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Cerul va fi mai mult noros, cu precipi
tații sub formă de ninsoare.

seara

Extrema de aur a Devei
dimineața la prânz

O expoziție de artă fotografică a fost 
deschisă, în scop caritabil, ieri, la Casa de

■ Valentina Elisei - 
Ardean, vicecampioană 
mondială în Rusia, a 
vizitat, ieri, redacția CL.

Deva (C.M.) ■ Extraordina
ra performanță de la Campi
onatul Mondial din Rusia, un
de a obținut medalia de argint

cu naționala României și titlul 
de cea mai bună extremă stân
ga a lumii, a readus numele 
Valentinei Elisei - Ardean pe 
buzele tuturor hunedorenilor. 
Fosta jucătoare a U. Remin a 
sosit, luni-noapte, acasă la 
Deva, împreună cu soțul său, 
deveanul Constantin Ardean, 
iar ieri a acceptat invitația

noastră și a vizitat redacția 
Cuvântul liber. Strălucitoare, 
mereu cu zâmbetul pe buze și 
cu sclipirea pasiunii pentru 
handbal în ochi, cea alintată 
ani la rând de publicul devean 
cu apelativul „Super Alice” a 
fost vădit emoționată de pri
mirea făcută. Florile, felicită
rile și aplauzele celor prezenți

în redacție i-âu reamintit 
handbaliste! de minunata 
atmosferă de la partidele pe 
care le-a jucat la Deva pen
tru U. Remin. Discuția cu Eli
sei s-a derulat cu intensitatea 
semifinalei România - Un
garia și ne-a dezvăluit-o pe 
„Super Alice” mândră că are 
buletin de Deva, /p.7

Cultură Deva. Expoziția cuprinde fotografii 
realizate de elevi ai Liceului de Muzică și 
Arte Plastice Deva și de fotograful Octa
vian Tabac. (Foto: Traian Mânu)
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• In memoriam. Mâine, 22 decembrie 
2005, de la ora 12.00, la Troița Eroilor din 
Parcul Opera Deva, Asociația Luptătorilor 
din Decembrie 1989 - Hunedoara va 
comemora pe cei căzuți în Revoluția 
română și va aniversa acest eveniment 
istoric prin depunere de coroane. (S.B.)

Crăciun fericit alături de 
Cuvântul Liber!

Deva - Dragi cititori, în data de 22 decem
brie, veți găsi în Cuvântul Liber o inserție 
de Crăciun, o hârtie specială cu care puteți 

împacheta cadourile pentru cei 
dragi.

Crăciunul înseamnă să pri
mim și să oferim mai multă căldură sufle
tească!

Haideți să ne bucurăm împreună de sfin
tele Sărbători de iarnă!

Cu noi aveți numai de câștigat!

07300 CUVÂNTUL LIBER

® Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
© (0254) 211275
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Statistica intervențiilor Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență Hunedoara

protecție civilă *
■ 

alte intervenții 
inceriffi^O^irfe

pompieri oiUiițarl 

incendii la care st» 
participat 
pompieri civili

Grsfir a- (.uvănruî liber, sursa: FVR
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Primii colindători sosiți la 
redacția noastră în acest an 
au fost micuții de la Grădinița 
Nr. 1 Deva. Ei au pregătit co
linde și poezii de Crăciun, 
fiind însoțiți chiar de Moșul 
mult așteptat: Moș Crăciun.

(Foto: Traian Mânu)
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Păsări decimate de holeră
■ Moartea în număr 
mare a păsărilor în 
Petroșani este cauzată 
de holera aviară.

Petroșani (I.J.) - Veterina
rii din Petroșani neagă exis
tența virusului gripei aviare 
în cele două cartiere unde au 
murit mai multe zeci de găini 
și spun că pieirea masivă a

păsărilor domestice este pro
vocată de holeră.

Probe de sânge de la găinile 
moarte au fost trimise la ex
pertiză, iar rezultatele autop
siei au demonstrat că moar
tea le-a fost provocată de pas- 
teroloză sau holeră aviară. 
Medicii specialiști spun că pă
sările s-au îmbolnăvit de ho
leră din cauza iresponsabili
tății localnicilor care nu au

vaccinat păsările la timp și 
nu le-au hrănit corect. „Viru 
sul nu afectează omul, însă 
decimează orătăniile. în cazul 
acestui virus nu se pot pro
duce mutații ca în cazul Viru
sului gripei aviare și nu im
plică gravitate în comunitate. 
Astfel că populația nu trebuie 
să intre în panică”, declară 
dr. Dan Magheru, director 
DSP Hunedoara.

Austriecii au 
luat BCR-ul!

București (C.P.) 
Erste Bank Austria este 
noul proprietar al BCR. 
Pentru 61,88% din capi
talul social, austriecii au 
plătit 3,7 miliarde de eu
ro. Mai concret, Erste 
Bank a cumpărat fiecare 
acțiune cu 7,65 de euro.

Circulația rutieră, iarna
■ Asigurați-vă că insta
lațiile de climatizare și 
de dezaburire sunt în 
stare de funcționare.

Deva (M.T.) - Pentru că iar
na și-a intrat pe deplin în 
drepturi, polițiștii de la Servi
ciul Poliției Rutiere recoman
dă conducătorilor auto să pre
gătească autoturismele pentru 
acest sezon. Autoturismele tre
buie dotate cu anvelope speci
fice sezonului rece sau cu lan
țuri antiderapante. Nu trebuie 
să lipsească nici un săculeț cu 
nisip și o lopățică. Când con

duceți în apropierea derdelu- 
șurilor reduceți viteza. Ori
când poate apărea în față un 
copil cu o săniuță scăpată de 
sub control. Distanța între au
tovehiculele care circulă în fa
ță trebuie să fie mai mare, iar 
viteza redusă, pentru a nu fi 
obligați să frânați brusc, fapt 
care duce la derapare. Pe vre
me de ploaie, lapoviță sau nin
soare, când întâlniți în trafic 
alte autovehicule, acționați 
din timp ștergătoarele de par
briz. în zilele cu ploi, viscol, 
ninsori, temperaturi scăzute, 
fiți mai atenți la pietoni. Aceș
tia sunt mai du tin Drudenti.

Praznicului Nașterii 
Domnului nostru (sus Hristos și al 

i Nou 2006. am plăcerea și 
'onoarea de a adresa cete mai 
MdKMl Și sincere urări de bine și 
-sănătate. de bogate împliniri și bu- 

_ _ ___  ___ _ curii si o viată mai bună si maiFericite PK^IninulcareviXtuturer 

șșj cet «dor comunei, consilierilor te-
| caii. Mlariațăor primăriei și celor 
L ti care ne-au fost alături și ne-au aju- 

tat și njirdt In încheierea cu re- 
g||§, zuMate bune a anului 2005.

Tuturor ani mufti și îmbelșugat) și 
realizarea, uniți împreună, de noi 1 

i:-' " succese în interesul și spre bintie 
. comunei Băfta și al cetățenilor ti

Primarul comunei Bârfa,
DINIS DAMIAN

L ârMultî

36
43

4]



PANORAMIC /2miercuri, 21 decembrie 2005 cuvÂl»

•Confuzie. Președintele american, George 
W, Bush, l-a confundat, luni, pentru o se
cundă, pe Saddam Hussein cu Osama ben 
Landen, un lapsus considerat revelator pen
tru cei care contestă legitimitatea războiului 
și ocuparea Irakului.

• Promisiune. Președintele Comisiei Europe
ne, Jose Manuel Durao Barroso, a promis, 
luni, o revizuire amplă a bugetului european 
In 2008 sau 2009, urmând să fie reevaluat 
totul, de la subvențiile pentru agricultură 
până la rabatul britanic.

Drept refuzat
Washington (MF) - 

Președintele american, l 
George W. Bush, a refu- i 
zat categoric, luni, Ira- | 
nuiui orice posibilitate i 
de a îmbogăți uraniul, I 
subliniind că acest lucru 
i-ar oferi tehnologia pen
tru a fabrica arma nu
cleară. „Ideea ca Iranul 
să dețină arma nuclea
ră; nu putem permite să 
se întâmple așa ceva”, a 
declarat președintele a- ș 
merican cu ocaiza unei i 
conferințe de presă, în i 
special după ce omolo
gul iranian a declarat i 
recent că vrea să anihi
leze un aliat al Statelor 
Unite, Israelul. Bush a I 
reafirmat că privilegiază 
demersul diplomatic și 
se bazează pe Uniunea 
Europeană, care trebuie 
să reia negocierile cu 
Iranul la 21 decembrie, 
după ce au fost între-

Ales lider |
Tel Auto (MF) - Fostul 1 
premier israelian Ben
jamin Netanyahu a 
fost ales îh fruntea 
Partidului Likud, cu î 
ocazia alegerilor pri
mare care au avut 
loc luni. Victoria lui 
Netanyahu a fost a- i
nunțată înainte de i
publicarea rezultate
lor oficiale ale scruti
nului. Potrivit unui î 
sondaj realizat la „ie
șirea de la ume", Ne
tanyahu a fost ales 
cu 47 la sută din vo- i 
turi, fiind urmat de 
șeful diplomației isra- i 
eliene. Sylvan Sha
lom, cu 32 la sută, 
de Moshe Feiglin, li- i 
clerul facțiunii de ex- 
tremă-dreapta; cu 15 
la sută, și de minis
trul Agriculturii, Israel 
Katz, cu șase la sută.

Miron Cozma (Foto: epa)

Aproape liber
Timișoara (MF) - Membrii Comisiei de 

specialitate din Penitenciarul Timișoara au 
dat, ieri, aviz favorabil cererii de elibera
re condiționată a fostului lider al mineri
lor, Miron Cozma, transferat săptămâna 
trecută de la Jilava la penitenciarul timișo
rean. Această propunere a comisiei va a- 
junge la un complet al Judecătoriei Timi
șoara, care a fixat ca termen de judecare 
a cererii de eliberare condiționată a lui 
Cozma data de 11 ianuarie 2006, doar magis- 
trații fiind cei care vor decide dacă Miron 
Cozma va fi eliberat condiționat din închi
soare sau nu.

Miron Cozma a fost transferat, săptămâ
na trecută, de la Jilava la Penitenciarul Ti
mișoara. Potrivit procedurii penale, cererea 
de eliberare condiționată trebuie analizată 
de membrii comisiei din cadrul penitencia
rului unde se află inculpatul. Fostul lider 
al minerilor a avut posibilitatea de a cere 
eliberarea condiționată după ce instanța 
înaltei Curți de Casație și Justiție a decis, 
la începutul lunii decembrie, contopirea 
pedepselor pe care Cozma le-a primit pen
tru implicarea in două mineriade.

Ședință solemnă în Parlament

Benjamin Neta
nyahu (Foto: EPA)

■ Prima parte a ședinței 
comune a fost consa
crată împlinirii a 16 ani 
de la Revoluție.

București (MF) - Senatul și 
Camera Deputaților s-au în
trunit, ieri, în ședința comu
nă, prima parte a acesteia fi
ind consacrată evocării Revo
luției române din Decembrie 
1989, respectiv împlinirii a 16 
ani de la Revoluție.

Ședința comună a debutat 
cu intonarea imnului națion
al, parlamentarii ținând și un 
moment de reculegere în me
moria martirilor și eroilor 
Revoluției române din Decem
brie 1989.

După încheierea evocării 
Revoluției din 1989, a urmat

Traian Băsescu (Foto: EPA)

Un pacifist la Amman
■ Traian Băsescu: Româ
nia vrea să își retragă 
soldații din Irak cât mai 
repede.

Amman (MF) - România 
vrea să își cheme cât mai re
pede acasă soldații din Irak și 
să trimită în' IOCuf îbr Ingi
neri pentru a participa ia re
construcția acestei țări, a de
clarat, ieri, la Amman, preșe
dintele Traian Băsescu, care 
a participat la un forum al oa
menilor de afaceri români și 
.iordanieni.

„Pentru România a devenit 
o prioritate reînnodarea rela
țiilor economice cu țările ara
be. Economia românească a a- 
juns la stadiul la care are ne
voie de valorificarea relațiilor 
politice cu țările arabe și 
transformarea lor în relații e- 
conomice. Opțiunea de redes
chidere a relațiilor economice 
cu țările arabe vine din nevo
ia firmelor românești de a in
vesti în zonă dar și din nevo
ia de a investi în pace și în 
viitor”, a subliniat Băsescu.

Ordin semnat
Washington (MF) ■ Secreta

rul american al Apărării, Do
nald Rumsfeld, a semnat, ieri, 
ordinul de reducere, în 2006, 
a efectivelor americane din 
Afganistan cu circa 3.000 de 
militari, relatează The New 
York Times.

Reducerea trupelor ameri
cane a fost anticipată după ce 
militarii NATO, care se ocupă 
de securitate și reconstrucție 
în zonele de nord și de vest a- 
le Afganistanului, au fost de 
acord să extindă această misi
une, în 2006, și în regiunile 
meridionale. Forțele de secu
ritate afgane, care în prezent 
numără 27.000 de militari și 
55.000 de ofițeri de poliție, își 
vor asuma și sarcini supli
mentare. Decizia lui Rumsfeld 
a fost comunicată, luni, con- 
gresmanilor și comandanților 
unităților armatei. 

prezentarea de către premie
rul Călin Popescu Tăriceanu 
a raportului „Pregătirea ade
rării la Uniunea Europeană - 
prioritate a Guvernului Ro
mâniei în 2005. Progresele ob
ținute, drumul de parcurs”, 
raport care va intra în dezba
terea plenului reunit.

Premierul a lansat un apel 
către parlamentari să acorde 
o maximă atenție proiectelor 
de legi din domeniul integră
rii, amintind că primele patru 
luni ale anului viitor sunt de
cisive în acest proces și că pe 
agenda Legislativului mai fi
gurează astfel de acte norma
tive.
Critici la adresa PSD

Premierul și-a început dis
cursul criticând fosta guver-

Șeful statului a spus că re
perul esențial al relației Ro
mâniei cu țările arabe este 
Iordania, despre care a spus 
că este un stat cu maximă 
credibilitate.
Iordania, un reper

„Am convingerea că întâl
nirea afaceriștilor români și 
iordanieni va avea rezultate 
practice, respectiv companii 
românești vor putea face in
vestiții în Iordania”, a spus 
președintele.

Băsescu s-a arătat convins 
că investind în Iordania fir
mele românești au ocazia să 
se extindă spre Irak în proce
sul de reconstrucție al acestei 
țări.

„Credibilitatea Iordaniei în 
relația cu Irakul va putea 
propulsa firmele românești în 
reconstrucția acestei țări. Ma
rea noastră dorință este să vi
nă cât mai repede momentul 
să ne chemăm cât mai repede 
acasă soldații și să retrimi- 
tem ingineri pentru a partici
pa la reconstrucția țării”, a 
spus Băsescu.

Bucuria alegem Irakienii și-au sărbătorit ieri, pe străzile din orașul Tikrit (la 
nord de Bagdad), candidați! la alegerile parlamentare desfășurate săptămâna trecută.

. nare care, in opinia sa, plasa
se România, la finele anului 
trecut, pe ultimul loc în cate
goria statelor candidate la 
UE.

Premierul Tăriceanu

Proiectai meu 
politic este să 
transformăm 
România totro 
țară europeană.

................................. H
Șeful actualului Guvern 

consideră că, prin obstinația 
de a nu face reformă, PSD 
pregătea România „pentru e- 
șecul aderării la UE”, afir
mând că vicepreședintele Co
misiei Europene, Franco Frat-

Primar urmărit penal
București (MF) ■ Primarul 

municipiului Constanța, Radu 
Mazăre a declarat, ieri, după 
prima sa întâlnire cu procu
rorii anticorupție care îl an
chetează Intr-un dosar referi
tor la retrocedarea unor tere
nuri, că aceștia îl cercetează 
sub acuzația de abuz în servi
ciu.

Radu Mazăre s-a prezentat 
la Departamentul Național 
Anticorupție (DNA), însoțit 
de avocat, pentru a-i fi pre
zentate acuzațiile în dosarul 
în care este urmărit penal a- 
lături de alte zece persoane,

Răpit la Bagdad
Bagdad (MF) - Șoferul 

ambasadorului Iordaniei în 
Irak a fost răpit, ieri dimi
neață, la Bagdad, au anun
țat surse iordaniene și ira
kiene.

„Șoferul ambasadorului, 
cetățean iordanian stabilit 
în Irak de mai mulți ani, 
a fost răpit”, a declarat o 
sursă iordaniană de la Am
man.

„Guvernul iordanian a 
stabilit contacte pentru a 
cunoaște persoanele res
ponsabile de comiterea a- 
cestei răpiri”, a adăugat 
sursa, care s-a exprimat 
sub protecția anonimatu
lui.

Poliția irakiană a confir

tini, i-a mărturisit că, în 2004, 
nu credea că întârzierile în 
reforma justiției mai pot fi re
cuperate.

în comparație, Tăriceanu a 
prezentat concluziile primului 
mandat al actualei guvernări 
în domeniul integrării europe
ne și care, în opinia sa, poate 
fi caracterizat prin recâști- 
garea credibilității țării, încș- 
perea procesului de moderni
zare și participarea activă a 
României în structurile euro
pene, în calitate de observator.

Premierul a precizat că pri
ma prioritate a Executivului 
este ca raportul Comisiei Eu
ropene din luna mai a anu
lui viitor să transforme obiec
tivul României de a adera la 
UE pe 1 ianuarie 2007 înțr-o 
certitudine.

printre care și Nicușor Cons- 
tantinescu, șeful Consiliului 
Județean Constanța.

întâlnirea dintre Mazărea 
asistat de avocat - și procuro
rii anticorupție a durat apro
ximativ trei ore. 1'

După întâlnire, Mazăre a 
calificat, încă o dată, acest do
sar drept unul „politic”, ară
tând că anunțul privind înce
perea urmăririi lui penale în 
acest caz a fost făcut în 8 de
cembrie, la o zi după ce el și-a 
făcut publică intenția de a da 
în judecată o serie de procu
rori și polițiști.

mat răpirea, care a avut 
loc în cartierul al-Saydi- 
yah, din sudul Bagdadului- 

.Poliția este în căutarea 
a două autoturisme, unul 

. de tip Honda, iar celălalt 
Nissan, implicate în răpi
re”, a spus un oficial din 
cadrul poliției, care s-a ex
primat sub protecția anoni
matului.

