputa | 
recuaetttem i masitcle.. ,i. f>aok
lor , a spus Pekerman......................
Brazilia face parte din 
grupa F la turneul final 
al CM, alături de 
selecționatele Croației, 
Australiei și Japoniei, în 
timp ce Argentina este 
în grupa C, împreună cu 
Coasta de Fildeș, Serbia- 
Muntenegru și Olanda.

Salonic, în ultima 
etapă a grupei G a 
Cupei UEFA.

■ Steaua și HCM Con
stanța au fost lipsite de > 
șansă la tragerea la 
sorți de la Viena.

București (MF) - Echipa de 
handbal masculin Steaua 
București va juca în compa
nia formației HC Varda& 
Skopje, în sferturile de finala 
ale Challenge Cup, s-a stabilit, 
ieri, în urma tragerii la sorți, 
care a avut loc la sediul EHF 
de la Viena. Antrenorul prin

UEFA „pariază" pe Dinamo
București (MF) - Echipa Binamo Bu

curești este favorită în meciul cu formația 
Olympique Marseille, care va avea loc, 
miercuri, de la ora 21.45, pe Stade Velo
drome, în ultimul meci al grupei F a Cupei 
UEFA, se arată într-un sondaj efectuat pe 
site-ul oficial al forului european. Dinamo 
este văzută câștigătoare în acest meci de 
52,17 la sută din participanții la vot, iar 
Marseille de 40,37 la sută. Rezultatul de ega
litate a fost prevăzut de 7,45 la sută din 
votanți. înaintea aceastui meci, Dinamo 
ocupă poziția a treia în grupa F, în timp 
ce Marseille, ocupanta primului loc, și-a 
asigurat calificarea în 16-imile de finală ale 
competiției.

■'

(Foto: EPA)

omniap

Florentin
Petre, căpita
nul echipei 
Dinamo, își 
dorește să 
câștige Darti-

Wda cu
“ Olimpique 

Marseille, 
pentru a se 
califica î» 
primăvara 
europeană și 
a împlini pre- 
vîziunilB celor 
caro au votat 
pe site-ul

Interes scăzut
I

București (MF) - Suporterii 
echipei Hertha Berlin nu 
acordă prea mare interes par
tidei cu Steaua București, 
care va avea loc joi, de la ora 
21.45, pe Qlympiastadion, în 
ultima etapă a grupei C a 
Cupei UEFA, informează 
cotidianul Berliner Morgen
post. „Pentru a treia oară în 
acest sezon al Cupei UEFA, 
etajul superior al Olympia- 
stadion va rămâne închis la 
meciul cu Steaua, din cauza 
costurilor ridicate, care vor 
rămâne neacoperite. Fanli 
berlinezi nu acordă prea 
mare interes meciurilor pe 
care Hertha le joacă în cupele 
europene” * a notat sursa 
citată. Berliner Morgenpost a 
notat că managerul grupării 
Hertha, Dieter Hoeness, se 
așteaptă la 20.000 de specta
tori la meciul de joi. „Supor
terii se încălzesc -cu dificul
tate pentru partidele din a 
doua competiție continentală, 
acceptă doar marile meciuri 
și adversarii renumiți.

Argint la înălțime
Niamey (MF) - Atleta 

Andreea Ispan s-a clasat, luni, 
pe poziția a doua în proba de 
săritură în înălțime din 
cadrul Jocurilor Francofoniei, 
competiție ce se desfășoară la 
Niamey, informează AFP. 
Ispan a reușit să sară peste 
ștacheta înălțată la 1,83 metri 
din a treia încercare, fiind 
devansată de Whitney Evans 
(Canada), care a reușit 
aceeași performanță dar din 
prima încercare. Locul trei a 
fost ocupat de Beatrice Lund- 
mark (Elveția), care a sărit

LUKOIL

Jucătorii rapidiști sunt deja ratificați în primăvara europeană

fie însoțiți de prietene și soții 
în această deplasare, portarul 
Dănuț Coman a răspuns: 
“Important este să iasă bine, 
nu cu cine plecăm. Oricum, 
nu cred că ne vor putea face 
galerie. Sunt în număr mic 
și nu se vor auzi la Stuttgart. 
Dar noi mergem în primul 
rând să jucăm fotbal, nu să 
facem cumpărături sau să vi
zităm Stuttgartul”.

cipal al echipei Steaua, Vasile 
Stângă, a cjeclarat, că ar fi 
dorit ca adversară o formație 
din Portugalia sau Elveția. 
“Poate ar fi fost mai accesi
bile adversare din Portugalia 
sau Elveția. Macedonenii sunt 
răi, dar măcar vom avea 
informații despre ei, pentru 
că au.iuEatcH.jjjz»
a declarat Stângă. în sfer
turile de finală ale Cupei 
Cupelor, HCM Constanța va 
întâlni echipa daneză Skjem 
Handball. “Ne-am fi dorit să

Vă așteptăm la 
depozitul nostru:

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

Microcentrale murale Demrod

Demrad Bithermic

Cumpără o -";crocentrală murală Demrad și primești

un radiator Exorad (dimensiune 22x600x800)
CADOU

Continuitate în inovație!8

puteri termice de 24, 28 kW
• versiune basic
• cu tiraj natural sau forțat
• schimbător de căldură bitermică
• aprindere electronică și 

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

Dinu Gheorghe, a precizat 
că jucătorii trebuie să intre 
în rândul lumii și să meargă 
în deplasări îmbrăcați în cos
tumul de prezentare al clubu
lui.

“Suntem o echipă din 
Europa acum, cel puțin în 
acest an. Jucătorii trebuie să 
se obișnuiască în costum și în 
primăvara europeană”, a 
adăugat președintele giuleș- 

jucăm cu Tatran Presov, care 
a eliminat pe Dinamo, dar n- 
a fost să fie. Ne vom bate pen

iubirt:
)

tean. Antrenorul Răzvan 
Lucescu a explicat că scopul 
echipei Rapid Ia Stuttgart este 
să joace fotbal.

“Nu mergem la banchet, 
mergem să jucăm fotbal și 
pentru mine cel puțin e un 
meci pe care îl aștept ci 
nerăbdare. Este o partidă 
împotriva unei echipe bune, 
împotriva unui antrenor cu 
mare experiență care a 
câștigat totul în Europa și 
sper ca la fel să gândească și 
băieții. Antrenamentul de 
aseară și jocul cu Jiul 
Petroșani îmi dau încredere”, 
a spus Lucescu. Tehnicianul 
a precizat că soțiile și pri
etenele sunt la fel de 
îndreptățite ca suporterii și 
ziariștii să facă deplasarea 
alături de jucători. “Poate 
doar dă impresia de vacanță 
această deplasare. Dar așa 
cum au venit suporterii, spon
sorii și presa cu noi în avion, 
așa și soțiile au dreptul să 
vină”, a menționat Răzvan 
Lucescu.

tru calificarea în semifinale”, 
a declarat antrenorul echipei 
HCM Constanța, Aihan Omer.

