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Vremea va fi deosebit de rece. Posibile 
precipitații sub formă de ninsoare. Bivolarii si aurul dacic

odimineața la prânz seara

■ Fostul deputat 
Bivolaru, suspectat de 
tăinuire într-un dosar 
legat de cel al aurarilor.

Deva (M.T.) - Pe parcursul investigațiilor efectuate în cazul căutătorilor de comori dacice, din Munții Orăștiei, au

apărut în vizorul anchetatorilor nume ca Dan Iosif, fost consilier prezidențial și Gabriel Bivolaru, fost deputat PSD, care a fost condamnat pentru fraudarea unei bănci. Conform rechizitoriului aflat la dosarul aurarilor, Cristian Nițu, martor în speță, a anunțat organele judiciare că

deține un film color cu mai multe imagini ale unei brățări dacice, care s-ar fi aflat în posesia lui David Magda, și el inculpat în acest dosar. Filmul a fost ridicat ulterior, în20 iulie 2005, de la Nițu. Despre acea brățară fotografiată, Nițu a declarat că i-a aparținut lui Magda și i-a fost vândută, prin

intermediul lui Ceia, lui Marian Iancu, pentru 80.000 de euro. Acesta a dăruit-o unui important colecționar din București. Din relatările lui Magda, reiese că Nițu recunoaște că în afacere este implicat și Bivolaru, care a garantat acea sumă cu un autoturism, predat lui Ceia. /p. 3

CSS Timișoara și CSS Deva au dominat etapa secundă a ediției a IlI-a a Gupei DCMT, desfășurată la Sala Sporturilor din Deva. Competiția a aliniat la start peste 50 de gimnaste de la categoriile de vârstă 8-14 ani de la opt cluburi din țară și de la patru
cluburi din Ungaria, Serbia-Muntenegru și 
Slovenia. /p.7 (Foto: Traian Mânu)

A murit pe șosea
Simeria (M.T.) - O femeie de 64 de ani, din Simeria a murit după ce a fost lovită de un autotractor, în timp ce încerca să traverseze strada. Accidentul s-a petrecut sâmbătă, în. jurul orei 9:10, pe DN 7, în Simeria, iar Margit B. a fost surprinsă și accidentată mortal în timp ce traversa strada prin loc nemarcaț și fără să se asigure.

CUVÂNTUL UBER
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® (0254) 211275

SHARP

A bătut campioana! FC CIP Deya a câștigat, ieri, la Sala Sporturilor, primul duel din actuala ediție de campionat cu principala contracandidată la titlul național, campioana României, AS Odorheiu Secui- 
eSC./p. 7 (Foto: Traian Mânu)
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Agricultori pentru Germania
■ OMFM organizează, 
începând de astăzi, 
preselecție pentru Ger
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Salariul medio brut din fcmanh
Salariul mediu brut din România a avut, începând cu 
o creștere anuala cu mult peste ratele înregistrate 
din Regiune, precum Bulgaria, Polonia, Croatia sau Ungaria.

a avansat cu

în 2001 veniturile 
salariate medii au urcat

în

> în

BNR.

mania.
Petroșani (I.J.) - Persoanele cu experiență în conducerea mașinilor agricole și în lucrări de reparații ușoare pot pleca la muncă în Germania. Prese- lecția va avea loc azi și mâine,

la Primăria Petroșani, de la ora 9,00. „Este necesară cunoașterea limbii germane la nivel mediu, experiență în domeniul agricol, vârsta cuprinsă între 25 și 40 de ani și carnet de conducere. Toți cei care se prezintă la preselecția organizată de Oficiul pentru Migrația Forței de Muncă nu trebuie să plătească taxe sau comisioane”, subliniază Vasile

Iorgovan, director AJOFM Hunedoara. Persoanele care vor prezenta acte falsificate vor fi denunțate organelor de Poliție. Actele cu care trebuie să se prezinte solicitanții sunt: copie B.l. sau C.I., după pașaport, fișă personală, C.V. în limba română, copii după certificatul de absolvire, cartea de muncă și dovada experienței în domeniul agricol.

Curățenie
Deva (I.J.) - Curățenia de Crăciun se poate face apelând la firme specializate. Pentru două camere, o curățenie impecabilă costă 350 lei. în serviciile oferite intră spălarea geamurilor și a co- voarelor. Evident, rămâne un serviciu pentru cei cu dare de mână, /p.5

Greva ține până marți
Deva (R.I.) - Reprezentanții sindicatelor din învățământ vor decide până marți, după consultarea celorlalți membri de sindicat, în privința semnării proiectului de acord propus de Guvern.Principalele solicitări formulate vizează majorarea salariilor și alocarea unui procent de cinci la sută din produsul intern brut pentru educație.Guvernul a propus profesorilor o majorare salarială de opt la sută în două tranșe, plata unor drepturi bănești

restante, precum și alocarea a cinci la sută din PIB pentru educație, însă numai pe bază de proiecte.Guvernul s-a angajat, prin- tr-o nouă formă a acordului propus sindicatelor din învățământ, să elaboreze, până la 15 aprilie 2006, un proiect de lege privind salarizarea personalului bugetar, care să intre în vigoare la începutul anului 2007.Legea urmează să se aplice de la 1 ianuarie 2007 și va reflecta prioritatea națională a sistemului de învățământ. Mânu)

MoșCrăciun prevestește deja zilele cu zapadă care ar putea urma în perioada viitoare, dar și luna cadourilor pentru copiii cuminți.
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FE SCURT• După zece ani Radovan Karadzici și Ratko Mlădiei, liderii sârbilor bosniaci în timpul războiului din 1992 - 1995, au rămas în libertate în ultimii zece ani datorită numeroaselor complicități și a ineficienței și lipsei de voință a țărilor care ar trebui să îi captureze.• încă un pas. Autoritățile de la Tiraspol au inaugurat, vineri, propria Monetărie, care a- similează întregul ciclu de producție a monedelor transnistrene. „Deschiderea Monetă- riei reprezintă încă un pas către independență", a declarat liderul Igor Smirnov.
Ludovic Orban, 
reconfirmatBucurești (MF) - Libe- j ralul Ludovic Orban a : câștigat, sâmbătă, cel de- i al doilea mandat de președinte al PNL București, fiind singurul candidat pentru acest post i la alegerile din organi- j zația municipală, la care i au fost prezenți liderul i partidului, premierul Călin Popescu Tăriceanu și alți membri ai conducerii PNL. Orban a obținut 826 dintre cele 884 de voturi exprimate. ; Cei doi vicepreședinți ai i PNL București aleși, de asemenea, la Conferința ; municipală de sâmbătă sunt: Antonel Tănase, liderul consilierilor municipali ai Alianței și An- i drei Chiliman, primarul i sectorului 1.

Hosni Mubarak
(Foto: EPA)

Băsescu la Palatul Elysee
S Șeful statului român 
sosește astăzi la Paris, în 
prima sa vizită oficială în 
Franța.Paris (MF) - Președintele Traian Băsescu va fi primit, astăzi, de omologul său francez, Jacques Chirac, pentru o întrevedere urmată de un dejun, a anunțat, vineri seara. Palatul Elysee, transmite AFP.Șeful statului român, care sosește, azi, la Paris, în prima sa vizită oficială în Franța, va fi primit la sediul Președinției franceze la ora locală 12.45 (13.45, ora României), precizează comunicatul de la Elysee.

Președintele român, acuzat adesea de proamericanism, a respins, miercuri, într-un interviu acordat France Presse, 
H..............
Politica noastră se 
bazează ferm pe 
două axe cnicKe: inte~rarea "oro- peană și o puter
nică relație 
wăssuîMiicâ.

Traian Băsescu

...............  H că ar privilegia relațiile cu Washingtonul în detrimentul celor cu Europa, dând asigurări că relațiile transatlantice și integrarea europeană nu se contrazic, ci se completează

reciproc, reamintește AFP.România, care a semnat Tratatul de aderare la Uniunea Europeană în luna aprilie, având ca deziderat integrarea la 1 ianuarie 2007, „este motivată și hotărâtă să se achite de toate obligațiile” față de Bruxelles, a mai spus președintele Băsescu.
în scopul ratificăriiLa Paris, șeful statului român își va consacra cea mai mare parte a vizitei pentru a pleda în fața interlocutorilor săi, inclusiv a lui Jacques Chirac, în favoarea ratificării de către Parlamentul francez a Tratatului de aderare.„Așa cum am procedat deja

în Marea Britanie, voi fi deschis și onest, informându-i pe parlamentarii francezi despre evoluția noastră și angajamentele ce ne mai rămân de îndeplinit”, a spus Băsescu.Pe plan bilateral, Băsescu consideră că vizita sa „va marca un punct de pornire J tr-o nouă etapă a relațiilor ro- mâno-franceze”.„Acest lucru nu înseamnă că au fost puncte slabe, dar până acum a fost vorba despre relații între un stat membru al UE, Franța, și un stat în curs de aderare, România. Or, doresc să încep să construiesc deja viitoarea noastră cooperare în cadrul UE”, a precizat șeful statului.

Ludovic Orban (Foto: fan)

Condiție 
pentru 
reconciliere \
Cairo (MF) - Preșe- ;
dintele egiptean, i
Hosni Mubarak, a 
declarat, sâmbătă, cu I
ocazia unei reuniuni ;
organizate în Irak de i
Liga Arabă, că recon- I
dierea națională în a- i
ceastă țară este i
„condiția esențială" :
pentru retragerea :
treptată a trupelor j
coaliției, relatează I
AFP. „Reconcilierea i
irakiană este condiția j
esențială pentru înre- :
gistrarea de progrese i
politice în Irak și pen- I
tru garantarea clima- :
tului necesar retrage®» 4 
rii progresive" a triF "S’ Ț’ 
pelor străine, a subli- i 
niat Mubarak.

Cocteiluri Molotov la Atena

LOniTd VlUieilțcl Zeci de irakieni ținând poze victimelor terorismului sau ale prizonierilor torturați de către forțele americane au demonstrat ieri la Bagdad împotriva violenței. (Foto: epa)

Atena (MF) Trei sucursale de bănci din Atena au fost vizate de atacuri cu cocteiluri Molotov, în noaptea de vineri spre sâmbătă, înregistrându- se pagube materiale, a informat o sursă din poliția elenă.Autorii atacurilor, circa 40 de persoane, au reușit să fugă, iar incidentele nu au fost deocamdată revendicate, potrivit sursei.Țintele au fost Banca Generală a Greciei - la care Societe Generale (Franța) are capital majoritar - Attiki Bank și Hellenic Bank (Cipru).Atacurile s-au soldat cu pagube materiale importante la Attiki Bank și Hellenic Bank.

în plus, im atac cu un dispozitiv incendiar a fost comis vineri seară, vizând un concesionar al firmei Chevrolet, la Peristeri, suburbie a Atenei.Interesele franceze au fost vizate de atacuri similare și săptămâna trecută. Un dealer al Renault a suferit pagube materiale importante, ca și un centru comercial eleno- francez și un salon de prezerr tare a automobilelor Citroen?Anchetatorii consideră că aceste două atacuri au avut legătură cu violențele din Franța, autorii fiind mișcările locale de extremă-stângă sau anarhiștii.
Președintele Bush în China

CV Tudor votat unanimBucurești (MF) - Corneliu Vadim Tudor și lista de candidați propusă de el pentru conducerea PRM au primit, sâmbătă, votul unanim al participanților la Congresul partidului.Astfel, CV Tudor a fost reales președinte al PRM, deputatul Lucian Bolcaș - vicepreședinte executiv, senatorul Gheorghe Funar - secretar general, iar Petre Popeangă, Mihai Ungheanu, Gheorghe Buzatu, Dan Clau- diu Tănăsescu, Carol Dina și Nicolae Ior- ga - vicepreședinți.Secretarii executivi recomandați de președintele PRM, Aurel Ardelean, Nicolae Pă- tru, Corneliu Bichineț, Daniela Buruiană- Aprodu, Stela Acatrinei, Vlad Hogea, Gelil Eserghep, Ion Mânzână, Victor Iovici și loan Bâldea, au primit și ei votul Congresului.Din Biroul Permanent al PRM mai fac parte, în calitate de membri, Ilie Ilașcu, Mitzura Arghezi, Angela Buciu, Lia Olguța Vasilescu, Dan Zamfirescu, Verginia Vedi- naș, Doru Bindea, Mircea Purceld, Gheorghe Nedelescu, Gheorghe Bunduc, Ilie Mer- ce și Mircea Ifrim.Numărul membrilor Biroului Permanent al PRM a fost redus de la 36 la 31.

■ Președintele Statelor 
Unite cere Chinei să 
acorde mai multe liber
tăți cetățenilor săi.Beijing (MF) - Președintele american George W. Bush a declarat, ieri, la Beijing, că Statele Unite încurajează China să acorde cetățenilor mai multe libertăți politice, sociale și religioase, informează AFP.„încurajăm China să-și continue tranziția istorică către o mai mare deschidere”, a a- dăugat președintele american, după convorbirile purtate cu omologul său chinez, Hu Jintao.Liderul chinez, care este și secretarul general al Partidului Comunist Chinez aflat la putere, i-a răspuns indirect

președintelui american, afirmând că poporul chinez „se bucură de drepturi democratice în domeniul electoral”.„Chinezii beneficiază de decizii democratice, de o gestionare democratică și de o supervizare democratică, așa cum prevede legea”, a afirmat Hu într-o declarație citită în fața jurnaliștilor, care nu au avut voie să pună întrebări celor doi președinți.„Pe viitor, vom continua să ținem cont de condițiile naționale și de aspirațiile poporului chinez pentru a continua construirea unor politici democratice caracteristice chinezilor”, a adăugat Hu Jintao, precizând că este „inevitabil” ca Statele Unite și China să nu aibă opinii diferite în anumite privințe.Statele Unite au împărtășit

Președintele SUA, George W. 
Bush, și omologul său chinez, 
Hu JintaO (Foto: EPA)autorităților chineze îngrijorarea lor în ceea ce privește chestiunea disidenților și au subliniat insuficiența unor progrese din partea Chinei în acest domeniu, a declarat ulterior și secretarul american de Stat, Condoleezza Rice.

Investigații
Londra (MF) - O comisie comună a celor două camere ale Parlamentului de la Londra va deschide săptămâna viitoare o anchetă referitoare la sutele de escale care ar fi fost făcute pe aeroporturile britanice de a- vioane CIA transportând suspecți teroriști. Executivul britanic este acuzat că a permis în mod tacit escale ale avioanelor CIA și realimentarea acestora în aeroporturi din Marea Britanie, în pofida unor avertismente conform cărora ar încălca legislația internațională. 200 de avioane care participau la operațiuni speciale ar fi aterizat și decolat de pe aeroporturile britanice.

CV Tudor, reales președinte al PRM (Foto: epa)

Strâng semnăturiSfântu Gheorghe (MF) - U- niunea Civică Maghiară (UCM) a început, sâmbătă seară, campania oficială de strângere a semnăturilor pentru înregistrarea sa ca partid politic, președintele Uniunii spunând că, din poziția de „minoritate a unei minorități”, este o misiune grea, dar nu imposibilă.„Este greu să construiești o alternativă politică din poziția de minoritate a unei minorități, dar nu renunțăm”, a declarat președintele UCM, Szasz Jeno, prezent, la Sfântu Gheorghe, la un forum civic. Liderul UCM a subliniat că UCM a fost deja de două ori împiedicată să participe la alegeri și aceste eșecuri au provocat conflicte interne.

Misiune aproape imposibilă
âB Astăzi încep 
negocierile asupra 
statutului final al 
provinciei Kosovo.

Priștina (MF) - Negocierile pentru stabilirea unui statut definitiv al provinciei Kosovo, în prezent administrată de ONU, încep, azi, cu o navetă diplomatică a trimisului special al Națiunilor Unite, care are o misiune aproape imposibilă: să găsească un teren de înțelegere între Priștina și Belgrad.Desemnat de secretarul general al ONU, Kofi An

nan, fostul președinte finlandez Martti Ahtisaari, un negociațor înnăscut, urmează să meargă la Priștina, a- poi la Belgrad, pentru „a asculta părțile și a stabili contacte personale”, după cum a declarat el.Considerând actualul statut drept „imposibil de menținut”, comunitatea internațională a încurajat deschiderea negocierilor, precizând că o revenire la situația anterioară conflictului este imposibilă și respingând ideea oricărei partiții sau alipiri a provinciei Kosovo la o altă țară.

Misiunea lui Ahtisaari se anunță cu atât mai delicată cu cât pozițiile Belgradului și Priștinei sunt în prezent dificil de reconciliat.Albanezii din Kosovo, reprezentând mai mult de 90 la sută din populația de 2 milioane de locuitori, cer independența.Deși Kosovo este numai oficial provincie sârbă, Belgradul o consideră leagănul culturii sale și nu este dispus să accepte decât o largă autonomie, potrivit formulei „mai mult decât autonomie, mai puțin decât independen- -< ță”.
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• Societatea Apa Prod va începeastăzi debranșarea de la rețeaua de alimentare cu apă potabilă a asociațiilor de locatari, cu restanțe, din orașul Călan. Valoarea datoriilor depășește 4 miliarde de lei. (M.S.) Pe piața românească vor fi comercializați în acest an circa 200 de mii de brazi. Prețul maxim se estimează a fi de cel mult '50 mii lei. Pentru beneficiari, bradul achiziționat, din locurile special amenajate, poate ajunge și la câteva sute de mii de lei. (S.B.)

Bivolarii si comorile dacice

Sinucidere
Deva (M.T.) - O femeie de 78 de ani, s-a aruncat de la etajul patru al blocului în care locuia fiica sa. Gafița Malea, din Vețel, venise în vizită la fiiica ei, care locuia într-un bloc pe Strada 22 Decembrie. Femeia a profitat, sâmbătă, în jurul orei 17:30, că este singură acasă și a sărit de la etajul patru, în gol. Unul din vecini a anunțat Poliția, iar din primele cercetări reiese că femeia avea afecțiuni neuropsihice. La fața locului au fost chemați polițiști și medici legiști. Trupul neînsuflețit al femeii a fost transportat ' morgă, unde medicii xegiști vor efectua autopsia. Cercetările sunt continuate pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragicul eveniment.

Jefuită pe 
stradă
Lupeni (M.T.) - în 
timp ce mergea spre 
casă, o femeie de 
61 de ani, din 
Lupeni a fost jefuită 
de două persoane 
necunoscute. Vasili- 
ca L. a anunțat 
Poliția Municipiului 
Lupeni că sâmbătă, 
în jurul orei 17:00, 
în timp ce se îndrep
ta spre casă, pe o 
stradă din localitate, 
doi indivizi 
necunoscuți i-au 
furat poșeta și o 
plasă cu bunuri. 
Până la această 
oră oamenii legii nu 
au reușit să dea 
de urma celor doi, 
încearcă șă sta
bilească identitatea 
acestora și să-i 
tragă la răspundere 
pentru fapta lor.