Iordania a numit, în lu
na octombrie, un nou am
basador în Irak, Ahmad La
uzi, care nu și-a preluat ofi
cial atribuțiile în capitala 
irakiană, misiunea diplo
matică a Ammanului în 
această țară fiind condusă 
de un însărcinat cu afaceri, 
Suleiman Arabiyat.

(Foto: EPA)

* BTTTTTTTM Cuvântul liber

cuvaniul a-an 
LlDEri mmmmRniwriiiRii^i Audit al Tirajelor.

Cotidian editat de SC Inform Media SRL,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A

TELE FOAME REDACȚIE: 0254-211275,
212157, fax 218061
ADMINISTRAȚIA: 211275
RECLAMĂ: Laura Contra - int.8805
DISTRIBUȚIE: Sorina Sirmai - int.8804
• M/-A IM IDI ■/-ETATE- 7171^7

Abonamentul la Cuvântul liber costă 6,9 lei pentru p lună, 
13,80 lei pentru două luni, 19,90 lei pentru trei luni, 37,90 lei 
pentru șase luni și 69,90 lei pentru un an la sediul redacției, la 

propriii distribuitori de presâ și 5,6 lei plus taxele poștale la 
factorii poștali și la oficiile poștale din teritoriu.

Reclamații 
privind 

difuzarea 
ziarului 

la telefonul 
0801 030303

Redactor șef: Adrian Sâlâgean
Redactori: Viorica Roman, Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Marinuț, Clara Pâs,
Daniel I. lancu, Raluca lovescu, Sanda Bocaniciu, Mihaela Tămaș, Tiberiu Strofa
Fotoreporter Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Atila Kurta
Corectori: Alice Negru, Luiza Marinul



miercuri, 21 decembrie 2005 CWAfflt ACTUALITATE /3

Bani pentru mame și• Cadouri. Copiii din Asociația Umanitară 
„Renaitre" Orăștie au colindat ieri personalul 
Centrului de Instrucție Jandarmi „Aurel 
Vlaicu" din Orăștie. Ei au primit cadouri de 
Moș Crăciun prin contribuția benevolă a per
sonalului unității care a dorit să aducă 
bucurie în sufletele copiilor care au nevoie 
de sprijinul comunității. (I.J.)

Poveste în 
Braille

Deva (S.B.) - O carte 
dedicată copiilor nevă
zători, a fost lansată, 
ieri, la Sala Studio a 
Teatrului de Artă Dra
matică Deva. Apărută la 
Deva, în premieră prin 
tipărirea sa în Braille, 
„Stăncuța” este o creație 
literară destinată 
difuzării prin librării, 
dar și întregirii fondu
lui de carte din bib
lioteci. Cartea cu-prinde 
o povestire, tra-dusă și 
în maghiară și germană, 
semnată de Niculae 
Panaitescu. Eve-nimen- 
tul de ieri, de la Sala 
Studio, a fost, de fapt, o 
dublă lansare de carte. 
Al doilea volum prezen
tat ieri aparține scri
itorului Viorel Șer-ban. 
Este un volum de ver
suri cu un titlu de 
roman de succes: „Pri
zonierul iluziilor”.

Amânare
Deva (T.S.) - Ieri, la 
Pitești a fost pro
nunțată o nouă 
amânare în cazul 
grupului condus de 
Spumă și Bibanu. 
Motivația judecătoru
lui a fost 
neprezentarea la pro
ces a niciunuia dintre 
martorii acuzării. în 
consecință s-a dispus 
amendarea acestora 
cu suma de 1,5 mi
lioane de lei vechi și 
înștiințarea că vor fi 
aduși la proces cu 
mandate de aducere. 
Următorul termen 
stabilit este 7 ianua
rie 2006. în ceea ce 
privește cererea de 
eliberare și cercetarea 
în stare de libertate, 
aceasta a fost 
respinsă. Motivul: 
neprezentarea mar
torilor acuzării face 
imposibilă discuția 
privind cererea de 
eliberare a 
inculpaților. Grupul 
condus de Spumă și 
Bibanu se află în 
arest de mai bine de 
un an, drept pentru 
care avocații cer, cu 
insistență, 
pronunțarea unei 
sentințe în acest caz:

■ Din 1 ianuarie 2006, 
indemnizația pentru 
creșterea copilului se 
acordă de DMSSF.

Ina Jurcone___________________
ina.jurcone@infarmmedia.ro

Deva - Aceasta vizează alo
cația pe care o ia mama pen
tru creșterea copilului în 
vârstă de până la 2 ani, 
respectiv 3 ani în cazul 
copilului cu handicap, con
form prevederilor Ordonanței 
de Urgență nr. 148/2005 
privind susținerea familiei în 
vederea creșterii copilului.

Beneficiarii trebuie să pre
zinte un dosar cu actele dove
ditoare care au stat la baza 
stabilirii și plății drepturilor. 
Dosarele vor conține, în prin
cipal, documente în copie, 
certificate pentru conformi
tate cu originalul: cerere de 
acordare a drepturilor înre
gistrată la angajator; certifi

Coperta cărții (Foto: cdș

Obiecte din materiale recidabile (Foto: t. Mânu)

Deșeurile ne privesc pe toți
Deva (R.I.) - La Școala Generală „Andrei 

Mureșan” din Deva a avut loc, ieri, con
cursul „Deșeurile ne privesc pe toți”. Sco
pul acestei acțiuni a fost acela „de a 
conștientiza elevii să adune deșeurile în 
mod diferențiat pentru a putea fi reciclate 
și apoi refolosite, făcându-se astfel economie 
la materia primă”, a declarat Mariana Vul- 
cu, profesoară de biologie. Elevii au parti
cipat la o demonstrație practică, realizată 
în întregime din materiale reciclate, aju
tați fiind de talentul și destoinicia Martei 
Mureșan. Obiectele expuse pot fi achizițio
nate, banii fiind destinați celor nevoiași.

- modelul de adeverință pe care trebuie să o completeze pentru benefi
ciari;
- predarea dosarelor se face la DMSSF Hunedoara;
- numele și prenumele beneficiarului;
- CNP beneficiar;
- adresa beneficiarului;
- informații necesare plății.

Festival de Teatru pentru Tineret
■ Până la sfârșitul anu
lui se pot depune can
didaturile pentru festi
valul de teatru.

Deva (R.I.) - Elevii pasio
nați de arta dramatică mai 
pot depune candidaturile de 
participare la Festivalul de 
Teatru pentru Tineret până 
în 31 ianuarie. Dosarele tre
buie să cuprindă rezumatul 
piesei; textul piesei; școala 
din partea căreia participă; 
numele, ocupația și vârsta 
celor implicați în proiect; 
numele, numărul de telefon 
(adresa de e-mail) a coordo
natorului de proiect la sediul 
Teatrului de Artă Dramatică 
din Deva, B-dul 1 Decembrie

Prețuri micit 
in flecare ii!

• Peste 50.000 de dienți 
s-au convins de prețurile, 
cu adevărat, mici

Deva - Deschis doar de o 
săptămână, Hypermarketul 
„Trident" din Deva și-a făcut 
deja „un nume" prin vari
etatea celor peste 26.000 de 
produse diferite puse la dis
poziția clienților, dar și prin 
politica de prețuri gândite în 
avantajul cumpărătorilor. Pre
văzut cu spații de expunere 
largi, bine proportionate.

itau da si j ■I

19-23 decembrie: 09.00-
23.00__________________  i
24 decembrie: 09.00-18.30 |

25 decembrie: închis_________ >
27-30 decembrie: 09.00-
22.00_____________________ __

31 decembrie: 09.00-17.00 I
01 ianuarie: inchis____________ i
02 ianuarie: 10.00-16.00

Indemnizația pentru creșterea copilului se acordă în noi condiții (Foto: Traian Mânu)

catul de naștere al copilului 
și, după caz, livretul de fa
milie; buletinul (cartea de 
identitate); certificatul pri
vind încadrarea copilului 
într-o categorie de persoane 
cu handicap, după caz; ade
verință eliberată de angaja

Moment dintr-o scenetă
(Foto: T. Mânu)

nr. 15. Preselecția pieselor se 
face în perioada 1-15 aprilie. 
Festivalul și concursul se vor 
desfășura între 10 - 20 mai și 
la el vor participa 20 de piese 
câștigătoare în urma prese- 
lecției; piesele selecționate 
pentru faza finală vor benefi

Sărbătoarea prețurilor mici

Ofertă bogată și prețuri mici la Trident (Foto: Traian Mânu)

Hypermarketul „Trident" a 
reușit să atragă, în prima 
săptămână de la deschidere, 
pesțe 50.000 de dienți, care 
s-au convins singuri de ceea ce 
înseamnă conceptul de 
„megaofertă".

Ofertele atrag
întâlnite la tot pasul în 

Hypermarketul „Trident", ofer
tele speciale au atras toate cat
egoriile de dienți. „Clienții 
noștri au știut să aleagă pro
dusele promoționale, dar și pe 
cele de marcă, la care prețurile 
au fost pe măsura pretențiilor 
unor cumpărători avizați. Am 
avut dienți din toate categori
ile socio-profesionale, care au 
plecat mulțumiți de ceea ce au 
reușit să cumpere de la „Tri

tori, din care să reiasă 
îndeplinirea condițiilor de 
stagiu de cotizare cerute de 
Legea nr. 19/2000, cu modi
ficările și completările ulte
rioare, situația deschiderii 
dreptului la indemnizația 
pentru creșterea copilului și 
a duratei acordării acesteia; 
cerere de deschidere de cont; 
opis cu documentele cuprinse 
în dosar.
Reglementare

„Plata indemnizației pentru 
creșterea copilului aferentă 
lunii decembrie 2005 se poate 
solicita și încasa de la Casa 

cia de asistență de speciali
tate din partea TADD. Con
dițiile de participare stabilite 
de organizatori prevăd ca 
durata spectacolului să nu 
depășească 15-40 minute, con- 
curenții pot aborda orice text, 
din orice gen dramatic, inclu
siv creație proprie; numărul 
maxim de personaje este 10; 
orice instituție de învățământ 
putând participa cu una, sau 
mai multe piese. în evaluarea 
pieselor se va ține cont de 
originalitate, de mesajul 
educativ și de impresia artis
tică. Evenimentul este orga
nizat de Teatrul de Artă Dra
matică Deva, Inspectoratul 
Școlar Județean Hunedoara și 
Centrul Județean de Asis
tență Psihopedagogică.

dent" și, mai ales, de economi
ile pe care le-au făcut, com
parativ cu alte magazine. Am 
anunțat că vom avea cele mai 
mici prețuri și ne vom ține de 
cuvânt", spunea Constantin 
Mateescu, acționarul principal 
al companiei Trident Trans Tex.

De altfel, și comportamen
tul cumpărătorilor este unul 
special pentru că oamenii s-au 
obișnuit cu stilul occidental, în 
care aprovizionarea se face pe 
o perioadă mai lungă de timp 
din considerente care țin de 
economia de timp și de viața 
tot mai agitată. De aceea, 
Hypermarketul „Trident" a 
devenit locul în care cumpă
răturile au devenit o plăcere și 
un mijloc de relaxare.

Județeană de Pensii a 
județului Hunedoara, în 
cursul lunii decembrie 2005”,
M....................................

.....................................M
spunea Octavian Băgescu, 
director DMSSF a județului 
Hunedoara.

Pentru corecta 
aplicare a ordo
nanței angaja
torii au obligația 
să. se prezinte la 
sediul Direcției 
de Muncă
Octavian BAgescU
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Surprizele continuă
în limbajul sec, dar extrem 

de relevant al cifrelor, Hyper
marketul „Trident" oferă peste 
150 de produse la prețuri 
promoționale. Și pentru că ne 
aflăm în pragul Sărbătorii 
Crăciunului, megaofertele con
tinuă chiar la prețuri mai mici 
decât cele prezentate în 
revista „Trident", pe care 
fiecare dintre noi o primește, 
gratuit, acasă.

Cumpărătorii fideli vor fi 
răsplătiți la Tombola Anului 
Nou, în care marele premiu 
este un Renault Clio, alături de 
alte 50 de premii în produse 
electronice și electrocasnice de 
marcă. Surprizele plăcute nu 
se vor opri aici, pentru că 
Hypermarketul „Trident" își 
respectă clienții și promisiunile 
făcute.

Jambon porc 9,9 lei/kg
Pulpă poic, față 
întreagă 7,99 lei/kg
Pulpe pui SUA 4,69 lei/kg 
Ulei OLPO 2,39 lei/litru 
Portocale 1,99 lei/kg

(36435)

RECLAME
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1375 - A murit Gtovinni Bocetccto. scriKor iulian 
(n.1313).
1*79 - S-a născut tastf Vteartonorici Stalin, Itdar comu

nist sovietic (m. 1953).
1913 - A qptrat. la New Ywk, primul 
careu * cuvinte ktâradșati semMt Ba 
briuruail A. W,r.nâ.
1935 - S-a Mscut Kttița Sul» Popes
cu.

1937 - S-a rwsru. actrița americani Mne Fonda.
19* - S-a niscut Frank Zpppa (foto), muridan de amn- 
gantt, rapranntant de matei ti rockului sattricim. 1993). 
19* - A încetat dh vfețâ «Mural american Francis Scott 
Rttgeraild (.Marele Gatsby') (n. 1869).

Prognoza meteo pentru astăzi:
Cer noros și precipitații sub formă de 

ninsoare. Maxima va fi de -2°C, iar mini
ma de -8°C.

Prognoza pentru două zile:
Joi. Cer mai mult noros. Sunt posibile 

ninsori slabe. Maxima va fi de -5°C, iar 
minima de -10°C.

Vineri. Cer parțial noros și o vreme 
foarte rece. Maxima va fi de -3°C, iar mi
nima de -7®C.

Calendar Crestin-Ortodox 

St. Mc. luliana

Calendar Romano-Catolic
St. Mc. Temistode St. Petru Canisiu

Calendar Greco-Catolic___________
St. luliana din Nicomedia

Energie electrica
Se întrerupe furnizarea energiei electrice Intre orele:
8.30 - 12.30. în satul Peștiș.
12.00-13.00 Bd. I. Maniu, bl. B, D, 05, D6, 07, A, 4A, 
C. CI. Bl
08.30- 15.00 Str. I. Creangâ. Bl. 29. sc. C

Gaz metan___________________ ___________
Furnizarea gazului metan va fi întreruptă astăzi filtre orele:
9.30 - 12.30 fii: Boholt șl Deva.
In Deva gazul va fi oprit pe Str. I.L. Caragiale - SC Prou- 
Com SRL; bl. R. bl. 7-8-9 și bl. E23
Aleea Independenței: bl. AB; bl. E22A; bl. E22B. 
Str. Cuza Vodă

Apă—J______ ______________________________
Astăzi nu sunt planificate întreruperi în furnizarea apei 

în Deva.

Varza a la Cluj
Ingrediente: o varză acră, mijlocie, o 

ceapă, 750 g carne macră, o ceașcă de smân
tână, sare, piper, 1/2 ceașcă de orez.

Mod de preparare: Se prăjește puțină 
ceapă cu carnea dată prin mașină și se 
înăbușă turnând câte o lingură de apă. Se 
toacă potrivit de mărunt varza și se înăbușă 
puțin. Se unge o cratiță cu o lingură de 
grăsime, se pune un rând de varză, unul 
de carne, o lingură de smântână, se con
tinuă alternând varza, carnea și smântână. 
Ultimul rând trebuie să fie de smântână. 
Se adaugă între rândurile de varză și came 
orezul fiert în apă cu sare și bine scurs. Se 
potrivește cu sare și piper. Se dă la cuptor 
cam o oră. Se servește fierbinte garnisită cu 
mărar tocat mărunt.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Barlec
în sfârșit, aveți resursele financiara pentru a face în casă 
schimbările pe care la visați. Pantru aceasta, trebuie sa 
mergeți la cumpărături.

Taur __ _ ' . ,, . _
Dațl dovadă de șarm țl putere de convingere, care vă vor 
fl utile atât pe plan profesional, cât |l personal. E nevoie 
de puțini variație în viața dys,

Gemeni
VI puteți aștepta astăzi la concretizări ale unor vechi aipl- 
rații sau cei puțin la contacte cu oameni Importanți, care 
vor Juca un rol major în viața dvs.

Rac ____ t__
Sunteți cam Impulsivi șl acest lucru ar putea avea efecte 
neplăcute asupra relațiilor cu prietenii. Aveți nervii la 
pământ, dar nu disperați.

Leu ........ ......... ...... ......... .____  ....
Aveți o stare de frică, luațl decizii după care bateți în 
retragere. Trebuie să dațl dovadă de mal mult curaj, altfel 
veți pierde de la început.

Fecioara
Sănătatea pare a fl mal bună ca niciodată, ier cota opti
mismului dv. atinge maximum din ultimele luni. Prea puține 
persoane vă vor subaprecia.

Balanța
Astăzi nu vă puteți rezolva singuri problemele sentimen
tale, ața că aveți nevoie de sfaturi șl sunteți chiar dispuți 
să credeți în superstiții.

Scorpion
Ați vrea să forțați evenimentele sau să faceți lucruri pe care 
până acum nu vl le permiteațl. El bine, veți avea posibili
tatea de a face schimbări.

SSgatitor ....... ............. ........
Evitați astăzi disputele de orice fell Discuțiile în contradic
toriu v-ar pune în fața unor situații foarte neplăcute, cu 
argumente Indestructibile contra.

Soluția Integrantei din numărul 
precedent: T - R - LEI - SORICI - 
MV - BADARANI - VAS - REN - E
- A - ION - ZAR - LC - SANIE - 
ROATA - RC - TERN - PO - 0 - 
AEZI - RAT - AN - ALT - PE - GA
- IGNAT - SATAR - I - El - ȘUN
CA - STIR

Capricorn
Nu vă răzbunați, chiar dacă situația pare a vă scăpa de 
sub control. Superiorii nu vă vor vedea cu ochi răi doar 
pentru că unii vor asta.

Vânător ___
Există în familie mici probleme care vă cam frământă $1 ați 
dori să Intervenițl pentru a le rezolva. Poate ar fi mai bine 
să vă abțineți de la comentarii.

