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Cerul va fi mai mult noros. Precipitații 
sub formă de ploaie și ninsoare. Zeci de accidente mortale
dimineața la prân2 seara

■ Numărul cazurilor de 
accidente mortale de 
muncă a crescut cu o 
treime față de 2004.

Deva (I.J.) - Cea mai mare 
parte a accidentelor de muncă 
din județul Hunedoara au fost 
în construcții și minerit, însă 

o pondere însemnată o au și 
cele de circulație. Astfel, după 
primele 11 luni ale anului 
2005, s-au semnalat 396 de acci
dente, jumătate fată de perioa
da similară a anului trecut 
când acestea erau de 663, arată 
un comunicat al ITM Hune
doara. „A crescut însă numă
rul accidentelor mortale, de la 

17 la 24, cel mai grav fiind cel 
de la Mina Petrila din urmă 
cu trei luni când au murit do
uă persoane. Nouă cazuri din 
totalul de 19 accidente de cir
culație au fost mortale, cel 
mai grav fiind cel petrecut la 
Mintia cu angajatii Electro- 
centrâle. Pe general numărul 
total al accidentelor a scăzut 

la aproape jumătate”, susține 
lacob Horea Rațiu, inspector- 
șef ITM Hunedoara.

Statistica pentru anul 2005 
mai arată că cele mai multe 
accidente s-au petrecut pe 
raza municipiului Deva, cu 
tot efortul inspectorilor ITM, 
care au dublat numărul con
troalelor.

A rămas la sol
Deva (M.T.) - Elicopterul care a aterizat 

fortat, marți după-amiază, la Petroșani, și 
care se îndrepta spre București, de unde 
urma să plece la Istanbul, nu a putut deco
la nici ieri. Viorel Sălan, șeful Inspectora
tului Județean de Jandarmi Hunedoara, a 
declarat că elicopterul nu a putut decola din 
cauză plafonului jos de nori. „Aparatul de 
zbor a fost dus intr-un hangar, ca să nu fie 
probleme. Probabil pilotul va încerca azi 
să plece din Petroșani, către București”, a 
declarat Viorel Sălan. Cei trei membri ai 
echipajului și-au petrecut noaptea de marți 
spre miercuri la cabana Rusu, din apro
pierea municipiului Petroșani. Elicopterul 
venea din Germania, cu destinația finală 
Turcia, și în el se aflau un cetățean ger
man și doi turci.

Posesorii de autove
hicule mai au doar câteva 
zile pentru a-și plăti, la una 
dintre multele firme de asi
gurări, polița de asigurare 
RCA pentru anul 2006. /p.5

(Foto: Traian Mânu)
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Dezlegați enigma Sudoku!
Deva - CL continuă prezentarea jocului 

Sudoku, noua nebunie care a cuprins plane
ta. în numărul de astăzi găsiți, în pagina 5, 
un nou joc Sudoku.

■ Viceprimarul Orăștiei 
a declarat că lucrările 
se vor relua în trimes
trul I al anului 2006.
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Orăștie (D.I.) - Alexandru 
Munteanu, viceprimarul mu
nicipiului Orăștie, a afirmat, 
ieri, că sumele pentru conti
nuarea lucrărilor la cele două 
blocuri ANL din localitate vor

Combaterea traficului de persoane 
Ministerul Administrației și Internelor precizează că în 

2005 sau înregistrat progrese pe linia combaterii migrației 
ilegale și a traficului de persoane

Buget cu nemulțumiri
■ Consilierii PSD ar 
putea ataca în con
tencios administrativ 
hotărâre a CJ.

o

Deva (M.S.) - Consiliul 
Județean (CJ) Hunedoara a 
aprobat, ieri, modul de repar
tizare a sumelor defalcate din 
unele venituri ale bugetului 
de stat pentru primăriile din 
județ, pentru 2006. Valoarea 
totală a sumelor cuvenite con
siliilor locale se ridică la 
221,08 milioane lei noi.

Consilierii PSD au votat 
împotriva hotărârii, președin- 

fi alocate la începutul anului 
viitor.
„Chiar dacă încă nu e ni
mic scris, am primit totuși 
asigurări în acest sens din 
partea ministrului delegat 
Laszlo Borbely. Datorită infla
ției, sumele necesare vor tre
bui indexate, și cred că doar 
pentru finalizarea primului 
bloc mai sunt necesare șase- 
șapte miliarde de lei vechi”, 

tele executiv Sorin Radu 
explicând că nu a fost timp 
pentru analizarea sumelor 
prinse în buget. „Am primit 
proiectul abia în dimineața 
ședinței. Ne rezervăm dreptul 
de a ataca, în contencios 
administrativ, hotărârea în 
cauză”, a afirmat Radu.

în replică, președintele CJ 
Hunedoara, Mircea Molot, a 
declarat că abia marți noap
tea au fost finalizate discu
țiile cu primarii din județ și 
că alocarea fondurilor s-a 
făcut pe criterii pur adminis
trative, fără implicarea po
liticului. 

a spus Munteanu. El a mai; 
precizat că la ora actuală 
unul dintre blocuri este con
struit în proporție de 60 la 
sută, iar celălalt în proporție 
de 20 la sută.

Recent, Ministerul Trans
porturilor, Construcțiilor și 
Turismului a anunțat că în 
2006 va continua lucrările de 
execuție a circa 4.500 de locu
ințe prin ANL.

Colinde
Deva (M.S.) - Un ine

dit concert de colinde 
susținut de polițiștii de 
la Poliția de Frontieră 
Maramureș este progra
mat, azi, la Penitenciarul 
Deva.

Grupul de colindători 
va mai desfășura 0 acți
une similară, astăzi, la 
Penitenciarul din Aiud.

Satelitul Giove A, care are sarcina să testeze în con
diții reale tehnologiile care vor fi utilizate de viitorul sis
tem european de localizare Galileo, a fost lansat, ieri, de 
pe cosmodromul de la Baikonur, cu ajutorul unei rachete 
Soyuz, transmite AFP. . (Foto: epa>
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• Atac. Persoane neidentificate au deschis
focul asupra mașinii în care se afla adjunctul 
ministrului de Interne din Daghestan (una 
dintre cele șapte republici din Caucazul rus), 
Magomed Gazimagomedov,' fiul acestuia și 
șoferul fiind uciși în atac, a anunțat poliția.

• Tentativă de evadare. Douăzeci de 
deținuți irakieni au fos uciși, ieri dimineață, 
în timpul unei tentative de evadare de la o 
închisoare din Bagdad. Mai mulți deținuți au 
ucis un responsabil cu securitatea și au rănit 
un altul, în centrul de detenție din cartierul 
Kazimiyah, după care gardienii au deschis 
focul și au ucis 20 de deținuți. >

Sancțiuni
Washington (MF) - 

SUA au decis să impună 
sancțiuni împotriva a 
nouă societăți străine - 
șase chineze, două indie
ne și una austriacă - pen
tru că au furnizat Iranu
lui echipamente și tehno
logii de uz militar. „A- 
ceste sancțiuni âu intrat 
în vigoare la 23 decem
brie”, a precizat purtă
torul de cuvânt al Depar
tamentului de Stat, 
Adam Ereli. Decizia ad
ministrației americane, 
care acuză regimul irani
an că încearcă să obțină 
arma atomică sub pre
textul desfășurării unui 
program nuclear civil, se 
înscrie în prevederile 
legii referitoare la pre
venirea proliferării în 
Iran, adoptată în anul 
2000 în încercarea de a 
împiedica Teheranul să 
dezvolte arme nucleare, 
biologiee și chimice, pre
cum și sistemul său de 
rachete.

Terorist 
ucis
Riyad (MF) - Un pre
supus membru al- 
Qaida, Mohammed 
Abel Rahman al-Suil- 
mi, capturat, marți, 
în timpul unor cioc
niri cu forțele de or
dine în regiunea Al- 
Qassaim, din centrul 
regatului saudit, a 
murit din cauza ră
nilor suferite. Potrivit 
unui comunicat citat 
de agenția oficială 
SPA un al doilea 
suspect este căutat 
de forțele de securi
tate. Mohammad al- 
Suilmi, „care a murit 
din cauza rănilor 
suferite, s-a dovedit 
că era un suspect 
căutat de autoritățile 
din domeniul secu
rității", a precizat 
puriățorul de cuvânt. 
El figura la numărul 
șapte pe lista cu cei 
mai căutați 36 de 
suspecți din Arabia 
Saudttă.

Președintele somalez Abdullah Yusef 
Ahmed (stânga) a fost primit ieri de către 
președintele Yemenului, Aii Abdullah Sa
leh, pentru a participa la summit-ul ee se 
desfășoară la Aden. La summit mai partici
pă reprezentanții Etiopiei și Sudanului.

(Foto: EPA)

Scandal diplomatic
Chișinău (MF) - Ministrul de Externe al 

autoproclamatei republici Transnistrene, 
Valeri Litkai, a declarat, intr-un interviu, 
că surse anonime i-ar fi transmis pentru in
formare corespondența diplomatică a preșe
dinților Federației Ruse și Republicii Moldo
va. Incidentul referitor la transmiterea co
respondenței secrete a lui Putin și Voronin 
către administrația autoproclamatei repu
blici transnistrene riscă să se transforme 
intr-un scandal diplomatic. Accesul la cores
pondența și discuțiile telefonice ale șefilor 
de stat este limitat. Acest scandal ar putea 
complica negocierile în problema transnis- 
treană la care participă Republica Moldova, 
Transnistria, Rusia, Ucraina, OSCE, precum 
și SUA și Uniunea Europeană.
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Comisia Pa^. 
mentară care 
anchetează luarea 
de ostatici de la 
Beslan, de Ia 1 sep
tembrie 2004, a 
constatat „lipsuri 
și neajunsuri” în 
gestionarea crizei 
de către 
autoritățile ruse, a 
recunoscut 
președintele aces
teia, Aleksandr 
Torșin, care a sub
liniat că tragedia 
„ar fi putut fi evi
tată”. Drama s-a 
soldat cu 331 de 
morți, dintre care 
186 de copii.

(Foto: EPA)

Kosovo - problema; anului
■ Viitorul statut al pro
vinciei va constitui prin
cipalul subiect al discu
țiilor politice în 2006.

Belgrad (MF) - Ministrul 
italian de Externe, Gianfran
co Fini, a declarat că probk’- 
ma politică a anului viitof va 
fi legată de discutarea statu
tului proyinciei Kosovo. „Va 
trebui făcut totul pentru re
zolvarea pașnică' a acestei 
probleme, prin metode poli
tice”, a adăugat el.4u noiem
brie, trimisul pecia 
pentru Kosovo, Martti Ahti
saari, a început o misiune al 
cărei obiectiv este să ajungă 
la o soluție pentru conflictul 
legat de statutul provinciei,

care rămâne, din punct de 
vedere legal, parte integrantă 
a Serbiei. Primele discuții 
directe dintre Belgrad și 
Priștina ar urma să aibă loc 
la sfârșitul lunii ianuarie. 
„Trebuie să fie găsită o so
luție printr-o negociere cu 
caracter european”, a subli
niat Fini, precizând că Italia 
va propune ca Uniunea Euro
peană să aibă „un rol activ în 
negocieri”.

Nu trebuie divizată
„Nu trebuie să se întâmple 

că in 1999, nu trebuie divizată 
provincia”, a recomandat 
Gianfranco Fini. Pe de altă 
parte, circa 1.000 de sârbi au 
participat, marți, la o mani
festație în nordul provinciei

Președintele sârb, Boris Tadici (dreapta) și Gianfranco Fini (Foto: epa)

Kosovo, pentru a protesta față 
de incidente înregistrate luni, 
în cursul cărora doi sârbi au 
fost răniți prin împușcare. 
Cei doi au fost răniți în inci

dente separate la Kosovska 
Mitrovița, o^ș divizat între o 
parte majoritar sârbă și una 
majoritar albaneză, situat în 
nordul provinciei.

SUA iși spionează cetățenii
■ Administrația Bush a 
adresat un număr record 
de cereri pentru auto
rizări de spionaj intern.

Washington (MF) - Numă
rul cererilor adresate de auto
ritățile federale americane u- 
nei instanțe speciale, pentru a 
autoriza ascultările secrete, a 
crescut simțitor după atenta
tele de la 11 septembrie. Ra
poarte ale Departamentului 
Justiției prezentate Congresu
lui în legătură cu activitatea 
Curții speciale relevă faptul că 
administrația Bush a adresat 
5.645 de cereri pentru supra

veghere electronică și perche
ziții în perioada 2001 - 2004. 
în precedenții patru ani, in
stanța primise 3.436 de cereri 
în acest sens. Instanța, formată 
din 11 judecători, a modificat 
179 de cereri venind din partea 
administrației Bush, în timp 
ce, în anii anteriori, o singură 
cerere fusese modificată. In
stanța a evaluat, de la înfiin
țarea sa, în 1978, aproape 
20.000 de cereri și a respins 
doar câteva. Motivele pentru 
care au fost operate aceste mo
dificări nu au fost făcute pu
blice, însă acestea puteau va
ria de la unele mici ajustări la 
schimbări substanțiale. Preșe

dintele George W. Bush a re
cunoscut, luna aceasta, că a 
ordonat în secret Agenției Na
ționale de Securitate să as
culte convorbirile internațio
nale și să monitorizeze poșta 
electronică a cetățenilor ame
ricani suspectați că ar avea le
gături cu teroriștii fără a ob
ține aprobarea Curții de Su
praveghere a Spionajului Ex
tern. Spionarea cetățenilor pe 
teritoriul american a declan
șat polemici referitoare lă mij
loacele folosite în lupta împo
triva terorismului, la legalita
tea măsurilor luate de preșe
dinte și la riscul restrângerii 
libertăților civile.

Lege pentru 
străini

Sofia (MF) - Cetățenii 
străini care doresc să in
tre în Bulgaria vor trebui 
să-și declare în scris sco
pul călătoriei și adresa la 
care se vor caza. Aceste 
măsuri sunt prevăzute în 
noua lege referitoare la 
cetățenii străini. O per
soană care oferă găzduire 
unui cetățean străin tre
buie să informeze despre 
aceasta, de la 1 ianuarie 
2006, poliția locală sau un 
serviciu specializat în 
maxim cinci zile.

Israelul acuză Libanul
■ El învinovățește Gu
vernul libanez și mișca
rea Hezbollah pentru a- 
tacurile cu rachete,

Ierusalim (MF) - Armata 
israeliană acuză mișcarea 
islamistă Hezbollah și Liba
nul că poartă responsabili
tatea pentru recentul atac cu 
rachete Katiușa îndreptat îm
potriva nordului Israelului și 
afirmă că raidul său efectuat 
la sud de Beirut a reprezen
tat un avertisment la adresa 
Libanului. „Grupările pales
tiniene sunt implicate în

tirurile cu rachete Katiușa 
trase asupra Kyriat Shimona, 
însă nu m-ar surprinde să 
aflu că Hezbollahul le-a dat 
undă verde”, a declarat ge
neralul Udi Adam, comandant 
al regiunii militare de nord 
a Israelului.

„Nu permitem ca tirurile 
de rachete împotriva teritori
ului nostru să devină o obiș
nuință”, a amenințat el. „Con
siderăm că Guvernul libanez 
poartă responsabilitatea pen
tru operațiunile de pe terito
riul său îndreptate împotriva 
Israelului, iar raidul nostru 
trebuie considerat un aver-

Militari israelieni (Foto: epa)

țisment”, a precizat ofițerul. 
Generalul Adam a cerut Gu
vernului libanez să desfășoare 
efective ale armatei în sudul

Libanului, „până la frontiera 
israeliană, pentru a dovedi că 
este suveran și că aplică re
zoluțiile ONU”.
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Revelion 2006 
în stradă

• Fără ajutor. Un număr de 37 de firme 
din zone defavorizate nu mai primesc ajutor 
de stat. Beneficiarii măsurilor de sprijin care 
au atins intensitatea maxim admisă a aju
torului de stat fac parte din categoria între
prinderilor mici și mijlocii, active și în 
județul Hunedoara. (C.P.)

i

Deva (S.B.) - în municipiul 
Deva nu este organizată, în 
acest an, nici o manifestare 
de genul „revelion în stradă”. 
Se pare că ideea edililor 
urbei, avută în urmă cu un 
an, nu s-a bucurat de succes. 
Nici „Revelionul tineretului” 
nu s-a anunțat până astăzi. în 
municipiul Brad, însă, Reve
lionul 2006, în care primarul 
Florin Cazacu va ciocni cu 
cei care l-au ales, dar mai 
ales cu tinerii care vor ieși la 
miez de noapte în stradă, se 
sărbătorește.