S x 
> X

mailto:instaltm@melinda.ro
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Vând ap. 2 camere (03)

■ drcuH, centrali termică, parchet, gresie, 
faianță, balcon închis, 54 mp, zona Bdul I. Maniu, 
preț 940 milioane lei, negociabil. Tel. 
0740/210780.
• confort 1, parter, zonă centrală, Deva, str. 
Cloșca, bloc din BCA, construit pe grinzi, exce
lent pentru privatizare. Tel. 0788/479856.
• contorizări, parchet, gresie, faianță, etaj 1, 
Dacia, preț 630 milioane lei, negociabil. Tel. 
0740/210780.

Prima bătălie câștigată
Național FM înregistrează procentual cea mai marc 

<■ creștere <;îe audienți* pv piața radîo, atât la nîvci național cât 
1st nivel urbim. l..,a nivelul întregii țâri. numărul as»«i.iltAtorilor 
a crescut lațfi de siondnjele din nuutie- aprilie 30% I ■ste o 
creștere cu atât inal importantă cu cât. m aceeași perioadă. 
dintre toate radiourile private care emit Ia nivel milionul « nun 
crescut doar-Kiss» FM (procentual o crvșicrv de 
Tendința se păstrează șî la nivel urban., unde Național FM ate 
Cil 20°'.» mai mulți ascultători decal in prim,avara acestui an. 
l.;a nivel, urlnnu Maționisl FM are o eotS de piliți» mai.’nuire 
decăt Radio Star, H prin.lu brttAlic câștigată!

National FM se poate mândri cu vei mai deștept i. 
a»culfâtc>rî„ Pcjue dintre ascultători Națiomd FM de la
pivei tfhționat iui studii medii și șupcritHtnc:. Național KM vste 
lider și din punct dc vedere al profilului ascultătorilor In ceea 

; ce privește veniturile nete ,'lunare. Aproape un sfert clin 
ascultător ti Național FM au Menituri lunare nete pesste medic 
(peste 7 milioane IciK'fâtă 1,3“ <» din totalul ascult At ort lor
Lunuiiiu ului clus-af. Datele nuni luminate de ultimul studiu de 
audienț<.:.^A'R realizat die IMAS <*t MERCURY caw s-a 
desfășurat în perioada -S septembrie - 30 octombrie 2005. 
Studiul IMAS «£t MERCURY, ițvgind un ie bene (lei ai
Aviația pentru Radio , Audiență 'l&S.W singuu
cer^eiin-c bianmila M pieței; radio din Româniu. Studiul u -ivst 
rcffflțxat' la nivel național ’pe ou- epmfon de lO.^RS 
reapondenji^ iar îs» nivelul S3 u curent iu ini pe un eymiiion de 
SsTiȘJO i«snt>nden t i.

(35329)

va 
așteaptă 
la 
magazinele 
sale 
din:

• decomandate, Deva, zonă ultracentrală, 
contorizări, centrală termică, preț negociabil. 
Tel. 0741/047152.
• etaj 1 plus 2 camere la parter, zona Magazinul 
Tineretului, prelată pentru terasă completă, 
dozator de bere 2 capete și răcitor, negociabil. 
Telefoane 0723/514133,218450,235570 după ora 
19.
• 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.

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

' ■VA S A N
» GARPBN

Deva. SâHtabalm Dn7, Nr. 70E Tel. 0788 743 067,0788 743 722 

ii nra Ota speciala DE SARBATDHh
- Mttttmi șt m de oua*
- urm Șl FREZE DE ZĂPADA Ștt

DIX NOU ÎMPREUNÂ

Today’s 
HITS

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

Program local

100%
GARANTAT!

• zona Bălceșcu, decomandate, etaj 1, modi
ficat îmbunătățiri, apometre, repartitoare, 
balcon, bine întreținut ocupabil imediat preț 
830 milioane lei. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000 SRL)

« zona Scărișoara, semidecomandate, apo
metre, balcon, instalații sanitare noi, acoperit cu 
izolație italiană preț 720 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• 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 Liliacului, dec., contorizări, ocupabil 
imediat, preț 990 mii., neg, tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Bălceșcu 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. Straiului, centrală termică et 
intermediar, dec, îmbunătățiri, preț 510 mii, 
neg, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• oferim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Gojdu,et 2, din cărămidă bine întreținut 
preț 850 mii, neg, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• Ocaziei Urgent zona AL Straiului, decoman
date, hol mare, central, etaj intermediar, 
centrală termică Ocupabil imediat! Preț: 
37D00Ron. Tel: 211587,0745/253662. (Evrika)
• In zonă centrală etaj 3 din 4, contorizări, 
neamenajat bloc cărămidă liber, exclus credit 
preț 980 milioane lei. Tel. 0745/640725,206003. 
(Ag. Mimason)

• foarte wgent în spate la Banca Transilvania, 
etaj 2, sdec., baie amenajată contorizări, liber, 
accept credit, preț 650 milioane lei. Tel. 
0745/640725,206003. (Ag. Mimason)
• urgent In zona Sala Sporturilor, modificat 
baie amenajată contorizări, liber, preț 590 
milioane lei, neg. Tel. 0745/159608,206003. (Ag. 
Mimason)
• zona împăratul Traian, etaj 2, sdec, neame
najat, 2 balcoane, 50 mp, contorizări, gaz 2 
focuri, preț 31.000 euro. Tel. 0745/159608,206003. 
(Ag. Mimason)

• zona Magazinulu Tineretului, etaj 1, dec, 56 
mp, 2 balcoane, parchet gresie, faianță centrală 
termică preț 1,35 mid. lei. Tel. 0745/253413, 
206003. (Ag. Mimason)
•urgent apartament 2 camere decomandate, st 
54 mp, et 2, balcon închis, bucătărie modificată, 
contorizări, parchet, zona Artima. Preț: 30.000 
euro, neg. Tel. 0742-013418 (Prima-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. Preț: 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 bdul Dacia, etaj 2, vedere în față 
parchet gresie, faianță amenajat recent, preț 
77.000 lei, se acceptă plata în 2 rate, tel. 0745- 
302200,232808. (Fiesta Nora)
• zona Decebal - Lido, etaj intermediar, dec., 60 
mp, termopan, centrală termică balcon închis, 
parchet gresie, faianță baie și bucătărie mare, 
vedere spre cetate • foarte urgent Preț 130.000 
lei 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)
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ÎN HUNEDOARA
PENTRU CAMIOANE Șl AUTOTURISME

«AUTO PLUS»
ADRESA: STR. EROILOR, lângă spălătoria auto „American Car Was" și barul 

„Benone"

VA OFERIM:

Efectuează rezervări de locuri pentru următoarele 
destinații:

GERMANIA ITALIA

- Aparatură de înaltă performanță PENTRU JENȚ1 DE ALUMINIU
- Materiale de calitate
- Prețuri foarte avantaipase
- PERSONAL CU MULTA EXPERIENȚĂ IN DOMENIU
- Posibilitatea încheierii unor CONTRACTE cu diferite firme în vederea 
efectuării service-ului.INFORMAȚII Șl REZERVĂRI:

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

VĂ AȘTEPTĂM: - zilnic: 08:00 - 20:00 
-Duminică: 08:00 -14:00 
-Pentru Urgente: 4ON STOP

TEL: 0743676725; 0745329Ț65

Avantajele «mp redus de tacra
reparării 30 mină’ 

unui costuri minime;
patirtz: ’ calitate superioară;

Pentru informații $1 comenzi, sunați la numerele: 
0723/026836 sau 0721/716403.
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• ama 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 LHaaăui, dea, parter, vedere în 2 părți, 
ușă nouă, fără modificări, gresie, faianță, preț 
115.000 lei, tel. 0745-302200,232809. (Fiesta Nora)
• zona Deoebal - 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)
• iigent 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, in circuit B-du I. Dacia, gresie, faianță, 
parchet lamelar, contorizări, ușă schimbată, 
bloc de cărămidă. Preț 750 mii. Tel. 211075, 
0726/130557,0740/232041 (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 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)
■ Mui L Maniu, parter, decomandate, parchet 
lavabil, contorizări, faianță, gresie, proiect ieșire 
exterioară, preț 140.000 ron. Tel. 221712, 
0724/305661. (Garant Consulting)
• Deva, Sir. 22 Decembrie, et 6, decomandate, 
preț 1.100.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, ultracentral, semidecomandate, etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz, contorizări, preț 
950.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)

• zona Dacia, semidecomandate, parter, st 45 
mp, parchet repartitoare, interfon la scară bine 
întreținut preț 800 milioane lei, negociabil. Tel. 
235208,0721/985256. (ROcan 3000 SRL)
• zonă centrală modificat din 4 camere, 
centrală termică termopane, living, bucătărie 
modificată foarte bine amenajat etaj interme
diar, preț 62.000 euro. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000 SRL)
• 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 cant, dea, 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 Dorobanți, bloc nou, etaj 3, dec., 98 mp, 
centrală termică parchet 2 băi, 2 balcoane, ușă 
nouă vedere în 2 părți, foarte urgent. Preț 
142.000 lei neg., tel. 0723-251498,232 809. (Fiesta 
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 modificată 
ocupabil imediat preț 135X300 lei, tel. 0745- 
302200,232808. (Fiesta Nora)
• zonă centrală ■ Piață 2 balcoane, etaj inter
mediar, dea, parchet vedere în 2 părți, aparta
ment tip standard fără modificări, ocupabil 
imediat preț 38.000 euro neg, tel. 0723-251498, 
232808. (Fiesta Nora)
• str. Dejan, etaj 1, gresie, faianță 2 focuri de 
gaz, sau schimb cu 2 camere ori casă în 
Brănișca sau Șoimuș, preț 820.000000 ROL, nego
ciabil, tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• Deva, rtr. 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, itr, 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)

• bucătărie - faianță gresie, 2 băl - faianță gre
sie, centrală termica, ocupabil imediat, zona Goj
du, preț 150.000 ron, negociabil. Tel. 0741/154401, 
227542, seara (Garant Consulting)
• Dera, 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)

Cumpăr ap.2 camere (04)
Cumpăr ap. 3 camere (06)

• caii 2 corpuri, la 18 km de Deva, teren st 
10.900 mp, 3 camere + hol, în primul cprp, 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)

Vând garsoniere (19)

• zona Mărăștiu Nou, dec., balcon închis, 
parchet gresie, faianță ocupabilă imediat, preț 
63.000 lei, tel. 0723-251498,232808 (Fiesta Nora)

Cumpăr garsoniere (20)

■ zonă buiă, nu contează starea, de preferat et 
intermediar, ofer plata imediat tel. 211587, 
0745/25366Z (Evrika)
■ urgent, Deva, zonă bună. Plata imediat Tel. 
215212 (Prima-lnvest)
• zona: Ion Creangă, LL.Caragiale, I.Maniu, 
parter, vedere la stradă cu/fără amenajări, se 
oferă preț bun cu plata pe loc chiar azi, urgent! 
Nu ezita, tel. 0723-251498, 0745-302200. (Fiesta 
Nora)

• ta Deva, zonă bună dea, cu sau fără 
amenajări, se oferă prețul pișței, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând ap. 4 camere (07)

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 129 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)

• ocaziei Urgent, et 1, Zona Zamfirescu, deco
mandate, hol central, contorizări, 2 băi, 2 bal
coane, bine întreținut ocupabil în 7 zile, st 95 mp. 
Preț 155.000 RON. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zonă centrală st 100 mp, decomandate, etaj 
intermediar, centrală termică 2 băi, balcon, 
parchet în camere, ușă nouă bloc din cărămidă 
garaj sub bloc, preț 75.000 euro. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
• zonă bună decomandate, st 90 mp, 2 băi, 2 
balcoane, 2 boxe, contorizări, fără îmbunătățiri, 
etaj intermediar, preț 1350 mid. Lei. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)

• 3 camere, bucătărie, baie, centrală gaz, garaj, 
curte betonată vad comercial bun. Tel. 
0254/212569.
• In Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• zonă centrală 2 camere, bucătărie, hol, baie, 
gresie, faianță centrală termică tavane false, 
spoturi, sc 80 mp, st 453 mp, garaj, grădină 
curte, anexe, preț 2,600 mid. lei. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
■ 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, 
st 535 mp, preț 115.000 euro, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• In zona Călugăreni, construcție D+P, cu 2 ca
mere, bucătărie, baie, hol, pe nivel, parchet, gre
sie, faianță CT, 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 78000 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, toate 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 de 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)
• Mihăjteni, 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)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

Tel: 230.630,2 
Fax: 224.550,

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central 
3.170, 233.180

www.sknal.ro, slmal@smart.ro

Mobilier de apartament,
1 " — Mobilier de birou, 
uși PORTA --------------------
— Tapițerii, Camere de 

tineret
(35284)

ANUNȚ PUBLIC, 
S,C. Hidroconstrucția S.A. - 
Sucursala Râul Mare Retezat 
cu sediul în Deva, Aleea Flo
rilor, bloc 15 P și Hațeg, str. 
Horea, nr. 87, anunță intenția 
de reautorizare pe linie de 
protecția mediului a activită
ților de depozitări, fabricarea 
betonului, extracția pietri
șului și nisipului la punctul 
de lucru „Balastieră, stație de 
sortare agregate și fabrică de 
betoane” din localitatea Po
nor, comuna Pui, jud. Hune
doara. (36078)

• 3 camere, bucătărie, .anexe, sșt Bujoru, 
comuna Dobra și 2200 mp teren, preț 550 
milioane lei, negociabil. Tel. 0740/210780.
• 3 camere, bucătărie, baie, anexe, teren 1800 
mp, preț 850 milioane lei, negociabil, în Bărsău. 
Tel. 0740/210780.
• 3 camere, hol, cămară beci, curte mare, 
dependințe 2 camere, în comuna Dobra, sat 
Făgețel, la 2 km de la șosea Tel. 0724/065448.
• 3 camere, bucătărie, cămară baie, fosă 
septică bucătărie de vară anexe, garădină gaz 
metan, cablu tv, grădină 18 ari. Tel. 240473, 
0744/391866.