„___ Reftl_________ ______ ___l___  _ _____________
Nu încercați să vă imaginați că vă asumați problemele celor 
dragi șl vă învinovățiți pentru insuccesele lor. Odlhnlți-vă!

7.-00 Jurnalul TVR
735 Aventurile 

cățelușului 
Snobs

835 Isabel fii căutarea 
Siluirii

8:55 Culori: Alb șl negru 
920 Succes România - 

Amara
930 Teleshopping

10.-00 Generația contra (r) 
11:00 Cu Irina la cafea (r) 
122 :uro-cfcpecer 
1230 Lumet i 

care trăim (r)
1330 Desene animate: Club 

Q Disney
1430 Jurnal. Sport Meteo 
1430 Teleshopping 
15:00 Oameni ca noi 
1530 Tribuna 

partidelor 
parlamentare

1630 Conviețuiri
16:55 Construind imposi- 

□bilul. Partea a treia 
18:00 Succes România - 

Amara
18:05 Puncte pe ARTA lumii 
1930 Jurnalul TVR Sport 

Meteo

20:151969: Sânge 
și catifea. 
Partea a treia

21:15 Ochiul magic 
22:10 CSI -

0 Crime și 
investigații

2335 Jurnalul TVR Sport 
Meteo

2335 Reconstituire ...la 
secundă

035 Ofițer Karen. Cu: Car- 
01a Gugino, Bill Duke, 

Robert Forster. Regia 
Kathryn Bigelow

120 Puncte pe ARTA kimii 
W

235 Euro-dispecer 
2:10 Jurnalul

■ TVR (r) 
3:15 Culori (r) 
3:50 Tezaur 

folcloric (r)
S25 ..Sed lex (r) 
5:55 Destine
0secrete
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700 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore 7 

9:10 Omul care aduce 

cartea 
9M Tânăr și neliniștit Cu:

Eric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather 
Torn, Melody Thomas 
Scott (r) 

10:15 Domnul și doamna 
□Smith 

11:15 Walker, polițist texan 
S(r) 

12:15 La Bloc (r) 
1300 Știrile ProTv 
1345 De vorbă cu Dum- 
▼ rjnezeu 2 (comedie.

SUA 1980). Cu: 
George Bums, 
Louanne, Hans Con- 
ried, David Birney, Wil
frid Hyde-White, Susan 
Krebs

163 Tânăr și neliniștit. Cu: 
^•Eric Braeden, Joshua

Morrow, Laureen Beli, 
Doug Davidson 

1700 Stine ProTv. Vremea 
17:45 Teo 
18:45 Dăruiești și câștigi 
1900 Știrile PRO TV Sport

2(115 Harley și Mariboro 
k» fracțiune, SUA, 1991)

Cu: Mickey Rourke, 
Don Johnson, Chelsea 
Field, Daniel Baldwin, 
Kelly Hu. Harley 
Davidson, un motoci- 
clist dur, și prietenul 
lui cowboy-ul Malboro 
află într-o zi că un 
vechi și bun prieten 
de-al lor este pe cale 
să piardă barul din 
cauza unor bancheri 
lacomi. Aceștia vor să 
construiască pe locul 
pe care se afla barul, 
un complex de maga
zine modeme 

22:15 La Bloc 
2345 Prietenie pe mudiie

de cuțit 
0:50 Omul care aduce 

cartea (r) 
130 Știrile Pro Tv 
200 De vorbă cu

Fd Dumnezeu 2 (comedie, 
ciia ionn ri

«W 

0830 CeZar și Tipar 09:00 
Rebelii (film serial, reluare) 
1030 Tonomatul DP 2 1140 
Pasiuni (film serial) 1240 Star
gate: Atlantis (film serial, 
Statele Unite ale Americii) 
13:30 Teleshopping 14:00 
Desene animate 1430 Aven
turile lui Shirley Holmes (film 
serial) 15:00 împreună In 
Europa 16:00 Jurnalul TVR 
1630 Zona de conflict 1700 
Moștenitoarea (film serial) 
1800 Omul între soft și moft 
- Reportaj 2005 19:00 Gorba- 
ciov, omul care a schimbat ; 
lumea (documentar) 20:05

»

s.

Î

i.

r

630 In gura presei
730 0bervator 
800 Canalul de știri 

1030 în gura 

presei (r) 
1030 Concurs

Interactiv 
12:15 Dădaca 
1300 Observator

Cu: Simona 
Gherghe 

1345 Din dragoste.
Emisiune de 
divertisment 
cu Mircea 
Radu 

15:15Vivere-Alrăiaipasl-! Trăsniții din Queens 2030 

0une 
1600 Observator

Sport 
Meteo

16:45 Anastasia ▼ 
1745 9595-Te învață 

ce să fed
18:55 Știrile 

sportive 
1900 Observator

Sport Meteo 
Cu: Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță

20:15 Ziua judecății Emisiune 
de divertisment cu Dan 
Negru

2200 Secretul Măriei 
2300 Observator cu Letiția

Zaharia
000 Alias. Cu: Jennifer 

1 raGamer, Ron Rifkin, 
“Michael Vartan, Victor 

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

100 Dădaca (r)
130 Concurs interactiv 
230 Observator (r) 
330 Comedia animalelor 
400 Vm * - A trăi cu pași-
Bime (r) i

<30 Anastec» (r) 
530 9595 - te hvață ce să 

fan (rt

i 
t

Misterele Bibliei 21.00 Omul 
între soft și moft 2120 Succes 
România: Amara 21:30 Jur
nalul TVR 22:00 Jurnalul 
Euronews 22:15 
(dramă, SUA 1995)

06:00 Bandiții (r) 0800 Trapul 
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) 17:20 Rețeta 
de Acasă 1730 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 21:30 
Trapul dorit (s) 2230 De trei 
ori femeie. Cu Mihaela Tatu 
00:00 Poveștiri adevărate (r) 
01:00 Lacrimi de iubire (r)

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

i -• . ■ •

0830-10.00 Reluarea emisi
unii din ziua precedentă 

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva
1845-20.00 Emisiuni informa
tive
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t
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»
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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 
Țara Iu' Papură Vouă 15:00 
Miezul proDlemei (r) 16:30 
Succes România - Amara 
1730 Naționala de bere 1830 
Jurnalul de seară 1920 Sport 
Național TV 19:45 Cotton 
Club (dramă, SUA, 1984) 
2230 Miezul problemei 2330 
24 de ore Național Tv 0030 
Bucătarul, hoțul, nevasta și 
amanta (dramă, coprod., 
1989) 0230 Jurnal de seară

08:00 Sport cu Florentina 
08:05 Teleshopping 08:40 
Călătorii în lumi paralele (s, 
r) 09:40 Sunset Beach 10:40 ' 
Oamenii vorbesc 1130 Tele 
RON. Cu Ana Maria Mihail și 
Roxana Moga 1230 
Teleshopping 1330 Ganto (I) 
14:10 Teleshopping 14:45 
Garito (II) 16:05 Dragoste și 
putere (s) 16:45 Oamenii 
vorbesc 17:25 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 1830 Focus 1930 
Camera de râs 1930 Da sau 
nu. Cu Virgil lanțu 2030 Cro
nica cârcotașilor 2230 Trăsniți 
în N.A.T.O. 2230 Focus Plus. 
2330 Da sau nu

i

10:15 Sporturi extreme ...la 
limită (r) 1120 Maria
Mirabela 13:15 Succes Româ- 
nia14:45 Terapie intensivă 
16:00 Născut DJ (s) 17:00 
MacArthur 19:00 Terapie 
intensivă (s) 2000 Echipa de 
elită (s) 2200 Bordelul vam
pirilor (honor, SUA, 1996). Cu: 
John Kassir, Dennis Miller, Eri
ka Eleniak, Angie Everhart, 
Chris Sarandon 0030 Terapie 
intensivă (s, r)

09:00 Verissimo 1030 Lumea 
cărților 10:15 euromaxx (do
cumentar) 1130 Ne privește 
12:30 Teleshopping 13:05 
Briefing 1430 Teleshopping 
14:30 Euroblitz: Oamenii și 
politica 15:00 Teleshopping 
1535 Nașul (reluare) 17:00 
Cuplul conjugal: Ori la bal, ori 
la spital 1830 6! Vine presai 
20:00 Rochia albă de dan
telă (dramă, România, 1989) 
2230 Nașul. Cu Radu Moraru 
0030 Știri, Cele mai proaspete 
știri din țară 00:15 Rochia albă 
de dantelă (dramă, România, 
1989) (reluare) 02:15 6! Vine 
nrocal (rpluarp)

06:00 Realitatea de la 06:00 
06:50 Trezirea la realitate 
10:00 Realitatea de la 10:00 
11:00 Deschide lumea (r) 
1130 Realitatea bursieră 
13:15 Deschide lumea (r) 
15:15 Realitatea medicală 
16:00 Realitatea de la 16:00 
17:15 Orașele României 1745 
Editorii Realității 1845 Reali
tatea zilei 20:15 100% Cu 
Robert Turcescu 2130 Reali
tatea de la 21:00 2145 Bani 
europeni/Români/Orașe/ Bani 
de buziunar 22:00 Zece fix 
23:00 Politica, frate! 23:30 
Știri 00:00 Realitatea de la 
00:00 01:15 Realitatea bursi
eră (reluare)

07:00' Cazinouri americane 
0830 Arta războiului pe câm
pul de luptă 09:00 Motoare 
masive 10:00 Planeta Albas
tră 1130 Mistere 1230 Moto
ciclete americane 1330 Cazi
nouri americane 1430 Arta 
războiului pe câmpul de luptă 
15:00 Motoare masive 1630 
Planetele 17:00 Curse 1830 

Brainiac: Maniaci ai științei 
19:00 Mega-războaie cu fiare 
vechi: La film 21:00 Cum să 
devii Alexandru cel Mare 
22:00 Confruntarea gene
ralilor 00:00 Motociclete 
americane 01:00 Retușat cu 
bisturiul 0230 Mașini extreme
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HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enescu, 
nr. 14, ®-» 717659, ____

Farmacia .Groan Una’, non-stop, Bd. Republicii, nr. 
8.®-» 748199.

Farmacia .Amica", str. G. Enescu, nr 7.®-» 713045 

DEVA
Farmacia .Bella Farm", non stop, b-dul Secebal, bl. 5. 
®-* 231515.
Farmacia nr.1 .Remedia*, non-stop, Hața Victoriei, nr. 
29. ®- 211616, 224488.___________

Farmacia .lacomi - Humanltai II", str. Aleea Transll- 
vanlei, bl. 7. ®-» 211949.
orAștie

Farmacia .Oros", sâmbătâ, orele 8 - 20; duminica, 
orele 8-14, str. N. Balcescu, nr. 7. ®“* 240976. 
PETROȘANI
Farmacia .Plăti*, non-stop, str. Avram ,»ncu, nr. S 
BRAD

I Farmacia .Remedia*, sâmbătă și duminica, orele 9 -
13, str. Avram lancu, nr. 48. ®-* 612887.

Medical cu stagiu de cotizare

Policlinica Stomatologie Deva, str. M. Kogâlniceanu, 
zilnic 8-20______________________________
Cabinet medical Individual STOMATO, dr. Dumitru 
Gudea, Călan, Str. Independenței, 18A. ®~» 731509.

Cabinet Stomatologic, dr. Chlș Matei, dr. Crăclunel 
Adinel&Elena, Hunedoara, str. Avram lancu, nr. 9. ®~» 
0744-556016............................ ........ ..................... _ ,......
Cabinet Chirurgie maxllo-fâcială, dr. Zuberecz Richard, 

Hunedoara, Piața Eliberării, nr. 5. ®-» 717686.

■ Din 2006, angajații 
au dreptul la concediu 
medical după un stagiu 
de cotizare de 6 luni.

INA JURCONt____________________ ._
Ina.jumn«<lnfornimta«.ro

Deva - începând cu 1 Ia
nuarie, de la intrarea în 
vigoare a Ordonanței de 
Urgență privind concediile și 
indemnizațiile de asigurări 
sociale de sănătate, angajații 
nu-și vor mai permite să se 
îmbolnăvească înainte de un 
stagiu minim de cotizare de 
6 luni, a afirmat, la Deva, 
ministrul Muncii, Gheorghe 
Barbu. Dacă această condiție 
nu este Îndeplinită, bolnavul 
nu va avea dreptul la con
cediu medical. Asigurații vor 
avea dreptul la concediu me
dical și la indemnizație pen
tru incapacitate temporară de 
muncă, fără îndeplinirea sta
giului de cotizare, doar în

Regulile de acordare a concediului medical se modifică (Foto: Traian Mânu)

cazul urgentelor medico-chi- 
rurgicale, a tuberculozei, bo
lilor infectocontagioase din 
grupa A, neoplaziilor și SIDA. 
Potrivit actului normativ, 
indemnizația pentru incapa
citate temporară de muncă Se 
va suporta de către angajator, 
în funcție de numărul de 
angajați avut la data apariției 
incapacității asiguratului.

Societățile cu până la 20 de

angajați vor plăti indem
nizația din prima zi până în 
a 7-a zi de incapacitate tem
porară de muncă, între 21 și 
100 de angajați, din prima zi 
până în a 12-a, iar firmele cu 
peste 100 de angajați vor 
suporta indemnizația din pri
ma zi până la a 17-a zi de inca
pacitate temporară de muncă. 
Ordonanța prevede că din 
duratele de acordare a con

cediilor medicale, exprimate 
în zile calendaristice, se vor 
plăti zilele lucrătoare. La sta
bilirea numărului de zile ce 
urmează a fi plătite se au în 
vedere reglementările legale 
cu privire la zilele de săr
bătoare declarate nelucră
toare, precum și cele referi
toare la stabilirea programu
lui de lucru, stabilite prin con
tractele colective de muncă.

24 decembrie - program normal de lumi
25, 26 decembrie - închis

Teste fitosanitare obligatorii
31 decembrie - program normal de lucru
1, 2 ianuarie - închis

1 dolar______________________________________________ 3,0555 lei
1 euro_______________________________________________ 3,6597 lei
1 gr. aur 49,6931 lei

Societatea

4. BRD

Preț Variație 
închidere țleV

1. SNPPETROM 0,4850
2. SIF1 BANAT-CR1ȘANA 2,3000
3. TIV_______________ 1,2400

13,9000
5. IMPACT 0,4370
6. AZOMUREȘ 0,2300
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,9650
8. ROMPETROL________ 0,1120

RAFINARE (RRQ_________
9. HABER ______________
10. BCCARPAT1CA suspendat
11. DECEBAL 0,0079

■ Producătorii agricoli 
vor fi amendați dacă 
produsele lor vor 
conține pesticide.

Clara Păs____________________
clara.pistlnformmedla.ro

Deva - Producătorii și co- 
mercianții de produse agricole 
vor fi obligați să permită 
inspectorilor fitosanitari pre
levarea de probe din produse
le vegetale destinate importu
lui, exportului sau consumu
lui intern. Noile reglementări 
adoptate de Executiv urmă
resc prevenirea riscurilor pen
tru sănătatea publică prin 
asigurarea respectării nive-

Mal fa ataaaii
0,3000 0

•2,5
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Pesticidele sunt interzise! (Foto: arhivă)

lurilor maxime de reziduuri 
de pesticide la produsele ve
getale destinate consumului 
uman și animal. Comer
cializarea plantelor sau pro
duselor vegetale care au un 
conținut de reziduuri de pes
ticide peste nivelurile maxime 
admise de legislația în vigoare 
constituie contravenție și se

sancționează cu amendă între 
250-2000 lei RON și confiscarea 
bunurilor. Producătorii și 
comercianții de produse agri
cole care nu permit inspecto
rilor fitosanitari prelevarea de 
probe din plante și produse 
vegetale vor fi sancționați cu 
amendă cuprinsă între 250-500 
lei RON.

Parc
Petroșani (I.J.) - Defi

leul Jiului va deveni 
parc national, prin insti
tuirea de către Guvern 
a regimului de arie pro
tejată a zonei. în Defileu 
se interzic orice forme 
de exploatare sau uti
lizare a resurselor natu
rale, precum și orice 
formă de folosire a tere
nurilor incompatibilă cu 
scopurile de protecție și 
conservare naturală. 
România s-a angajat în 
cadrul negocierilor de 
aderare la U.E. ca până 
la sfârșitul anului 2006 
să includă în ariile nat
urale protejate 15% din 
suprafața tării.

Rumegușul - sursă de profit

Un nou joc în CL: SUDOKU
Poti să devii dependent de el. Sudoku, 

jocul importat din Japonia, face furori pe 
mapamond. Deși e pe bază de cifre, nu nece
sită cunoștințe de matematică. Este simplu, 
incitant și nu solicită foarte mult celulele 
cenușii. E nevoie doar de putină perse
verentă și putină logică. începând de 
săptămâna viitoare, cititorii vor găsi zilnic 
în ziarul nostru noul joc Sudoku. Pentru a 
vă familiariza cu el, în această săptămână 
vom publica zilnic câte un joc, cu regulile 
aferente, drept exercițiu.

Regulile? Sunt extrem de simple. Le vom 
publica alături de fiecare joc, iar soluțiile 
vor apărea, în perioada de exercițiu, în 
același număr al ziarului, pentru ca cititorii 
noștri să poată verifica rezultatul obținut și 
ca să poată înțelege mai bine logica jocului. 
Așadar, de mâine, alături de integrame, citi
torii noștri se vor putea destinde cu un nou 
joc atractiv. Iar de săptămâna viitoare, 
intrăm în linie dreaptă: zilnic, o nouă 
enigmă Sudoku de rezolvat pentru cititorii 
noștri!

■ Fabricarea de 
brichete de rumeguș 
poate deveni o afacere 
deosebit de profitabilă.

Deva (T.S.) - în condițiile în 
care cererea de lemne de foc 
este mare, iar oferta se 
dovedește a fi din ce în ce 
mai scumpă, fabricarea de 
brichete de rumeguș poate 
deveni o afacere profitabilă. 
Investiția este relativ mică, 
aproximativ 15.000 de euro și 
nu necesită un spațiu mare.