Serbarea va debuta la ora 
21.00 cu un spectacol de diver

Autoturisme Dacia Logan pentru poliție
■ Autoturismele vor fi 
predate, în regim de 
comodat, polițiilor din 
Valea Jiului.

Deținuții minori la patinaj
Deva (M.S.) - Deținuții minori din Peni

tenciarul Deva au fost scoși ieri din unii 
tate și aduși Ia Patinoarul din municipiu, 
unde au patinat aproape o oră sub suprave
gherea agenților îmbrăcați în ținute civile. 
Acțiunea, o premieră pentru Penitenciarul 
Deva, face parte din programul de activități 
sportive organizate pentru deținuți, a 
declarat direotoiad instituției, inspector-șef- 
principal Emanoil Bota. La Patinoarul din 
Deva au fost prezenți toți cei 16 minori 
aflați în custodia închisorii. Deținuții au 
vârste cuprinse între 14 și 18 ani și au fost 
condamnați definitiv pentru furt sau 
tâlhăria „încercăm să le asigurăm condiții 
mai bune, pentru că ei sunt, totuși, niște 
copii. Am văzut o mare bucurie pe fețele 
lor”, spunea directorul Penitenciarului 
Deva. în programul de acțiuni pe anul 
viitor, pregătit pentru deținuții minori din , 
Penitenciarul Deva, vor fi incluse și vizite 
la muzeele din Deva și Brad, dar și la 
Castelul Corvineștilor din Hunedoara.

Deva (M.S.) - Polițiile din 
orașele Văii Jiului vor fi 
dotate cu șase autoturisme 
Dacia Logan, ce vor fi cum
părate de Consiliul Județean 
(CJ) Hunedoara din bugetul pe 
anul viitor. Decizia a fost 
luată ținându-se cont de 
gradul ridicat al infracțio- 
nalității din zona Văii Jiului, 
se arată într-o hotărâre a CJ 
Hunedoara, adoptată în cadrul 
ședinței de ieri. Autoturismele 
Dacia Logan vor fi achizițio
nate în sistem leasing și vor 
fi predate, în regim de como
dat, Inspectoratului de Poliție 
al Județului Hunedoara, ca 
parte din programul comun 
„Pentru comunitate, împreună 
cu cetățenii 2006-2007”.

Showroom auto, la Deva

La patinoar (Foto: T. Mânu)

Caricaturi de l rviu Stănrlă
.......... .. ....... . ...............................................................

Deva (C.P.) - în municipiul 
reședință de județ a fost des
chis, ieri, un showroom Sko
da. Proprietarii estimează că 
anul viitor aici se vor vinde 
circa 200 de mașini purtând 
marca Skoda.

Investițiile vor continua pe 
parcursul anilor viitori. La 
mijlocul lunii ianuarie 2006 va 
fi dat în folosință, în Deva, un 
service autorizat, iar în anul 
2007 va fi inaugurat, tot la 
Deva, într-o locație de pe 
Calea Zarandului, un show
room corporate. în cadrul 
acestui viitor complex se vor 
îmbina procesul de vânzare cu 
serviciile post-vânzare.

Nu m-am prea uitat 
la televizor de 

sărbători pentru că 
am fost la serviciu. 
Ceea ce am prins și 
am văzut mă face să 
cred că programele au 
fost în acest an ceva 
mai bune decât anul 
trecut.
Adrian CArAban,
Deva 

tisment. Apoi va urma un 
recital susținut de solista de 
muzică ușoară Ana Maria - 
laureată a festivalului de la 
Mamaia. în finalul acestuia, 
la ora 0.00 vor fi lansate arti
ficii iar de la ora 0.20 se vor 
derula recitalurile formației 
Creem și al solistului de mu
zică populară Vasile Conea. 
Tot programul, pe parcursul 
căruia se va servi gratuit vin 
fiert, va fi urmat de o dis
cotecă în aer liber. Revelion 
în stradă cu vin fiert, cântece, 
voie bună și artificii este 
organizat și în municipiul 
Orăștie.

Programul se referă la 
creșterea eficienței serviciului 
polițienesc și la întărirea 
ordinii și liniștii publice în 
localitățile județului Hune

Consiliul Județean va cumpăra mașini polițiștilor (Foto t Manor

Taxe la cultură în 2006

Prețul mașinilor Skoda variază 
între 8700 și 35000 euro

IAn general pro
gramele tv au fost 

cam slăbuțe pe TVR 
iar la televiziunile 
private sunt sub orice 
critică. în afară de 
femei dezbrăcate și 
oameni care vorbesc 
vulgar nu am văzut 
nimic!
Marinela Moldoveanu, 
Deva

Emisiunile de la 
televizor au fost 

aiurea de tot. Pentru 
că a fost sărbătoarea 
Crăciunului pot 
spune că cel mai fru
mos program de 
colinde a fost cel al 
prietenilor mei și a 
fost live!
Ioana Trocan, 
Deva

Am stat acasă de 
Crăciun. Chiar m- 

am uitat la televizor. 
Mi-au plăcut pro
gramele dar cel mai 
mult mi-a plăcut că 
au dat filme de 
Crăciun. Pe acestea 
le-am urmărit cu 
plăcere.
Carmen Adumitroaie, 
Deva

Revelion în aer liber , (Foto: Traian Mânu)

doara, a declarat președintele 
CJ Hunedoara, Mircea Moloț. 
GJ Hunedoara a mai cum
părat, în acest an, 8 autotu
risme Dacia Solenza, pe care

Hunedoara (S.B.) - înce
pând din ianuarie 2006, sala 
mare a Casei de Cultură 
din municipiul Hunedoara 
poate fi închiriată cu 300 lei 
RON/oră, iar sala mică cu 
150 lei/oră. Taxele perce
pute la Castelul Corvinilor 
din Hunedoara au fost și ele 
modificate. Taxa de vizitare 
a castelului va fi de 2 lei 
pentru elevi, studenți și mi
litari și de 4 lei pentru 
adulți. Odată intrați în 
incintă pentru grupuri de 
vizitatori este necesară achi
tarea unei taxe de ghidaj. 

le-a pus, gratuit, la dispoziția 
poliției hunedorene, care su
portă numai costurile gene
rate de consumul de carbu
ranți și întreținere.

Un grup mai mic de 20 per
soane va achita 10 lei, iar 
unul mai mare de 20 de per
soane va plăti o taxă de ghi
daj specializat în valoare de 
20 de lei.

Taxa de parcare a unui 
autovehicul în incinta mo
numentului vă fi de 1 leu, 
iar taxa pentru acces în bi
blioteca castelului va fi de 
2,5 lei. Pentru fotografiere 
se va achita o taxă de 5 
lei/aparat, taxa video va fi 
de 10 lei/aparat, iar taxa de 
filmare a fost fixată la 400 
de lei/oră. 5

Cred că programul 
de la televizor a 

fost destul de frumos 
în acest an. De Reve
lion voi sta tot acasă, 
mă voi uita la televi
zor, și sper să nu fiu* 
dezamăgit pentru că 
bani pentru altceva 
nu sunt.
Marius HAncilA, 
Deva
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1170 — Thomas Becket, arhiepiscop de Canterbury, este 
ucis din ordinul regelui Henric II.

1922 - Constituirea Uniunii Republicilor Socialiste Sovie
tice (URSS) formată inițial din Rusia, 
Bieforusia, Ucraina și Federația Trans
caucaziană.

1926 - A murit scriitorul Rainer Marta 
Rilke (n. 1875).

1938 - S-a născut actorul american Jon
Voight (foto) („Midnight Cowboy").

1989 - Vaclav Havel este ales președinte al Cehoslovaciei.

1997 - A murit pictorul Corneliu Baba, membru al Aca
demiei Române (n. 1906).

1933 - Primul-ministru I. G. Duca este asasinat de către 
un comando legionar pe peronul gării din Sinaia.

ț-

Prognoza meteo pentru astăzi:
Cer mai mult noros. Precipitații sub 

formă de ploaie și ninsoare. Maxima va fi 
de 4°C, iar minima de -2°C.

Prognoza pentru două zile:
Vineri. Cer noros. Posibile precipitații 

sub formă de ninsoare. Maxima va fi de 
4°C, iar minima de -4°C.

Sâmbătă. Cer partial senin. Vreme în 
curs de răcire. Temperatura maximă: -2°C. 
Minima va fi da circa -5°C.
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Anunți 
vfSrșitul

Calendar Creștin-Ortodox
Sfinții 14.000 de prunci uciși de Irod; Cuv. Marcel (Harți)

Calendar Romano-Catolic_____  ____________
Sfântul Sfințit Thomas-Becket episcopul

Calendar Greco-Catolic _ __________________
Sfinții copii uciși de Irod; Sf. Marcel

Întreruperi ap&, raz, curent

twut vnu
Soluția integrantei din numărul 
precedent: C - C - AF - POLUL- 
NORD - NIGI - MAR - IGLU - CAP
- EA - BUTAȘ - OL - ALB - Rl - 
ANTA - JEB - ATE - NEA - E - C
- PLAT - RR - ELAN - ATEI - AS
- ANINA - OPAIȚ - OTEL - ONO
RA - IRIS

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă' 2122&5
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227051
Informații CFR 21275S
Urgențe 112
Porno ieri 981
Jandarmerie 956
Poliție ‘ — 955
O.J.P.C. TO 214971
Deranjamente lift 235090
■Direcția Sanitar-Veter. 221145

HOROSCOP
J>J?J.iiJiL.LLLL...'.

Berbec

------ .’--------------------■------------- :---------------«.------ C.------- .

După-amiază 
tisfacții pe p 
care vă propi

Taur

plecați într-o călătorie în care aveți mari sa- 
lan social și financiar. întâlniți o persoană 
ine o colaborare.

La serviciu au 
manifeste ne 
mandăm să r

yXyX. Gemeni
\A. Pi Sunteți nevo 

partenerul de

loc schimbări neașteptate. Este posibil să se 
‘mulțumirile acumulate în timp. Vă reco- 
u semnați liste de adeziuni.

t să faceți cheltuieli neprevăzute, cu care 
viață nu este de acord. Este posibil chiar să

RaC
Dimineață pr 
agitat. Mai t< 
împreună cu

Leu
Este moment 
locul de munc

miți o veste despre o moștenire și deveniți 
ârziu vă pregătiți să plecați într-o călătorie 
ntreaga familie.

ui să vă folosiți inspirația și creativitatea la 
ă sau în afaceri. Țineți cont de sfaturile unei

Zi bună pentr 
rial. Profitați

u realizări importante pe plan social și mate
rie ocaziile care apar, pentru că aveți șanse

Balanță
A S-ar putea să 

că sunteți str 
mul, altfel pu

întâmpinați dificultăți la serviciu, din cauză 
esat de problemele bănești. Păstrați-vă cal- 
feți avea probleme.

Scarpton
"TWC Simțiți nevoia 

încercați, est 
nimicuri inutil

ZA
Veți face o sc 
găsiți alt loc

să faceți ceva deosebit, să ieșiți din șabloane, 
a mai bipe decât să vă pierdeți timpul cu 
el

timbare importantă pe plan profesional: fie 
de muncă, fie sunteți avansat. Oricum, 

viață nu este mulțumit.

Capricorn
Aflați o veste 

• ' '1 sunteți nevoit
să plecați într-

Vărsător

rea cu privire la o persoană cunoscută și 
să vă schimbați programul. S-ar putea chiar 
o călătorie.

în prima parte 
o întâlnire cu ț 
treburi deoda

; Pești

a zilei aveți o stare.confuză la serviciu și la 
irietenii. Vă sfătuim să nu începeți mai multe - 
fă.

0 rudă aprop
Cheltuielile pe

ată vă invită la o petrecere în ultima clipă, 
care sunteți nevoit să le faceți vă depășesc

și trebuie să vâ împrumutați.

Energie electrică__________ ____
Furnizarea energiei electrice, in Deva, va fi sistată, astăzi, 
între orele
9.00-10.00 pe: StFăziie Mărăști, Mărăș ti, Pescărușului, 
Vânătorilor, bl. A2. A1/5, P6, la Căminele Condor 1 și 
2, Sala Sporturilor, blocul ANL cu cantina.

Gaz metan___________ _ ______________________
Astăzi nu se întrerupe furnizarea gazului metan.

Apă____________________
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea apei.

Salată boeuf
Ingrediente: 1/2 kg carne de vită, 1 kg 

morcovi, 1/2 kg pătrunjel, 1 kg cartofi, 300 
g mazăre, 1/2 kg castraveți murați, 250 g 
maioneză, sare, piper.

Mod de preparare: Se fierb toate ingredi
entele împreună (legumele) având grijă să 
fie făcuti cartofii care se fierb cel mai greu. 
Se fierbe separat carnea de vită (deoarece 
necesită mai mult timp). Se taie cartofii 
cubulete, pătrunjelul, castraveții și morcovii 
și se amestecă împreună cu carnea de vită 
tăiată și ea cubulețe. Se potrivește la gust 
de sare și piper, iar apoi se adaugă 
maioneza. Se amestecă toate ingredientele 
și se pun pe platou. Se ornează cu castraveți 
murați și morcovi fierți.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

7:00 Jurnal TVR Sport
Meteo

730 Euro-dispecer 
7gf Aventunle cățelușului 

Snobs
Isabel, în căutarea 

“iubirii 
8:55 Maeștrii 

gusturilor 
930 Teleshopping 

10:00 Festivalwde 
arc Monte Carto, 
ediția a 29-a (r) 

11:00 Mic, da' volnic (r) 
1130 Tezaur 

folcloric (r) 
1225 Euro-dipecer 
1230 Retrospectiva sportivă 

2005 (II) (r) 
1330 Desene animate: Club 

rn Disney 
14:00 Jurnal TVR Sport

Meteo 
1430 Teleshopping 
15:00 ...Sedlex 
1530 Akzente Emisiune în 

limba germană 
16:55 Circul Massimo (I) 
17:55 Retrospectiva sportivă 

2005 (IV)
18:50 Tragerile Joker și Loto 

5/40 
19:00 Jurnalul TVR '

20:15 Poveste din Cartierul 
«C|de Vest (muzical, SUA, 

1961) Cu: Richard 
Beymer, Natalie Wood. 
Două bande rivale. 
Jets și Sharks, sunt 
într-un permanent con
flict Înarmați cu pum
nale, pistoale arti
zanale și pietre, cele 
două bande luptă pen
tru supremație, terito
riu și respect.

2335 Jurnal TVR Sport 
Meteo

2335 Teatru de balet ,Elf- 
man* din Sankt 
Petersburg: Giselle 
rouge

1:15 Retrospectiva sportivă 
2005 (IV) (r) 

umaluITVR
ă Pe urmele adevărului 
(polițist Franța, 2000) 

455Meștrii
gusturilor (r) 

530 ...Sed tex! 
535 Destine secrete

730 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore 7 

930 Omul care aduce

9:15 Tânăr și neliniștit (r) 
1030 Pericol la pătrat (come- 

die, SUA 2000)
1230 Bucătăria lui Radu (r) 

arate Kid (dramă, 
“SUA 1984, r) 

1530Tuești, tucâștigil 
Iftt ânăr șl neliniștit u: 
“Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Melody Thomas Scott 

1730 Un bacșiș de două mi
lioane de dolari (come- 

T»3die romantică, SUA 
1994) Cu: Nicolas 
Cage, Bridget Fonda, 
Rosie Perez. Un bilet de 
loterie câștigător și o 
promisiune schimbă 
complet viața a trei 
newyorkezi obișnuiți. 
Chanie cumpără un 
bilet de loterie pentru 
soția lui și intră Intr-o 
braserie ca să-și ia 
prânzul.

