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Cerul va fi mai mult noros. Precipitații 
sub formă de lapoviță și ninsoare. S-au spânzurat de Crăciun«a
dimineața la prânz seara

■ Doi tineri, de 18 și 
28 de ani, și un bărbat 
de 44 de ani au fost 
găsiți spânzurați.

Orăștie (M.T.) - Un bărbat de 44 de ani, Iosif Haidu, din Orăștie, a fost găsit spânzurat în casă, cu un cablu electric,

de către nepotul său. Iosif Haidu locuia într-o garsonieră din localitate.Bărbatul a lăsat, înainte să- și pună capăt zilelor, în geamul ușii de acces, un bilet, în care îl avertiza pe nepotul său să nu intre singur în casă, ci să anunțe oamenii legii. La Peștișu Mare, un tâ

năr de 18 ani, Daniel Matei, a fost găsit de părinții săi spânzurat în cameră. Băiatul avea probleme psihice, fiind luat acasă, de către părinți, de la Spitalul de Neuropsihi- atrie din Zam, în ajunul Crăciunului, pentru a petrece sărbătorile în familie. în aceeași zi de Crăciun, alt tânăr,

de 28 de ani, Paul Constantin Dobrin, din Lupeni, a fost găsit spânzurat de tocul ușii, în apartamentul în care locuia împreună cu familia. -Părinții acestuia au încercat să-l salveze pe tânăr, a fost solicitat și ajutorul para- medicilor, dar eforturile au fost zadarnice.

Cel mai dezastruos17 ani a devastat ieri postea arhivele securității în Brazilia.
(Foto: EPA)

Aterizare forțată
Petroșani (M.T.) - Un elicopter cu trei 

persoane la bord-a aterizat forțat, ieri după- masă, pe șoseaua dintre Livezeni și Petroșani din cauza condițiilor meteo nefavorabile. “Elicopterul a fost achiziționat din Germania de o firmă turcă, privată și se îndrepta spre Turcia. Aparatul a ajuns la sol fără să sufere vreo avariere, iar cele trei persoane au scăpat cu o sperietură zdravănă", declară colonelul Viorel Sălan, comandantul Inspectoratului Județean de Jandarmi Hunedoara. Elicopterul își va relua astăzi ruta, în cazul în care condițiile meteo vor permite acest lucru.
Avertizare de inundații

Deva (D.I.) - Prefectura Hunedoara a fost avertizată ieri, alături de alte 12 prefecturi din țară, cu privire la riscul producerii unor inundații, ca urmare a ploilor prognozate pentru această săptămână. Potrivit hidrologilor, sunt așteptate creșteri de debite și niveluri pe râuri, cu depășirea cotelor de atenție și a celor de inundație. Aceste fenomene - așteptate în urma ploilor și a cedării stratului de zăpadă - sunt de așteptat să se producă până vineri dimineața.

Peste 1000 de brazi de Crăciun, care nu s-au Vândut, au fost lăsați de izbeliște în piața Mihai Viteazul din Deva. Brazii au rămas la cheremul ... trecătorilor, care i-au transfor- ■ mat în țăruși pentru viitoarele ll grădini de zarzavaturi.
(Foto: Traian Mânu)
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■ Sindicaliștii de la 
Amidip Călan s-au în
tâlnit cu prefectul 
județului Hunedoara.

Deva (M.S ) - Sindicaliștii de la societatea Amidip SA Călan s-au arătat îngrijorați de faptul că nu și-au primit, la timp, prima chenzină pe luna decembrie.

Plata avansului pe luna în curs trebuia efectuată până în data de 23 decembrie, conform unui protocol semnat la finalul grevei foamei declanșate la jumătatea lunii de către șase dintre angajații Amidip, a declarat președintele Sindicatului „Victoria”, Constantin Țârlea.„Există pericolul declanșării unui nou protest, pentru

salariilorcă oamenii sunt imprevizibili. Observăm că numai greva foamei poate rezolva ceva”, a spus liderul sindical.Prefectul județului Hunedoara, Cristian Vladu. a afirmat, ieri, că problema salariilor pe luna decembrie va fi rezolvată până joi, în contul Amidip urmând să fie virată o sumă restantă de la CFR Marfă.

Defileu blocat
Petroșani (D.I.) - Traficul rutier a fost blocat parțial, ieri, pe Defileul Jiului, după ce o stâncă s-a desprins dintr-un versant. Traficul pe DN 66, la granița dintre județele Hunedoara și Gorj, a fost reluat după intervenția utilajelor Administrației Naționale a Drumurilor.

Energie termică

Victimă a flăcărilor

Nr. cereri aprobate (total)

Gaze naturale

■ Un bărbat din Petrila 
a suferit arsuri de 
gradele trei și patru, în 
urma unui incendiu.

Petrila (M.T.) - Proprietarul unui imobil din Petrila a fost transportat la Spitalul Municipal Petroșani în stare gravă, cu arsuri pe 80 la sută din suprafața corpului, după ce un incendiu a izbucnit în propria- i locuință. în dimineața zilei de Crăciun, în jurul orei 09:45, Poliția Orașului Petrila a fost anunțată telefonic, de ofițerul de serviciu din cadrul Detașa

mentului de Pompieri Petroșani, că la imobilul numărul nouă, de pe Strada Parângului, din Petrila, a izbucnit un incendiu. Ajunși la fața locului, pompierii au reușit să-l scoată din flăcări pe proprietarul imobilului, fiind internat în stare critică la Spitalul Municipal Petroșani. Focul a fost localizat și stins de pompierii militari din Petroșani. Aceștia au stabilit că incendiul a izbucnit din cauza unei țigări a- prinse, căzută pe patul unde dormea proprietarul. Valoarea prejudiciului cauzat a fost estimat la 5.000 RON. Deși sunt interzise, petardele se pot găsi pe tarabe în toate vadurile comerciale din Deva. (Foto: Traian Mânu)
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PE SCURT• Apărare. Arheologul german Susanne Osthoff, care a fost ținută ostatică în Irak timp de 24 de zile, a declarat că răpitorii săi nu sunt „criminali" și că aceștia doreau să obțină un ajutor umanitar pentru regiunile sunnite. Ea a precizat că răpitorii au sfătuit- o să nu se teamă, subliniind că răpirea sa avea motivații „strict politice".
• Condamnați Șase islamiști aparținând grupării intitulate „Leii Peninsulei", având legături cu rețeaua al-Qaida, au fost condamnați la moarte, ieri, de un tribunal penal din Kuwait, pentru că au participat la confruntări violente cu poliția în luna ianuarie. Alți 22 de acuzați au primit pedepse variind între 4 luni și 15 ani de închisoare.

Diplomație
Seul (MF) - Coreea de Nord este mai interesată să stabilească legături diplomatice cu Statele Unite decât să primească ajutor economic, a declarat, ieri, un oficial sud-coreean cu rang înalt. Phenianul a fost de acord, la negocierile multipartite din septembrie, să renunțe la programele nucleare militare în schimbul unui ajutor economic, al unor garanții de securitate și al unei recunoașteri diplomatice mai mari, inclusiv o eventuală normalizare a relațiilor cu Washingtonul. SUA au sancționat până acum o serie de companii nord- coreene, pe care le suspectează de implicare în activități de falsificare, spălare de bani și trafic de droguri, declarând că Phenianul și-a finanțat programele nucleare militare cu ajutorul unor activități ilegale.

Groapă 
comună
Karbala (MF) - Rămă
șițele pământești ale 
unor femei și copii 
au fost găsite într-o 
groapă comună 
descoperită, luni, în 
orașul irakian șiit Kar
bala, situat la 100 de 
kilometri sud de Bag
dad, a afirmat un 
oficial local. „Cranii 
de copii și ale unor 
femei cu părul lung 
au fost găsite în 
groapă", a afirmat 
purtătorul de cuvânt 
al poliției din provin
cia Karbala, Abdel 
Rahman Meshawi. 
Potrivit oficialului 
irakian, circa 20 de 
cadavre au fost 
exhumate și trans
portate la spitalul din 
oraș unde sunt efec
tuate teste ADN 
pentru a le identifica. 
Purtătorul de cuvânt 
precizase că „groapa 
a fost descoperită 
din întâmplare de 
către muncitori.

bute de 
irakieni au 
Început, ieri, să 
manifesteze la 
Bagdad pentru a 
protesta față de 
rezultatele 
anunțate ale 
alegerilor legisla
tive din 15 
decembrie, 
potrivit cărora 
scrutinul a fost 
câștigat de șilții 
conservatori. 
Defilarea a fost 
organizată la 
apelul unei 
mișcări intitulate 
MARAM 
(inițialele arabe 
pentru Congresul 
pentru Con
testarea 
Alegerilor 
Falsificatei.

(Foto: EPA)

Am respectat angajamentele
H MAI susține că a rea
lizat integral măsurile 
asumate pentru ade
rarea la UE.

București (MF) - Reprezentanții MAI apreciază că au fost realizate integral măsurile pentru aderarea României la Uniunea Europeană, atât pe segmentul afaceri interne, cât și în privința administrației publice, recuperând totodată restanțele rămase din anii tre- cuți. MAI a anunțat, ieri, că aplicarea Planului de Acțiune Schenghen și atingerea unui grad ridicat de control și supraveghere la frontiere au reprezentat două dintre prioritățile instituției în cursul 

anului 2005, ceea ce s-ar fi reflectat în reducerea numărului actelor ilegale comise la frontierele României.
Obligații respectate„Revizuirea și aprobarea Planului de? Acțiune Schenghen, renegocierea contractului cu EADS, suplimentarea personalului Poliției de Frontieră, asigurarea sistemului de comunicații și mobilitate navală și terestră sunt doar câteva din măsurile întreprinse pentru îndeplinirea obligațiilor asumate față de Uniunea Europeană”, arată MAI, care face referire la 265 de măsuri privind afacerile interne și 58 de măsuri privind administrația publică. Totodată se mai

precizează că progrese au fost înregistrate și pe linia combaterii migrației ilegale și a traficului de persoane. Au fost descoperite 33 de filiere de migrație ilegală, în care erau implicate 219 persoane. De asemenea, au fost depistate 41 de filiere de trafic de carne vie, iar 232 de persoane au fost reținute pentru trafic de ființe umane. Au fost înaintate Parchetului instanței supreme 2.455 de informări privind activitatea unor angajați ai ministerului, 721 dintre acestea vizând fapte de corupție. Și pentru administrația publică a fost demarată reforma, în 2005, a continuat descentralizarea și consolidarea capacității administrative, îmbu

nătățirea serviciilor de interes general, alături de programe de dezvoltare destinate comunităților locale, programe care au depășit 200 de milioane de' euro.Este de așteptat ca România să îndeplinească aquis-ul comunitar cu privire la migrație, azil, lupta împotriva terorismului, drepturile omului, fiind însă necesare eforturi serioase pentru a îndeplini condițiile privind politica vizelor, protecția datelor, cooperarea polițienească, precum și lupta împotriva crnnei organizate, spălării de bani și traficului de droguri, precum și în ce privește cooperarea judiciară, se mai arăta în raport.

Zona fostelor colonii din Gaza (Foto epa)

„Zonă de securitate" în 
nordul Fâșiei Gaza

Ierusalim (MF) - Ministrul israelian al Apărării, Shaoul Mofaz, a ordonat punerea iii aplicare a deciziei de instituire a unei zone, în nordul Fâșiei Gaza, unde „circulația palestinienilor este limitată”, a informat purtătorul de cuvânt al ministerului. Potrivit presei israeliene, militarii așteaptă ameliorarea condițiilor meteorologice pentru a instaura un „no man's land” în nordul Fâșiei Gaza, în apropiere de frontieră. „Zona de securitate” cuprinde ruinele coloniilor israeliene din nordul Fâșiei Gaza, distruse în lunile august și septembrie de armată. Israelul și-a retras armata și i-a evacuat pe coloniștii din acest teritoriu în luna septembrie, după 38 de ani de ocupație. Mai multe rachete lansate din Fâșia Gaza au explodat în Israel, luni, fără a provoca victime sau pagube materiale, au informat surse militare, iar cinci soldați israelieni de la o bază militară din sudul Israelului au fost răniți ușor, joia trecută, de o rachetă Qassam.

Tensiuni ruso-ucrainene
■ Ucraina vrea mărirea 
chiriei plătite de Rusia 
pentru staționarea flotei 
în Crimeea.

Moscova (MF) - Revizuirea condițiilor prezenței flotei ruse a Mării Negre în Crimeea, sudul Ucrainei, ar fi „fatală” pentru întregul acord încheiat între Kiev și Moscova și ar afecta recunoașterea frontierelor dintre cele două state, a avertizat ministrul rus al Apărării, Serghei Ivanov. „Acordul asupra condițiilor desfășurării flotei ruse a Mării Negre face parte din Tratatul ruso-ucrainean, care conține în a doua parte dispoziții
Scut antirachetă în România?
B SUA au în vedere 
amplasarea de baze 
după modelul celor din 
Alaska și California.

Washington (MF) - România ar putea fi una dintre locațiile favorite pentru amplasarea unei baze a scutului antirachetă, care ar proteja atât Europa, cât și estul Statelor Unite, afirmă The Washington Times, în ediția sa electronică de ieri. Țările preferate de autoritățile americane pentru a amplasa o astfel de bază sunt Polonia, 

referitoare la recunoașterea caracterului inviolabil al frontierelor”, a subliniat oficialul sus. „Revizuirea acestor acorduri ar fi fatală”, a adăugat ministrul.
Acordul ar expira în 2017Ucraina a amenințat că va mări chiria plătită de Rusia pentru staționarea flotei sale în Crimeea, în replică la intenția Moscovei de a mări de patru ori prețul gazului livrat către Kiev, începând din2006. Acordul asupra flotei ruse a Mării Negre, semnat în 1997, ar expira în mod normal în 2017. Potrivit termenilor acordului dintre Rusia și Ucraina, Moscova plătește Kie-
Cehia, Ungaria și România. O bază antirachetă amplasată în această regiune ar oferi protecție împotriva rachetelor cu rază lungă de acțiune lansate împotriva Americii de Nord și a celor cu rază medie de acțiune care ar avea ca țintă Europa.Agenția care coordonează proiectul (Missile Defense Agency, MDA) ar dori ca noua bază să fie construită în 2008, dar bugetul de care beneficiază nu permite acest lucru. Oficiali de la Casa Albă încearcă să includă fondurile necesare în bugetul pe anul

Președintele rus, Vladimir Putin (dreapta) (Foto: epa)vului circa 100 de milioane de dolari pe an drept chirie pentru instalațiile sale militare de la Sevastopol. Oficiali ucraineni au declarat, sub protecția anonimatului, că prețul de piață al acestei locații ar putea
2007, pentru ca baza să poată fi construită înainte de încheierea mandatului președintelui George W. Bush. Amplasarea bazei antirachetă în Polonia ar reprezenta un avantaj politic și militar. Amplasarea bazei în această țară ar consolida alianța militară a SUA cu Polonia și ar reprezenta un pas înainte în direcția creării unui mecanism global de apărare antirachetă. Moscova se teme însă că o bază a scutului antirachetă pe teritoriul acestei țări ar putea fi folosită împotriva sa. 

ajunge la două miliarde de dolari pe an.în plus, mai există și diferendul legat de prețul gazelor naturale care afectează de câteva luni relațiile dintre Kiev și Moscova.
AccidentBagdad (MF) - Doi pi- loți americani au murit intr-un accident de elicopter care a avut loc în vestul Bagdadului, a anunțat, ieri, intr-un comunicat, armata americană, precizându-se că accidentul nu a fost cauzat de tiruri ostile. Un purtător de cuvânt american a refuzat să dea detalii asupra tipului aparatului și a circumstanțelor în care s-a produs accidentul.
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• Amenzi. Inspectorii fiscali hunedoreni au aplicat în perioada ianuarie - noiembrie amenzi contravenționale în valoare de 313 mii RON. S-au transmis organelor în drept pentru continuarea cercetărilor un număr de 52 procese-verbale de verificare prin care s- au stabilit prejudicii în sumă de 14673 mii RON. (C.P.)
• Modernizare. Ministerul Administrației și Internelor a fost autorizat să încheie contracte comerciale' de achiziții pentru modernizarea sistemului informatic de evidență a persoanei și a rețelelor informatice ale Jandarmeriei Române, cu o valoare însumată de 46,5 milioane euro. Contractele vor fi finanțate prin credite externe. (D.l.)