Brichetele de rumeguș au

formă cilindrică și simt 
obținute, prin presare, într-o 
instalație specială numită 
instalație de brichetare. în 
multe state, acestea au 
înlocuit, în mare proporție, 
lemnul de foc. Două sunt 
motivele pentru care con
sumatorii și-au îndreptat 
atehtia spre acest tip de com
bustibil. Comparativ cu lem
nul, prețul de cost al bri
chetelor de rumeguș este mai 
scăzut cu circa 30%. Al doilea 
motiv este capacitatea calorică 
superioară.

Pentru un întreprinzător

, Eif ■ Hi giBzantaia a afacerii
• Capitel inițial: aproximativ 15.000 de euro. Atenție la spațiul de depo
zitarei

• Număr de angajați: minimum doi.
• Situația pieței: bună. Practic oferta este inexistentă
• Posibilități de dezvoltare: nelimitate. Depind de capacitatea de pro
movare a produsului
• Factori de risc: introducerea pe piață a produsului. Puteți întâmpina 

re-ticențe din partea potențialilor dienți

afacerea prezintă avantaje 
majore. Materia primă, rume
gușul, poate fi achiziționată 
gratis. Asta deoarece soci
etățile axate pe prelucrarea 
lemnului sunt dornice de a 
scăpa de un material care 
intră în categoria celor polu

atoare. Apoi, investiția în uti
laje nu depășește 10.000 de 
euro. Și nu în ultimul rând 
piața de desfacere. Nu negli
jați faptul că în sudul tării, 
spre exemplu, există o 
adevărată criză de material 
lemnos.

Jocul Sudoku e originar din Japonia (Foto: fan)

Atenție la carne!
Deva (C.P.) - Mare atenție 

la carnea și produsele din 
carne cumpărate pentru săr
bători, ca să nu aveți ne
plăceri. Carnea provenită de 
la purceii tineri are culoare 
roz-albicioasă și consistenta 
moale. La porcii adulti cu 
loarea este roz-palid și con
sistenta moderată, iar la cei 
bătrâni culoarea devine roșu 
închis și consistentă tare. 
Carnea proaspătă are o cu
loare alb-roz pal deschis. Nu 
cumpărată came de pasăre de 
culoare roșie-închisă sau 
vânătă. Excepție face carnea 
de cocoș sau curcan. în car
nea tocată viteza de pătrun
dere a microorganismelor 
este mult crescută. Nu puneți 
toba în congelator pentru 
păstrare. Aspicul se degra
dează dacă e congelat.

FII INSPIRAT/ ALEGE sâ lucrezi ca referent mar

keting-publicitate pentru PRIMUL ANUAR Di 
AFACERI DIN ROMÂNIA. Dacâ vrei SH fie apre

ciat profesionalismul, daca ai abilita ti de comunicare și
negociere, daca locuiești în Deva, Hunedoara, Brad, 
Orastie, Hațeg sau Petroșani, atunci suna la fel. G254-
71.22.55 sau Q7887633.862. îți oferim carte de munca, 

salariu motivant, posibilitatea de a lucra într-o firma 
tandra in plina dezvoltare.

132945»

t>cri AM*

clara.pistlnformmedla.ro
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• Sancțiuni. O echipă din cadrul Poliției de 
Ordine Publică Deva a efectuat o acțiune, în 
zona pieței agroalimentare Deva, unde a 
aplicat 9 sancțiuni contravenționale, de 225 
RON. Luiza G„ de 24 ani, Ghizela R., de 36 
ani, și Ghizela G., de 37 ani, au fost 
sancționate cu 25 RON, fiecare. (M.T.)

Noi investiții în hidrocentrale

• Pirotehnist. Polițiștii Biroului Poliției de 
Investigații Criminale Lupeni au efectuat o 
acțiune pe linia prevenirii și combaterii co
mercializării ilegale de obiecte pirotehnice de 
distracție, în piața agroalimentară din locali
tate, unde au aplicat o sancțiune în valoare 
de 3000 RON, lui Nelu P„ de 48 ani. 
Obiectele pirotehnice găsite, au fost ridicate 
în vederea confiscării. (M.T.)

Revoluția 
nimănui

Tiberiu Stroia
tlberiu.stroia@lnformmedia.ro

La 16 ani de la Revoluția din decembrie 
1989, românii privesc înapoi cu... 
lehamite. Sătui de sacrificii care nu duc 

nicăieri, obișnuiți cu minciunile celor aflați la 
putere, copleșiți de nevoile zilnice, românii 
de rând au uitat de euforia lui '89. Poate și 
pentru că, fiecare an scurs de atunci, i-a făcut 
să înțeleagă că totul a fost o mare minciună. 
Și că peste o mie de oameni au murit doar 
pentru că așa a fost scenariul scris de către 
comuniștii pregătiți să pună mâna pe putere. 
Iar rezultatul a fost dezastruos.

In numele propășirii noului capitalism și a 
interminabilei sfinte tranziții, au vândut 
totul pe bani de nimic (dar pe comisioane 

grase) și ne-au transformat într-o societate de 
consum incapabilă să dezvolte o economie 
productivă. între timp ei au devenit bogății 
patriei fără a reuși să explice de unde au 
strâns asemnea averi. Astfel, după zeci de 
experimente și politici guvernamentale croite 
pentru a-i îmbogăți pe cei care trebuiau să 
scoată țara din mizerie, am ajuns cerșetori 
prin Europa sau sclavi pe plantațiile occiden
tale. Cât despre cei vârstnici, aceștia gem a 
neputință în lagărul de exterminare numit 
România. Striviți între nepăsarea guvernanților 
și bolile care-i macină zi de zi.

Acesta este tristul adevăr al revoluției 
nimănui. Mizerie, umilință, tineri plecați de- 
acasă și bătrâni obligați să moară.

■ Consilierii județeni 
hunedoreni au fost 
oaspeții hidrocentralei 
de pe Râul Mare.

Brazi (M.S., D.I.) - Consili
ul Județean (CJ) Hunedoara 
a continuat ieri seria șe
dințelor desfășurate în teri
toriu, la lucrări fiind invitați 
primarii din zona orașului 
Hațeg. în opinia președintelui 
CJ, Mircea Moloț, acest gen 
de întâlniri prilejuiește con
silierilor un mai bun contact 
cu problemele administra
țiilor locale din județ.

O premieră, l-a reprezentat 
faptul că tot ieri a fost inau
gurat Centrul de Conferințe 
Brazi, care aparține de Sucur
sala Râul Mare Retezat a soci
etății Hidroconstrucția S.A. 
Directorul acesteia, Ioan 
Radu, le-a explicat consilie
rilor că sucursala a atacat 
lucrările de construcție la 
prima hidrocentrală prevă
zută pe cursul râului Strei 
din județul Hunedoara. Va
loarea investiției se ridică la

„Educație pentru toți"
■ Peste 150 de copii 
din Hunedoara au par* 
ticipat la o acțiune 
organizată de MEC.

Daniel I. Iancu
daniel.iancu@informmedia.ro

Hunedoara - Aula Spitalu
lui Municipal „Alexandru 
Simionescu” din Hunedoara a 
găzduit, recent, o acțiune 
inițiată de MEC, la care au 
participat aproximativ 150 de 
copii. Sub genericul „Edu
cație pentru toți, pretutin
deni, acum”, manifestarea a 
fost organizată de Școala 
Generală Nr. 6 în parteneri- 
at cu Școlile Generale Nr. 1,

Consilierii județeni în sala Centrului de Comandă a CHE Retezat

750 de miliarde de lei vechi, 
fără echipamentele tehnolo
gice de producție a energiei. 
Lucrările de construcție ale 
hidrocentralei din localitatea 
Plopi sunt prevăzute să se 
încheie în 24 de luni. Centrala 
este proiectată pentru o pro
ducție de 12 megawați/oră 
prin utilizarea a două grupuri 
energetice.

Conform directorului loan 
Radu, în primăvara anului 
viitor este posibil să înceapă 
lucrările de construcție la o a 
doua hidrocentrală pe râul

7, 9, 11, Școala Primară Cin- 
ciș-Cerna și Colegiul Eco
nomic „Emanoil Gojdu”, 
având sprijinul Primăriei 
Municipiului Hunedoara și al 
Filialei Hunedoara pentru 
Drepturile Copilului. în 
cadrul temei „Eliminarea fac
torului de risc în consumul 
de droguri și formarea unui 
comportament responsabil 
față de sănătate”, și-au 
prezentat opiniile, printre 
alții, și comisarul de poliție 
Dumitru Bălășoiu, medicii 
Gavril Barna Bende, direc
torul spitalului, și Tamara 
Tiu, Marta Mate, inspector 
general adjunct în cadrul IȘJ 
Hunedoara, sau consilierul 
județean Liliana Țolaș.

Strei, în localitatea Bretea 
Română, aflată în aval de sa
tul Plopi. Investiția în 
lucrările de construcții este 
apreciată tot la 750 de mi
liarde de lei vechi. „Exe
cutarea simultană a celor 
două centrale electrice ar 
conduce la o economie de 10 
la sută din costuri printr-o 
mai bună organizare de 
șantier, utilizare a materi
alelor și a forței de muncă”, 
a afirmat directorul Sucur
salei Râul Mare Retezat a 
societății Hidroconstrucția.

Cu aceeași ocazie s-a mai 
desfășurat și concursul „Cine 
știe câștigă”, pe tema „Copiii 
și drepturile lor”, la care au 
participat șapte echipaje, au 
fost înmânate „Diplome de 
excelență” și s-a vernisat expo
ziția de desene „Am drepturi 
și le respect” (locul I - 

(Foto: Mihai Stan)

Albia râului Strei este 
prevăzută într-un program 
național de amenajare pe ter
men lung care mai include 
construirea de centrale elec
trice în localitățile Strei, 
Călan, Băcia și Simeria Ve
che, pe o lungime a cursului 
de apă de 31 km.

Conducerea Sucursalei Râu 
Mare Retezat a societății 
Hidroconstrucția estimează 
pentru anul în curs o cifră de 
afaceri în valoare de 400 de 
miliarde de lei vechi în 
creștere față de anul 2004.

Colegiul Economic „E. Gojdu”, 
locul II - Șc. Gen. Nr. 11, locul 
III - Șc. Gen. Nr. 7). Totul s-a 
încheiat cu un moment fol
cloric realizat de elevii Școlii 
Populare de Artă din Deva și 
ai Șc. Gen. Nr. 9 Hunedoara, 
precum și cu un moment poe
tic semnat de Mihaela Lung.

PĂREBEA TA UNI Uit După 16 ani mai sunt valabile idealurile Revoluției române?
' . .......................... ............................. ............ ...: <

In ultimele 48 de ore, polițiștii hunedoreni 
au aplicat 92 de amenzi la legea circulației, 
din care 5 la regimul de viteză, au ridicat 
în vederea suspendării 7 permise, din care 
2 pentru alcool și s-a reținut un certificat 
de înmatriculare. Au fost constatate 117 
încălcări ale diferitelor acte normative,
sancționate cu amenzi în valoare1 de 8.280
RON. (Fota: T. Manit)

— JtUJ.
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Nu prea văd să mai 
fie, cu noua 

guvernare. Noi, 
muncitorii tot rău o 
ducem. Revoluția s-a 
făcut fără rost pentru 
că nu se văd 
schimbările.
DORU MăGUREAN, 
Deva

Nu mai este valabil 
nici ideal. Cred că 

nu au fost nici atunci, 
în 1989. Oamenii nu 
au obținut decât 
dezamăgire. 
Revoluția a fost 
un fiasco!
Ioan Stan, 
Deva

Nici după 16 ani nu 
s-a rezolvat nimic.

Idealurile de atunci 
poate că mai există 
și astăzi. Revoluție 
nu a fost încă în 
România.

Sorin,
Deva

Au murit oamenii 
degeaba. Cred că 

totul s-a făcut în 
zadar. Păcat de
oamenii aceia! Nici 
nu a fost revoluție, ci 
doar schimbarea pu
terii.

Pentru tot ce se 
îmtâmplă acum în 

țara asta nu era nece
sar să moară atâția 
oameni! Cred că se 
putea trăi liniștit și 
fără Revoluție!

Ioan Suciu, 
Deva

Timiș nemulțumit de poliție

Bani pentru locuințele ANL
București (D.I.) ‘ Programele Ministeru

lui Transporturilor, Construcțiilor și Tu
rismului (MTCT) privind lucrările publice 
și amenajarea teritoriului vor fi finanțate, 
în 2006, cu fonduri bugetare în valoare de 
653 milioane lei (circa 184 milioane euro) 
și credite externe în valoare de 55 milioane 
euro. Cea mai mare parte a fondurilor este 
alocată construcției de locuințe pentru 
tineri, program care va beneficia de 154,1 
milioane lei și o parte a unui credit în va
loare de 140 de milioane de euro contractat 
de la Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei.

■ Primarul Hațegului a 
acuzat polițiștii că 
efectuează cercetări în 
baza unor anonime.

Hațeg (D.I.) - Nicolae 
Timiș, primarul orașului 
Hațeg, a declarat ieri că mai 
mulți primari din zona Țării 
Hațegului, sunt cercetați de 
către polițiști doar ca urmare 
a unor scrisori anonime. El 
a cerut explicații șefului 
Inspectoratului Județean de 
Poliție, Alexandru Drăghici 
Roșioru, asupra faptului că 
mai mulți dintre colegii săi 
din administrație locală nu

sunt lăsați să lucreze. „Poliția 
răspunde la tot felul de 
sesizări anonime deși, după 
câte cunosc eu, nu ar trebui 
să facă acest lucru. Colegii 
mei primari, ca de exemplu 
cei din comunele Pui și Den- 
suș, în loc să lucreze, sunt 
tracasați -de polițiști care 
anchetează tot felul de sem
nalări anonime”, a spus 
Timiș. La rândul său, șeful 
ipj Hunedoara a afirmat că 
nu are cunoștință de aseme
nea lucruri. „Nu știu despre 
ce este vorba, dar o să mă 
interesez. O să țin seama de 
acest lucru”, a răspuns 
Alexandru Drăghici Roșioru.

John, 
Orăștie

Membrii comi
siei de specialitate 
din Penitenciarul 
Timișoara au dat, 
ieri, aviz favorabil 
cererii de eliberare 
condiționată a lui 
Miron Cozma. 
Această propunere 
va ajunge la un 
complet al Judecă
toriei Timișoara, 
care a fixat ca ter
men de judecare a 
cererii de eliberare 
condiționată a lui 
Cozma data de 11 
ia-nuarie 2006.

(Foto: arhivă)
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• Forminte, la lot. Președintele FRG, Adri
an Stoica, a declarat, ieri,- că lotul olimpic de 
la Deva se va pregăti sub îndrumarea lui 
Nicolae Forminte, care va fi antrenor-coor- 
donator. „Nu se pune problema ca foștii 
antrenori, Belu și Bitang, să revină la con
ducerea lotului olimpic", a spus Stoica.(C.M.)

„Super-Alice", încântată de 
articolele dip Cuvântul liber

Nelu Ardelean, președintele AJ Handbal, i-a 
dăruit un urs pentru a se obișnui cu echipa Rusiei Elisei, împreună cu soțul, în redacția CL

Mândră că are Bl de Deva
Olimpicul din Vale

Petroșani (V.N.) - Unul dintre cei mai re
prezentativi sportivi diil Vale, Cosmin Che- 
troiu, component al echipei de sanie al CSS 
Petroșani, dar și al lotului olimpic național 
ne va reprezenta la Olimpiada de Iarnă, din 
2006, de la Torino. Cosmin a participat, în a- 
cest an, la etapele Cupei Mondiale care au 
avut loc pe pârtiile din Austria și Germani- 
a. în proba de dublu, el s-a clasat printre 
primii 20, iar la proba de simplu a ocupat po
ziția 26. Multiplu campion național, Cosmin 
Chetroiu este antrenat de profesorul Vasile 
Medveschi. „Cosmin este o mare speranță a 
săniei românești și este deja calificat pentru 
Jocurile Olimpice’ de iarnă. Dacă va fi 
sănătos și totul va merge bine, atunci sunt 
șanse pentru o evoluție bună”, a declarat 
directorul de la CSS Petroșani, Toth Zoltan.

Un autograf și urări de bine din partea 
Valentinei fîîisei pentru cititorii Cuvântul 
liber. (Foto: Traian Maoti

■ „Super Alice" a de
venit deveancă grație 
soțului, C-tin Ardean, și 
nașului, Nelu Ardelean.

ClPRIAN MARINUȚ 
clprian.marinut@in1ormmedia.ro

Deva - Valentina Elisei a 
admis că performanța reali
zată la CM din Rusia se dato
rează în mare măsură perioa
dei petrecute la Deva, la clu
bul U. Remin. „Super Alice” 
a fost transferată la U. Remin 
Deva la vârsta de doar 17 ani 
și jumătate de președintele de 
atunci al clubului, Nelu Arde
lean, care s-a zbătut pentru a 
obține semnătura mamei lui 
Elisei, după care a devenit o 
jucătoare de top a României 
și a lumii.

CUVÂNTUL LIBER: a fost

la Mondiale?

Valentina Elisei - Ardean: Ex
traordinar, pentru că am ob
ținut o performanță la care 
abia îndrăzneam să visăm, 
dar și extrem de greu pentru 
că am muncit foarte serios. 
Antrenorul Gheorghe Tadici 
ne-a determinat să tratăm fie
care meci ca pe o finală și așa 

am reușit să câștigăm nouă 
dintre cele 10 meciuri.

C.L.: Care a fost cel mai difi

cil meci?

V.E.A.: Semifinala cu Un
garia. Exista riscul să arun
căm pe apa sâmbetei toată 
munca de până atunci, iar jo
cul nostru a avut momente de 
cădere din cauza tensiunii și 
a mizei partidei. Din fericire, 
până la urmă a ieșit bine și 
ne-am calificat în finală.

c.l.: Da U. Remin și la echi

pa ta din Serbia ai jucat in

ter, iar la CM ai fost desem

nată cea mai bună extremă 

stânga din lume. Te aștep

tai?

V.E.A: înainte de Cupa Mon
dială din Danemarca nici nu 
m-aș fi gândit la așa ceva, dar 
după ce am fost aleasă cea 
mai bună extremă la turneul 
danez, speram să repet per
formanța și la CM.

C.L.: Cum te-a întâmpinat 

familia la Deva?

V.E.A.: Super, cu flori și 
felicitări. Azi dimineață (ieri, 
n.r.) când m-am trezit au ve
nit foarte mulți vecini și m- 
au felicitat.

