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dimineața la prânz seara

Zece gimnaste care se pregătesc la Deva, patru din lotul național de junioare și șase de la GSS Cetate, vor participa, la sfârșitul săptămânii, in Austria, la concursul internațional Gupa AlpenAdrîa. /p.7 (Foto: T. Mânu)

fără garaje între blocuri
Deva (I.J.) - Garajele dintre blocurile de locuințe din orașele județului vor dispărea până în 2007, susține Elena Bădescu, director APM Hunedoara. Afirmația este susținută și de viceprimarul municipiului Deva care spune că vor fi construite parcări teologice pentru mașini, /p.3

Dispare livada!
Deva (C.P.) - Plantația de pomi fructiferi de la ieșirea din Deva înspre Sântuhalm va dispare în curând. Proprietarii au depus

Emil Gavrilă

deja cereri la Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Hunedoara pentru a primi autorizația de defrișare a plantației. „Livada este veche, are vreo 25-30 de ani de existență. Problema e că se află într-ostare jalnică pentru că de 10 ani aici nu s- a mai făcut nici o lucrare de întreținere”, a declarat Emil Gavrilă, purtător de cuvânt DĂDR Hunedoara.
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Nu vrem să fim umiliți!
■ „Vreau să ieșim 
demn din grevă, chiar 
dacă nu vom primi un 
ban în plus".

Deva (R.I.) - Aceasta a fost concluzia liderului de sindicat din învățământ, Paul Rusu. Toți liderii de sindicat 

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva - Aceasta înseamnă că Biserica va da statului procentul de 19% din orice venit

Afacerist, la 19 ani
Sîmeria (M.T.) - Un tânăr de 19, din Simeria, a reușit și a avut curajul, după terminarea liceului, să pună pe picioare pro- pria-i afacere. Are o firmă care se ocupă cu furnizarea Internetului prin satelit, vânzări, service și reparații calculatoare. /p.3

■ Scutite, în prezent, 
de TVA, bisericile vor 
trebui, din 2007, să 
achite taxa către stat.

Alexandru Hotăran (Foto: cl)

Cu tobe și clopote,^profesorii hunedoreni au hotărât ieri să continue greVa începută cu două săptămâni în urmă, /p.3
(Foto: Traian Mânu)

realizat de biserici „Noi, Biserica, nu ne putem închipui că partidele de la putere de azi se pot comporta mai prejos decât partidul unic dinainte de 1989 care, deși s-a declarat ateu, n-a conceput să pună taxe pe obiectele bisericești. Asta ar fi una dintre cele mai mari decepții pentru Biserică!”, spune Pr.Prot. Alexandru Hotăran - Deva. /p.6

au votat pentru continuarea grevei; hotărâre preluată și de miile de profesori prezenți, ieri, la întâlnirile organizate în tot județul. Ieri, cursurile au fost suspendate în mai toate școlile din județ. „Am pierdut deja jumătate din salariul pe noiembrie și știm că în acest an Crăciunul nos

tru va fi cu pâine uscată în loc de cozonac. Dar doi colegi de-ai noștri, din Cluj și Ialomița, au intrat în greva foamei; cel din urmă este în stare gravă la spital. în aceste condiții, Hunedoara nu va sta deoparte! Nu vrem să fim umiliți! Atât timp cât pentru mineri s-au găsit bani în 24 

de ore, iar pentru reînnoirea parcului auto al Deputaților s-au aprobat milioane de euro, nu înțelegem de ce nu s-au găsit și pentru învățământ!”Liderul profesorilor a precizat că, în Parlament a fost discutat, în continuare, un procent de 3,79% din PIB. /p.3

Abator clandestin
Gre a 65% din falimentele 
din România provin din 
sectoarele comercial - retail 
ș: cu ridicata, agricol 
și al industriei alimentare

Rata falimentelor
Rata falimentelor înregistrate în România a fost de 0,9% din 
totalul firmelor active pe piață, lă nivelul anilor 2003 si 2004.

GraSca: Cuvântul liber, sursa: TVR

■ Ancheta în cazul res
turilor de animale 
descoperite la Ribița 
este în plină desfășurare.

Deva (M.S.) Garda de Mediu Hunedoara a început cercetările pentru depistarea unui abator clandestin, după ce într-o râpă greu accesibilă din satul Ribița au fost descoperite zeci de capete de vaci, schelete, intestine și copite de animale. Comisarii Gărzii de Mediu au fost anunțați de localnici, care au 

observat resturile de animale pe Valea Murgașului, în apropierea unui drum forestier, a declarat comisarul-șef al instituției, Cristian Moldovan.Sătenii au fost alertați de mirosul urât care se degaja din zona în care se aflau capetele și intestinele de animale. Comisarii de mediu împreună cu specialiștii Direcției Sanitar-Veterinare au stabilit că unele dintre animalele ce fuseseră sacrificate provin din județele Hunedoara. Sihin si Arad
rOflUnDCII din Deva își găsesc acum, când a căzut 
neaua, tot mai greu hrana zilnică. Aceștia sunt însă asigurați, in oricare anotimp, pentru că au un protector per
manent. (Foto: Traian Mânu)
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• Transparență. însărcinatul cu afaceri al 
ambasadei SUA, Mark Taplin, a criticat într-un 
discurs susținut la Asociația Română pentru 
Drept Internațional și Relații Internaționale, 
lipsa de transparență a autorităților, care nu 
supun proiecte de legi dezbaterii publice sau 
invocă excesiv solicitările UE. (MF)

• Retragere. Fentagon-ul intenționează să 
retragă, pe parcursul anului 2006, trei dintre 
cele 18 brigăzi militare desfășurate în Irak, 
menținând însă una dintre unități „în 
așteptare" în Kuwait, au declarat mai mulți 
ofițeri de rang înalt, citați de Washington 
Post, în ediția electronică. (MF)

o soluție las va dascălilor?

Acuzare
Washington (MF) - Un student american de origine arabă, Ahmed Abu Aii, a fost găsit vinovat, marți, de un tribunal a- merican pentru că plănuia asasinarea președintelui George W. Bush și susținea rețeaua teroristă al-Qaida, a declarat un purtător de cuvânt al tribunalului, citat de AFP. Studentul riscă să fie condamnat la închisoare pe viață.

Raportul 
Moscovici

Bruxelles (MF) - Comisia de Afaceri Externe a Parlamentului European a adoptat, miercuri, cu 55 de voturi pentru, două Împotrivă și cinci abțineți, raportul redactat de europar- lamentarul Pierre Moscovici, se arată într-un comunicat al Legislativului European. La dezbaterea pe fond a documentului prezentat de raportorul PE pentru România, Pierre Moscovici, a participat și șeful diplomației române, Mihai Ungureanu.

Mihai Ungureanu (Foto: epa)

închisori zbură
toare. (Foto: EPA) 

închisori 
CIA în 
avion?
Helsinki (MF) - Po
trivit ziarului Borga- 
abladet, un aparat 
de tip Lockheed C- 
130 Hercules, înma
triculat în SUA, a a- 
terizat pe aeroportul 
international Helsin- 
ki-Vantaa, la 16 mai 
2003, la cincisăptă- 
mâni după înlătura
rea regimului Sad
dam Hussein. După 
scurta escală, apara
tul s-a îndreptat spre 
Stockholm. A&ionul 
era înmatriculat în 
statul american 
Montana cu numărul 
N8213G, iar pe par
tea laterală purta 
inscripția „Prescott".

■ Suma de 6.096,9 mili
oane de lei va trece la 
salariile din învățămân
tul preuniversitar.

București (MF) - Parlamentarii au adoptat, cu ocazia dezbaterii proiectului bugetului de stat pentru emul 2006, un amendament propus de ministrul Finanțelor, Sebastian Vlădescu, la articolul privind defalcarea sumelor provenite din TVA adăugată care revin bugetelor locale.
Crește procentulMinistrul Finanțelor a menționat în proiectul de buget pentru anul 2006 există o creștere pentru capitolul „E- ducație" de 5,5 la sută, față de anul anterior. „în mod cert există o evoluție a cheltuielilor alocate pentru educație. Că aceste cheltuieli sunt insuficiente, e valabil pentru toate sectoarele care sunt acoperite cu fonduri de la buget", a spus Vlădescu. Potrivit afirmațiilor sale, bugetul Româ

Atmosferă aprinsă, la negocierea Guvern - sindicatele din învățământul preuniversitar. (Foto: epa)niei are venituri de numai 30 la sută din PIB și de aceea cheltuielile, care se alocă pentru fiecare capitol, sunt mai mici decât în alte țări cu care România se compară.în ceea ce privește alocarea pentru Educație a 5 la sută

din PIB, ministrul a precizat că, în acest moment, „legile care există sunt în funcțiune și permit alocarea de 3,9 la sută din PIB, plus alocarea pentru Cercetare, care face ca bugetul, per ansamblu, al Ministerului Educației și Cerce

tării să fie cel mai mare buget din ultimii ani". „Această majorare care a fost angajată de către Guvern prin protocolul care, nu este încă vigoare pentru că sindicatele din învățământ nu l-au acceptat, este inclusă în buget.
Trei dosare de mare corupție

Agenți 
spanioli
Madrid (M.F.) - 
Nouă suspecți ares
tați în cadrul unui 
raid antiterorist în 
Spania . Potrivit 
unor surse oficiale, 
agenții spanioli sunt 
în continuare în 
căutarea altor trei 
persoane. Persoanele 
arestate sprijineau 
logistic și financiar 
activitățile teroriste, 
obținând fonduri din 
traficul de dîoguri și 
din falsificarea 
cărților de credit. .

■ Deocamdată a fost 
dat în vileag doar nu
mele fostului director al 
Romsilva, Ion Dumitru.

București (MF) - Trei din cele 28 de dosare de mare corupție aflate în lucru la Departamentul Național Antico- rupție sunt ale unor parlamentari, dintre care doi aflați încă în funcție, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, șeful acestei structuri, procurorul-șef Daniel Morar. Dintre aceste dosare, unul

este al deputatului Ion Dumitru, fost director al Romsilva, cercetat pentru abuz în serviciu, faptă prin care s-au creat prejudicii de peste două milioane de euro.Morar nu a dezvăluit numele celorlalți doi parlamentari, motivând că acestora nu le-a fost adusă la cunoștință învinuirea. Procurorul-șef al Departamentului Național Anti- corupție a spus, însă, că aceștia sunt cercetați pentru trafic de influență și că infracțiunile comise le-au adus beneficii de 800 de milioane de lei.
CNSA s-a autosesizat Doamna de Fier II. Noul cancelar german, Angela ț

Noul ambasador al Statelor 
Unite ale Americîi la București

București (M.F.) - Sosirea viitorului ambasador SUA în România, Nicholas Taubman, este iminentă. Acesta urmează să își prezinte scrisorile de acreditare președintelui Traian Băsescu în luna decembrie, a anunțat însărcinatul cu afaceri al ambasadei SUA la București, Mark Taplin. Desemnarea lui Taubman este „un tribut adus maturizării continue a alianței româno- americane și orizonturilor promițătoare din lunile și anii care vor urma“.Taplin l-a caracterizat pe viitorul reprezentant al administrației de la Washington ca fiind un „lider energic și cu experiență în lumea afacerilor, o personalitate politică influentă, dornică să aducă o contribuție importantă consolidării parteneriatului ro- mâno-american. în momentul nominalizării pentru funcția de ambasador în România, Taubman era președinte al Mozart Invest ments (Roanoke), director al Advance Auto Parts, director al companiei de asigurări Shenandoah, membru al comitetului director al Mercersburg Academy (Mercersburg), membru al Templului Emanuel, al Organizației Mondiale a Președinților și administrator al Societății Istorice din Virginia.

■ Constantinescu a 
promis că în 6 de
cembrie va prezenta 
probele incriminatorii.