1930 Știrile ProTV

20:15 Academia de polllie 5
(3(comedie, SUA 1988) 

22:15 Dispariția (thriller, 
» QSUA 1993) Cu: Jeff 

Bridges, Kiefer Suther
land, Nancy Travis. 
Dorința de a ști este o 
trăsătură caracteristică 
minții umane, chiar și 
atunci când ceea ce 
știi îți poate cauza 
durere. 0 scrisoare 
care conține vești bune 
sau rele, un diagnostic 
medical care îți poate 
aduce la cunoștință 
sentința la moarte, dis
pariția unei persoane 
iubite în împrejurări 
care vor lăsa pentru 
totdeauna îndoieli în 
mintea familiei și pri
etenilor...

030 Un bacșiș de două 
*3 milioane de dolari 

(comedie romantică)

6:30 în gura presei
7.-00 Observator.

Sport
830 Condiția

▼ H umană (dramă, SUA 
1991) 1

10:00 în gura 
presei (r)

1030 Concurs 
interactiv

12:15 Dădaca 
1330 Observator 

cu Simona 
Gherghe

1345 Ziua judecății. 
Emisiune de divertis
ment (r)

15:15 Vlvere - A trăi cu pasi-
Eriune

1630 Observator 
1645 Anastasia 
17:45 9595-Te învață

ce să fad. Cu dr. Cris

0730 Maria Bonita (film seri
al, r) 0830 Aventurile lui 
Shirley Holmes (film serial) 
0930 Rebelii (film serial, r) 
1030 Tonomatul DP 2 11:50 
Ultimul spiriduș (aventuri, 
SUA, 1998) 14:00 Desene 
animate 1430 Aventurile lui 
Shirley Holmes (film serial) 
1530 împreună în Europa 
16:00 Jurnalul TVR 1630 Tri
buna partidelor parlamentare 
17:00 Moștenitoarea (film 
serial) 18:00 Jurnalul 
Euronews 1830 Cronica unei 
veri 19:00 Sandokan, tigrul 
Malaeziei (film serial) 20:05 
Trăsniții din Queens (film seri
al) 20:35 Verdict: Crimă I (s) 
2130 Jurnalul TVR 22:00 Jur
nalul Euronews pentru Româ
nia 22:15 Fetele din Piața 
Spaniei (dramă, Italia, 1997). 
Partea a cincea

0630 Bandiții (r) 0830 Trupul 
dorit (s, r) 1130 Să iubești din 
nou (s) 12:00 înger rebel (s) 
14:00 Legături de familie (s) 
15:15 Bandiții (s) 1720 Rețeta 
de Acasă 17:30 Poveștiri 
adevărate 18:25 Vremea de 
Acasă 1830 împotriva des
tinului (s) 20:30 Lacrimi de 
iubire (s) 2130 Trupul dorit (s) 
Cu: Andrâs Garda, Mario 
Cimarro, Lorena Rojas, Martin 
Karpan, Vanessa Villela, Ana 
Silvetti 2330 Poveștiri 
adevărate (r) 0030 Lacrimi de 
iubire (r) 0130 Lori (r) 03:00 
Legături de familie (r)

0630-07.00 Observator Deva
(r)
16.30-16.45 Știri locale în 
direct

0830-10.00 Reluarea emisi
unii din ziua precedentă 
1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva
18.45-20.00 Emisiuni informa
tive

tian Andrei
18:55 Știrile 

sportive
19:00 Observator 

cu Alessandra 
Stolcescu șl Ludan 
Mândruță. Sport. 
Meteo

i
i
i

i

1i
■i
i

20!15 Revanșa starurilor
' Divertisment cu Pepe 

2330 Observator 
030 Campionii (acțiune, 

□SUA, 1998) Cu: Louis 
Mandylor, Ken Sham
rock. William Rockman
este campion la Ternii-, 
nai Combat, însă după 
ce a omorât pe cineva 
din greșeală în timpul 
unui antrenament se 
hotărăște să se 
retragă. După ciiL 
luptele Terminal Com-

î
I 
t 

retragă. După cinci ani, î 
luptele Terminal Corn- ' 
bat sunt interzise de ; 
către guvern și ajung > 
să se desfășoare în ile-! 

, galitate.
230 Concurs

Interactiv 
330 Observator 
4.00 9595-te învață ce să '

i
1

I 
i 
1

Iad
A tril cu

(r)

0730 Programul de știri N24 
07:30 Revista presei 09:00 
Banca amintirilor (s) 1030 A 
treia Planetă de la Soare (s) 
1030 Totul despre casa mea
(r) 1230 Teleshopping 1330 
Ochi negri (r) 14:00 Jurnalul 
de prânz 14:30 țara Iu' 
Papură Vouă 15:00 Black 
Adder (s, r) 1630 Ochi negri
(s) 17:30 Naționala de bere 
1830 Jurnalul de seară 1945 
Țara Iu' Papură Vouă 20:00 
Cuscrele (s) 2130 Las Vegas: 
Banii sau viața (s) 2230 Black 
Adder (s)

I
1

i 
f

I

10:15 Lumea PRO Cinema (r) 
10:50 Descoperă România 
11:20 Instincte criminale 2 
(suspans, Canada, 2002, r) 
14:45 Echipa de elită (s, r) 
17:00 Agentul Smart se 
întoarce (comedie, SUA, 
1980) 19:00 Doctorul de 
suflete (s) 20:00 Terra 2 (s) 
2230 Povestea pianistului 
numit 1900 (dramă, Italia, 
1999) Cu: Tim Roth, Pruitt 
Taylor Vlnce.0030 Lumea Pro; 
Cinema

0840 Călătorii în lumi para
lele (s) 0940 Sunset Beach (s) 
10:40 Oamenii vorbesc 1130 
Tele RON 1230 Teleshopping 
13:00 Garito (I) 14:10 
Teleshopping 1445 Garito (II) 
16:05 Dragoste și putere 
1645 Oamenii vorbesc 1725 
Trăsniți în N.A.T.O. 18:00 
Focus Prezintă: Magda Vasi- 
liu 1930 Camera de râs 1930 
Da sau nu 20:00 Mereu pri
eteni 2130 Farsele lui Jugaru 
22:00 Trăsniți în N.A.T.O. 
22:30 Focul plus 23:30 Da 
sau nu (r) 00:00 Călătorii în 
lumi paralele 0130 Focus (r)

06:50 Trezirea la realitate 
1030 Realitatea de la 10:00 
11:00 Deschide lumea I (r) 
11:30 Realitatea bursieră 
11:45 Ziarul Realității 13:15 
Deschide lumea (r) 15:15 
Realitatea medicală 16:00 
Realitatea de la 16:00 17:15 
Orașele României 1745 Edi
torii Realității 1845 Realitatea 
zilei 20:1510 pentru România 
- Oameni de afaceri 21:00 
Realitatea de la 21:00 22:00 
Realitatea de la ora 22:00 
22.15 10 pentru România - 
Miniștri 2330 Realitatea de la 
23:00 23:15 Retrospectiva 
anului 2005: Lucruri bune de 
peste an

B1TV
0730 Viața dimineața 09:00 
Verissimo 1030 Lumea 
cărților 10:50 Calendar ecu
menic 1130 Ne privește 1230 
Fan X 12:30 Teleshopping 
13:05 Marș forțat 14:00 
Teleshopping 1435 Automo
tor 1530 Teleshopping 1535 
Nașul (r) 1730 Cuplul conju
gal - Ori la bal, ori la spital 
1830 Film artistic românesc 
20:00 Bărbați de onoare 
(dramă, SUA 2000) 2245 Știri 
23:00 Cuplul conjugal - Ori la 
bal, ori la spital 0030 Bărbați 
de onoare (dramă, SUA 2000, 
r) Cu: Robert De Niro, Cuba 
Gooding Jr.

07:00 Vânătorii de mituri 
08:00 Confruntări cu fiare 
vechi 09:00 Brainiac 10:00 
Natura în stare brută 11:00 
Natura dezlănțuită 12:00 
Motociclete americane 1330 
Vânătorii de mituri 1430 Con
fruntări cu fiare vechi 15:00 
Brainiac 1630 Curse cu fiare 
vechi 17:00 Curse 18:00 
Alegeți cele mai bune pro
grame din 2005 0030 Moto
ciclete americane: O sculă de 
motocicletă 01:00 Curse și 
fiare vechi 02:00 Mașini 
extreme: Megamașini 03:00 
Detectivi criminaliști: încredere 
înșelată 0430 Natura în stare 
brută: Esența mișcărilor
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FARMACII OK SER VICIU
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HUNEDOARA
Farmacia .Energofarm", non stop, str. George Enescu, 
nr. 14. ©-> 717659.
Farmada »Gi en Line8, non-stop, Bd. Republicii, nr.
8.©— 748199.
DEW
Farmada .oalla Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 
©- 231515.
Farmacia nr.1 .Remedia", non-stop, Piața Victoriei, nr. 
29. <t>—► 211616, 224488. ______
FarmaEh .iScomi - MamnltK II", str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ©-* 211949.
ORÂȘTIE

Farmacia .Ores", sâmbătă, orele 8 - 20; duminică, 
ocale 8-14, str. IS. Bălcescu, nr. 7. ©-» 240976. 
PETROȘANI
Farmada .Piață", non-stop, str. Avram lancu, nr. 5 
BRAD
Farmacia .Remedia*, sâmbătă și duminică, orele 9 -
13, str. Avram lancu, nr. 48. ©■*» 612887.

------- -

In Filipine, mii 

de persoane, în 
majoritate femei 
și copii, produc 
artificii. în ciuda 
riscului de into
xicații la care se 
expun, oamenii 
nu renunță la a 
manufactura 
aceste produse, 
care de sărbători 
le aduc 
profituri destul 
de bune.

(Foto: EPA)

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.

3i oecempne - program normai ge meru
1, 2 Ianuaite - închis'

Programul agențiilor CFR
) S * * J iJ J J'.t J ta ta ta ta tata ta ta ta ta ta ta ta'ta ta ta ta- ta ta ta

31 decembrie - vor fi. deschise agențiile care în mod nor
mal au program de lucru sâmbăta _____________________
2 ianuarie - agențiile vor fi deschise între orele 9-14 
Notă: în zilele de 31 decembrie și 1, 2 ianuarie 2006, o 
serie de trenuri intercity, rapide, accelerate și personale 
nu vor circula.

ta tata tata ta'ta ta tata ta ta'ta ta ta’ta ta tata ta tata tata ta ta ta tata ta tatatatata ta ta ta ta'ta ta ta'ta ta ta ta ta ta ta ta tata ta

Amenzi
■ încheierea polițelor 
RCA este obligatorie, 
iar Guvernul a majorat 
amenzile.

Lavinia Lucaciu 
lavinla.lucaciugiinfoniiniedia.ro

Devă - Amenzile practicate 
pentru neasigurati se vor 
situa în 2006 între 30 și 50 
milioane ROL. Amenda apare 
și dacă nu este efectuată 
inspecția tehnică periodică. 
După împlinirea a 90 de zile 
de la expirarea poliței RCA 
sau de la expirarea inspecției 
tehnice periodice, se sus
pendă talonul de înmatricu
lare al autovehiculului.

Din 2006, societățile de asi
gurări vor fi obligate să pună 
la dispoziția Politiei Rutiere, 
situația șoferilor care au 
făcut asigurări. Firmele asi
gurătoare care nu vor furniza

pentru neplata RCA

Șoferii au nevoie de asigurarea RCA

datele necesare evidentei vor 
fi sancționate cu suspendarea 
dreptului de a mai încheia 
polite RCA pentru o perioa
da de șase luni.

Mici avantaje
Din 1 aprilie 2006, șoferii 

care nu au reînnoit RCA sau 
care nu au efectuat inspecția

tehnică periodică, riscă sus
pendarea certificatului de 
înmatriculare în termen de 90 
de zile de la expirarea 
inspecției. Decizia Guvernului 
vine ca urmare a constatării 
oficialilor europeni că doar 
75% din mașinile înmatricu
late în România sunt asigu
rate, fată de 90% cât sunt în

(Foto: arhivă)

UE. Persoanele fizice pensio
nate beneficiază de o reducere 
de 20% a primelor de asigu
rare, iar persoanele cu defb 
ciente locomotorii, deținătoare 
de autoturisme adaptate infir
mității lor, inclusiv cele pri
mite de acestea în folosință, 
beneficiază de o reducere cu 
50% a primelor de asigurare.

- DN7 - Vețel - Ilia - Zam;
- DN7 - Simeria Veche - Orăștie;
- Deva: B-dui Decebal, Str. M. Eminescu și Calea Zaran- 
dului.

CURS VALUTAR RNR - 29.12.8005
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1 dolar 3,0956 lei
1 euro 3,6878 lei
1 gr. aur 50,6865 lei j

Ștergerea datoriilor miniere

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.

7 1 9 5
8 3 4 1

6 4
8 6 1 3 7

7 9 8 2
9 3 4

1 5 2 6
5 4 1

6 7 2 1 5
Rezolvarea grilei publicată ieri

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

■ Datoriile bugetare 
de aproape 100 mili
oane euro ale unităților 
miniere sunt anulate.

Clara Păs_______________________
clara.pas@informmedia.ro

București - Datoriile buge
tare acumulate în cursul aces
tui an de principalele unități 
miniere vor fi anulate în limi
ta unui plafon de 353,1 mii. lei 
noi, în schimbul subvențiilor 
insuficiente alocate în 2605. 
Ministrul de resort a semnat 
deja un proiect de hotărâre 
prin care obligațiile aferente 
perioadei 1 ianuarie - 31 de
cembrie 2005, datorate și nea
chitate de 12 companii și soci
etăți miniere, se scutesc la 
plată în limita plafonului

total menționat, ca o com
pletare a subvențiilor acor
date de la bugetul de stat pen
tru acoperirea diferentelor 
dintre costul de producție și 
tariful reglementat.
Lista beneficiarilor

Pe lista unităților care vor 
beneficia de această măsură 
au fost incluse Minvest Deva, 
Remin Baia Mare, Cărbune 
Ploiești, Cuprumin Abrud, 
Băita Ștei, Moldomin Moldo
va Nouă, Minbucovina Vatra 
Dornei, SN Lignitului Oltenia 
Tg. Jiu, CN Huila Petroșani, 
CN a Uraniului, SC Minieră 
Banat Anina și SN a Sării. 
Sumele scutite la plată vor fi 
stabilite pe baza obligațiilor 
înregistrate în evidentele con
tabile ale societăților și 
declarate la autoritățile fis
cale, urmând să fie regula-

Sucursala Minieră Brad (Foto: co
rizate până la închiderea 
exercițiului financiar-con- 
tabil, respectiv până la 
depunerea situațiilor finan
ciare anuale. Pentru aceste 
sume, în 2005 nu se vor cal
cula dobânzi și penalități de 
întârziere.

Interconexiune
Deva (L.L.) - 12 mi

lioane euro este valoarea 
contractului semnat de 
români cu Ungaria în 
vederea execuției con
strucției unei noi linii 
electrice de interconexi
une cu Ungaria. Se vor 
realiza 93 km de pe teri
toriul românesc ai liniei 
de 400 kV Oradea-Bekesc- 
saba, finanțarea fiind 
asigurată printr-un cre
dit BERD, obținut fără 
garanții de stat, la care 
se adaugă surse proprii 
ale firmei române. 
Aceasta și firma similară 
din Ungaria au semnat 
în luna mai un acord 
pentru construcția noii 
linii de interconexiune, 
iar termenul de finali
zare este martie 2008.