C.L.: Te simți deveancă?

V.E.A.: Am buletin de Deva 
și sunt mândră de asta. Am 
fost adusă la U. Remin de Ne
lu Ardelean, în perioada când 
antrenor era Marcel Șerban. 
Cu Remin am realizat perfor
manțe care m-au propulsat la 
națională. Mi-am găsit a doua 
familie pentru că m-am că
sătorit, iar domnul Ardelean 
mi-a fost naș la cununie. Deci, 
sunt cu adevărat deveancă.

C.L.: O să petreci sărbătorile 

la Deva?

V.E.A.: Din păcate nu pot, 
pentru că în Serbia Crăciunul 

C.l.: Mulțumim, felicitări și 

mult succes în continuare.

Valentina Elisei - Ardean
Data nașterii: 5 iunie 1982 

Cluburi: CSS Focșani, U. Remin (2000- 
2004), Knjaz Milos Serbia ( din 2004).

Performanțe: campioană europeană de 
junioare, câștigătoare a „Challenge Cup" 
și vicecampioană națională cu U. Remin, 
vicecampioană mondială în 2005, cea 
mai bună extremă stânga a lumii. 

Studii: Studentă la IEFS Craiova.

Pasiuni: calculator, comedii, muzică.

Preferințe culinare: ciorba moldove
nească și sărmăluțele:

Stare civilă: căsătorită din 5 iunie 2004

e pe 7 ianuarie, întrucât ei 
respectă calendarul vechi. în 
plus, în 8 ianuarie Knjaz Mi
los, echipa mea, are meci în 
grupele Ligii Campionilor cu 
echipa daneză Slagelse.

C.l.: Ce performanțe ți-ai mai 

dori?

V.E.A.: Visez să obțin o me
dalie la Campionatul Euro
pean și să particip și, de ce 
nu, să fiu pe podiumul 
Jocurilor Olimpice din 2008, 
din China.

cu Orange PrePay ai prietenii aproape
2 USD cadou în fiecare lună, timp de 1 an

i

zX / 
credit cadou

Activează între 25 noiembrie și 31 decembrie orice cartelă 
SIM Orange PrePay și primești timp de 1 an în fiecare lună 
2 USD credit cadou. Creditul cadou neconsumat se 
reportează. Pachetele PrePay promoționale îți aduc și un 
CD cadou și 5 tonuri de apel gratuite.

Pentru detalii intra pe 7f//,z/.c’'3rge
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• Cupa României. Rapid București - 
Petrolul Ploiești și Farul Constanța - FC 
Național București sunt meciurile din semifi
nalele Cupei României - Samsung la fotbal, 
rezultate în urma tragerii la sorți efectuată 
marți. Prima manșă se va disputa pe 22 
martie, pe terenul primelor echipe, și manșa 
a doua pe 19 aprilie 2006. (MF)

• Transfer. Clubul de fotbal Dinamo Kiev 
este interesat de transferul internaționalului 
român Răzvan Cociș, care evoluează la cam
pioana Republicii Moldova. în schimb, 
președintele grupării ruse Lokomotiv Mosco
va, Valeri Filatov, a dezmințit că ar viza 
transferul mijlocașului român. (MF)

Kimi Raikkonen i

MW

Atacantul
l brazilian Ronaldi- 
i nho, de la FC 
t Barcelona, care a 

primit luna trecută 
trofeul „Balonul de 
Aur”, a fost 
desemnat „fotbalis
tul anului 2005” de 
către Federația 
Internațională de 
Fotbal (FIFA), pe 
baza votului 
selecționerilor și 
căpitanilor 
echipelor 
naționale, luni 
seara, la Ziirich. 
Ronaldinho a acu
mulat 956 puncte, ; 
devansându-i pe 
mijlocașul englez 
Franck Lampard 

i (Chelsea Londra) 
și atacantul 
camerunez Samuel .. 
Eto'o, coechipierul 
său de la FC 
Barcelona.

(Foto: EPA)

Supărare mare în California!

Revenire
Sydney (MF) - Fosta 

jucătoare de tenis, elve
țiană Martina Hingis, va 
reveni în circuitul WTA 
la începutul anului 
viitor, cu ocazia turneu
lui de la Gold Coast 
(Australia). Luna tre
cută, Hingis își anunțase 
intenția de a reveni în 
tenisul profesionist în 
2006, după patru ani de 
la retragerea sa din 
activitatea sportivă, din 
cauza unor probleme de 
sănătate. „Sunt încân
tată că voi reveni în 
competiție pe pământ 
australian, deoarece pe 
terenurile din Australia 
m-am simțit întotdeaua 
ca acasă”, a precizat 
jucătoarea elvețiană, 
într-un comunicat dat 
publicității de organiza
torii turneului de la 
Gold Coast, la care și-a 
anunțat participarea și 
Maria Șarapova.

Martina Hingis (Foto: EPAj

(Foto: EPA) j 

între 
Ferrari și 
McLaren 
Londra (MF) - 
După anunțata 
sosire a spa
niolului Fernan
do Alonso la 
McLaren Mer
cedes, din 2007, 
pentru 3 ani, 
pilotul finlandez 
Kimi Raikkonen 
are de ales între 
a continua la 
scuderia brita
nică sau a 
accepta oferta 
italienilor de la 
Ferrari. Alonso, 
actualul campion 
mondial de For
mula 1, va primi 
30 milioane pe 
an, mai mult 
decât dublu față 
de ce a încasat 
în acest an la 
Renault.

■ Schwarzenegger nu 
mai dorește ca sta
dionul din Graz să-i 
poarte numele.

Miinchen (MF) - în urma 
criticilor legate de refuzul său 
de a-i arăta clemență con* 
damnatului la moarte Stanley 
'Tookie' Williams, guverna
torul statului California, 
Arnold Schwarzenegger, a 
rupt legăturile cu orașul său 
natal, Graz, din Austria și a 
solicitat luni ca stadionul din 
acest oraș să nu-i mai poarte 
numele.
Clemență refuzată

Schwarzenegger a trimis 
înapoi prin poștă și sigiliul de 
onoare al orașului, pe care îl

Dezumanizarea fotbalului
Zurich (MF) - Președintele Federației 

Internaționale de fotbal (FIFA), Joseph Blat
ter, și-a reafirmat opoziția față de utilizarea 
tehnologiei video în sprijinul arbitrajelor, 
considerând că acest lucru ar reprezenta 
„o sinucidere” pentru sportul cu balonul 
rotund. „Dezumanizarea arbitrajului, prin 
recurgerea la tehnologia video, așa cum 
propun unii, ar duce la dezumanizarea fot
balului, iar acest lucru ar fi o sinucidere”, 
a declarat Blatter. Conducătorul FIFA a 
spus, totodată, că intenționează să nu autor
izeze utilizarea înregistrărilor video în fot
bal, așa cum solicită numeroși jucători și 
responsabili, printre care și președintele 
Ligii franceze, Frederic Thiriez. Joseph Blat
ter a făcut aceste declarații luni seara, la 
Ziirich, cu ocazia galei de sfârșit de an orga
nizată de FIFA.

Inter îl vrea pe Ronaldo

Villeneuve, a jucat pe Arena din Berna 
într-o partidă caritabilă de hochei pe gheață 
organizată In cadrul anului Națiunilor 
Unite pentru Sport. (Foto; eraj

■ Inter i-a prelungit 
contractul lui Martins și 
l-ar putea readuce pe 
Ronaldo la Milano.

Roma (MF) - Clubul italian 
de fotbal Internazionale 
Milano i-a prelungit cu doi 
ani, până în 2010, contractul 
atacantului nigerian Obafemi 
Martins, informează presa 
din Peninsulă, citată de 
Rompres. în vârstă de 21 de 
ani, Martins a sosit la Inter 
în anul 2002, înscriind șase 
goluri pentru gruparea 
milaneză în acest sezon. 
Clubul patronat de Massimo 
Moratti l-ar putea achiziționa 
în această iarnă pe brazilia
nul Ronaldo, care a mai 
evoluat în trecut la Inter, iar

„Interzis prostituției"
Berlin (MF) - Orașele ger

mane care se pregătesc pen
tru Campionatul Mondial de 
Fotbal de anul viitor au în 
vedere și „plantarea” unor 
indicatoare „Interzis prosti
tuției” de teama unui aflux de 
prostituate pentru fanii de fot
bal, informează Ananova.com 
consultat marți de Rompres.

în Germania prostituția 
este legală, dar numai în anu
mite zone ale orașelor, iar 
aceste indicatoare vor avea 
rolul de a-i opri pe fanii 
echipelor de fotbal care vor 
sosi în această țară să „agațe” 

primise anterior. „Motivul 
acestei hotărâri este decizia 
pe care am luat-o în calitate 
de guvernator al Californiei”, 
explică Arnold Schwarzeneg- 

jger într-o scrisoare adresată 
primarului din Graz, Sieg
fried Nagl. „Am refuzat să-i 
acord clemență unui om con
damnat pe drept la moarte 
pentru comiterea a patru 
crime, după ce am cercetat 
foarte atent cazul său, și prin 
urmare acesta a fost execu
tat în conformitate cu legile 
acestui stat”, se mai arată în 
scrisoare.

în urma acestor contro
verse, liderii partidului eco
logist din Austria, una din
tre principalele forțe politice 
,din opoziție, au solicitat chiar 
ea „Terminatorului” Schwar- 

Ronaldo ar putea să revină la Milano

în prezent' traversează o 
perioadă mai puțin fastă în 
Spania, la Real Madrid. „II 
Fenomeno” a rămas în ini
mile suporterilor lui Inter, 
echipă pentru care a înscris 
25 de goluri în 1998, când 
echipa din Milano s-a aflat la 
un pas de titlul de campioană.

pur și simplu femei pe stradă.
Aceste indicatoare vor 

stopa și afluxul miilor de 
prostituate care ar dori să-și 
extindă „zona de lucru” și în 
locuri unde este interzisă 
„agățarea” clienților. Ideea 
unui indicator dedicat pros
tituției a venit după ce un 
german a fost arestat la Diis- 
seldorf pentru solicitarea unei 
prostituate într-o zonă restric
ționată. în fața instanței, aces
ta a susținut că nu avea cum 
să știe că apelarea la servici
ile unei prostituate în acea 
parte a orașului era interzisă.

zenegger să-i fie retrasă 
cetățenia austriacă. Stadionul 
din Graz, unde Arnold 
Schwarzenegger se antrena în 
tinerețe, înainte să emigreze 
în Statele Unite, a fost numit 
după campionul de culturism

(Foto: EPA)

Ronaldo ar putea face pereche 
în atacul lui Inter cu compa
triotul său Adriano, alături 
de care joacă în naționala 
Braziliei. „Cred că este posi
bilă revenirea lui Ronaldo la 
Milano, deoarece clubul Inter 
i-a rămas în inimă”, a 
declarat Adriano. 

In Campionatul profesionist nord-american de baschet, 
echipa Bostton Celtics a învins luni seara pe Golden State. 
Warrios cu scorul de 10&-98. (Foto epa) '

și starul din filmele de 
acțiune în 1997. O eventuală 
hotărâre de schimbare; a 
numelui acestei arene Ur
mează să fie luată în cadrul 
unei ședințe a Consiliului 
local, la data de 19 ianuarie.

1

Salut nazist I
Roma (MF) - Atacantul 

echipei Lazio Roma, Pao1 
lo Di Canio, a fost sus
pendat pentru o etapă, în 
urma salutului nazist 
către galerie, la meciul 
cu Juventus Torino, scor 
1-1, disputat sâmbătă. Di 
Canio a salutat galeria 
în stil nazist la numai o 
săptămână după ce a 
făcut acest gest în 
deplasarea de la Livomo. 
El a fost înlocuit în min. 
54 al meciului cu Juven
tus. în acel moment, Di 
Canio s-a îndreptat către 
galeria echipei Lazio, 
salutând cu brațele des
chise și apoi numai cu 
brațul drept ridicat în
tins.

Ananova.com
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Vând ap, 1 cameră (01)

• foarte irgent etaj intermediar, Dacia, preț 470 
milioane lei. Tel. 0723/507169.
• urț earner! CSH, în Simeria, multiple 
îmbunătățiri, gaz, convertor, parchet, etaj inter
mediar, eventual închiriez, 220 ron/lună, cumpăr 
casă în Simeria, ofer 55.000 euro. Tel. 
0729/015069.

Vând ap. 2 camere (03)

• ckcuft,50mp, balcon, etaj intermediar, Bdul I. 
Maniu, ocupabil imediat preț 95.000 ron, nego
ciabil. Tel. 0745/888619,227661 seara.
• decomandate, balcon, îmbunătățiri, bloc de 
cărămidă, etaj 2, zona Zamfirescu, preț 29.000 
euro, negociabil. Tel. 0745/888619,227661 seara.
• decomandate, Bdul Decebal, termopan, în 
curs de amenajare, preț 31.000 euro. Tel. 
0726/130557.
• decomandate, Deva. în spate la Ulpia, 
contorizări, termopane, preț negociabil, 
emigrare Canada Tel. 0726/142377.
• Deva, Bdul Decebal. etaj 6, lângă farmacie, 
repartitoare, gaz contorizat, gresie, faianță, preț 
negociabil. Tel. 0254/217413.
• Deva, Gofdu, etaj 3, bloc de cărămidă, parchet 
repartitoare, ocupabil imediat, lângă școala 4, 
preț850 milioane lei. Tel. 0740/232043.

o Deva, ultracentral, etaj intermediar, 
contorizări, decomandate, ocupabil imediat, 
termopan, preț 1,120 mid. lei. Tel. 0726/130557.
o semidecomandate, contorizări, ocupabil 
imediat Deva, Ăl. Teilor, parter, preț 650 milioane 
lei. Tel. 0740/210780.
• urgent decomandate, central, etaj interme
diar, modificări, termopan, contorizări, preț 
31.000 euro. Tel. 0723/507169.
• urgent Deva, Al. Teilor, parter, centrală 
termică, bine întreținut gresie, faianță, parchet 
preț 650 milioane lei. Tel. 0740/232043.

Today’s
HITS

• urgent Deva, zonă centrală, etaj 3, parenet 
balcon, 48 mp, contorizări, preț 820 milioane lei. 
Tel. 0726/710903.
• 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 macului, dec., contorizări, ocupabil 
imediat, preț 990 mii., neg, tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• zona ku 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. Streiulu i, 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 Qojdu, et 2, din cărămidă bine întreținut 
preț 850 mii., neg, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

• Ocazie! Urgent, zona Al. Streiului, decoman
date, hol mare, central, etaj intermediar, 
centrală termică Ocupabil imediat! Preț: 
37.000Ron. Tel: 211587,0745/253662. (Evrika)
• zonă ceidnlă etaj intermediar, decomandate, 
st 55 mp, modificat termopan, centrală termică 
parchet faianță mobilă de bucătărie,, bine 
întreținut, peț 1,200 mid. lei. Tel. 235208, 
0721/985256 (Rocan 3000 SRL)

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

• zona Scărișoara, semidecomandate, apo- 
metre, balcon, instalații sanitare noi, acoperit cu 
izolație italiană preț 720 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zona iălceșcu, decomandate, etaj 1, modifi
cat îmbunătățiri, apometre, repartitoare, bal
con, bine întreținut ocupabil imediat preț 830 
milioane lei. Tel. 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000 SRL)
• decomandate, contorizări, repartitoare, zu
grăvit etaj intermediar, ultracentral Deva, preț 
1,1 miliarde lei. Telefon 0740/126029. (Prima- 
invest)
• semidecomandate, centrală termică parchet 
gresie, faianță parter. Al, Teilor, preț 650 
milioane lei. Tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
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• semidecomandate, contorizări, balcon închis, 
etaj 3, zona Bejan, preț 580 milioane lei. Tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• Deva, zona Miorița, etaj intermediar, 56 mp, 
parchet, balcon, gresie, faianță preț 870 
milioane lei. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

• urgent, Deva, etaj 1, balcon, apometre, gaz 
contorizat repartitoare, preț 670 milioane lei fix. 
Tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• urgent, semidecomandate, Deva, zona Dacia, 
etaj 1, ușă capitonată contorizări complete, preț 
630 milioane lei. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• urgent, decomandate, centrală termică 
parchet gresie, faianță 54 mp, balcon închis: 
etaj 3, zona Bălcescu, preț 850 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

Program local
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• In zonă centrală etaj 3 din 4, contorizări, 
neamenajat, bloc cărămidă liber, exclus credit 
preț 980 milioane lei. Tel. 0745/640725,206003. 
(Ag. Mimason)
• foarte urgent în spate la Banca Transilvania, 
etaj 2, sdec., baie amenajată contorizări, liber, 
accept credit preț 650 milioane lei. Tel. 
0745/640725,206003. (Ag. Mimason)
• urgent in zona Sala Sporturilor, modificat, 
baie amenajată contorizări, liber, preț 590 
milioane lei. neg. Tel. 0745/159608,206003. (Ag. 
Mimason)
• zona împăratul Traian, etaj 2, sdec., neame
najat, 2 balcoane, 50 mp, contorizări, gaz 2 
focuri, preț 31.000 euro. Tel. 0745/159608,206003. 
(Ag. Mimason)
• zona Magazinului Tineretului, etaj 1, dec., 56 
mp, 2 balcoane, parchet, gresie, faianță centrală 
termică preț 1,35 mid. lei, Tel. 0745/253413, 
206003. (Ag. Mimason)
• zona b-dul 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 mari, 
vedere spre cetate ■ foarte urgent - preț 130.000 
lei. neg., tel. 0723-251498 232808. (Fiesta Nora)