București (MF) - într-un comunicat remis agenției Mediafax, Colegiul CNSAS anunță că s-a autosesizat în legătură cu afirmațiile făcute de fostul președinte al României Emil Constantinescu, pe diferite canale mass-media, privind legăturile pe care Traian Băsescu, Theodor Stolojan și A-

drian Năstase le-ar fi avut cu fostele Servicii secrete, invocând existența unor documente probatorii în acest sens. întrucât articolul 20, al.2, din Legea 187/1999 prevede în mod expres că „persoanele fizice care dețin asemenea documente sunt obligate să asigure drept de acces și să le predea de îndată Colegiului Consiliului". Colegiul a decis solicitarea înscrisurilor în cauză, în cazul în care asemenea documente există, precizează comunicatul.

Merkel, a ales Franța pentru prima vizită în calitatea de cancelar. Astfel, noul cancelar conservator s-a înscris în tradiția relațiilor privilegiate, dintre Paris și Berlin, o .no- epaj

Terorism împotriva Franței
Paris (MF) - Mai multe grupări teroriste „lucrează pentru elaborarea unor proiecte ostile Franței", a avertizat, miercuri, directorul Departamentului pentru Supravegherea Teritoriului (DST), Pierre de Bousquet de Florian, la postul de radio privat RTL, transmite APF. El a dezmințit implicarea islamiștilor în revoltele

urbane care afectează, pentru a treia săptămână consecutiv, suburbiile franceze populate cu imigranți nord-africani.Amenințarea teroristă în Franța este „o preocupare reală, pentru că un anumit număr de organizații ne-au desemnat drept inamici", a declarat Pierre de Bousquet de Florian.
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Train Băsescu. (Foto: epa)

Refuză să fie numită
S Președintele Băsescu 
a făcut trimitere la păre
rea politicienilor euro
peni despre România.

Paris (MF) - „Prea mulți politicieni europeni s-au obișnuit să pună pe fruntea României eticheta de corupție. Noi respectăm aceste opinii și le luăm în considerare, dar în prezent avem argumente împotriva acestor etichete", a subliniat președintele. El a dat ca exemplu ultimele rapoarte ale Băncii Mondiale și ale BERD, care menționează scăderea corupției în țara noastră.în opinia lui Traian Băses cu, România se află în prezent într-o situație mai bună

decât unele state membre ale Uuniunii Europene, din punct de vedere al corupției.
Investitorii străiniȘeful statului a mai spus, în aceeași conferință, că, în relația cu investitorii străini din România și cu mediul de afaceri românesc, a început să se țină de cuvânt, în legătură cu declarațiile pe care le-a făcut în campania electorală împotriva corupției. Potrivit lui Băsescu, instituțiile românești au început să lucreze aproape de parametrii instituțiilor din statele Uniunii Europene.„De aceea, nu mai acceptăm utilizarea etichetei discreționare «România - țară coruptă», pentru că aceasta

„coruptă" nu mai este o> realitate", a subliniat Băsescu.
Securizarea frontierelorîn întâlnirea cu jurnaliștii străini din Paris, Băsescu a afirmat că România a semnat săptămâna trecută un contract în valoare de 500 milioane de euro cu EADS, pentru securizarea frontierelor. Șeful statului a spus că acest contract trebuie realizat până în 2009, dar că potrivit clauzelor până la sfârșitul anului viitor EADS este obligat să asigure securizarea frontierelor României la unul din nivelurile cerute de UE, subli-i niind că acest lucru permit^ îndeplinirea de către RomâV 
ijia a obligației de securizare a frontierelor.
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• Cadouri. La Hunedoara, în 1 -4 decembrie, la Hotel Rusca, se va deschide „Târgul Cadourilor de Iarnă". Cu program, zilnic, între orele 10-21, târgul cuprinde spectacole muzicale susținute de muzică corală, populară, folk și disco. Spectacolele încep la ora 18.00, a fiecărei zile. (S.B.)
® Vin chinezii! Reprezentanții orașului Wicheng - China, oraș înfrățit cu Deva, vor 
vwi în vizită, în perioada 9-13 decembrie 2005. Cheltuielile necesare organizării și desfășurării vizitei delegației, aprobate de Consiliul Local Deva, se ridică la suma de 10.350 lei noi. (S.B.)

Adrian SAlăgean
adrian.salagean@infomimedia.ro

UE ne leagă de 
sărăcia de acasă

Un tip, pe nume Frits Belkenstein, fost 
comisar european pe nu știu ce pro
bleme, are o inițiativă aiuritoare: cică, munci

torii care lucrează în UE trebuie plătiți la 
standardul din propria țară. „Scorul" maxim 
admis pentru muncitorii români ar fi undeva 
la 300 de euro pe lună.

Propagând o discriminare clară pe criterii 
economice, Directiva Belkenstein, aflată în 
dezbaterea Comisiei de Muncă a Parlamentu- 

/Alui European, ar putea pune capăt aventurii 
^^muncitorului român plecat în UE la „mai 

bine". Aventură rentabilă din moment ce în 
2004 cei peste un milion de români plecați 
au trimis acasă 2,5 miliarde de euro.

In linii mari, Directiva Belkenstein pune 
în spatele românului, oriunde s-ar afla, 
sărăcia de acasă. Cu 300 de euro pe lună la 

Madrid, Paris sau Bonn, foamea devine 
partener de viață. Căpșunarului român nu-i 
va mai rămâne decât să vină iute acasă. Pen- 
tru că e aberant să ne imaginăm o Europă 
Unită, în care în zi de salariu, pentru aceeași 

*^muncă, Hans ia două mii de euro, iar colegul 
sjkii, Ion, două-trei sute.

De ce ar vrea UE o astfel de politică de 
segregare? Protecție. Țările bogate 
„dezinteresează" emigranții să le mai calce 

teritoriul. Control. Directiva Belkenstein 
aplică principiul „țării de origine" și la capi
tolul societăților comerciale. Cu alte cuvinte, 
toate companiile străine care vor activa la noi 
sunt imune la puterea instituțiilor de inspecție 
și control române, supunându-se doar legis
lației din țările lor de origine.

Păi, nu devine asta o poveste cu câini și 
cu căței? Devine, dacă Directiva Belkenstein 
va fi adoptată.

în Deva aparatele radar vor fi amplasate pe B-dul Dece
dai - Calea Zarandului - Str. Horea

cuwfflL

Profesorii enervați ne Guvern
■ Sindicaliștii fac apel 
la părinți pentru 
înțelegere, Tăriceanu își 
felicită negociatorii.

Raluca Iovescu
raluca.iovescu@informniedia.ro

Deva - Guvernanții au propus o indexare a salariilor de 8%, 5% de la 1 ianuarie și restul de la 1 septembrie, dar, spun sindicaliștii, aceasta nu atinge nici măcar nivelul inflației. în plus „miliardul promis de Guvern e oamăgire, banii pentru proiecte nu există”, explică sindicaliștii. „Ni s-a mai promis că vom primi, retroactiv, restul de plată în urma calculării corecte a salariilor, dar ăsta e un drept pe care noi l-am câștigat deja în justiție”, spune Paul Rusu. „Pe deasupra, ministrul Hărdău a făcut un apel către profesori în care lasă să se înțeleagă că, în cazul în care vor intra la ore,

Peste șase sute de profesori au protestat ieri la Deva (Foto: Traian Mânu)nu li se vor cere daune!? în România nu este încă ilegal să-ți ceri drepturile salariale”.
Se fac ore?De la începutul acestei săptămâni în tot mai multe școli cursurile au fost reluate. Primele au „cedat” școlile din mediul rural, apoi au urmat școli cu renume, cum a fost cazul CN „Decebal” din Deva, cazuri privite cu scepticism

de restul greviștilor. Sindicaliștii au făcut un apel către cei din urmă: „Le cerem colegilor noștri de la „Decebal” să renunțe la ore. Să-și apere blazonul și în această luptă!”. Dascălii de la „Decebal” au decis, miercuri, să continue cursurile, după ce inițial anunțaseră că vor fi în grevă. De cealaltă parte se află școlile care nu au renunțat la grevă nici o zi.

Alina Bota, liderul sindical de la Școala Generală „Emines- cu-Petofi”, spune: „la noi nu s-a lucrat deloc în grevă. Știu că sunt și profesori cu situații financiare precare, pe ei îi înțeleg, dar nu e cazul pentru toți”. Miercuri, erau, în*  Hunedoara, 181 de școli în grevă generală și 59 în grevă parțială. Față de marți, numărul școlilor care sunt în grevă a crescut cu 11.
Vreți garaj? Plantați copaci
■ Spațiile verzi dintre 
blocuri vor fi adminis
trate de asociațiile de 
proprietari.

Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Garajele construite în municipiul Deva au primit autorizație de construcție fără un cadru legal corespunzător, afirmă viceprimarul Devei, Florin Oancea. Acestea vor dispărea până în 2007 și vor fi înlocuite cu garaje ecologice. „Cei care vor primi autorizație de construcție de orice tip pentru spațiul intravilan vor fi obligați să plan-

Autorizațille de construcție pentru garaje se vor da condiționatteze copaci în funcție de directivele UE. Cei care nu se vor conforma, vor primi amenzi între 10 și 100 de milioane de lei, iar lucrările de construcție vor fi sistate”, susține Oancea. Pe modelul orașului Tg. Mureș, spațiile verzi dintre

blocuri, acolo unde se dezvoltă grădini cu tot felul de zarzavaturi vor fi date în administrarea asociațiilor de proprietari care vor avea obligația să le întrețină și să nu mai permită nimănui să planteze legume.

Finaliste la 
„LicArt"

Deva (R.I.) - Festivalul de Artă pentru Liceeni „LicArt” și-a nominalizat finaliștii de anul acesta, la secțiunea Poezie. Printre cei 38, selectați din peste 700 de tineri poeți din toată țara, fiecare participând cu 3 poeme, se găsesc și trei pârtiei- f pante din județul nostru: Ecaterina Pârvu (C.N. „Aurel Vlaicu” Orăștie), , Olga Ștefan (C.N. „Iancu de Hunedoara” Hune- , doara) și Loredana ; Cristea (Liceul de Infor- , matică Petroșani).
Cel mai tânăr afacerist 
hunedorean
■ Cu opt mii de euro 
și puțin curaj, Mihai 
Moțoc a început o 
afacere la 19 ani.