Protecție
București (L.L.) - Angaja

torii vor fi obligati să asi
gure protecția angajatilor fată 
de produsele care conțin 
azbest, precum și fată de 
vibrații, considerându-se că 
acești doi factori pot pericli
ta sănătatea și securitatea 
muncitorilor. HG care asigură 
protecția sănătății lucrăto
rilor fată de riscurile cauzate 
de expunerea la azbest preia 
integral prevederile direc
tivelor europene în domeniu, 
amintindu-se că statele mem
bre ale UE au luat măsuri 
stricte cu privire la acest 
material (utilizat în con
strucții și în procese indus
triale), mergând până la 
interzicerea sa din cauza 
riscurilor pentru sănătate pe 
care le prezintă inhalarea 
fibrelor sale foarte fine.

FII INSPIRAT, ALEGE să lucrezi ca referent mar- 

keting-publicitate pentru PRIMUL ANUAR DE 
AFACERI DIN ROMÂNIA. Daca vrei sâ-ti fie apre

ciat profesionalismul, daca ai abilitați de comunicare și 
negociere, daca locuiești în Deva, Hunedoara, Brad, 
Crâștie, 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 firmă

lavinla.lucaciugiinfoniiniedia.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ro
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Lupta prefectului cu directorii
kictit
• Daune. Fostul lider al minerilor, Miron 
Cozma, cerea statului român, într-o cerere 
adresată instanței prin avocat, la 15 februa
rie, daune de 5 milioane de euro pentru fap
tul că a fost eliberat și apoi rearestat, în 
urma revocării decretului privind grațierea 
sa. Daunele nu au fost plătite, Cozma aflân- 
du-se și la această oră în închisoare. (D.l.)

• SAMTID. Lucrările pentru implementarea 
Programului SAMTID au început, după mai 
multe amânări, la sfârșitul lunii august. Pro
gramul, în valoare de peste cinci milioane de 
euro, prevede reabilitarea rețelei de apă din 
municipiile Orăștie și Brad, și din orașele 
Geoagiu, Simeria, Călan și Hațeg, finalizarea 
lucrărilor urmând să aibă loc în 2006. (D.l.)

• Ședințe itinerante. începând cu luna 
octombrie ședințele ordinare ale Consiliului 
Județean Hunedoara se desfășoară, la pro
punerea președintelui Mircea Moloț, în lo
cații diferite. Prima are loc la sala de ședințe 
a Consiliului Local Brad, iar cea din decem
brie la Centrul de Conferințe Brazi. (D.l.)

■ începutul anului a 
fost marcat de încercă
rile de a-i schimba pe 
directorii de instituții.
Daniel I. Iancu
daniel.iancu@informmedia.ro

Deva - Șefii instituțiilor 
deconcentrate din județ, nu
miți în funcții în vremea 
Guvernului Năstase, au aștep
tat cu bagajele făcute timp de 
mai multe luni. Asta deoarece 
Alianța DA a dorit mai întâi 
limpezirea apelor la ministere, 
pentru a vedea ce, unde și 
cum va face schimbările.

„Eventuala schimbare a 
directorilor de instituții nu va 
fi un proces simplu”, de
clarase la acea vreme Dan 
Pricăjan, subprefectul jude
țului Hunedoara, susținut de 
prefectul Cristian Vladu.

Mircia Muntean, contra UDMR

Turiștii care doresc să viziteze Cetatea 
Deva pot ajunge, din data ne 3 iunie, cu tele- 
cabina până în apropierea monumentului 
istorie. Valoarea investiției a fost de 80 de 
miliarde lei. (Foto: Mihai Stan)

■ Deși postul de sub
prefect fusese promis 
UDMR-ului, PNL-ul a 
făcut orice să-l obțină.
Daniel I. Iancu 
daniel-iancu@informniedia.ro

Deva - Primarul Mircia 
Muntean, liderul liberalilor 
hunedoreni, a anunțat chiar 
la începutul lui ianuarie 2005 
că își va da demisia din 
funcția de președinte al orga
nizației județene a PNL. El nu 
s-a considerat mulțumit cu 
atribuirea postului de sub
prefect UDMR-ului, mai ales 
în condițiile în care funcția 
de prefect a revenit unui 
reprezentant al PD, Cristian 
Vladu.

Trei orașe - un primar
Deva (D.L) - Președintele CJ Hunedoara, 

Mircea Moloț, a anunțat, la sfârșitul lunii 
septembrie, că vrea un singur primar la 
alegerile din 2008, pentru Deva, Hunedoara 
și Simeria. CJ a adoptat atunci o hotărâre 
privind elaborarea, în anul 2006, a docu
mentației „Plan de amenajare a teritoriu
lui zonal interorășenesc Deva - Simeria - 
Hunedoara”, urmând ca în bugetul pe anul 
viitor să fie prevăzută și suma necesară 
finanțării acestei inițiative. Practic, se 
dorește constituirea unui cadru comun pen
tru crearea unei zone de oportunitate eco
nomică și socială, cu o amenajare policen- 
trică a teritoriului. „La alegerile din 2008 
sper să fie ales un singur primar pentru 
această conurbație. Nu știm cum se va 
numi, dar așteptăm sugestii și din partea 
cetățenilor, în acest sens urmând a organi
za întâlniri în toate localitățile implicate. 
Era nevoie de un asemenea proiect, pentru 
că UE nu discută, atunci când e vorba de 
investiții importante, cum a fost și cazul 
proiectului ISPA, decât cu mari aglomerări 
urbane”, a spus atunci, Mircea Moloț.

Obligațiuni
Deva (D.I.) - Comisia 

de negociere a Consiliu
lui Județean, constituită 
pentru analizarea ofer
telor în vederea con
tractări unui împrumut 
sau a emiterii de obli
gațiuni, a decis, la 
sfârșitul lunii noimebrie, 
că cea mai avantajoasă 
soluție este cea a obli
gațiunilor. Consilierul 
județean Cost el Avram 
ne-a declarat că, mem
brii Comisiei de nego
ciere, au analizat ofertele 
băncilor. Ulterior, deci
zia comisiei a fost trans
pusă într-o hotărâre a 
Consiliului Județean.

lângă UE, în incinta Parlamentului Euro
pean, fiind primul județ din România care 
are o asemenea inițiativă. Reprezentanții 
județului Ia Bruxelles sunt Bogdan Rogin și 
Ana Dumitrache. (Foto: Daniel I. Iancu)

Miniguvernul
Deva (D.L) - Primarul Mir

cia Muntean, a fost reales pen
tru un nou mandat, în funcția 
de președinte al organizației 
județene Hunedoara a PNL. La 
conferința de alegeri a orga
nizației județene a acestei for
mațiuni politice, desfășurată 
pe 2 octombrie, la Casa de Cul
tură din Deva, practic au fost 
prezenți șapte din cei 24 de 
miniștri. Pe lângă președintele 
PNL, premierul Călin Popescu 
Tăriceanu, lucrările con
ferinței județene a PNL Hune
doara s-au bucurat de 
prezența miniștrilor liberali 
Gheorghe Flutur (agricultură), 
Bogdan Olteanu (relația cu 
Parlamentul), Teodor Atana- 
siu (apărare). în calitate de

1-, -- -----

Prefectul Cristian Vladu și subprefectul Dan Pricăjan (Foto: Sanda Bocaniciu)

.... ...

■ mE

„Totul este etapizat. în 
primul rând așteptăm numi
rea secretarilor de stat și abia 
apoi vom avea în vedere șefii 
de instituții descentralizate, 
însă, în mod sigur, va fi o 
decizie de echipă, a Alianței”, 
a mai spus subprefectul.

Cei vizați de schimbare nu 
s-au lăsat înlocuiți prea ușor,

Primarul Devei declarase la 
un moment dat că, dacă nu va 
fi numit subprefect un mem
bru al PNL, mai precis 
orăștianul Dan Pricăjan, el va 
demisiona din fruntea orga
nizației județene a partidului 
și va rămâne un simplu mem-

Mircia Muntean (Foto: t Mânu)

Aprobarea Programului ISPA
■ Conducerea CJ Hu
nedoara spera ca lucră
rile efective să înceapă 
în toamna lui 2006.
Daniel I. Iancu
daniel.iancu@informmedia.ro

Deva - Apaprod SA Deva a 
primit, la începutul lunii 
noiembrie, o notificare prin 
care se anunța că, în urma 
întrunirii Comitetului de 
Management ISPA, aplicațiile 
ISPA Deva-Hunedoara au fost 
aprobate de către Comisia 
Europeană. în acest fel se 
obținea cel mai mare câștig 
financiar pentru județ din 
ultimii 16 ani. Programul 

la Deva
ticipat vicepremierul Gheor
ghe Pogea și ministrul muncii, 
Gheorghe Barbu (ambii mem
bri PD), împreună cu mi
nistrul delegat pentru comerț, 
Iuliu Winkler (UDMR). Atât 
președintele PNL cât și invi
tații din coaliție au arătat 
atunci că este nevoie de o con
lucrare și de o menținere a 
Alianței PNL-PD, pentru 
realizarea obiectivelor pro
mise electoratului la alegerile 
generale din 2004. „Lucrurile 
care ne unesc sunt mult mai 
multe decât cele care ne 
despart”, spunea vicepremie
rul Pogea, președinte al PD fi
liala Hunedoara, care a aten
ționat că „așteptările cetățe
nilor sunt mari” față de actu- 

vizații refuzând să comenteze. 
Cristian Vladu a purtat, în 
mai multe rânduri, discuții 
cu șefii instituțiilor decon- 
centrate din județ, încercând 
să-i convingă să renunțe de 
bunăvoie la funcțiile deținute.

Deși se aștepta ca până la 
mijlocul lunii aprilie să fie 
organizate concursuri pentru 

bru al PNL. La rândul său, 
Iuliu Winkler, liderul UDMR 
Hunedoara și ministru dele
gat pentru comerț, a spus la 
vremea respectivă că nu 
comentează afirmațiile lui 
Mircia Muntean. „La nivelul 
organizațiilor județene există 
o foarte bună relație între for
mațiunile noastre politice. 
Ceea ce pot să spun în 
momentul actual este că 
UDMR a obținut opt posturi 
de subprefecți”, a spus Win
kler. Mircia a pichetat prac
tic câteva zile sediul Guver
nului, reușind în cele din 
urmă să obțină ceea ce dorea: 
numirea lui Dan Pricăjan în 
funcția de subprefect al 
județului hunedoara. Ironia 
sorții, după nici un an, postul 
a fost depolitizat.

ISPA prevede reabilitarea 
rețelelor de canalizare și 
stațiilor de epurare din mu
nicipiile Deva și Hunedoara, 
iar valoarea lui este de 46,5 
milioane de euro. Documen
tele oficiale pe adresa Con
siliului Județean Hunedoara 
sosind puțin mai târziu. „Noi 
nu am primit încă nimic ofi
cial, însă șansele ca răspun
sul să fie favorabil se apropie 
de 100%”, ne-a spus atunci 
Dorin Păran, vicepreședintele 
CJ responsabil cu derularea 
proiectului.

Pașii următori
„Dacă lucrurile merg bine,, 

următorul pas este pregătirea 
caietelor de sarcini pentru 

aducerea în județ, pentru realizarea diferitelor obiec
tive, a sumei de 200 de miliarde de lei vechi, banii 
provenind din fondul de rezervă al Guvernului. Prin
tre obiective se numără Parcul Industrial Hunedoara, 
Deponeul Ecologic Simeria, șoseaua de centură a 
Hațegului etc. (Foto: Mihai Stan)

toate funcțiile de conducere 
de la instituțiile deconcen- 
trate, lucrurile au mers totuși 
mult mai greu, mulți dintre 
conducătorii instituțiilor res
pective folosindu-se de toate 
mijloacele pentru a amâna 
înlocuirea, Cel care a avut 
totuși ultimul cuvânt a fost 
prefectul.

Pogea, 
vicepremier

Deva (D.L) - Gheorghe 
Pogea, președintele fili
alei județene a PD, a fost 
nominalizat, la sfârșitul 
lunii ianuarie, drept posi
bil succesor al lui 
Adriean Videanu. „Mă 
onorează propunerea, dar 
încă nu s-a discutat des
pre așa ceva”, a spus 
atunci Pogea. în august 
însă, noul vicepremier 
Gheorghe Pogea își pre
lua portofoliul în lipsa 
predecesortțj^'său, Glîe 
orghe SecuîBL Pogea a 
fost desemnjțlh funcția 
de ministru de stat pen
tru coordonarea acti
vităților economice.

organizarea licitațiilor de exe
cuție. Concomitent se va 
încheia memorandumul de 
finanțare dintre Executiv și 
UE, precum și acordul dintre 
Guvernul României și Guver
nul Germaniei, pentru con
tractarea împrumutului de la 
banca de investiții KFV. 
Sperăm ca, după derularea 
tuturor etapelor, în septem
brie 2006, să înceapă efectiv 
lucrările”, ne-a mai declarat 
Dorin Păran.

El a mai precizat tot atun
ci că cota de cofmanțare va Ji 
asigurată de CJ printr-un 
împrumut (5,5 mii. euro) și de 
Guvern (aceeași sumă) din 
Fondul Național Român de 
Preaderare.

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
mailto:daniel-iancu@informniedia.ro
mailto:daniel.iancu@informmedia.ro


Gimnaste cu surplus de kg

• CV impresionant. Dinu Cojocaru, noul 
antrenor al echipei de handbal Cetate Deva, 
a câștigat Campionatul Mondial de tineret 
cu naționala României în 1995 în Brazilia, â 
pus bazele echipei de aur a U. Remin cali
ficând-o în premieră în cupele europene, iar 
în Italia a obținut titlul de vicecampion 
național. (C.M.)

• Decizia FRG. Nicolae Forminte a 
menționat că Biroul Executiv al Federației 
Române de Gimnastică va stabili modalitatea 
de pregătire a gimnastelor din vechiul lot, 
centralizat sau la cluburi. Acestea din urmă 
vor participa la trialuri, unde se va aprecia 
dacă gimnastele sunt capabile să facă parte 
din echipa României. (C.M.)

începe procesul 
Cetate Deva - FR Handbal

Deva (C.M.) - Primul termen al procesu
lui intentat de clubul Cetate Deva Federației 
Române de Handbal a fost stabilit pentru 
data de 5 ianuarie 2006, afirma Marian Mun
tean, președintele clubului devean. Războiul 
dintre Cetate și FRH a demarat în vara aces- 

' P tui an, după ce forul de la București a ne- 
dreptățit clubul devean în cazul celor patru 
jucătoare fugite de la Cetate la Oltchim Rm. 
Vâlcea și HCM Roman. Atunci, Cetate a soli
citat FRH să impună jucătoarelor să-și res
pecte contractele de joc pe care le semnase
ră cu Deva, îqg^ Federația a făcut jocul Olt- 
chimului, susțmând că fostele handbaliste de 
la U. Remin nu au fost transferate la Cetate 
după fuziunea dintre cele două cluburi. 
„Sper ca justiția să facă dreptate și să sanc
ționeze conform legii matrapazlâcurile celor 
din FRH”, afirma, ieri, Muntean.

■ Componentele lotu
lui olimpic feminin al 
României au probleme 
cu greutatea.
ClPRIAN MARINUȚ

ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Nici noul lot olim
pic de gimnastică feminină, 
condus de Nicolae Forminte, 
reunit, marți la Deva, nu sca
pă de tradiționalele probleme 
de greutate cu care s-au con-

Dșa echipei este deschisă peuiru 
toate, ginillastele capahlfe să repre
zinte, d cinste șl onoare, România

Nicolae Forminte, 
ANTRENOR LOT OLIMPIC DE GIMNASTICĂ 

” ......................w
fruntat și sportivele din lotul 
antrenat de Octavian Belu. 
“Toate gimnastele sunt peste 
greutatea optimă. Unele au 
tratat acest aspect cu indife
rență și au acumulat, în plus, 
între unu și patru kilograme,

Primul antrenament al gimnastelor din noul lot olimpic (Foto: Mihai stan)

după ce au petrecut acasă 
Sărbătorile de Crăciun”, a a- 
firmat, ieri, antrenorul coor
donator Nicolae Forminte. Pe 
de altă parte, Forminte a a- 
preciat că toate cele 22 de gim
naste au o stare psihică bu
nă, sunt “binedispuse și zâm
bitoare”, aspect constatat la 
primul antrenament în sală.