■I Ceia recunoaște că a 
fost amic cu Bivolaru, 
dar neagă implicarea 
sa în dosarul aurarilor.
Mihaela Tâmaș 
mihaela.tamas@informniedia.ro

Deva - După tranzacția cu acea brățară dacică, a cărui intermediar ar fi fost Iulian Ceia, din relatările lui Magda reiese că a fost implicat și Gabriel Bivolaru. Acesta ar fi garantat cei 80 de mii de euro cu un autoturism Mercedes ML, înscris pe numele prietenei sale, Oana Raluca Weidner și a fost dat ca garanție lui Iulian Ceia, în vara anului 2002.
“Mi-a vândut mașina”Autoturismul fiind restituit după cinci luni, la achitarea integrală a prețului și potrivit rechizitoriului cele

relatate de Nițu se coroborează cu susținerile lui Gabriel Bivolaru și Oana Raluca Weidner. Iulian Ceia susține că Bivolaru nu are nici o implicație în acest dosar „iar acel autoturism l-am cumpărat de la Bivolaru, după ce mi-a fost incendiată a doua mașină. Nu am reușit să o achit și am înapoiat-o titularului. Referitor la Nițu, acesta a fost vizitat în penitenciar de două persoane: șeful Serviciului de Combatere a Crimei Organizate și Antidrog, subcomisar Traian Berbeceanu și șeful Serviciului de Protejare a Patrimoniului Cultural Național din cadrul IGP, comisarul - șef Aurel Condruț. Berbeceanu i- a adus un telefon mobil și două cartele, iar Condruț i-a spus că vine în numele procurorului Lazăr, care în schimbul acestor declarații va interveni pe lângă completul

La puțin timp după arestare lotul aurarilor a fost eliberatde judecată și va solicita reducerea pedepsei sale”.
„Aberații!”Subcomisarul Traian Berbeceanu susține că: „în primul rând noi lucrăm cu

legea nu împotriva legii, iar pe Cristian Nițu nu l-am mai văzut din momentul în care acesta a fost închis. Aceste afirmații nu pot fi decât aberațiile unui om cu mintea bolnavă”.

InjuM ____________ <.j

DN 7 •- , teșnic -

în Deva aparatele radar vor fl amplasate pe B-dul Dece- 
bal - Str. Titu Maiorescu - B-dul 22 Decembrie

Astăzi este Ovidenia
Deva (S.B.) - Mai puțin cunoscută de cei tineri, Ovidenia este sărbătoarea religioasă ■ce marchează ziua de astăzi: „Intrarea în rBiserică a Maicii Domnului”. în popor se spune că începând cu această zi femeile nu mai spală haine cu maiul, adică în ape curgătoare, până la Sf. Gheorghe. Tot azi se deschide cerul și vitele vorbesc. Le pot auzi însă doar cei neprihăniți. Dacă este senin vara va fi secetoasă. Dacă ninge se arată o iarnă grea. în această zi, a Ovideniei sau Vovideniei, de Filipul cel Șchiop, se dă pomană pentru cei înecați și celor care au murit fără lumină li se pune o lumânare la mormânt. Ovidenia implică și alte reguli păstrate din străbuni cum ar fi ungerea ferestrelor și ușilor cu usturoi deoarece astăzi încep să lucreze fermecătoarele. Ziua marchează, în mod sigur, venirea iernii.

Caricatură de Liviu Stănilă

Prima zăpadă pe munte
H Toate instalațiile pe 
cablu sunt funcționale, 
iar pârtia de la Straja 
este iluminată pe 
3000m.

Petroșani (M.S.) - Prima ninsoare căzută în zilele sfârșitului de săptămână a făcut ca stratul de zăpadă în masivele Parâng și Retezat să atingă, în medie, 10 cm, în unele zone din Retezatul Mic fiind semnalate troiene, mai ales în locurile în care vântul a bătut cu putere. Deocamdată, calitatea stratului de zăpadă nu a permis practi

carea schiului, cu toate că în stațiunea Straja s-au aflat, la sfârșitul săptămânii, câteva grupuri de turiști.în ultimele zile a nins pe Creasta Vâlcan, din apropierea stațiunii Straja, unde zăpada atinge 5-10 cm, în timp ce în Retezatul Mic și Retezatul Mare stratul de zăpadă are o grosime de 10-15 centimetri, începând de la 1.300 de metri altitudine în sus. Toate instalațiile pe cablu din stațiunea Straja sunt funcționale, ca de altfel și echipamentele de iluminat ăle pârtiei de la Vârful Mu tu.Șeful Salvamont Lupeni,

George Resiga, recomandă turiștilor să nu se aventureze, în aceste zile, pe zonele de creastă ale munților, deoarece există alternanțe între zăpadă și gheață, care pot duce la accidentarea persoanelor imprudente.

Telecabina funcționează

Primul loc la 
accidente rutiere

București (MF) - România este pe primul loc în Europa în ceea ce privește gradul de severitate al accidentelor rutiere, înaintea Rusiei, Ucrainei și Bulgariei, relevă o statistică a dinamicii accidentelor de circulație din România în comparație cu cele petrecute în alte state euro- | pene, întocmită de către Asociația Victimelor Accidentelor de Circulație (Avac) în colaborare cu Poliția Rutieră.

O să vedem când o să fie iarnă într- adevăr dacă nu vor fi probleme pe străzile și șoselele Devei. La prima ninsoare cred că s-au descurcat foarte bine pentru că nu s-a depus și nu a format un strat!
Mircea Mariș, 
Deva

Cred că cei de la Primăria Deva sunt pregătiți pentru problemele create de vremea rea a iernii ce vine. Spun asta pentru că văd și ei ce se întâmplă acum în țară. Deocamdată nu au ce face.
Doina Codrean, 
Deva

SubvențiiDeva (S.B.) - Deși au primit subvenții de la Ministerul Culturii și Cultelor, o mare parte din editurile și revistele culturale care au primit bani nu s-au prezentat încă să-și ia banii. Doar 40 de publicații culturale din 83 s-au prezentat la MCC pentru contractări, deci aproape jumătate, și 37 de edituri din 137. Acesta este, de fapt, un fel de protest venit în urma unor nemulțumiri față de activitatea MCC în acest domeniu al culturii. Contractări se mai pot face până la 30 noiembrie, după această dată subvențiile se pierd. MCC a subvenționat în acest an titluri de carte de la 137 de edituri și 83 de reviste cu profil cultural cu circa 27 miliarde de lei vechi.

Nu știu. Probabil că cei de la primărie au asigurat bunul mers al lucrurilor. Nu știu dacă atunci când va fi zăpadă și îngheț administrația locală va face față problemelor pe care trebuie să le rezolve. 
Nicolae Sicoe, 
Deva

Nu pot să vă răspund pentru că nu cunosc situația și nu am informații în acest sens. Cred că fiecare trebuie să se descurce. Aceste probleme îi privesc pe cei ce au obligații să asigure buna gospodărire.
Ioan Marian, 
Deva

Mă îndoiesc de acest lucru pentru că văd ce se întâmplă în întreaga țară! De ce să fie altfel la Deva?Vom vedea când va veni iarna adevărată!
Călin Berinde, 
Deva

SȘHpER OFERTA! Centrală Quasar 24 Fi 
la prețul de

RECLAMĂ

mailto:mihaela.tamas@informniedia.ro
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Ziua Internațională Antifumat
1624 - A murit filosoful mistic german Jakob Bohme (n. 
1575).

1694 - S-a născut Voltaire (Francois 
Marie Arouet), filosof și scriitor francez. 
1887 - A murit scriitorul și folcloristul 
Petre Ispirescu (n. 1830).
1898 - S-a născut pictorul suprarealist 
belgian Rene Magritte.
1923 - S-a născut mitropolitul Bana

tului, Nicolae Corneanu, membru de onoare al Acade
miei Române.
1945 - S-a născut actrița americană Goldie Hawn (foto). 
1991 - Adunarea Constituantă a adoptat noua Consti
tuție a României.

VREMEA
Prognoza meteo pentru astăzi:Vreme în răcire, cu cer temporar noros. Maxima va fi de -2°C, iar minima de -8°C. Posibile precipitații sub formă de ninsoare.Prognoza meteo pentru două zile:
Marți. Cerul va fi parțial senin, frigul se menține. Temperaturile vor oscila între -1°C și -7°C.
Miercuri. Vreme rece, cu cer mai mult senin. Precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Maxima termică va fi del 3°C iar minima de -2°C.
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CALENDAR RELIGIOS

Calendar ortodox___________________________________
21 noiembrie - Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

Calendar greco-catolic_________________________________
21 noiembrie - Intrarea în Templu a Maicii Domnului

Calend^ujopMim-catqb'0
21 noiembrie - Prezentarea la Templu a Sf. Fecioara Maria

Soluția Integramei din numărul 

precedent: H-S-A-B - HIBER
NARE - MURE - SUR - PALTON - 
NA - LUA - OM - T - SACRI - OCA
- II - TURE - SA - TAR - RF - E
- PANDA - R - SMOC - ALGA - 
ALIC - BUM - URATA - TRUP - SI

- RR - NUNA

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz_______ 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112

Berbec
Ar fi cazul să renunțați la anumite suspiciuni exagerate sau 
la modul ironic de a taxa greșelile celorlalți. Nu uitați că ■ 
micile imperfecțiuni fac deliciul vieții.

Cu toate că vor exista unele mici nemulțumiri, cu puțină 
diplomație veți reuși să aflați câ anumite chestiuni senti- j 
mentale vă vor ajuta să apreciați viața.
Gemeni _ __
Posedați suficient magnetism astfel încât să cuceriți 
oricine doriți. Este posibil ca o persoană cunoscută să v® ■ 
propună o conviețuire în doi, și încă cu bune rezultate.
Rac

j 
Uneori aveți lungi stări de anxietate, de nesiguranță care , 
se pot repercuta negativ asupra stării dumneavoastră de I 
sănătate. Astfel ajungeți tipul de om pe care nu se poate i 
baza.
Leu __
Misterioși și spirituali, mai totdeauna incitați la conversație. 
Sunt multilaterali în' toate, dar uneori au nevoie de un umăr 
pe care să se sprijine la necaz.
Fecioară
Un adversar viclean acționează de la distanță și în tăcere, 
gata oricând să sară asupra dumneavoastră la momentul 
oportun. Ferițl-vă de anturaj șl de așa-zișii prieteni.
Balanță
înțelegerea dumneavoastră din cadrul căminului depinde 
mai ales de capacitatea dumneavoastră de conciliere. Evi- I 
tați manifestările de gelozie, care conduc la certuri fără 
motive.
Scorpion ___
Sunteți mai degrabă o persoană introvertită deoarece nu 
vă place să vă plângeți în fața prietenilor. De aceea, cel ’ 
mai sănătos lucru este să vă confesați cuiva.
Săgetător _ ___ _ __ |
în cercul dumneavoastră de prieteni veți descoperi o per-.- 
soană veselă, dar de încredere. Deschiderea emoțională ai. - 
dumneavoastră asupra acesteia, s-ar putea să vă farmece.

Capricorn
Și astăzi ar fi bine să vă gândiți de două ori înainte de a 
spune sau de a face ceva. Poate și din cauză că de ceva 
vreme ați devenit mai agitat și mai impulsiv.
Vărsător

Energie electrică____________ __________________________
Astăzi nu sijht programate întreruperi în furnizarea 
energiei electrice în Deva.

Pompieri__________________ 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
OJ.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090

Un proiect mai vechi s-ar putea concretiza în această zi. 
Tendința dumneavoastră de a vă implica în activități la limi
ta legalității poate conduce la urmări neașteptate.

Pești ■ „ !
Tactica financiară pe care o abordați nu este cea mai inspi
rată. Chiar dacă vă bucurați de protecția unor persoane 
feminine, sau de ce nu anonime, evitați totuși unele spe- ‘i* 
culații. J

Gaz metan__________________________________ _
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
9.00 - 12.00, Str. Minerului, Bl.39, Sc.B 
9.00 - 15.30, Str. Mărăști, Bl. 5, Sc A-B

Apă__________________ _____________
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea apei în Deva.

REȚETA ZILE!

Linguinne a la peperonata
Ingrediente: 3 ardei grași colorați, o ceapă medie, puțin ulei pentru prăjit, 5 roșii medii, 250 gr. paste linguinne
Preparare: Ardeii se pun la cuptor 20-30 min, se scot și se pun într-o pungă de hârtie să se înmoaie. Se lasă 10 min, după care se taie și se golește apa, se decojesc și se taie fâșii.
Sosul: se încălzește puțin ulei, se adaugă ceapa tăiată solzișori și se călește 2 minute. Se adaugă roșiile, de la care s-a scos mijlocul cu semințele și s-au tăiat cubulețe, precum și fâșiile de ardei. Separat, se fierb pastele (linguinne sau un alt fel de spaghete) cât timp scrie pe pachet.
Mențiuni: Se pun pastele într-un castron și deasupra se toarnă sosul. Se condimentează după gust și se ornează cu frunze de busuioc și/sau cu parmezan.

Poftă bunăl (Foto: arhivă)

7:00 Jurnalul
TVR

7:55 Euro-dispecer
8:00 Isabel,

Etîn căutarea 
iiiririi 

8:55 Călătorii 
culinare

9:30 Teleshopping 
10:00 Surprize, 

surprize...
(reluare) 

12:30 Euro-
dispecer

12:35 Teleenddopedia 
1330 Madeline 
14:00 Jurnalul

TVR. Sport. 
Meteo 

14:30 Teleshopping 
15:00 Pro

patria 
15:30 Kronika 
16:55 D Imperiul

Reginei Victoria. 
Partea întâi

18:00 Sănătate 
pentru toți 

19:00 Jurnalul
TVR Sport 
Meteo

20:15 Prim plan
21 Ou lartă-mă.

- Cu Raluca 
Moianu 

22:30 Reflector 
2330 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo 
2330 Nocturne 

030 Brigada
HOmudderi.

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

120 Sănătate 
pentru toți (r) 

2:10 Jurnalul 
TVR(r)

320 Călătorii 
culinare (r) 

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

Elseaete
&40 Teleshopping

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

9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 tânăr și neliniștit 

10:15 ma, prințesa 
r‘războinică 

îl:15 La servid (r) 
12:15 Bucătăria

lui Radu 
13:00 Știrile Pro IV 
13:45 Zâmbete într-o pastilă

(r) 
14:00 Mortadella (comedie, 
v IScoprod., 1971). Cu:

Sophia Loren 
16:00 Tânăr și neliniștit. Cu: 
▼0Eric Braeden, Joshua

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

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

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

19:00 Știrile ProTv Sport Vre
mea

20:15 Evadare perfectă
•* «(acțiune, SUA, 1998).

Cu: Adrian Pasdar, Kel
ly Rutherford, Alicia 
Coppola, Antonio 
Sabato Jr. Deși în tre
cut a participat la câte
va acțiuni ilegale, Colt, 
un foarte bun pilot 
duce o viață onorabilă 
și vrea să se însoare 
cu prietena lui. Dar 
acum, el este obligat 
de iubita unui pericu
los deținut să-l ajute 
să evadeze 

22:15 la Bloc 
23:00 Știrile Pro IV 
23:45 Dispăruți fără urmă 

0r45 Icstrim tivi 
1:15 Omul care aduce 

cartea (reluare)
130 Știrile ProTv (r) 
230 Evadare perfectă 

--(acțiune, SUA, 1998, r) 
430 Parte de carte 
530 Icstrim tivif(r) 
630 Teo (r)

630 In gura presei cu 
Mircea Badea 

7:00 Observator 
cu Vlad 
lonescu și Simona 
Gherghe

8:00 Canalul 
de știri 

10:00 în gura 
presei (r) 

1030 Concurs 
interactiv 

12:15 Dădaca 
13:00 Observator 

cu Simona 
Gherghe 

13:45 Piața
Divertis (4) 

15:15 Vivere- 
SA trăi cu 

pasiune 
16:00 Observator 
16:45 Anastasia Cu: Elena J 
▼0Korikova, Petr Krasilov,

Daniel Strakhov
17:45 9595-Teînvață ce 

să fad cu dr Cristian 
Andrei

1930 Observator cu ( 
Alessandra Stoicescu și , 
Ludan Mândruță

2030 Maestrul bețiv
^'«((acțiune, Hong Kong, ® 

1978). Cu: Jackie 
Chan, Liu Tien Yuen, s 
Yang Lee Wang. Wong ‘ 
Fei Hong este un mare 
erou kung fu din China 
secolului al 19-lea, 
aflată sub colonialism 
britanic, care luptă 
împotriva nedreptăților 
vremurilor. Povestea 
începe din frageda și 
năvalnica tinerețe a lui 
Wohg care este trimis 
să se disciplineze sub 
stricta oblăduire a 
unchiului său expert în 
kung fu, dar și în arta . 
băutului

2330 Observator cu Letiția 
Zaharia

0:00 Putere explozivă (SF, 1
USUA 2003)

2:0 Concurs interactiv
33 Observator (r) 
4:00 Vivere - A trăi cu
0 pasiune (r) t 

0731 3 Ale Iu' Mitică (relu
are) 09:00 Minorități sub trei 
dictaturi (r) 0930 Poftă bună! 
(reluare) 10:00 Tonomatul DP 
2 11:40 Pasiuni (film serial) 
12:40 Farmece (film serial) 
14:00 Norman cel normal 
14:30 Aventurile lui Shirley 
Holmes (film serial) 15:00 
împreună în Europa 1630 Jur
nalul TVR. Sport. Meteo 1630 
Zona de conflict 17:00 Moș
tenitoarea (s)18:00 Jurnalul 
Euronews1 1830 Zestrea 
românilor 1905 A fost odată 
hoț (film serial) 20:00 Trăsniții 
din Queens (film serial) 2030 
Alexandru Macedonski, 
măștile poetului 21:30 Jur
nalul TVR 22:00 Jurnalul 
Euronews 22:15 Sacrificii 
mărunte (dramă, coprod., 
1989) Prima parte 00:05 
Inspectorul Linley (s)

07:00 Jurnalul de dimineață 
0730 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 12:00 Teleshopping , 
13:00 Automobile (r) 14:00 ’ 
Jurnalul de prânz 14:30 țara ! 
Iu' Papură Vouă 1530 Sare și 
piper cu Stela și Arșinel (r) 
16:30 Ochi negri (s) 17:30 < 
Naționala de bere 1830 Jur
nal de seară 19:45 țara Iu' 
Papură Vouă 20:00 Taxi Dri
ver 2130 Edpa de investigații 
2230 Miezul problemei 2330 
24 de ore Național Tv 0030 
Prețul groazei (horror, SUA, 
1999)