Mihaela Tămaș 
mihaela.tamas@informmedia.ro

Simeria - Pasionat de calculatoare și cu experiență în acest domeniu, Mihai Moțoc, la numai 19 ani, a avut curajul și a reușit să pună pe picioare o afacere în acest domeniu. A absolvit 12 clase la Colegiul Tehnic Transilvania, din Deva, iar în acest timp a colaborat cu diferite firme specializate în compu

tere, inclusiv o firmă din București. în acest an, Mihai a fost contactat de acea firmă, care i-a prezentat o ofertă pe care nu a refuzat-o, ba mai mult, a decis că trebuie să fie propriul său stăpân și a reușit, fiind acum administratorul firmei. Administrează o rețea de Internet prin satelit care acoperă tot orașul Simeria.
Banii, singura problemă„Când mi s-au spus care sunt costurile m-am speriat, nu știam dacă reușesc să strâng opt mii de euro. A- tunci am hotărât că e mai bine dacă aș avea și un aso-

i

Cel mai tânăr afacerist hunedorean (Foto: Traian Mânu)ciat, care a venit cu șase mii de euro, iar eu cu restul. Am încercat să scot această sumă printr-un credit, dar nu am reușit. Așadar, m-au ajutat părinții și acum afacerea prosperă”, spune Mihai Moțoc. Tânărul se ocupă singur de administrarea rețelei, vânzări, reparații și service-ul calcula

toarelor. Are 40 de utilizatori; iar costurile pentru clienții rețelei sunt de 300 de mii de lei pe lună. Singura aparatură necesară pentru un utilizator de Internet prin satelit este antena, care are o acoperire de 10 kilometri și un emițător, iar Internetul este non-stop și „traficul” în rețea, nelimitat.
Alo, vă sunăm de la Primărie!Deva (C.P.) - Devenii vor afla telefonic informații despre activitatea Consiliului Local. Inițiativa aparține primarului municipiului, iar punerea ei în practică se va face de la începutul anului viitor. Mesajele vor fi transmise prin intermediul unui sistem electronic. Acesta va fi conectat la softul instalat deja la Primăria Deva. „Prin acest sistem, cetățenii vor fi anunțați telefonic să-și achite la timp taxele și impozitele pentru a nu mai plăti penalități ori vor fi informați despre proiectele de investiții locale asupra cărora își vor putea spune punctul de vedere. în funcție de nniniile

Mircia Muntean (Foto: t. Mânu)lor, se va decide dacă banii vor fi utilizați pentru un proiect ce vizează repararea de drumuri sau pentru un altul care se referă la construcția de locuințe sociale. Tot prin acest sistem intenționăm să-i felicităm pe deveni cu ocazia zilelor de naștere”, a declarat nrimaml

Atentie la trichinella!A
Deva (C.P.) - Persoanele care vor sacrifica porci în gospodării în perioada următoare trebuie să efectueze examenul trichinelo- scopic al cărnii, pentru a evita riscul de îmbolnăvire. Examenul este gratuit dacă se efectuează în raza circumscripției veterinare unde își are domiciliul persoana care solicită testarea, în caz contrar se va achita o taxă de 70.000 de lei.„Până la testare, dacă se sacrifică mai multe animale, recomandat este să nu se amestece carnea de la cele două animale. Pentru

examen, ale cărui rezultate se dau în aceeași zi, trebuie să se aducă probe din mușchii pilieri sau din mușchii aflați între coastele animalului”, a declarat Marius Lăzărescu, directorul Direcției Sanitar-Veterinare Hunedoara.în acest an din cele 11.300 de examene efectuate pe porcii proveniți din gospodăriile populației și abatoare, dar și pe mistreți, două teste au fost pozitive. Cei care vor să cumpere porci sau carne de porc simt sfătuiți să evite negustorii ambulanți.

mailto:adrian.salagean@infomimedia.ro
mailto:raluca.iovescu@informniedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
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Prognoza meteo pentru astăzi:Vreme rece cu burniță și cer acoperit. Vânt potrivit, cu unele intensificări In timpul zilei. Temperaturile, în ușoară creștere, vor oscila între -2°C și 3°C.
Prognoza meteo pentru două zile:Vineri. Cerul va fi mai mult noros, cu posibile ploi în timpul zilei. Vântul va sufla slab. Maxima termică va fi de 3°C iar minima de 0°C.
Sâmbătă. Cerul va fi temporar noros. Vânt potrivit din SE. Maxima va fi de 7°C și minima de 4°C.

Calendar ortodox
24 noiembrie - Sf. Sfințit Mc. Clement - ep. Romei; Petru 
al Alexandriei

Calendar qreco-catolic_________
24 noiembrie - S Clemente, pp, m; S Petru, m

Calendar romano-catolic________________________
24 noiembrie - Ss Martiri din Vietnam

Dispecera, jpi ece 227087
Dispecerat apă caldă 21222S

Energie electrică _____________
Sunt programate următoarele întreruperi:
08.30-15.00 Deva, Str. G. Coșbuc, bl. 21, sc. A 
08.00-15.00 Pui, Galați, Fizești, Coroești, Râu Mic. 
Râușor, Băiești, Peștera, Nucșoara, Mălăești, Sălașu de 
Sus, Sălașu de Jos

' Gaz metan________ ____ ______________________
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea gazului metan 
în Deva.

Apă_________________________________________
Se întrerupe ftirnizarea apei în Deva:
08.00-15.00 Str. A. lancu, bl. H 1,-zona înaltă PT 20 E

Salată de conopidă
Ingrediente:1 kg conopidă, 75 ml ulei, 50 ml oțet, sare. 
Mod de preparare:Conopida se curăță, se spală, se ține cca. 30 minute în apă, cu 1/2 din cantitatea de oțet și sare, după care se spală. Apoi conopida se pune la fiert în apă cu sare, după care se răcește și se rupe buchețele. Acestea se așază în castronul de preparare, se adaugă uleiul și oțetul rămas, sarea. Se amestecă conopida cu celelalte componente șî se servește în salatiere sau pe farfurie. Se servește presărată cu pătrunjel verde.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

a

Soluția Integramel din numărul 
precedent: M - FIR - A - ROȘU - 

ALBA - NASURI - S - GEM - 
MASTI - D1DA - ARS - BAZINE - 
AT - A - AP - HUSA - IP - 0C - 
LI - RIDAȚI - M - TEN - MUTRA 
- FAD - RASI - PÂINI - CN - N - 

LUTOS - ȚEPI

Dispecerat Electrica_______ 929
Dispecerat gaz________ 227091
Informații CFR 212725
Urgențe____________________ 112
Pompieri___________________ 981
Jandarmerie_______________ 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD___________ 214971
Deranjamente lift 235090
Direcției Sanitar-Veter. 230231

7:00 Jurnal TVR
Sport Meteo

7:55 Eunxfapecer 
8:00 Isabel,
Sin căutarea 

iubirii 
8:55 Călătorii 

culinare 
930 Gimnastică 

artistică: 
Campionatele 
Mondiale de la Mel
bourne

1230 Profesioniștii
(reluare)

1330 Desene 
m animate:
LJClub Disney

14:00 Jurnal TVR Sport 
Meteo

1430 Teleshopping
15:00 ..Sed lex 
1530 Akzente Emisiune în 

limba germană
16:55 Imperiul Reginei Victo- 

Oria. Partea a treia
1830 Paradisuri terestre 
1935 Tragerile Joker și Loto 

5/40
19:15 Fotbal: Șahtior Donejk 

- Rapid București, meci 
din Cupa UEFA

2130 Marele jaf al trenului 
nH(acțiune, Marea Bri- 

tanie, 1979) Tați își 
dialectizează propriul 
demers, confruntându 
și universul atât de 
personal care decurge 
din vis cu geometria 
funcțională a lumii 
modeme, sursă de 
gaguri, veritabile, dar 
patetice

2335 Jurnal TVR Sport 
Meteo

<£05 Parteneri 
de weekend

035 Brigada
0 Omucideri 

1:25 Interes 
general (r) 

2:15 Jurnalul TVR 
320 Călătorii 

culinare (r) 
3:50 Supraviețuitorul

>2 (dramă, coprod., 1995) 
520 ...Sed lexl (r) 
550 Destine secrete
«“.«A ----- 8-_

7M Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă, 
doctore 7

9:10 Omul care 
aduce cartea

9:15 Tânăr și 
g neliniștit (r) 

10:15 Doctorul de suflete 
11:15 Stilul Oana

Cuzino 
11:45 Te vezi la

Știrile Pro Tv 
12:45 Zâmbete

Intr-o pastilă 
1330 Știrile ProTv 
14:00 Ajutor venit 
„ ratfin cer (dramă, SUA, 
’ «1999) 

16:00 Tânăr și neliniștit. Cu: 
„Eric Braeden, Joshua

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

17:00 Știrile 
ProTV Vremea

17:45 Teo
19:00 Știrile 

ProTV
Sport. Meteo. 
Cu: Andreea Esca

20:15 Magna timpului (SF. 
.;aSUA 2002) Cu: Guy

* Pearce, Samantha 
Mumba, Oralando 
Jones, Mark Addy, Jere
my Irons. Bazat pe 
romanul omonim al lui 
H.G.Wells, noua versi
une aduce la zi - cu 
muzica și efectele spe
ciale de rigoare care îți 
taie respirația - 
povestea matematician
ului Alexander Hartde
gen.

22:15 La Bloc 
2350 Știrile Pro TV Sport 
2345 Doi bărbați și 

„jumătate Cu: Charlie 
13 Sheen, Jon Cryer, 

Angus T. Jones, Marin 
Hinkle, Melanie 
Lynskey, Holland Taylor 

020 Bune și nebune 
1:10 Omul care aduce 

autea
1:15 Știrile Pro TV 
2:15 Mașina liiț J (SF, 

men A -JAM

630 în gura 
presei

7:00 Observator.
Sport

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 Ziua judecății.
Emisiune de divertis- J 
ment (r)

15:15 Vivere - A trăi cu pași- 
Sune

16:00 Observator 
16:45 Anastasia ▼ 
17:45 9595-Te 

învață ce să 
fad. Cu dr. Cristian 
Andrei

18:55 Știrile 
sportive 

19:00 Observator 
cu Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță.
Sport. Meteo

20:15 Revanșa
starurilor.
Divertisment 
cu Pepe

22:00 Secretul
S Măriei

2330 Observator Cele mai 
proaspete știri din tară 
și de peste hotare 
numai la Observator 

0:00 Alias
130 Spitalul
El bântuit

2:00 Concurs 
interactiv

3:00 Observator Cele mai ; 
proaspete știri din tară < 
și de peste hotare ;
numai la Observator ,

4:00 Vivere -
SA trăi cu 

pasiune 
(reluare)

430 Anastasia (r)
530 9595 -

Tetovață
____x

BerbecDimineața sunteți Indispus fi comimlEați mal greu cu anturajul șl cu familia. Sgra seară ve® II IMM la ® |* mn. Aveți ocazia să faceți cunoștință eu- o persoană care va Juca un rol Important în viața dvj.
Taur________________________________________________________________Se pare că dimineață aveți mult de alergat, pentru a rezolva probleme legate de o moștenim. Aveți Idei originale, care se pot materializa în scurt timp.
Gemeni  S-ar putea să vi se ofere un nou loc de muncă sau promovat. Mal multe responsabll®S|l, dar J câștigurile sunt mai mari. Ar fi bine să vă consultați cu | tâeneral de viață. 
Rac__________________________ ;______________________S-ar putea să vă loviți de probleme financiare. Nu este cazul să vă lâsațl demoralizat. După-amlazâ vă surâde norocul. Un fost coleg vă propune o colaborare pe termen lung, din care puteți câștiga bine.
Leu _ ______ ___________________2________ .__ ...La serviciu, sunteți încăpățânat ți colaborați greu cu colegii. Fiți mal flexibili După amiază s-ar putea sâ’suferlți o dezamăgire sentimentală. Acceptați ajutorul prietenilor și al familiei.
Fecioara............. . ___ _______ _________________________Fiți mai precaut în afirmații! Hitudlnea unul partener de afaceri vă nemulțumește. După-amlazl primiți o sumă mare de la o femeie mai în vârstă.
Balanța__ ___________________________________Un coleg în care ați avut mare încredere vă dezamăgește profund. Vă recomandăm să fiți prudent și să nu începeți discuții în contradictoriu. Dorința de independență ar putea să Vă afecteze relațiile parteneriaie.
Scorpion ___ __________________ .'.___ <____ ______O veste neplăcută în legătură cu o persoană apropiată vă dă peste cap tot programul. S-ar putea să .fiți nevoit să plecați lrrtt-0 călătorie. Prietenii vă apreciază, paâenerul de viață vă susține.
Săgetător __ __________________________________Dimineață s-ar putea să fiți bulversat din sania unor prob-. leme de natură sentimentală. H recomandăm să acordați mai mult timp activităților casnice.
Capricorn_______;_____________ ' ■________________Este posibil să aveți o deziluzie în dragoste. Sunteți mai emotiv decât de obicei și vă este greu să vă exprimați în mod deschis. Nu refuzați comunicareal Ar fi bine să vă temperați orgoliul ta relațiile cu prietenii.
Vărsător ____ ____________ . .Vă preocupă situația financiară și aveți tendința ^Neglijați relațiile sentimentale. Riscați ca partenerul de viață să vă reproșeze că sunteți indiferent. Chiar dacă nu stați prea bine cu banii, găsiți o cale de mijloc.
?•#____________•. _________Un bărbat mai ta vârstă vă ajută cu sfaturi și reușiți ■ aplanați un conflict în familie. Nu încercați să vă rezolvați singur toate problemele! Astăzi nu vă puteți concentra prea bine. Nu refuzați sprijinul unui amic.