V lamere, 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)
• Buhești, casă 4 camere, bucătărie plus 4 
camere ia demisol, sobe de teracotă pe lemne, 
sc 147 mp, curte 300 mp, grădină cu pomi fruc
tiferi 2200 mp, apă curentă preț 28000 euro. Tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• casă 2 camere, garaj, curte, grădină st 2100 
mp, gaz 2 focuri, apă canalizare, Băcia, preț 
110.000 ron, neg. tel. 223400, 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)

• Deva, 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)
• eta|l, dec., balcon închis, contorizări, vedere 
la stradă, Zamfirescu, preț 75.000 ron, tel. 223400, 
0740/914688 0721/577366. (Casa Betania)

• etaj 2, dea, gresie, faianță, apometre, Dacia, 
Deva, preț 58000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• 2 buc,, zona 22 Decembrie, suprafață mare, et 
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupabile imediat 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)
• 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 EmlneKu, 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 conto
rizări, Deva. Preț: 50.000 Ron, neg. Tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• decomandate, Deva, zonă centrală et 2, 
balcon, parchet, contorizări, st 30 mp. Preț: 
70.000 Ron. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

• confort 1, dec., suprafață de peste 35 mp, 
contorizări, b-dul Decebal, . bl. 15, ocupabilă 

imediat preț 22.500 euro, tel. 0741/154.401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, bal
con închis, contorizări, ocupabilă imediat Deva, 
b-dul Decebal, preț 22.500 euro. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• cont 1,1 cam., bua, baie, balcon, zona Zam
firescu, preț 62.000 Ron, neg., tel. 0741/154.401, 
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, dea, fără modifi
cări, parchet gresie, faianță vedere spre cetate, 
preț 75.000 lei, tel. 0745-302200,232808 (Fiesta 
Nora)
• zona Zamfreșcu, 40 mp, etaj 1. parchet gre
sie, faianță ușă metal nouă apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, bine întreținută preț 78000 
lei sau schimb cu apartament 2 camere zona 
Gojdu, • piață centrat se oferă diferență, tel. 
0723-251498,232808 (Fiesta Nora)

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

Vând terenuri (21)

• 10 parcate teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
10254/211124.
• 2 parcele teren intravilan, de 1800 mp și 2000 
mp, și 5600 mp extravilan, pe șoseaua Geoagiu - 
Rapolt. Tel. 211916.
• 2300 mp teren intravilan în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement case vacanță Tel. 22724Z
• Deva, tobe Liliacului și Carpați, st 128 mp, preț 
45 euro mp, negociabil. Tel. 0742/375994,221001.
• grădkiă 1000 mp, împrejmuită cabană și alte 
anexe, apă terasă în zona liceelor (Liceul 
Minier). Tel. 0743/001439.
■ Intravilan pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, gaz, curent la poartă Tel. 
0746/029058,220269.
• 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.
• intravflan, 3600 mp, în Băcia, toate facilitățile, 
apă canalizare, gaz, curent, preț 5 euro mp, fără 
intermediari. Tel. 0724/388452.
• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești-Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• toc de casă Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, apă 
gaz, curent, loc drept, zonă liniștită parcelabil, 
preț 10 euro mp. Tel. 0723/005657.
• teren In Șoimuș, la șosea, 9500 mp, preț 15.000 
euro negociabil, tel. 0740/210780.

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

S.C. CRINALIMEX, cu sediul în 
Orăștie, Str. Gării, nr. 78, jud. 
Hunedoara, anunță elaborarea 
primei versiuni a PUZ „Târg 
auto**, în extravilanul satului 
Pricaz, comuna Turdaș si 
declanșarea etapei de 
încadrare pentru obținerea 
avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a 
planului se poate realiza la 
Agenția pentru Protecția Medi
ului Hunedoara, zilnic între 
orele 8 și 16.
Comentariile și sugestiile se 
vor transmite în scris la sediul 
APM Hunedoara în termen de 
18 zile calendaristice de la data 
prezentului anunț.

(36080)

SoJuh» Integrala (TaC

SC INCOSERV PREST SRL Deva 
str. Sântuhalm, nr. 1, firmă specializată in lucrări de construcții, 
instalații, confecții metalice și tâmplărie, execută la termen și în 
condiții avantajoase cu personal calificat toată gama de lucrări.

Se asigură garanție la lucrări, calitate, seriozitate și prețuri 
accesibile.
Așteptăm să ne contactați zilnic, între orele 8.00 - 16.00 la 
tel./fax. 0254/210.933, 0254/210.932. (35662]

oferta de sărbători
- TmU gama de Instalații 
recepție satelit •Digi TV «Max TV «Focus TV

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

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

(3440)

SC A&B EXPERTINSOLVENȚA SRL 
Hunedoara, societate de reorganizări și 

nchidărfjudiciare, anunță toți creditorii și 
acționarii că s-a deschis procedura 

faiimentului cu pnvire la:
1 SC COMPANIA DE TURISM MARA SA 

Petroșani • încheierea nr.
639, CA/17.06.2005. dosar nr. 

9556/ 2004 - Tribunalul Hunedoara. 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii 

de admitere a creanțelor, născute după data 
deschiderii procedurii de administrare, este 

09.01.2006

Primăria orașului Simeria
izează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ în vederea vânzării unul teren,organizează LICITAȚIE PUBLICĂ

situat în extravilanul localității Simeria Veche, front la DN, în suprafață 
totală de 10.000 mp, Identificat prin C.F. nr,184/a - Simeria Veche, 
nr.topo 366/1; 366/2, aflat în proprietatea privată a orașului Simeria.

Prețul de pornire a licitației este de 3,6 euro/mp.
Licitația va avea loc la sediul Primăriei orașului Simeria, în data de 19.12.2005, 

ora 1O.OO.
Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Simeria, str. A. 

lancu, nr. 23, tel. 0254/260.005 sau 0254/261.891, comp. Administrare Patri
moniu. (36072)

• zona Simeria, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
• Intravflan, Zăvoi, 3500 mp, 2 fronturi stradale, 
fs 70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070106, 0726/195925. (Imob 
Eurobusiness)
• zona Dada, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• intravilan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
• Intravflan, In zonă industrială st 7860 mp, front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trafo la 150 metri, apă curentă în spatele 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg., tel. 
223400,0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, In Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tei 
223400,0742/005228 0721/577366. (Casa Betania)
• intravflan, 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)
• Intravflan, la DN 7, Sîntandrei, st 3315 mp, front 
stradal 18 m, toate utilitățile, preț 31 euro/mp, 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228 (Casa 
Betania)
• 2 parcate cu st 646 mp fiecare, în zona M. 
Sadoveanu (Zăvoi), gaz metan și curent electric 
în zonă preț 37 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• intravilan, In zonă industrială (zona Macon), 
st 4280 mp, front stradal 30 m, toate facilitățile, 
preț 11 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688 
0724/169303. (Casa Betania)
• kitravllan, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228. (Casa Betania)
• bibavflan, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg„ tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• totravlan la DN 7, în zonă industrială la ieșirea 
din Deva spre Simeria, st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228 0721/577368 (Casa Betania)

Domnul Pop Vasile, cu domiciliul 
în Ciula Mare, corn. Răchitova, jud.