Indemnizație respinsă de lege

Revoluționarii la prefect
Deva (M.S.) - Un grup de revoluționari din Deva s-a întâlnit ieri cu prefectul Cristian Vladu, în cadrul unei „discuții principiale” referitoare la unele drepturi ale acestora. Potrivit celor spuse de prefect, revoluționarii au fost informați că vor putea primi pământ în intravilan doar dacă își vor preschimba certificatele, conform legii. Astfel, în intravilan se poate primi doar o suprafață de 500 metri pătrați, cu condiția ca solicitantul să nu aibă o locuință proprietate personală, iar pe acel teren să se construiască numai spațiu de locuit.

■ Indemnizația pentru 
creșterea copilului se 
acordă după 10 luni 
de cotizare.
Iha Jurcone__________________
ina.jurcone@informedia.ro

Deva - Mamele care doresc să primească alocația pentru îngrijirea copilului minor, până la vârsta de doi ani sau respectiv trei ani pentru copilul cu handicap, trebuie să îndeplinească un stagiu complet de cotizare de cel puțin 10 luni înainte.Lăcrămioara Micle are un copil de cinci luni pentru care, spune ea, a primit alocație de îngrijirea copilului doar pentru primele trei luni, după care aceasta a fost sistată. Orice încercare de a

obține alocația a fost zadarnică. A încercat la Casa de Pensii Hunedoara, la Direcția de Muncă și chiar s-a certat cu patronul său pe care îl acuză că, în concediul prenatal de două luni, acesta nu i- a mai plătit asigurările sociale. „Voi merge pentru dreptul meu până în. pânzele albe. Am muncit pentru banii ăștia și trebuie să-i primesc”, spune Lăcrămioara.
Crăciun săracFemeia tocmai a trecut printr-un Crăciun în care au lipsit de pe masă bucatele alese. Un soț cu un salariu minim pe economie și încă un copil minor în îngrijire nu i-au dat posibilitatea să o ducă măcar acum mai bine. Din păcate, nici viitorul ei nu este mai roz, „Nu contează

Lăcrămioara nu va putea beneficia de alocație (Foto. Traian Mânu)dacă patronul i-a plătit sau nu cele două luni de asigurări de sănătate. Aceasta pentru că, pentru a primi indemnizația, femeia are nevoie de plata cotizației de asigurări minim 10 luni, ori ea a plătit- o șapte luni. Chiar și cu cele două luni de concediu prena

tal tot nu ar fi făcut cele 10 luni obligatorii. în acest caz, nu va primi banii care crede că i se cuvin”, afirmă Ecate- rina Brad, CJP Hunedoara.De la 1 ianuarie 2006, acești bani nu vor mai fi plătiți de CJP, ci de către DMSS Hunedoara.

CțBRSlIlUl Județean Hunedoara va dîs- 
cu£af astăzi, în ședință extraordinară, un 
proiect de hotărâre privind repartizarea 
stimelor defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat, pe unități administra- 

.' tîv-teritoriale, pentru anul 2006.
(Foto: Traian Mano)

Cred că 10 mii de lei vechi adăugați la cei 230 de mii sunt nimic! Este groaznic cum gândesc cei care se gândesc doar la ei, deși ar trebui să aibă grijă de tot poporul! 
IRINA SĂULEANU,
Ploiești

Este insuficient și așa. Pentru ce s-a mai mărit dacă s-a dat doar 10 mii în plus? Ce să faci cu 10 mii de lei? Mai ales în familiile cu mai mulți copii.
Elena, 
Deva

Eu am dat acum 10 mii de lei pentru parcarea mașinii. Ce să faci cu banii ăștia pentru un copil? Suma aceasta nu reprezintă nici măcar un minim bun simț! 
Lidia Trif,
Deva

Eu cred că este bine și așa. Evident că este foarte puțin, dar este bine că s-au dat și cei 10 mii de lei. Alocația lunară acordată pentru un copil este insuficientă. 
Luminița, 
Orăștie

Ce să faci cu cei 10 mii de lei la prețurile de acum? Nu poți face nimic cu banii dintr-o alocație, mai ales dacă copilul e la școală. Sunt totuși, mai mult decât nimic! 
Elena Hanche, 
Orăștie

Drumuri fără probleme
Deva (D.l.) - Consiliul Județean Hunedoara a remis ieri un buletin meteo-rutier privind starea drumurilor județene, circulația desfășurându-se normal. Potrivit comunicatului, s-a acționat doar cu antiderapant, pe următoarele porțiuni de drumuri: Secția Brad - Buceș-Stânija, Țebea-DN 76, Vața- Căzănești, Ribița-Crișan-Dumbrava de Jos; Secția Hațeg - Hațeg-Silvașu de Jos- Mănăstirea Prislop, Hațeg-Răchitova, Totești-Densuș; Secția Petroșani - DN 7A- Cabana Rusu; Secția Hunedoara - Sân- tuhalm-Hunedoara-Călan; Secția Orăștie - fără intervenții; Secția Păuliș - Șoimuș- Certej- Săcărâmb; Punctul de sprijin Fe- regi-Vețel-Feregi-Poiana Răchițeliî.

Recunoaștere
Deva (C.P.) - Județul Hunedoara și Maria Ilea, directorul asociației „Sprijiniți Copiii” au fost nominalizați la Gala „Oameni pentru oameni” a Concursului Național de Implicare Socială. în acest an, concursul a avut o secțiune nouă: campanii de atragere de fonduri pentru situații de criză. La această categorie a fost nominalizată și campania „Frate pentru Frate” desfășurată de asociație pentru un număr de 113 copii din zonele Moldovei afectate de inundații. „Doresc să împart bucuria acestei recunoașteri cu cei 120 de parteneri, sponsori și cetățeni implicați într-un fel sau altul în campania “Frate pentru Frate”, a declarat Maria Ilea, directorul Asociației „Sprijiniți Copiii”.

A adormit la 
volan

Simeria Veche (M.T.) - Două persoane au fost grav rănite, în urma unui accident de circulație petrecut în 25.12.2005, în jurul orei 04:35, pe DN 7, în afara localității Simeria Veche. Conducătorul unui autotractor Volvo, cu semiremorcă, Aii Mirzaei, de 42 ani, din Naja-Iran, circula pe direcția Deva - Orăștie. La ieșirea din Simeria Veche, a adormit la volan. A acroșat un autoturism Suzuki, condus de Eusebiu F., de 35 ani, din Hunedoara. în urma impactului, două persoane, Alexandra L, de 19 ani, din Hunedoara și Adrian B., de 22 ani, au fost grav rănite. Au fost recoltate probe biologice ambilor con ducători auto, în cazul lui Aii Mirzaei alcoolemia fiind de 0,55 mg/1.
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■ii 1856 - S-a născut Woodrow Wilson, al 28-lea președinte 

al Statelor Unite ale Americii, laureat al Premiului Nobel 
1 pentru pace pe anul 1919 (m. 1924).

1869 - William F. Semple brevetează 
guma de mestecat.
1895 - Prima reprezentație publică a 
cinematografului fraților Lumiere, la 
Paris, în „salonul indian" de la Grand 
Cafe, moment ce marchează nașterea 
cinematografului.
1937 - A murit compozitorul francez

Maurice Ravel (n. 1875).
* 1954 - S-a născut actorul american Denzel Washington 
S (foto).
, 1986 - A murit cineastul rus Andrei Tarkovski («Andrei 

. Rubliov», «Călăuza») (n. 1932).
2004 - A încetat din viață, la vârsta de 71 de ani, scri- 

*1 itoarea americană Susan Sontag

Prognoza meteo pentru astăzi:Cer mai mult noros. Precipitații sub formă de ploaie și lapovită. Maxima va fi de 6°C, iar minima de 1°C.
Prognoza pentru două zile:

Joi. Cer noros. Vreme în încălzire. Precipitații sub formă de lapovită. Maxima va fi de 5°C, iar minima de 1°C.
Vineri. Cer acoperit. Vremea în încălzire. Ploaie. Temperatura maximă: 7°C. Minima va atinge valoarea de 3°C.
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Calendar Creștin-Ortodox___________
Sfinții 20.000 de Mucenici din Nicomidia

Berbec
S-ar putea să vă certați cu partenerul de viață din cauza 
banilor. înainte de a-i reproșa ceva, gândiți-vă dacă nu cum
va exagerați! Nu faceți eforturi mari.

Taur ________
Vă enervați pentru că nu reușiți să vă înțelegeți cu un 
partener de afaceri. Amânați întâlnirile importante. Nu este 
exclus să faceți vreo gafă.

Gemeni
Deveniți irascibil din cauza atmosferei tensionate. Evitați 
certurile, pentru că se poate ajunge ușor la un scandal în 
toată regula! Fiți calm!

Rac
S-ar putea să nu vă ajungă banii pentru ceea ce v-ați pro
pus. Decât să regretați mai târziu, mai bine rugați un pri
eten să vă împrumute!

Leu
Se pare că sunteți nervos din cauza unor neînțelegeri în 
familie. Fiți mai flexibil. Spre seară, reușiți să vă calmați și 
să vedeți lucrurile altfel.

Fecioară
Aveți impresia că nu vă înțelege nimeni și că partenerul 
de viață nu vă apreciază eforturile așa cum s-ar cuveni. 
Fiți prudent și diplomat.

Balanță
Vă înțelegeți excelent cu partenerul de viață. în ciuda fap
tului că nu stațl prea bine cu banii, faceți împreună proiecte 
îndrăznețe.

Scorpion
Țineți cont de intuiție și amânați orice călătorie, oricât ar 
fi de importantă! La serviciu, nu este exclus ca tensiunile 
acumulate în timp să explodeze.

Săgetător

Nu este momentul să începeți activități noi, pentru că puteți 
întâmpina dificultăți. Aveți de făcut mai multe drumuri care 
vă încurcă planurile.

Calendar Romano-Catolic______________________
Sfinții Prunci Nevinovați, m.

Calendar Greco-Catolic_________________________
Dupăprăznuirea Crăciunului. Sf.Mc. Arși de vir în Nicomidia

Soluția integrantei din numărul 
precedent: M - N - TACIT - RACA
- STROP - T - C - IELE - BATRAN 
-AT - TRAI - ME - LAIC - TS - L
- ILICE - SE - CE - URAGAN - A
- BN - CONT - TAU - GĂRI - UNIC
- ITE - CRIN - I0AN - AC - VETRE

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225

Capricorn

Aveți de rezolvat o mulțime de probleme, atât pentru casă, 
cât și în afaceri. Vă descurcați excelent, pentru că sunteți 
într-o formă de zile mari.

Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR_______ 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie____________ 956
Poliție 955
OJ.P.C. HD _______ 214971
Deranjamente lift 235090

Vărsător
Dimineață s-ar putea să ratați o întâlnire importantă și șă 
vă enervați. Păstrați-vă calmul, dacă nu vreți să ajungeți 
într-o situație neplăcută!

M - L - m m -L m , w Cm m

Energie electrică _____ __ _
Furnizarea energiei electrice, în Deva, nu va fi astăzi între
ruptă. între orele 8.00-15.00 curentul va fi întrerupt în 
localitățile: Toplița, Dumbrava de Sus și Dumbrava de 
Jos. Parțial va fi întrerupt în localitatea Hondol,

Gaz metan _________________ ____
Astăzi nu se întrerupe furnizarea gazului metan

Apă_____________ _______
Sunt planificate întreruperi în furnizarea apei. în Deva, 
între orele:
8.00 - 15.00 pe: B-dul luliu Maniu, bl.A, B-dul Decebal, 
blocurile P, R, S.

Direcția Sanitar-Veter. 221145

Pești __ ____ ________
Sunteți pus pe treabă și vreți să rezolvați mai multe pro
bleme în același timp. Nerăbdarea vă face să deveniți 
deosebit de agitat.

BETKTA HUI

Supă de găină
Ingrediente: o găină 1-1,5 kg, zarzavat: morcovi, țelină, pătrunjel, păstârnac, praz, o ceapă; sare - după gust; frunze de pătrunjel - o legătură.
Mod de preparare: gaina se curăță, se spală și se pune la fiert cu apă rece (cât să o acopere) și sare. Când se ridică spuma, aceasta se îndepărtează cu atenție. Când clocotește supa, se adaugă zarzavatul curățat și spălat (dacă se preferă, se adaugă și câteva boabe de piper). Se lasă să fiarbă încet, la foc potrivit. Carnea de găină tânără este , fiartă în circa o oră și jumătate. Cu două minute înainte să luăm supa de pe foc, adăugăm tăițeii. Se lasă să clocotească, după care se acoperă. Se servește fierbinte.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

730 Jurnalul
TVR

7:30 Euro-dispecer
735 Aventurile cățelușului 
SSnobs

8:05 Isabel, în căutarea
S iubirii 

8:55 Maeștrii
(□gusturilor

930 Teleshopping 
1030 Festivalul de arc (r) 
10:55 Tezaur folcloric 
12.45 Retrospectiva 

sportivă 
2005

1335 Desene
D animate: 

Club Disney 
14:00 Jurnal. Sport. Meteo 
1430 Teleshopping 
15:00 Oameni ca noi 
15:30 Tribuna partidelor par

lamentare 
16:00 Conviețuiri 
16:55 Festivalul de arc de la 

Monte Carlo 
1830 Retrospectiva sportivă 

2005 (III) Cupele 
Europene la Fotbal 

19:00 Jurnalul TVR Sport 
Meteo

20:15 0 iii! de legendă
4 Qfdramă, India, 2004) 

Cu: Shah Rukh Khan. 
Veer Pratap Singh este 
un pilot Intr-o com
panie aeriană indiană. 
El o salvează pe Zaara 
Hayaat Khan de care 
se îndrăgostește, dar 
destinul îl desparte. 
Peste 22 de ani, avo
cata Saamiya Siddiqui 
se află fa|ă în fată cu 
Veer Pratap Singh, 
încarcerat în Pakistan. 