• urgent zona Kogălniceanu ■ piață, dec., 50 mp, 
balcon mare, cămară debara, etaj intermediar, 
parchet faianță interfon, ocupabil imediat, se 
acceptă și credit, preț 90.000 lei, negociabil, tel. 
0723-251498,232808 (Fiesta Nora)
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• zona Zamfirescu, fără modificări, apometre, 
gaz 2 focuri, parchet, faianță baie mare, 
interfon, vedere spre parc, preț 85.000 lei, neg., 
tel. 0745-302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona Decebal, dec., 60 mp, balcon mare, etaj 2, 
fără modificări, parchet, contorizări, ocupabil 
imediat (liber), preț 112X00 lei, ușor neg., tel. 
0723-251498,232808 (Fiesta Nora)
• zona centrală dec., bloc tip vilă loc de 
parcare, balcon mare, termopane, 50 mp, zonă 
liniștită, merită văzut preț 125.000 lei, tel. 0788- 
165703,0745-302200. (Fiesta Nora)
• zona Bălcescu, dec., 50 mp, balcon mare, bloc 
de cărămidă parchet interfon, ocupabil imediat 
preț 95.000 lei, neg., tel. 0723-251498, 232808. 
(Fiesta Nora)
• zona Licee, bloc de cărămidă dec., 70 mp, etaj 
3, vedere la stradă boxă mare, acces la 
spălătorie și uscătorie, fără modificări, debara, 
cămară hol mare, preț 135.000 lei, tel. 0745- 
302200,0723-251498 (Fiesta NOra)
• zona Decebal - piața centrală dec, etaj 1, 
centrală termică termopan, parchet gresie, 
faianță boxă loc de parcare sigur, apartament 
bine întreținut ideal pt investiție, închiriere, tel. 
0723-251498,232808 (Fiesta Nora)
• zona Astoria, dec., bloc de cărămidă balcon 
mare închis, parchet apometre, gaz 2 focuri, 
interfon, vedere spre oraș, ocupabil repede, preț 
75.000 lei neg., tel. 0723-251498, 0745-302200. 
(Fiesta Nora)
• luiu Maniu, et 3/4, dec., parchet apometre, 
gaz 2 focuri, balcon, ocupabil imediat, preț 
115.000 RON, tel. 0745/367.893. (Garant 
Consulting)
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• Aleea Bejan, et 3, sdec., apometre. balcon 
închis, baie, preț 63-000 Ron, tel, 0745/367393. 
(Garant Consulting)
• GoȘdu- et 3, dec, contorizări, balcon, neame
najat, suprafața 57 mp, preț 105.000 ron, tel. 
0745/367393. (Garant Consulting)
• Straiului, et 4, sdec., baie, buc., CT, izolat 
balcon, preț 53300 Ron, tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• Zamfc«cii,«t 2, dec., contorizări, balcon, s 50 
mp, baie cu geam, preț 30300 Ron, tel. 
0745/367393. (Garant Consulting)
• Dorobanți, et 3, dec, modificat contorizări 
apa, balcon mare, preț 105.000 Ron, tel. 
0745/367393. (Garant Consulting)
o Deva, Sir. 22 Decembrie, et 6, decomandate, 
preț 1.100300.000 ROL, negociabil. Tel. 0746- 
225.726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, iMraranbal, semidecomandate, etaj 3. 
termopan, 2 focuri de gaz, contorizări. Preț 
950000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746-225.726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• agat, ap. 2 camere, N. Bălcescu, ded, gresie, 
faianță, parchet paluxat etajul 1, preț 950 mii, 
neg. Tel 211075, 0726/130557, 0740/232043. 
(Mondial Casa)
• 2 camera dec, ultracentral, etaj intermediar, 
gresie, faianță, parchet lamelar, contorizări, ușă 
schimbată, ocupabil imediat preț 1,120 mid. Tel. 
211075, 0726/130557, 0740/232043. (Mondial 
Casa)
• agent, 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)

Cumpăr ap.2 camere (04)

I • zona licee, str. Tîtu Maiorescu, parter pe garaj, 
bloc de cărămidă fără modificări, centrala 
termică parchet de stejar, st 80 mp+ garaj 25 
mp, balcon mare închis, bine întreținut vedere 
în 2 părți, acces la spălătorie și uscătorie, garajul 
se pretează pt spațiu comercial, ocupabil 
imediat preț 61.000 euro, neg., tel. 0723-251498 
232808 (Fiesta Nora)
• l Maata, vt 3, dec, 2 băi, CT, termopane 
parțial, preț 160.000 ron, tel. 221.712; 
0724/305.661. (Garant Consulting)
• zona Parc, e.t 1, dec., CT, termopane parțial, 
preț 60.000 RON, tel. 221.712; 0724/305.661. 
(Garant Consulting)
• agent, scărișoara, et 1, CT, sedec., parchet 
balcon închis, baie, buc. cu cămară preț 25.000 
euro, neg., tel. 0745/367393. (Garant Consulting)
• str. Bcjan, etaj 1, gresie, faianță 2 focuri de 
gaz, sau schimb cu 2 camere ori casă tn 
Brănișca sau Șoimuș, preț 820300300 ROL nego
ciabil. Tel. 0746-225.726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• Deva, str. D. Zamfirescu, modificat balcon 
închis, termopan, uși, instalații, obiecte sanitare, 
C.T., parchet laminat și din stejar, mochetă 
mobilier de bucătărie șl living, ventilatoare de 
evacuare mirosuri la bale și living, etaj 1, totul 
nou, S 65 mp, preț 1.500.000.000 ROL Tel. 0746- 
225.726; 0254-213060. (Casa Majestic)
• Deva, str. Carpați, parter, centrală termică 
două băi, suprafață foarte mare. Loc de parcare 
concesionat preț 50.000 euro, negociabil. Tel. 
0746-225.728 0254-213050. (Casa Majestic)
• 3 cam. dec, zona mag. Tineretului, etaj inter
mediar, parchet inclusiv în hol, vedere 
deosebită balcon 21 m, bine întreținut 2 băi, 
preț 42.000 euro. Tel. 211075,0726/130667,0740 
232043. (Mondial Casa)

• In zona Casei de Cultură 3 camere, hol, baie, 
bucătărie, curte, garaj, grădină construcție 1970, 
solidă cu planșeu, suportă extindere, sc 146 mp, 
st 535 mp, preț 115.000 euro, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• In zona Călugăreni, construcție D+P, cu 2 
camere, bucătărie, baie, hol, pe nivel, parchet, 
gresie, faianță centrală termică curte, st 320 
mp, preț 120.000 euro, neg. Tel. 206003,230324. 
(Ag. Mlmason)
• In zona Judecătoriei, construcție bună dar 
modestă o cameră hol, bale, 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)
• casă bătrtnoar \ în Deva, zona Al. Vlaicu, 
teren st 750 mp, toate facilitățile, preț 53.000 
euro. Tel. 211075, 0726/130557, 0740/232043. 
(Mondial Casa)

Cumpăr case, vile (14)
• urgent casă în Simeria, ofer 1 mid. lei. Tel. 
0720/505771,0729/015069,
• urț t, casă cu grădină Deva sau Simeria, 
plata Imediat Tel, 215212. (Prima-lnvest)
• In Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă se poate șl fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând case de vacanță (15)

• zonă buiă, nu contează starea, de preferat et 
intermediar, ofer plata imediat tel. 211587, 
0745/253662 (Evrika)
• ogari, Deva, zonă bună, plata imediat Tei. 
215212 (Prima-lnvest)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• In Deva, zonă bună dec, cu sau fără 
amenajări, se oferă prețul pieței, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• 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)

Vând ap. 3 camere (05)
Vând case la țara (17)

Vând ap. 4 camere (07)
• Deva, idtraoniral, bucătărie, bale, centrală 
gaz, garaj, pivniță, curte betonată, acces 2 străzi, 
2 intrări. Tel. 0254/212569.

• ogari. i nidecor i, balcon mare, 65 
mp, etaj intermediar, bloc de cărămidă, 
contorizări, repartitoare, Bdul N. Bălcescu, 
ocupabil imediat preț 117.000 ron, negociabil. 
Tel. 0745/888619,227661 seara.
• etaj 3, decomandate, centrală termică proprie, 
geamuri termopan, gresie, faianță, finisaje 
modeme, Minerului, preț 30.000 euro, neg., tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania) 
e tarte ogant et 3, zona Minerului, cu centrală 
termică tn garanție, parchet laminat gresie, 
faianță, ocupabil în timp scurt preț 77300 RON, 
tel 211587.0723/660160. (Evrika)
• zana Mkul Dallas, de lux, et 2 cu garaj și 
boxă, suprafață mare, baie superamenaiată (cu 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg, te). 0745/253662 (Evrika)

• zona L Creangă, et 3, superamenajat și finisat 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră, 
preț 64300 euro, tel. 211587,0745/253662 (Evrika)
• zona G. Enescu, et 1,98 mp, bine împărțit 
dec, hol mare central, gaz 2focuri, parchet fără 
amenajări de ultimă oiă preț 129 mid, neg., tel. 
211587,0745/253662 (Evrika)
• mm Zafflflraocu, et 1, bloc de cărămidă 
centrală termică, gresie, faianță, ocupabil 
imediat Preț: 129.000 RON. Tel. 211587, 
0745/253662 (Evrika)
• zom Dada, semidecomandate, parter, st 45 
mp, parchet repartitoare, interfon la scară, bine 
întreținut preț 800 milioane lei, negociabil. Tel. 
235206,0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
■ zom ntraiă modificat din 4 camere, 
centrală termică, termopane, living, bucătărie 
modificată, foarte bine amenajat etaj interme
diar, preț 62000 euro. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000 SRL)
• Diva, zonă bună, etaj 3, parchet balcon, 
centrală termică, preț 800 milioane lei, nego- 
dabiLTel. 0722/564004. (Prima - Invest)
■ decomandate, 2 băi, 2 balcoane, vedere la 
bulevard, 111 mp, repartitoare, parchet ocupabil 
imediat zona 22 Decembrie, preț 14 mid. lei, 
negociabil Tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• Deva, zom piață, etaj 2 centrală termică, 
gresie, faianță, termopane, 2 balcoane închise, 
ușă de lemn masiv, 65 mp, preț 1/ mid. lei. Tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
■ tarte irgmt zona Dorobanți, bloc nou, etaj 
3. dec, 98 mp, centrală termică, parchet 2 băi, 2 
balcoane, ușă nouă, vedere în 2 părți, preț 
142300 lei, neg, tel. 0723-251498,232 809. (Fiesta 
Nora)
• zom Goțdu, etaj 2 bloc de cărămidă fără 
modificări, contorizări apă gaz, repartitoare de 
căldură balcon mare închis, bine întreținut 
vedere în 2 părți preț 118000 lei, tel 0723-251498 
232808 (Fiesta Nora)
• zom Gojdo, balcon mare închis, centrală 
termică parchet bine întreținut în camere și 
holuri, gresie, faianță bucătărie modificata, 
ocupabil imediat preț 135300 lei, tel 0745- 
302208 232808 (Fiesta Nora)
• mm cadrată - piață 2 balcoane, etaj inter
mediar, dec, parchet vedere în 2 părți, aparta
ment tip standard fără modificări, ocupabil 
■nedat preț 38000 etro, neg, teL 0723-251498 
232808 (Fiesta Nora)

• ocaziei Urgant et 1, Zona Zamfirescu, deco
mandate, hol central, contorizări, 2 băl, 2 
balcoane, bine întreținut ocupabil în 7 zile, st 95 
mp. Preț 155.000 RON. Tel. 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zonă centrală st 100 mp, decomandate, etaj 
Intermediar, centrală termică 2 băi, balcon, 
parchet în camere, ușă nouă bloc din cărămidă 
garaj sub bloc, preț 75.000 euro. TeL 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)

• zonă 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)
• agent decomandată centrală termică 2 băi, 
2 balcoane, termopane, parchet gresie, faianță 
totul nou, zona I. Creangă preț 1,550 mid. lei, 
negociabil. TeL 0742/019418 (Prima-lnvest)

• modflcat In 3 camere, Deva, ultracentral, 2 
băi, 3 balcoane închise și încălzite, termopan 
integral, C.T., parchet stejar, mobilă bucătărie, 
interfon, etaj 8 din 8 lift hidroizolație nouă Preț 
60.000 euro, negociabil. TeL 0746-225.726,0254- 
213050. (Casa Majestic)

Vând case, vile (13)
• Deva, Str. Griviței, nr. 31, casă curte mare și 
grădină liberă preț 1 miliard lei. Telefon 
0254/236510.
• 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)

• 3 camere, anexe gospodărești, 11 ari grădină 
în Dobra, Str, Vilelor, nr. 3, sau schimb cu 
garsonieră în Deva plus diferență Relații la 
adresă
• 3 camera, hol, cămară beci, curte mare, 
dependințe 2 camere, în comuna Dobra, sat 
Făgețel, la 2 km de la șosea Tel. 0724/065448
• casă mare, anexe, curte, grădină Spini, 
comuna Turdaș, st 1800 mp, acces baltă pește, 
centrală termică pe gaz, hidrofor, fosă septică 
Tel. 0722/249528
• urgent cată 2 camere, hol, bucătărie, 
suprafață totală 800 mp, sat Sântandrei, nr. 113 
A, preț 650 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/218376,0252/392629.
• caaă 2 corpuri, la 18 km de Deva, teren st 
10.900 mp, 3 camere + hol, în primul corp, garaj, 
corpul 2 cu living, bucătărie, 2 băi, centrală 
termică pe lemne, anexe, totul superb, zonă 
pitorească preț 170.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/577366. (Casa Betania)
• casă 2 camere, garaj, curte, grădină st 2100 
mp, gaz 2 focuri, apă canalizare, Băcia, preț 
110.000 ron, neg. tel. 223400, 0742/005228 
0720/387896. (Casa Betania)
• MMM, juri. Hunedoara, s totală 1300 mp 
(teren + casă), utilități în zonă, ideal pentru casă 

de vacanță Pret9500 euro, negociabil. Tel. 0746- 
225.726,0254-213050. (Casa Majestic)

•tall, dec., balcon închis, contorizări, vedere 
la stradă, Zamfirescu, preț 75.000 ron, tel. 223400, 
0740/914688,0721/577366, (Casa Betania)
• etaj 2, dec., gresie, faianță apometre, Dacia, 
Deva, preț 58.000 ron, tel. 223400, 0742/005228 
0721/577366. (Casa Betania)
• 2 buc, zona 22 Decembrie, suprafață mare, et 
2 șl 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)

• zom Dorobanți etaj intermediar, decoman 
date, 47 mp, 2 balcoane, gresie, faianță totul 
contorlzat preț 860 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zom Gojdu- etaj intermediar, 47 mp, deco
mandate, parchet bine întreținută preț 850 
milioane lei.) Tel. 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000 SRL)
• zom Emln«ku, etaj intermediar, balcon 
închis, apometre, gaz contorlzat, bine 
întreținută preț 550 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/965256 (Rocar 3000 SRL)
• zom Udo, etaj Intermediar, dec., fără 
modificări, parchet gresie, faianță vedere spre 
cetate, preț 75.000 lei, tel. 0745-302200,232808. 
(Fiesta Nora)
• zom »' dec., se vinde mobilată și 
utilată electrocasnlce noi, de firmă vedere 
deosebită parchet, gresie, faianță ușă nouă 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, ocupabilă 
cnlar azi, preț 25.000 euro, neg., tel. 0723-251498, 
0788-165704 (Fiesta Nora)
• zom Uc. Auto, dec., balcon închis, parchet, 
gresie, faianță ocupabilă imediat preț 63800 lei, 
tel. 0723.251496.232808 (Fiesta Nora)
• 22 Decontate, et Intermediar, dec, bale, 
bucătărie, apometre, 21.500 euro, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)

• Uta Manta, et Intermediar, sdec, suprafața 
30 mp, bale șl buc, balcon, termopane, 
contorizări, 17800 euro, tel. 0745/367393. (Garant 
Consulting)

• b-dd Doctaăet 7, dec, amenajat preț23.000 
euro, tel. 0745/367393. (Garant Consulting)
• KogăNcoanu, et 3, sdec, balcon, preț 61.000 
Ron, tel. 0745/367393. (Garant Consulting)

• agent, garsonieră dec, cu balcon închis, 
parchet bine întreținută ocupabilă Imediat preț 
460 mil. Tel. 211075, 0745/666447, 0726/130557. 
(Mondial Casa)
• zom EmtaaKu, etaj 2, balcon închis, parchet, 
gresie, faianță ocupabilă imediat, preț 420 mii. 
Tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (Mondial 
Casa)

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

Vând terenuri (21)

Vând garsoniere (19)
• Deva, Dada, balcon închis, parchet, contori
zări, ocupabilă imediat, preț450 milioane lei. Tel. 
211075,0745/666447.
• Deva, Dada, etaj 4, fără probleme la izolație, 
parchet balcon închis, ocupabilă imediat preț 
460 milioane lei. TeL 0740/232043.
• etaj Hermedar, st 47 mp, balcon mare, par
chet contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)

HYPERMARKET 
TRIDENT DEVA 

angajează forță de muncă 
cu normă întreagă și 

parțială.
CV-urile se aduc la Biroul de informații cu 
clienții, din incinta magazinului sau se 
trimit la sediul firmei pe str. Arad, nr. 42, 
Sibiu, prin fax la 0269/219338 sau e-mail 
ruQtridenttranstex.ro.

Informații suplimentare la telefon ' 
0726/111848.

(36393)

FIRMA BA» AXEL f&W
angajează urgent

DIRECTOR MAGAZIN CONFECȚII
CERINȚE:
- studii superioare, de preferat specialitatea marketing
- domiciliul stabil în Deva
- conoștințe de operare calculator (EXCEL - nivel avansat)
- experiența în domeniu constituie un avantaj
CV LA FAX 0246.230.669
INFORMAȚII LA TELEFONUL 0723.619438. (36348)

ANUNȚ
in atenția plătitorilor de taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat

Începând ca 01.01.2006 persoanele juridice și fizice achită impozitele și taxele, contribuțiile și alte sume 

datorate bugetului general consolidat în noile conturi de venituri bugetare, deschise la unitățile trezoreriei 
statului potrivit dasificației indicatorilor privind finanțele publice nr. 1025/2005.

Vă informăm că listele conținând noile coduri [BAN aferente conturilor de venituri bugetare în care se 
virează impozitele, taxele și contribuțiile sociale au fost comunicate de către Activitatea de Trezorerie și 
Contabilitate Publică bănalor din județ, precum și tezoreriilor operative, fiind afișate la sediile acestora din 
urmă.
Precizăm că listele sunt publicate și pe pagina web a Ministerului [finanțelor Publice 

wwwmftnantero/Portal ANAF/Asistenta contribuabili. (36394)

• Mparrateterena500mp,zonaCăprioara.Tel. 
0254/211124.
• 10N mp intravilan, toate utilitățile, gaz, apă 
curent preț 20 euro mp. Tel. 0723/507169.
■ 2300 mp teren intravilan în Deva. Str. Alunului, 
zonă de agrement case vacanță Tel. 227242.
• brtravilan, 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, 07^/065685, 
0747/490353.