Hunedoara, anunță elaborarea 

primei versiuni a PUZ 
.LOCUINȚĂ P+M Șl ANEXE 

GOSPODĂREȘTI’ în extravilanul 
satului Ciula Mare, și declanșarea 

etapei de încadrare pentru obținerea 
avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a 
planului se poate realiza la Agenția 

pentru Protecția Mediului Hu
nedoara, zilnic între orele 8 și 16. 
Comentariile și sugestiile se vor 
transmite în scris la sediul APM 
Hunedoara în termen de 18 zile 

calendaristice de la data prezentului 

anUnî- (36080)

CONMEX

Lucrăm pentru Moș Crăciun!
De aceea, îti facem cadou:

’ J

1000telefoane
Sharp Ferrari

reducere la 

abonament 
un an întreg 6

 luni
lanf iJnic "

20
df mi nu iu 
naționale.
Iun ai pe via ța4

LA ALEGERE

CĂCIULĂ • FULAR • ACCESORII GSM
TICKET CADOU 35 RON

UiN-Vbrart MD-ft.GtoGMNbW+KUM'WM: V.0G-J4-M

CELE MAI MULTE
CELE MAI MULTE CADOURI. 
SI CELE MAI MICI PRETORI!

Str. Independenței nr. 24, Tel: 03S9.427.370/ 0359.427.369, e-mail: cgoradea@cg-gc.ro

www.cg-gc.ro 0722.55.77.99 www.gsm4all.ro

RATE ÎN MAG AZI NI

Detaili despre oferta completă de telefoane și stnvfcil găsiți la magazinele CCQGC din toată țara.
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• ntaavBan, la DN7, Deva, st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• ntravilan st 6053 mp, front stradal 22 m, PUZ 
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială, 
preț 18 euro/mp, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• In Deva, mai multe parcele, zonă rezidențială, 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ocazie! pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună, preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253661 (Evrika)
• zona Sânbtakn, 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. 
y. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000 SRL)

• zonă buiă, intravilan, st 5100 x 3, apă, gaz, 
curent, canalizare pe teren, fs 75 ml, acces auto, 
idea) pentru construcții case, panoramă extra
ordinară, preț 33 euro mp. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• zonă buiă, intravilan, st 22.000 mp, fs 100 ml, 
acces auto, utilitățile sunt în apropiere la DN 7, 
preț 20 euro mp. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 
3000 SRL)
• pe DN7, intravilan, 15.950 mp, cu fs 80 m, zona 
fabrica de biciclete, preț 25 euro mp. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• zona N. Grigorescu, loc de casă cu o 
construcție modestă, 810 mp, fs 15 m, gaz, apă, 
canalizare pe teren, preț 30.000 euro, neg. Tel. 
0745/159573. (Ag. Mimason)
• in n*1»*», extravilan, 1200 mp, fs 7- 8 m, 
pretabil stupărie, preț 150 milioane lei, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• to zona Vulcan, 600 mp, PUZ aprobat zonă 
rezidențială, fs 20 m, preț 19 euro mp. Tel. 206003. 
(Ag. Mimason)
•lașoMa, cu loc de casă, toate facilitățile. Preț 
15000 euro, neg. Tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• intravlan 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)
• iitravlan, zona vis-a-vis de Petrom, 
Sîntuhalm, st 2250 mp, apă, gaz, curent 2 
dramuri de acces. Preț: 9 euro/mp. Tel: 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)

• mtravfian,Zăv«,Sadoveanu,sti500mp,fsl3 
m, acces auto, gaz, apă, curent ideal construcție 
casă Preț 35 euro/mp, neg. Tel: 211075; 
0740/232043; 0726/130557. (Mondial Casa)
• uf ma 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)

• zona L Creangă 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg., tel. 0741/070106,0726/195925. 
(Imob Eurobusiness)
• zona 1 Decembrie, st 117 mp, 3 grupuri 
sanitare amenajate, scară interioară gresie, 
faianță termopane, centrală termică acces din - 
două părți, tavane false, spoturi, bine amenajat, 
preț vânzare 250.000 euro sau preț de închiriere 
15 euro mp plus tva. Tel. 235208 0724/620358 
(Rocan 3000 SRL)
■ zona 22 Decembrie, st 210 mp, termopane, aer 
condiționat, grup sanitar, tavane false, acces din 
două părți, vad foarte bun, preț vânzare 250.000 
euro fix. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000 
SRL)

imobile chirii (29)

Cumpăr terenuri (22)

• Rapolt, bnprejuimi, cu apă curentă curent 
electric, eventual gaz metan, acces la șosea, 
minimum 5000 mp. Tel. 0720/400446.
• lagenț bibravian, la șosea, în Deva. Plata 
imediat Tel. 215212. (Prima-lnvest)

• teren intravilan pe DN7, Sântuhalm. Ofer 
prețul pieței. Tel. 211075, 0747/77975L 
0726/130557. (Mondial Casa)
• se caută urgent teren la DN 7, între Deva - 
Zam, suprafață, minim 10.000 mp, cu deschidere 
mare la DN, minnim 60 m, pt parcare, se oferă 
prețul pieței, tel. 0723-251498 232808 (Fiesta 
Nora)
• ezbavian,arabi, oriunde în județul Hunedoa
ra sau în România, cu suprafața minimă de 10 
ha, tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

• extravian, arabă minim 5 ha, maximin 
50 km de Deva ți intravlan, exclus peste 
■ma, cu toate radniaiM, oier preoi pieței. 
TeL 0724/392853,0744/543238,0254025493.

• extravian, 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)

• bar, complet mobilat, utilat funcționabil și so
cietate cu autorizațiile necesare, fără datorii 
(fostul Bobo), preț 12500 euro, negociabil. Tel. 
0726/219738
• zona Sala Sporturilor, 30 mp, amenajat, 
convector, liber, preț 650 milioane lei, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)

• zona Polțla 'Județ, 35 mp, amenajat, 
funcționabil de 10 ani, vad foarte bun, preț 38000 
euro, neg. Tel. 0745/640725. (Ag; Mimason)
• hală pa DN 7, Deva, 720 mp, construcție nouă 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 m, toate 
utilitățile, acces la DN7, preț neg., tel. 
0741/070108 0726/195925. (Imob Eu robustness)

SC GATEX INVEST SRL cu sediul în localitatea
Rapoltu Mare, Str. Principală, nr. 340, jud. 

Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru 

eliberarea autorizației de mediu pentru obiec
tivul SC .GATEX INVEST1 SRL situat în locali
tatea Rapoltu Mare, Str. Principală, nr. 340. 
Informații se pot obține la sediul AtP.M. Hune
doara, zilnic între orele 9-17.