2340 Jurnalul TVR Sport 
Meteo

23:55 Filarmonica din Israel, 
dirijor Zubin Mehta 

115 Retrospectiva sportivă 
2005 (III)

235 Jurnalul TVR (r) 
3:15 Maeștrii gustului (r) 
3:50 Tezaur folcloric (r) 

530 Viorica Cortez: 
Crădun pentru toți

535 Destine secreta

| 730 Știrile ProTv. Ce se 
întâmpla, doctore f

s 9:00 Omul care aduce 
csrtBd *

9gf Tânăr și neliniștit Cu: 
Eric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather 
Tom, Melody Thomas

; „.scott
10',3 Vrăjitoarele (fantastic, 

coprod., 2000)
12:00 Bucătăria lui Radu 
12dUI Ce-și doresc femeile 

(comedie romantică, 
SUA 2000, r)

j 15:00 Tu ești, tu câștigi* 
16:00 Tânăr și neliniștit

i WO Joe vrea să fie dneva j 
(comedie, SUA, 2001) ; 
Cu: Tim Allen, Julie 
Bowen, Kelly Lynch. { 
Când Joe Scheffer (Tim 
Allen) își aduce fiica la j 
serviciu, în traditionala 
zi în care toți angajații « 
fac acest lucru, speră 
ca acele clipe să fie 
unele cu totul speciale, , 
iar el să apară, în ochii 
fetiței, ca un erou.

! 19:00 Știrile PRO TV Sport

, 2W5 Karate Kid (dramă,
I3SUA 1984)

2380 Pumnul
► Ude fier (dramă, SUA 

1987)
130 Joe vrea să fie dneva 

(3(comedie, SUA 2001, 
r)

24§ Pumnul de fier
’■(dramă, SUA 1987, r) j 

Cu: Sylvester Sta- 
llonem, Robert Loggia, 

’ • Susan Blakely. Lincoln 
Hawk este un șofer de 
tir care și-a abandonat 
soția și fiul cu multi 
ani în urmă. Acum, el 
vrea să se împace cu 
cei pe care i-a iubit 

! odată, numai că 
descoperă că soția lui 
este în spital, suferind 
de o boală terminală. I 

; 430 Vrăjitoarele 
i «(fantastic, coprod., i
; ’ 2000, r) ;
' &15 Tu ești, tu

nâi

630 In gura 
presei

7:00 Obervator
8:00 Raffles,

Qdmpanzeul telespecta- > 
tor (comedie, SUA, ‘ 
1971)

10:00 în gura 
presei (r) 

10:30 Concurs 
interactiv 

12:15 Dădaca 
13:00 Observator

Cu: Simona 
Gherghe 

13:45 Din dragoste. Emisi
une de divertisment cu ; 
Mircea Radu

15:15 Vwere - 
SA trăi cu 

pasiune 
16:00 Observator Sport

Meteo
16:45 AnastasiaT 
17:45 9595 -Te învață ce să 

fad
18:55 Știrile sportive 
19:00 Observator Sport

Meteo Cu: Alessandra 
Stoicescu și Lucian , 
Mândruță

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

2230 Secretul Măriei î 
23:00 C retor cu Letitia j 

Zaharia
0:00 Pitonul (horror, SUA, 
* (32000) Cu: Frayne j 

Rosanoff, Robert 
Englund, William Zab- î 
ka. John Cooper, cam
pion la mountin-bike, ' 
s-a întors acasă în 
New Haven, California, . 
căutând liniște și pace. 
Dar teroarea se târăște 
către oraș și, cu fiecare 
atac, devenea mai pu- ’ 
temică, mai sălbatică > 
și mai îndrăzneață. '

230 Concurs Interactiv :
330 Observator (r)
4:00 9595-Te învață ce să ! 

fad
5:00 Vtvere - A tril cu | 
S pasiune (r)

530 Anastasia (r)

08:30 Aventuri lui Shirley 
Holmes (film serial) 09:00 
Rebelii (film serial, reluare) 
1030 Tonomatul DP 2 12:00 
Fantoma din Meeksville 
(aventuri, SUA, 2001) 14:30 
Aventurile lui Shirley Holmes 
(film serial) 15:00 împreună în 
Europa 16:00 Jurnalul TVR 
1630 Zona de conflict 17:00

Moștenitoarea (film serial) 
18:00 Jurnalul EuroNews 
18:30 Minorități sub trei dic
taturi 19:00 Sandokan, tigrul 
Malaeziei (film serial) 20:05 
Trăsniții din Queens 20:30 
Verdict: Crimă! (film serial) 
2130 Jurnalul TVR 2230 Jur
nalul Euronews 22:15 Zoya 
(dramă, SUA 1995) Partea a 
doua 23:55 Crime după zodi
ac (film serial) 01:00 Atenție, 
se cântă! (r) 0230 Frații Dee- 
dle (comedie, SUA, 1998)

06:00 Bandiții (r) 0830 Trupul 
dorit (s, r) 09:15 De trei ori 
femeie (r) 11:00 Să iubești din 
nou (s) 12:00 înger rebel (s) 
14:00 Legături de familie (s) 
15:15 Bandiții (s) 1720 Rețeta 
de Acasă 17:30 Poveștiri 
adevărate 1825 Vremea de 
Acasă 18:30 împotriva des
tinului 20:30 Lacrimi de iubire 
(s) Cu: Adela Popescu, Dan 
Bordeianu, Nicole Gheorghiu, 
Lucian Viziru, Bebe Cotima- 
nis, Carmen Tănase, Mihaela 
Bărluțiu, Elvira Deatcu 21:30 
Trupul dorit (s) 23:30 Poveștiri 
adevărate (r) 0030 Lacrimi de 
iubire (r) 0130 Lori

063007.00 Observator Deva
(r)
16.30-16.45 Știri locale în 
direct

0830-10.00 Reluarea emisi
unii din ziua precedentă 
183018.45 Știrile ONE TV 
Deva
18.45-20.00 Emisiuni informa
tive

0730 Programul de știri N24 
07:30 Revista presei 07:45 
Horoscopul 09:00 Triunghiul 
conjugal 10:00 A treia Plan
etă de la Soare (s) 10:30 
Teleshopping 1130 Agenția 
de turism (r) 12:00 Teleshop
ping 13:00 Ochi negri (r) 
1430 Jurnalul de prânz 14:30 
Țara Iu1 Papură Vouă 15:00 
Black Adder (s, r) 16:30 Ochi 
negri (s) 17:30 Naționala de 
bere 1830 Jurnalul de seară 
1920 Sport National TV 19:45 
Jara Iu' Papură Vouă 20:00 
Bibi Blocksberg (fantastic, Ger
mania, 2002)

08:05 Teleshopping 08:40 
Călătorii în lumi paralele (s, 
r) 09:40 Sunset Beach (s, r) 
1040 Oamenii vorbesc 1130 
Tele RON. Cu Ana Maria 
Mihail și Roxana Moga 12:30 
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.0, (r) 1830 Focus 1930 
Camera de râs 1930 Da sau 
nu 20:00 Cronica cârcotașilor 
22:00 Trăsniți în N.A.T.O. Eroii 
noștri au o nouă idee de afa
ceri. 22:30 Focus Plus 00:00 
Călătorii în lumi paralele

06:50 Trezirea la realitate 
10:00 Realitatea de la 10:00 
11:00 Deschide lumea (r) 
11:45 Ziarul realității 13:15 
Deschide lumea (r) 1525 
Realitatea medicală 16:00 
Realitatea de la 16:00 17:15 
Orașele României 17:45 Edi
torii Realității 18:50 Realitatea 
zilei 20:15 10 pentru Româ
nia- Parlamentari 21:00 Rea
litatea de la 21:00 2145 Bani 
europeni/Români/Orașe/ Bani 
de buziunar 22:00 Realitatea 
de la 22:00 22.15 10 pentru 
România - Politicieni 23:00 
Politica, frate! 23:30 Știri 
23:15 Retrospectiva anului 
2005: Corupții anului

10:15 Frank Sinatra: Vocea (d) 
11:20 De ce are vulprea 
coadă? (comedie. România, 
1988, r) 1445 Terapie inten
sivă (s) 16:00 Născut DJ (s) 
17:00 Instincte criminale 2 
(suspans, Canada, 2000) 
19:00 Terapie intensivă (s) 
2030 Echipa de elită (s) 2230 
Hotarul vieții (horror, Canda, 
2003) Cu: Alberta Watson, 
Eugene Lipinski 0030 Terapie 
Intensivă (s, r)

0730 Viața dimineața 0930 
Verissimo 1030 Lumea 
cărților 10:15 Euromaxx (d) 
11:00 Ne privește 12:30 
Teleshopping 13:05 Briefing 
14:00 Teleshopping 1430 
Euroblrtz: Oamenii și politica 
1530 Teleshopping 1535 
Nașul (r) 1730 Cuplul conju
gal: Ori la bal, ori la spital 
18:00 Film artistic românesc 
2030 Plaja (dramă, SUA 
2000) 2230 Știri 2245 Cuplul 
conjugal: Ori la bal, ori la spi
tal 2345 Plaja (dramă, SUA 
2000, r) Cu: Leonardo 
DiCaprio, Tilda Swinton, Vir- 
ninie I arinuert

0830 Confruntări și fiare vechi 
09:00 Brainiac 10:00 Natura 
în stare brută 11:00 Natura 
dezlănțuită 12:00 Motociclete 
americane 13:00 Vânătorii de 
mituri 14:00 Confruntări și 
fiare vechi 15:00 Brainiac 
16:00 Curse și fiare vechi 
1730 Curse 1830 Alegeți cele 
mai bune programe din 2005 
00:00 Motociclete americane: 
Un motor special 01:00 Curse 
și fiare vechi 02:00 Mașini 
extreme: Raid în adâncuri 
03:00 Detectivi criminaliști: 
Atracție criminală 0430 Natu
ra în stare brută: Esența 
simțurilor 0530 Natura 
rtolăntiiFtâ
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HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enescu, 
nr. 14. «w 717659.
Farmacia „Green Brie”, non-stop, Bd. Republicii, nr.
8.©-» 748199. 

deva.................
Farmacia .Bella Farm*, non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 
©- 231515.
Farmacia nr.1 .Remedia", non-stop, Piața Victoriei, nr. 
29. ©-♦ 211616, 224488.
Farmada „lacomi Humănităs II", stE Ăieea Transil
vaniei, bl. 7. ©-» 211949.
ORÂȘTIE

Farmacia „Gros”, sâmbătă, orele 8 - 20; duminică, 
orele 8-14, str. N. Bălcescu, nr. 7. ©-» 240976. 
PETROȘANI
Farmacia „Piață*, non-stop, str. Avram lancu, nr. 5 
BRAD
Farmada „Remedia”, sâmbătă și duminică, orele 9 - 
13, str. Avram lancu, nr. 48. ©-+ 612887.

Ucrainenii protestează împotriva guvernului, nemulțumiți de modul în care sunt duse tratativele cu Moscova pe tema prețului gazului metan. Noile tarife impuse de Gazprom Kievului sunt mult mai mari decât cele anterioare și ele ar urma să intre în vigoare din prima zi a anului viitor.
(Foto: EPA)

C! ; T
jfi'. W ' i-'H*

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

Cabinet Chirurgie maxilo-facială, dr. Zuberecz Richard, 
Hunedoara, Piața Eliberării, nr. 5. ©-* 717686.

Revelion acasă sau la munte

>■

■
s3,81 lei/l

3,25 lei/l
3,28 lei/l

3.22 lei/l
3.23 lei/l
3,22 lei/l

3,25 lei/l
3,28 lei/l
3,27 lei/1

Motorină EuroB
Benzină Premium
Benzină fără plumb (Euroluk)

Mol
Benzină fără plumb (98)
Benzină fără plumb (95)
Benzină eu Plumb (95 EcoPremium)

OMV________
Benzină fără plumb 

Benzină Eco-Premiurr 
Euro-motorină

Petrom
Benzină fără plumb 

Benzină Eco Premium 
Motorină Super-Euro 
Butelii________
Autogas (GPL)

Cursul valutar BNR - &8.I2.200S .
1 dolar 3,0886 lei
1 euro 3,6629 lei
1 gr. aur 49,9338 lei j

Dezlegați enigma Sudoku!
Notă: Completați grila în așa fel încât 

fiecare rând orizontal și fiecare coloană ver
ticală, precum și fiecare bloc de 3 x 3 luat 
separat să conțină cifrele de la 1 la 9.

2 3 6 1
3 8 1 2
9 5 6 7

1 6 7 9 5
8 9 1 7

6 9
4 1 6 2

8 4 5 3
7 2 6 4
Rezolvarea grilei publicate ieri

9 8 6 7 2 1 5 3 4
3 4 5 8 6 9 2 1 7
7 2 1 4 3 5 6 9 8
8 9 4 2 5 3 1 7 6
5 6 7 1 9 4 3 8 2
2 1 3 6 8 7 4 5 9
4 5 8 3 7 6 9 2 1
1 7 9 5 4 2 8 6 3
6 3 2 9 1 8 7 4 5

■ Restaurantele din 
Deva sunt ocupate 
deja pentru noaptea de 
Revelion.
INA JURCONE
ina.jurcane@inforniniedia.ro

Deva - Dacă la Deva restaurantele sunt deja ocupate de câteva săptămâni pentru noaptea de Revelion, la munte oferta a rămas deschisă. Nu pentru prea multe locuri însă, cabanele cunoscute simt și ele ocupate de la începutul lunii.Singurele locuri rămase sunt la cabanele private care oferă o noapte de Revelion pentru grupuri restrânse. Cei care nu și-au rezervat locuri mai au trei opțiuni: fie să petreacă noaptea dintre ani acasă sau la prieteni ori rude, fie să opteze pentru Revelionul organizat de administrațiile publice locale în centrele orașelor, fie să aleagă o des

La munte majoritatea locurilor sunt ocupate (Foto: arhivă)tinație îndepărtată, peste hotare. Cea mai solicitată destinație este Egiptul.
Preț pe măsura pungiiPrețurile de Revelion diferă în funcție de clasa locației alese. Un Revelion simplu la un restaurant costă între 150 ron și 300 ron de persoană. La Poiana Brașov, un pachet care include cinci nopți de cazare,

demipensiune și masa de Revelion ajunge la peste 2.330 ron. Un pachet de trei zile la un hotel de trei stele din Băile Herculane, cu demipensiune și cina de Revelion, nu depășește 1.000 ron de persoană. în Egipt costul excursiei este de 150-200 de euro, în Rhodos 480 de euro. „Pentru străinătate cea mai bună ofertă este la Budapesta, unde

o excursie cu patru nopți de cazare și mic-dejun costă 419 euro. La Praga excursia costă 425 de euro, iar la Roma, cca 485 de euro. La Paris și Barcelona prețul e mai mare, 599 de euro, pentru câte patru său cinci nopți de cazare. Toate pachetele includ mic- dejun și transport cu avionul”, afirmă Iulia Haineiu, șef agenție turism Deva.
Reabilitarea termică a clădirilor
■ Statul dă bani pro
prietarilor pentru 
reabilitarea termică a 
blocurilor de locuințe.