• 24700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• Băda, Intravlan, apă canal, 3000 mp, posibili
tate extindere încă 3000 mp, intrare dinspre 
Simeria 150x21 m, preț 5 euro mp. Tel. 261108, 
0742/147158.
• InbavlanZSOOmpșimai multe parcele pentru 
construcție, toate facilitățile, în Deva, zona 
Zarandului, la ieșirea din Deva către Sântuhalm 
livezi, preț 15 euro mp, negociabil. Tel. 
0743/011772.
• Intravlan, 3 ha, fs 50 m, grajd de cai, apă 
curent, împrejmuit cu gard de beton, ideal 
pentru fermă la 15 km de Hațeg, preț 4 euro mp. 
Tel. 0729/055645.
• Intravilan, ta Băcia, 3800 mp, preț 5 euro mp. 
Tel. 0722/161644.
• loc de casă Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, apă 
gaz, curent, loc drept zonă liniștită parcelabil, 
preț 10 euro mp. Tel. 0723/005657.
• Râpaș, la 5 km de Simeria, 9000 mp, excelent 
cabană sau pastoral, loc însorit, posibilitate 

curent preț 1 euro mp. Tel. 261108 0742/147158.
• agent, Intravilan, 8000 mp, fs 16 m, facilități 
apă gaz, curent acces din drum, zona Sântan
drei, ideal pentru hale, preț 6 euro mp. Tel. 
0729/055645.
• Intravila Intersecția Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)
• zona Simeria, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
• Intravlan, Zăvoi, 3500 mp, 2 fronturi stradale, 
fs 70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070106, 0726/195925. (Imob 
Eurobusiness)
o 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)
e totrariten, 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)
• Intravlan, In Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228 0721/577366. (Casa Betania)
• Intravilan, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228 (Casa Betania)

• Intravlan, 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)

• 140parcate, 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)

• tot > 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)
• Intravlan, 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) ț -

• Intravlan, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228.(Casa Betania)
• Intravlan la DN 7, în zonă industrială la ieșirea 
din Deva spre Simeria, st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, la DN7, Deva, st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• Intravlan st 605,9 mp, front stradal 22 m, PUZ 
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială 
preț 18 euro/mp, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• In Dan, mal multe parcele, zonă rezidențială 
suprafețe între 500 și 700 mp, Ideal pt construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662, (Evrika)
• ocaziei | DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662.(Evrika)
• zona Sântitatoi, st 85.000 mp, fs 200 ml, acces 
din 2 părți, utilitățile sunt în apropiere, la DN 7, 
ideal pentru construcții case, preț 25 euro mp. 
Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• zonă bună intravilan, st 5100 x 3, apă gaz, 
curent canalizare pe teren, fs 75 ml, acces auto, 
ideal pentru construcții case, panoramă extra
ordinară preț 33 euro mp. Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• zonă bună intravilan, st 22.000 mp, fs 100 ml, 
acces auto, utilitățile sunt în apropiere la DN 7, 
preț 20 euro mp. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 
3000 SRL)
• pe DN7, intravilan, 15.950 mp, cu fs 80 m, zona 
fabrica de biciclete, preț 25 euro mp. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)

• zom 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) ,

Motel Ldwe - 3 stele
Situat în Deva, str. Sântuhalm, nr.l, la 

intersecția Hunedoara - Deva - Simeria, pe 
DN7, vă oferă cazare la standarde occiden

tale, cu dotări deosebite, iar prin restau
rantul propriu meniuri diversificate.

II Relații și rezervări la telefonul 0254/210.935. (35662)
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• In Bâlata, extravilan, 1200 mp, fs 7- 8 m, 
pretabil stupărie, preț 150 milioane lei, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• in zona Vulcan, 600 mp, PUZ aprobat, zonă 
rezidențială, fs 20 m, preț 19 euro mp) Tel. 206003. 
(Ag. Mimason)
• loc de casă in Șoimuș, 9500 mp, preț 15.000 
euro. Tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• teren intravilan zona Zăvoi st 600 mp, fs 40 m, 
ideal construcție casă, toate facilitățile, preț 40 
euro/mp. Tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• teren intravilan, vizavi de Petrom, Sîntuhalm, 
st 2250 mp, apă, gaz, curent, 2 drumuri de acces, 
preț 9 euro/mp. Tel. 211075, 0745/666447, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• teren intravilan, Zăvoi, Sadoveanu, st 1500 mp, 
fs 13 m, acces auto, gaz, apă, curent, ideal 
construcție casă. Preț 35 euro/mp, neg. Tel. 
211075, 0740/232043, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• 1040 mp intravilan, Zăvoi, ideal construcție 
casă, fs 17 m, toate facilitățile. Preț 32 euro/mp. 
Tel 211075,0745/666447,0726/130557. (Mondial 
Casa)
• teren intravilan, zona Almașu Sec, st 2200 mp, 
fs 30 m, curent, apă, gaz în apropiere, preț 4 
euro/mp. Tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)

Cumpăr terenuri (22)

• extravilan, arabil, minim 5 ha, maximum 
50 km de Deva șl Intravilan, exclus peste 
linie, cu toate fadfittțile, ofer prețul pieței. 
TeL 0724/392853,0744/543238,0254/225493.

• extravilan, arabil, oriunde în județul Hune
doara sau în România, cu suprafața minimă de 
10 ha. Tel. 0746-225.726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• extravilan, situat între Deva și Hunedoara, st 
între 2000 și 4000 mp, ofer prețul pieței. Tel. 0746- 
225.726; 0254-213 050. (Casa Majestic)
• intravilan, min. 1000 mp, sau >ațiu comercial 
(500 mp), Deva, situate pe DN 7 Intri ară și 
sediul Volvo. Ofer prețul pieței:Tel. 0746-225.726, 
0254-213 050. (Casa Majestic)

Vând spații comerciale (25)

• hală pe DN 7, Deva, 720 mp, construcție nouă, 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 m, toate 
utilitățile, acces la DN7, preț neg., tel. 
0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusiness)
• zona L Creangă 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg., tel. 0741/070106,0726/195925. 
(Imob Eurobusiness)
• zona 1 Decembrie, st 117 mp, 3 grupuri 
sanitare amenajate, scară interioară, gresie, 
faianță, termopane, centrală termică, acces din 
două părți, tavane false, spoturi, bine amenajat, 
preț vânzare 250.000 euro sau preț de închiriere 
15 euro mp plus tva. Tel. 235208,0724/620358. 
(Rocan 3000 SRL)
• zona 22 Decembrie, st 210 mp, termopane, aer 
condiționat, grup sanitar, tavane false, acces din 
două părți, vad foarte bun, preț vânzare 250.000 
euro fix. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000 
SRL)

• zona Sala Sporturilor, 30 mp, amenajat, 
convertor, liber, preț 650 milioane lei, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• zona Poliția Județ, 35 mp, amenajat, 
funcționabil de 10 ani, vad foarte bun, preț 38.000 
euro, neg. Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)
• Deva, 200 mp, termopane, restaurant, birouri, 
grup sanitar, cu teren 200 mp, occidental, vad 
foarte bun, preț 100.000 euro, negociabil. Tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)

Vând alte imobile (27)

• vând microfennâ, în Orăștie, Str. Târgului, nr. 
29A.

Imobile chirii (29)

• Bucmțti, 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.
• închiriez foarte urgent spațiu comercial, zonă 
ultracentrală 40 mp, preț 12 euro mp, centrală 
termică și climă Tel. 0723/507169,211075.

• închiriez urgent apartament 2 camere, 
mobilat, utilat occidental, preț 180 euro cu taxe 
incluSe. Tel. 0726/142377.
• medic primar, 58 de ani, caut o doamnă care 
să-mi închirieze o cameră în Hunedoara sau 
Peștiș (pentru navetă), luni ■ vineri, orele 10 ■ 14, 
tel. 0724/821161.
• ofer pentru închiriere apartament 3 camere, 
Deva, zonă centrală mobilat, utilat modern, preț 
250 euro/lună. Tel. 0726/710903.
• ofer pentru închiriere garsonieră mobilată 
Deva, preț 80 euro/lună Tel. 0722/968910.
• ofer spre închiriere garsonieră Deva, Dacia, 
etaj 1, nemobilată contorizări, preț 80 euro. Tel. 
0747/779751.
• P+L 4 camere, scară interioară living 45 mp, 2 
băi, centrală termică, pivniță garaj, piscină 
curte, grădină zona telecabină ideal locuință 
sediu, acceptăm colaborare. Tel. 249047, 
0721/192684.
• primesc în gazdă, la bloc, 2 eleve de la țară 
condiții foarte bune, centrală termică apometre. 
în apropierea Liceelor Traian, Energetic, Grigore 
Moisil. Tel. 229897.
• ofer spațiu comercial, zona Dacia, 55 mp, 
amenajat, preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Creangă preț 15- 
20 euro/mp, neg., tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta, toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobusiness)

• Hală pentru depozitare, zona M. Eminescu 
(fosta fabrică de mobilă), st 120 mp, apă, 
trifazic, înălțime 430 m, acces Tir, parcare, preț 5 
euro mp plus tva, negociabil. Tel. 235208. 
0724/620358. (Rocan 3000 SRL)

• zona Mărâști, garsonieră etaj intermediar, 
termopane, cu îmbunătățiri, contorizări, 
mobilată ocupabilă imediat preț 100 euro/lună 
Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)mobllat pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer vilă supermobilată cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt. cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662, (Evrika)
• se oferă garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva, 
(ne)mobilat prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)

• apartament 3 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat, mobilat 
modem și utilat cu aragaz, frigider, tv color nou, 
situat în spatele pieței centrale, preț 220 
euro/lună tel. 223400,0721/436384,0742/005228. 
(CasaBetania)
■ In cartier Dacia, 25 mp, amenajat frumos, 
gresie integral, contorizări, pretabil cabinet, 
internet, birouri, ocupabil din 1 decembrie 2005, 
preț 150 euro/lună Tel. 0745/640725. (Ag. 
Mimason)
• pe DN 7, cu acces direct, 70 mp, gresie, grup 
sanitar, centrală termică termopan, pretabil 
cabinet, sediu, depozit preț 450 euro/lună neg. 
Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)
• In zona Liliacului, 50 mp, pretabil depozit 
căldură apă trifazic, preț 150 euro/lună Tel. 
0745/164633. (Ag. Mimason)
• cameră frigorifică 20 mp, cu spații de acces, 
spațiu tampon, spațiu total 90 mp, preț 4 euro 
mp. Tel. 0740/173103. (Ag. Mimason)

• penta tos jartament 3 camere, dec., 
cu garaj sub blo n Deva, Cuza Vodă preț 450 
euro, neg. Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)
• ofer pontai închiriat în regim hotelier, cameră 
mobilată Deva, cu baie, tv, centrală termică 
preț 700.000 lei/zi. Tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
contorizări, repartitoare, mobilat, aragaz, 
frigider, tv, zonă centrală Deva, preț 130 euro, 
negociabil. Tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• ofer spre închiriere spațiu comercial petnru 
birouri, 60 mp, Deva, zonă bună preț 150 euro. 
Tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
Deva, complet mobilat contorizări, preț 100 
euro/lună Tel. 0721/055313. (Prima-lnvest)

• ofer pontai închiriere casă Deva, mobilată 
occidental, centrală termică preț 300 euro/lună 
cu taxe incluse. Tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• 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)
• se caută urgent teren la DN 7, între Deva - 
Arad, suprafață minimă 10.000 mp, cu 
deschidere mare la DN, minim 60 m pt parcare, 
se oferă prețul pieței, tel. 0723-251498, 0254- 
232808. (Fiesta Nora)
• garsonieiă, mobilată ST, Dacia, preț 80 
euro/lună+80 euro garanție, tel. 221.712; 
0724/305.661. (Garant Consulting)
• ap. 2 camere, zona Pieței, mobilat utilat preț 
180 euro cu cheltuieli incluse, tel. 221.712; 
0724/305.661. (Garant Consulting)
■ Gojdu, mobiat cu mobilă nouă, ct balcon, preț 
250 euro/lună tel. 0745/367.893. (Garant 
Consulting)
• garsoniera, Zamfeesai, et 2, mobilată utilată 
contorizări, preț 25 euro/zi, în regim hotelier, 
cheltuieli incluse, 0745/367.893. (Garant 
Consulting)
• garsonieiă mobilată Mârăști, et 1, preț 110 
euro/lună 0745/367893. (Garant Consulting)
• 2 cam. Progresul, mobilat, preț 11 euro/lună 
0745/367893. (Garant Consulting)
• 3 cam, b-dul Decebal, et 7/8, dec., CT, mobilat 
frumos, s 100 mp, preț 250 euro/lună avans 2 
luni, 0745/367.893. (Garant Consulting)
• ofer pentru închiriat garsoniere, zona 
Dorobanți și Kogălniceanu, mobilate, utilate, 
dec., etaj 2, preț 100 euro. Tel. 211075, 0726 
130557,0747 779751. (Mondial Casa)
• ofer ap. 2 cam., mobilat utilat zonă centrală 
gresie, faianță tv, automată centrală termică 
termopan, etaj 2, contorizări, preț 180 euro, chel
tuieli incluse. Tel 211075, 0726/130557, 
0745/666447. (Mondial Casa)

Auto românești (36)

• vând Dada 1310 break, af 1996 și papuc af 
1998, preț negociabil. Tel. 0745/842692, 
0740/707517.

Auto străine (37)

• vând CHroen BX 14, RAR 06.2006,1300 cmc, 
consum 6%, stare bună de funcționare, preț 980 
euro, negociabil. Tel. 711063,0723/455092.

• vând Renault Laguna II, af august 2003, 
km 95.000, motorină full-option, 8 airbag, 
preț 12500 euro. Tel. 0740/222485.

• vând Renault Twingo 1.2 i, af 2000, recent 
adus, consum 4%, abs, esp, 2 airbag, 65.000 km 
reali, geamuri și oglinzi electrice, închidere 
centralizată preț 4600 euro, negociabil. Tel. 
711063,0723/455092.

SC MARIȘCA COM PREST SRL, cu 
sediul în Deva, str. Ady Endre, nr. 46, titu

lar al proiectului .Modernizare, extindere 
brutărie* situat în Deva, str. Ady Endre, 
nr. 46, anunță publicul interesat că în 
urma ședinței de analizare tehnică ce a 
avut loc, APM Hunedoara a luat decizia 
parcurgerii procedurii simplificate de 
avizare prin aplicarea ștampilei tip B, fără 
acord de mediu. Sugestii și reclamații se 
depun la APM Hunedoara, Deva, str. A. 
Vlaicu, nr. 25, in termen de 10 zile 
lucrătoare, de la apariția anunțului.

(36446)

Direcția Regională Vamală Arad 
Biroul Vamal Deva

Somează pe următorii debitori să-și achite obligațiile bugetare în 
termen de 15 zile de la emiterea prezentei, după cum urmează: 

1. GARANTEXTIL SRL - domiciliat in Petroșani, str. Oituz, bl. 1, sc.
2, ap. 2, județul Hunedoara, suma de 31.023 RON.

2. ANDREI FLORIN ALEXANDRU, domiciliat în Deva, Bdul 22
Decembrie, bl. D1, sc. 2, et. 2, ap. 16, județul Hunedoara, suma 

de 844 RON, 
în contul R054TREZ3665005XXX000112 deschis la TREZORERIA

DEVA
CF 4375178 BIROUL VAMAL DEVA.

în cazul neachitării sumelor, se vor aplica măsurile de executare 
silită prevăzute de O.G. nr. 61/2OO2

\ (36442)

Decese (75)

Colectivul Direcției de Muncă, Solidaritate Socială și 
Familie Hunedoara anunță cu adâncă durere că, în 
18 decembrie, a plecat dintre noi

CAMELIA VIOLETA ANDREI
director executiv adjunct.
Dumnezeu s-o odihnească în pace!

Cu adâncă durere în suflet fiica Ligia Zoe și nepoata 
Viorela anunță încetarea din viață a celei care a fost 
draga lor mamă și bunică

NARIȚĂ ZORIȚA
în vârstă de 78 ani. înhumarea are loc astăzi 21
decembrie, ora 13, la Cimitirul ortodox din str. M. 
Eminescu Deva. Dumnezeu să o odihnească în pace.

Un ultim omagiu pentru cea care a fost
NARIȚĂ ZORIȚA

din partea familiei Stoicescu. Sincere condoleanțe familiei 
îndoliate.

• vând VW Golf IV, af 2000, toate dotările, preț 
8500 euro. Tel. 0723/350360.
• vând VW Passat, af 1979, persoană fizică, preț 
negociabil. Tel. 0747/223733.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând circular manual electric Bosch SPK54, 
nou, storcător fructe german, tv color marca 
Waltham, diag. 67 cm, birou din lemn furniruit cu 
sertare, stare foarte bună. Tel. 260570.
• vând u.4ibî itihl 310 cu lamă de 60 cm, 
sigilată, adusă din SUA, sub prețul pieței. Tel. 
0254/228369.
• vând motor electric de tăiat lemne, stare 
bună, 2,2 kw putere. Tel. 0729/099056 sau 226839, 
după ora 16
• vând motostivuitor UMT 3,5 tone, RK, preț 
negociabil. Tel. 0727/960735,0747/627526.

Moto-velo (41)

• vând motoddetâ IJ cu ataș, stare perfectă, 
arte la zi, motor electric 2.2 kw, 380 V. Tel. 
236944.

Piese, accesorii (42)

• vând2 bucăți planetare, delco complet cu fișe, 
mască, ochelari, de Dacia 1300, toate noi, în țiplă 
și caroserie VW break, af 1984, cu geamuri și 
parbriz. Tel. 0747/223733.

Garaje (43)

• vând garai la parter bloc, Str. Minerului, Deva, 
21 mo. Tel. 0745/253413,218234 seara.

Mobilier și interioare (47)

• vând recamler dublu, ușă interior cu toc, 
geam cu 3 canate, sobă teracotă pe colț, haină 
blană, picioare karakul, neagră, 48 - 50. Tel. 
215325.