în termen de 10 zile lucrătoare de la data

anunțului. (36101)

• 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 pontau închiriat apartament 2 camere 
mobilate, contorizări, preț 160 euro. Tel. 
0740/210780.
• ofer pentru închiriere camere în vilă saună 
mic dejun inclus, regim hotelier, preț 200 ron/zi. 
Tel. 0740/210780.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
ultracentral, contorizări, mobilat utilat centrală 
termică etaj inferior și spațiu comercial, 130 - 
120 euro. Tel. 215244,0743/315050.
• ofer spre închiriere casă, zonă ultracentrală 
centrală termică contorizări, mobilată utilată 
2 camere, bucătărie, hol central, cămară bale, 
curte, preț 250 euro. Tel. 215244.
• P+l,4camere, scară interioară living 45 mp, 2 
băi, centrală termică pivniță garaj, piscină 
curte, grădină zona telecabină ideal locuință 
sediu, acceptăm colaborare. Tel. 249047, 
0721/192684
• ofer spațiu comercial, zona Dacia, 55 mp, 
amenajat, preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zonal. Creangă preț 15- 
20 euro/mp, neg., tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)

• ofer spațiu comercial, zona I. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta, toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobusiness)
• apartament 3 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat, mobilat 
modem și utilat cu aragaz, frigider, tv color nou, 
situat in spatele pieței centrale, preț 220 
euro/lună, tel. 223400,0721/436384,0742/005228 
(Casa Betania)
• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)mobilat, pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer vlă supermobilată cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt. cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662 (Evrika)

• se oferii garsoniere și ap, 2-4 camere, în Deva, 
(ne)mobilat, prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Mărășă garsonieră etaj intermediar, 
termopane, cu îmbunătățiri, contorizări, 
mobilată ocupabilă imediat, preț 100 euro/lună 
Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• Hală pentru depozitare, zona M. Eminescu 
(fosta fabrică de mobilă), st 120 mp, apă 
trifazic, înălțime 4,80 m, acces Tir, parcare, preț 5 
euro mp plus tva, negociabil- Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• In cartier Dacia, 25 mp, amenajat frumos, gre
sie integral, contorizări, pretabil cabinet inter
net birouri, ocupabil din 1 decembrie 2005, preț 
150 euro/lună Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)
• pe DN 7, cu acces direct, 70 mp, gresie, grup 
sanitar, centrală termică termopan, pretabil 
cabinet, sediu, depozit, preț 450 euro/lună neg. 
Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)
• In zona Liliacului, 50 mp, pretabil depozit, 
căldură apă trifazic, preț 150 euro/lună Tel. 
0745/164633. (Ag. Mimason)
• camerii frigorfflcA, 20 mp, cu spații de acces, 
spațiu tampon, spațiu total 90 mp, preț 4 euro 
mp. Tel. 0740/173103. (Ag. Mimason)
• pentni pretențioși apartament 3 camere, dec., 
cu gar^j 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)
• Indiktei casă mobilată Deva, centrală 
termică Preț: 300 euro/lună taxe incluse. Tel. 
0722/564004 (Prima-lnvest)
• închiriez garsonieră complet mobilată șl 
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 si 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, nemobllat, zona piața 
centrală contorizări, preț 100 euro/lună. Tel. 
0740/013971. (Garant Consulting)
• apartament 4 camere, zona Dorobanți, mo
bilat și utilat modern, centrală termică preț 350 
euro/lună Tel. 0740/013971. (Garant Consulting)
• apartament 3 camere, nemobllat, zona Liliac
ului, centrală termică preț 150 euro/lună Tel. 
0740/013971. (Garant Consulting)

• apartament 3 camere, mobilat utilat modem, 
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)

• 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)
• 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)

• vând schiuri Blizzard 180 cu legături Tyrolia și 
clăpari Nordica nr. 38 preț 100 ron, negociabil. 
Tel. 221431.
• vând schiuri Rossignol, cu legături Salomon, 
pentru copii 1,40 și 1,50 m și adulți 1,70 m, preț 
negociabil. Tel. 233084.

Materiale de construcții (53)

• cumpăr țigle și coame (nu sistem patent sau 
solzi). Tel. 260651.
• vând geam dublu, 3 canate 180/150, cu toc și 
jaluzele din lemn, din demolări, preț 120 ron, 
negociabil. Tel. 221431 seara.

Electrocasnice (56)

• vând convenabil congelator Arctic, 5 sertare, 
stare foarte bună preț 250 ron, negociabil. Tel. 
221431, seara.

• vând frigider Electrostar cu 2 uși, dezghețare 
automată, preț 200 ron și tv color Goldstar, diag.
62 cm, preț 2on ron. Tel. 214814.

Decese (75)

Auto românești (36)

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

Colectivul firmei JR Impex Construct Deva este 
[J" alături de familia greu încercată de trecerea în 

neființă a celui care a fost
JURCA RUDEL

Sincere condoleanțe. Dumnezeu să-l odihnească în 
pace. Corpul neînsuflețit este depus la Casa mortuară 
Deva. înmormântarea va avea loc joi 15 decembrie.

• vând 6ada 1300, af 1982, mașină de garaj, 

stare foarte bună RAR 2006, preț 30 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0740/013165.
• vând Dada papuc,1998, și Dacia break, 1996, 
preturi negociabile. Tel. 0745/842692.

• crescător autorizat de Chindlla vând 
ChincMa cu certificat medico-sanltar. TeL 
0254/264544,0720/236093.

Auto străine (37)

• donez unor iubitori de animale o cățelușă 
dalmațiană vârsta 3 ani, frumoasă foarte 
prietenoasă Tel. 776434, Sarmizegetusa

25 RON
la orice poliță Inchatatâ ta'indllle ARDAF până la 

31 ianuarie 2006, de mal «u».

Cu polița RCA ARDAF
participi taTWW&RlLE IS SORI P«>V câștiga

Aganțll ARDAF țl fn tocalltdțll»:
I Brad, Hafig, Hunedoara, —
' OfWf rte, Ptatrria, E

• vând Opd Astra Caravan 1,7 TDI, 2001, bleu
marin, climă geamuri și oglinzi electrice, 4 
airbag, cârlig remorcare, închidere centralizată 
preț 8150 euro, negociabil. Tel. 0723/400612, 
231740.
• vând Renault Safrane 2,1 TD, af 1994, central, 
geamuri și oglinzi electrice, jenți Al 15“, cass, 
boxe, numere Franța, preț 2300 euro. Tel. 
0723/227569.
• vând regent Opel Corsa motor 1,2 adus recent 
toate taxele plătite, extrase full, vopsea ori
ginală metalizat km puțini.Tel. 747266.
• vând VW Passat af 1979, persoană fizică, preț 
negociabil. Tel. 0747/223733.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• cumpăr menghină mare, în stare perfectă 
ofer prețul la vedere. Tel. 0722/148381.
• vând motostivuitor UMT 3,5 tone, RK, preț 
negociabil. Tel. 0727/960735,0747/627526.

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 jenți tablă 13“ 4 găuri, 10 ron bucata; far 
nou, complet, pentru Opel Vectra, preț 150 ron. 
Tel. 0723/227569.
• vând pfese Fiat Punto din dezmembrări, punte 
spate, uși față dreapta, haion, scaune interior, 
ornamente etc. Stare foarte bună prețuri nego
ciabile. Tel. 215244,0740/315050.