Clara Pâs
clara.pas@infarmmedia.ro

București - Cheltuielile locatarilor clădirilor care necesită lucrări de reabilitare termică au fost reduse de la 75% la 33% din valoarea costurilor de execuție, în urma unor modificări legislative, a declarat, Laszlo Borbely, ministrul delegat pentru lucrări publice și amenajarea teritoriului. Guvernul a decis recent ca lucrările de reabilitare să fie suportate, în cote egale, de Ministerul Transporturilor, autoritățile locale

și asociațiile de proprietari. Prevederile vor fi aplicate începând cu data de 1 ianuarie 2006.în prezent, Ministerul Transporturilor asigură 25% din fondurile necesare lucrărilor, diferența fiind acoperită de către proprietari.

Potrivit lui Borbely, costurile pot fi recuperate în 7-8 ani, ca urmare a consumurilor reduse de energie termică.Programul gestionat de Ministerul Transporturilor va beneficia, în 2006, de fonduri în valoare de 8 milioane de lei noi.

Statul acordă bani pentru reabilitarea termică (Foto: arhivă)

Situai i contabile
București (C.P.) - Modificarea Codului Fiscal în cursul anului viitor va- obliga firmele să întoc-mească situațiile contabile și financiare în două variante, ceea ce va determina dificultăți în desfășurarea activității, simt de părere reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii. „Firmele vor trebui să întocmească situații contabile și financiare utilizând două unități de măsură, una care va lua în calcul prevederile înainte de modificare și alta pe cele de după”, a declarat președintele CNIPMMR, Ovidiu Nicolescu.

Buget mai mare
București (C.P.) - Reprezentanții CNIPMMR au solicitat Guvernului un buget mai mare pentru Agenția Națională pentru IMM-uri, care să fie egal cu 0,2% din PIB. „Deși suma alocată prin bugetul pentru 2006 este dublă față de anul acesta, respectiv de 2.500 de miliarde de lei vechi, cerem un buget pentru IMM- uri de 5.200 de miliarde de lei vechi, așa cum este prevăzut în lege”, a menționat Ovidiu Nicolescu, președintele Consiliului. în opinia sa, sumele suplimentare ar trebui utilizate pentru difuzarea acquis- ului comunitar pentru sectorul IMM-urilor, pentru programe de training de marketing, management și finanțe, pentru susținerea informatizării și investițiilor.

FII INSPIRAT, A1ÎGE sa lucrezi ca referent mar-

keting-publicitate pentru PRIMUL ANUAR DE 
AFACERI DIN ROMÂNIA. Da ca vrei sâ-ți fie apre

ciat profesionalismul, daca ai abilitați de comunicare și 

negociere, daca locuiești în Deva, Hunedoara, Brad, 

Orâșiie, Hațeg sau Petroșani, atunci suna la tel. 0254- 
71.22.55 sau 0788/633.862. îți oferim carte de munca,

salariu motivant, posibilitatea de a lucra într-o

In plina dezvoltare.

(32545)

mailto:ina.jurcane@inforniniedia.ro
mailto:clara.pas@infarmmedia.ro
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ARTIȘTII
HUNEDORENI

ÎN 2005

Vernisaje 
numeroase

• Ultimul din 2005. Ultimul vernisaj ce a avut loc în 2005 la Galeria de Artă „Forma" din Deva este cel al „Salonului de iarnă". Expoziția reunește lucrări ale tuturor artiștilor plastici din județ, prezentând în acest mod un bilanț al muncii depuse pe parcursul anului aflat acum la final. (S.B.)

LOnSldlllin Zgâmbău a vernisat, in 2005. o nouă expoziție personală, in noua și moderna galerie de arte a municipiului

■ în 2005 Filiala hu- 
nedoreană a UAP din 
România a aniversat 50 
de ani de la înființare.
Sanda Bocaniciu______________
sanda.bocanlciueinformmedla.ro

Deva - Evenimentul a fost marcat la sfârșitul toamnei, anotimpul culorilor, anotimpul ce inspiră artistul fidel penelului. Printre artiștii hunedoteni care au ajuns la împlinirea mai multor decenii de viață, majoritatea dedicate artei și creației, și care au expus în expoziții personale - retrospective, personale sau de grup - s-au numărat sculptorii loan Șeu și Ernest Kovacs, pictorii Ioan Cârjoi și Aurel Nedel, 

Hunedoara. (Foto: Traian Mânu)

Inaugurarea Galeriei de Arte din Hunedoara (Foto sanda Bocaniciu)

Profesorii-artiști și talentații lor elevi

loan Tengheru, Tiberiu Faza- kas, și mai tinerii Ioan Herman, Adrian Samson, Torino Bocaniciu, Radu Roșianu, Lucian Mara, Alina Telleman, Cătălin Dragomir, Elena Jianu, Tiberiu Balasz, Dan Pichiu, Robert Hummel și Petrică Birău.
Zel nerâsplătitToți au pregătit, în acest an, o largă perspectivă pentru încântarea sufletului iubitorului de artă adevărată.Vernisajele acestor numeroase expoziții nu au trecut neobservate de cei care le caută în permanență. Din păcate, artiștii au fost, în 2005, foarte puțin onorați cu prezența reprezentanților oficialităților locale sau județene.

Sorin Nicodim (centru), artist român de renume, fost elev al pro
fesorului Ernest Kovacs (Foto: Sanda Bocaniciu)

Expoziție retrospectivă a artistului loan Cârjoi (Foto: Traian Mânu)

Tabăra de la Zeicani (Foto: sanda Bocanidu)

Zeicani și CincișDeva (S.B.) - Cele două tabere de creație ale artiștilor plastici din județul Hunedoara, care s-au derulat în 2005 la Zeicani și Cinciș, au reunit sculptori și pictori hune- doreni, dar și din Timișoara, Cluj sau București. în 2005, la Zeicani, unde de câțiva ani în luna august se desfășoară tabăra de sculptură, au fost amplasate noi lucrări monumentale, semnate cu noi nume, lărgin- du-se astfel paleta artiștilor participanți la tabără, ce se menține prin grija unui întreprinzător particular hunedorean, iubitor de artă pură și prieten al artiștilor. Același om este organizatorul și realizatorul taberei de pictură de la Cinciș, ce are loc în fiecare an, în anotimpul pictorilor - toamna. în 2005, la Cinciș, au participat artiști care au mai fost în această tabără, dar cei mai mulți au fost pentru prima oară pe malul lacului, în preajma bisericii acoperite de ape.

■ Printre cele mai reu
șite expoziții ale artiș- 
tilor hunedorerii se re
găsesc cele de mai jos.
Sanda Bocaniciu
sanda.bocanitiu0informmtdia.ro

Deva - O serie întreagă de vernisaje ale expozițiilor de artă plastică derulate în anul 2005 a aparținut profesorilor de la Liceul de Muzică și Arte Plastice „Sigismund Toduță” Deva și elevilor lor. Unul dintre aceste evenimente, ce nu poate trece neamintit, este vernisajul expoziției profesorului Ernest Kovacs.
Expoziții de artă ale anului 2005
■ Viața artistică a 
urbei, în 2005, nu a 
fost lipsită de eveni
mente de anvergură.
Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@iinformraedia.roDeva - în județul Hunedoara, pe parcursul anului care se află acum la final, au avut loc manifestări culturale diverse, între care se regăsesc și cele ale artiștilor plastici: pictori, graficieni, sculptori, ceramiști sau aparținând altor domenii ale creației artistice. Pe primele locuri

Alături de lucrările remar- mari ale artei plastice românești (ex. Sorin Nica- dim). Aceasta pentru căcabilulpi ai.ișt bunedprean, binecunoscutul. .(-fiptor E. Kovacs; expoziția a cuprins

Eleve și creațiile lor vestimentare (Foto: Traian Mânu)

între aceste evenimente se regăsesc expozițiile aniversare, retrospectivele omagiale sau inaugurări de sedii acordate artiștilor în localități cu un aparat administrativ deschis spre cultură. 2005 a fost un an plin de evenimente desfășurate în familia artiștilor hunedoreni.
Artiștii trebuie protejațiA fost un an încărcat cu realizări și parcă mai bogat decât precedentul. Artiștii s- au mobilizat puternic poate pentru „a reuși” și pentru a nu fi uitați. Mai mult ca în oricare an ei s-au simțit, în 

lucrări semnate de nume

2005, din păcate, și frustrați de minime drepturi. Din puținul pe care-1 au, își doresc și ei, pentru binele artelor și artiștilor români, să facă mult. își doresc să prospere în creativitate și punerea ei în practică, să nu le fie furate drepturile pe care artiștii le au în toată lumea, fiind astfel, oarecum, ocrotiți: dreptul de a crea într-un spațiu adecvat, de a expune în spații - galerii, de a valorifica unele lucrări pentru a se obține sursa de întreținere și dreptul de a alunga kitsch-ul din viața semenilor lor. 

artiștii respectivi, astăzi majoritatea plecați din țară, au fost elevii profesorului Kovacs.Un alt asemenea eveniment a fost expoziția Măriei Mier- toiu care a expus alături de foști și actuali elevi ai săi, vernisajul ei cuprinzând chiar și proiecții video și prezentare de creații vestimentare. Dintre aceste expoziții ale profesorilor f elevilor artiști mai amintim expoziția „Prof Art” și expoziția elevilor claselor a VH-a și a Xl-a de la liceul devean, îndrumați de prof. Adriana Popa și Ana-Maria Rugescu.

Ernest Kovacs (Foto: Traian Mânu)

loan Herman (Foto: Traian Mânu)

sanda.bocanlciueinformmedla.ro
sanda.bocanitiu0informmtdia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@iinformraedia.ro


Lotul olimpic a revenit acasă

• Fotbal de caritate. 0 echipă a prietenilor atacantului brazilian Robinho a învins cu 7-4 formația fundașului Roberto Carlos, într-o partidă de binefacere disputată luni la Sao Paulo. Pentru a putea asista la acest meci, fiecare spectator a trebuit să aducă un kg de alimente neperisabile, iar în tribune au luat loc 25.000 de persoane. (C.M.)
• Nou președinte la lupte. Cristian Po- teraș, primarul sectorului 6 din Capitală și arbitru internațional de lupte, este noul președinte al FR de Lupte, conform votului adunării generale de alegeri desfășurată ieri..Cristian Poteraș îi succede în această funcție rectorului ANEFS, Gheorghe Cișmașu, care s-a retras din cursă. (C.M.)
Vigo vrea titlul cu Dinamo

București (C.M.) - Antrenorul spaniol Esteban Vigo a declarat, ieri, la sosirea în România, că obiectivul său Ia conducerea tehnică a echipei Dinamo este câștigarea titlului la finalul sezonului competițional. „Eu am venit pentru șase luni, dar cu posibilitatea de prelungire pe doi ani. Obiectivul meu este câștigarea campionatului”, a spus Vigo. întrebat ce știe despre Dinamo, tehnicianul spaniol a precizat că a aflat unele lucruri de pe Internet, iar restul informațiilor le-a obținut în urma discuțiilor cu președintele executiv al clubului, loan Becali, și cu unii prieteni din România, vorbitori de limbă spaniolă. „Acum mă aflu în faza de culegere de informații”, a spus Vigo. Viitorul antrenor al echipei Dinamo a menționat că este sigur de faptul că atacantul Claudiu Niculescu, pe care l-a pregătit și la Universitatea Craiova, unde tehnicianul â fost secundul lifl Juâtt Ramoli Alesdhco, îl va ajuta și la Dinamo. „Claudiu Niculescu ne va ajuta pentru că îl cunoaștem foarte bine. Sunt sigur că el va fl unul dintre jucătorii importanți”, a precizat Vigo.

■ Noul antrenor, Nico- 
lae Forminte, e adeptul 
pregătirii centralizate în 
Centrul de la Deva.
ClPRIAN MARINUȚ__________________
ciprian.marinutgiinkrniniedia.ra

Deva - Noul lot olimpic de gimnastică feminină al României și lotul olimpic de junioare s-au reunit, aseară, la Deva, sub comanda noului antrenor- coordonator, Nicolae Forminte. Cele două loturi sunt formate din 22 de gimnaste care s-au pregătit și până acum în Centrul Olimpic de la Deva în cadrul lotului olimpic de junioare. Noutatea o reprezintă faptul că 10 dintre gimnaste, printre care Sandra Izbașa, Steliana Nistor și Alexandra Munteanu, au împlint vârsta senioratului și au promovat în lotul olimpic de senioare. O parte a celor 22 de gimnaste s- a întâlnit inițial la București și a venit spre Deva împreună cu antrenorul Nicolae Forminte, iar celelalte care erau mai aproape de Deva au venit pe

Nicolae Forminte Sandra Izbașa (Foto: Traian Manitfcont propriu. „Mâine dimineață (azi, n.r.) este programată o primă ședință tehnică împreună cu colectivul tehnic și medicii echipei și cu cele 22 de gimnaste care fac parte din loturile naționale de junioare și senioare”, a declarat Nicolae Forminte.
Adeptul cantonamentelorPregătirea gimnastelor se va face în regim centralizat, la Deva, Forminte apreciind

că un asemenea regim reprezintă „o necesitate”, datorită condițiilor excelente existente în Centrul Olimpic de la Deva pe care nu le mai are nici un alt club din țară.„Mă îndoiesc că alte cluburi din țară au condițiile de la Deva. Avem nevoie de o pregătire în care condițiile sunt asigurate la cote maxime, pentru obținerea de performanțe”, a afirmat Nico-

La ședința de azi, gimnastele vor afla programul de pregătire în perspectiva Campionatului European de la Voloș-Grecia, care va avea loc la sfârșitul lunii aprilie 2006.în ceea ce privește fostele componente ale lotului național de gimnastică senioare, o decizie privind pregătirea acestora este așteptată din partea Biroului Federal al Federației Române de
Lobonț, aproape de 
Benfica Lisabona
■ Fostul portar al 
Corvinului e pe punctul 
de a părăsi Olanda 
pentru Portugalia.