Jos cu kilogramele
Lotul olimpic feminin de 

gimnastică junioare și se
nioare și-a reluat, ieri, la Cen
trul Olimpic din Deva, pro

gramul de pregătire în sistem 
centralizat, pentru început 
fiind prevăzută o readaptare 
la efort, acumulare de forță și 
revenire la greutatea optimă 
pentru competiții. Primul 
examen serios pentru noul lot 
și noul antrenor coordonator 
va fi Campionatul European 
de Gimnastică de la Voios 
(Grecia), programat în luna 
aprilie. Pentru acest concurs, 
Forminte se bazează în spe
cial pe Sandra Izbașa, Steli- 
ana Nistor și Andreea Mun
tean, cu precizarea că obiec

Schimbare de 
antrenor la Cetate

Nicolae Forminte

tivul
principal este construirea 
unei echipe performantă pen
tru viitoarele competiții. “Ușa 
echipei este deschisă pentru 
toate gimnastele capabile să 
reprezinte, cu cinste și 
onoare, România. Fostele 
componente ale lotului, mai 
în vârstă și mai galonate, vor 
trebui să clarifice foarte exact 
ce intenționează să facă. în 
momentul de față, persoana 
care a spus răspicat că do
rește să continue este Floarea 
Leonida”, a afirmat antreno-

Real Madrid a oferit 
tricouri deținuților

Madrid (MF) - Președintele Florentino Pe
rez a oferit, miercuri, 9000 de tricouri ale 

□ formației Real Madrid, deținuților din cele 
șase penitenciare din zona Madridului în 
care gruparea spaniolă a deschis câte o 
școală sportivă, Informează agenția EFE.

Potrivit sursei citate, Perez s-a prezen
tat, miercuri, la Penitenciarul Alcala-Meco, 
din Madrid, pentru a oferi o parte din tri
couri. „Fotbalul este o metaforă a vieții, 
pentru că prin el cunoaștem triumful, 
înfrângerea, sacrificiul. Important este să 
lupți și să ajungi până la capăt. Toate aces
tea pot fi elemente ale vieții cotidiene și îi 
pot ajuta pe deținuți”, a declarat Perez.

Fundația Real Madrid a deschis școli 
sportive de fotbal și baschet în șase peniten
ciare din zona Madridului, precum și alte 
două în orașele Torredondo și Geana. La 
cursurile de fotbal organizate în aceste școli 
participă 270 de bărbați și 30 de femei, coor
donați de șase antrenori, iar la baschet 
participă 135 de deținuți, pregătiți de 4 
tehnicieni.

■ Dinu Cojocaru îl va 
înlocui pe banca tehni
că pe Dumitru Berbece, 
dat afară de finanțator.
ClPRIAN MaRINUȚ 

ciprian.marinut@inforTnmedia.ro

Deva - Dumitru Berbece a 
stabilit un record negativ, 
fiind îndepărtat de la conduce
rea tehnică a echipei Cetate 
Deva, după doar trei etape de 
campionat, pentru că nu a re
ușit să gestioneze problemele 
disciplinare. în locul tânărului 
tehnician pe banca tehnică a 
echipei devene a fost numit

Dinu Cojocaru, antrenor care 
a mai activat la Deva timp de 
doi ani la U. Remin.

Fără autoritate
Marian Muntean, finanțato

rul clubului Cetate, a spus că 
decizia de a renunța la Ser
viciile lui Berbece a fost de
terminată de lipsa de autori
tate a antrenorului în privin
ța disciplinei. „Nu a luat mă
suri împotriva actelor de in
disciplină din cadrul lotului. 
Am fost obligat șă intervin eu 
pentru a readuce liniștea 
echipei. în urma unei ședințe 
cu jucătoarele și cu antreno
rul, am decis să-l îndepărtez

Handbalistele de la Cetate vor avea un nou antrenor (Foto t Mânu)

de la echipă pentru că nu a 
reușit să controleze situațiile 
delicate”, afirma Muntean.

Cojocaru „recuperatorul”
La scurt timp de la despăr

țirea de Berbece, Muntean a 
bătut palma pentru o colabora
re cu Dinu Cojocaru, antrenor 
care în ultimii trei ani și ju
mătate, după despărțirea de U. 
Remin, a activat în Italia.

„Chiar înainte de anul nou 
vom semna un contract până 
la finalul campionatului, cu 
posibilitate de prelungire pen
tru încă doi ani, dapă lucrurile 
merg bine. Obiectivul noului 
antrenor va fi să încerce să re
cupereze cât mai mult din ce 
s-a irosit până în prezent în 
campionat și să facă o figură 
cât mai frumoasă în Cupa Ro
mâniei”, preciza Muntean.

Vrea performanță
Deva (C.M.) - Noul antre

nor al echipei Cetate, Dinu Co
jocaru, apreciază că lotul de 
jucătoare de care dispune clu
bul devean are potențial pen
tru a obține performanțe. „Le- 
am văzut deja la două antrena
mente și consider că au sufi
ciente calități pentru a progre
sa. Stau bine la capitolul pre
gătirii fizice, au inteligență în 
joc și sunt ambițioase. Din pă
cate, au unele carențe la capi
tolul tehnic și le lipsește disci
plina în joc, însă aceste minu
suri pot fi remediate într-un 
timp destul de scurt”, afirma, 
ieri, Dinu Cojocaru. Tehnicia
nul a plecat, ieri, la București, 
unde urmează a fi premiat, a- 
lături de alți antrenori, pentru 
contribuția pe care a avut-o la 
formarea Steluței Luca, căpita
nul echipei-naționale.

53% Reducere
Preț/ziar pentru abonament lunar

27 bani (2.688 lei vechi)

Preț/ziar pentru abonament anual

22 bani (2.240 lei vechi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
iTTTTTr cel mai complet supliment 

LLI de televiziune.
Reducerea de 53% este valabilă la abonamentul de luni 
până sâmbătă fată de prețul zilnic al ziarului.
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Deva - 231.355; 206.088; Brad - 613.891; Hațeg - 777.759; Slmeria - 218.087 
Hunedoara - 745.599; 745.220; Orâștie - 244.144; Petroșani - 548.891

Economisește cu abonamentul
A

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

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

Abonamente
1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

6,9 lei (69.000 lei vechi) preț/ziar ab. 27 bani (2.688 lei vechi)
19.9 lei (199.000 lei vechi) preț/ziar ab. 26 bani (2.551 lei vechi)
37.9 lei (379.000 lei vechi) preț/ziar ab. 24 bani (2.429 lei vechi)
69.9 lei (699.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.240 lei vechi)

Localitatea

Telefon (opțional)

RECLAMĂ

Numele

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
mailto:ciprian.marinut@inforTnmedia.ro
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• Șahtior în Dubai. Echipa Șahtior Donețk, 
antrenată de Mircea Luceșcu, va efectua un 
stagiu de pregătire în Dubai, între 12 și 20 
ianuarie 2006, ocazie cu care va disputa 4 
meciuri amicale. Delegația echipei Șahtior, la 
care evoluează românii Răzvan Raț, Ciprian 
Marica, Cosmin Bărcăuan și Flavius Stoican, 
va beneficia de facilități de lux. (MF)

• Ofertă. Căpitanul reprezentativei Greciei, 
Theodoros Zagorakis, în vârstă de 34 de ani, 
a primit o ofertă de a face parte din staff-ul 
tehnic al naționalei acestei țări. Zagorakis 
evoluează în prezent la formația Paok 
Salonic, însă a declarat că ar putea să se 
retragă în curând din activitatea de fotbalist. 
(MF)

Mutu regretat 
de Mourinho

Atleta Grit Breuer se retrage
Berlin (MF) - Atleta germană Grit Breuer, 

fostă campioană mondială și europeană, a 
anunțat, ieri, că se retrage din activitate, 
după ce ultimii ani ai carierei sale au fost 
marcați de accidentări repetate și de scan
daluri legate de dopaj. „M-am gândit mult 
în aceste ultime luni și am luat următoarea 
decizie: voi începe o nouă viață după cari
era pe care am avut-o în sport. Capacitatea 
mea fizică a fost diminuată în ultima 
perioadă, din cauza accidentărilor”, a spus 
Breuer, în vârstă de 33 de ani. Grit Breuer, 
o sportivă formată în fostă RDG, a devenit 
campioană europeană în proba de 400 metri 
în 1990 și 1998. Ea a câștigat și titlul de cam
pioană mondială la ștafetă 4x400 metri în 
1997 și pe cel de campioană europeană în 
2002 în aceeași probă. Numele sportivei a 
fost menționat în mod regulat în scan
dalurile legate de dopaj.

■ Antrenorul lui Chel
sea spune că îi pare rău 
că a trebuit să renunțe 
la „Briliant" anul trecut.

București (MF) - Tehni
cianul echipei Chelsea, Jose 
Mourinho, a declarat că îi 
pare rău că a trebuit să 
renunțe la serviciile atacan
tului Adrian Mutu anul tre
cut, când fotbalistul român a 
fost depistat pozitiv și sus
pendat pentru o perioadă de 
șapte luni, informează BBC. 
„A fost un moment foarte 
trist pentru acest băiat. Era 
un jucător bun. Nu era un tip 
rău, astfel că ne-a părut

Olympique Lyon, echipa ideală a Franței
■ Opt jucători ai cam
pioanei din Hexagon 
au fost nominalizați în 
echipa anului 2005.

Paris (MF) - Opt jucători ai 
formației Olympique Lyon, 
care a câștigat, în 2005, pentru 
a patra oară consecutiv cam
pionatul francez, fac parte din 
echipa ideală a anului în 
Franța, anunțată, miercuri, de 
cotidianul L'Equipe, infor
mează AFP. Dintre fotbaliștii 
altor formații din Franța, doar 
fundașul brazilian Vitorino 
Hilton (RC Lens), mijlocașul 
Franck Ribery (Olympique 
Marseille) și atacantul Pedro 
Paule ta (Paris Saint Germâin)

Capello visează la Anglia

Tehnicianul echipei SV Hamburg, 
Thomas Doll, a fost ales de publicația Kic
ker personalitatea anului 2005 în campi
onatul Germaniei. Doll, în vârstă de 39 de 
ani, ocupă funcția de antrenor principal al 
echipei SV Hamburg din octombrie 2004.

(Foto: EPA)

Maradona a refuzat oferta 
de a reveni pe teren

București (MF) - Fostul fotbalist Diego 
Maradona a refuzat oferta de a reveni pe 
teren, primită din partea clubului Excur- 
sionistas, din liga a treia argentiniană, 
informează cotidianul Marca. „Vreau să fie 
clar că eu am 45 de ani și le mulțumesc 
din suflet celor care mi-au făcut oferta. Nu 
îl cunosc nici pe președintele clubului și 
nici alți oficiali de la Excursionistas, cărora 
le mulțumesc, dar am alte lucruri de făcut”, 
a declarat Maradona.

Are alte activități
Diego Maradona a precizat că în prezent 

se gândește doar să petreacă sfârșitul de 
an alături de fiica sa Giannina. „Acum sunt 
implicat în alte activități și îmi merge bine. 
Joc doar în meciuri organizate în scopuri 
caritabile sau atunci când sunt chemat de 
prieteni”, a adăugat fostul fotbalist. 
Președintele clubului Excursionistas, 
Armando Mainolia, declarase anterior că îl 
vrea pe Maradona în echipă indiferent de 
forma fostului jucător. „Cel puțin ca să exe
cute penaltiurile sau loviturile libere. Este 
un vis, dar eu sunt foarte serios și cred că 
nu este o nebunie ceea ce vreau”, afirmase 
Mainolia.

■ Actualul tehnician de 
la Juventus ar vrea să 
antreneze formația 
Manchester United.

București (MF) - Tehni
cianul echipei Juventus Tori
no, Fabio Capello, a declarat 
că dorește să antreneze for
mația Manchester United, 
informează cotidianul The 
Sun.

„Să fiu antrenor al echipei 
Manchester United ar fi un 
vis devenit realitate. Ar fi un 
vis pentru orice tehnician, 
însă eu nu am primit nici o 
ofertă de la oficialii clubului 
Manchester United”, a afir
mat Capello.

Fabio Capello se afla prin
tre opțiunile conducerii 
grupării Manchester United

Fonte la Benfica
Lisabona (MF) - Fun

dașul Jose Fonte, care a 
părăsit gruparea Vitoria 
Setubal, a ajuns la un 
acord cu Bdhfica Lisa
bona, cu care va semna 
un contract pe patru 
sezoane și jumătate, a 
anunțat cotidianul A 
Boia. A Boia menționează 
că, după ce îl va achi
ziționa pe Fonte, Benfica 
l-ar putea împrumuta pe 
jucător la altă grupare 
până la finalul acestui 
sezon. Presa portugheză 
scrie că brazilianul 
Marcelo Moretto de 
Souza, ar putea semna, 
săptămâna viitoare, un 
contract cu Benfica. 

foarte rău, dar am conside
rat că un club ca Chelsea tre
buie să fie asociat doar cu 
lucrurile bune din fotbal. Am 
arătat lumii acest lucru, însă 
a fost un moment trist”, a 
spus Mourinho.

Antrenorul Jose Mourinho 
a precizat că îi pare rău și 
pentru faptul că a părut aro
gant de când a preluat con
ducerea tehnică a echipei 
Chelsea. „Când am venit la 
Chelsea, presa se îndoia de 
calitățile mele, deși câști
gasem Liga Campionilor cu 
FC Porto. Acest lucru m-a 
uimit și îmi pare rău dacă am 
părut arogant”, a precizat 
Mourinho.

preferințele cotidianului L'E
quipe este ocupat de Paul Le 
Guen, care a plecat de la 
Olympique Lyon în luna mai. 
Echipa ideală a anului 2005 în

Franța este următoarea: 
Coupet - Reveillere, Cris, 
Hilton, Abidal - Ribery, Jun- 
inho, M. Diarra, Malouda - 
Pauleta, Carew.

au fost incluși în echipa ide
ală, stabilită conform prefe
rințelor jurnaliștilor de la L'E
quipe. în ceea ce privește pos
tul de antrenor, primul loc în

Câștigarea titlului de patru ori consecutiv a făcut din Olympique Lyon echipa ideală (Foto epa)

în 2002, când Alex Ferguson a 
intenționat să demisioneze. 
„Manchester United este un 
club minunat, cu un antrenor 
extraordinar. în opinia mea, 
Ferguson merită respect ma
xim”, a menționat Capello.

Tehnicianul a precizat că 
este fericit la Juventus Tori
no, echipă la care evoluează 
și Adrian Mutu. „Vreau să

Capello și-ar dori să antreneze și în campionatul Angliei (Foto: epa)

Ronaldinho, erou de desene
■ Starul brazilian a 
semnat un contract pen
tru a deveni personaj de 
benzi desenate.