Garaje (43)

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

Mobilier și interioare (47)

• vând canapea extensibilă 2/0,9 m, stare foarte 
bună preț 120 ron. Tel. 221431 seara.
• vând foarte ieftin mobilă furnir nuc, bibliotecă 
masă 6 scaune tapițate, recamier, oglindă cuier 
fier forjat, dulap, preț 100 ron, bucata. Tel. 
221328 0744/705595.
• vând pFut din lemn masiv, pentru copii .Tel. 
212180.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând convenabil video Panasonic, preț 140 
ron. Tel. 221431.

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând haină nouă blană nurcă și jachetă din 
raton canadian. Tel. 210900,0744/611145.
• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54 ■ 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
și fustă piele, nouă, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.

• vând porci, 150 kg, preț negociabil. Tel. 
0721/262371.

• vând porc Marele alb, 125 ■ 130 kg și purcei 25 
■ 50 kg. Tel. 210900,0744/611145.

Instrumente muzicale (60)

• 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 trese "lastic, lăzi, dopuri, paleți, 
diverse, cantități nelimitate. Tel. 0723/301857.
• vând candelabra cristal de Boemia, Stare 
perfectă cu 3 brațe, și un ceas de mână Doxa, 
preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând cântar-platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 080/080 m, stare ireproșabilă preț nego
ciabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând țuică de calitate superioară Informații 
Deva, tel. 0744/637809.

Pierderi (62)

• piadut carnet asigurări sănătate pe numele 
Florea Voicu Sabin. Se declară nul.

Mulțumiri (68)

• victima accidentului produs de un microbuz 
Deva - Hunedoara, în 16.09.2005, pe trecerea de 
pietoni de pe Bdul Decebal intersecție cu I. 
Creangă îi mulțumește persoanei care a trans
portat-o la spital și o roagă să o contacteze tele
fonic. Tel. 0727/131393,0254/219832.

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 efec
tuez menaj și alte munci gospodărești numai la 
familii serioase, ofer și rog seriozitate. Tel. 
218597, după ora 2130 Șl 0723/851439.
• Moș Crăciun vine la tine acasă! Dacă vrei să-ți 
bucuri copilul de sărbători, sună la tel. 
0720/743834 și, pentru o sumă modică (10 ron), 
Moșul vine la copilul tău!
• ofer servicii de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut. Tel. 224182,0723/499284.
• transport mobilă electrocasnice, cu auto 
acoperit de 1,2 tone, 14 mc, L 35 m, 123 m. Tel. 
225578 0744/934462,0726/551701.
• îngrijesc copil sau persoană bolnavă sau 
vârstnici (bărbat femeie). Tel. 0726/810296.

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

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 

ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Arad și Satu Mare

SC Inform Media caută pentru dezvoltarea echipei

Manager distribuție
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
* Limba engleză la nivel conversațional

* Caracter deschis, comunicativ, hotărât

* Disponibilitate pentru program flexibil

* Disponibilitate pentru călătorii în țară

* Cunoștințe aprofundate Outlook Express, MS Office

* Permis de conducere categoria B

Oferim:
* Atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr

* Un loc de muncă modern și sigur

* Posibilitate de training

Dacă oferta noastră ți-a trezit Interesul, trimite un CV, până 
la data de 25 decembrie a.c. în limba engleză la:

SC Inform Media SRL, Deva, Str. 22 Decembrie nr. 37 A, 
persoană de contact Sorina Sîrmal, E-maJI: 
sorlna.sirmaltainformmedia.ro, telefoane 0254/21Î275, 
Int. B806 sau 0720/400454.

CUVÂJ® |

|W Cu inima frântă de durere, familia aduce la cu- 
^|T noștinta tuturor rudelor, prietenilor și cunoscuților 
“ că a încetat din viată cea care a fost mamă și bunică

GROZA MARIA
în vârstă de 76 ani. înmormântarea va avea loc joi, 15 
decembrie, ora 14, de la Capela catolică Deva la Cimi
tirul Bejan. Dumnezeu s-o odihnească în pace.

_TL întregul colectiv didactic alături de personalul nedi- 
i î® dactic și elevii Liceului Teoretic „Silviu Dragomir”, 
« din Ilia, sunt alături de familia îndoliată la marea 

durere pricinuită de trecerea în neființă a celui care a 
fost profesor, inspector, director, colegul și prietenul 
nostru

STÂNESCU'ȘTEFAN VOINEA
Dumnezeu să-l odihnească.

rJ Familiile Duti Traian, Dut Silviu și Borca Gheorghe 
l r aduc un ultim omagiu celui care a fost bunul lor 

prieten
prof. ȘTEFAN STĂNESCU

și sunt alături de familia greu încercată. Sincere 
condoleanțe. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Prestări servicii (72)

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

Umanitare (66)

• ORGANIZAȚIA PNL a municipiului Brad, 
acordă lunar bursa I.C. Brătianu, elevului 
Roșu Răzvan Alexandru, pentru rezultate 
bune la învățătură.

sorlna.sirmaltainformmedia.ro
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•încă în flăcări. Trei rezervoare încă erau în 
flăcări, ieri, la depozitul de carburant de lângă 
Londra care a explodat duminică. Filmul cu 
imaginile suprinse de camerele de supraveghere 
de la depozit nu a fost distrus în incendiu, mi
siunea anchetatorilor putând fi astfel facilitată.

Gripă aviară în Indonezia
Indonezia, a confirmat cel de-al nouălea 
deces cauzat de gripa aviară, ridicând 
numărul total al victimelor umane din 
sud-estul Asiei la cel puțin 70, de la 
apariția acestei boli.

Grafica: Jurnal bihorean, sursa: WHO

Executat prin injecție letală

Sfaturi 
pentru copii

Londra (MF) - O fetiță i 
în vârstă de zece ani din i 
Marea Britanie va pu- i 
blica o carte cu sfaturi i 
pentru copii, pentru a-i i 
ajuta să treacă mai ușor i 
peste divorțul părinților. : 
Micuța Libby Rees avea i 
nouă ani când a scris i 
cartea „Ajutor, speranță i 
și fericire”, care va fi i 
publicată la finalul lunii i 
decembrie de editura î 
Aultbea Publishing, din i 
Inverness. î

Sfaturile sunt pline de : 
bun simț. Libby îi sfătu- î 
iește pe copii să își facă j 
timp pentru a se uita la I 
un film sau pentru a I 
citi o carte cu scopul de j 
a se concentra pe altce- i 
va, să facă sport și să i 
încerce să gândească I 
pozitiv. i 

Pregătiri Micul dihor se acomodează cu 
prezența Moșului, care de Crăciun va hrăni 
animalele din parcul Eekholt (Germania) 
împreună cu vizitatorii. (Foto: epa) .