Hunedoara (C.M.) ■ Portarul echipei Ajax Amsterdam și al reprezentativei Ro-

en titre a Portugaliei, Benfica Lisabona, deși a fost mai mult rezervă la Ajax în acest sezon. Hunedoreanul este dorit la Benfica de antrenorul olandez Ronald Koeman, care a mai lucrat cu goalkeeper-ul român în perioada în care a pregătit gruparea „lăncieri-
Bogdan Lobonț în duel cu atacantul ceh Kollermâniei, Bogdan Lobonț, este aproape de a fl achiziționat dă formația Benfica Lisabona, în perioada de transferuri din luna ianuarie.Fostul portar al Corvinului a intrat în vizorul campioanei

lor”. Benfica dorește să achiziționeze un portar în luna ianuarie, când va debuta noua perioadă de transferări din fotbalul european, în afara lui Lobonț mai fiind vizați polonezul Dudek de la FC Liver
pool și italianul Toldo, de la Inter Milano. în ultima perioadă, internaționalul român a fost folosit foarte puțin de , antrenorul Danny Blind, fiind

(Foto: EPA) considerat al treilea portar din lotul echipei Ajax, după olandezul Maarten Stekelen- burg și sud-africanul Hans Vonk.
Ivanisevicî va prelua 
echipa Croației

Zagreb (C.M.) - Fostul tenisman Goran Ivanisevici a anunțat, marți, că va fi numit în curând în funcția de antrenor al echipei de Cupa Davis a Croației. „Această decizie va fi luată miercuri, în cadrul unei reuniuni cu președintele Federației Croate de Tenis, Radimir Cacic. Potrivit unui acord de principiu care există deja, sunt succesorul actualului antrenor, Nikola Pilici. Prin urmare, Pilici va fi consilierul meu”, a declarat Ivanisevici. Nikola Pilici a câștigat, în luna decembrie, în premieră, primul trofeu Cupa Davis din istoria Croației, învingând în finala competiției, cu scorul de 3-2, echipa Slovaciei. Pilici conduce echipa Croației de cinci ani. Câștigător al turneului de la Wimbledon în 2001, Ivanisevici, în vârstă de 34 de ani, s-a retras din activitatea competițională în 2004.

Profesionism
București (C.M.) - Statutul de sportiv profesionist va fi acordat doar dacă persoana în cauză a obținut licența pentru această activitate și a încheiat un contract individual de muncă cu o structură sportivă, se arată într-o ordonanță de urgență a Guvernului. Actul normativ modifică Legea educației fizice și sportului, clasificând sportivii de performanță în amatori și sportivi profesioniști. Excecutivul a- mintește că, până în prezent, în privința sportivilor de performanță, Legea făcea distincția între sportivi amatori și non-amatori. Ordonanța prevede că licența de sportiv profesionist se obține în conformitate cu procedurile din statutele și regulamentele federațiilor sportive naționale.

OMNIASIC
Deva - 23 1.355; 206.088; Brad - 61 3.891; Hațeg - 777.759; Simeria - 2 18.087 

Hunedoara - 745.599; 745.220; Oriștie 244.144; Petroșani - 548.891
RECLA

53% Reducere Economisește cu abonamentul
A

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar

27 bani (2.688 lei vechi)

Preț/ziar pentru abonament anual

22 bani (2.240 lei vechi)

GRATUIT, în flecare vineri primești 
cel mai complet supliment 

UU de televiziune.
Reducerea de 53% este valabilă la abonamentul de luni 
până sâmbătă fată de prețul zilnic al ziarului.

CUM TE ABONEZI? |Decupează și completează talonul. !Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 iDecembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 3. j Vei fi contactat în cel mult 5 zile. i«r Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 1(tarif local). }—————————i Abonamente I
i

1 lună 6,9 lei (69.000 lei vechi) preț/ziar ab. 27 bani (2.688 lei vechi) 1
3 luni 19.9 lei (199.000 lei vechi) preț/ziar ab. 26 bani (2.551 lei vechi) ,
6 luni 37.9 lei (379.000 lei vechi) preț/ziar ab. 24 bani (2.429 lei vechi) I

12 luni 69.9 lei (699.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.240 lei vechi) !

Numele___________________________________________________Prenumele_______________________________________________
Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
Strada________ ___Nr.___________BL_Localitatea_______Telefon (opțional)
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• Absență. Tenismanul spaniol Rafael Nadal nu va participa la turneul Chennai Open de la Madras, care va începe pe 2 ianuarie 2006, din cauza unei accidentări la piciorul drept, a anunțat Corriere della Sera. Nadal va fi înlocuit la Madras de Ivan Ljubicici, numărul 9 ATP în sezonul 2005 și câștigător al Cupei Davis cu echipa Croației. (MF)
• Zidane, din nou tată. Fotbalistul echipei Real Madrid, Zinedine Zidane, a devenit tată pentru a patra oară, soția sa Veronique născând, luni dimineață, un băiețel. Atât mama cât și nou-născutul sunt într-o stare excelentă. Zinedine Zidane și soția sa Veronique mai au trei fii: Enzo, Luca și Teo. (MF)

Apără antrenorii demiși

Fabio Capello

■ „Noi, jucătorii, sun
tem vinovați pentru 
situația de la Real", a 
afirmat Ronaldo.

București (MF) - Internaționalul brazilian Ronaldo a declarat, într-un interviu acordat postului de televiziune Globo, că jucătorii sunt vinovați pentru situația dificilă cu care se confruntă la gruparea Real Madrid din cauza căreia a fost demis, la începutul lunii decembrie, tehnicianul Van- derlei Luxemburgo, informează cotidianul AS. „Noi înșine, jucătorii, suntem principalii vinovați, deoarece de multe ori în teren nu puteam să facem ceea ce dorea Luxemburgo și rezultatele nu apăreau. Noi jucătorii am prins un sezon mai slab, pentru care a plătit antrenorul”, a spus Ronaldo. Fotbalistul, care se află în vacanță în Brazilia, unde a participat, săptămâna trecută, la nunta conaționalului său, jucătorul
Starul brazilian a admis că și erorile jucătorilor au dus la demiterea antrenorului (Foto: epa)formației AC Milan, Kaka, a făcut referiri și la Cupa Mondială din 2006. „Sper ca acolo să înscriu multe goluri și să

devin cel mai bun marcator din istoria CM de fotbal. Cupa Mondială din Germania va fi pentru mine o oportunitate
unică de a intra în istorie și de a sțabili un record care va fi dificil de depășit”, a adăugat Ronaildo.

Capello nu va pleca de la 
Juventus

București (MF) - Directorul general al clubului Juventus Torino, Luciano Moggi, a declarat, luni, într-un interviu acordat postului de televiziune Rai Uno, că antrenorul Fabio Capello va rămâne la gruparea italiană. „Nu am nici un dubiu în privința lui Capello. Va rămâne la Juventus. Este exclus să plece la Real Madrid”, adeclarat Moggi. Luciano Moggi a adăugat că a vorbit cu Fabio Capello înaintea sărbătorilor de Crăciun și au stabilit prioritățile pentru perioada de transferuri din această iarnă. „Am convenit ca în această perioadă de transferări să nu ne axăm pe cantitate, ci pe calitate. Vom face puține transferuri, dar bune”, a precizat Moggi. Juventus Torino, la care este legitimat atacantul Adrian Mutu, ocupă primul loc în clasamentul din Serie A, cu 46 de puncte, la opt distanță de următoarea clasată, formația Internazionale Milano. De asemenea, Juventus este calificată în optimile de finală ale Ligii Campionilor.

Echipa lui
11 Selecționata de fot
bal a Braziliei din 1970 
a fost desemnată cea 
mai bună echipă.

București (MF) - Selecționata de fotbal a Braziliei din 1970, care a câștigat Cupa Mondială învingând în finală, cu scorul de 4-1, reprezentativa Italiei, a fost desemnată, luni, cea mai bună echipă din istorie, conform unui sondaj efectuat de postul de radio BBC. Formația braziliană, care a învins în grupe la

Pele, lidera lumii

Pele (Foto: EPA)turneul final din 1970 reprezentativa României, este

urmată în clasamentul BBC de echipa engleză Liverpool, câștigă-toare a CCE în anii 1977, 1978 și 1981, și de Real Madrid, care a cucerit, în perioada 1956-1960, de cinci ori consecutiv cel mai important trofeu continental al cluburilor.Selecționata Braziliei din anul 1970 era antrenată de Maito.&wallO.,!tarjggtorfh de bază era Jirnăfoavea. Felix - Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo - Clodoaldo, Gerson - Jairzinho, Tostao, Pele, Ri- velino.

4. Echipa de fotbal a Angliei
1_966____________________________
5. Echipa de fotbal Celtic Glas
gow________ ____________ 1967
6. Echipa de fotbal Manchester
United__________________ 1999
7. Selecționata de rugby a Angliei 
 2003
8. Echiea de fotbal Arsenal
dr3 '" ~ 2003WOH
9. Selecționata de cricket a Aus-
traliei 1995-2005
10. Selecționata de cricket a
Angliei 2005

Top 10 ochipe

1. Selecționata de fotbal a
Braziliei 1970
2. Echipa de fotbal Liverpool

1977-1981
3. Echipa de fotbal Real Madrid

1956-1960

M

Thierry Henry, 
„mușchetarul" anului

Scolari, a declarat că, după ce îi va expira contractul cu federația portugheză, va alege să antreneze într-o altă țară europeană. Scolari a precizat că a primit mai multe oferte interesante din Brazilia, însă nu vrea să revină în această țară în următorii trei sau patru ani. (Foto: epa)

Petre Grigoraș a semnat 
cu OțelulGalați (MF) - Tehnicianul Petre Grigoraș a semnat, marți, un contract pe doi ani și jumătate cu gruparea Oțelul Galați, având ca obiectiv, pentru acest sezon, salvarea echipei de la retrogradare. Petre Grigoraș, care a pregătit ultima oară formația Farul Constanța, va fi ajutat de antrenorul secund Marian Dinu. „Sunt convins că ne vom salva de la retrogradare. Sper ca patronul echipei FC Brașov, loan Neculaie, să înțeleagă că nu puteam refuza o ofertă din Divizia A. Cu cei de la Brașov am avut doar o înțelegere verbală”, a spus Grigoraș. Reunirea formației gălățene va avea loc pe 9 ianuarie, fiind urmată de un stagiu de pregătire în Antalya. Echipa Oțelul Galați, clasată pe penultimul loc la jumătatea campionatului, a fost condusă până la finalul turului de Ion Gigi, instalat interimar pe 8 noiembrie, după demisia antrenorului Aurel Șunda. Grigoraș ar fi trebuit să antreneze echipa FC Brașov, după ce la începutul lunii decembrie ajunsese la un acord cu oficialii divizionarei B. însă oferta grupării gălățene l-a făcut pe tehnician să renunțe la înțelegerea cu FC Brașov.

Paris (MF) - Atacantul echipei Arsenal Londra, Thierry Henry, a fost desemnat, luni, cel mai bun jucător francez al anului 2005, de revista France Football, a anunțat agenția Datasport.Henry, care i-a depășit pe Gregory Coupet (Olympique Lyon) și Claude Makelele (Chelsea Londra), a câștigat pentru a patra oară în carieră acest trofeu, după distincțiile primite în 2000, 2003 și 2004.Internaționalul francez l-a depășit, astfel, pe fostul jucător al formațiilor Gi- rondins Bordeaux și Olympique Marseille, Alain Gi-

resse, care câștigase acest premiu de trei ori (1982, 1986 și 1987).Primele zece locuri în această ierarhie au fost ocupate de următorii fotbaliști: 1.Thierry Henry (Arsenal Londra), 2.Gregory Coupet (Olympique Lyon), 3.Claude Makelele (Chelsea Londra), 4.Zinedine Zidane (Real Madrid), 5.Willy Sagnol (Bayern Munchen), 6.David Trezeguet (Juventus Torino), 7.Lilian Thuram (Juventus Torino), 8.Sylvain Wiltord (Olympique Lyon), 9.William Gallas (Chelsea Londra), lO.Ludovic Giuly (FC Barcelona). Thierry Henry - cel mai bun fotbalist francez în 2005 (Foto: epa)

Lance Armstrong - nr. 1 Spania
■ Ciclistul american a 
primit mai multe voturi 
de la iberici decât pilo
tul Fernando Alonso.

Madrid (MF) - Ciclistul american Lance Armstrong, care a câștigat de șapte ori consecutiv Turul Franței, a fost votat, luni, personalitatea sportivă a anului în Spania, într-un sondaj de opinie efectuat de cotidianul El Pais. Armstrong a fost urmat în această ierarhie de pilotul spaniol Fernando Alonso, campion mondial în Formula 1, și de motociclistul italian Valentino Rossi, cvadruplu câștigător al Campionatului Mondial de MotoGP. Personalitatea sportivă a anului, de

naționalitate spaniolă, a fost desemnat Fernando Alonso, iar revelația anului a fost ales tenismanul spaniol Rafael Nadal, câștigător la Roland
Garros. Victoria lui Alonso în Campionatul Mondial de Formula 1 a fost desemnată principalul eveniment sportiv al anului 2005.

Ciclistul Lance Armstrong l-a devansat pe Alonso

-----

Va absenta de la 
Hopman Cup

Melbourne (MF) - Tenismanul rus Marat Safin, câștigător în 2005 la Australian Open, va absenta de la Hopman Cup, din cauza unei ten- dinite la genunchiul drept, a anunțat, ieri, agenția Datasport. Safin va fi înlocuit în echipa Rusiei de jucătorul Teimuraz Gabașvili, în vârstă de 20 de ani, acesta urmând să o aibă parteneră pe Svetlana Kuznețova, în competiția care se va disputa la Perth, în perioada 30 decembrie 2005 - 6 ianuarie 2006.
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Vând ap. 1 cameră (01)

• foirii cmwmiH cameră cămin CSH Simeria, 
parchet, convector, etaj Intermediar, plata în 
rate, eventual închiriez. Tel. 0729/015069, 
0722/582097.

Vând ap. 2 camere (03)

• Dm, dicamandate, zonă ultracentrală, 56 
mp, parchet, balcon, contorizări, preț 1,1 mid. lei. 
Tel. 07287210903.
• agent, zona M streiului, centrală termică, et 
Intermediar, dec., îmbunătățiri, preț 510 mii., 
neg, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

,? • ama Ulacuhii, dec, contorizări, ocupabil
imediat preț 990 mii, neg, tel. 0745/253662. 
(Evrika)

• zona Bălctecu 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)
• oferim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Gpjdu,et 2, din cărămidă, bine întreținut 
preț 850 mii, neg, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• Ocaziei Urgent zona Al. Streiului, decoman
date, hol mare, central, etaj intermediar, 
centrală termici Ocupabil imediat! Preț: 
37.000Ron. Telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

MACON

(36519)

TV - PETROȘANI

CUVAFC

■ 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)
• efojtdecomandate, repartitoare, contorizări, 
boxă, balcon, luliu Maniu, preț 110.000 ron, tel. 
223400,0741/120722,0721/436384. (Casa Betania)
• zona Scărișoara, semidecofnandate, apo- 
metre, balcon, instalații sanitare noi, acoperit cu 
izolație italiană, preț 720 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zonă centrală, etaj intermediar, decomandate, 
st 55 mp, modificat, termopan, centrală termică, 
parchet, faianță mobilă de bucătărie, bine 
întreținut, peț 1,200 mid. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)

• zona ALStreiului,semideu.i,iani'4te, centrală 
termică termopane, mobilat, ușă metalică 
acoperit cu izolație italiană balcon închis, preț 
650 milioane lei, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zona Bălcescu, decomandate, etaj 1, modi
ficat, îmbunătățiri, apometre, repartitoare, 
balcon, bine întreținut, ocupabil imediat,, preț 
830 milioane lei. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000 SRL)
• zona 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, negociabil, telefoane 0723-251498,232808. 
(Fiesta Nora)
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• zona Ucee, 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 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)
• 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)

• zona Decebal - piața centrală decomandate, 
etaj 1, centrală termică, termopan, parchet, 
gresie, faianță boxă loc de parcare sigur, 
apartament, bine întreținut, ideal pentru 
investiție, închiriere, telefoane 0723-251498, 
232808. (Fiesta Nora)
• 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 Zamfiiescu, fără modificări, apometre, 
gaz 2 focuri, parchet, faianță baie mare, 
interfon, vedere spre parc, preț 85.000 lei, nego
ciabil. telefoane 0745-302200, 232808. (Fiesta 
Nora)

SIMPLY CLEVER

Sfârșitul anului vine cu vești bune.