0630-07.00 Observator -
Deva (r) 

1630-1645 Știri locale

0830 CeZar și Tipar 09:00 
Rebelii (s, r) 1030 Tonomat- 
ul DP 2 11:40 Pasiuni (s) 
1240 Verdict: Crimă (s) 13:30 
Teleshoping 14:00 Desene 
animate 14:30 Aventurile lui 
Shirley Holmes (s) 15:00 
împreună în Europa 1630 Jur
nalul TVR 1630 Tribuna par
tidelor parlamentare 17:00 
Moștenitoarea (film serial) 
18:00 Jurnalul Euronews 
1830 Cronica unei veri 1935 
A fost odată hoț (film serial) 
20:00 Trăsniți! din Queens 
(film serial) 2030 Civilizații ! 
antice 21:00 Bugetul meu ■ 
21:30 Jurnalul TVR 2230 Jur
nalul Euronews pentru Româ
nia 22:15 Fetele din Piața 
Spaniei (dramă, Italia, 1997). 
Prima parte 00:10 Spațiul vir
tual. Primul episod (film seri
al, Statele Unite ale Americii)

0800 Trupul dorit (s, r) 09:15 
De 3X femeie (r) 11:00 Să 
iubești din nou (s) 12:00 înger 
rebel (s) 14:00 Legături de 
familie (s) 15:15 Bandiții (s) 
17:30 Poveștiri adevărate 
1825 Vremea de Acasă 1830 
împotriva destinului (s) 1930 
Inocență furată (s) 20:30 
Lacrimi de iubire (s) 21:30 
Trupul dorit (s) 22:30 De trei 
ori femeie. Cu Mihaela Tatu 
00:00 Poveștiri adevărate (r) 
01:00 Lacrimi de iubire (r) 
02:00 De trei ori femeie (r) 
03:15 Legături de familie (r) 
04:10 Hoțul de inimi (r) 05:00 
Poveștiri adevărate (r)

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

PRIMA TV

0700 Programul de știri N24 
0730 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 1130 Totul despre casa 
mea (r) 1300 Ochi negri (r) 
1400 Jurnalul de prânz 1430 
Jara Iu' Papură Vouă 1500 
Miezul problemei (r) 1630 Ochi 
negri (s) 1730 Naționala de 
bere 1830 Jurnalul de seară 
1920 Sport Național TV 19:45 
țara Iu' Papură Vouă 2000 
Cuscrele (s) 2100 Las Vegas: 
Banii sau viata (s) 2200 Miezul 
problemei 233 0 24 de ore 
Național Tv 0030 Filiera din 
Belgrad (thriller, Italia, 2001)

08:40 Călătorii în lumi para
lele (s, r) 0940 Sunset Beach 
(s, r) 10:40 Oamenii vorbesc 
1130 Tele RON 1230 
Teleshopping 1330 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.0.18:00 Focus Prezintă: 
Magda Vasiliu 19:00 Camera 
de râs 19:30 Da sau nu 20:00 
Mereu prieteni 2130 Farsele 
lui Jugaru 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.0. 2230 Focul plus Cu: 
Cristina Jopescu 2330 Da sau 
nu. Cu Virgil lantu (r) 00:00 
Călătorii în lumi paralele

0630 Realitatea de la 06:00 
06:50 Trezirea la realitate 
1030 Realitatea de la 10:00 
11:00 Deschide lumea! (r) 
11:30 Realitatea bursieră 
13:15 Deschide lumea (relu
are) 15:15 Realitatea medicală 
1630 Realitatea de la 16:00 
17:15 Orașele României 1745 
Editorii Realității 1845 Reali
tatea zilei 20:15 100% Cu 
Robert Turcescu (talk show) 
2130 Realitatea de la 21:00 
2145 Bani europeni/Români/ 
Orașe/ Bani de buziunar 2230 
Cap și pajură 23:00 Politica, 
frate! 2330 Știri 0030 Reali
tatea de la CM):00

0600 Apropo TV 10:15 Cristi 
Tabără pe ei (r) 1120 Doam
na din Shanghai (dramă, SUA 
1947) 1345 Desene animate: 
Tazmania 14:45 Echipa de 
elită (s, r) 17:00 Pe fază 
(comedie. Marea Britanie/ 
SUA, 1962) 1930 Doctorul de 
suflete (s) 2000 Monk. 21:00 
Megastar: Morgan Freeman 
2130 Making of: Necruțătorul 
2200 Necruțătorul 0100 
11 anM Pm rirwnvt

07:00 Via{a dimineața 09:00 
Verissimo 1030 Lumea căiților 
10:15 Malraux, o mare viață 
(I, II) 12:15 Calendar ecumenic 
12:30 Teleshopping 13:00 
Euromaxx 1335 Fan X 13:50 
Jet Set 14:00 Teleshopping 
1435 Automotor 15:00 
Teleshopping 15:35 Călătorii 
în China 16:00 Nașul (r) 1830 
6! Vine presa! 20:00 Extem
poral la dirigenție (comeide. 
România, 1987) 22:00 Nașul 
2345 Ediția de noapte 0030 
Extemporal la dirigenție 
(comeide. România, 1987, r)

07:00 Cazinouri americane 
08:00 Conspirații sub lupă 
09:00 Mașini de vis 10:00 
Față în față cu pericolul 1130 
Spectacolul rulotelor 12:00 
Motociclete americane 13:00 
Cazinouri americane/ni’00 
Conspirații sub lupăs/S:00 
Mașini de vis 1630 Mare, mai 
mare, cel mai mare 17:00 
Motociclete mari 1830 Spionii 
19:00 Curse și fiare vechi 
20:00 Vânătorii de mituri 
2130 Constructorii de moto
ciclete 2230 Vinovat sau nevi
novat? 2330 Pe urmele uci
gașilor 00:00 Motociclete 
americane 0130 Retușat cu 
Ltw-fi mii!
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• Aniversare. Specialiștii din agricultură din 
județul Hunedoara se vor reuni la Deva într- 
un cadru festiv în data de 3 decembrie.
Evenimentul este prilejuit de aniversarea a 
80 de ani de la constituirea Camerelor Agri
cole. (C.P.)

• Control. Sarea iodată și zaharurile pentru 
consum au fost verificate în 43 de unități 
comerciale de către inspectorii OPC Hune
doara. Pentru abaterile constatate au fost 
oprite temporar de la comercializare 107 kg 
și au fost aplicate șase amenzi 
contravenționale în valoare totală de 1600 
RON. (I.J.)

Țăranii vor plăti impozite

■?tf dimhiWpAritoti 
Alegerea cosmeticelor 

■ Din 2006, țăranii vor 
achita un impozit de 
2% pe venitul brut din 
vânzarea producției.

Clara Păs__________________
clira.puelnfoniim«dla.ro

Deva - Finanțele vizează prin proiectul de Cod Fiscal să impoziteze produsele vândute fabricilor sau silozurilor. Persoanele care . valorifică produsele in piețe vor fi impozitate printr-un sistem declarativ.Se vrea să se impoziteze și producția destinată consumului propriu al gospodăriilor 

țărănești, propunere cu care însă Ministerul Agriculturii nu este de acord. în plus, MFP mai propune și impozitarea cu o cotă de 16% a ve
il-...............
în agricultură, 
impozitul trebuie 
astfel gândit 
încât să nu fie 
pentru țărani o 
povară.

Ion Simion

nitului net determinat pe bază de norme de venit. în acest din urmă caz, țăranii 

vor fi obligați să depună o declarație de venit. Urmează să se stabilească care va fi suprafața de la care va începe să fie obligatorie plata impozitului, tipul de activitate și zona.„Impozitarea este necesară, dar nivelul acesteia trebuie să fie în concordanță cu productivitatea terenului. Condiția ar fi ca banii strânși din aceste taxe să se reîntoarcă în agricultură pentru a se crea un fond de acordare a creditelor, pentru efectuarea de lucrări de îmbunătățiri funciare ori pentru retehnolo- gizări”, a declarat Ion Simion, directorul DADR Hunedoara.

100 de ani
Petroșani (I.J.) - „So- cial-democrația. Trecut, prezent și viitor” este tema manifestărilor care vor avea loc la Petroșani, la 25 noiembrie, cu ocazia a 100 de ani de social- democrație în Transilvania și Banat. Ele vor începe vineri, de la ora 14, în sala de marmură a Primăriei Petroșani, unde va avea loc vernisajul unei expoziții de fotografie veche. Expoziția va mai cuprinde și lucrări de artă plastică, sculptură și numismatică.

Deva (C.P.) - Fabricanții sunt obligați să inscripționeze pe fiecare produs ingredientele conținute. Dacă veți găsi în listă con- servanți, este normal. Fără ei, unele cosmetice s-ar altera foarte repede. Vitamina E este inclusă în produsele cosmetice care sunt bogate în grăsimi, pentru a evita oxi- darea și râncezirea lor. Cosmeticele sub formă lichidă, care conțin și apă, prezintă riscul de a se transforma într-un depozit de bacterii sau de ciuperci. Vulnerabile sunt cosmeticele pe bază de extracte vegetale, colagen, lecitină sau care au proteine, derivați de sulf și fosfor. Cosmeticele care au un ph slab, cum sunt cremele cu acizi din fructe, sunt mai rezistente la germeni.
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Afaceri cu păuni și găini

fabricile din Germania numărul angajaților

■ Creșterea păunilor 
poate aduce profituri 
de sute de mii de 
dolari.

Tiberiu Stroia_________________
E-mallillberlu.strola@lnfamimedla.ro

Deva - Cererea tot mai mare de păuni și găini de rasă a făcut din această îndeletnicire o adevărată afacere. La ora actuală, tot mai mulți oameni cu bani își doresc să aibă în curte .o pereche de păuni. Creșterea păunilor este o afacere profitabilă, dar care prezintă

dezavantajul desfășurării pe o perioadă mai îndelungată de timp. Pe o suprafață de circa 3® de metri pătrați și cu o investiție de 10.000 de dolari, pe parcursul a 10 ani puteți demara o astfel de afacere. Dacă doriți să obțineți un profit mai rapid din această afacere, aveți nevoie de o investiție mai serioasă. Spre exemplu, în condițiile în care dispuneți de suficienți bani, puteți demarq. afacerea achiziționând 10 sau 20 de perechi de păuni. O pereche de astfel de păsări este vândută la prețuri cuprinse între 600 și 800 de euro. Creșterea păunilor - o afacere profitabilă (Foto: t. Mânu)

se va reduce de la 17 mii la 115®. Vor fi închise și 14 spații de cultivare a plantelor din 30 de locații din Europa. (Foto epa)

Flț*  dki RnuMtov*  ■ scorii
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Capital inițial: minimum 6.0® de cans în cazai în care doriți sâ demarați 
imediat afacerea sau 2.000 de euro în cazul în care inițial achiziționați 
ouă de păun
Situația pieței: foarte bună. Cererea este tot mai mare. în plus există posi- ! 
bilitatea contactării de parteneri din străinătate |
Potențiali clienți: proprietari de vile, grădini zoologice sau parcuri 
Factori de fisc: nerespectarea tehnologiei de creștere. Este necesar să 
consultați literatură de specialitate sau să apelați la un specialist 
Oportunități: creșterea păunilor poate fi combinată cu creșterea găinilor 
de rasă

Deci aveți nevoie de minimum 6.000 de euro. Costurile cu hrana sunt reduse, iar spațiul în care sunt crescuți nu necesită cheltuieli deosebite. Un ou de păun se vinde cu 30 de euro, un exemplar ajunge la 400 de euro, iar penele se vând la prețuri cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.O altă afacere aducătoare de câștiguri substanțiale este

creșterea găinilor de rasă. Investiția inițială nu depășește 20 de milioane de lei. Pentru început crescătorii spun că este nevoie de o matcă de păsări - mai multe familii din specii diferite. Cele mai bine vândute rase sunt Plymunt, Brahma și Cochinchina. Profitul anual al unei ferme cu 200 de găini se ridică la circa 150 de milioane de lei.
Ceapă_________________________ 0,69 lei/kq (Billa)
Telemea Clever_______________________ 7,99 lei/kq (Billa)
Hlei Clever ____________ ________________ 2,62 lei/l (Billa) |
Sos maianeză Univer 0,99 lei/tub 70 grame (Bilia)

Iaurt Naposa 1,35 fei/cutie 480 qra ne (Artima) £
Fidea Monte Banato 0,99 lei/pungă 200 gr (Artima)
Pui Frumușani______________________ 6,49 lei/kq (Artima)
Făină_________________0,49 lei/kq (Plus)
Clementine _________________ 1,59 lei/kg (Plus)
Condimente diverse 0,55 lei /plic (Plus)

Aeromodelismul ca pasiune

Cursul valutar BNR - 23.11.2005
J J J J J J -J-J J-J JjJj > J J J J J J J J J « Z w v

1 dolar___________________________________________3,1037 lei
euro_________ _ ____________________ 3,6634 It

1 liră_____________________________________________ 5,3527 lei
1 franc elvețian________________________________  2,3649 lei
100 forințl_______________________________________ 1,4484 lei
1 gr. aur 48,7653 lei

■ Andrada Andone are 
doar 10 ani și visează 
să zboare cu un aparat 
creat de ea.