07:00 Rondul de dimineață; 
10:00 Teleshoping 10:15 
Lumea Pro Cinema 11:00, 
Micul războinic 2 (r) 13:00 
Desene animate: Pokemon (s) 
14:00 Misterele planetei 
albastre 15:00 Verdict'.crimă! 
(s, r) 16:00 Telefonul de la; 
miezul nopții (s, r) 17:00 
Secretul prizonierei 19:00 
Doctorul de suflete (s) 20:00 
Dosarele X 22:00 Soldatul 
universal 0030 Cristi Tabără ! 
pe ei

08:00 Trupul dorit (r) 11:00 
Amazoana (s) 12:00 înger 
rebel 14:00 Legături de fa
milie 15:15 Bandiții (s) 17:20 
Rețeta de acasă 1730 
Poveștiri adevărate - emisi
une cu povești reale despre 
viață, prezentată de Dragoș 
Stănescu și Ioana Maria 
Moldovan 18:25 Vremea de 
acasă 1830 împotriva des
tinului 1930 Inocență furată 
(s) 2030 Telenovelă ro
mânească: Lacrimi de iubire 
(s) 2130 Trupul dorit (s) 2230 
De 3 x femeie (divertisment) 
00:00 Poveștiri adevărate (r) 
0130 Telenovelă românească

08:00 Sport cu Florentina 
08:40 Imagini extraordinare 
(d, r) 09:40 Sunset Beach (s, r) 
10:40 Casa noastră 1130 Tele 
RON 1230 Teleshopping 
13:00 Garito (I) 14:10 
Teleshopping 14:45 Garito (II) 
16:05 Dragoste și putere (s) 
16:45 Oamenii vorbesc 17:25 
Trăsniți în N.A.T.O. (s) 18:00 
Focus 19:00 Camera de râs 
1930 Da sau nu. 20:00 Poliția 
în acțiune 21:00 Trădați în 
dragoste. Cu Ernest 22:00 
Trăsniți în N.A.T.O. 2230 
Focus Plus 23:30 Pro Sport 
Show 01 >15 Focus plus. Sport. 
Meteo (r) 02:45 Guiness

0730 Viața dimineața 09:00 
Verissimo. Emisiune de diver
tisment și varietăți 1030 
Lumea cărților 10:15 Euro- 
maxx 10:40 Jet set 10:50 Ca
lendar ecumenic 11:00 NYPD 
Blue (r) 1230 Upgrade 1230 
Teleshoping 1335 Marș forțat 
14:00 Teleshoping 1435 Fan 
X. Videodipuri 15:00 Te
leshopping 15:35 Misiune 
imposibilă (d) 16:00 Nașul 
18:00 6! Vine presai 20:00 
Drumul către paradis (dramă, 
SUA, 1997). Bazat pe fapte 
reale, filmul regizat de Bruce 
Beresford 22:00 Nașul. Cu: 
Radu Moraru 23:45 Știri

0630-07.00 Observator -
Deva (r)

1630-16.45 Știri locale

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

06:00 Realitatea de la 06:00 
06:45 Trezirea la realitate 
10:00 Realitatea de la 10:00 
11:00 Deschide lumea (relu
are) 11:30 Realitatea bursi
eră 13:15 Deschide lumea 
(reluare) 15:15 Audiență în 
direct 16:00 Realitatea de la 
16:00 17:15 Orașele Ro
mâniei 17:45 Editorii 
Realității 18:45 Realitatea 
zilei 20:15 100% Cu Robert 
Turcescu 21:00 Realitatea 
de la 21:00 21:45 Bani 
europeni/Români/Orașe/ 
Bani de buziunar 22:00 Zece 
fix 23:00 Politica, frate! 
23:30 Știri. Meteo. Sport 
00:00 Realitatea de la 
00:00

07:00 Cazinouri americane 
08:00 Stalin - Cel mai mare 
dictator 09:00 Mașini de vis 
1030 Față în față cu pericolul 
11:00 Spectacolul rulotelor 
12:00 Motociclete americane 
13:00 Cazinouri americane 
14:00 Stalin - Cel mai ațe 
dictator 15:00 Mașini d' s 
16:00 Mașini extreme: Issrțe 
militare 17:00 Drumul spre Le 
Mans 18:00 Spionii 19:00 
Curse și fiare vechi 20:00 
Vânătorii de mituri 21:00 
Curse de stradă: 0 noapte pe 
Pământ 2230 Adevăratul Spi
tal de urgență 2330 Povești 
medicale uimitoare 00:00 
Motociclete americane
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PK SCURT• Ouă. Prețul ouălor a crescut brusc în ultimele zile cu aproximativ 30%. Scumpirea nu se datorează, așa cum apreciază lumea, gripei aviare, ci faptului că a scăzut puternic producția lor. Specialiștii susțin că iarna producția de ouă scade semnificativ. (I.J.)
• „Carpați". Potrivit reprezentanților producătorilor din industria de profil, dacă propunerea Finanțelor de majorare a accizelor la tutun va fi adoptată, scumpirea va afecta țigările vândute astăzi la prețuri sub 34.000 lei pachetul. Cea mai semnificativă majorare va fi cea a țigărilor Carpați, al căror preț va urca cu 3.750 lei/pachet. (I.J.)

Soft hunedorean pe piața UE

Disponibilizări
Deva (I.J.) - Peste 8.000 de mineri își vor pierde locurile de muncă în luna ianuarie, din totalul celor 11.000 de ortaci care vor fi disponibilizați în cursul anului 2006, a declarat, ieri, secretarul de stat din Ministerul Economiei, Ionel Mantog. Potrivit acestuia, ceilalți 8:000 de mineri își vor pierde locurile de jnuncă pe parcursul anului, pe măsură ce companiile miniere vor pămâne fără subvenții de la stat. „Aceste . jnăsuri vor afecta mai ales zonele miniere din Baia Mare și Deva, unde procesul de restructurare a companiilor miniere este mult întârziat”, a mai spus secretarul de stat Mantog. Liderul sindical Marin Condescu a declarat că, deocamdată, nu este Cunoscută valoarea plăților compensatorii pe care le vor primi minerii disponibilizați, însă președintele LSMVJ, X Zoltan Lakatos, apreciază că acestea se ridică, în medie, la 150 de milioane de lei/miner.

Minerii vor fi disponibilizaț
(Foto: Traian Mânu

Gheorghe Barbu
(Foto: Traian Mânu)

Pensii 
facultative
Deva (IJ.) - Per
soanele ieșite la pen
sie vor putea benefi
cia de sume supli
mentare prin inter
mediul sistemului de 
pensii facultative, cu 
condiția să fi împlinit 
vârsta de 60 ani și să 
fi contribuit la acest 
sistem minimum 90 
de luni, potrivit unui 
proiect de lege apro
bat de Guvern.
Dreptul la pensia fac
ultativă va fi acordat 
la cererea beneficia
rului, cu condiția ca ■ • 
acesta să fi împlinit 
vârsta de 60 ani, să fi 
plătit minimum șapte 
ani și jumătate, iar 
activul personal să fie 
cel puțin egal cu 
suma necesară 
obținerii pensiei fa
cultative minime. 
„Dacă proiectul trece 
de Parlament, legea 
pensiilor facultative 
să fie aplicată 
începând cu a doua 
parte a anului viitor", 
susține Gheorghe 
Barbu, ministrul 
Muncii.

■ Programele infor
matice românești sunt 
de zece ori mai ieftine, 
dar la fel de bune.

Deva (M.S.) - Piața programelor de calculator este una dintre cele mai dure din Europa, în acest moment. Investițiile în echipamente, licențele de programe și oamenii foarte bine pregătiți sunt doar câteva dintre cerințele unei reușite în afacerile care au ca obiect producția de soft.O firmă din Deva a reușit să treacă peste toate obstacolele și să se impună pe piața vest europeană cu un soft destinat urmăririi și analizei producției. Programul informatic se aplică deja la cel mai mare producător din industria confecțiilor de perdele din Europa. Aplicația utilizează cele mai noi medii de dezvoltare Microsoft, oferite producătorului român ca o consecință a dobândirii

statutului de ’’Microsoft Certified Partner - ISV/Software Solutions”.
Un soft complexProgramul introduce o noutate pe piață prin utilizarea cititoarelor pentru coduri de bare, cu care se poate afla, în orice moment, stadiul comenzilor aflate pe fluxul de producție, dar și starea livrărilor de materiale finite către beneficiari. „Este o aplicație deosebit de complexă, conform cerințelor partenerului occidental”, afirma Marian Neicu, managerul general Abstract Connection Deva. Soft-ul permite evaluarea resurselor necesare procesului de producție, dar și o analiză complexă în care se pot evidenția mai mulți parametri, de la productivitatea muncii, până la gradul de încărcare al utilajelor.Ca să ajungi la performanță în domeniul producției de soft este nevoie de zeci de mii de ore de muncă. Firma

Producția de soft implică specialiști bine pregătiți (Foto: t Mânu)deveană a reușit acest lucru în zece ani, răstimp în care a făcut pasul necesar unei armonizări de programe cu cele din piața europeană. Din păcate, România rămâne, deocamdată, un furnizor ieftin pentru Occident. „în România se produce de cel puțin zece ori mai ieftin decât în Vestul

Europei, dar calitatea trebuie să fie aceeași. Este greu să faci față, mai ales că echipamentele și licențele pentru mediile de dezvoltare a programelor de calculator, pe care trebuie să le achiziționezi pentru a putea lucra legal, se vând la prețurile din Vest”, apreciâ

1 dolar_____________________________________________ 3,1150 lei
1 euro______________________________________________3,6390 lei
1 liră ________________________________________ 5,3342 lei

m 1 franc__________________________________________ 2,3518 lei
100 forinți________________________ 1,4386 lei
1 gr. aur 48,8595 lei

i

Societatea Preț Variație
închidem (lei/acț)(%)

1. SNP PETROM 0,4250 +0,24
2. SIF1 BANAT-CRJ5ANA 1,9500 +3,17
3. nv 1,2000 +0,84
4. BRD 13,4000 0
5. IMPACT 0,4480 +0,67
6. AZOMUREȘ 0,2770 hO,36
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,9800 +0,51
8. ROMPETROL 

RAFINARE (RRC)
0,1130 0

9, HABER 0,3600 +20
10. BCCARPATICA 0,5450 0
11. DECEBAL 0,0095 0
12. ARGUS CT 3,2000 -0,31
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

x—_______ _______________________ ___ _______________________ _?

Penalități de întârziere
■ Taxele și impozitele 
neplătite la timp atrag 
penalități de 0,05% în 
fiecare zi de întârziere.
Ina Jurcone
ina.jurcane@informmedia.ra

Deva - Potrivit Codului de procedură fiscală agenții economici care nu achită la termenul de scadență obligațiile de plată la bugetul general consolidat, datorează după acest termen dobânzi și penalități de întârziere. Dobânzile și penalitățile de întârziere se fac venit la

bugetul căruia îi aparține creanța principală. “Nivelul dobânzii datorate pentru nea- chitarea la termenul de sca- W..........................întârzierea pl&ții 
obligațiilor la 
stat se 
sancționează cu 
0,6%/ lună 
întârziere.

Lucian Heiuș............................................dență de către debitori a obligațiilor de plată reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri ale

bugetului general consolidat este de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere”, afirmă Lucian Heiuș, director DFP Hunedoara.Potrivit acestuia, plata cu întârziere a obligațiilor fiscale se sancționează cu o penalitate de întârziere de 0,6% pentru fiecare lună și/sau pentru fiecare fracțiune de lună de întârziere, începând cu data de întâi a lunii următoare scadenței acestora până la data stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de întârziere nu înlătură obligația de plată a dobânzilor.

Amânare
Petroșani (I.J.) - Licitația pentru amenajările unei noi stații Salvamont a fost amânată, declară primarul Carol Schreter. Amânarea se datorează unei prime evaluări bugetare a proiectului care arată o depășire a sumei estimate inițial de 100.000 euro. Derularea programului printr-un proiect PHARE obligă solicitantul să nu depășească valoarea estimată în proiect, ca urmare s-a decis amânarea licitației pentru ianuarie.

Curățenia de Crăciun la
350 de lei
■ 350 de lei costă 
angajarea unei firme 
specializate pentru 
curățenia de Crăciun.
Ina Jurcone
ina.jurcane@in1onniiiedia.ro

Deva - Suma este valabilă pentru un apartament de două camere și cuprinde toate serviciile, inclusiv spălatul geamurilor și al covoarelor. Tarifele pe care le practică firmele specializate sunt diferențiate în funcție de suprafața locuinței, dar și de

soluțiile folosite pentru îndepărtarea murdăriei. Firmele pun la dispoziție echipe de trei până la cinci persoane.
Covorul la 3,6 lei/mpPrețul pentru curățenia unei garsoniere este de 100 lei, iar un apartament costă dublu. Pentru spălatul covoarelor, trebuie să plătiți 3,6 lei/mp. Curățenia pardoselii pentru un apartament de mărime medie de cca 40 de metri pătrați costă 144 lei. La această sumă se mai adaugă spălatul covoarelor apreciat la 130 lei, doar pentru co-

Dai un ban dar e curat! (Foto: Traian Mânu)voare. Suma totală se apropie de 400 de lei. Dacă nu vă permiteți să angajați o firmă specializată pe servicii de curățenie, trebuie să cheltuiți ceva bani pe soluțiile pentru
curățat. De regulă, este nevoie de soluție pentru geamuri (5 lei), mobilă (12 lei), gresie și faianță (9 lei), covoare (10 lei), precum și gel de desfundat țevile (4 - 7 lei).

Recuperări 
pentru Crăciun

Petroșani (I.J.) - începând din această lună, minerii din Valea Jiului vor lucra sâmbetele potrivit unui program stabilit de liderii de sindicat, pentru a recupera zilele de vacanță din perioada Crăciunului. La toate unitățile-miniere se va lucra cu tot efectivul și în ziua de sâmbătă, iar pe timpul vacanței se vor asigura numai punctele fixe de control. „Am stabilit că vacanța de Crăciun va începe la 24 decembrie și va dura până la 3 ianuarie. Nu putem spune că minerii nu sunt obișnuiți să lucreze și sâmbăta”, a precizat Marian Holban, președintele executiv al Ligii Sindicatelor Miniere Valea Jiului.

FII INSPIRAT, ALEGE

carteagalbena.ro
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FUMATUL LA Cancer pulmonar - sub medie

• Sondaj. Potrivit sondajelor de opinie, 33,3% dintre repondenții din grupa 15-24 ani au declarat că fumează, 64% dintre elevii cu vârsta peste 16 ani au experimentat consumul de tutun până la aceasta vârstă - cu 11% mai mult față de 1999, iar 32% dintre școlari au fumat înainte de 14 ani. (I.J.)
• Medici. Peste 40% dintre medicii români sunt fumători fiind depășiți doar de doctorii din Armenia și Georgia, iar mai mult de jumătate dintre cadrele medii sanitare sunt fumătoare. 51,4% dintre medicii bărbați fumează zilnic, iar 38,6% dintre femei aprind cel puțin o țigară pe zi. 42% dintre angajații maternităților fumează. (I.J.)

Taxa pe viciu
Deva (I.J.) - Mai ieftin este să previi decât să vindeci, susțin specialiștii în pneumologie. Tot ei apreciază faptul că impozitul suplimentar pe țigări ar putea reduce numărul fumătorilor cu peste 5%, mai ales al adolescenților și i persoanelor cu venituri [mici. Un raport dat pu- Iblicității despre țările în |care un pachet de țigări jcostă 5 euro, ponderea fumătorilor a scăzut între 5 și 9%, mai ales 

In rândul adolescenților care nu au prea mulți bani și al populației cu venituri reduse. Autoritățile române intenționează ca din 2006 să introducă taxe de 0,50 euro pe pachetul de Jigări și sume diferențiate pentru băuturile (alcoolice. Dar, pe lângă taxa pe viciu, autoritățile trebuie să fie mai active în respectarea legii privind prevenirea și combaterea efectelor (consumului produselor din tutun. Responsabilă pentru aplicarea sancțiunilor în județ este Direcția de Sănătate Publică Hunedoara.

Dr. loan Petrui
(Foto: Traian Mânu)

■ Cancerul pulmonar 
în județul Hunedoara, 
se situează sub limita 
medie pe țară.
INA JURCONE
ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Poluarea atmosferică și fumatul sunt principalele cauze care generează incidența cancerului pulmonar în județul Hunedoara. Cu toate acestea, se pare că organismul hunedorenilor s-a adaptat mediului întrucât media numărului de cazuri la neoplasm este sub media pe țară.
Viroza face ravagii„Există o creștere a incidenței cancerului bronhopul- monar și a astmului bronșic în particular. Creșterea numărului se datorează în principal poluării atmosferei și la locul de muncă, dar și fumatul. Cancerul pulmonar în

în județ, sunt patru valuri de viroze anual (Foto: arhivă)județul Hunedoara, se situează sub limita medie pe țară. Putem spune însă că ne confruntăm mai degrabă cu o creștere a epidemiilor de viroze respiratorii”, sublini
ază dr. loan Petrui, medic primar pneumolog. Dacă în urmă cu câțiva ani ne confruntam cu unu-două valuri de viroze respiratorii pe an, acum acestea au crescut la 3-

4 pe an, care decompensează mai repede la bolnavii cu afecțiuni cronice și respiratorii, adică dublează sau chiar triplează dificultatea în respirație, mai spune Petrui.
Tinerii - interesați de riscuri

Prima 
țigară
Deva (I.J.) - Un stu
diu realizat în județ 
pe 2000 de elevi din 
școli, studiu realizat 
de dr. loan Petrui, 
medic primar pneu- 
molog la Spitalul 
Județean Deva, a 
dezvăluit o realitate 
cruntă. Numărul 
fumătorilor în rândul 
elevilor a crescut cu 
15%. S-a înregistrat 
o scădere a vârstei 
elevilor care încep să 
fumeze de la 12-13 
ani la 8-9 ani. 
„Numărul fetelor 
care fumează aproa
pe i-a ajuns pe 
băieți. Dacă înainte 
fumau trei băieți la o 
fată, acum raportul 
este de 3 la 2,5.. Se 
constată chiar o 
triplare a creșterii 
numărului de fumă
tori în rândul elevilor 
din mediul urban", 
susține dr. Petrui.

■ Elevii din liceele 
devene susțin că antu
rajul i-a determinat să 
fumeze.