Showroom-ul SKODA și-a deschis porțile.
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SC CARBENTA SRL
De-a lungul timpului, Ford a câștigat un loc special în inimile europenilor 

pasionați de automobilele de succes.

Efectuează rezervări de locuri pentru următoarele 
destinații:

GERMANIA ITALIA
INFORMAȚII Șl REZERVĂRI:

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

Testele Euro NCAP confirmă Noul Ford Focus, cel mai sigur automobil din 
clasa C, obținând cel mai mare scor înregistrat vreodată de un automobil 

din această clasă, primind, totodată, distincția oe 5 stele.
K loul Ford Focus este primul și singurul autoturism care a obținut scorul 
INmaxim în privința siguranței pasagerilor atât în cazul unui impact frontal, 

cât și al unui impact lateral. De asemenea, noul Focus a obținut maximul' de 
puncte și în ceea ce privește protecția copiilor între 
1 an și jumătate șl 3 ani. El prezintă, pentru toate ti
purile de caroserii, o celulă de protecție a pasageri
lor, ușoară și în același timp extrem de sigură. 
Aceasta a fost realizată din panouri de oțel foarte 
dur sudate cu laser. Atât celula pasagerilor, cât și 
zonele destinate să absoarbă energia-cje impact au 
fost riguros testate atât în mediu real, cât și virtual, 
fiind utilizate cele mai puternice computere din 
industrie.

Pentru mai multe detalii 
și mai ales pentru a vă 

convinge la fața locului nu 
ezitați să vizitați salonul 

nostru de prezentare 
auto, situat pe Calea 

Zarandului nr. 28, 
DN7 Deva.

SC MEDES IMPORT EXPORT SRL
VINDE Și RECONDIȚIONEAZĂ

~*h,
>• •. . V

AICI POATE 
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• zona Decsbaț dec, 60 mp, balcon mare, etaj 2, 
fără modificări, parchet, contorizări, ocupabil 
imediat (liber), preț 112.000 lei, ușor neg., tel. 
0723-251498,232808. (Fiesta Nora)
• 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 Bătecu, dec, 50 mp, balcon mare, bloc 
de cărămidă parchet interfon, ocupabil imediat 
preț 95.000 lei, neg., tel. 0723-251498, 232808. 
(Fiesta Nora)
■ 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 ii'gont în spate la Banca Transilvania, 
etaj 2, sdec, baie amenajată contorizări, liber, 
accept credit, preț 65o milioane lei. Tel. 
0745/640725,206003. (Ag. Mimason)
• urgent, In zona Sala Sporturilor, modificat, 
t»ie 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 135 mid. lei. Tel. 0745/253413, 
206003. (Ag. Mimason)
• urgent, ap. 2 camere, N. Bălcescu, dec., gresie, 
faianță parchet paluxat, etajul 1, preț 950 mii., 
neg. Tel 211075, 0726/130557, 0740/232043. 
(Mondial Casa)
• 2 camere 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)
• țepeni, 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)
• decomandate, balcon 17 m, contorizări, repar
titoare, zona Decebal, preț 1 mid. lei, neg., tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• semidecomandate, contorizări, etaj interme
diar, parchet, zona Gojdu, Deva, preț 820 mii. lei, 
tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• urgent, zona Gojdu, etaj 3, parchet, balcon, 
contorizări, fără îmbunătățiri, preț 815 mii. lei, 
tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• sentideconundate, contorizări, etaj 3, preț 570 
mii. lei, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• urgent, Deva, etaj 1, balcon, apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, renovat, preț 670 mii. lei, tel. 
215212. (Prima-lnvest)
• Deva, Str. 22 Decembrie, et 6, decomandate, 
preț 1.100.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746- 
225.726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, idtracentraL semidecomandate, etaj 3t 
termopan, 2 focuri de gaz, contorizări. Preț 
950.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746-225.726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• Mu Maniu, et 3/4, dec., parchet, apometre, 
gaz 2 focuri, balcon, ocupabil imediat, preț 
115.000 RON, tel. 0745/367.893. (Garant 
Consulting)
• Aleea Bejan, et 3, sdec., apometre, balcon în
chis, baie, preț 63.000 Ron, tel. 0745/367.893. 
(Garant Consulting)
• Gojdu, et 3, dec., contorizări, balcon, neame
najat, suprafață 57 mp, preț 105.000 ron, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• Straiului, et 4, sdec., baie, buc, CT, izolat, 
balcon, preț 53.000 Ron, tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• Zamfirescu, et 2, dec., contorizări, balcon, s 50 
mp, baie cu geam, preț 30.000 Ron, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• Dorobanți, et 3, dec., modificat, contorizări 
apă balcon mare, preț 105.000 Ron, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)

Cumpăr ap.2 camere (04)

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

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, decomandate, zonă ultracentrală etaj 
2,90 mp, 2 băi, 2 balcoană centrală termică preț 
46.000 euro. Tel. 0726/710903.
• uitracentraL parter, decomandate, 78 mp, 
lângă birou notarial, ideal sediu firmă, preț 
60.000 euro. Tel. 218399,0722/492030.
• etal 3, decomandate, centrală termică proprie, 
geamuri termopan, gresie, faianță finisaje 
modeme. Minerului, preț 30.000 euro, negociabil, 
tel. 223400, 0742/005228, 0721/577366. (Casa 
Betania)
• foarte urgent et 3, zona Minerului, cu centrală 
termică în garanție, parchet laminat, gresie, 
faianță ocupabil în timp scurt preț 77.000 RON, 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Mk Dallas, de lux, et. 2, cu garaj și 
boxă suprafață mare, baie superamenajată (cu 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg., tel. 0745/253662. (Evrika)
• zona G. Enescu, et 1,98 mp, bine împărtit, 
dec., hol mare central, gaz 2 focuri, parchet fără 
amenajări de ultimă oră preț 1,29 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)

SIMAL EXIM 

SRL DEVA 

Complex Co

mercial Central 
Tel: 230.630,233.170, 233.180 
Fax: 224.550, 

www.almal.ro,slmalOsmart.ro 

Mobilier de apartament,
J — Mobilier de birou, 

uși PORTA --------------------
— Tapițerii, Camere de 

tineret
(35284)

FIRMA BA» AXEL 
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)

• zona L Creangă et 3, superamenajat și finisat 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră 
preț 64.000 euro, telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zona Zamfirescu, et. 1, bloc de cărămidă, 
centrală termică, gresie, faianță ocupabil l 
imediat Preț: 129.000 RON. Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• zona Dada, semidecomandate, parter, St 45 
mp, parchet, repartitoare, interfon la scară, bine 
întreținut preț 800 milioane lei, negociabil. Tel. 
235208,0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zonă centrală modificat din 4 camere, 
centrală termică, termopane, living, bucătărie 
modificată foarte bine amenajat etaj Interme
diar, preț 62.000 euro. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000 SRL)
• foarte regent, zona Dorobanți, bloc nou, etaj 
3, dec, 98 mp, centrală termică parchet, 2 băi, 2 
balcoane, ușă nouă vedere în 2 părți, preț 
142.000 lei, neg., tel. 0723-251498,232 809. (Fiesta 
Nora)
• zona Gojdu, etaj 2, bloc de cărămidă fără 
modificări, contorizări apă gaz, repartitoare de 
căldură balcon mare închis, bine întreținut, 
vedere în 2 părți, preț 118000 lei, tel. 0723-251498, 
232808. (Fiesta Nora)
• zona licee, str. Tit u Maiorescu, parter pe garaj, 
bloc de cărămidă fără modificări, centrală 
termică parchet de stejar, st 80 mp+ garaj 25 
mp, balcon mare închis, bine întreținut vedere 
în 2 părți, acces la spălătorie și uscătorle, garajul 
se pretează pt. spațiu comercial, ocupabil 
imediat, preț 61.000 euro, neg., tel. 0723-251498, 
232808. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, balcon mare închis, centrală 
termică, parchet bine întreținut în camere și 
holuri, gresie, faianță bucătărie modificata, 
ocupabil imediat, preț 135.000 lei, tel. 0745- 
302200,23280& (Fiesta Nora)
• zona centrală ■ piață, 2 balcoane, etaj inter
mediar, dec., parchet vedere în 2 părți, aparta
ment tip standard fără modificări, ocupabil 
imediat, preț 38.000 euro, neg., tel. 0723-251498, 
232808. (Fiesta Nora)
• 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. 211075,0726/130557,0740 
232043. (Mondial Casa)
• etaj 3, Deva, zonă bună parchet, balcon, 
centrală termică preț 800 mii. lei, neg., tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• urgent, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
parchet repartitoare, st 111 mp, zona Dorobanți, 
preț 1380 mid. lei, neg., tel. 0742/019418. (Prima- 
lnvest)
• str. Bejan, etaj 1, gresie, faianță 2 focuri de 
gaz, sau schimb cu 2 camere ori casă în 
Brănișca sau șoimuș, preț820.000.000 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 și living, ventilatoare de 
evacuare mirosuri la baie și living, etaj 1, totul 
nou, s 65 mp, preț 1.500.000.000 ROL. Tel. 0746- 
225.726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, str. Carpați, parter, centrală termică 
două băi, suprafață foarte mare, loc de parcare 
concesionat, preț 50.000 euro, negociabil. Tel. 
0746-225.726,0254-213050. (Casa Majestic)
• Liliacului, et 3, dec., 2 băi, CT, termopane 
parțial, preț 160.000 ron, tel. 221.712; 
0724/305.661. (Garant Consulting)
• zona Parc, et. 1, dec., CT, termopane parțial, 
preț 60.000 RON. Tel. 221.712; 0724/305.661. 
(Garant Consulting)
• urgent Scărișoara, et 1, CT, semidec., parchet 
balcon închis, baie, bucătărie cu cămară preț 
25.000 euro, neg., tel. 0745/367.893. (Garant 
Consulting)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, etaj 4, acoperit, cărămidă parchet, 
lavabil, centrală termică, interfon, zona piața 
centrală ocupabil imediat. Tel. 233473, 
0723/712388,
• urgent decomandate. Deva, etaj 2, zonă bună 
2 băi, 2 balcoane, 102 mp, preț 48.500 euro. Tel. 
0726/710903.
• ocazie! Urgent et. 1, Zona Zamfirescu, deco
mandate, hol central, contorizări, 2 băi, 2. 
balcoane, bine întreținut ocupabil în 7 zile, st 95 
mp. Preț 155.000 RON. Tel. 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• ap. 4 camere, modificat la 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. (Casa 
Majestic)
• 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)
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• 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)
■ decomandate, Deva, zona Dorobanți, etaj 2,2 
balcoane, 2 băi, bucătărie mare, parchet, st 102 
mp, fără îmbunătățiri, contorizări, preț 1,7 mid. 
lei, neg., tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

Vând case, vile (13)
• casă cu grădină în Slmeria și Dacia 1310, af 
1985, prețuri negociabile, foarte avantajos. Tel. 
220393.
• vănd/schlmb casă în Deva, zonă centrală 
amenajată pentru locuit și afacere, cu diverse 
imobile în Deva sau Cluj, preț 430.000 ron. Tel. 
0723/335189.
• zonă contrală, 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, 
seară interioară gresie, faianță centrală 
termică grădină curte, st 350 mp, renovată la 
Cheie, preț 4 mid. lei. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000 SRL)
• to zona Casei de Cultură 3 câmere, 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)
• ta zona Călugăreni, construcție D+P, cu 2 
camere, bucătărie, baie, hol, pe nivel, parchet, 
gresie, faianță centrală termică curte, st 320 
mp, preț 120.000 euro, neg. Tel. 206003,230324. 
(Ag. Mimason)
• ta zona Judecătoriei, construcție bună dar 
modestă o cameră hol, baie, bucătărie, garaj 
foarte mare care poate fi transformat în camere, 
curte, gaz, apă canalizare, preț 1,6 mid. lei, ușor 
neg. Tel. 206003,230324. (Ag. Mimason)
• ta zonă centrală 2 camere, hol, baie, 
bucătărie, curte, grădină st 500 mp, pretabll 
firmă preț 78.000 euro, neg. Tel. 206003,230324. 
(Ag. Mimason)
• casă btMneucâ, în Deva, zona Al. Vlaicu, 
teren st 750 mp, toate facilitățile, preț 53.000 
euro. Tel. 211075, 0726/130557, 0740/232043. 
(Mondial Casa)

Cumpăr casă (14)
• in Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• urgent cu grădină în Deva sau Slmeriă plata 
imediat tel. 215212. (Prima-lnvest)

Vând case de vacanță (15)

• 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 case la țară (17)
• 3 camere, hol, cămară beci, curte mare, 
dependințe 2 camere. în comuna Dobra sat 
Făgețel, la 2 km de la șosea Tel. 0724/065448.
• casă mare, anexe, curte, grădină Spini, 
comuna Turdaș, st 1800 mp, acces baltă pește, 
centrală termică pe gaz, hidrofor. fosă septică 
Tel. 0722/249528.
• casă 2 corpuri, la 18 km de Deva, teren st 
10.900 mp, 3 camere + hol, în primul corp, garaj, 
corpul 2 cu living, bucătărie, 2 băi, centrală 
termică pe lemne, anexe, totul superb, zonă 
pitorească preț 170.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/577366. (Casa Betania)
• casă 2 camere, garaj, curte, grădină st 2100 
mp, gaz 2 focuri, apă canalizare, Băcia, preț 
110.000 ron, neg. tel. 223400, 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)
■ MihăSenL jud. Hunedoara, s totală 1300 mp 
(teren + casă), utilități in zonă ideal pentru casă 
de vacanță Preț 9500 euro, negociabil. (Casa 
Majestic)