Deva (I.J.) - Deși face aero- modelism doar de un an jumătate, Andrada a câștigat deja câteva premii I la mai multe concursuri realizate la nivel local. „Profesorul meu de aeromodelism de la Clubul Copiilor Deva, Ladislau Balo, spune că de la anul mă pot

prezenta la concursuri mai mari. încă nu am avut suficientă experiență pentru asta, însă ador să le creez. Anul viitor voi putea trece la o altă etapă în construirea modelelor mele, la cele realizate din lemn”, spunea Andrada.Tânăra apreciază că este încă foarte devreme să spună ce-și dorește în viață, dar crede că cea mai bună meserie pentru ea ar fi cea de medic veterinar. „Iubesc animalele mai mult decât aeromodelele.
Vreau să-mi fac din medicină o profesie, iar aeromodelismul să rămână un hobby pe viață”.La doar 10 ani, Andra

da desenează impecabil, iar între pasiunile sale se numără și fotografia. Un talent polivalent care promite.

TBANZACȚH BUBSIEBE

RAFINARE (RRQ

Societatea Preț 
înrhidprp

Variație 
dei/acfV%)

1. SNP PETROM oprit
2. SIF1 BANAT-CRIȘAN> 2,0700 -1,43
3. TIV 1,24® -0,8
4. BRD 13,90® -0,71
K IMPACT 0,4530 -0,44
6. AZOMUREȘ 0,27® -2,47
7. AN TIBIOTICE IA$I 0,9850 -0,51
8. ROMPETROL 0,11® -3,51

9. HABER oprit
10. BCCARPAHCA 0,5500 -0,98
11. DECEBAL 0,0
12. ARGUS CT 3,2

091 -2,15
®0 0

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

Finanțare
Deva (C.P.) - Executivul a alocat 2.000.000 RON bugetului propriu al municipiului Hunedoara, din Fondul de rezervă bugetară, pentru continuarea lucrărilor de execuție la infrastructura Parcului Industrial Hunedoara. Lucrările constau în amenajarea terenului, extinderea rețelelor de apă și canalizare, amenajarea drumurilor, realizarea instalațiilor electrice și construirea pavilionului administrativ pentru asigurarea utilităților necesare potențialilor investitori. Lucrările la infrastructura parcului au început în septembrie 2004. Prin dezvoltarea Parcului Industrial se estimează că vor fi create peste QOnn do lnoiivi dn miînro

FII INSPIRAT, ALEGE

carteagalbena.ro

PRIMUL’ANUAR 
DE AFACERI DIN ROMÂNIA

CARTEA GALBENĂ y
2006

Sună acum la tel: 0254/712.255: 0788/639.216: 
0788/633.861 : 0788/633.862 

e-mail: unusolitalre@comser.ro: unusolitaire@yahoo.com

mailto:E-mallillberlu.strola@lnfamimedla.ro
carteagalbena.ro
mailto:unusolitalre@comser.ro
mailto:unusolitaire@yahoo.com


joi, 24 noiembrie 2005 CUVAMW- ACTUALITATE /«

• Braconaj. Viorel I., 37 de ani, din Hațeg, a fost prins în flagrant de polițiști, în 22.11, în timp ce pescuia cu o plasă în Lacul de Acumulare Subcetate, având asupra sa 7,1 kg pește. Acesta este cercetat pentru braconaj piscicol, pedeapsa fiind închisoare de la 6 luni la 4 ani sau amendă penală de la 2500 - 5000 RON. (M.T.)
■ < ’ ț# '

• Incendiu. O casă din orașul Brad a luat foc din cauza unui coș de evacuare a fumului, necurățat. Un echipaj al pompierilor din localitate a intervenit cu o autoutilitară și a reușit să stingă flăcările. Pagubele materiale au fost de aproximativ 10 milioane de lei ROL și au ars aproximativ 10 mp de acoperiș. (M.T.)

Bisericile vor plăti și ele TVA

Irealități 
băsesciene

Tiberiu Stroia
tiberiu.strcia@informmedia.ro

■ Noua taxă va fi 
plătită de biserici 
începând cu 1 ianuarie 
2007.

Sanda Bocaniciu_______________
sanda.bocankiu@informmedia.roDeva - Indiferent dacă venitul obținut provine din construirea și/sau reabilitarea lăcașurilor de cult, din activități ce se vor desfășura în biserică, din fabricarea lumânărilor, vânzarea de obiecte de cult sau din turismul ecumenic, TVA-ul va trebui achitat. Taxa pe Valoarea Adăugată va fi plătită și de Biserică, începând cu 1 ianuarie 2007, când România se

va alinia normelor impuse de Uniunea Europeană. Biserica condamnă însă această reglementare, fiind obișnuită decenii întregi să un plătească taxe statului.
Nu toate vor plătiPărerea preotului paroh al Bisericii Reformate Deva, loan Lovasz, în această privință este că: „Nu este deloc bine pentru că ori producem, ori nu producem, mai este nevoie de reparații la biserică și banii noștri sunt și așa prea puțini”.Biserica se gospodărește singură, cu fonduri ce provin din diverse activități. Unele biserici sunt mai bogate, altele mai sărace, dar fiecare

Obiectele de cult vor fi purtătoare de TVA din 2007face tot ce poate pentru a supraviețui. Preoții spun că, în general, Biserica un prea are bani. TVA-ul va fi plătit
însă, din 2007, doar dacă lăcașul de cult va avea un venit anual mai mare de 35 de mii de euro.

Plecat prin Franța pentru a amușina șlițul 
„licuriciului" Chirac, și lovit, probabil, 
de dorul blondei care l-a părăsit, președintele 

Băsescu a început să se simtă cocoș. Așa se 
face că s-a apucat să vorbească despre 
corupția din România. într-un discurs haluci
nant, Băsescu s-a arătat supărat pe politicienii 
Europei care continuă să aplice României 
eticheta de țară coruptă. Când, de fapt, în 
opinia președintelui, în spațiul Carpato-Danu- 
biano-Pontic, corupția a fost pusă cu botul pe 
labe. Mai mult, stăm mai bine la acest capitol 
decât o serie din statele membre UE!

Băi, frate, nu știu ce i-or fi pus francezii 
în băutură matinerului sau cât de 
intensă a fost partida cu licuriciul, da1 

ascultând așa o tâmpenie, mai că-ți vine să-i 
arunci în bătătura Palatului de la Cotroceni 
toți lacubovii, Oprișanii și Sechelariii țării. Și’ 
dacă asta a fost lupta anticorupție cu care se 
lăuda președintele înainte de alegeri, atunci 
Coana România a rămas total nesatisfăcută de 
mariner. Cât despre noi, contribuabilii, care 
plătim ce-au furat alții, așteptăm cu nerăbdare 
următorul discurs. în care să auzim că în 
România a fost eradicată sărăcia. Cu ajutorul 
eutanasiei, desigur.

Ce să spun? E bine, dar vom plăti și noi mai mult pentru o lumânare când mergem la biserică. ' Totuși unele biserici câștigă, mai ales de pe urma turiștilor. Acestea ar trebui să plătească TVA.
ARON AVRăMESCU, 
Hațeg

Nu mă pricep la așa ceva. Dacă este vorba despre bisericile care realizează niște venituri, ar trebui să plătească TVA, ca toată lumea! Totuși unele obiecte pe care le cumpărăm nu trebuie scumpite.
Ioan Gherman, 
Deva

Se ia TVA cam la toate. Dacă toți plătim această taxă, cred că ar trebui să plătească și bisericile și mănăstirile, pentru că unele realizează venituri, chiar frumușele, mai ales de pe urma turiștilor. 
Nicolae Jurca, 
Hațeg

Nu cred că bisericile trebuie să plătească taxe statului. Biserica este a tuturor și lucrează pentru oameni. Trebuie să supraviețuiască și ea! Lumânările trebuie să fie accesibile, ca preț. 
Mariana, 
Deva

■rn fond și la urma | -Lurmei, orice om care realizează venituri, din orice activitate, trebuie să plătească ' taxe la stat. Așa este | normal și, prin urmare, nici bisericile nu trebuie scutite! De ce să fie scutite?
Dorin Crișan, 
Deva

Registrul la CCI din anul 2007

Anul Nou cu concedieri
Petroșani (M.S.) - Patru sute de mineri din Valea Jiului vor fi disponibilizați, începând cu data de 1 ianuarie 2006, sindicatele contestând această măsură. Cifra a fost confirmată de președintele executiv al Ligii Sindicatelor Miniere Valea Jiului (LSMVJ), Marian Holban, care a precizat că organizația sindicală nu este de acord cu concedierea muncitorilor. „Suntem puțini și nu putem să ne realizăm sarcinile de plan. Vom negocia această problemă cu administrația Companiei Naționale a Huilei”, a spus liderul sindical. El a adăugat că în cazul unei restructurări de personal vor fi fixate mai multe criterii de disponibilizare, pentru că nu se dorește ca din sistem să fie con- cediați „oameni activi”. Potrivit președintelui executiv al LSMVJ, minerii care ar urma să fie disponibilizați ar beneficia de salarii compensatorii în valoare de 200 milioane lei și de acordarea unor venituri de completare pentru o perioadă de maxim doi ani, în funcție de vechimea în muncă.

București (D.I.) - PNL și PD au căzut de acord asupra proiectului susținut de PNL, prin inițiatorul lui, senatorul hunedorean Viorel Arion, de trecere a Registrului Comerțului de la Ministerul Justiției la Camerele de Comerț și Industrie (CCI), sau

de concesionare a acestuia către unități private de cesionare și administrație. PD nu a fost de acord cu trecerea acestei instituții în regim privat. Cele două partide au stabilit astfel ca Registrul Comerțului să revină la CCI, însă abia din 2007. „Decizia e

motivată de faptul că ministrul Justiției, Monica Ma- covei, dorește să se îndeplinească și ultimul criteriu de aderare la UE. însă acesta e doar un aspect, legea promovată de mine având mult mai multe articole”, ne-a declarat ieri Viorel Arion. Viorel Arion (Foto: T.