Deva (M.S.) - CentruJudețean de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara a început o campanie de informare în licee privind riscurile legate de fumat, consumul de alcool și droguri. „După primele discuții purtate cu tinerii, am ajuns la concluzia că mulți dintre aceștia nu cunoșteau riscurile pe plan fizic și psihic ale consumului de dro

guri. Părerile simt împărțite, dar tinerii par interesați de efectele adverse ale con-
H...................
Anturajul deter
mină consumul 
de tutun, iar 
tinerii au recu
noscut inHuenta 
grupului de pri
eteni asupra lor
Adriana taMășANsumului de alcool, droguri și fumat”, afirmă coordonatorul Centrului, subinspector Adriana Almășan. Specialiștii au evidențiat câteva din „sem

nele” prin care Un părinte își poate da seama că tânărul fumează: apare o schimbare de comportament, apare un miros specific, mâinile și dinții se îngălbenesc. De asemenea, pot fi găsite în casă țigări sau brichete. în cazul care părinții au descoperit că unul dintre copii fumează, specialiștii recomandă dialogul cu acesta, fiid exclusă orice agresiune asupra tânărului. „Copilului trebuie să i se explice riscul fumatului, iar părinții trebuie să fie deschiși cu acesta”, afirma coordonatorul Centrului.

Compuși chimici
Deva (I.J.) - Potrivit Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara, forma cea mai extinsă de consum a tutunului este cea de țigări, în al căror fum s-au identificat aproximativ 4000 de compuși chimici, dintre care cei mai importanți sunt următorii: nicotină, gudronii, substanțe iritante și monoxidul de carbon - substanța care aderă la hemoglobina îngreunând distribuția oxigenului în sânge.

ț nuoLKUHnorriKTOHni
i. La cat timp turnezi prima țigara aupa ce te trezești?

' a. mai puțin de 30 de mln.1
r b. mai mult de 30 de min.O
I 2. Iți este greu să nu fumezi în locuri în care îți este 
f interzis, precum biblioteci, spitale, cinematografe?
, a. da 1

b. nu 0
' 3. Când te deranjează cel mai mult dacă nu poți să fumezi 
; o țigară?
1 a. dimineața 1
s. b. oricând 0
I 4. Câte țigări fumezi pe zi?

a. 15 sau mai puține 0
b. 15-251

, c. 26 sau mai mufte 2
5. Fumezi mai mult în pFlmele ore după ce te-ai trezit 

“ decât în restul zilei? ;
| a. da 1

: b. nu 0
i 6. Fumezi când ești bolnav și trebuie să stai în pat cea
i mai mare parte a zilei?
j a. da 1

b. nu 0
7. Care este nivelul de nicotină al țigărilor tale?
a. 0,9 mg sau mai puțin 0
b. 1,0 - 1,2 mg 1
c. 1,3 mg sau mai mult 2
8. Inhalezi fumul?
a. niciodată 0
b. câteodată 1
c. mereu 2
Soluție: Punctajul maxim este 11. Un punctaj până în 7 

, indică un nivel scăzut al dependenței de nicotină, în timp 
- ce un punctaj peste 7 arată un nivel ridicat de depen

dență.

1

Românii-fumători înrăiti
O

■ Cei mai tineri 
fumători abia au trecut 
pragul vârstei de 16 
ani.

Deva (M.S.) - Potrivit unui studiu efectuat de Agenția Națională Antidrog, 62,1% dintre români susțin că au fumat, cel puțin o dată în viață.în schimb, cel puțin 31% dintre conaționali au afirmat că fumează zilnic.Cei mai mulți fumători fac parte din grupa cu vârstele cuprinse între 25 și 34 de ani, unde patima țigării cuprinde 70,5% dintre subiecți. Proba

bilitatea ca persoanele cu studii superioare să fumeze este mult mai mare, în cazul acestora procentul ridicându- se la 76%. Pe de altă parte, persoanele cu studii primare fumează într-o proporție de 33,3%.„Se evidențiază o scădere a pragului mediu de debut pentru generația tânără, în raport cu generația adultă (35- 64), de la 22 de ani la 18,6 ani, în cazul femeilor, și de la 18,6 ani la 16,5 ani, în cazul bărbaților”, se arată în raportul de evaluare al Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale Antidrog 2005-2008.

Tutunul scurtează viața
București (I.J.) - Fumătorii care fac și o boală asociată tabagismului trăiesc, în medie, cu 21 de ani mai puțin decât nefumătorii, iar cei care nu fac o astfel de afecțiune au viața mai scurtă cu opt ani comparativ cu cei care nu au consumat tutun niciodată, precizează specialiștii pneu- mologi ai Institutului „Marius Nasta” din București. „Nu este ușor să renunți la fumat. Fumătorii trebuie să știe, în primul rând, că viața lor este cu 21 de ani mai scurtă dacă au ghini

onul să facă o boală asociată consumului de tutun și cu opt mai mică dacă nu fac nici o astfel de afecțiune. în plus, cele mai frecvente boli provocate de fumat sunt accidentul vascular cerebral (cei mai mulți rămân paralizați în urma AVC), cancer pulmonar, bronșită cronică, a subliniat dr. Mihălțan, medic cercetător în cadrul Institutului. Pot apărea cancerul de esofag, tulburări în zona genitală, impotența, iar femeile a fumătoare pot afecta grav sănătatea copilului lor.
PĂBEAEA TA CONTEAZĂ: Ce credeți despre fumători? Fumatul este un viciu sau un moft?

Eu am fost fumător și am reușit să mă las de fumat între 250 de oameni care fumau zilnic. Totul este să vrei pentru că dacă ai voință totul este posibil. Le recomand tinerilor să nu fumeze și să nu se drogheze. 
Petru SamoilA,
Deva

Fumatul e un viciu.Mulți afirmă că le este imposibil să se lase de fumat și că de câte ori au încercat de atâtea ori au eșuat. Nu se poate! Dacă vrei poți, totul depinde de mediul în care lucrezi și trăiești. 
Pansela Nistor,
Deva

T-iumatul este foarte P nociv și deși sunt conștientă de răul pe care mi-1 fac, sunt fumătoare. Nu mi-am propus deocamdată să mă las de fumat. Nu cred că este foarte greu să te lași de fumat!
Marinela,
Deva

Fumatul este un viciu. Și eu am fost fumător, dar la un moment dat am zis că nu este posibil să mă îmbolnăvesc eu cu mâna mea și am renunțat. Totul depinde de voință și cât de mult dorești un lucru. 
Cristian Popa,
Deva

Este un moft care mai târziu se transformă în viciu. Nu sunt de acord cu * fumatul și aș recomanda tuturor oamenilor să se lase de fumat până nu e prea târziu.
Elvira PetruicA, 
Deva

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro


FC CIP a "trântit" campioana

I

• Deveni la națională. Jucătorii FC CIR, Matei, Molomfălean, Măgureanu, Al-loani, Tomescu și Lupu au plecat aseară la București pentru o nouă convocare la națională. România va susține, marți și miercuri, în Portugalia două partide amicale contra na- . . ționalei lusitane care a învins recent Spania, deținătoarea titlului european. (C.M.)
• Medalii la box. Pugiliștii Bogdan Juratoni (ctg. 57 kg) și Alexandru Spătaru (ctg. 50 kg) de la G & S Deva au obținut, două medalii de aur în cadrul Cupei României la Cădeți, desfășurată la finalul săptămânii la Ploiești, lonuț Baciu de la CS Constructorul Hd a obținut medalia de argint în cadraj aceleiași competiții la categoria 50 kg. (C.M.)
• Mara candidează. George Mara, unul dintre vicepreședinții FC CIP Deva, candidează pentru un loc în cadrul Comitetului Executiv al FR Fotbal din partea Comisiei de Futsal la alegerile care se desfășoară, azi, la Casa Fotbalului în paralel cu alegerile pentru președinția FRF pentru care luptă Gică Popescu și Mircea Sandu. (C.M.)

■ Echipa deveană a 
câștigat primul duel cu 
principala contracandi
dată la titlul național.
ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.iTiarinut@inforniinedia.ro

Deva - Investițiile făcute de FC CIP pentru aducerea a cinci jucători de top și-au dovedit eficiența încă de la primul duel cu campioana națională, AS Odorheiu Secuiesc, principala rivală a deve- nilor în lupta pentru titlu. Noul lot î-a permis antrenorului Marius Rupacici să creeze mai multe formule de echipă competitive, prin care FC CIP s-a impus mai clar decât o arată scorul în der- by-ul disputat, ieri, la Deva.
Spectacol totalVictoria nu reprezintă însă decât un prim pas în lupta pentru titlu, întrucât până la desemnarea noii campioane cele două echipe se vor mai întâlni cel puțin de trei ori, o dată în retur și de două ori în play-off. Față de celelalte partide disputate în acest tur

acasă de FC CIP care au semănat cu antrenamentele la sacul de box în care devenii cărău pumni, de fapt goluri, adversarilor, iar aceștia încasau, acum scenariul s-a schimbat. ACS Odorheiu și-a respectat blazonul și a dat o replică consistentă, iar meciul a confirmat așteptările la capitolul spectaculozitate. Spectatorii au avut ocazia să vadă driblinguri de efect și combinații create parcă pe calculator și să savureze adrenalina unei lupte cu garda jos în care rivalii erau motivați în principal de orgoliul de a fi cel mai bun. în mare măsură victoria devenilor s-a datorat excelentului joc din prima repriză. Partida a început practic de la 1-0, întrucât Măgureanu a hipnotizat defen-
CHMJDORHEl 8-3

Sala: Sporturilor Deva; Specta
tori: 1.000.
Au marcat: Măgureanu (1), 
Tomescu (9), Dobre (12), Matei 
(16 și 28), Molomfălean (40) / 
Szoks (7), A. Csoma (26), Mik
los (29).

Wltt/DW

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a XII -a, 20 - 21 noiem- 
. brie: Futsal Municipal Constanța - Cosmos Pitești 6-2; Clu-

U* jana Cluj - Eurolines București 3-3; United Galați - Poli 

Gomonth Timișoara 0-1; ACS3 București - MGA București 
1-1; Silvanus Reșița - Energoconstrucția Craiova 0-1; Ath
letic București - Muhlbach Sebeș 1-3; ACS Odorheiu Secui-,
ese - FC CIP Deva 6-3.
Clasamentul
1. F.C. CIP Deva 12 110 1 1 68-28 31
2. Silvanus Reșița 12 8 3 1 42 - 21 27
3. Energo. Craiova 12 8 1 3 52 - 38 25
4. A.C.S. Odorheiu 11 7 3 1 50-26 24
5. F.M. Constanța 12 5 5 2 48-37 20
6. M.G.A. Domnești 12 5 4 3 51- 33 19
7. Atnletic, București 12., 5 „ 2 5 31 r'33- ■17 !
8. Muhlbach Sebeș 12 4 3 5 ' 33-38 - ~15

9 Poli G Timișoara 12 5 0 7 55-70 15
10. ACS 3 București 12 3 3 6 26- 39 12
11. United Galați 12 3 1 8 23-34 10
12. Clujana Cluj 11 2 2 7 37- 54 8
13. Cosmos Pitești 12 2 0 10 20 - 57 6
14. Eurolines Buc. 12 1 2 9 22 - 49 5

Derby hunedorean modest
Lupeni (E.P. / C.M.) - întâlnirea dintre cele două divizionare B hunedorene a fost una a suferinței. Aflate în mare criză de puncte, Minerul Lupeni și Corvinul 2005 au oferit un joc tern, marcat de o luptă surdă din care spectacolul a lipsit cu desăvârșire. Corvinul a controlat începutul primei reprize, dar arbitrul reșițean Vasile Balaș a anulat un gol perfect valabil marcat de Pepenar (min.3), după care hunedorenii au irosit câteva ocazii clare. Cursul meciului s-a schimbat aproape de pauză, când același i arbitru a acordat penalty la intevenția lui Hațegan asupra lui Itu, iar H. Popa (39) a deschis scorul. Hunedorenii au acuzat șocul golului și au mai încasat unul de la C. Luca (43) care a reluat cu capul după un corner executat de Iorga.

mr f
t

A.l. - ISC Turzii 0-1; Minerul Lupeni - Corvinul 2005 HD.
2-0; UTA Arad - Olimpia S.M. 4-0. Unirea Dej - a stat. 
Clasamentul  

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 14-a, sâmbătă, 19 
noiembrie, ora 11.00: CER Timișoara- FCM Reșița 1-1; 
Unirea Sânnicolau M. - FC Bihor 1-3; U. Cluj - Gaz Metan 
Mediaș 0-0; Gloria II Bistrița - Liberty Salonta 0-0; Unirea

1. Gaz Metan 13 8 3 2 21-8 27
2. U. Cluj 13 6 6 1 15-5 24
3. ISC Turzii 13 6 6 1 16-8 24
4. Liberty Salonta 13 6 5 2 12-6 23
5. FE Bihor 13 6 : 2 5 20-12 20
6. CER Timișoara 14 6 2 6 14-18 20
7. Minerul Lupeni 13 5 3 5 12-11 18
8. Gloria II 13 4 5 4 9-10 17
9. UT Arad 13 4 4 5 16-13 16
10. Unirea Dej 13 4 4 5 14-16 16
11. FCM Reșița 13 4 4 5 10-12 16
12. U. Sânnicolau 13 3 4 6 9-19 13
13. Unireâ A.l.' 13 2 5 6 8-14 11
13. Olimpia S.M. . 13 3 2 8 9-22 11
15. Corvfnul 13 1 5 7 12-23 8
Armătura Zalău s-a retras din campionat.

Jucătorii deveni au dominat duelurile unu la unusiva adversă chiar din secunda 19 și a marcat. Oaspeții au replicat și au egalat printr-un gol din lovitură liberă de la șase metri, acordată după o greșeală tehnică a lui Al- Ioani. A urmat o serie de trei goluri ale FC CIP, reușite de Tomescu din deviere, Dobre cu o torpilă surprinzătoare și Matei după o combinație în trei cu Lupu și Molomfălean.
Repriză egalăRepriza secundă a fost mai echilibrată. A. Csoma a speculat o eroare a lui Măgure

anu și a redus din diferență, dar Matei a refăcut distanța după un un-doi cu Molomfălean. A urmat golul lui Miklos și asediul campioanei în sistem cinci-zero, însă defensiva deveană a rezistat și a închis tabela prin Molăm- fălean care a transformat cu 20 de secunde înainte de final o lovitură de penalitate. Ultimele minute au fost marcate și de incidente, dar superioritatea FC CIP a fost recunoscută chiar și de antrenorul naționalei și al AS Odorheiu, Zoltan Jakab.
Abili în culise si eficienți în ioc

A A J
■ Jiul a știut să pună 
presiune pe arbitrii și a 
fost mai pragmatică 
decât adversara sa.
ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@informmedia.ro

Bacău - Jiul a câștigat meciul de la Bacău pentru că a jucat mai bine cartea manevrelor de culise și a avut o echipă mai disciplinată. Avertismentul patronului Alin Simota care a spus, înainte de meci, că va scoate echipa din teren în cazul unor decizii tendențioase ale arbitrilor a pus presiune pe centralul partidei care le-a oferit minerilor penalty-ul din care s-a deschis scorul. Dincolo de această șmecherie psihologică, soarta partidei a fost decisă de organizarea riguroasă și stilul eficient pe care le-a impus echipei antrenorul lonuț

Chirilă. Jiul a contat destul de puțin în atac, dar cu un dram de noroc a speculat la maximum ocaziile, iar în defensivă minerii au fost concentrați și agresivi, încasâd un singur gol în ciuda numeroaselor oportunități ale gazdelor.
S-a temut de eșecLa finalul partidei în care ambele echipe își propuseseră să scoată maximum de puncte, pentru a evada din zona periculoasă a clasamentului,

lonuț Chirilă. a declarat că la scorul de 1-1 s-a temut de posibilitatea unui eșec. “Mi-a fost puțin teamă când Bacăul a egalat, dar la 2-1 am fost sigur de victorie. îmi pare rău de Popovici, pentru că și eu sunt un antrenor tânăr și știu ce înseamnă să fii amenințat cu demiterea”, a spus Chirilă. La final, tehnicianul Jiului a refuzat să comenteze prestația arbitrilor, deși înainte de meci afirmase că se teme de maniera în care aceștia ar putea conduce jocul.

Fotbal/Divtada A

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei 
a 13-a: Farul - Gloria 3-0; Rapid 
- CFR Cluj 1-0; FCM Bacău - Jiul 
Petroșani 1-2; Poli lași - FC Vaslui 
1-0; Dinamo - FC Argeș 1-2; Pan
durii Tg. Jiu - FC Național 1-1; 
Oțelul - Poli Timișoara 0-2. Par
tida Steaua - Sportul s-a încheiat 
după închiderea ediției.

L

Patroțanl 1-2

0-1, min. 22: Drida a transformat un penalti dictat în urma unui fault comis 
de Doltea asupra lui C. Petre.; 1-1, min. 54: Doboș a înscris cu un șut la 
vinclu; de la pește 30 de metri, în dreaptadui Hotoboc; 1-2, min. 67: CI. 
Drăgan, aflat la 7 metri între David și Bojescu, a reluat cu capul în stân
ga portarului o centrarea de pe stânga a lui C. Petre.
Jiul: Hotoboc - Bădoiu, Mihart, C. Dinu, Perenyi - M. Gheorghe, Pâcleșan, 
Drăghici, C. Petre (Marinică '79) - Drida (Istinie ’52), CI. Drăgan (Kalai ’74). 
Antrenor: lonuț Chirilă.
Arbitri: Sorin Corpodean (Alba lulia) - centru, Ionel Popa, Cornel Fecioru 
- asistenți.

J

Festivalul speranțelor la 
gimnastică artistică
■ CSS Timișoara și CSS 
Deva au dominat etapa 
de la Deva a ediției a 
lll-a a Cupei DCMT.Deva (N.G.) - Peste 50 de gimnaste au participat, sâmbătă, la Sala Sporturilor din Deva, la ediția a IlI-a a tradiționalei competiții internaționale de gimnastică Gupa DCMT, organizată la inițiativa fostei campioane mondiale și olimpice, Gina Gogean. Sportive de la cluburi din Bekecsaba. Ljubliana, Novi Sad, Onești, Sibiu, Cluj, Arad și Timișoara au dat o replică

de înaltă ținută gimnastelor din Deva care au onorat și ele cartea de vizită a clubului prin evoluții reușite. Organizatorii au alcătuit clasamente separate atât pentru competiția rezervată euroregiunii DCMT (Dunăre, Criș, Mureș, Tisa), cât și pentru invitații care au concurat în afara întrecerii. Respectând protocolul internațional, organizatorii au oferit sportivelor participante premii în obiecte, iar la final un coctail. Peste o săptămână se va desfășura și ultima etapă a Cupei DCMT, programată la Bekescsaba- Ungaria.
Categoria 8--10_ ____________ ________
Clasament individual DCMT: 1. Diana Bulimar (CSS 1 Timișoara); 2. Andreea 
Cazacu (CSS 1 Timișoara); 3. Diana Rusu (CSS Cetate Deva).
Diana Bulimar a câștigat și trei medalii de aur în întrecerea pe aparate la 
sărituri, bârna și sol. Diana Rusu a cucerit un argint la sărituri și două medalii 
de bronz la paralele și sol.
Categoria 11-12 ani____  ________ ________
Clasament individual DCMT: 1. Diana Treilea (CSS Cetate Deva); 2. Lavinia 
Hodan; 3 Adelina Bochiș (ambele CSS Arad)
Clasament invitați: 1. Teasa Kyselet (Slovenia)
Categoria 13-14 ani '____________________ ' ________  ,
Clasament DCMT: 1. Piroska Keresztes (Ungaria - Bekescsabâ)
Clasament invitați: Alenka Dolnicar (Slovenia- Ljubliana)

______________________________________________________________________________

16. FCVaslui 13] _4-18 4p 
Etapa, a 14-a: CFR Cluj Gloria; 
Sportul - Rapid; Jiul Petroșani 
- Steaua; FC Vaslui - FCM 
Bacău; FC Argeș - Poli lași; FC 
Național - Dinamo; Poli 
Timișoara - Pandurii Tg. Jiu; 
Oțelul - Farul.