Rio de Janeiro (MF) - Fot
balistul echipei FC Barcelona, 
Ronaldinho, va deveni, în 
2006, personajul principal al 
unei benzi desenate, el sem
nând deja un contract de 
parteneriat în acest sens cu 
societatea braziliană Mauri
cio de Sousa Producoes, care 
îi aparține desenatorului 
Mauricio de Sousa, infor
mează AFP. Ronaldinho, care 
se află în prezent în Brazilia, 
unde își petrece sărbătorile 
de sfârșit de an alături de 
familia sa, va fi prezent la o

Revirimentul lui Mutu, în tricoul iui Juventus îl determină pe Mou
rinho să regrete despărțirea de atacantul român (Foto epa)

câștig cu Juventus titlul în 
Italia și Liga Campionilor, 
suntem candidați serioși pen
tru ambele. Au existat întot- 
deuna zvonuri privind o even
tuală plecare a mea. Momen
tan, vreau să termin ce am 
început la Juventus”, a spus 
Capello, care nu a exclus, 
însă, posibilitatea de a lucra 
în viitor în Anglia.

conferință de presă ce va avea 
loc miercuri și în cursul 
căreia va fi prezentat partene- 
riatul său cu Mauricio de 
Sousa Producoes. în cei peste 
40 de ani de existență, Mauri
cio de Souca Producoes a cre
at mai mult de 200 de per

Unele acțiuni ale starului brazilian par cu adevărat desprinse din 
benzile desenate (Foto: epa)

Suspendat 
pentru rasism

Roma (MF) - Federația 
Italiană de Hochei pe 
gheață a anunțat exclu
derea pe viață din echipa 
națională a unui jucător 
care a proferat în mod 
repetat insulte rasiste la 
adresa unui adversar din 
Insulele Mauritius, în 
timpul unui meci din 
campionatul Italiei. Jucă
torul exclus pe viață este 
Daniele Vfeggiato (Alle- 
ghe), care l-a insultat în 
timpul partidei respec
tive pe Luca Zandonella. 
Comisia de Disciplină a 
federației urmează să 
decidă dacă măsura de 
excludere a jucătorului 
va fi extinsă și la nivelul 
cluburilor.

sonaje de succes, a produs 
zece lung-metraje, 700.000 de 
DVD-uri și casete video și 
aproximativ 3.000 de produse 
cu marca „Turma da Moni
ca”. Societatea are un site pe 
Internet, lider în categoria 
celor destinate copiilor.
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Vând ap. 2 camere (03)

• decomandate, zona Progresul, G. Enescu, bloc 
3, etaj 1, contorrzări, centrală termică, preț nego
ciabil, persoană fizică- Tel. 0721/047213.
• etaj intermediar zona Decebal, Ulpia, toate 
facilitățile, preț 55.000 euro sau echivalent în lei. 
Tel. 231300,0724/276193.
• etaj 3, decomandate, st 60 mp, gresie, faianță, 
contorizări, balcon, modificări interioare, 
Dorobanți, preț 30.000 euro, tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (Casa Betania)
• etaj 2, decomandate, repartitoare, contorizări, 
boxă, balcon, luliu Maniu, preț 110.000 ron, tel. 
223400, <3741/120722,0721/436384. (Casa Betania)
• zona AL Streiului, semidecomandate, centrală 
termică, termopane, mobilat, ușă metalică, 
acoperit cu izolație italiană, balcon închis, preț 
650 milioane lei, negociabil. Tel. 235208’ 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)

(36519)

• zona Scărișoara, semidecomandate, apome- 
tre, balcon, instalații sanitare noi, acoperit cu 
izolație italiană, preț 720 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 300C 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)
■ zonă 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 Bălcescu Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, conto
rizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc., preț 
1,2 mid., neg., tel, 211587,0745/253662. (Evrika)'

• zona Liliacului, dec., contorizări, ocupabil 
imediat, preț 990 mii., neg., tel. 0745/253662. 
(Evrika)

• zona “rogresuL et. intermediar, dec, multiple 
îmbunătățiri, . contorizări, suprafață mare, 
mobilat, ocupabil imediat, preț 95.000 RON. neg, 
tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• urgent zona AL Streiului, centrală termică, et. 
intermediar, dec, îmbunătățiri, preț 510 mii, 
neg, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• oferim ap. în zone și la preturi diferite, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Gojdu, et. 2, din cărămidă bine întreținut 
preț 850 mii, neg, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• Ocaziei Urgent zona Al. Streiului, decoman
date, hol mare, central, etaj intermediar, cen
trală termică Ocupabil imediat! Preț: 37.000Ron. 
Tel: 211587,0745/253662. (Evrika)

SIMPLY CLEVER <

Sfârșitul anului vine cu vești bune.

Showroom-ul SKODA și-a deschis porțile.AUTOCORD
dealer autontat 5KOOA

• în zonă centrală etaj 3 din 4, contorizări, 
neamenajat, bloc cărămidă liber, exclus credit, 
preț 980 milioane lei. Tel. 0745/640725, 206003. 
(Ag. Mimason)
• foarte urgent în spate la Banca Transilvania 
etaj 2, sdec, baie amenajată contorizări, liber, 
accept credit, preț 650 milioane lei. Tel. 
0745/640725,206003. (Ag. Mimason)
• urgent in zona Sala Sporturilor, modificat ■ 
baie amenajată contorizări. liber, preț 590 
milioane lei, neg. Tel. 0745/159608,206003. (Ag. 
Mimason)
• zona împăratul Traian, etaj 2, sdec, neame
najat, 2 balcoane, 50 mp, contorizări, gaz 2 
focuri, preț 31.000 euro. Tel. 0745/159608,206003. 
(Ag. Mimason)
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SHOWROOM: m n .DEVA

SERVICE. >u Ductwt.wit. naiM DEVA
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credit cadou

Activează între 25 noiembrie și 31 decembrie orice cartelă 
SIM Orange PrePay și primești timp de 1 an în fiecare lună 
2 USD credit cadou. Creditul cadou neconsumat se 
reportează. Pachetele PrePay promoționale îți aduc și un 
CD cadou și 5 tonuri de apel gratuite.
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• zona Magazinului Tineretului, etaj 1, dec., 56 
mp, 2 balcoane, parchet, gresie, faianță, centrală 
termică, preț 1,35 mid. lei. Tel. 0745/253413, 
206003. (Ag. Mimason)
• zona iMhil Dacia, etaj 2, vedere în față, 
parchet, gresie, faianță, amenajat recent, preț 
77.000 lei, se acceptă plata în 2 rate, tel. 0745-
302200,232808. (Fiesta Nora)
• zona Decebal ■ Lido, etaj intermediar, dec., 60 
țnp, termopan, centrală termică, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță, baie și bucătărie mari, 
vedere spre cetate - foarte urgent - preț 130.000 
lei, neg, tel. 0723-251498,232808. (Fiesta Nora)
■ zona Zamfirescu, fără modificări, apometre, 
gaz 2 focuri, parchet, faianță, baie mare, 
ințerfon, vedere spre parc, preț 85.000 lei, neg, 
tel. 0745-302200,232808. (Fiesta Nora)
• zona Decebal, dec, 60 mp, balcon mare, etaj 2, 
fără modificări, parchet, contorizări, ocupabil 
imediat (liber), preț 112.000 lei, ușor neg, tel. 
0723-251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona centrală, dec, bloc tip vilă, loc de 
parcare, balcon mare, termopane, 50 mp, zonă 
liniștită, merită văzut, preț 125.000 lei, tel. 0788- 
165703,0745-302200. (Fiesta Nora)
• zona Bălcescu, dec., 50 mp, balGon mare, bloc 
de cărămidă, parchet, ințerfon, ocupabil imediat, 
preț 95.000 lei, neg, tel. 0723-251498, 232808. 
(Fiesta Nora) ’
• legeni, zona Kogălniceanu - piață, dec, 50 mp, 
balcon mare, cămară, debara, etaj intermediar, 
parchet faianță, ințerfon, ocupabil imediat, se 
acceptă și credit, preț 90.000 lei, negociabil, tel. 
0723-251498,232808. (Fiesta Nora)
• 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 Decebal ■ piața centrală, dec, etaj 1, 
centrală termică, termopan, parchet, gresie, 
faianță, boxă, loc de parcare sigur, apartament, 
pine întreținut, ideal pt. investiție, închiriere, tel. 
0723-251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Asțoria, dec, bloc de cărămidă, balcon 
mare închis, parchet, apometre, gaz 2 focuri, 
ințerfon, vedere spre oraș, ocupabil repede, preț 
75.000 lei neg, tel. 0723-251498, 0745-302200. 
(Fiesta Nora)
O lagent, 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)
• urgent,2 cam, Gojdu, etaj 3, bloc de cărămidă, 
contorizări, repartitoare, parchet, ocupabil 
Imediat, preț 850 mii, neg. Tel. 211075, 
0726/130557,0740 232043. (Mondial Casa)
• decomandata* 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)
• semidecomandate, contorizări, etaj 3, preț 570 
mil. 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)
• urgent, zona Decebal etaj intermediar, deco
mandate, balcon, modernizări, preț 105.000 ron.
Tel. 0740/013971. (Garant Consulting)
• Mărăști, etaj 4, decomandate, parchet, aer 
Condiționat, termopane, balcon, preț 103.000 ron. 
Tel. 215800,215151. (Garant Consulting)
• Bălcescu, decomandate, balcon, contorizări, 
60 mp, preț 105.000 ron, negociabil. Tel. 215800, 
215151. (Garant Consulting)

Cumnăr ap.2 camere (04)

• zonă bună, 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)

• atei 3, decomandate, centrală termică proprie, 
geamuri termopan, gresie, faianță, finisaje 
modeme, Minerului, preț 30.000 euro, neg., tel. 
223400,0742/005228,0721/577366.  (Casa Betania)
• foarte ugenlet 3, zona Minerului, cu centrală 
termică în garanție, parchet laminat, gresie, 
faianță, ocupabil în timp scurt, preț 77.000 RON, 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Micul Dallas, de lux, et. 2, cu garaj și 
boxă, suprafață mare, baie superamenajată (cu 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg., tel. 0745/253662. (Evrika)
• zona L Creangă, et 3, superamenajat și finisat 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră, 
preț 64.000 euro, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona G. Enescu, et. 1,98 mp, bine împărțit, 
Slec., hol mare central, gaz 2 focuri, parchet, fare 
amenajări de ultimă oră, preț 1,29 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Zamfirescu, et. 1, bloc de cărămidă, 
centrală termică, gresie, faianță, ocupabil 
imediat Preț: 129.000 RON. Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• zona Dada, semidecomandate, parter, st 45 

ip, parchet repartitoare, ințerfon la scară, bine
întreținut preț 800 milioane lei, negociabil. Tel. 
235208,0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
O 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 isgent 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. 0723-251498,232809. (Fiesta 
Nora)
• zona Gojdu, etaj 2, bloc de cărămidă, fără 
modificări, Contorizări apă, gaz, repartitoare de 
căldură, balcon mare închis, bine întreținut, 
Vedere în 2 părți, preț 118.000 lei, tel. 0723-251498, 
232808. (Fiesta Nora)
• zona fcee, str. Trtu 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 
th 2 părți, acces la spălătorie și uscătorie, garajul 
se pretează pt spațiu comercial, ocupabil 
imediat preț 61.000 euro, neg, tel. 0723-251498, 
232808. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, balcon mare închis, centrală 
termică, parchet bine întreținut în camere și 
holuri, gresie, faianță, bucătărie modificata, 
ocupabil imediat, preț 135.000 lei, tel. 0745-
302200,232808. (Fiesta Nora)
• zona ctnbaM ■ piață, 2 balcoane, etaj inter
mediar, dec, parchet vedere în 2 părți, aparta
ment tip standard fără modificări, ocupabil 
imediat preț 3&000 euro, neg, tel. 0723-251498, 
232808 (Fiesta Nora)
• 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)
• 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)
• decomandate, bucătărie, faianță, gresie, 2 băl 
faianță, gresie, balcon, beci, centrală termică, 
zona împăratul Traian. Tel. 0741/154401,227542, 
seara. (Garant Consulting)
• decomandate, bucătărie cu faianță, gresie, 2 
băi, faianță, gresie, balcon, centrală termică, 
garaj, zona Oituz, preț 76.000 euro, negociabil. 
Tel. 0741/154401, 227542, seara. (Garant 
Consulting)
• decomandate, bucătărie ■ faianță, gresie, baie, 
lamelar, balcon, zona I. Creanga, preț 160.000 
ron. Tel. 0741/154401, 227542, seara. (Garant 
Consulting)
• semidecomandate, bucătărie, baie, balcon, 
etaj intermediar, zona Bălcescu, preț 125.000 ron. 
Tel. 0741/154401, 227542, seara. (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, ințerfon, zona piața 
centrală, ocupabil imediat Tel. 233473, 
0723/712388
• urgent decomandate, Deva, etaj 2, zonă bună, 
2 băi, 2 balcoane, 102 mp, preț 48500 euro. Tel. 
0726/710903.
• ocaziei 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)
• zonă centrală, st 100 mp, decomandate, etaj 
intermediar, centrală termică, 2 băi, balcon, 
parchet în camere, ușă nouă, bloc din cărămidă, 
garaj sub bloc, preț 75.000 euro. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• zonă bună, decomandate, st 90 mp, 2 băi, 2 
balcoane, 2 boxe, contorizări, fără îmbunătățiri, 
etaj intermediar, preț 1350 mid. Lei. Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• 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)
• bucătărie ■ faianță, gresie, 2 băi ■ faianță, 
gesie, parchet centrală termică, balcon, 
ocupabil imediat zona Gojdu, preț 155.000 ron, 
negociabil. Tel. 0741/154401, 227542, seara. 
(Garant Consulting)
• decomandate* amenajat, cenbfală termică, 
etaj intermediar, zona Dorobanți, preț 165.000 
ron, negociabil. Tel. 0741/154401,227542, seara. 
(Garant Consulting)

Vând case, vile (13)

• zonă centrală, 2 camere, bucătărie, hol, baie, 
gresie, faianță, centrală termică, tavane false, 
spoturi, sc 80 mp, st 453 mp, garaj, grădină, 
curte, anexe, preț 2.600 mid. lei. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• zonă centrală, P+l, 4 camere, 3 băi, 2 garaje, 
scară interioară, gresie, faianță, centrală 
termică, grădină, curte, st 350 mp, renovată la 
cheie, preț 4 mid. lei. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000 SRL)
• in zona Casei de Cultură, 3 camere, hol, baie, 
bucătărie, curte, garaj, grădină, construcție 1970, 
solidă, cu planșeu, suportă extindere, sc 146 mp, 
st 535 mp, preț 115.000 euro, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• in zona Călugăreni, construcție D+P, cu 2 
camere, bucătărie, baie, hol, pe nivel, parchet, 
gresie, faianță, centrală termică, curte, st 320 
mp, preț 120.000 euro, neg. Tel. 206003,230324. 
(Ag. Mimason)
• In zona Judecătoriei, construcție, bună dar 
modestă, o cameră, hol, baie, bucătărie, garaj 
foarte mare care poate fi transformat în camere, 
curte, gaz, apă, canalizare, preț 1,6 mid. lei, ușor 
neg. Tel. 206003,230324. (Ag. Mimason)
• to zonă centrală, 2 camere, hol, baie, 
bucătărie, curte, grădină, st 500 mp, pretabil 
firmă, preț 78000 euro, neg. Tel. 206003,230324. 
(Ag. Mimason)
• casă bătrânească, în Deva, zona Al. Vlaicu, 
teren st 750 mp, toate facilitățile, preț 53.000 
euro. Tel. 211075, 0726/130557, 0740/232043. 
(Mondial Casa)
• Deva, 3 camere, curte și grădină s 1310 mp. 
Preț 2.500.000.000 ROL. Tel. 0746-225726; 0254- 
213057. (Casa Majestic)

la orice poliță încheiatăiâsediile ARDAF până la 
31 ianuarie 2006, preXWfrtdCMponul de mai sus.