ConsHiul Județean Hunedoara: _
Dorin Păran, vicepreședinte 09.00 12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean:
tt. colonei Ion Bogdan, adjunct al
comandantului pentru logistică 14.00-16.00

Împrumut
Deva (M.S.) - Felul împrumutului pe care CJ Hunedoara intenționează să-l acceseze pentru investiții va fi discutat astăzi de consilierii județeni membri ai comisiei de analiză, a declarat consilierul județean Costel A- vram. Potrivit acestuia, CJ Hunedoara a aprobat o hotărâre prin care instituția ar fi urmat să emită obligațiuni în valoare de 600 miliarde lei vechi, banii fiind prevăzuți numai pentru lucrări noi. Ulterior a fost luată în calcul și varianta unui împrumut bancar. Comisia va decide și apoi va recomanda consilierilor județeni varianta optimă, aleasă în funcție de costurile împrumutului. „Apreciez că președintele CJ, Mircea Moloț, dorește o transparență referitoare Ia deciziile majore.în domeniul investițiilor. Cred că vom adopta cea mai bună variantă și în cazul acestui împrumut”, a spus Avram.

IPJ Hunedoara:_______________
Comisar de poliție Marcel Zaharie, 
adjunct al șefului IPJ 10.00 - 12.00

Primăria Municipiului Deva:
loan Inișconi, viceprimar 08.00-10.00

if

Primăria Municipiului Hunedoara;________
Simion Jitian, viceprimar începând cu ora 09.00

www.oteneledonitet.ra; otenetedondeteyateo.ioni 
tel. ta «541772244; tel. aluna 078M00277

Participă la concurs! 
Cuvântul Liber îți oferă pre
mii de milioane:
• o centrală termică
• un week- end în 23, 24, 

25 decembrie, la cabana 
Floare de Stâncă din Munții 
Retezat (pen-siune completă, 
inclusiv masa de Crăciun)
• un televizor color

Regulament:
La acest concurs nu pot 

participa angajații SC. In
form Media S.R.L. și nici 
rudele acestora de gradul I și 
II. Premiile nu sunt transmi
sibile.

Extragerea va avea loc, la 
sediul redacției, în data de 
2-1 decembrie.

Numele câștigătorului va fi 
publicat în paginile ziarului 
din data de 22 decembrie.

Succes!

Cum poți participa?

Fă-ți un abonament pe trei 
luni sau prelungește-ți actu
alul abonament cu încă trei 
luni, până la data de 20 
decembrie (data poștei) și 
intră alături ae noi în anul 
2006! Trimite-ne o copie 
xerox după chitanță, la O.P 
1, C.P. 3,' Deva, depune-o în 
cutiile speciale Cuvântul 
Liber, sau vino cu ea chiar 
la redacție. Toate chitanțele 
vor participa la concurs.

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

Unde te poți abona?
- la sediul redacției Cuvân

tul Liber din Deva, Strada 22 
Decembrie, numărul 37A;

- la poștă;
- sau dacă vrei ca volanții 

noștri să vină chiar la tine 
acasă, sună la numărul de 
telefon 2.1 1275, interior 
8811, persoană de contact 
Cristina Picoiu.

Concursuri de Crăciun în Cuvântul liber

mailto:tiberiu.strcia@informmedia.ro
mailto:sanda.bocankiu@informmedia.ro
http://www.oteneledonitet.ra


Jiul visează să stingă Steaua

• Medalii la popice. Sportivii de la CS Siderurgica, antrenați de Mănel Manea, au obținut trei medalii la CN de Popice, desfășurat în perioada 15-20.11, la Tg. Mureș. Traian Țălnar a luat bronzul la seniori, iar perechile de juniori Ciprian Pascaru - Paul Rohoti și Bogdan Tomescu - Dan Mihăilă au obținut medaliile de argint și bronz. (C.M.)
• învinse de Hypo. Echipa feminină de handbal Rulmentul Brașov a pierdut, ieri, cu 28-35, meciul amical susținut în compania formației austriece Hypo Viena. Cele mai multe goluri la Rulmentul Brașov au fost marcate de Valentina Radu (7). Rulmentul a câștigat, marți, primul meci amical cu Hypo, cu scorul de 30-29. (C.M.)
înfrângere severă a 
naționalei de futsal

Deva (C.M.) - Echipa națională de futsal a României a fost făcută K.O. .în primul meci amical disputat, marți, în deplasare în fața echipei similare a Portugaliei. Formația antrenată de Zoltan Jakab, formată în majoritate din jucători de la FC CIP Deva (șase) și ACS Odorheiu Secuiesc (cinci) a suferit cea mai severă înfrângere din istoria naționalei de futsal, fiind depășită cu scorul de 9-1. „Portugalia e una dintre forțele mondiale la futsal, dar scorul e îngrijorător. Nu aș vrea să cred că ăsta e nivelul futsalului românesc. Mai degrabă cred că jucătorii au fost obosiți după cele două amicale disputate cu Olanda săptămâna trecută, după derby-ul FC CIP - AS Odorheiu, disputat luni la Deva, și după obositorul drum până în Portugalia. Din acest punct de vedere poate că organizarea acestor meciuri internaționale în plin campionat nu a fost tocmai o idee inspirată a FRF”, afirma Paul Grecu, vicepreședintele FC CIP Deva.

■ Galeria, jucătorii și 
antrenorul lonuț Chirilă 
sunt optimiști înaintea 
partidei cu campioana.

Ciprian Marinuț 
ctprian.marinut@informmedia.ro

Petroșani - Apropierea orei de disputare a meciului cu Steaua îi face pe reprezentanții Jiului să creadă în minuni. Fără victorie pe teren propriu în acest tur de campionat, Jiul visează să spargă gheața la ultimul meci acasă din acest an, chiar dacă adversară îi va fi campioana României. Jucătorii s-au declarat încrezători în forțele proprii și au anunțat că se vor mobiliza la maximum. Cel mai curajos în declarații a fost Claudiu Drăgan care a afirmat că vrea să repete isprăvile de pe vremea când juca la Dinamo și a marcat de două ori împotriva roș-al- baștrilor.Antrenorul lonuț Chirilă s- a dovedit mai precaut în declarații, însă și el a spus că echipa sa va aborda cu încredere meciul. “Steaua are prima șansă,, dar și noi ne vom bate pentru un rezultat pozitiv. Voi construi echipa în funcție de deficiențele
Q Devence la Cupa AlpenAdria

mM B XM 1 DIVIZIEI A
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Arbitrii și observatorii partidelor ce se vor disputa vineri, 
sâmbătă și duminică, în etapa a XlV-a.a Diviziei A: 
FC Argeș - Poli lași, vineri, ora 14.00, Telesport
Arbitri: Sorin Corpodean (central) - Nicolae Marodin, Aurel 
Onița (asistenți)
Observatori: Gheorghe Nedelescu, Vasile Avram
FC Vaslui - FCM Bacău, sâmbătă, ora 14.00, netelevizat 
Arbitri: Marius Martiș - tduard Ungureaftu, Eduard 
Dumitrescu
Observatori: Alexandru loniță, Patrițiu Abrudan
Jiul Petroșani - Steaua, sâmbătă, ora 14.00, Telesport 
Arbitri: Ionică Șerea (Focșani) - Dragoș Iliescu, Florin 
Buzărnescu (ambii Craiova)
Observatori: Viorel Bolț, loan Igna (ambii Timișoara)
CER Cluj - Gloria Bistrița, sâmbalj, ora 14.00, TVR 2
Arbitri: Orlando Trandu - Mareei Savaniu, Sorin Caia 
Observatori: Mircea Cezar lonescu, Dan Petrescu
Poli Timișoara - Pandurii, sâmbătă, ora 20.00, Național 
TV
Arbitri: Marian ialsnfr - Miklos Nagy, loan Onicaș 
Observatori: Mircea Dantu, Mircea Neșu
Oțelul Galați - Farul, duminică, ora 13.30, Telesport
Arbitri: Lucian Dan - Adrian Vidan, Cornel Fecioru 
Observatori: Florin Gâtejan, Mircea Salomir
Sportul Stud. - Rapid, duminică, ora 14.00, Național TV 
Arbitri: Alexandru Deaconu - Octavian Șovre, Daniel Bur- 
loiu
Observatori: Alexandru Boc, Aron Huzu
FC Național - Dinamo, ora 14.00, TVR 1
Arbitri: Alexandru Tudor - Ionel Popa, Zoltan Szekely 
Observatori: Valentin Alexandru, Ion Mureșan

■ Zece gimnaste care 
se pregătesc la Deva 
participă la un concurs 
internațional în Austria.

Ciprian Marinuț 
ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Patru componente ale lotului național de junioare și alte șase gimnaste de la CSS Cetate Deva au plecat, ieri, spre Austria, pentru a participa la a 10-a ediție a competiției internaționale rezervate junioarelor, Cupa AlpenAdria. Competiția se va desfășura, la finalul săptămânii, la Klagenfurt și va alinia la start sportive din peste 10 țări: România, Ungaria, Italia, Belgia, Elveția, Germania, Slovenia, Portugalia, Croația, Slovacia, Cehia, Albania, Fin-

Galeria Jiului promite spectacol lonuț Chirilă (Foto: Traian Mano)adversarilor, cu scopul de a le specula slăbiciunile, pentru că Steaua are câteva indisponibilități”, afirma Chirilă.
Pregătirile galerieiVenirea în Valea Jiului a celei mai titrate echipe românești a creat o stare deosebită în rândul suporterilor care au anunțat că vor crea o atmosferă specială. Galeria "Vulturii negri” a pregătit deja saci cu confetti și un steag imens în culorile 

După Cupa DCMT devencele participă la o nouă competițielanda, Marea Britanie și Austria. Antrenorii lotului național nu au trimis-o în Austria pe Stana Izbașa, cea mai valoroasă gimnastă junioară a momentului, care a rămas la Deva unde se antrenează sub comanda antrenorului Nicolae Forminte, ci le-au oferit șansa să se afirme altor sportive. „Din cadrul lotului vor concura în Austria Oana Zben- 

alb-negru, care se vor adăuga tradiționalelor tobe și fulare cu însemnele echipei. “Am strâns bani pentru a ne îmbunătăți recuzita. Sperăm să vină cât mai multă lume la meci, dar mi e teamă că frigul va diminua numărul suporterilor”, afirma șeful galeriei jiuliste. Suporterii jiulisti au fost avertizați de forțele de ordine să manifeste fair-play, dar din cele spuse de fani nu vor lipsi scandările anti- București.Atacantul ștelist. Daniel 

ghe, Dana Druncea, Roxana Stan și Ana Maria Tămîrjan. Sportivele sunt însoțite de Raluca Bugner și Marius Vin- tilă, antrenori de la lotul național de junioare”, afirma Lili Cozma-, antrenoare în cadrului lotului național de junioare. „Cuvântul liber” vă va prezenta un reportaj de la concurs de la trimisul nostru special, Nicolae Gavrea.

Oprița, care a lipsit la meciul cu Sportul Studențesc din cauza unei accidentări la gleznă, este indisponibil și pentru partida cu Jiul. în schimb, mijlocașul Sorin Paraschiv, care s-a accidentat în meciul dintre reprezentativele României și Nigeriei, nefiind inclus în lot la partida cu Sportul, a revenit la antrenamentele echipei și va fi apt de joc pentru întâlnirea de la Petroșani. De la Jiul va absenta Alin Ilin care are o entorsă la glezna dreaptă.
Patinoar în 2006

Deva (C.M.) - ^unatorii patinajului mai au de așteptat un an până când vor putea să practice acest sport la Deva, după ce marți Consiliul Local s-a asociat, cu o firmă dșveană în vederea realizării unui patinoar în incinta Stadionului Cetate. Conform contractului, firma Va achiziționa și monta patinoarul, va realiza efectiv baza sportivă, va realiza un sistem de iluminare nocturnă, dar și va exploata timp de 25 de ani patinoarul. Societatea care va realiza baza sportivă se obligă să finalizeze lucrările în termen de 12 luni de la data semnării contractului.