Clasamentul
1. Dinamo 13j 35-11 29p
2. Steaua 12j 19-6 24p
3. Poli Tim. 13j 18-8 23p
4. CFR Cluj 13j 17-11 22p
5. Rapid . 13j 16-13 22p
6.. FC.Apqeș; 13j. 14U-1 22p
7. Național 13i 12-15 21p
8. Farul 13| 19-18 2 Op
9. Poli lași 13j 10-10 20p
10. Sportul 12j 18-11 19p
11. Gloria 13i 11-19 15p
12. Jiul 13j 9-15 12p
13. Pandurii 13j 9-17 12p
14. Bacău 13j 6-19 8p
15. Oțelul 13i 7-22 8p

Concursuri de Crăciun 
in Cuvântul liber

t® răsplătește!’ ■
Cât de des ați avut curajul în ultimii ani să visați la Moș Crăciun? ' 

Sau nu credeți că mai există? Anul acesta Moșul va veni alături de I 
Cuvântul liber în casele voastre. Sunteți pregătiți? Rână pe 23 decern- | 
brie va urma o avalanșă de premii.

Mai mqlte detalii, începând cu ziarul de mâine.
Citind Cuvântul liber aveți numai de câștigat!

CONCURS

mailto:ciprian.iTiarinut@inforniinedia.ro
mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
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PE SCURT • Cinema - acasă. Fotbalistul echipei Real Madrid, David Beckham, și soția sa Victoria își construiesc, la reședința din Hertfordshire, un cinematograf cu 50 de locuri,pentru care vor plăti 600.000 de lire sterline, informează publicația The People. (MF)• Tenis. Tenismanul argentinian David Nalbandian a câștigat Turneul Campionilor de la Shanghai, învingându-l, duminică 20 noiembrie 2005, în finală, cu scorul de 6-7 (4/7), 6-7 (11/13), 6-2, 6-1, 7-6 (7/3), pe elvețianul Roger Federer. Nalbandian este al doilea argentinian câștigător al Masters-ului. (MF)

Roman Sebrle, medaliat cu aur la CE.

Nadia Comăneci în Top 150
■ Fosta glorie a gim
nasticii românești s-a 
impus în topurile 
sportive internaționale.

New York (MF) - Fosta gimnastă Nadia Comăneci o- cupă locul patru într-un top al celor mai importante performanțe sportive din ultimii 150 de ani, potrivit unui sondaj realizat de site-ul Forbes.com. Nadia Comăneci figurează în acest clasament, deoarece a fost prima sportivă care a obținut nota 10, la Jocurile O- limpice de la Montreal, din 1976, obținând șapte note de 10.
Primii zece sportiviPrima poziție este ocupată de fostul atlet Roger Bannister, care a parcurs distanța de o milă într-un timp mai mic de 4 minute (3 minute, 59 de secunde și 4 zecimi), în 1954. Pe locul al doilea se află rutierul Lance Armstrong, de șapte ori câștigător al Turu-

Roman Sebrle, cel mai bun
București (M.F.) - Decatlonistul Roman Sebrle, medaliat cu aur la Campionatele Europene în sală, și ocupant al locului doi la Campionatele Mondiale de la Helsinki, a fost desemnat, pentru a patra oară consecutiv, cel mai bun atlet ceh al anului, potrivit unui sondaj de opinie ale cărui rezultate au fost anunțate sâmbătă. „A fost un sezon interesant pentru mine, mai ales din cauza problemei cu glucoza", a declarat deținătorul recordului mondial la decatlon (9.026 puncte), citat de AFP. Sportivul a precizat că își dorește să obțină o medalie de aur la Campionatele Mondiale în sală de la Moscova și să stabilească un record mondial la hepta- tlon în sală. Sebrle este urmat, în topul celor mai buni atleți cehi ai anului, de Vera Cechlova-Pospisilova (aruncarea discului) și Jaroslav Baba (săritura în înălțime).

Henry refuză să discute
Londra (MF) - Atacantul echipei Arsenal Londra, Thierry Henry, a refuzat, sâmbătă, să discute despre un eventual transfer la formația FC Barcelona, informează AFP. Henry, care mai are 18 luni de contract cu Arsenal, dar nu a semnat, încă, prelungirea acordului, este văzut de presă, adeseori, ca viitor component al formației FC Barcelona. „Cred că, astăzi, am demonstrat de ce joc. Oamenii vorbesc mai mult despre viitorul meu, decât despre «Eas- tenders» (n.r.. - serial de televiziune britanic). Ar fi mai bine să vorbească de joc, eu încep să mă satur să-mi văd numele în ziar.

Stagii de pregătire
Berlin (MF) - Reprezentativa statului Paraguay va avea cantonamentul la Oberhaching, în perioada Cupei Mondiale din 2006, din Germania, au anunțat, sâmbătă, responsabilii Federației de Fotbal din Paraguay, citați de presa germană. înainte de a ajunge în cantonamentul din Germania, echipa din Paraguay va efectua un stagiu de pregătire, de două săptămâni, în Alpii austrieci. Până în prezent, reprezentativele Iranului, Suediei, Statelor Unite și Germaniei au anunțat unde vor avea cantonamentul în timpul C.M. (Iran, la Friedrichshafen; Suedia, la Bremen; Statele Unite, la Hamburg; Germania, la Berlin). De asemenea, Olanda ar putea avea cantonamentul la Hinterzarten.

Viorel Simion, „bronz" la mondiale
Pugilistul român, a 
ratat calificarea în fina
lă la Campionatul Mon
dial de box din China.

Mianyang (MF) - Pugilistul Viorel Simion s-a calificat, vineri, 18 noiembrie a.c., în semifinalele categoriei 57 kg ale Campionatelor Mondiale de box de la Mianyang (China), după ce l-a învins în sferturi, la puncte, scor 33-12, pe germanul Andreas Propp.Din păcate, Viorel Simion a ratat, sâmbătă 19 noiembrie a.c., calificarea în finala categoriei 57 kg ale Campionatelor Mondiale de box de la Mianyang (China), informează AFP. Simion a fost
România a învins Canada

P Victorie. Tehnicianul Răzvan Lucescu a declarat, sâmbătă, că Rapid a meritat vieto-■ ria în meciul cu CFR Cluj, scor 1-0, din etapa a XlII-a a Diviziei A, deoarece a contro- jI lat o mare parte din această partidă. (Foto: c.g.) I i
---------jt

București (MF) - Reprezentativa de rugby a României a învins, cu scorul de 22-20 (8- 17), echipa similară a Canadei, într-un meci test, disputat sâmbătă, la București. Pentru România au marcat: Cătălin Fercu (un eseu), Ionuț Dimofte (o lovitură de pedeapsă și un eseu de penalizare), Dan Vlad (două transformări) și Alexandru Manta (un eseu). Manta a marcat eseul victoriei, în ultimul minut de joc. Pentru Canada au marcat: Henderson (un eseu), Williams (un eseu), Pyke

Nadia Comăneci, simbolul gimnasticii feminine românești. (Foto: epa)lui Franței. Topul include cele mai importante 20 de performanțe, conform opiniilor unor experți, ale jur

ed, Ruud van Nistelrooy, a descris plecarea căpitanului Roy Keane, ca fiind „un șoc" pentru întreaga echipă. „Am aflat că pleacă, ieri, iar acestun mare șoc. A fost o zi tristă", a mai afirmat Van Nistelrooy.
(Foto: EPA)

Viorel Simion (echipament roșu), a rămas doar cu „bronz". (Foto: epa)învins în semifinale, în runda a doua, prin inferioritate, de rusul Aleksei Tișenko, campion olimpic al categoriei la J.O. de la Atena. în urma
(două lovituri de pedeapsă și două transformări).„Meciul a fost foarte greu și datorită stării gazonului, dar suntem într-o formă foarte bună și am obținut un rezultat important, însă mai avem mult de muncă și sperăm să ne recuperăm până la meciul cu Irlanda, de săptămâna viitoare", a afirmat, după meci, rugbystul Cristian Petre. Aceasta este prima victorie obținută de România în meciurile directe cu Canada. La partidă au asistat 300 de spectatori. 

naliștilor și cititorilor revistei. Atletul Jesse Owens o- cupă poziția a treia, datorită celor patru recorduri mondi
ale stabilite în 1935, în decurs de doar 70 de minute (100 de yarzi, săritura în lungime, 200 metri și 200 metri garduri).

mației Manchester Unit

lucru a fost

prezenței în semifinale, Simion și-a asigurat medalia de bronz, fiind singurul sportiv român laureat la această competiție.

Roy Keane la 
echipa Everton?

București (MF) - Fostul căpitan al echipei Manchester United, Roy Keane, ar putea ajunge la gruparea Everton, la Aston Villa sau la Celtic Glasgow, susține presa engleză. Potrivit publicației The People, tehnicianul echipei Everton, David Moyes, a discutat deja cu agentul lui Keane, Michael Kennedy, iar managerul clubului Aston Villa, David O'Leary, care este reprezentat, de asemenea, de Kennedy, are nevoie de o vedetă în echipă.

Ratare. România a ratat, sâmbătă, calificarea în Anala .g CM de Handbal feminin din Danemarca, pierzând în semifinale, cu scorul de 28-29 (11-17), în fața Norvegiei. (Foto: epaj
L__________

Forbes.com
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Vând ap. 1 cameră (01)

• vând cameră de cămin, zona Dacia, Deva, preț 
19.000 ron, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 
17.

Vând ap. 2 camere (03)

• Deva, Udul Decebal, decomandate, reparti
toare, gaz contorizat, gresie, faianță, etaj 6, 
lângă farmacie, preț 1,300 mid. lei, negociabil. 
Tel. 217413 sau 229783.
• etaj 1 plus două camere la parter, zona Maga
zinului Tineretului; prelată pentru terasă, 
completă, dozator de bere cu două capete și 
răcitor. Tel. 0723/514133,235570, după ora 19.
• urgent, decomandate, etaj 2, bloc de 
cărămidă, multiple îmbunătățiri, balcon, 
7 ’ %escu, preț 29.000 euro, negociabil. Tel. 
07*8*888619.
• gresie + faiaițâ în baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizări, lavabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906; 
0723/829060.(Agenția imobiliară Iris)
• fMMxidlăfii, contorizări, preț 550 mii. neg.,
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția
imobiliară Iris)
• dec, parchet, bucătărie modificată, totul 
contorizat, zona Minerului, preț 820 mii. neg., tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
• zona Liliacului, dec., contorizări, ocupabil 
imediat, preț 990 mii., neg., tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Bălcescu Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, 
contorizări, ideal pt. birouri, cabinet medical etc., 
preț 1,2 mid., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Progresul, et. intermediar, dec., multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat, ocupabil imediat, preț 1 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662.(Evrika)
• urgent, zona Al. Streiului, centrală termică, et 
intermediar, dec., îmbunătățiri, preț 510 mii., 
neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• oferim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160.(Evrika)
• zona Gojdu, et 2, din cărămidă bine întreținut, 
preț 850 mii., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• etaj 3, decomandate, st 60 mp, gresie, faianță, 
contorizări, balcon, modificări interioare, 
Dorobanți, preț 30.000 euro, tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (Casa Betania)
• etaj 2, decomandate, repartitoare, contorizări, 
boxă, balcon, luliu Maniu, preț 110.000 ron, tel. 
223400,0741/120722,0721/436384. (Casa Betania)

• bțL Decebal, decomandate, parchet, faianță,
-9, instalații sanitare noi, termopan parțial,

v . .orizări, balcon. Preț 103.000 RON. Tel. 221712, 
0724-305661. (Garant Consulting)
• bd. L Maniu, etaj 3, decomandate, centrală 
termică, termopan, parchet. Preț 120.000 RON. 
Tel. 221712,0724-305661. (Garant Consulting)
• Gojdu, etaj 2, circuit, faianță, gresie, centrală 
termică, balcon, parchet laminat. Preț 115.000 
RON. Tel. 221712, 0724-305661. (Garant 
Consulting)
• ap, 2 camere, circuit, parchet, balcon, et. 
intermediar, Dacia, preț 77.000 RON. Tel. 0743- 
549654. (Garant Consulting)
• vând urgent ap. 2 camere, zona Al. Crișului, 
balcon, centrală termică, amenajări. Preț 57.000 
RON. Tel. 0740-013971. (Garant Consulting)
• »âr ap. 2 câ’fnefe, Bejan, et 1, semidec., 

contorizări, fără îmbunătățiri. Preț 57.000 RON. 
Tel. 224296,0788.361782. (Garant Consulting)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in 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 dezvoltarea echipei 
coordonator 

de abonamente noi
Condiții:• seriozitate;.• dinamism;• abilități de comunicare și organizare;• cunoștințe foarte bune de PC (Word, Excel);• cunoașterea Devei reprezintă un avantaj;• engleza este un avantaj.
Oferim:• salariu atractiv;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;• un loc de muncă modern și sigur;• posibilități de training.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel.
211275, până luni, 21.11.2005.
Persoană de contact: Sorina Sârmai,
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro p
CV-urile se primesc până la data de 21.11.2005. §

• zona Scărișoara, sdc., apometre, balcon, 
instalații sanitare noi, acoperit cu izolație 
italiana, preț 720 mii., tel 235.208,0721.985.256. 
(Rocan 3000)
• zonă centrală, et intermediar, dec., st 55 mp, 
modificat, termopan, centrală termică, parchet, 
faianță, mobilă de bucătărie, bine întreținut preț 
1,200 mid., tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)

• zona Liliacului, dec., et. 1, st 55 mp, reparti
toare, balcon, buc., baie, debara, cămară, fără 
îmbunătățiri, preț 1,050 mid., tel. 235.208, 
0724.620.358. (Rocan 3000)
• zona Bălcescu, dec., et. 1, modificat 
îmbunătățit apometre, repartitoare, balcon, 
bine întreținut ocupabil imediat, preț 830 mii., 
tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)
• Deva, zona Bălcescu, et. intermediar, 
semidec., parchet, apometre. Preț 850 mii. lei. 
Tel. 0254/745374, 718833, 0745-695473, 0720- 
542223. (Partener-Hunedoara)
• Călan, et intermediar, dec., s 55 mp, balcon 
închis, C.T., instalații sanitare noi, ușă metalică 
Preț 570 mii. lei, neg. Tel. 0254/745374,718833, 
0745-695473,0720-542223. (Partener-Hunedoara)
• zona Avram lancu, amenajat occidental. Preț 
900 mii. lei. neg. Tel. 0254/745374,718833,0745-  
695473,0720-542223. (Partener-Hunedoara)
• zona Zamfirescu, semidec., 52 mp, parchet 
gresie, faianță apometre, gaz 2 focuri, preț 
85.000 lei, tel. 0723-251498,232808 (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etaj intermediar, dec., apometre, 
gaz contorizat, repartitoare, apartament tip 
standard, interfon, preț 90.000 lei, tel. 0745- 
302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona Decebal ■ Piață etaj 1, dec., 60 mp, 
termopan, centrală termică, balcon închis, 
parchet gresie, faianță baie și bucătărie mari, 
boxă mare, tel. 0723-251498 232808 (Fiesta Nora)

• zona Liliacului, dec., gresie, faianță ușă 
metalică apometre, repartitoare, apartament 
tip standard, preț 115.000 lei, tel. 0745-302200, 
232808 (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, dec., 60 mp, 2 balcoane, 
vedere în 2 părți, etaj intermediar, modificări la 
bucătărie, ușă metalică în curs de renovare, 
preț 105.000 lei tel. 0723-251498,232808. (Fiesta 

Nora)
• zona Minerului, etaj 4 cu acoperiș, zonă 
liniștită balcon închis, apometre, gaz contorizat 
apartament tip standard, tel. 0788-165702, 
232808 (Fiesta NOra)
• zona Decebal, dec., 60 mp, 2 balcoane, unul 
închis, amenajat deosebit, vedere la bulevard 
sau schimb cu apartament 3 camere în zonă 
bună fără amenajări, ofer diferență tel. 0723- 
251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Mărăști, etaj intermediar, dec., modificări, 
parchet, balcon închis, apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare, preț 95.000 RON, tel. 0745-302200, 
232808. (Fiesta Nora)
• zona L Maniu, parter, pretabil pentru birouri, 
cabinete de orice natură vedere în 2 părți, 
centrală termică bineîntreți nut, preț negociabil 
sau schimb cu apartament 2 camere, zona 
centrul vechi, preț 120.000 RON tel. 0723-251498. 
232808. (Fiesta Nora)
• zona Liliacului, dec., fără modificări și 
amenajări, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
100.000 lei, tel. 0745-302200,232 809. (Fiesta Nora)
• dec, Deva, str. Nicolae Bălcescu, etaj 2, 
parchet, balcon mare închis, st 54 mp, 
contorizări, îmbunătățiri, preț: 830 mii. lei, nego
ciabil, tel.; 0726/710903. (Prima-lnvest)

• urgent, dec, parchet, balcon închis, gresie, 
faianță contorizări, repartitoare, et 2, preț: 1,150 
mid. lei, negociabil, tel. 0742/019418. (Prima- 
Invest).,

urgen nidecomandate, contorizări. et 
intermediar, zonă bună Deva, preț: 920 mii. lei, 
tel.: 0740/126029. (Prima-lnvest)

• urgent Deva, b-dul luliu Maniu, dec., st 55 mp, 
amenajat, preț: 960 mii. lei, negociabil, tel.: 
0722/564004. (Prima-lnvest)

• Deva, Str. 22 Decembrie, et 6, decomandate, 
preț 1.100.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic) .