Vând garsoniere (19)
• etaj intermediar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 1, dec., balcon închis, contorizări, vedere 
la stradă Zamfirescu, preț 75.000 ron, tel. 223400, 
0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 2, dec., gresie, faianță apometre, Dacia, 
Deva, preț 58.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• 2 buc, zona 22 Decembrie, suprafață mare, et 
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupabile imediat, 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)
• oferim pt vânzare, în Deva, în zone și la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Dorobanți, etaj intermediar, decoman
date, 47 mp, 2 balcoane, gresie, faianță totul 
contorizat preț 860 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
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• zona Gojdu, etaj intermediar, 47 mp, deco
mandate, parchet, bine întreținută preț 850 
milioane lei.) Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000 SRL)
• zona Eminescu, etaj intermediar, balcon 
închis, apometre, gaz contorizat, bine 
întreținută preț 550 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/985256.(Rocan 3000 SRL)
• zona Lkto, etaj intermediar, dec., fără 
modificări, parchet, gresie, faianță vedere spre 
cetate, preț 75.000 lei, tel. 0745-302200, 232808. 
(Fiesta Nora)
• zona Decebal, dec., se vinde mobilată și 
utilată electrocasnice noi, de firmă vedere 
deosebită parchet, gresie, faianță ușă nouă 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, ocupabilă 
chiar azi, preț 25.000 euro, neg., tei. 0723-251498, 
0788-165704. (Fiesta Nora)
• zona Uc Auto, dec., balcon închis, parchet, 
gresie, faianță ocupabilă imediat preț63.000 lei, 
tel. 0723.251498,232808 (Fiesta Nora)
• urgent sor dec., cu balcon închis, 
parchet bine întreținută ocupabilă imediat preț 
460 mii. Tel. 211075, 0745/666447, 0726/130557. 
(Mondial Casa)
• zona Eminescu, etaj 2, balcon închis, parchet 
gresie, faianță ocupabilă imediat preț 420 mii. 
Tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (Mondial 
Casa)
• dec, contorizări, balcon închis, termopan, 
zonă bună Deva Preț 650 mii. lei, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• semid , contorizări, balcon închis, parchet 
gresie și faianță zona luliu Maniu. Preț 600 mil. 
lei, neg., tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• Deva, zona Miorița, etaj intermediar, balcon, 
parchet îmbunătățiri, contorizări, st 32 mp, preț 
700 mii. lei, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• 22 cembrie- et Intermediar, dec., baie, 
bucătărie, apometre, 21.500 euro, tel. 
0745/367393. (Garant Consulting)
• Mu Maniu, et. intermediar, sdec., suprafață 
30 mp, baie și buc., balcon, termopane, conto
rizări, 17.000 euro, tel. 0745/367.893. (Garant 
Consulting)
• b-dul Decabal, et 7, dec, amenajat preț 23.000 
euro, tel. 0745/367893. (Garant Consulting)
• Koaătolceanu, et 3, sdec., balcon, preț 61.000 
Ron. tel. 0745/367393. (Garant Consulting)

Cumpăr garsoniere (20)

• garsoniera sau apartament 2 - 3 camere, in 
Slmeria, ofer 500 milioane lei. Tel. 0729/015069, 
0722/582097.
• ta zonă liniștită de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata imediat. Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând terenuri (21)
• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara Tel. 
0254/211124.
• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești • Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• 500 -1000 mp teren intravilan în Simeria zonă 
neinundabilă vedere panoramică Tel. 260412.
• Bâda, intravilan apă canal, 3000 mp, posibili
tate extindere încă 3000 mp, intrare dinspre 
Simeria 150x21 m, preț 5 euro mp. Tel. 261108, 
0742/147158
• intravflan ta Hărău, preț 13 euro mp. Tel. 
221811.
• intravilan, 4600 mp, CF, în Tâmpa la 14 km de 
Deva șosea asfaltată conducte de apă gaz, 
canalizare la poartă construcții demolabile din 
cărămidă posibilități parcelare și racordare la 
calea ferată Simeria - Petroșani, 0729/055585, 
0747/490353.
• intravilan, acces la toate facilitățile, pentru 
casă sau cabană 510 mp, fs 12 m, îngrădit preț 
7 euro mp, negociabil. Informații Leșnic, nr. 122.
• intravilan, perrtni construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, gaz, curent, la poartă Tel. 
0746/029058,220269.
• foc de casă în Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, 
apă gaz, curent loc drept zonă liniștită parce- 
labil, 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.
• intravian, intersecția Săntuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurabusi- 
ness)
• zona Simeria, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)

• intravilan, Zăvoi, 3500 mp, 2 fronturi stradale, 
fs 70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070106, 0726/195925. (Imob 
Eurobusiness)
• zona Dacia, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• intravilan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
• intravilan, la DN7, în zonă industrială st 
150.000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces 
din 2 părți, zona Sîntandrei, preț 12 euro/mp. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688. (Casa Betania)

• tabavian, ta zonă industrială st 7860 mp, front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trafo la 150 metri, apă curentă în spatele 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg., tel. 
223400,0740/914688 0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, In Dorobanți, St 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228 0721/577366. (Casa Betania)
• 140 parcele, din care vândute sunt 80, în zonă 
rezidențială cu suprafețe de 480-680 mp, Deva, 
preț 16-19 euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (Casa Betania)
• intravilan, In zona de locuințe Zăvoi, st 1.000 
mp, front stradal 18 m, toate facilitățile. Preț 32 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(Casa Betania)
• intravian, la DN 7, Sîntandrei, st 3315 mp, front 
stradal 18 m, toate utilitățile, preț 31 euro/mp, 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228 (Casa 
Betania)
• 2 parcele cu st 646 mp fiecare, în zona M. 
Sadoveanu (Zăvoi), gaz metan și curent electric 
în zonă preț 37 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• intravilan, ta 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)
• intravflan, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228 (Casa Betania)
• intravflan, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
in zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• intravflan 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)
• Intravflan st 605,9 mp, front stradal 22 m, PUZ 
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială 
preț 18 euro/mp, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)

• In Deva, 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)
• ocazie! pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662.(Evrika)
• zona Săntuhalm, 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)
• zona N. Grigorescu, loc de casă Cu o 
construcție modestă 810 mp, fs 15 m, gaz, apă 
canalizare pe teren, preț 30.000 euro, neg. Tel. 
0745/159573. (Ag. Mimason)
• ta Bălata, extravilan, 1200 mp, fs 7- 8 m, 
pretabilstupărie, preț 150 milioane lei, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• ta zona Vulcan, 600 mp, PUZ aprobat, zonă 
rezidențială fs 20 m, preț 19 euro mp. Tel. 206003. 
(Ag. Mimason)
• teren inbavilan 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 Intravflan, 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 intr vflan, Zăvoi, Sadoveanu, st 1500 mp, 
ts 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 inbavflan, 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)
• In Șoimuș, st 9500 mp, preț 15.000 euro, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)

Spitalul de Psihiatrie Zam 
județul Hunedoara organizează, în data de

10 ianuarie 2006, ora 10.OO, selecție de 
oferte în baza Ordonanței de Urgență 

a Guvernului Nr. 60/2001, 
în vederea aprovizionării Spitalului 

cu produse alimentare.
Ofertele în plicuri sigilate se vor depune la secre
tariatul spitalului până în data de 9 ianuarie 2006, 
ora 14.00.
Caietul de sarcini și relații suplimentare se pot obține 
de la biroul administrativ aprovizionare, telefon 
280585, interior 21 1. (36775)

; Cu ARDAF
Ufcr .. Câștigi 25 RON

la orice poliță încheiată la sediile ARDAF până la
31 ianuarie 2006, prezentând cuponul de mai sus.

Cu polița RCA ARDAF 
participi ia TRAGERILE LA SORȚI unde poți câștiga 

1 DVD zilnic/județ 
(timp de 25 de zile)

MARELE PREMIU - AUTOTURISM
TOYOTA LAND CRUISER 

și REDUCERE de IO^ la alte POLIȚE ARDAF
Deva Agenții AtRDAF și in facerii tați/e:

.St,.DnWV0dinr.1fcia.221»9 I
■ Str. 1 Decembrie bl. 4A/P; Tel.: 235.999 Petrofam, Vulcan

Cumpăr terenuri (22)
• urgent, loc de casă în Simeria, ofer 150 
milioane lei. Tel, 0729/015069,0722/582097.
• extravilan, arabil, oriunde în județul Hune
doara sau în România, cu suprafață 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 p rețu I pieței. Tel. 0746- 
225.726; 0254-213 050. (Casa Majestic)
• intravilan, min. 1000 mp, sau spațiu comercial 
(500 mp), Deva, situate pe DN 7, intre gară și 
sediul Volvo. Ofer prețul pieței. Tel. 0746-225.726, 
0254-213050. (Casa Majestic)

Vând spații comerciale (25)

• societate comercială vinde urgent spațiu 
betonat, toiprepnurt, 5044 mp, zonă indus
trială Deva, preferabil producție, depozit en 
gros, sediu firmă etc, consbucti birouri 100 
mp, merită văzut Informații tel 231483, 
213826.

• 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. 
074VD70106,0726/195925. (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, 
convector, liber, preț 650 milioane lei, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• zona Poliția Județ, 35 mp, amenajat, 
funcționabil de 10 ani, vad foarte bun, preț38000 
euro, neg. Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)
• 200 mp, in Deva, vad foarte bun, termopane, 
amenajat: restaurant birouri, grup sanitar, 200 
mp teren, preț 100.000 euro, neg., tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)

Cumpăr spatii comerciale 
(26)

• ta Deva, spațiu în fostă centrală termică deza
fectată ofer prețul pieței. Tel. 0723/335189.

Vând alte imobile (27)

• vând fostul Agromec, atelier, 2 șoproane, 
gospodării, anexe și teren aferent 2068 mp, 
Lăpușnic, str. Principală șoseaua Deva - 
Timișoara. Tel. 0722/211359.
• vând microfermă în Orăștie, Str. Târgului, nr. 
29 A.

Imobile chirii (29)

• închiriez ta Deva casă pentru sediu de firmă 
birouri, cu spațiu de depozitare, preț 1000 
euro/lună Tel. 0723/335189.
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere 
Deva, complet mobilat, preț 150 euro/lună Tel. 
0722/564004.
• 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 In gazdă la bloc, 2 eleve de la țară, 
condiții foarte bune, centrală termică apometreâ 
în apropierea Liceelor Traian, Energetic, Grigors 
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)
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• apartament 3 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat mobilat 
modern și utilat cu aragaz, frigider, tv color nou, 
situat în spatele pieței centrale, preț 220 
euro/lună, tel. 223400,0721/436384,0742/005228. 
(CasaBetania)
• caut utgani garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)mobilat, pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer vlâ supermobilată, cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• se ofer* garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva, 
(ne)mobilat, prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Mârâțfl. garsonieră, etaj intermediar, 

,- termopane, cu îmbunătățiri, contorizări, 
*. 1' mobilată, ocupabilă imediat preț 100 euro/lună.

Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
■ Hală pentru depozitare, zona M. Eminescu 
(fosta fabrică de mobilă), st 120 mp, apă, 
trifazic, înălțime 480 m, acces Tir, parcare, preț 5 
euro mp plus tva, negociabil. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
• 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 prețui pieței, tel. 0723-251498, 0254- 
232808 (Fiesta Nora)

• fe cartier Dacia, 25 mp, amenajat frumos, 
gresie integral, contorizări, pretabll 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, termopăn, pretabll 
cabinet, sediu, depozit, preț 450 euro/lună neg. 
Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)
• In zona Liliacului, 50 mp, pretabll depozit 
căldură apă trifazic, preț 150 euro/lună Tel. 
0745/164633. (Ag. Mimason)
• cameră Mgoriflcâ, 20 mp, cu spații de acces, 
spațiu tampon, spațiu total 90 mp, preț 4 euro 
mp. Tel. 0740/173103. (Ag. Mimason)
• pentni pr r#osi apartament 3 camere, dec., 
cu garaj sub bloc iva. Cuza Vodă preț 450 
euro, neg. Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)
• 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 
termopăn, etaj 2, contorizări, preț 180 euro, chel
tuieli incluse. Tel 211075, 0726/130557, 
0745/666447. (Mondial Casa)
• în regim hotelier, cameră mobilată în Deva, cu 
baie, tv, centrală termică preț 700.000 lei/zi, tel. 
0722/564004. (Prima-Invest)
• casă 3 camere, bucătărie, living, baie, garaj, 
curte, zonă centrală preț 500 euro, tel. 
0740/126029. (Prima-Invest)
• garsonieră Deva, complet mobilată și contor- 
izată preț 80 euro/IUnă tel. 0722/968910. (Prima- 
invest)

• apartament 2 camere, complet mobilat și 
contorizat, preț 100 euro/lună tel. 0721/055313. 
(Prima-Invest)
• în regim hotelier, cameră în vilă saună, mic 
dejun inclus, preț 2 mil./zl, tel. 0740/210780. 
(Prima-Invest)
• garsonieră Zamfirescu, et 2, mobilată utilată 
contorizări, preț 25 euto/zl, în regim hotelier, 
cheltuieli incluse, 0745/367.893. (Garant 
Consulting)
• garsonieră mobilată CT, Dacia, preț 80 
euro/lună t 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)
• ap. 3 cam., Gojdu, mobilat cu mobilă nouă ct, 
balcon, preț 250 euro/lună tel. 0745/367.893. 
(Garant Consulting)
• garsonieră mobilată Mărăști, 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, 0745/367893. (Garant Consulting)
• caut urgent chirie, garsonieră mobilată ofer 
70-80 euro/lună tel. 227038. (Super-Casa)
• ofer chirie la casă o cameră mobilată acces 
separat, bucătărie, baie, zona Lie. Decebal, 
pentru un domn serios, nebăutor, 70 euro/lună 
(cheltuieli întreținere induse),' tel. 227038 
(Super-Casa)
• primesc In gazdă o doamnă/domnișoară la 
bloc, zonă centrală 80 RON/lună tel. 227038. 
(Super-Casa)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând drajbâ Stihl 310 cu lamă de oO cm, 
sigilată, adusă din SUA, sub prețul pieței, Tel. 
0254/228369.

Piese, accesorii (42)
• vând 2 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.

Mobilier și interioare (47)
• 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.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând CD rom 32 X. Informații tel. 0254/243362, 
0746/098115, după ora 1830.

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

X

1

Decese (75)

ft Soțul, copiii, nepoții și surorile anunță încetarea din 
viață, după o lungă și grea suferință, a celei care a 
fost

TUDORACHE DOINA
in vârstă de 65 de ani. înmormântarea va avea loc 
azi, 28 decembrie, ora 14, la Cimitirul Ortodox Bejan.Odihnească-se în pace!

• vând candelabra cristal de Boemia deosebit 
de frumos cu 3 brațe și ceas de mână Doxa, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

Prestări servicii (72)

Pierderi (62)
• efectuez transport marfă de 0,7tone,3,5 tone, 
la prețuri avantajoase. Tel. 0740/420521.

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: 
petronela_cornea@yahoo.com sau la nr de fax: 0254/219340. (36468)

Auto românești (36)
• vând Ara 243 D, motor Brașov, remorcă 15 to, 
stare bună acte la zi, preț negociabil. Tel. 
0723/335189.
• vând Dada 1310 break, af 1996 și papuc af 
1998, preț negociabil. Tel. 0745/842692, 
0740/707517.