Sprijin pentru Dava Deva
Deva (C.L.) - CȘ Dava Deva va participa la finalul săptămânii, la Pitești, la ultimul turneu al turului de campionat al Diviziei C la fotbal în sală. Deplasarea la turneu a celor 12 jucători ai CS Dava vă fi susținută financiar și de Consiliul Local Deva care a , aprobat în acest scop acordarea sumei de 

4 4.000 RON echipei devene. înaintea acestui turneu, Dava Deva ocupă locul secund în clasament cu 15 puncte, după șase etape în oare a obținut cinci victorii și a suferit o singură înfrângere. La Pitești, devenii vor juca cu ACS II Odorheiu Secuiesc (locul 6), Victoria Uriu (locul 9) și Bucovina (Rădăuți, locul 10) și au ca obiectiv obținerea a trei victorii.

Rezultatele etapei a Vlll-a, ultima a turului, din 20 noiembrie: Guler Deva 

- Zarandul Crișcior 3-3; Streiul Simeria Veche - Victoria Dobra 3-4; Victo

ria Brad - Casino Ilia 1-1; Agrocompany Băcia - Olimpia Ribița 6-0; Moții 

Buceș a_stat.__  '___________ :____________________________

Clas mentei
1. Agro. Băcia 8 8 0 0 29-4 24
2. Zarandul Crișcior 8 4 2 2 13-9 14
3. Olimpia Ribița 8 4 2 2 16-16 14
4. Moții Buceș 8 3 1 4 15-13 10
5. Casino Ilia 8 2 4 2 12-11 10
6. Streiul Simeria V. 8 3 1 4 16-22 10
7. Guler Deva 8 2 2 4 15-21 8
8. Victoria Dobra 8 1 1 6 15-23 4
9. Victoria Brad 8 1 1 6 8-20 4

Rezultatele etapei a IX-a, ultima a turului, din 20 noiembrie: Știința lancu 

de Huned. - Unirea G. Berthelot 3-0; Minerul Teliuc - Cerna Lunca Cernii 

7-2; Streiul Baru Mare - Viitorul Pădișa 3-1; AS Bosorod - AS Sântămăria 

Orlea 3-14; Cerna Toplița_^ Gloria Bretea Română 1-3._________________

Clasamentul
1. Știința I. de Hd. 9 7 r- 1 30-7 22
2. Gloria Bretea 9 6 i 2 23-10 19
3. AS Sântămăria " 9 5 0 3 39-19 18
4. Streiul Baru M. 9 5 1 3 19-12 16
5. Unirea Berthelot - 9 5 0 4 24-16 15
6. Minerul Teliuc 9 4 3 2 25-18 15
7. Viitorul Păclișa 9 4 1 4 25-28 13 .
8. Cerna Toplița 9 2 2 5 18-25 8
9. Cerna Lunca C. 9 1 1 7 13-36 4
10. AS Boțorod 9 0 0 9 11-56 0

T

fon și răspunsul la întrebarea:
„Ce rubrici noi vrei să citești In Cuvântul Liber?"
Trimite plicul prin poștă la OP. 1, C.P. 3, Deva, depune-l în cutiile speciale Cuvân

tul Liber sau la sediul redacției din Deva, Stradă 22 Decembrie, ri’r, 37A, până la data 
de 21 decembrie (data poștei).

Vă oferim: o excursie la Paris de 7 zile, pentru 2 persoane (cazare la hotel șl mic 
dejun indus, ghid, transport cu autocarul cu plecare din Oradea); un colțar de bucătărie; 
un cuptor cu microunde; sau un brad împodobit, care să-ți lumineze Sărbătorile de 
iarnă.

Extragerea va avea loc. la sediul redacției. In data de 22 decembrie.
Numele câștigătorilor vor fi publicate, In paginile ziarului, în data de 23 decern- 

briei I
Regulament: Trimiterea talonului completat înseamnă acceptarea condițiilor de 

participare la concurs. Premiile nu sunt transmisibile. La. acest concurs nu pot partici
pa anqajatii Inform Media S.R.L. sl nici rudele acestora de gradele I si II.

mailto:ctprian.marinut@informmedia.ro
mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro


joi, 24 noiembrie 2005 cm» SPOBT /»

Lucescu contra Lucescu• Ofertă. Un grup de investitori a înaintat o ofertă de 700 de milioane de dolari pentru a achiziționa cluburile New York Rangers și New York Knicks, care evoluează în ligile profesioniste nord-americane de hochei (NHL), respectiv de baschet (NBA), informează AFP. (MF)
• Urzică, propus la FRG. CSȘ 7 București l-a propus, ieri, pe Marius Urzică pentru funcția de președinte al Federației Române de Gimnastică, cu o zi înaintea expirării termenului de anunțare a candidaturilor. „Ar fi făcut CS Dinamo propunerea, dar am aflat că CSȘ 7 Dinamo ne-a luat-o înainte", a afirmat șeful CS Dinamo, Marcel Popescu. (MF)
LIGA CAMPIONILOR / REZULTATE

/ i 'j J'j-'Ji' J J jsr/Jri i j Z'j'j- 'jf-jt- Jt- jjr w s-j-

Grupa A__________________ ____________________
Bayern Munchen - Rapid Viena 4-0
Au marcat: Sebastian Deisler - 21, Aii Karimi - 54, Roy 
Makaay - 72 și 76.
Juventus Torino - FC Bruges 1-0
A marcat: Alessandro Del Piero (80)
Clasament: 1. Bayern - 12 p; 2. Juventus - 12 p; 3. FC 
Bruges - 6 p; 4. Rapid Viena - 0 p.
Ultima etapă, 7 decembrie: FC Bruges - Bayern Munchen; 
Rapid Viena - Juventus
Grupa B_______________________ ■_______________
Thun - Arsenal Londra 0-1
A marcat: Robert Pires - 88 - penalty.
Ajax Amsterdam- Sparta Praga 2-1
Au marcat: Nigel de Jong - 68 și 89 / Martin Petras - 90. 
Clasament: 1. Arsenal -15 p; 2. Ajax -10 p; 3. FC Thun - 3 p; 
4. Sparta Praga - 1 p.
Ultima etapă, 7 decembrie: Sparta Praga - FC Thun; Arse
nal - Ajax,
Grupa C_____ ____________ _____________________
Panathinaikos Atena - Udinese 1-2
Au marcat: Konstantinos - 45 / laquinta - 81, Candela - 83. 
FC Barcelona - Werder Bremen 3-1
Au marcat: Gabri - 14, Ronaldinho - 26, Henrik Larsson 
- 71 / Borowski - 22 - penalty
Clasament: 4. FC Barcelona - 13 p; 2. Udinese - 7 p; 3. 
Werder Bremen- 4 p; 4. Panathinaikos - 4 p.
Ultima etapă, 7 decembrie: Udinese - FC Barcelona; Werder 
Bremen - Panathinaikos.
Grupa D_______ ________________________________
Lille - Benfica Lisabona 0-0
Manchester United - Villarreal 0-0
Clasament: j. Villarreal - 7 p; 2. Lille - 6 p; 3. Manches
ter Utd. - 6 p; 4. Benfica - 5 p.
Ultima etapă, 7 decembrie: Villarreal - Lille; Benfica - Man
chester United

■ Echipele antrenate 
de Mircea și Răzvan 
Lucescu se vor întâlni 
azi în Cupa UEFA.

București (MF) - Antrenorul echipei Șahtior Donețk, Mircea Lucescu, a declarat că și el și fiul său, Răzvan, tehnicianul formației Rapid București, își vor apăra numele și onoarea în meciul direct, programat joi, de la ora 19.30, în grupa G a Gupei UEFA. „Acest moment psihologic este foarte important, însă doar înainte și după meci. Pe durata partidei, intervine motivația jucăto-rilor, iar cei ai Rapidului vor fi mai motivați. Mulți dintre ei s-au aflat și sub comanda mea. Și eu și Răzvan ne vom apăra numele. Ne vom felicita după un meci bun, asta este cel mai important. Cu siguranță, fiul vrea să fie mai bun decât tatăl său, vrea să-l depășească, așa cum
Suspiciuni la pariuri

Starul brazilian Ronaldinho a fost de 
neoprit, în partida pe care FC Barcelona a 
câștigat-o cu 3-1 împotriva formației Werdel 
Bremen, demonstrând că merită pe deplin 
trofeul „Balonul de aur”. (Foio: epa)

■ Cotele partidei Șah
tior Donețk - Rapid au 
fost modificate din 
cauza unor aranjamente.

București (MF) - Meciul Șahtior Donețk Rapid București, programat joi, la ora 19.30, în grupa G a Cupei UEFA, trezește suspiciuni la casele de pariuri, mai multe astfel de agenții blocând sau modificând cotele de câștig pentru cei ce intenționează să mizeze pe această partidă. Astfel, agenția Astra a blocat meciul începând de miercuri dimineață, după ce s-a pariat
Record de spectatori în Franța
■ Campioana Hexa
gonului a stabilit un nou 
record de spectatori în 
cupele europene.

Paris (MF) - Formația OSC Lille a stabilit, marți, un nou record de spectatori la un meci de pe teren propriu disputat de echipele franceze în cupele europene, la partida cu Benfica Lisabona, din grupa D a Ligii Campionilor, asistând 76.184 de persoane. Precedentul record a fost stabilit tot de Lille, pe data de 2 noiembrie, la meciul cu Manchester United, câștigat, cu scorul de 1-0, asistând 66.470 de spectatori, înainte de această dată, recordul era deținut de Olympique Marseille, care pe 19 octombrie 1999 a învins Manchester United, cu scorul de 1-0, în
UEFA finanțează 
„Moromețir

București (C.M.) - UEFA, prin directorul 
executiv Lars Christer-Olsson, a anunțat că 
va contribui cu 80.000 de franci elvețieni, la 
reconstrucția școlii și a muzeului Marin 
Preda din comuna Siliștea-Gumești, in
formează FRF. în urma inundațiilor care 
s-au produs în România în acest an, forul 
european s-a declarat dispus să sprijine 
financiar, cu suma respectivă, zone afectate 
de calamitățile naturale. în ziua de 16 
noiembrie, FRF a trimis forului fotbalistic 
european o scrisoare, însoțită de proiectul 
vizând reconstrucția amintitei școli și a 
muzeului dedicat marelui scriitor român. 
UEFA a comunicat, ieri, FRF că a aprobat 
donația, al cărei beneficiar va fi CL din 
Siliștea-Gumești.

Ponor și Leonida s-au 
calificat în finale la CM
■ Gimnasta Cătălina 
Ponor a obținut, ieri, 
calificarea în finala 
concursului la bârnă.

București (MF) - Ponor a obținut cea mai mare notă a calificărilor de la bârnă - 9,562, însă la sol sportiva româncă a fost notată cu 9.200, fiind pe locul 12, și a ratat calificarea în finală, unde vor evolua doar primele opt gimnaste. Floarea Leonida s-a calificat de pe poziția a 14-a în finala concursului individual compus în urma

Mircea și Răzvan Lucescu oferă în premieră o dispută tată-fiu în Cupele europenetoți elevii vor să-și depășească profesorul. Având în vedere acest lucru, mă aștept la un meci dificil”, a spus Mircea Lucescu.
între soț și fiuAntrenorul echipei Rapid București, Răzvan Lucescu, a declarat că nu ar fi o rușine să își învingă tatăl.
foarte mult pe o remiză între formațiile Șahtior și Rapid, antrenate de Mircea, respectiv Răzvan Lucescu. La casa de pariuri Gsb nu se poate miza pe „pauză-final” și „scor corect”, deși angajații susțin Că nu foarte mulți clienți au inclus această partidă în opțiunile lor. Agenția Wett- punkt a optat pentru modificarea cotelor de câștig. Dacă inițial o victorie a echipei Șahtior avea o cotă de 1,35, aceasta a fost modificată la 1,70. Cota pentru remiză a scăzut de la 4,50, la 3,80, la fel și cea pentru o victorie a formației Rapid, care este în 

Suporterii portughezi au stabilit un record pentru... francezifața a 56.789 de spectatori, într- un meci disputat pe stadionul •Velodrome. Partida OSC Lille - Benfica Lisabona, scor 0-0, s-a disputat pe Stade de France, deoarece stadionul formației franceze, Lille Metropole, nu corespunde normelor UEFA. Dintre cei 76.184 de spectatori care au asistat la acest meci, aproximativ 40.000 

calificărilor desfășurate ieri. Ea a obținut 35,249 puncte, după ce a evoluat la toate cele patru aparate, la care a fost notată după cum urmează: sărituri - 8,975, paralele - 9,287, bârnă - 8,137 și*sol  - 8,850. Pe primele trei poziții ale clasamentului, după sesiunea de calificări de ieri, s-au clasat americancele A- nastasia Liukin (37,424 puncte) și Chelsie Memmel (37,412 puncte), urmate de australianca Monette Russo (37,262). Finala concursului individual compus va avea loc vineri.