Nicole Kidman îndrăgostită
Los Angeles (MF) - Russell Crowe a de

clarat că prietena sa, actrița Nicole Kid
man, este extrem de îndrăgostită de cân
tărețul de muzică country Keith Urban. Ni
cole și Keith s-au logodit de Ziua Recu- 
noștenței în Nashville (Tennessee). Ei au 
celebrat acest eveniment alături de părinți.

„Am vorbit cu Nicole de mai multe ori 
în ultima perioadă și este evident că este 
extrem de fericită. De când este cu Keith, 
Nicole este foarte veselă și mă bucur pen
tru ea”, a declarat actorul.

Crowe a declarat crede că atenția acor
dată vieții amoroase a lui Kidman de către 
presă ar putea fi dăunătoare și de natură 
să atragă un final prematur al relației.

■ Un celebru condamnat 
la moarte, Stanley Tookie 
Williams, a fost executat 
ieri dimineață.

San Quentin (MF) - Stanley 
Tookie Williams, cofondatorul 
celebrei bande Crips, care 
și-a renegat trecutul în închi
soare și a devenit un lider al 
mișcării care pledează pentru 
combaterea criminalității, a 
fost executat prin injecție le
tală, ieri dimineață, pentru u- 
ciderea a 4 persoane în 1979.

Cazul Williams a declanșat 
dezbateri intense în legătură 
cu pedeapsa capitală, celebri
tăți, militanți și opozanți ai 
pedepsei cu moartea decla
rând că inițiativele și mesa
jele ahtiviolență ale lui Took
ie lansate de după gratii au 
demonstrat că viața sa tre
buia salvată. El fusese chiar 
nominalizat la premiul Nobel 
pentru Pace și premiul Nobel 
pentru literatură de mai 
mulți profesori.

Williams (51 ani) și-a re
cunoscut trecutul violept, dar 
a subliniat că este nevinovat

Groenlanda invadata de reni

Maria Esther
(Foto: EPA)

Cea mai 
bătrână 
din lume
Guayaquil - Maria
Esther Heredia de 
Capovilla este din 
Guayaquil (Ecuador) 
și s-a născut în urmă 
cu 116 ani, în 
Guayaquil, pe 14 
septembrie 1889.
Vineri, 9 decembrie, 
Heredia de Capovilla 
a fost oficial înregis
trată în Cartea 
Recordurilor ca fiind 
cea mai în vârstă 
femeie din lume.

Copenhaga (MF) - Groen
landa, țara „oficială” a lui Moș 
Crăciun, este invadată de re
ni, numărul acestor animale 
crescând oficial cu 25 la sută 
în ultimii cinci ani și ajun
gând la 125.000 de exemplare.

Biologii au tras un semnal 
de alarmă, precizând că în 
Groenlanda - insulă acoperită 
în cea mai mare parte de 
gheață - nu există suficientă 
vegetație, hrana de bază a 
renilor. Autoritățile se decla

Violențe rasiste în Sydney
■ Violențele din Sydney, 
cu caracter rasist, au 
continuat pentru a doua 
noapte consecutiv.

Sydney (MF) - Șapte persoa
ne au fost rănite și 11 sus- 
pecți au fost arestați în 
cursul celei de-a doua nopți 
de violențe cu caracter rasist 
înregistrate în suburbiile din 
sudul orașului Sydney, a a- 
nunțat, ieri, poliția austra
liană.

Unsprezece persoane au 
fost arestate în timpul noilor 
incidente provocate de tinerii 
din suburbii ca represalii la 
agresiunile rasiste comise 
duminică de tineri australieni 
pe o plajă din oraș. Localnicii 
susțin că agresorii au van-

Farrell, dependent de medicamente
■ Rețeta i-a fost pre
scrisă actorului american 
pentru a scăpa de o 
durere de spate.

Los Angeles (MF) - Actorul 
Colin Farrell (29 ani) a fost 
internat, luni, într-un centru 
specializat, pentru depen
dență de medicamente, a de
clarat purtătoarea sa de cu
vânt, Danica Smith, fără a 

de aplicație practică al 
echipei de salvamont Ro
yal Air Force, în munții 
Holyhead. (Foto-, epa)

pentru crimele de care a fost 
învinuit. Tookie a fost execu
tat după ce Curtea Supremă 
din Statele Unite a respins, 
luni seară, un ultim apel la 
care condamnatul mai avea 
drept după ce guvernatorul 
Arnold Schwarzenegger a 
refuzat să-l grațieze.

Williams a scris și cărți 
pentru copii cu astfel de 
mesaje care denunță violența 
bandelor, donând câștigurile 
grupurilor pentru combaterea 
violențelor de acest gen.

Susținători ai lui Tookie (Foto: epa)

ră neputincioase în fața aces
tei veritabile invazii de reni, 
care se găsesc acum pe tot te
ritoriul insulei.
(î. „Au fost anulate cotele de 
sunătoare peiitâ’u ultimii trei 
ani, iar vânătorii pot ucide 
liber până la 30.000 de reni 
în fiecare an. Dar această mă
sură este departe de a fi sufi
cientă”, a subliniat Oel Hein
rich, responsabil local, in
dicând că nu știe exact „de ce 
sunt atâția reni”.

Incidente provocate de tinerii din suburbii

dalizat între 30 și 40 de 
vehicule și mai multe maga
zine. în suburbia Brighton-Le- 
Sands, grupuri de tineri au 
aruncat pietre împotriva unor 

confirma dacă acesta a fost 
victima unei supradoze de 
droguri.

Farrell, unul dintre actorii 
cei mai în vogă de la Holly
wood, a fost internat din 
cauza epuizării fizice și din 
cauza dependenței de un me
dicament. Potrivit lui Smith, 
medicamentul i-a fost prescris 
actorului pentru a scăpa de 
o durere de spate. Un post de 
radio din Uruguay a relatat
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vehicule ale forțelor de inter
venție. în cartierul cu majori
tate musulmană Lakemba, 
aproximativ 500 de tineri care 
susțineau că se tem de un 

că Farrell a fost vineri victi
ma unei supradoze de droguri 
în timpul filmărilor ce se 
desfășoară în acea țară la pro
ducția „Miami Vice”, inspi
rată din serialul cu același 
nume.

Echipa medicală uruguay- 
ană care l-a examinat pe actor 
a .găsit în sângele acestuia 
urme de cocaină, marijuana 
și un alt drog care nu a putut 
fi identificat. 

atao au înălțat baraje în a- 
propiere de o moschee locală, 
după rugăciunea de seară.
Grupuri neonaziste

Confruntările au început 
duminică seara, pe plaja Cro
nulla, unde 5.000 de persoane 
au protestat față de agresarea, 
la începutul lunii decembrie, a 
doi salvamari voluntari de că
tre un grup de tineri din sub
urbii. Manifestația, la care au 
participat membri ai unor gru
puri neonaziste, a degenerat 
rapid în agresiuni împotriva 
unor persoane de origine 
arabă sau considerate ca atare. 
Circa 30 de persoane, dintre ca
re zece polițiști, au fost rănite 
în timpul confruntărilor. cele 
mai grave de acest gen înre
gistrate recent în Australia.

*e coardă Prințul
William (23 ani) a luat 
parte, luni, la programul