• vând palton și pardesiu dlr piele fabricate 'm 
Bulgaria și Egipt, nr. 50. Tel. 216347.
• vând cizme și sandale de seară, noi, toc înalt, 
nr. 38 și palton nou, mărimea44 - 46, preț 300.000 
lei, fiecare. Tel. 0721/148802.
• vând palton lung, pentru bărbați, din piei 
caprine nr. 54 ■ 56 confecționat de fabrică stare 
excelentă șl fustă piele nouă nr. 38 - 40, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ciobanu Ileana. Se declară nul.
• pierdut carnet membru Cooperativa de Credit 
pe numele MiIer Emilia. Se declară nul.
• pierdut carnete asigurări sănătate pe numele 
Andrășescu Gheorghe șl Andrășescu Aurelia. Se 
declară nule.
• pierdut legitimație persoană cu handicap pe 
numele Stîngă Doina Valeria. Se declară nulă

• Test Flag SRL organizează cursuri de 
calculator și engleză din 16 ianuarie 2006. 
La înscrierea în luna decembrie, cadou un 
CD cu teste. înscrieri șl informații supli
mentare la sediul nostru: Deva, Bdul 22 
Decembrie, nr. 37 A (Clădirea Cepromin), 
etaj 2, camera 221. Tel. 0254/212070.

Auto străine (37)
Materiale de construcții (53) Solicitări servicii (71)

RNP

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

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

• chitarist sau basist cu experiență îmi ofer 
serviciile unei formații pentru cântat la petre
ceri. Deva, tel. 0722/629058.

• transport marfă mutări de mobilă și alte 
materiale, local și în țară cu camion acoperit de 
3,2 tone, utile, dimensiuni 6/2,40/2,40 m. Tel. 
229611,0740/953297.
• evaluez terenuri, clădiri revendicate etc., la 
prețuri minime și de calitate. Tel. 0254/212167, 
0726/718505.

Electrocasnice (56)

DIRECȚIA SILVICĂ DEVA
Organizează

LICITAȚIE DE MASĂ LEMNOASĂ 
producția anului 2006

• vând ladă frigorifică Arctic, 7 sertare, stare" 
foarte bună preț 500 ron, negociabil. Telefon 
221314.

instrumente muzicale (60)

Licitația este de tip închis și va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, str. Mihai Viteazul, nr. IO, 
în data de 16.01.2006, ora 10,00, pentru masă lemnoasă fasonată și prestări servicii de exploatare. 
Volumul total de masă lemnoasă fasonată care se licitează este de 3277 mc aparținând următoarelor 
grupe de specii:

cireș funir estetic 17,32 mc
cireș pentru cherestea 75,1 mc
fag turnir tehnic 27,3 mc
fag pentru cherestea 410 mc
fag lemn de foc 120 mc
fag pentru PAL, PEL.____ 245 mc.
molid furnir estetic 7 mc
molid pentru cherestea 975 mc
molid lemn de mină 320 mc
molid lemn de foc 170 mc
gorun furnir estetic 21,8 mc
gorun furnir tehnic 20 mc
gorun pentru cherestea 242,6 mc

- gorun lemn de mină 10 mc
- gorun lemn de foc 30 mc
- gorun pentru 'PAL, PFL 40 mc
- tei furnir estetic 13 mc
- tei pentru cherestea 65 mc
- tei pentru PAL, PFL 25 mc
- tei lemn de foc 30 mc
- paltin furnir estetic 2,3 mc
- paltin pentru cherestea 6 mc
- carpen pentru PAL, PFL 200 mc
- DM lemn pentru foc 100 mc
- DT lemn pentru foc 65 mc
- DT pentru PAL, PFL 20 mc

TOTAL 3277,42 mc
Licitația se va desfășura conform „Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către 

deținătorii de fond forestier proprietate publică, către agenții economici”, aprobat prin HG nr. 
85/2004.

Pot participa la licitație agenți economici care sunt atestați pentru exploatarea, industrializarea 
și comercializarea lemnului, potrivit HG nr. 70/1999 și Ord. MAPPM nr. 71/1999.

Documentația care include caietul de sarcini, listele de partizi și listele de material fasonat, 
poate fi consultată la sediul Direcției Silvice Deva, la sediile ocoalelor silvice din subordine și pe 
Internet la adresele: http://www.silvahd.ro și http://www.rosilva.re.

Nu vor fi acceptați la licitație agenți economici care au datorii față de Direcția Silvică Deva și 
ocoalele silvice din subordine sau sunt nominalizați ca debitori față de Regia Națională a Pădurilor- 
ROMSILVA.

Preselecția agenților economici va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, în data de 13.01.2006, 
ora 10,00.

Taxa de participare va fi achitată numerar la casieria unității, iar garanțiile pentru respectarea 
clauzelor contractuale vor fi achitate în avans în contul R017RZBR0000060001246149 deschis la 
Raiffeisen Bank Deva.

Ofertele se vor depune la sediul Direcției Silvice Deva cu cel puțin o zi lucrătoare anterior datei 
anunțate pentru ținerea licitației.

Relații suplimentare șe pot obține la tel: 0254/225199, 0254/224649, fax 0254/224599, 
0254/222481 și la ocoalele silvice. (36771)

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 Sîrmâi, E-mail: 
sorina.sirmaiSinformmedia.ro, telefoane 0254/211275, 
int. 8806 sau 0720/400454.

^cuvÂ(B i

• vând orgă Keyboard Roland E15,2 x 5 W, difu
zoare încorporate, secție ritmică, acompania
ment, strings, brass, efecte excelente, conven
abil. Tel. 0747/223733.
• vând vioară 4/4 și vioară 1/4 nouă TeL 216347.

Altele (61)

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni bine 

informați! 
Ziarul 

familiei tale!
• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 0,80/0,80 mp, stare ireproșabila, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

Informația te privește!

Stimați clienți,Vă aducem la cunoștință faptul că, începând cu data de 1 ianuarie 2006, prețurile finale reglementate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru societatea Distrigaz Nord au fost modificate. Stabilirea noilor prețuri a fost impusă în principal de majorarea prețului de import al gazelor naturale cât și de creșterea ponderii importului în asigurarea consumului de gaze naturale.Prețurile finale reglementate pentru societatea Distrigaz Nord sunt următoarele:
Categoria de consumatori ROL/1.000 mc RON/1 .QOO mc
B1 cu un consum anual de până la 2.400 mc 7.629.600 762,96
B2 cu un consum anual între 2.400 și 12.400 mc 7.591.600 759,16
B3 cu un consum anual între 12.400 și 124.000 mc 7.591.600 759,16
B4 cu un consum anual între 124.000 și 1.240.000 mc 7.549.800 754,98
B5 cu un consum anual între 1.240.000 mc și 12.400.000 mc7.474.000 747,40
B6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc 7.312.300 731,23
Prețul nu include TVA.Vă mulțumim pentru înțelegere! <36748)
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i • chioșcul de ziare de îâiur.4 Comtim;
: • chioșcul de ziare din stația de autobuz 
Orizont- Micro 15;
• chioșcul, de ziare de lângă Galeriile de Artrl 
Forma:
• chioșcul de ziare de lângă Alimentara Dacia:
• chioșcul de ziare intersecția Zamfirescu - B 
dul Decebal.
• Cepromin;
• Cooperativa <Je consuni Dobra;
• Centrul de schimbare a buteliilor llia.
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• Modele. Fotbalistul britanic David Beckham și cântăreața șl actrița americană Jennifer Lopez sunt modelele preferate ale tinerilor din Marea Britanie, potrivit unui studiu realizat de societatea britanică UCB.
• La final. Scriitoarea britanică JK Rowling a declarat, după ce a început să scrie ultimul volum al seriei Harry Potter, că nu își poate imagina cum va fi viața ei fără micul vrăjitor, scrie The Sun.
Leac împotriva mahmurelii

Londra (MF) - Cercetătorii britanici au realizat recent un studiu care arată că leacul cel mai buri pentru mahmureală îl reprezintă pâinea cu unt și cu miere, alături de un ceai fierbinte. Mierea sau siropul dulce ajută organismul slăbit să își refacă rezerva de sodiu, potasiu și fructoză, eliminând mahmureala.Mahmureala este efectul acidaldehidelor, substanțe chimice toxice care rezultă în urma procesării alcoolului în organism și care generează dureri de cap, amețeli și vomă.
Obiect de studiuLondra (MF) - Mai mulți experți au misiunea să realizeze un prim studiu științific referitor la modul în care îmbrăcămintea poate influența modul în care arată posteriorul unei femei. Cercetătorii de la o universitate din Scoția cred că rezultatele studiului ar putea fi extrem de folositoare pentru fabricanții și comercianții de haine.Femeile care s-au oferit voluntar pentru acest studiu vor purta sute de modele de îmbrăcăminte și vor fl fotografiate pentru a se putea stabili dacă hainele influențează modul în care arată posteriorul feminin.Studiul va stabili apoi dacă modelele, culorile, tiparele și materialele diferite pot afecta percepția vizavi de această parte a corpului.

Kerry Packer
(Foto: EPA)

Au descoperit
■ Scheletul aproape 
complet a fost descope
rit de o echipă de 
cercetători argentinieni.

Buenos Aires (MF) - Scheletul recent descoperit de paleontologii argentinieni aparține unei specii de titanozaur care a trăit în urmă cu 71 de milioane de ani, în nord-ves- tul Patagoniei.„Este extrardinar faptul că oasele scheletului au rămas articulate, ca și când animalul ar fi căzut sau s-ar fi culcat și ar fl rămas așa, fără a se înregistra nici un semn de deteriorare”, a explicat geologul și paleontologul Bernardo Gonzalez Riga.
Bine conservateCercetătorul a subliniat că resturile unui picior care avea toate articulațiile erau într-o stare de conservare excepțională, precum și extremitatea posterioară completă, coada și o parte a centurii pelviene a animalului.
Mâncare pentru astronauți

Mogulul 
media
Sydn^ (MF) - Kerry 
Packer, cel mai 
bogat om din Aus
tralia, care controla 
unul dintre cele mai 
importante grupuri 
media australiene, a 
încetat din viață. Pos
tul de televiziune 
Channel Nine, deți
nut de Packer, a pre
cizat că soția omului 
de afaceri, Roslyn, a 
făcut o declarație de 
presă în care anunța 
că miliardarul în 
vârstă de 68 de ani 
a murit la domiciliu, 
fără să sufere.

Paris (MF) - Un renumit bucătar francez a fost contactat de ESA (European Space A- gency), care i-a cerut să ajute la crearea de mâncare specială pentru astronauții care efectuează călătorii de lungă durată în spațiu. Bucătarul francez Alâin Ducasse a câștigat numeroase premii pentru felul în care gătește.ESA i-a cerut lui Ducasse să elaboreze un meniu care să-i hrănească pe astronauți și să le mențină starea de spi
Au schimbat lumea filmului
■ „Marșul împăratului" 
este unul dintre filmele 
care au contribuit la 
schimbarea lumii.

New York (MF) - Documentarul „Marșul împăratului” este considerat „un moment semnificativ” pentru industria filmului, de către Institutul American de Film (AFI), care a realizat un clasament cu șase evenimente și tendințe care au influențat cinematografia și televiziunea americană în 2005.Documentarul francez a fost apreciat pentru „mesajul său universal referitor la nevoia individului de a aparține unei comunități care are grijă de toți membrii ei”.

îi respectau pe cei miciNew York (MF) - Vechii egipteni respectau persoanele pitice și nu considerau că statura acestora reprezenta un handicap fizic. O echipă de la spitalul Georgetown University a analizat rămășițele fizice și probele referitoare la pitici în Egiptul antic, cele mai vechi datând din anul 4.500 înainte de Hristos.Cercetătorii au descoperit numeroase imagini cu persoane pitice pe pereții mormintelor, pe vase și pe alte suporturi. Mulți pitici locuiau în reședințe aparținând unor înalți oficiali ai statului. Respectul pentru pitici este reflectat de faptul că mormintele lor se aflau în cimitirele destinate familiilor nobile, în apropierea piramidelor.Egiptenii au avut și doi zei pitici: Bes, protectorul sexualității, copiilor și femeilor, și Ptah, zeul regenerării și întineririi.

Schiavelli (Foto: EPA)
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un titanozaurPotrivit lui Riga, această descoperire nu este una o- bișnuită, pentru că „există doar unul sau doi titanozau- ri în lume de la care s-au păstrat picioarele integral”.Tânărul titanozaur a fost descoperit de o echipă a Universității din Cuyo, care efectua săpături în cadrul unei expediții organizate de o companie petrolieră germană în nordul provinciei Neuquen.Primele teste efectuate au arătat că resturile aparițin unui animal tânăr, erbivor, din familia titanozaurilor - „sau- riens titans”. Aceste animale aveau lungimea de zece metri și puteau cântări și 12 tone.

rit, ajutând bărbații și femeile care efectuează misiuni pe termen lung să supraviețuiască circa 1.000 de zile în spațiu.Cercetătorii în domeniul nutrițional studiază opt sau nouă ingrediente principale pentru noul meniu, inclusiv ceapa, cartofii, orezul, salata verde și spanacul. Includerea lor în meniul astronauților este analizată și pentru că aceste legume ar putea fi crescute la bordul navetelor spațiale.

Documentarul francez, „Marșul împăratului", în topul Institutului 
American de Film (Foto: epa)AFI susține că „Marșul împăratului” este unul dintre filmele care au contribuit la schimbarea lumii după aten
A murit Vincent Schiavelli

Roma (MF) - Actorul american Vincent Schiavelli a încetat din viață în Sicilia, la vârsta de 57 de ani, după ce a suferit de o maladie incurabilă.Vincent Schiavelli a jucat în 98 de filme, inclusiv în „Fantoma mea iuită” de Jerry Zucker, „Blade Runner” de Ridley Scott și mai multe filme ale lui Milos Forman - „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, „Amadeus”, „Larry Flint” sau „Valmont”.

RalucaNăscută în zodia Berbec, îi plac muzica, artele marțiale și plimbările cu prietenii.
, (Fflțo, Tțaian Mânu)

tatele de la 11 septembrie 2001. Alte filme incluse în același top sunt „Good Night and Good Luck” al lui George
El a jucat și în mai multe cunoscute seriale americane, cum ar fi „Miami Vice” și „Starsky și Hutch”. Actorul a fost unul dintre primii care a interpretat rolul unui homosexual într-o emisiune TV transmisă de posturile americane. în ultimii ani de viață, Schiavelli și-a stabilit reședința în localitatea siciliană Polizzi Generosa, împreună cu iubita lui, actrița Katia Vitale.

Clooney și „Războiul Lumilor”, în care rolul principal este interpretat de Tom Cruisr Transmiterea emisiuniloi de televiziune către dispozitivele portabile de tip iPod sau telefoane mobile este și ea considerată a fi unul dintre lucrurile importante ale anului 2005, alături de transmiterea în direct pe Internet a concertului caritabil Live 8.AFI a constatat în 2005 o consolidare a puterii studiourilor de la Hollywood, în special după achiziționarea Dreamworks de către Paramount și a Metro-Goldwyn- Mayer de către Sony.Acoperirea mediatică a uraganului Katrina a fost și ea considerată un moment definitoriu al anului 2005.

Deschis Sute de oameni au așteptat luni redeschiderea cazinoului Insula Capri din Bi- k loxi, Mississippi. Este cel de-al doilea casino care se redeschide după trecerea uraganului | Katrina. (Foto: epa» k_____________________________ J