• Deva, ultracentral, semidecomandate, etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz, contorizări, preț 
950.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap.2 camere (04)

■ zonă bulă nu contează starea, de preferat et. 
intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)
• zona centrală parter, pentru privatizare. Tel. 
0254/745374, 718833, 0745-695473, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• zona L Maniu, Dorobanți, Decebal, Mărăști, 
etaj intermediar, turn maxim etaj 6, dec. cu/fară 
amenajări, se oferă preț bun cu plata pe loc 
chiar azi, este urgent, nu ezita, tel. 0745-02200, 
232808. (Fiesta Nora)
• urgent, Deva, zonă bună plata imediat, tel.: 
215212. (Prima-lnvest)
• ap. 2 cam., Deva, str. Bejan, parter, cu vedere 
la stradă ofer prețul pieței, tel. 0746-225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, contorizări, 2 balcoane, 2 focuri 
gaz, 98 mp, etaj 1, zonă centrală preț 1,320 mid. 
lei, negociabil. Tel. 228615.

• Simeria, centrii, etaj 3/4, interfon, decoman
date, centrală termică contorizări complete, 
preț 100.000 ron. Tel. 0726/737953.

• foarte urgent, et 3, zona Minerului, cu centrală 
termică în garanție, parchet laminat, gresie, 
faianță, ocupabil în timp scurt, preț 830 mii., tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Micul Dallas, de lux, et. 2, cu garaj și 
boxă suprafață mare, baie superamenajată (cu 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg., tel. 0745/253662. (Evrika)

• zona L Creangă et 3, superamenajat și finisat, 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră 
preț 64.000 euro, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• zona G. Enescu, et. 1, 98 mp, bine împărțit, 
dec., hol mare central, gaz 2 focuri, parchet, fără 
amenajări de ultimă oră preț 1,29 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)' -

• etaj 3, decomandate, centrală termică proprie, 
geamuri termopan, gresie, faianță finisaje 
moderne, Minerului, preț 30.000 euro, neg., tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• T. Maiorescu, etaj 2, contorizări, repartitoare, 
parchet, balcon. Preț 87.000 RON. Tel. 221712, 
0724-305661. (Garant Consulting)
• vând ap3 camere semidec., Gojdu, preț 
115.000 RON. Tel. 0743-549654. (Garant 
Consulting)

• vând ap. 3 camere semidec., Al. Armatei, preț 
85.000 RON. Tel. 0743-549654. (Garant Consulting)

• vând ap. 3 camere decomandate, bucătărie 
faianțată gresie, 2 băi faianță + gresie, C.T., 
boxă zona împăratul Traipn, preț negociabil. Tel. 

0741-154401,227542 seara. (Garant Consulting)
• zona Gojdu, dec., et. 2, parchet contorizări, 
bucătărie modificată balcon închis, 2 băi, bine 
întreținut, preț 1,350 mid., tel. 235.208, 
0721.985.256. (Rocan 3000)

• zonă centrală modificat din 4 camere, centrală 
termică termopane. living, bucătărie modi
ficată foarte bine amenajat et. intermediar, preț 
62.000 euro, tel. 235.208, 0721.985.256. (Rocan 
3000)
• ap. 3 cam. dec., 2 băi, balcon de 22 mp, vedere 
în 3 părți, zonă ultracentrală parchet peste tot, 
bine întreținut Preț 40.000 euro, negociabil. Tel. 
211075,0745666447,0726.130.557. (Mondial Casa)
• zona Gojdu, etaj 2, bloc de cărămidă, neame
najat, 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 Gpjdu, balcon mare închis, centrală 
termică, parchet bine întreținut în .camere și 
holuri, gresie, faianță bucătărie modificată 
ocupabil imediat, preț 135.000 lei tel. 0745- 
302200,232808. (Fiesta Nora)

• zona A. lancu, etaj 1, dec., 110 mp, vedere in 2 
părți, 2 balcoane, parchet, preț 61.500 euro, 
negociabil, tel. 0788-65702,232808. (Fiesta Nora)

• urgent, dea, et. 1,2, balcoane închise, centrală 
termică parchet, gresie, faianță zona Decebal, 
preț: 1J mid. lei, negociabil, tel.: 0742/019418. 
(Prima-lnvest)

• urgent, dea, etaj intermediar, contorizări, 
gresie, faianță zona hotel Deva, preț 13 mid. lei, 
tel.: 0740/126029. (Prima-lnvest)

• zonă idfracentrdă, bl. 4 etaje, et. 3,4 camere, 
amenajat deosebit, ultramodern, pentru 
pretențioși. Preț: 60.000 euro, ușor negociabil, tel. 
0745/159608. (Mimason)

• str. Bejan, etaj 1, gresie, faianță 2 focuri de 
gaz, sau schimb cu 2 camere ori casă în 
Brănișca sau Șoimuș, preț 820.000.000 ROL, 
negociabil, tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)

• Deva, str. D. Zamfirescu, modificat, balcon 
închis, termopan, uși, instalații, obiecte sanitare, 
C.T., parchet laminat și din stejar, mochetă, 
mobilier de bucătărie și living, ventilatoare de 
evacuare mirosuri la baie și living, etaj 1, totul 
nou, s 65 mp, preț 1300.000.000 ROL, tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

• Deva, str. Carpați, parter, centrală termică, 
două băi, suprafață foarte mare, loc de parcare 
concesionat, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• în Deva, zonă bună dec., cu sau fără 
amenajări, se oferă prețul pieței, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• zona M 2, Str. Munteniei, et. 1, 2, 3. Tel. 
0254/745374, 718833, 0745-695473, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, UliaculuL bl. 20. ap. 25, sc. C, etaj 2, totul 
contorizat, preț 1,450 mid. lei, negociabil.Tel. 
0721/980357,0724/022659.
• Deva, zona p.ieței centrale, etaj 4, bloc 
acoperit, parchet, cărămidă, centrală termică, 
interfon, ocupabil imediat, preț 39.000 euro. Tel. 
233473.
• foarte uigent, decomandate, etaj 1.2 băi, 2 
balcoane, 112 mp, bloc de cărămidă, centrală 
termică fără intermediari. Tel. 0788/497895, 
228775.
• dea, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt. 
centrală termică, preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• 2 băi, 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat, parchet, loc rezervat pt. mașină preț 
1,400 mid., neg., tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• zonă centrală st 100 mp, dec., et. intermediar, 
CT, 2 băi, balcon, parchet în camere, ușă nouă 
bloc din cărămidă garaj sub bloc, preț 75.000 
euro, tel. 235.208,0724.620358 (Rocan 3000)
• zonă buiă dec., st 90 mp, 2 băi, 2 balcoane, 2 
boxe, contorizări, fără îmbunătățiri, et interme
diar, preț 1350 mid., tel 235.208, 0724.620.358. 
(Rocan 3000)
• dea, etaj2, zona Dorobanți, 2 băi, 2 balcoane, 
parchet st 102 mp, contorizări, preț: 1,7 mid., tel.: 
0726/710903. (Prima-lnvest) .
• urgent, ap. 4 camere, Bălcescu, et. 3, supera
menajat, semidecomandate, centrală termică, 
termopan, garaj. Preț: 45.000 euro.Tel. 
0740/173103; 203003. (Mimason)
• B-dul 22 Decembrie, et. 3 din 4, amenajat mo
dern, totul nou, st 100 mp, posibilitate plată 2 
rate, se vinde cu eliberare în martie. Preț: 55.000 
euro neg. Tel. 0745/159608 (Mimason)

Vând case, vile (13)

• 3 camere, în Hunedoara, Str. Pomilor, nr. 
9B, lângă Castel, bucătărie, baie superbă 
centrală parchet, gresie, pivniță 2 garaje, 
canalizare, curte și grădină 1200 mp, preț 
64.000 euro, negociabil. Tel. 0254/710406, 
0788/394796.

• vând casă 4 camere, bucătărie, baie, C.T., teren 
650 mp, zonă bună preț 130.000 euro. Tel. 0741- 
154401,227542, seara. (Garant Consulting).

• zonă centrală, 2 camere, bucătărie, hol, baie, 
gresie, faianță) CT, tavane false, spoturi, sc 80 
mp, st 453 mp, garaj, grădină curte, anexe, preț 
2,600 mid., tel. 235.208,0724.620.358. (Rocan 3000)

• zonă centrală P+1, 4 cam., 3 băi, 2 garaje, scară 
interioară gresie, faianță CT, grădină curte, st 
350 mp, renovată la cheie, preț 4,000 mid, tel. 
235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)

• casă de vacanță zonă pitorească la 20 km de 
Deva, fundație de piatră P-M, teren st 5000 mp, 
curent, preț 10.800 euro, negociabil, Tel. 211075, 
0747.779.751,0726.130.557. (Mondial Casa)

• uigent, casă în Deva, zona Mărăști, 2 corpuri, 
bucătărie, baie, teren 830 mp, toate facilitățile, 
preț 3 mid. lei, neg, tel. 211075, 0740232043. 
(Mondial Casa)

• central, Deva, 2 nivele, 4 camere, 2 băi, 2 
bucătării, centrală termică curte, teren, preț: 
110.000 euro; negociabil, tel. 215212. (Prima- 
lnvest)

• v»ăp+2,7 camere, bucătărie, 3 băi, bar, living, 
centrală termică, 2 garaje, s.c.,330 mp, st 1100 
mp, toate utilitățile, preț: 350.000 euro, nego
ciabil, tel.: 0740/210780. (Prima-lnvest)

• p+1,6 camere, 2 băi, bucătărie, garaj, toate 
utilitățile, complet mobilată preț: 6,5 mid. lei, 
negociabil, tel.: 0740/210780. (Prima-lnvest)

• 4 camere, bucătărie, baie, încălzire centrală, 
garaj, apă curentă curte, grădină 300 mp, preț: 3 
mid. lei, negociabil, tel.: 0740/210780. (Prima- 
lnvest)

• zona vulcan, construcție nouă P+1,6 camere,
2 băi, scară interioară de marmură garaj, curte, 
grădină st 1.000 mp. Preț: 230.000 euro. Tel. 
0745/640725. (Mimason)

• zona Călugăreni, D+P; la demisol, 2 camere, 
bucătărie, baie, parchet, gresie, faianță centrală 
termică curte, st 320 mp. Preț: 120.000 euro neg. 
Tel.: 206003; 230324. (Mimason) :

• zona Judecătoriei, construcție modestă din 
cărămidă, cameră bucătărie, baie, garaj dublu, 
se pot face două camere din garaj, curte mică 
gaz, apă canalizare. Preț: 1,6 mid., negociabil. 
Tel. 206003; 230324. (Mimason)

• str. Horea, casă modestă 2 camere, bucătărie, 
necesită renovare, st 500 mp, fs 30 m. Preț: 1,1 
mid., negociabil. Tel: 0740/173103. (Mimason)

Cumpăr casă (14)

• în Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă, se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• urgent, cu plata imediat, cu grădină în Deva 
sau în Simeria, tel,: 0722/564004. (Prima-lnvest)

• casă cu piscină, construcție nouă, teren, în 
Deva. Tel. 0745/640725. (Mimason)

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

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria 

vânzători ambulanți 
Vrei să câștigi în 4 ore cât ai câștiga în 8 ore?

Cerințe:• program de lucru între orele 6,00 - 10,00;• seriozitate;• dinamism;• abilități de comunicare.
Oferim:• salariu fix + comision;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;• un loc de muncă modern și sigur;• echipament.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai,
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

r

Vând case la țară (17)

• 3 camere, în Șoimuș, bucătărie, baie, apă 
curentă gaz, sc 110 mp, curte, grădină s 2500 
mp, preț 250.000 ron, negociabil. Tel. 
0745/888619.
• casă băbânească plus teren 0,15 ha, în Vețel. 
Tel. 0254/237819.

vând/sch t> casă recent renovată satul Batiz, 
3 camere, baie, sobe teracotă lemne, apă 
curentă st 5400 mp, cu apartament 2 - 3 camere, 
Deva, preferabil zonele Eminescu, Bălcescu, Lili
acului, Dorobanți. TeL 228788 0723/581441.
• casă2 corpuri, la 18 km de Deva, teren St 10.900 
mp, 3 camere + hol, în primul corp, garaj, corpul 
2 cu living, bucătărie, 2 băi, centrală termică pe 
lemne, anexe, totul superb, zonă pitorească, 
preț 170.000 ron, neg., tel. 223400,0721/577366. 
(Casa Betania)

• casă 2 camere, garaj, curte, grădină, st 2100 
mp, gaz 2 focuri, apă canalizare, Băcia, preț 
110.000 ron, neg. tel. 223400, 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)

Vând garsoniere (19)

• stare bună în Deva, preț 450.000 mii., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• 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)

• etaj intermediar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)

• etaj 1, dec., balcon închis, contorizări, vedere 
la stradă Zamfirescu, preț 75.000 ron, tel. 223400, 
0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 2, dec., gresie, faianță apometre, Dacia, 
Deva, preț 58.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)

• Mărăștnri Nou, decomandate, faianță gresie, 
parchet, contorizări, balcon, instalație italiană. 
Preț 63.000 RON. Tel. 221712,0724-305661. (Garant 
Consulting)

■ Zamfirescu, etaj intermediar, decomandate, 
balcon, apometre, repartitoare. Preț 75.000 RON. 
Tel. 221712,0724-305661. (Garant Consulting)

• 22 Decembrie, etaj intermediar, decomandate, 
baie și bucătărie, apometre, 21.500 euro, tel. 
0745-367893. (Garant Consulting)

• bd. luliu Maniu, etaj intermediar, semidec., s 
30 mp, baie și bucătărie, balcon, termopane, 
contorizări, 17.000 eufo, tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting)

• b-dul Decebal, etaj 7, dec., amenajată 21.000 
euro, tel. 0745-367893. (Garant Consulting)

• vând garsonieră semidec., apometre, balcon, 
etaj intermediar, Gojdu, preț 65.000 RON. Tel. 
0743-549654. (Garant Consulting)

• urgent, zona Decebal, etaj intermediar, balcon, 
contorizări (apometre, gaz 2 focuri, reparti
toare), amenajări. Preț 79.000 lei RON. Tel. 0740- 
013971. (Garant Consulting)

• confort 1, decomandate, suprafață de peste 
35 mp, contorizări, ocupabilă imediat, bl. 15, bd. 
Decebal. Tel. 0741-154401,227542, seara. (Garant 
Consulting)

• zonă centrală semidec.,. contorizări, fără 
îmbunătățiri. Preț 64.000 RON, negociabil. Tel. 
224296,0788-361782. (Garant Consulting)

•zona Dorobanți, et. intermediar, dec., st 47 mp, 
2 balcoane, gresie, faianță totul contorizat, preț 
860 mii., tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)
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• zona Gojdu, et. intermediar, st 47 mp, dec., 
parchet, bine întreținută preț 850 mii., tel. 
235.208 0721.985.256 (Rocan 3000)

• zona Eminescu, et. intermediar, balcon închis, 
apometre, gaz contorizat, bine întreținută preț 
550 mii., tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)

• zona Gojdu, st 30 mp, neamenajată et. inter
mediar, balcon închis, preț 650 mii.', tel. 235.208 
0721.985.256. (Rocan 3000)

• Deva, zona Decebal, gresie, faianță apometre, 
balcon închis. Preț 750 mii. lei. Tel. 0254/745374, 
718833, 0745-695473, 0720-542223. (Partener- 
Hunedoara)

• zona Micro 6-sud, bucătărie, baie, zugrăvit 
ușă ștejar, cabină duș, convector, boiler. Preț 250 
mii. lei. Tel. 0254/745374, 718833, 0745-695473, 
0720-542223. (Partener-Hunedoara)
• Micro 2, balcon închis, 40 mp, boiler, 
apometre, convertor, faianță geam-baie. Tel. 
0254/745374, 718833, 0745-695473, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• zona 22 Decembrie, etaj 3, dec., balcon, 
parchet, gresie, faianță contorizări, preț 75.000 
lei, tel. 0745-302200,232808 (Fiesta Nora)

• zona Eminescu (poliția județ), etaj interme
diar, dec., 40 mp, confort 1, balcon, vedere la 
stradă parchet, gresie, faianță renovată recent 
amenajată și modificată contorizări, preț 83.000 
lei, tel. 0745-302200,232808. (Fiesta Nora)

• zona Dacia, etaj 3, dec., parchet, gresie, 
faianță contorizări, preț 51.000 lei, tel. 0723- 
251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etaj 1, semidec., parchet, instalații 
sanitare și electrice noi, contorizări, tel. 0723- 
251498 232808. (Fiesta Nora)

• zona Dorobanți, etaj 4 cu acoperiș, posibilitate 
de mansardare, dec., 40 mp, garsonieră tip stan
dard, preț 81.000 lei, tel. 0745-302200, 232808 
(Fiesta Nora)

• zonăbuiă, Deva, 32 mp, cu balcon, parchet, et. 
3, preț: 450 mii. lei, tel.: 215212. (Prima-lnvest)

• Deva, Aleea Crișului, et. 2, semidecomandate, 
balcon, contorizări, ocupabil imediat stare 
bună Preț: 440 mii. lei. Tel. 206003, 230324. 
(Mimason)

• Dada, et 2, o cameră hol, baie, parchet, 
gresie, faianță contorizări, repartitoare. Preț: 
380 mii. lei, ușor neg. Tel. 0745/640720. 
(Mimason)

Cumpăr garsoniere (20)

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

• tn zonele: Libertății, I. Creangă Teatru, cu sau 
fără centrală termică Tel. 0254/745374,718833, 
0745-695473,0720-542223. (Partener-Huneoara)
• urgent, zona piață Decebal, I. Maniu, 
Zamfirescu, dec/semidec., cu balcon, se oferă 
plata imediat, tel. 0723-251498,232808. (Fiesta 
Nora)

• urgent pe Decebal, exclus ultimul etaj, ofer 
800 mii. lei, tel.: 0742/019418 (Prima-lnvest)

• Deva, Micro 15 sau Dacia, ofer prețul pieței, tel. 
0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Vând terenuri (21)

• 2300 mp teren intravilan, în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement, case vacanță Tel. 227242.

• 3800 mp, în Geoagiu, și 5600 mp extravilan, 
tarla la cruce, pe șoseaua Geoagiu - Rapolt Tel. 
211916.
• intravilan 3 parcele de 1200 mp, în zona Zăvoi, 
la ieșire din Deva, toate facilitățile, preț 15 euro 
mp. Tel. 0743/011772.
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• 10 parcele terena500 mp, zona Căprioara. Tel. 
0254/211124.
• intravilan, 3600 mp, în Băcia, toate facilitățile, 
apă, canalizare, gaz, curent, preț 5 euro mp, fără 
intermediari. Tel. 0724/388452.