Cu polița RCA ARDAF 
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CERINȚE:
- studii superioare, de preferat specialitatea marketing
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- 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 Călugăreni 3 camere, bucătărie, centrală 
termică, beci, curte betonată (fără grădină), an 
construcție 1983, s 100 m, preț 200.000 RON, 
negociabil. Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• 4camere*parchet,2bucătării-faianță, gresie, 
2 băi ■ faianță, gresie, centrală termică, teren 300 
mp, zonă centrală, preț 125.000 euro. Tel. 
0741/154401,227542, seara. (Garant Consulting)
• * camere, bucătărie, baie, garaj, grădină cu 
pomi 760 mp, gaz, canalizare, zona Progresul, 
preț 130.000 euro. Tel. 0741/154401,227542, seara. 
(Garant Consulting)
• construcție 2001,2 camere, bucătărie - faianță, 
gresie, baie • faianță, gresie, hol central, centrală 
termică, teren 125 mp, zona 22 Decembrie, preț 
190.000 ron, negociabil. Tel. 0741/154401,227542, 
seara. (Garant Consulting)

Cumpăr casă (14)

• In Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă, se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• lagent, cu grădină, în Deva sau Simeria, 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 2 corpuri, ia 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)

Vând garsoniere (19)

• confort 1, Bdul Decebal, bl. 15, ocupabilă 
imediat Tel. 227542, seara.
• confort 1, vvvvîTîsnGHîc, suprafață de peste 
35 mp, ocupabilă imediat bl. 15, Deva, Bdul 
Decebal. Tel. 0741/154401.
• etaj intermediar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 1, dec., balcon închis, contorizări, vedere 
la stradă, Zamfirescu, preț 75.000 ron, tel. 223400, 
0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 2, dec., gresie, faianță apometre, Dacia,' 
Deva, preț 58000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• 2 buc, zona 22 Decembrie, suprafață mare, et
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupabile imediat 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)
• oferim pt vânzare, în Deva, în zone și la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Dorobanți etaj intermediar, decoman
date, 47 mp, 2 balcoane, gresie, faianță totul 
contorizat preț 860 milioane lei. Tel. 235208 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zona Gojdu, etaj intermediar, 47 mp, deco
mandate, parchet bine întreținută preț 850 
milioane lei.) Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000 SRL)
• zona Eminescu, etaj intermediar, balcon 
închis, apometre, gaz contorizat, bine 
întreținută preț 550 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/985256.(Rocan 3000 SRL)
• zona Lido, 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 șl 
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, tel. 0723-251498, 
0788-165704 (Fiesta Nora)
• zona Lie Auto, dec., balcon închis, parchet 
gresie, faianță ocupabilă imediat preț 63.000 lei, 
tel. 0723.251498 232808 (Fiesta Nora)
• urgent garsonieră, 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)

• Agenții ARDAF ți în localitățile: 
Brad, Hațeg, Hunedoara, s 
Lupeni, Orăftie, Petrila, țg

• dec, contorizări, balcon închis, termopan, 
zonă bună Deva. Preț 650 mii. lei, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• semldec, contorizări balcon închis, parchet 
gresie și faianță zona luliu Maniu. Preț 600 mii. 
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. rPrima-Invest)

Cumpăr garsoniere (20)

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

Vând terenuri (21)

• 14 parcate terenaSOO mp,zona Căprioara.Tel. 
0254/211124.
• 24700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Țotești ■ 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.
• Uda, Intravilan, apă canal, 3000 mp, posibili
tate extindere încă 3000 mp, intrare dinspre 
Simeria 150x21 m, preț 5 euro mp. Tel. 261108, 
0742/147158
• intravlan, 4600 mp, CF, în Tâmpa, la 14 km de 
Deva, șosea asfaltată conducte de apă gaz, 
canalizare la poartă construcții demolabile din 
cărămidă posibilități parcelare și racordare la 
calea ferată Simeria - Petroșani, 0729/055585, 
0747/490353.
• loc de casă Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, apă 
gaz, curent loc drept zonă liniștită parcelabil, 
preț 10 euro mp. Tel. 0723/005657.
• Bâpaț,la5 km de Simeria, 9000 mp, excelent 
cabană sau pastoral, loc însorit, posibilitate 
curent preț l'euro mp. Tel. 261108 0742/147158
• htravfian, Intersecția Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)
• zum Staneria, după pod, 2500. mp, fs 9m, la 
șosea, toate,facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
• htravlan, 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)
• htravlan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
• htravlan, 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 0721/577368 (Casa Betania)
• htravlan, to Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228 0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, la DN7, în zonă industrială st* 
150.000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces 
din 2 părți, zona Sîntandrei, preț 12 euro/mp. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688  (Casa Betania)
• 140 parade* 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)
• htravlan, 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) i
• htravlan, 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)
• htravlan, to zonă industrială (zona Macon), 
st 4280 mp, front stradal 30 m, toate facilitățile,, 
preț 11 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688 
0724/169303. (Casa Betania)
• intravilan, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228 (Casa Betania)
• kitravflan, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• htravlan 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)
• htravlan, la DN7, Deva, st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• htravlan 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)
• zona Sânhhalm, 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)

ANUNȚ
Consiliul Local al Municipiului Hunedoara și Asociația Salvital Hune
doara organizeazâ concurs pentru ocuparea a șapte posturi vacante de pompieri-salvatori 
(paramedici) existente la Serviciul Public Comunitar pentru Intervenții Rapide al Municipiului Hune
doara din Cadrul Asociației Salvital Hunedoara, în ziua de luni, 16.01.2006, ora 10,00, la sediul 
Detașamentului de pompieri al municipiului Hunedoara.
Concursul constă într-o probă de aptitudini fizice (eliminatorie) și un interviu.
Dosarele candidatilor vor fi depuse la Biroul personal, resurse umane, salarizare, organizare, din 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, până în ziua de vineri, 13.01.2006, ora 
13,00.
Informații suplimentare la tel. 713766 - Biroul personal resurse umane, salarizare, organizare. 
Acte necesare pentru dosar:

- Cerere de angajare;
- Dovada domiciliului stabil în municipiul Hunedoara (buletin de identitate/carte de iden- 
titate-xerocopie);
- Copie de pe actul de studii (liceul);
- Livret militar (xerocopie);
- Permis de conducere (xerocopie); >
- Curriculum vitae;
- Certificat de cazier judiciar;
- Carte de muncă (să nu fi avut desfacerea C.M. disciplinar);
- Apreciere de la ultimul loc de muncă;
- Vârsta maximă 30 de ani.

Bibliografia pentru interviu:
- Ordinul Ministrului Sănătății nr. 270/2004 privind asistența medicală de urgență prespita- 
licească (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 382 din 30/04/2004). (36752)

• to Deva, mai mult arcele >nă rezidențială 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ocaziei pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• zonă toată, 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)
j» In Bălaia, extravilan, 1200 mp, fs 7- 8 m, 
pretabil stupărie, preț 150 milioane lei, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• In zona Vulcan, 600 mp, PUZ aprobat zonă 
rezidențială fs 20 m, preț 19 euro mp. Tel 206003. 
(Ag. Mimason)
• teren htravlan zona Zăvoi st600 mp, fs 40 m, 
ideal construcție casă toate facilitățile, preț 40 
euro/mp. Tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• teran htravlan, 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)
• teran htravlan, Zăvoi, Sadoveanu, st 1500 mp, 
fs 13 m, acces auto, gaz, apă curent, ideal 
construcție casă Preț 35 euro/mp, neg. Tel. 
211075, 0740/232043, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• 1040 mp intravilan, Zăvoi, ideal construcție 
casă fs 17 m, toate facilitățile. Preț 32 euro/mp.' 
Tel 211075,0745/666447,0726/130557. (Mondial 
Casa)
• teren htravlan, 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)
• to Șoimul, st 9500 mp, preț 15.000 euro, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• Staneria, st 2900 mp, utilități: gaz. curent apă 
la 150 metri distanță preț 4 euro/mp. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Sântandral >t 2500 mp, fs 13 mp, utilități: apă 
curentă gaz, curent electric, preț 12 euro/mp, 
negociabil. Tel. 0746-225726; 0254-213005. (Casa 
Majestic)
• Deva, str. Prelungirea Depozitelor, s 3549 mp, 
preț 6 euro/mp. Tel. 0746-225726; 0254-213050. 
(Casa Majestic)
• Cristar, st 6000 mp, utilități: gaz, curent elec
tric, în apropiere; preț 2 euro/mp, negociabil. Tel. 
0746-225728 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, zona Gării, s 810 mp, preț 30 euro/mp, 
negociabil. Tel. 0746.225726,0254-213050. (Casa 
Majestic)
• htravlan, poshState gaz, apă zona Vulcan, 
preț 40 euro mp. Tel. 0741/154401,227542, seara. 
(Garant Consulting)
• UDO mp teren intravilan, situat la ieșirea din 
Deva spre Sântuhalm, preț 10 euro mp. Tel. 
0741/154401,227542, seara. (Garant Consulting)
• 8100 mp teren la DN7, preț 30 euro mp. Tel. 
0741/154401,227542, seara. (Garant Consulting)

Vând spații comerciale (25)

• societate conwrdstt vinde urgent spoțiu 
betonal knprejmirt, 5044 mp, zonă Indus-

Diata Deva, pratraoa prooucofe oepozn en 
gros, sodtofcmă ote, constaucți birouri 100 
mp, merita văzut Informații teL 231483, 
213828

• hală pe DN 7, Deva, 720 mp, construcție nouă 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 m, toate 
utilitățile, acces la DN7, preț neg., tel. 
0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusiness)
• zona L Creangă 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg., tel. 0741/070106,0726/195925. 
(Imob Eurobusiness)
• zona 1 Decembrie, st 117 mp, 3 grupuri 
sanitare amenajate, scară interioară gresie, 
faianță termopane, centrală termică acces din 
două părți, tavane false, spoturi, bine amenajat 
preț vânzare 250.000 euro sau preț de închiriere 
15 euro mp plus tva. TeL 235208,0724/620358. 
(Rocan 3000 SRL)
• zona 22 Decembrie, st 210 mp, termopane, aer 
condiționat, grop sanitar, tavane false, acces din 
două părți, vad foarte bun, preț vânzare 250.000 
euro fix. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000 
SRL)
• zona Sala Sporturilor, 30 mp, amenajat, 
convector, liber, preț 650 milioane lei, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• zona Poăția Județ, 35 mp, amenajat 
funcționabil de 10 ani, vad foarte bun, preț 38000 
euro, neg. Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)
• 200 mp, în Deva, vad foarte bun, termopane, 
amenajat restaurant birouri, grup sanitar, 200 
mp teren, preț 100.000 euro, neg., tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)

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 mierofermă în Orăștie, Str. Târgului, nr. 
29 A.
• Deva, zona gării, cu proiect de demolare și de 
execuție (birouri și spațiu comercial), toate 
utilitățile, acces auto (TIR), înscris în C.F., s utilă 
299 mp, s totală 500 mp, preț 30.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0746-225726, 0254-213050. (Casa 
Majestic)

imobile chirii (29)

• P+1,4 camere, scară interioară living 45 mp, 2 
băi, centrală termică pivniță garaj, piscină 
curte, grădină zonă telecabină ideal locuință 
sediu, acceptăm colaborare. Tel. 249047, 
0721/192684.
• primesc to gazdă la bloc, 2 eleve de la țară, 
condiții foarte bune, centrală termică apometre, 
în apropierea Liceelor Traian, Energetic, Grigore 
Moișil. 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)
• apartament 3 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat, mobilat 
modem și utilat cu aragaz, frigider, tv color nou, 
situat în spatele pieței centrale, preț 220 
euro/lună tel. 223400,0721/436384,0742/005228. 
(Casa Betania)
• caut wgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)mobilat, pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer vBâ supermobilată cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt. cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• se oferă garsoniere și ap. 24 camere, în Deva, 
(ne)mobilat, prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Mărâști, garsonieră etaj intermediar, 
termopane, cu îmbunătățiri, contorizări, 
mobilată ocupabilă imediat preț 100 euro/lună. 
TeL 235208 0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• Hală pentru depozitare, zona M. Eminescu 
(fosta fabrică de mobilă), st 120 mp, apă 
trifazic, înălțime 430 m, acces Tir, parcare, preț 5 
euro mp plus tva, negociabil. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• In cartier Dacia, 25 mp, amenajat frumos,
gresie integral, contorizări, pretabil cabinet, 
internet birouri, ocupabil din 1 decembrie 2005, 
preț 150 euro/lună Tel. 0745/640725. (Ag.4 
Mimason) .. v
• pe DN 7, cu acces direct, 70 mp, gresie, grup 
sanitar, centrală termică termopan, pretabil 
cabinet sediu, depozit, preț 450 euro/lună neg. 
Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)
• to zona Liliacului, 50 mp, pretabil depozit, 
căldură apă trifazic, preț 150 euro/lună Tel. 
0745/164633. (Ag. Mimason)
• cameră frigorifică 20 mp, cu spații de acces, 
spațiu tampon, spațiu total 90 mp, preț 4 euro 
mp. Tel. 0740/173103. (Ag. Mimason)
• pontau pretențioși apartament 3 camere, dec., 
cu garaj sub bloc, în Deva, Cuza Vodă preț 450 
euro, neg. Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)
• apartament 2 camere, zona Decebal, etaj 2, 
dec., vedere la bulevard, centrală termică 
recent amenajat, parchet, gresie, faianță 
aragaz, frigider, ideal pt. locuit, sediu firmă, 
birouri, preț 250 euro/lună neg., pe termen lung, 
tel. 0723-251498 232808 (Fiesta Nora)
• se caută urgent teren la DN 7, între Deva - 
Arad, suprafață minimă 10.000 mp, cu 
deschidere mare la DN, minim 60 m pt. parcare, ■ 
se oferă prețul pieței, tel. 0723-251498, 0254- 
232808 (Fiesta Nora)
• ofer pontau închiriat garsoniere, zona 
Dorobanți și Kogălniceanu, mobilate, utilate, 
dec., etaj 2, preț 100 euro. Tel. 211075, 0726 
130557,0747 779751. (Mondial Casa)
• ofer ap. 2 cam., mobilat, utilat, zonă centrală 
gresie, faianță tv, automată centrală termică 
termopan, etaj 2, contorizări, preț 180 euro, chel-

' tuieli incluse. Tel 211075, 0726/130557, « 
0745/666447. (Mondial Casa)
• in regim hotelier, cameră mobilată în Deva, cu 
baie, tv, centrală termică preț 700.000 lei/zi, tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• casă 3 camere, bucătărie, living, baie, garaj, 
curte, zonă centrală, preț 500 euro, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• garsonieră Deva, complet mobilată și contor- 
izată preț 80 euro/lună tel. 0722/968910. (Prima- 
lnvest)
• apartament 2 camere, complet mobilat și 
contorizat preț 100 euro/lună tel. 0721/055313. 
(Prima-lnvest)
I» în regim hotelier, cameră în vilă saună mic 
dejun inclus, preț 2 mil/zi, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• 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 incluse), tel. 227038. 
(Super-Casa)
• primesc In gazdă o doamnă/domnișoară la 
bloc, zonă centrală, 80 RON/lună tel. 227038. 
(Super-Casa) .
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• caut wgant să închiriez apartament2 camere, 
nemobilat, ofer 80 euro/lună, indiferent de zonă, 
tel. 227.038. (Agenția Imobiliară Super-Casa)
• ster ganoteeră, nemobilată, zona Dacia, preț
80 euro/lună, tel. 227.038. (Agenția Imobiliara 
Super-Casa)
• olar apra închiriere garsonieră mobilată sau 
nemobilată, zona Mărăști, preț 100 euro/lună 
Tel. 0741/154401, 227542, seara. (Garant 
Consulting)
• ofer spre închiriere apartament 4 camere 
decomandate, mobilat, centrală termică zona 
Bdul Decebal. Tel. 074U154401, 227542, seara. 
(Garant Consulting)
• olar pentru închiriat apartament 2 camere, 
zona Decebal, mobilat, utilat, centrală termică 
preț 180 euro/lună Tel. 0740/013971. (Garant 
Consulting)

O • eter perrini închiriere apartament 3 camere, 
zona Mărăști, mobilat și utilat modern, centrală 
termică preț 200 euro/lună Tel. 0740/013971. 
(Garant Consulting)

Cotidianul 
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• eter pentru închiriere garsonieră zona 
Mărăști, mobilă și utilități moderne, preț 100 
euro/lună Telefon 0740/013971. (Garant 
Consulting)
• închiriez casă de lux, Deva, zona Călugăreni, 
preț 1100 euro/lună negociabil. Tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• închiriez apartament, Str. Minerului, deco
mandate, 2 camere, etaj 2, centrală termică 
mobilat, preț 100 euro/lună Tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)

Auto românești (36)

• vând Dada Super Nova Confort, an 2003, unic 
proprietar, vopsea originală din fabrică meta
lizat, 36.000 km, mașină de garaj, ireproșabilă 
Tel. 0723/270348.
• vând/schknb Dada 1310 Li, an 2002, 
octombrie, verde metalizat, unic proprietar, 
totul original, mașină de garaj, preț negociabil. 
Tel. 0722/369529.