Sincere condoleanțe familiei colegului și prietenului ec. 
Nicolae Jianu în greaua pierdere a celui care a fost tată, 
socru și bunic

ION JIANU
Dumnezeu să-l ierte.

Ing. Marin Gherghina

• vând 2 aparate foto, Smena 8 rusesc și 
Olympia japonez, prețuri convenabile. Tel. 
0747/223733.
• vând aparat foto Focus Free, nou, în cutie, 
model cu film, preț 20 ron, negociabil. Tel. 
0254/225078,0744/934462,0726/551701.

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând cojoc bărbătesc nou, mărimea 52 ■ 54. 
Tel. 0254/221894.
• vând haine de blană naturală ■ nurcă, Import 
Italia, model elegant, gen mantou, culoare maro 
brun și gri grafit, mărime 44 - 50. Tel. 
0741/078785.
• vând palton lung, pentru' bărbați, din piei 
caprine, nr. 54 ■ 56, confecționat de fabrică, stare 
excelentă și o fustă piele, nouă, nr. 38 - 40, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

• vând candelabre de cristal de Boemia, stare 
perfectă, 3 brațe și un ceas de mână Doxa, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând cazan țuică 70 litri, calitate foarte bună, 
și bute varză 400 litri. Tel. 236944.
• vând meșă păr natural, 23 cm lungine, 35 ron, 
candelabru 2 brațe, metal, 25 ron, fustă piele 
neagră nr, 50, lungă 80 ron. Tel. 0788/610191.
• vând planșetă germană de precizie Kuhlmann 
1000/500 rnm. Tel. 0740/950868.
• vând geamuri cu sticlă în stare foarte bună 
Tel. 0726/158688
• un cadou ideal de sărbătorii Tablouri, icoane, 
cusute manual tip goblen, punct clasic, deo
sebite,înrămate, la doar 2 ron cmp, variante. Tel. 
0724/575137.

Pierderi (62)

Materiale de construcții (53)

• cumpăr țigle șl coame (nu sistem patent sau 
solzi). Tel. 260651.

Electrocasnice (56)

• vând frigider Electrostar cu dezghețare 
automată, preț 200 ron, tv color Goldstar, diago
nala 62 cm, preț 200 ron. Tel. 214814.
• vând aragaz 3 ochiuri, stare foarte bună, preț 
100 ron. Tel. 220866 seara.
• vând ladă frigorifică Arctic, stare foarte bună, 
foarte puțin folosită, preț 500 ron. Tel. 221314.
• vând mașină de spălat, fără încălzire, 
rusească, cuvă plastic 150 I, suport metalic, 
stare foarte bună, preț convenabil. Tel. 220025.

• pierdut atestat transport persoane și marfă 
eliberat de ARR Deva, pe numele Măluțan Emil 
Dănuț. Se declară nul.
• pierdui carnet asigurări sănătate pe numele 
Asavei loan, Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Fazakas Elemer. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Popescu Cornel. Se declară nul.
• pierdut camei CEC, 24 file, în alb, emis de BCR 
Brad,.2 file ștampilate, al SC Molocea SRL 
Crișcior. Se declară nul.

Citații (63)

• Se citează la Judecătoria Deva, pentru data de 
16.01.2006, pârâta Luchian Diana, dosar nr. 
6979/2005, în proces de stabilire domiciliu minor.

Matrimoniale (69)

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând pord pentru sacrificare, preț negociabil. 
Tel. 0721/262371.

• vând porei de 100 kg. Tel. 0254/237755, 
0741/578938.

• tânăr, fără obligații, cu apartament în Orăștie, 
doresc cunoștința tânără româncă fără 
obligații, cu studii liceale, pentru căsătorie. 
Relații la OP Orăștie, CP 17.

Prestări servicii (72)

• crescător autorizat de ChtodHa vând 
Chindia cu certificat medlcosanltar. Tel. 
0254/264644,0720/236093.

Instrumente muzicale (60)

• vând otgă Keyboard Roland E15,2 x 5 W, difu
zoare încorporate, secție ritmică, acompania, 
ment, strings, brass, efecte excelente, conve
nabil. Tel. 0747/223733.

Altele (61)
• vând mobilă bucătărie, preț avantajos, nego
ciabil, 2,5 milioane lei. Hunedoara, tel. 
0354/402612, după ora 18.
• vând pătuț din lemn masiv, pentru copii. Tel. 
212180.
• vând urgent canapea extensibilă, 250 ron, 
masă sufragerie și 6 scaune tapițate, 300 ron, 
masă extensibilă sufragerie 120 ron, birou 100 
ron, mobilă hol 250 ron, mobilă bucătărie 400 
ron. Tel. 218084,0743/211074,0724/643045.
• vând vitrină cu oglindă, bibliotecă mică cu 
birou atașabil, 4 scaune tapițate, masă 
bucătărie, mobilă bucătărie, covor persan 3/2,5 
m, preț negociabil. Tel. 224891.
• vând canapea extensibilă 2/0,9 m, stare foarte 
bună, preț 120 ron. Tel. 221431 seara
• vând masă panel furniruită 0,7/0,7 m și 4 
tabureți, stare perfectă, preț convenabil. Tel. 
220025.
• vând pat dublu de dormitor, 100 ron, două 
fotolii, 30 ron bucata dulap de haine, 50 ron, 
masă, 20 ron, tv color, 50 ron. Telefon 
0721/985256.

• cumpăr deșeu plastic, lăzi, dopuri, paleți, 
cantități nelimitate. Tel. 0723/301857.
• vând cântar platformă, fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 0.80/0.80 m, stare ireproșabilă, preț nego
ciabil. Tel. 212272,0723/732560.

• decorațlunl Interioare de sărbători, la domi
ciliu sau restaurante, ghirlande, coronițe, orna
mente etc., preț convenabil. Tel. 0720/743834.
• efectuez tautsport marfă de 0,7 tone, 35 tone, 
la prețuri avantajase. Tel. 0740/420521.
• 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 2150 și 0723/851439.
• Moș Clădim 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 marfă mutări de mobilă și alte 
materiale, local și în țară cu camion acoperit de 
3,2 tone util, dimensiuni 6/2,40/2,40 m. Tel. 
229611,0740/953297.
• transport mobilă electrocasnice, cu auto 
acoperit de 1,2 tone și 14 mc, L 35 m, lățime 2,2 
m. Telefoane 0254/225578, 0744/934462, 
0726/551701.

Televizoare (48)

• vând tv color diagonala 54 cm, stereo, txt, 
dvdx, toate formatele, ambele sigilate și în 
garanție, preț 650 ron. Tel. 0723/920314.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49) ’

• vând combină audio Schneider germană, 
radio digital cu memorie, stație cu egalizator, 
dublu cas Highspeed dubbin sistem, pickup 
automatic și cd, preț 100 euro. Tel. 0254/225578, 
0744/934462,0726/551701.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• Set Minolta profesional pe film, MnottaDynax
800 SI șl Minolta 5000 + accesorii. TeL 0723-981- 
073.

HYPERMARKET 
TRIDENT DEVA 

angajează în condiții avantajoase:
• COORDONATOR FORMAȚIE PAZĂ
- ȘEF TURĂ PAZĂ
* AGENȚI DE PAZĂ

EXPERIENȚA INTR-UN POST SIMILAR CONSTITUIE 
AVANTAJ
OFERIM: pachet salariat motlvant, mediu de lucru dinamic 
șl modem, posibilități reale de afirmare.

CV-urlle se depun la biroul de Informații din Incinta 
magazinului, prin fax la 0269/21.93.38 sau e-mall 

ru@trldenttranstex.ro
(36448)

Cotidianul 
numărul 1 

al județului!

Societate franceză angajează personal:
► responsabil logistică ► responsabil producție ► responsabil aprovizionare > 
inginer cu specializare în hidraulică ► inginer calitate > magaziner ► contabil 

Cerințe: limba franceză, limba engleză, studii superioare, experiență minim 3 ani.

► muncitori necalificați (pt. curățenia și întreținerea utilajelor și a halei)
(pt. curățenie birouri, apartament)

Trimiteți cv-ul (specificați postul dorit) + scrisoare de intenție la adresa de e-mail: 
petronele comea@vahoo.com sau la nr de fax: 0254/219340. (36468)

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 Sîrmai, E-mail: 
sorina.sirmai@inforrnmedia.ro, telefoane 0254/211275, 
int. 8806 sau 0720/400454.

' I
RECLAME

mailto:ru@trldenttranstex.ro
mailto:petronele_comea@vahoo.com
mailto:sorina.sirmai@inforrnmedia.ro
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•Inițiativă. La petrecerea burlacilor, organi
zată înaintea căsătoriei lui Elton John cu par
tenerul său, David Furnish, cei doi miri au a- 
nunțat că nu vor să primească daruri din par
tea invitaților, ci mai degrabă doresc ca banii 
să fie donați unor organizații de ajutorare.

Accident aviatic în Miami

•Acuzat de răpire. Debbie Rowe, fosta so
ție a lui Michael Jackson și mama a doi dintre 
copiii acestuia, a depus o plângere la un tri
bunal din Palm Springs, California, în care îl 
acuză pe cântăreț de răpirea celor doi copii.

Donate Președintele George W. Bush 
asistă la modul cum reprezentanții Marinei 
americane sortează jucăriile primite din

Washington (MF) - O amplă 
operațiune de căutare a fost 
declanșată în apropierea ora
șului Miami după prăbușirea 
unui avion turistic care avea 
la bord 20 de pasageri. Potri
vit autorităților, în accident și- 
au pierdut viața 19 persoane.

La operațiune participă 
nave ale Pazei de Coastă, asis
tate de ambarcațiuni private 
și cel puțin un elicopter. De 
asemenea, sunt implicate și 
serviciile de pompieri.

Avionul Grumman G-73 se 
îndrepta către Insula Bimi
ni din Bahamas și avea la 
bord 20 de persoane - doi 
piloți și 18 pasageri, printre 
care trei copii. Totuși, un ofi
cial a Pazei de Coastă a

donații, și care vor fi redistribuite copiilor 
săraci. (Foto: EPA)

Pinguin furat
Londra (MF) - Poliția 

britanică a lansat un a- 
pel pentru înapoierea u- 
nui pui de pinguin furat 
de la o grădină zoologică 
din Isle of Wight. Toga - 
puiul de pinguin, în vârs
tă de trei luni - a fost fu
rat de la Amazon World.

„Pinguinul - maro cu 
alb - are nevoie de îngri
jire specială și nu este 
suficient de mare pentru 
a fi despărțit de părinții 
săi. Nu va primi mân
care de la om și va fi 
foarte stresat”, a spus 
purtătorul de cuvânt al 
poliției.

„Toga are nevoie de o 
dietă specială și trebuie 
ținut la răcoare, trebuie 
să aibă acces la multă 
apă proaspătă. Toga s-a 
născut în septembrie și 
era încă hrănit de mama 
sa când a fost furat”, a 
explicat el.

Petrecere
Los Angeles (MF) - 
Actrița americană 
Katie Holmes și-a 
celebrat cea de-a 27- 
a aniversare alături 
de logodnicul ei, 
actorul Tom Cruise, 
și de prietenii lor Will 
Smith și Jada Pinkett 
Smith, la Miami 
Beach. Cele două 
cupluri celebre au 
petrecut mai întâi 
într-un club de noap
te înainte de a pleca 
într-o călătorie cu 
mașina pentru a 
admira priveliștile 
de-a lungul faimoasei 
străzi Ocean Drive, 
Tom Cruise și logod
nica sa, Katie Holmes, 
au rămas în Florida și 
duminică, atunci 
când a fost de fapt 
ziua actriței. Cruise a 
mai organizat, acum 
o săptămână, o 
petrecere surpriză.

Un portret de ziua reginei
■ Un nou tablou al 
reginei Elizabeta a II-a a 
fost expus în public la 
palatul Buckingham.

Londra (MF) -'Palatul Buck
ingham a expus în public, 
luni, un tablou realizat de ar
tistul australian Rolf Harris, 
care o prezintă pe regina 
Elizabeta a Il-a a Angliei, pen
tru a marca cea de-a 80-a 
aniversare a acesteia, care va 
avea loc la 21 aprilie 2006.

Rolf Harris și lucrarea sa (Foto epa)

Jackson în prag de faliment

Gemenii La prima ieșire in public, leo- 
parzii gemeni stau lângă mama lor, Samar- 
ra, la Tarongo Zoo din Sydney. (Foto: epa)

■ Cântărețul ar putea fi 
salvat de la faliment de 
compania Sony Music 
din Statele Unite.

New York (MF) - Compania 
Sony Music din Statele Unite 
și-a manifestat disponibili
tatea de a-1 ajuta pe Michael 
Jackson să își achite împru
muturi în valoare de 270 de 
milioane de dolari, relatează 
site-ul Fox News.
Dator vândut

împrumuturile lui Jackson, 
din care suma de 200 de mi
lioane de dolari este garan
tată cu acțiunile cântărețului 
în cadrul Sony/ATV, au fost 
preluate în aprilie de către

„Planeta Maimuțelor"

„Arme contra cadouri"
Los Angeles (MF) - Poliția din Compton 

(statul american California) a găsit o 
modalitate neobișnuită de reducere a 
numărului armelor de foc aflate în circu
lație în acest oraș, măcinat de conflictele 
dintre găști: revolvere în schimbul bo
nurilor pentru cadouri de Crăciun.

Operațiunea „Arme contra cadouri” - 
care se desfășoară în fiecare sâmbătă 
începând din 10 decembrie și se va încheia 
în ajunul Crăciunului - a permis deja 
colectarea a 224 de arme de foc, a anunțat, 
luni, sergentul Raul Regalado, din condu
cerea poliției locale.

Bonurile valorice sunt date fiecărei per
soane care aduce o armă de foc, iar polițiștii 
nu pun întrebări. Persoanele respective pot 
folosi apoi bonurile în magazine de ali
mente, electronice sau de jucării.

■ Stalin a vrut să creeze 
o armată de maimuțe- 
mutant pentru a crea o 
rasă invincibilă.

Londra (MF) - Dictatorul 
sovietic Iosif Stalin a ordonat 
încrucișarea de oameni cu 
maimuțe pentru a crea o rasă 
invincibilă de soldați ai 
Armatei Roșii, scrie The Sun.

Documente secrete relevă 
că Stalin a cerut ca luptătorii

declarat ulterior că avionul 
ar fi avut 19 persoane la 
bord - 17 pasageri și doi 
membri ai echipajului.

Un purtător de cuvânt al 
biroului din Miami al FBI a 
declarat că doi agenți au fost 
trimiși la fața locului, dar că 
nu există indicii ale unei 
mâini criminale.

Tabloul o prezintă pe regină 
zâmbitoare, îmbrăcată cu un 
taior de culoare verde și 
purtând un colier de perle. Ea 
poartă și o broșă special cre
ată pentru cea de-a 100-a ani
versare a reginei mame, care 
a decedat în anul 2002. Este 
vorba despre o pictură în u- 
lei, de un metru pe 50 de cen
timetri, care a fi expusă la ga
leria reginei începând de ieri.

„Nu am putut fi decât 
foarte fericită să stau jos fără 
să mă mișc și fără să fac ni
mic”, a declarat regina. Ea a 
mai declarat că găsește ta
bloul „extrem de frumos”.

„Sunt uimit. Cred că este o 
mare asemănare cu regina 
care prezintă o atitudine cal
mă, pe care am întâlnit-o foar
te rar în portretele ei oficiale”, 
a declarat Rolf Harris atunci 
când și-a prezentat lucrarea. 
El a mai declarat că lucrarea 
nu i-a reușit din prima.

Michael Jackson alături de prințul Bahrainului

Fortress Investments de la 
Bank of America. Jackson a 
depășit termenul scadent pen
tru returnarea împrumu
turilor și ar putea fi obligat 
să le dea înapoi oricând.

să fie „rezistenți la foame, să 
aibă o forță imensă și creierul 
subdezvoltat”. O echipă de 
constructori a descoperit, în 
orașul Suhumi de la Marea 
Negră, laboratoare și schelete 
de maimuțe.

Proiectul din 1920 l-a costat 
pe Stalin 8.500 de lire sterline, 
echivalentul unui milion în 
ziua de azi. Cercetătorului 
Ilia Ivanov i s-a ordonat să 
creeze mutanții. Rapoartele 
lui din arhivă arată că Insti-

Responsabili ai Sony au 
declarat că societatea poartă 
discuții cu Fortress în legă
tură cu rezolvarea datoriilor 
financiare ale lui Jackson și 
aducerea cântărețului la zi 

tutui Pasteur din Paris i-a dat 
dreptul să folosească facili
tățile acestuia de cercetare 
din Guineea. Ivanov a rapor
tat că mai multe femei afri
cane au fost reținute pentru 
a fi însămânțate cu spermă de 
maimuță, însă nu a rezultat 
nici o sarcină. Și femele- 
gorilă au fost fertilizate cu 
spermă umană.

în urma eșecului proiectu
lui, Ivanov a fost arestat în 
1930 și a murit după doi ani. 

măcar cu ratele lunare. Res
ponsabilii Sony au declarat că 
Fortress nu poate pur și sim
plu să încerce să își recu
pereze banii prin vânzarea la 
licitație a bunurilor lui Jack- 
son. Potrivit acordului dintre 
Sony și Jackson, bunurile 
cântărețului nu pot fi vândute 
fără a fi oferite mai întâi com
paniei Sony.

Potrivit unor surse din 
interiorul Sony, Jackson este 
în prezent reprezentat de 
Sheik Abdullah bin Hamad Al 
Khalifa, prințul Bahrainului, 
și de asociații acestuia. Mai 
multe surse susțin că Jackson 
nu a mai luat legătura cu 
familia sau cu consilierul său, 
Evvy Tavasci, de mai multe 
luni.

Audiere amânată
New York (MF) - Audierea 

cântărețului Boy George, care 
trebuia să aibă loc luni, la un 
tribunal din New York, în 
urma arestării sale din luna 
octombrie a acestui an pentru 
posesie de droguri, a fost 
amânată pentru 1 februarie, 
au declarat surse judiciare.

Atât procurorul cât și avo
catul cântărețului necesită 
mai mult timp pentru a se pre
găti. Boy George, pe numele 
său real George O'Dowd, nu a 
fost prezent luni la tribunal.