• intravilan, in Simeria, în spatele Marmosim, 
1400 mp, acces la toate utilitățile, fs 10 m, preț
11 euro mp. Tel. 0745/343093.
• intravilan, pentru construcție casă, în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, gaz, curent la poartă Tel. 
220269 sau 0746/029058.
• loc de casă Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, apă 
gaz, curent, loc drept, zonă liniștită preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.
• loturi de 650 mp și 1000 mp, în zona str. 
Sadoveanu ■ Zăvoi, preț 35 euro mp. Tel. 
0745/253413.
• In Deva, mai multe parcele, zonă rezidențială 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt. construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• ocazie! pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662.(Evrika)

• intravilan, intersecția Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, preț
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)
• zona Simeria, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)

• intravian, Zăvoi, 3500 mp, 2 fronturi stradale, fs 
70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, neg., 
tel. 0741/070106, 0726/195925. (Imob Eurobusi- 
ness)
• zona Dada, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• intravilan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)

• intravilan, în zonă industrială st 7860 mp, front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trafo la 150 metri, apă curentă în spatele 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg., tel. 
223400,0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)

• intravilan, in Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)

• intravilan, la DN7, în zonă industrială, st 
150.000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces 
din 2 părți, zona Sîntandrei, preț 12 euro/mp. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688.  (Casa Betania)

• 140 parcele, din care vândute sunt 80, în zonă 
rezidențială cu suprafețe de 480-680 mp, Deva, 
preț 16-19 euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (Casa Betania)
• intravilan, in zona de locuințe Zăvoi, st 1.000 
mp, front stradal 18 m, toate facilitățile. Preț 32 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(Casa Betania)
• intravilan, la DN 7, Sîntandrei, st 3315 mp, front 
stradal 18 m, toate utilitățile, preț 31 euro/mp, 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. (Casa 
Betania)

• 2 parcele cu st 646 mp fiecare. în zona M. 
Sadoveanu (Zăvoi), gaz metan și curent electric 
în zonă preț 37 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)

• intravilan, ăi zonă industrială (zona Macon), 
st 4280 mp, front stradal 30 m, toate facilitățile, 
preț 11 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
• intravilan, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228. (Casa Betania)
• intravian, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)

• intravilan la DN 7, în zonă industrială la ieșirea 
din Deva spre Simeria, st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228,0721/577366.  (Casa Betania)

• intravilan, la DN7, Deva, st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania)

• intravian 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)
• vând teren Bretea Mureșană st 87 ari. Preț 
8700 RON. Tel.224296, 0788361782. (Garant 
Consulting)

• zona Sântuhalm, st 85.000 mp, fs 200 mp, acces 
din 2 părți, utilitățile sunt în apropiere, la dn 7, 
ideal pentru construcții case, preț 20 euro/mp, 
tel. 235.208,0724.620358 (Rocan 3000)

• zonă buri, intravilan, st 5.100 x 3, apă gaz, 
curent, canalizare pe teren, fs 75 mp, acces auto, 
ideal pentru construcții case, panoramă extra
ordinară preț 33 euro/mp, tel. 235.208, 
0724.620358. (Rocan 3000)
• zonă buri, intravilan, st 22.000 mp, fs 100 m, 
acces auto, utilitățile sunt în apropiere, la DN7. 
Preț 20 euro/mp, tel. 235.208, 0724.620.358. 
(Rocan 3000)
• intravian, vizavi de Petrom, st 2250 mp, fs 9 m, 
apă gaz, curent, 2 drumuri de acces, preț 9 
euro/mp, tel. 211075, 0745666447, 0726130557. 
(Mondial Casa)
• intravian, Zăvoi, M. Sadoveanu, st 2600 mp, fs 
20 m, acces auto, gaz, apă curent, ideal 
construcție casă sau 4 parcele a 650 mp. Preț 35 
euro/mp. Tel. 211075,0740/232043,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• intravilan, st 3000 mp, posibilități apă gaz, 
curent, zonă bună Deva, preț: 7 euro/mp, tel.: 
0740/126029. (Prima-ln vest)
• intravilan, DN 7, 7300 mp, fs 55 mp, preț: 12 
euro/mp, negociabil, tel.: 0722/564004. (Pnma- 
Invest)
• intravian, Deva, zona Eminescu, st 760 mp, fs 
15 m, toate utilitățile în zonă preț: 45 euro/mp, 
tel.: 0726/710903. (Prima-lnvest)
• Eminescu, intravilan, toate facilitățile, gaz, 
apă canalizare, curent la gard, st 900 mp, fs 17 
mp. Preț: 140.000 euro, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• Prelungirea Vulcan, deschidere la 2 străzi, la 
Vulcan deschidere 14 m, facilități: gaz, curent la 
marginea terenului, teren intravilan. Preț: 36 
euro/mp. Tel. 0745/640725. (Mimason)
• pe DN7, la intrarea dinspre Arad, st 3700 mp. 
Tel. 0740/173103. (Mimason)
• zona Fabrica de mătase, st 1500 mp, fs 245 m, 
facilități. Preț: 30 euro/mp. Tel 0745/159573. 
(Mimason)
• zona Zăvoi, 2 parcele, de 2700 mp, respectiv 
2250 mp, cu deschidere de 18 m, respectiv 15 m. 
Preț: 35 euro/mp. Tel. 0740/173103. (Mimason)
• vând 1060 mp teren intravilan, cu fs 13 m, 
toate facilitățile, topografie plană zonă de vile, 
în Sântandrei. Preț: 11.000 euro, neg. Tel. 
0745/640725. (Mimason)

Cumpăr teren (22)

•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 închiriere 15 
euro/mp + TVA, tel. 235.208,0724.620358. (Rocan 
3000)

•zona 22 Decembrie, st 220 mp, termopane, aer 
condiționat grup sanitar, tavane false, acces din 
două părți, vad foarte bun. Preț vânzare 250.000 
euro fix, tel. 235.208,0724.620358 (Rocan 3000)
• zonă ultracentrală st 50 mp, amenajat grup 
sanitar, vad deosebit, încălzire, preț46.000 euro, 
tel. 211075, 0726130557, 0747.779.751. (Mondial 
Casa)
• 42 mp, în Deva, apă, gaz, curent, preț: 6000 
euro, negociabil, tel.: 0722/564004 (Prima-lnvest)

imobile chirii (29)

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

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria

distribuitori de presă

S.C. LICHIDĂRI INVEST S.R.L DEVA

-societate de reorganizări și lichidări judiciare-

Desemnat administrator judiciar prin Sentința civilă nr. 903/CA/2005 dată de 
Tribunalul Hunedoara în dos. nr. 899/2005 privind pe S.C. ALCOM TRANS 

S.R.L. Boșorod cu sediul în Boșorod, nr. 203A, jud. Hunedoara 
înmatriculată la O.R.C. sub nr. J20/958/1992

NOTIFICĂ
deschiderea procedurii judiciare, prevăzută de Legea nr. 64/1995, modificată 

și republicată și eventualii creditori ai societății debitoare, în vederea 
depunerii declarațiilor de creanță până la data de 16.12.2005, la sediul 

administratorului judiciar (Deva, Str. 22 Decembrie, bl. D2, sc. B, ap. 14) și la 
Registratura Tribunalului Hunedoara. Prima ședință a Adunării Creditorilor va 

avea loc în data de 16.02.2006, ora 12.00, la Tribunalul Hunedoara.

(34742)

• extravilan, arabil, oriunde în județul Hune
doara sau în România, cu suprafața minimă de 
10 ha, tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)

• arabil, supraf^â mare, în județul Hune
doara. Tel. 0746/034195.

• extravilan, situat între Deva si Hunedoara, st 
între 2000 și 4000 mp, ofer prețul pieței, tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• cunpăr teren intravilan (minim 1000 mp) sau 
spațiu comercial (500 mp), Deva, situate pe DN 7, 
intre gară și sediul Volvo, ofer prețul pieței, tel. 
0746-225726 0254-213050. (Casa Majestic)

Vând spații comerciale (25)

• hală pe DN 7, Deva 720 mp, construcție nouă 
cu terenul aferent-de 1600 mp, fs 24 m, toate 
utilitățile, acces la DN7, preț neg., tel. 
0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusiness)

• zona L Creangă 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg., tel. 0741/070106,0726/195925. 
(Imob Eurobusiness)

• închiriez garsonieră 2 camere și bucătărie, 
preț 100 euro, preferabil pereche tânără Tel. 
215487.
• închiriez viâ p+1.4 camere, scară interioară 
living 45 mp, 2 băi, bucătărie, pivniță, garaj 
încălzit, curte, grădină bucătărie vară, zona 
cetate, ideal locuință sau sediu firmă Tel. 
249047,0721/192684.

• ofer spre închiriere apartament 3 camere, 
zona Lido, preț avantajos. Tel. 0740/222466.
• ofer ap, 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună, tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
•oferap. 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)

• ofer gaisonierâ dec., mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă nouă tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)

• ofer viă mobilată, garaj, piscină preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată zonă centrală 
complet mobilată, zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer gaisonierâ mobilată și utilată, zonă 
centrală, preț 90 euro/luna, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer cameră în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)

• garsonieră confort 1, mobilată complet, 
aragaz, frigider, mașină de spălat tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)

• garsonieră semanoNată. contorizări, zonă 
bună preț 100 euro, negociabil, tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)

• ap 2 cam., stil occidental complet mobilată și
utilată CT, termopane, 2 tv color, preț 300 euro, 
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția
imobiliară Iris)

• ap. 2 cam. complet mobilat, contorizări, 
amenajat, modern, aragaz, frigider, zonă bună 
preț 150 euro, tel 0722/209906; 0723/829060. 
(Agenția imobiliară Iris)

• ap. 2 cam., dec, complet, mobilat, mașină 
spălat dormitor complet, preț 150 euro, nego
ciabil, tel. 0722/209906; 0723/829060.(Agenția 
imobiliară Iris)
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Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Prezintă avantaj:• experiență în relații cu publicul;• persoană dinamică;• experiență în vânzări.
Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter 
sau la tel. 211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@infonnmedia.ro

• ap. 2 cam. semimobilat, contorizări, reparti
toare, preț 100 euro, tel 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)

• ap 3 camere, semidecomandate, nemobilat, 
contorizări, preț 120 euro, negociabil, tel. 
0722/209906; 0723/829060.(Agenția imobiliară 
Iris)

• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)mobilat, pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• ofer viâ supermobilată cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt. cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)

• se oferă garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva, 
(ne)mobiiat, prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)

.simul1
SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630,233.170, 233.180 
Fax: 224.550,
www.slmal.ro,slmaiesmart.ro

Mobilier de apartament,
1 Mobilier de birou, 

uși PORTA "■
— Tapițerii, Camere de 

tineret
(33380)

Vă așteptăm îa 
depozitul nostru:

A
TIMIȘOARAStr. Ion lonescu de la Brad nr. 29
Tel: 0256-400774
Fax: 0256-400777
instaltm@melinda.ro

Microcentrale murale "DemkiiO

Demrad Standard

Cumpără o microcerrtrafS 
murală Demrad și primești în

CĂ0©W
un radiator Ekorad 

(dimensiune 22x600x800)

.... ........

• puteri termice de 20, 24, 30 kW• versiune basic și digital• aprindere electronică și modulare automată a arzătorului» cu tiraj natural sau forțat• compact, dimensiuni reduse» posibilitatea de conectare la calculator• compatibil cu sisteme de automatizare• posibilitate de conectare la termostat de cameră,sondă exterioară și unitate de control la distanță• versiunea basic cu afișaj LED• versiunea digitală cu afișaj LCD, pentruvizualizarea defecțiunilor• vană cu 3 căi motorizată» posibilitate de legare în cascadă» sistem anti-blocare pompă• protecție contra înghețului• filtru EMC• silențios• instalare ușoară• certificate CE, ISCIR, UK Certelec, Rostest
Continuitate îr h r;

CONMEX O
vodafone

So' jf# Integrate n vC

Șl PENTRU ASTA, LA FIECARE NOU ABONAMENT, 
ÎN FIECARE ZI, PRIMEȘTI UN CADOU LA ALEGERE! 
SĂPTĂMÂNAL UN TELEFON BENQ 670C CU CAMERĂ INCORPORATĂ!

Str. Independenței nr. 24, Tel: 0359.427.370/ 0359.427.369, e-mail: cgoradea@cg-gc.ro

www.cg-gc.ro 0722.55.77.99 www.gsm4all.ro
Detalii despre oferta completa de telefoane, și servirii găsiți la magazinele CGW&C din î«au tata

F'triisrie rei criftljw TVA și wslăbde «a ahaioriani !a iiicbeJgl js» IZ aut Fu limits sțoftuiui Ditwîst Ksiâbilg ptsw L? 31 -vrirjie
Ofertă .«.ai u pcMi- ptfscawte 84» unui ASsă. Afgss, fc&i, 83mbl Starift Ăuvl-xi, Ssfwani

no. Caraș fivj, Covasoa, Dog. Gabțl Rargb&a. iaș>. MrvrSsiv Mwe. Sibhjj Sțeem. Tyteea, V»siw. vatoesa

■3
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• eter spațiu comercial, zona Dacia, 55 mp, 
amenajat, preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
țlmob Eurobusiness)
• oier 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

neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
jlmob Eurobusiness)

• apartament 1 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat, mobilat 
modi și utilat cu aragaz, frigider, tv color nou, 
situat în spatele pieței centrale, preț 220 
euro/lună, tel. 223400,0721/436384,0742/005228. 
(CasaBetania)
Mde tochkiat hală pentru depozitare, zona Mihai 
trhinescu, st 120 mp, parțial încălzită, înălțime 

f \ de 480 m, parcare, păzită. Preț 7 euro/mp +TVA 
’Vțffieg., tel. 235208,0724.620358. (Rocan 3000)

p kidiHez ap3 camere, zona Teatru, etaj inter
mediar, centrală termică, semidec., mobilat Preț 
120 euro/lună, neg. Tel. 0254/745374, 718833, 
0745-695473,0720-542223. (Partener-Hunedoara) 
feofer pt închiriat ap. 2 cam. dec., zona piață, 
mobilat, utilat occidental, termopan, centrală 
termică, totul nou, preț 250 euro. Tel. 2110750, 
0745666447,0726130557. (Mondial Casa)
i ofer pt închiriat garsoniere, zonele Dorobanți 
și Kogălniceanu, mobilate, utilate, decoman
date, etaj 2. Preț 100 euro. Tel. 211075, 
0726130557,0747779751. (Mondial Casa)

W ofer pt. închiriat ap. 2 cam. dec., zona I. 
Maniu, etaj intermediar, mobilat, totul nou, 
automată, aragaz, frigider, mobilier bucătărie 
cu toate dotările, centrală termică, termopan 
peste tot, lamelar, gresie, faianță, baie 
renovată, garaj. Preț 300 euro, se închiriază și 
în regim hotelier, preț 20 euro/zi de persoana. 
(Mondial Casa)
• ofer ap. 2 cam., mobilat, utilat, zona Gojdu, etaj 
2, contorizări. Preț 100 euro. Tel. 211075, 
0726.130557,0745.666.447.  (Mondial Casa)

• ap. 2 camere, Deva, complet mobilat și utilat, 
100 euro/lună, tel.: 0721/055313. (Prima-lnvest)
• tochăiez viâ, zona Casa de Cultură, superbă, 
Piscină, jacuzzi, mobilă, șemineu, garaj. Preț: 
1000 euroJel. 0740/173103; 206003. (Mimason)

• casă, central, 2 camere, ct, curte. Preț: 300 
euro. Tel 0740/173103; 206003. (Mimason)

• garsonieră, suprafață mare, B-dul 22 Decem
brie, semimobilată. Preț: 100 euro. Tel 
0745/159573; 206003. (Mimason)
• ap3 camere + garaj, Cuza Vodă, ct, mobilat 
Preț: 500 euro, neg. Tel 0745/640725; 206003. 
(Mimason)

Auto străine (37)

• vând autoturism Seat Cordoba, af 1998, aer 
condiționat închidere centralizată, geamuri 
electrice, abs, airbag-uri, consum 5%, motorină, 
preț 6300 euro. Tel. 0724/560870.
• vând Font Granada, stare foarte bună, cd 
Sony, cauciucuri noi, servodirecție, acte la zi, 
închidere centralizată, preț 1000 euro. Tel. 218399 
seara.

• vând Opel Corsa 1.0,12 V, af 2001,973 
cmc, benzină, 5,6 1/100 km, abs, eps, 4 
airbag, înmatriculat persoană fizică, 
albastru, trapă, radio casetofon Blaupunkt 
cu 6 boxe, preț 5.900 euro, negociabil. Tel. 
0722/751552.

Calculatoare si accesorii 
(51)

Moto-velo (41) Decese (75)

• vând CHroen C5, HDI, D. Climatronic, închidere 
centralizată cu telecomandă, radio cd, geamuri 
plus oglinzi electrice, abs, servo, 8 airbag, 
consum 65%, preț 10350 euro, computer bord. 
Tel. 0722/693683.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând 2 motoare electrice trifazice, 2800 
rot/min de 5 kW și 8 kw, preț negociabil. Tel. 
248340.

• vând tractor 35 CP, german, plug cu 2 
brizdare, remorcă și gnpă, preț negociabil. 
Relații Brănișca, sat Rovina, nr. 11

• vând tractor U 650, PP3, GD 3,4 SUP 21 și 
combină Class Matador și cartofi de 
sămânță. Relații la tel. 0740/839308.

• vând semănătoare mixtă, 17 rânduri, 
tractor 35 CP, mațH erbicidat 300 - 4M - 600 
litri, maștoâ scos cartofi, prăsitoare poninb 
și cartofi. Relații la tel 0723/237400, 
6254/221075.

• vând combinator pentru tractor 650, preț 
negociabil. Tel. 264257.
• vând tractor, din import, preț 1700 - 2700 euro, 
negociabil. Tel. 0741/918619,0726/743274.
• vând utilaje agricole: tractor U 650,2 remorci 
RM 2, plug, disc mare, preț negociabil. Relații la 
tel. 0743/693527..

Mobilier și interioare (47)

• vând mobiă de bucătărie, stare foarte bună, 
preț 490 ron, negociabil. Tel. 0723/089146.

• vând pătuț metalic pentru copii, stare foarte 
bună, cu baldachin, perdeluță, leagăn, saltea, 
apărători, roți, preț 170 ron. Tel. 0740/953297.

• vând urgent mobilă: canapea extensibilă, 
masă extensibilă furnir mahon, 6 scaune 
tapițate, masă sufragerie extensibilă, birou elev, 
bucătărie suspendată, 4 scaune, mască 
chiuvetă, mobilă hol. Tel. 218084.0743/211074, 
0724/643045.