Auto străine (37)

• vând Seat Marbela, a‘ 1991, stare foarte bună 
preț 25 milioane lei. Tel. 0742/223540.
• vând urgent Lancia Thema 2,5 TD, an 1987, 
închidere centralizată geamuri electrice, jenți 
Mg, tapițerie, faruri, curele, telescoape noi, 
alarmă preț 2500 euro. Tel. 0724/351122.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând circular manual Bosch SPK 54, nou, 
storcător fructe, tv color Waltham WT 770 T, 
diag. 67 cm. Tel. 260570.

Mobilier și interioare (47)

• vând 4 calorifere din fontă stare bună, preț 
negociabil. Tel. 217006.
• vând urgent canapea extensibilă 250 ron, 
masă sufragerie și 6 scaune tapițate, 300 ron, 
masă extensibilă sufragerie 120 ron, birou 100 
ron, mobilă hol 250 ron, mobilă bucătărie 400 
ron. Tel. 218084,0743/211074,0724/643045.
• vând urgent mobilă superavantajos. Tel. 
227038.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând DVD cu amplificator și tuner incorporat, 
preț 2 milioane lei. Tel. 0745/253413,218234.

• vând cizme și sandale de seară noi, toc înalt, 
nr. 38 și palton nou, mărimea 44 - 46, preț 300.000 
lei, fiecare. Tel. 0721/148802.
• vând cizme și sandale de seară noi, toc înalt, 
nr. 38, și palton nou, mărimea 44-46, preț300.000 
lei, fiecare. Tel. 0721/148802.
• vând palton lung, pentru bărbați, din piei 
caprine, nr. 54 - 56, confecționat de fabrică, stare 
excelentă și fustă piele, nouă, nr. 38 - 40, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând palton și pardesiu din piele fabricate în 
Bulgaria și Egipt, nr. 50. Tel. 216347.

Materiale de construcții (53)

• cumpăr Hgte și coame (nu sistem patent sau 
solzi). Tel. 260661.

Instrumente muzicale (60)

• vând vioară 4/4 și vioară 1/4 nouă Telefon 
216347.

Altele (61)

• vând candelabra cristal de Boemia deosebit 
de frumos cu 3 brațe și ceas de mână Doxa, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 080/080 mp, stare ireproșabila, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

Prestări servicii (72)

Comemorări (76)

Se împlinesc 17 ani de când soarta 
nemiloasă l-a luat dintre noi pe cel 
care a fost

NICOLAIE PASCU
îi aduc un profund omagiu soția 
Elena și rudele apropiate, cei care 
l-au iubit și prețuit. Veșnică 
amintire.

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 caută pentru colaborare

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând cojoc bărbătesc, nou, mărimea 52-54. 
Tel. 221894.

• efectuez transport marfă de 0.7 tone, 35 tone, 
la prețuri avantajoase. Telefon 0740/420521.
• transport marfă, mutări de mobilă și alte 
materiale, local și în țară cu camion acoperit de 
3,2 tone util, dimensiuni 6/2,40/2,40 m. Tel. 
229611,0740/953297.

Au trecut 6 luni de la decesul dragei noastre

MARIȘ MARIA
născută Jurcoane, din Gothatea. Nu te vom uita niciodată. 

Familia

Cerințe:
• minimum studii medii
• capacitate pentru muncă în echipă
• cunoștințe temeinice de operare 

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție la:

Inform Media SRL.
Bajusz And ras
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro
Informații: 0724-22-03-65.

HYPERMARKET TRIDENT 
DEVA 

angajează:
- șef raion (dry-food, non-food, fresh-food)
- lucrători comerciali pentru raioanele de băuturi, 
alimente de bază, menaj-papetărie, mezeluri, lactate, 
electrocasnlce, legume-fructe
- agenți de pază
- recepționer marfă
- măcelari
• femei de serviciu
- manlpulanți

Oferim: pachet salarlal motlvant - decontarea navetei, 
mediu de lucru dinamic șl modern.
Cv-urlle se depun la Biroul de Informații din Incinta Hyper
market. Informații suplimentare la telefon 0726/111246. a

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
^^^^^ljențrupunctuldeli£rudinDeva___^^^^

Cerințe:
• Limba engleză la nivel conversațional
• Caracter deschis, comunicativ, hotărât
• Disponibilitate pentru program flexibil
• Disponibilitate pentru călătorii în țară
• Cunoștințe aprofundate Outlook Express, MS Office
• Permis de conducere categoria B

Oferim:
• Atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr
• Un loc de muncă modern și sigur
• Posibilitate de training

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

SC Inform Media SRL, Deva, Str. 22 Decembrie nr. 37 A, 
persoană de contact Sorina Sîrmai, E-mail: 
sorina.sirmaiOinformmedia.ro, telefoane 0254/211275, 
int. 8806 sau 0720/400454.

CW® 1

RECLAMA

Vinzi 
Cumperi 
închiriezi 
Schimbi

?
Cauți

Alege CL pentru anunțul tău

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CL!
Anunțurile de mică pu
blicitate pentru 
Cuvântul Liber pot fi 
depuse in cutiile 
speciale instalate în 
următoarele puncte
- în Deva:

1. Comtim;
2. Stafia de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă 
Forma;
4. Alimentara Dacia:
5. Intersecția 
Zamfirescu - B-dul 
Decebal;
6. Cepromin;
7. Dobra - la Coopera
tiva de Consum;
8. Ilia - Centrul de 
schimbare a buteliilor

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

VARIANTE

Consultanții noștri 
de vânzări, 
la dispoziția ta!
Mihaela Stroia 0720 - 400 438
Roxana Iacobache 0721- 513 871
Sorin Flori 0720 - 487 389
Marius Carp 0720 - 499570
Cotidianul nr.1 al județului!

TALON VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE!

DATE PERSONALE
HUME MtENUME TELEEOH

TEXTLOCAȚII CUTII POȘTALE

• chioșcul de ziare do lângă Comtim,
• chioșcul de ziare din stafia de autobuz 
Orizont Micro iS;
• chioșcul de ziare de lângă Galeriile de Artă
Forma:
• chioșcul de ziare de lângă Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția Zamfirescu - B 
dui Decebal.
e Cepromin;
o Cooperativa de consuni Dobra:
e Centrul de schimbare a buteliilor ilia.

CUVAfB

PRIMA APARIȚIE

3
1 «părlți* • 80.000 lei

iMfertttl-200.000 Hi

4
1 apariție -100.000 lei 

(10 Kt nob
SzpetiJI- 400.000 lei 

(40 lei ooll

Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției șl se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu îșl asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
sorina.sirmaiOinformmedia.ro
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Pasionați de tehnologie
Los Angeles (MF) - Leonardo DiCaprio, 

Tyra Banks și Whoopi Goldberg sunt doar 
câteva dintre celebritățile de la Hollywood 
pasionate de cele mai noi tehnologii 
apărute pe piață, relatează site-ul tmz.com.

Leonardo DiCaprio este cunoscut la Hol
lywood pentru pasiunea sa pentru camerele 
digitale. De Crăciun, el și-a cumpărat o 
nouă cameră performantă marca Canon.

Spre deosebire de DiCaprio, Tyra Banks 
este atrasă de dispozitivele de redare a 
muzicii în format MP3, ea achiziționân- 
du-și recent un dispozitiv Samsung MP3.

Pe de altă parte, Whoopi Goldberg este 
pasionată de televizoare și și-a achiziționat 
recent cinci televizoare HDTV cu ecran plat.

Georgian Sandra Roe- 
lofs, soția președintelui 
Georgiei, își sărută fiul, 
Nikoloz, care s-a născut 
în urmă cu 0 săptămână, 
lâ Tbilisi. (Foto: EPA)

•Vitamina D. Consumul de cantități mari 
de vitamina D poate reduce cu până la 
50% riscul apariției unor forme frecvente de 
cancer, potrivit unui studiu realizat de 
cercetătorii americani.

Jacques Chirac pune o pilă

S-a logodit
New York (MF) - Ac

trița Tory Spelling s-a lo
godit cu noul ei iubit, 
Dean McDermott, deși 
nu au trecut decât patru 
luni de când s-a separat 
de soțul ei, Charlie Shan- 
ian.

Vedeta din Beverly 
Hills 90210 și scenaristul 
și actorul Charlie Shan- 
ian s-au separat în sep
tembrie, după doar 14 
luni de mariaj. în a- 
ceeași lună, McDermott 
a completat actele pentru 
a divorța de soția sa, 
Mary Jo Eustace.

Spelling (32 ani) și 
McDermott (39 ani) s-au 
întâlnit anul acesta în 
timp ce filmau în Cana
da pentru o producție 
TV, „Mind Over Mur
der”. McDermott are un 
băiat de șapte ani, Jack, 
împreună cu fosta lui 
soție, cu care a avut un 
mariaj care a durat 12 
ani.

Lucy Liu (Foto: EPA)

Cuplu
New York (MF)-Cel 
mai dorit burlac de 
la Hollywood, 
George Clooney, are 
o relație cu vedeta 
din „Charlie's An
gels", Lucy Liu. Presa 
americană a ajuns la 
concluzia că Clooney 
și Liu au o legătură, 
după ce cei doi au 
luat dna la un club 
exclusivist din New 
York. Surse care și- 
au păstrat anonima
tul au declarat că 
Clooney și Liu, care 
s-au întâlnit pentru 
scurt timp în 2000, 
s-au sărutat în limuzi
na care i-a așteptat 
la ieșirea din restau
rant.

■ Președintele Jacques 
Chirac s-a implicat în 
realizarea filmului 
„Codul lui Da Vinci".

Washington (MF) - Jacques 
Chirac s-a oferit, anul trecut, 
să îl ajute pe realizatorul și 
producătorul filmului Codul 
lui Da Vinci să filmeze la 
muzeul Luvru din Paris și 
i-a sugerat să primească în 
distribuție o actriță, „cea mai 
bună prietenă a fiicei sale”.

Potrivit săptămânalului a- 
merican Newsweek, în decem
brie 2004, regizorul Ron Ho
ward și producătorul Brian 
Grazer, care se aflau la Paris 
pentru a audia actrițe, au fost 
chemați la Palatul Elysee pen
tru a discuta cu președintele.

Filme pentru posteritate

Lia este un pui de labrador, în vârstă de j 
nouă săptămâni, care inspectează văcuțele 
în fiecare zi, împreună cu stăpânul, la fer
ma lor din Elm, Elveția. (Foto: epa?

I Jf

■ Filmul de animație 
„Toy Story" va fi păstrat 
în Biblioteca Congresului 
american.

Los Angeles (MF) - Filmul 
de animație „Toy Story” și fil
mul de acțiune „Filiera Fran
ceză” sunt două dintre pro
ducțiile pe care Biblioteca 
Congresului american le va 
păstra pentru generațiile vi- 
toare, transmite BBC News 
Online.

Circa 25 de filme sunt alese 
anual pentru a intra în Na
tional Film Registry, inițiati
va având ca scop păstrarea 
moștenirii culturale ameri
cane.

Dintre filmele păstrate la 
Biblioteca Congresului ameri

O dantură de succes
Londra (MF) - Succesul pe care o per

soană îl are în viată poate fi influențat de 
modul în care arată dantura sa, potrivit 
unui studiu realizat de o echipă de spe
cialiști în psihologie socială.

Cercetătorii de la King's College din 
Londra au stabilit, cu ajutorul voluntarilor, 
că anumite persoane se bucură de mai 
puțin succes în societate în cazul în care 
au urme vizibile de tartru sau carii. Potriv
it studiului, persoanele cu dantura stricată 
sunt mai puțin populare și mai puțin capa
bile să se adapteze în societate decât per
soanele cu o dantură frumoasă. Cerce
tătorii au recunoscut că există și persoane 
în cazul cărora dinții mai puțin frumoși au 
reprezentat o marcă a succesului, cum ar 
fi comicul Ken Dodd și Freddie Mercury, 
fostul solist al formației Queen.

Soyouz la lansare (Foto: epa)

Pilula magică
Washington (MF) - O pilulă 

inventată de americani pro
mite o nouă revoluție în viata 
femeilor pentru că elimină 
menstruația și sindromul pre
menstrual, scrie Daily Mail.

Noua pilulă contraceptivă 
orală este prima din lume care 
a fost elaborată în așa'fel încât 
să elimine menstruatia. Astfel, 
femeile vor trebui să consume 
acest tip de pilulă zilnic pen
tru a scăpa de menstruație 
timp de mai mulți ani.

Compania americană care 
fabrică acest produs, Wyeth 
Pharmaceuticals, susține că 
pilula este sigură și nu are 
efecte permanente asupra fer
tilității femeilor. Noile pilule 
contraceptive diferă de cele 
deja aflate pe piață pentru că 
sunt elaborate în așa fel încât 
să poată fi administrate 365 
de zile fără întrerupere.

în timpul întrevederii, 
Jacques Chirac le-a oferit aju
torul pentru obținerea auto
rizațiilor necesare turnării 
scenelor din interiorul muze
ului Luvru. „El ne-a făcut și 
câteva sugestii și ne-a propus- 
0 pe cea mai bună prietenă a 
fiicei sale, o actriță care se 
bucură de ceva succes în 
Franța” pentru rolul lui 
Sophie Neveu, specialista în 
coduri, au declarat cei doi.

„Chirac s-a întrebat cu voce 
tare, pe jumătate în glumă, 
dacă actorul Jean Reno, care 
interpretează rolul detectivu
lui francez Bezu Fache, ar 
putea fi mai bine plătit”, pre
cizează Newsweek. „A fost o 
situație destul de comică. Din 
fericire, contractul fusese deja 
semnat”, a declarat Howard.

„Toy Story" păstrat în Biblioteca Congresului american (Foto: fan)

tat orașul San Francisco, în can fac parte „The Rocky 
Horror Picture Show”, „The 
Cameraman” și „Fast Times 
At Ridgemount High”. Arhi
va include și imagini din tim
pul cutremurului care a afec-

Satelit plasat pe orbită
Moscova (MF) - Satelitul 

Giove A, care va testa în spa
țiu tehnologiile ce vor fi fo
losite de viitorul sistem euro
pean de localizare Galileo, a 
fost plasat pe orbita sa defi
nitivă, au anunțat, ieri, res
ponsabilii de zbor.

Satelitul s-a separat în mod 
normal de lansatorul Soyouz, 
care l-a transportat până la 
distanta de 23.000 de kilometri 
de suprafața Pământului. Gio

1906.
Selecția de a nul acesta face 

ca numărul de filme și docu
mentare aflate în National 
Film Registry să ajungă la 

ve A, a cărui durată de viată 
previzibilă este de doi ani, a 
fost lansat de pe cosmodro- 
mul de la Baikonur.

Ministrul francez al Aface
rilor Externe, Philippe Douste- 
Blazy, a apreciat că viitorul 
sistem european Galileo este 
„un succes științific” care asi
gură „independenta Uniunii 
Europene”. Sistemul Galileo 
va permite localizarea anumi
tor obiective în timp real. 

425. Acest program de păs
trare a filmelor a început în 
1989.
Sunt filme importante

„Filmele pe care le alegem 
nu sunt neapărat cele mai 
bune filme americane făcute 
vreodată ori cele mai cunos
cute, însă sunt filme care con
tinuă să fie importante din 
punct de vedere cultural, 
istoric sau estetic”, a declarat 
un responsabil al arhivei de 
film.

Selecția se face dintr-un 
total de 1.000 de titluri pro
puse de public. Filmul de 
animație Toy Story, lansat în 
3995, este ultimul intrat în 
această arhivă și reprezintă 
producția în care a debutat 
animația pe computer.

Vulcanul de £
Foc, lat la 85 kilome 
tri de Guatemala City, 
a erupt marți. Autori-

1 tățile au ridicat starea 
de alertă la nivelul por-

' tocaliu. (Foto: ERA)

tmz.com