• vând vitrină cu oglindă, bibliotecă mică, pentru 
elev, cu birou atașabil, mobilă bucătărie, masă 
bucătărie, 4 scaune tapițate, covor persan 3/2,5 
m, negociabil. Tel. 224891.

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 v 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Arad și Satu Mare caută pentru colaborare

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

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 Andrăs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro
Informații: O724-22-O3-65.

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CL!

•Anunțurile de mică pu
blicitate pentru 

. Cuvântul Liber pot fi 
depuse in cutiile 
speciale instalate în 
următoarele puncte 

j- în Deva:
1. Comtim;
2. Stația de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă 
Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția

■ Zamflrescu - B-dul 
Decebal.

( - in Dobra la Coopera
tă tiva de Consum

• în Ilia la Centrul de 
schimbare a buteliilor

Anunțurile de mică 
publicitate sunt s 
gratuite 
pentru persoanele E 
fizice.

• vând calculator AMD Semprom 2800, memorie 
512, DDR, DVD RW, CD - RW, HDD 160 GB, tv, 
tuner, monitor 17 inch plat, imprimantă, preț 14 
milioane lei. Tel. 0741/003074.

• vând bicicletă BMX nouă 2,5 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0741/003074.

Altele (61)

Artă, antichități, cărți, revisti 
(55)

• vând difertie numere din revistele Chip și 
Level la jumătate din prețul de pe copertă Tel. 
712274,0744/546801.

Electrocasnice (56)

• vând congelator 5 sertare, preț avantajos. 
Relații Hațeg, tel. 770735,770367,0722/876141. .
• vând frigider Arctic mic, 140 I, stare foarte 
bună 200 ron, negociabil. Tel. 0722/857732.
• vând ladă frigorifică 5 sertare, preț 35 milioane 
lei, negociabil,Tel. 0727/373757.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând porci mari pentru sacrificare și purcei. 
Tel. 210900,0744/611145.

• cumpăr Staopaieti. Tel. 0726/379220, 
0745/662433.
• vând cărucior pliant ușor, pentru persoane cu 
handicap locomotor, ajutător de mers cu 3 roți, 
reglabil la înălțime persoane de peste 7 ani. Tel. 
229256,226352,0720/677035.
• vând fermă pentru găini ouătoare, în Orăștie. 
Tel. 0744/603138
• vând haină scurtă astrahan, neagră mărimea 
52 - 54, preț avantajos. Tel. 770735, 770367, 
0722/876141.

Prestări servicii (72)

• AUTORI DE CăHIȘICURSlJWnWrtai cărți, 
chiar și Io tiraj toarte mic. Prețui fără 
concurertă avans zero, piața după vânzarel 
Ttoopafia dgtodă ApBoft, tel 0254,234048.

• 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.

parte a unei corporații internaționale mass-media 
a, 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 dezvoltarea echipei în Deva 

designer 
reclamă

Cerințe:• solide cunoștințe de Adobe Photoshop, Corel Draw;• imaginație;• seriozitate;• dinamism.
Oferim:• program flexibil;• salarizare în funcție de realizări;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;• un loc de muncă modern și sigur.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter 
sau la tel. 211275.
Persoană de contact: Laura Contra, 
tel. 0721/513875,
E-mail: laura.contra@informmedia.ro 70

Soția Georgeta și fiul Sandrino anunță cu adâncă durere 
în suflet trecerea în neființă a celui care a fost un minunat 
soț și tată

SZABADOȘ BEPPI ANDREI
de 52 ani. înmormântarea, astăzi 21 noiembrie, ora 14, la 
cimitirul catolic (str. M. Eminescu).

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Gu adâncă durere familia îndoliată anunță decesul lui
TALABĂ VICTOR

Dumnezeu să-l ierte!

• efectuez transport marfă cu autoutilitară 
de 0,7 tone, prețuri negociabile, și pe 
traseul Deva - Timișoara, doar dus. Tel. 
0740/420521.

• firmă autorizai efectuez lucrări de 
amenajări Interioare, gresie, faianță, etc. 
Relații la teL 0254/232052,0744/174341

• porii, garduri, balustrade, scări interioare 
orice model, <fin fier forjat TeL 0254/237533, 
orele 8-15.

• Reafizăm inscripționări, gravări, decupări 
in materiale: ABS, plexiglas, durai, alamă, 
inox, marmură. Pentru: plăci personaizate 
pentru apartamente, feme; plachete birouri 
de tip: DiRECTOR^ ETAJ, numere de casă, de 
cameră, de emntan inscripționări obiecte 
promoționale, brichete. TeL 0721/671345.

• SC Cydev Internațional SRL oferă 
consultanță pentni locuri de muică in 
străinătate. Deva, bloc CasiaL etaj 1 ap. 7. 
Relații s a teL 0254/235213,
0722/570219,0W3O9806.

Oferte locuri de muncă (74)

• societate comercială angajează vânză
toare pentni chioșc non-stop, In Deva. 
Relațfl la teL 0722/148473,0254/263471

• Societate comercială angajează maistru 
constructor, izolatori, zugravi-finisori, zidari 
cu experiență CV-urile se depun la sediul 
societății, din Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 
37 A, etaj 2, camera 219, clădirea Cepromin. 
Relații suplimentare la tel. 0726/157883.

• SC Danis Com Exprod SRL angajează 
operator calculator (femei). Relații la teL 
0254/237577.

• SC Reflexo Viral Sibiu organizează . 
înscrieri pentruadouaserieacursurilorde. 
maseur. Cursurile încep în data de 
25.11.2005. Tel. 0726/323236,0722/756092.

• SC Dariane Instal SRL Deva angajează- 
personal dinamic pentru magazin ame
najări interioare. CV-urile se depun în 
dtebea Cepromin, etaj 3, camera 312 sau la 
fax 0254/220311

• SC Pangram SA, firmă producătoare a ' 
pastelor făinoase Monte Banato, angajează Fi 
șoferi profesioniști cu experiertă, minim 5 ț 
anLCVuflesedepunlatel/fex025V234736 
sau la sevfiui dn Deva, Str. Depozitelor, nr.l, i 
până la data de28112005. |

• Companie austriacă angajează operaton . 
pariuri sportive. Școlarizare gratută in 
cadrai firmei, salarizare atractivă + bonuri;; 
bacalaureat Așteptăm CV-uri cu poză to ț 
Bdid 22 Decembrie, bl Dl+ D2 Informații la f 
teL 0254/232747.

• Sobis Consult caută VÂNZĂTOR - 
GESTIONAR pentru MAGAZIN FURAJE 
PENTRU ANIMALE. Condiții: experiență in < 
activitate simfiară; cunoștirțe In domeniul 1 
veterinar/zootehnic (avantaj), Așteptăm• 
CTRrielafax0269/243445;teL0269/243396..

--------------=------------------------------------------ jp

• Societate comereatt angajează irxpnw , 
constnictor, specialitatea constnicți hidro, . 
dv#e, drumuri și poduri. Ofer cazare, 
telefon, bonuri de masâ și salariu In tunetIe ? i 
de competerțâ, SBKJ. teL 0744 432198 I 
0722'363582. '

INFORMAȚII DE UTILIZARE A TALONULUI5

Anunțul dvs. la orice categorie va apărea în cotidianul 
nostru, iar în plus vă oferim trei variante pentru 
evidențiere. Vă oferim variante cu chenar, 
chenar+bold și chenar+bold+foto. Pentru aceasta nu 
trebuie decât să veniți la sediui nostru. Vă așteptăm 

într-un ambient plăcut și veți avea parte de o deservire 
impecabilă. Așteptăm sugestiile, părerile dvs. la 

adresa de e-mail laura.contra@informmedia.ro .

ANUNȚURILE GRATUITE 
(varianta 1)

• sunt valabile numai pentru persoanele 
FIZICE
• conțin maximum 25 cuvinte
• se pot depune la sediul nostru sau la 
cutiile noastre de mică publicitate 
amplasate în tot județul Hunedoara

ANUNȚURILE SPECIALE 
(variantele 2,3,4)

• sunt valabile atât pentru persoanele 
FIZICE cât și JURIDICE

• se pot achita la sediul nostru din Deva, 
Str.22 Decembrie, nr.37A, parter, la 
Departamentul de mică publicitate.

Sperăm că 
produsul nostru vă 

este de folos și data 
viitoare ne veți 

alege din nou pe 
noi. Pentru orice 

informații vă rugăm ,,, 
să ne contactați lâ 

tel. 0254/211.275

__ __ —_ .MR) * m X apare■ Dac^ vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
Eai 1/ I IjF Mil mZ A"T i" ■ încearcă variantele speciale contra cost. !W 11* 1 I I I k ■ ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

îs!
■

VARIANTA ALEASA
TELEFON

• chioșcul ziare de lângă Comtinr
• chioșcul de ziare din stafia de autobuz 
Orizont Micro 15:
• chioșcul de ziare de iangâ Galeriile de 
Artă Forma:
• chioșcul de ziare de lângă Alimentara 
Dacia:

i • chioșcul de ziare intersecția
| Zamflrescu - B dul Decebal;
i • Cepromin;
• Cooperativa de consum Dobra;

î • Centrul de schîmb&re a buteliilor Ilia.=

’( 'i PRIMA APARIȚIE--^—.

Anunțurile se preiau zilnic, între orele 9 șl 15 la sediul redacției șl se vor publica in pagina 
de mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru 
conținutul anunțurilor de mică publicitate.

RECLAME
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• Prințul Charles la clubul Liverpool.Prințul și soția sa au făcut o vizată la stadionul Anfield Road, unde l-au întâlnit pe tehnicianul Rafael Benitez, iar căpitanul formației Liverpool, Steven Gerrard, le-a arătat trofeul Ligii Campionilor. Camilla a atins pancarta „This is Anfield" agățată pe tunelul prin care jucătorii trec spre teren'. (MF)

Equipe Cousteau devine 
proprietara navei Calypso

Courtney 
iese de la 
dezintoxicare I

Los Angeles - Văduva lui Kurt Cobain, cântăreața Courtney Love, va j primi permisiunea de a ; părăsi clinica de dezin- i toxicare, în care o i instanță o obligase să I stea timp de 180 de zile, i Judecătorul i-a dat ordin lui Love să se interneze i în clinica respectivă în î luna septembrie, după ce ; cântăreața a încălcat i condițiile eliberării condiționate, luând în con- i tinuare droguri. Court- i ney Love se află în j atenția autorităților după i ce, sub influența drogu- i rilor, a atacat o femeie î cu o sticlă. Incidentul a I avut loc când Love a j găsit-o pe cântăreața | ^ristin King în casa . ț pietonului său. King a j fost atacată cu o sticlă de l Whisky și o lumânare 1 aprinsă, în aprilie 2004 j și a dat-o în judecată pe î Love care va trebui să ș accepte controale regu- j țațe pentru depistarea j eventualului consum de j alcool sau droguri. Ea nu i va putea părăsi casa decât în anumite con- j diții, precum vizite la i doctor sau la ofițerul i care îi urmărește comportamentul.

Rio-Ferdinand
(Foto: EPA)

Courtney Love (Foto: epa

Mașină 
del 50.000 
de lire 
sterline 
Londra (MF) - Fun
dașul echipei Man
chester United, Rio 
Ferdinand, și-a 
cumpărat un auto
mobil Bentley în va
loare de 150.000 de 
lire sterline, a anunțat 
publicația The Peo
ple. „Rio, în vârstă de 
26 de ani, va trebui 
să nu exagereze în 
privința vitezei cu 
noua sa mașină 
deoarece a fost 
sancționat de patru 
ori pentru modul 
cum a condus", 
notează The People, 
în acest an, permisul 
de conducere al lui 
Ferdinand a fost sus
pendat pentru 28 de 
zile după ce fotbalis
tul a fost prins 
depășind viteza 
legală. Permisul lui 
Rio Ferdinand a mai 
fost suspendat în 
2003 și 2002 din 
același motiv. De 
asemenea, în 1997 
s-a decis sus
pendarea pentru un 
an a permisului 
jucătorului, pentru 
conducere în stare 
de ebrietate.

■ Justiția a decis ca 
navă Calypso, să revină 
asociației prezidată de 
văduva lui Cousteau.

Paris (MF) - De mai multe luni, COF (Campagnes oceano- graphiques franșaises), organizație din care face parte Jean-Michel Cousteau, fiul cel ma'i mare al oceanografului, și Equipe Cousteau își disputau drepturile de proprietate asupra vaporului. Comandantul Jacques-Yves Cousteau, care a decedat la 25 iunie 1997, a efectuat majoritatea campaniilor sale științifice cu această navă, care este în prezent ancorată în portul La Rochelle. Potrivit tribunalului din Paris, care a judecat litigiul dintre cele două organizații,

elementele aflate la dosar demonstrează că nava „a aparținut succesiv societății Calypso, apoi unei companii anglo-frariceze care a cedat-o asociației Equipe Cousteau” pentru un euro în noiembrie 2004. „în urma unei confuzii între calitatea de armator și cea de proprietar, fișa matricolă și actele navei menționau ca proprietar asociația COF”, a precizat tribunalul. Avocatul COF, Michel Dossetto, a declarat că decizia tribunalului din Paris nu este una definitivă. Equipe Cousteau a salutat decizia tribunalului și a reamintit că organizația neguvernamentală americană The Cousteau Society „a semnat în 2004 un contract în vederea renovării gratuite a navei timp de 50 de ani”.
Urmele unui masacru, des
coperite într-un oraș maya
■ Arheologii au desco
perit schelete în interi
orul ruinelor orașului 
regal maya din Cancun.

Washington (MF) - Respectivele persoane au fost victimele unui masacru care s-a petrecut în urmă cu 1.200 de ani. Osemintele au fost scoase la lumină în timpul săpăturilor coordonate de Arthur Demarest de la Universitatea Vanderbilt. „Din câte se pare, regele și regina și membrii curții lor au fost strânși la un loc și omorâți în masă, mulți dintre ei fiind loviți la nivelul craniului cu

macete sau cuțite mari”, a explicat expertul. „Analiza oaselor indică faptul că victimele erau bărbați, copii și femei, inclusiv două femei însărcinate. Majoritatea victimelor masacrului au fost aruncate într-un bazin cu apă, în timp ce regele' și regina au fost îngtopați în altă parte.Arheologii au conchis că osemintele descoperite în vechiul bazin regal aparțin unui număr de cel puțin 31 de persoane de ranguri diferite, lucru constatat grație bijuteriilor și a celorlalte obiecte descoperite în apropierea scheletelor.
înscăunarea

i Dinozaurii mâncau iarbă
Washington (MF) - Dinozaurii mâncau iarbă în urmă cu 65 de milioane de ani, potrivit unui nou studiu care dezvăluie că numeroase varietăți de ierburi au apărut mai,devreme decât se credea anterior. Până ‘ în prezent, resturile de ierburi din interi- ' orul fosilelor descoperite de cercetători * aveau o vechime de 55 de milioane de ani, au explicat autorii studiului publicat în , revista americană Science. Descoperirea aduce noi clarificări asupra modului în care ' au evoluat diverse varietăți de ierburi, pre- 3 cum și mediul în care trăiau dinozaurii. în £ plus, cercetătorii cred că descoperirea lor ’ arată modul în care au evoluat ierbivorele 3 și primele vegetale de pe Terra.1 ț

■ Ceremoniile de 
înscăunare, o dată cu 
slujba pontificală în 
onoarea prințului.

Monaco (MF) - Cu puțin înainte de ora 10.00, cei opt sute de invitați și-au ocupat locurile în catedrala de piatră albă situată în centrul vechiului oraș, nu departe de palatul princiar. La slujba religioasă au fost prezenți doar președintele islandez Grîms- son și cei doi căpitani regenți din Republica San Marino, pe lângă prinți și prințese moștenitoare ale principalelor familii regale europene, cu excepția celor din Spania, care au relații destul de reci cu principatul.

1‘ Cei doi tigri au fost fotografiați, de către ■ membrii unei organizații de protecție a ani- malelor, într-un țarc destinat vânătorii,1 prea mic pentru a Ie lăsa vreo șansă să scape. (Foto: EPA)<
(
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Albert de Monaco și câțiva membrii ai familiei regale (Foto: epa)Albert de Monaco, membru al Comitetului Internațional Olimpic (CIQ), a provocat profunde nemulțumiri vara trecută la Madrid, când, cu puțin înainte de luarea unei decizii, la Singapore, în ceea ce pri
vește orașul care va găzdui Jocurile Olimpice în 2012, a ridicat în discuție mai multe probleme cu privire la securitatea din capitala spaniolă în fața pericolelor teroriste. Spre deosebire de funeraliile lui

în memoria dictatorului Franco
■ Mii de oameni au asi
stat la o slujbă religioasă 
oficiată în memoria dic
tatorului Franco.

Madrid (MF) - Slujba de duminică a fost oficiată în memoria execuției, din 20 noiembrie 1936, a lui Jose Antonio Primo de Rivera, fondatorul partidului Falanga, care a reprezentat baza ideo

logică a franchismului. Ca și Franco, Jose Antonio Primo de Rivera este înmormântat în basilica de la Valle de los Cai- dos, situată la 30 km de Madrid. O altă manifestare similară s-a derulat în centrul Madridului, în timp ce 6.000 de persoane au asistat, sâmbătă după-amiază, la o slujbă organizată la inițiativa Fundației Francisco Franco la Valle de los Caidos. Din cauza numă

rului mare de persoane prezente la slujbă, unele nu au mai putut să intre în lăcașul construit în timpul dictaturii de către prizonierii republicani, la ordinul lui Franco. Printre cei prezenți la slujbă s-au aflat și fiica dictatorului și președintele Fundației Naționale Francisco Franco, Carmen Franco Polo, precum și locotenent-colonelul gărzii civile, Antonio Tejero.

GeaninaEste născută în zodia Taur, îi plac muzica, sportul și modelingul.

AlbertRainier al Ill-lea, care au avut loc pe 15 aprilie și la care au luat parte 60 de delegații, dintre care mai mulți monarhi în exercițiu, nici un cap încoro-, nat nu a asistat, de această dată, la festivități. Principatul Monaco este un stat independent care se întinde pe doar două sute de hectare și are 32.000 de locuitori, cu 122 de naționalități. Doar 6.000 dintre ei s-au născut în principat, 9.000 fiind de origine franceză și 5.500 de origine italiană. Cetățeni ai principatului Monaco sunt considerați cei care au tatăl originar din Monaco.Motto-ul prințului este „Deo juvante” (Cu ajutorul lui Dumnezeu), iar catolicismul este religia de stat.

O tânără Miao îmbră- | cată în ornamente de Iargint, din provincia Leishan, în sud-vestul Chinei, cu ocazia festivităților noului an, serbate Ia jumătatea lui noiembrie de acest popor. (Foto: EPA) J
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