Mama sa, Neli Lucescu, a precizat că, în proporție de 90%, va merge la stadion și că ar dori să câștige formația soțului ei.„Pentru mine, ca soție și mamă, nici un rezultat nu este bun. Dar, cum sunt suporteră a președintelui Rinat Ahmetov, iar el dorește victoria, aș vrea să câștige 

Credibilitatea fotbalului românesc e la pământ (Foto: epa)prezent de 3,40, după ce inițial a fost 5,50. La Wettpunkt cei mai mulți pariori au mizat pe o remiză în partida de la Donețk. Pe seama meciului Șahtior - Rapid, din etapa a IlI-a a fazei grupelor Cupei 

au fost portughezi care au susținut pe Benfica. „Lille joacă în deplasare”, a afirmat un suporter ce purta la gât o eșarfă în culorile campioanei Portugaliei. Aproximativ 5.000 de suporteri ai Benficăi au făcut deplasarea la Paris pentru a-și susține favoriții la partida cu Lille, restul de 35.000 fiind portughezi din Franța.

Exercițiul de la paralele al gimnastei Floarea Leonida

(Foto: EPA)Șahtior”, a spus Neli Lucescu. Doamna Lucescu a afirmat că nu a vorbit cu soțul și cu fiul ei despre cum ar trebui să se comporte în timpul meciului.„Mi-au zis să nu mă bag. Știu că Mircea își pregătește jucătorii pentru victorie și nu-i va oferi succesul lui Răzvan”, a spus Neli Lucescu.

UEFA s-a făcut o serie de speculații privind un eventual aranjament, ca urmare a faptului că tehnicianul formației ucrainene, Mircea ~ Lucescu, este tatăl antrenorul, lui rapidist Răzvan Lucescu.
România „urcă" 
în topul FIFA

Zurich (MF) - Echipa națională a României ocupă locul 27, cu 686 de puncte, în clasamentul FIFA Coca-Cola dat publicității, ieri, la Zurich, a anunțat site-ul oficial al forului mondial. România a urcat o poziție față de locul ocupat luna trecută, depășind reprezentativa Tunisiei. Primele 10 poziții în această ierarhie sunt ocupate de următoarele selecționate: 1. Brazilia 841 puncte; 2. Cehia 796; 3. Olanda 791; 4. Argentina 774; 5.Franța 772; 6. Spania 771; 7. Mexic 768; 8. SUA 766; 9. Anglia 757; 10. Portugalia 754.
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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.

wând ap. 2 camere (03)

• Bejan, etaj 1 din 4, semidecomandate, 
contorizări, fără îmbunătățiri, preț 50.000 ron, 
negociabil. Tel. 224296,0720/939459,0788/361782.

• Deva, Al. Moților, etaj 1, bloc cărămidă, 
parchet, gresie, faianță noi, contorizări apă, gaz, 
34 mp, geam la baie, cabină duș, instalații 
sanitare noi, fără balcon, preț negociabil. Tel. 
2276^54/564654.
• De,' ^jdul Decebal, decomandate, reparti
toare, gaz contorizat, gresie, faianță, etaj 6, 
lângă farmacie, preț 1300 mid. lei, negociabil. 
Tel. 217413 sau 229783.
• Deva, Bejan, bloc turn, lift funcționabil, deco
mandate, contorizări, ocupabil imediat, preț 
37.000 ron. Tel. 224296,0788/361782,0720/747359.
• Deva, Dada, fără îmbunătățiri și casă Rovina 
cu grădină 1750 mp, executor Benteu Aron, 30 
noiembrie, ora 10, la sediu.
• 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, Dorobanți, posibilități 
mansardare, amenajat, centrală termica, 
ocupabil imediat, nu necesită investiții. Tel. 
231284,0745/582117.

parchet lamelar, contorizări, lavabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906; 
0723/829060.(Agenția imobiliară Iris)
• fără MudHtei, 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 Progresii, et intermediar, dec., multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat, ocupabil imediat preț 1 mid, neg, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)

; gent, zona Al. Straiului, centrală termică et 
K..rmediar, 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; 6741/120722,0721/436384. (Casa Betania)

• bd. Decebal, decomandate, parchet faianță 
gresie, instalații sanitare noi, termopan parțial, 
contorizări, balcon. Preț 103.000 RON. Tăi. 221712, 
0724-305661. (Garant Consulting)
• bd. L Maniu, etaj 3, decomandate, centrală 
tetofoă termopan, parchet Preț 120.000 RON. 
T0?a^>1712,0724-305661. (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, 

Jalcon, centrală termică amenajări. Preț 57.000
< ON. Tel. 0740-013971. (Garant Consulting)
''«• vând ap. 2 camere, Bejan, et 1, semidec., 

contorizări, fără îmbunătățiri. Preț 57.000 RON. 
Tel. 224296,0788361782. (Garant Consulting)
• zona Scărișoara, sdc, apometre, balcon, 
instalații sanitare noi, acoperit cu izolație 
italiana, preț 720 mii., tel 235.208,0721.985.256. 
(Rocan3000)
• zonă centrală et intermediar, dec., st 55 mp, 
modificat, termopan, centrală termică parchet, 
faianță mobilă de bucătărie, bine întreținut preț 
1,200 mid., tel. 235.208,0721385.256. (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, 
0724.620358 (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)

• 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- 
lnvest)
• urgent semidecomandate, 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, Sir. 22 Decembrie, et 6, decomandate, 
preț 1.100.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, ultracentral semidecomandate, etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz, contorizări, preț 
950.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• zona 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 Uliacuiul 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, modificat la 
bucătărie, ușă metalică în curs de renovare, 
preț 105.000 lei, tel. 0723-251498 232808 (Fiesta 
Nora)
• zona Mneruka, etaj 4 cu acoperiș, zonă 
liniștită balcon închis, apometre, gaz contorizat 
apartament tip standard, tel. 0788-165702, 
232808 (Fiesta Nora)
• zona Decebaț 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 Mărășd, etaj intermediar, dec, modificări, 
parchet, balcon închis, apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare, preț 95.000 RON, tel. 0745.302200, 
232809. (Fiesta Nora)
• zona Mărăștl bine întreținut, dec, fără 
modificări și amenajări, toate contorizările, 
parchet, preț 76.000 lei, negociabil, tel. 0723- 
251498 232809. (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)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• zonă bună, 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)
• 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)
• 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. 0745-302200, 
232808 (Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, contorizări, 2 balcoane, 2 focuri 
gaz, 98 mp, etaj 1, zonă centrală Deva, preț 1300 
mid. lei. Tel. 228615.

• Deva, Dorobarti, etaj 2, 2 băi, un balcon, 
parchet, lavabil alb, faianță Tel. 0724/363700.

• vând/ScNmb (ofer diferență), apartament 3 
camere, Deva, la DN 7, parter înalt, cu casă Deva, 
preț 135.000 ron. Tel. 0720/670305.
• foarte regent, et 3, zona Minerului, cu centrală 
termică în garanție, parchet laminat, gresie, 
faianță ocupabil în timp scurt, preț 830 mit 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 EL Enescu, et. 1, 98 mp, bine împărțit, 
dec., hol mare central, gaz 2 focuri, parchet fară 
amenajări de ultimă oră preț 139 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. Maforescu, 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. 074S-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 Traian, 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 1350 mid, tel. 235.208, 
0721.985.258 (Rocan 3000)
• zonă centraH, 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)
• regent dec, et. 1,2, balcoane închise, centrală. 
termică parchet gresie, faianță zona Decebal, 
preț: 13 mid. lei, negociabil, tel.: 0742/019418 
(Prima-lnvest)

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

• zonă idtracenbaiă 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, nego
ciabil, 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 1.500.000.000 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)
• zona Gojdu, etaj 2, bloc de cărămidă neame
najat și fără modificări, contorizat apă gaz, 
repartitoare căldură balcon mare închis, bine 
întreținut vedere în 2 părți, preț 118000 lei, tel. 
0723-25498 232808. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, balcon mare închis, centrală 
termică parchet bine întreținut, gresie, faianță 
bucătărie modificată ocupabil imediat, preț 
135.000 lei, tel. 0745-302200,232808 (Fiesta Nora)

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)
• zona Eminescu, Crișului, Teilor, Mineralul, etaj 
intermediar, semidec., cu/fără amenajări, se 
oferă preț bun, cu plata azi, este -urgent- nu 
ezita, tel. 0723-251498 232808 (Fiesta Nora)

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, amenajat la cheie, zonă foarte bunăTel. 
0720/670305.
• 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 băl 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 tună dec., st 90 mp, 2 băi, 2 balcoane, 2 
boxe, contorizări, fără îmbunătățiri, et interme
diar, preț 1350 mid., tel 235.208, 0724.620358. 
(Rocan 3000)
• dea, etaj 2, 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)

• casă h Hațeg, str. M. Eminescu, 5 camere, baie, 
bucătărie, anexe, 23 ari grădină sau schimb cu 
apartament 2 camere plus diferență Tel. 770369, 
0744/910170.
• Deva, Str. Griviței, nr. 31. curte, acareturi, 
grădină ocupabilă imediat preț 1 mid. lei. Tel. 
236510.
• Deva, zori centrală casă curte și grădină 500 
mp, ideală și pentru afaceri, preț negociabil. Tel. 
0721/978548.
• vând casâ4camere, 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 0724.620358 (Rocan 3000)

• zonă centnfo, 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. 
235.208,0721.985.258 (Rocan 3000)

• casă de vacanță zonă pitorească la 20 km de 
Deva, fundație de piatră P-M, teren st 5000 mp, 
curent, preț 10300 euro, negociabil, Tel. 211075, 
0747.779.751,0726.130.557. (Mondial Casa)

• urgent 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)

• viă p+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 Câhigârenl 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, pasă 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)
• regent cu plata imediat cu grădină în Deva 
sau în Simeria, tel.: 0722/564004. (Prima-lnvest)
• casă cu piscină construcție riouă teren, în 
Deva Tel. 0745/640725. (Mimason)

Vând case de vacanță (15)

• vând cabari din lemn, 150 mp, 2000 mp teren, 
atelier mecanic, curent 380,220 V, apă curentă 
la șosea, posibilități privatizare. Tel. 0722/218747.
• vând ți montez cabană din bârne de brad, 
P+M, 90 mp, preț 6000 euro. Tel. 0720/545242.

Vând case la țară (17)

• casă ți grădină Hărău, nr. 256, și Chimindia, 
nr. 81, informații la nr. 110, preț negociabil. Tel. 
0722/609891.
• vând/schimb 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 bă, 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)

Cumpăr case la țară (18)

• cunpăr casă cât mai modestă (pentru 
vacanță), zonele Deva, Hunedoara, Simeria, 
acces auto și curent electric. Tel. 0720/670305.

Vând garsoniere (19)

• Deva, KogăHceanu, 56/2, pentru birouri, abc, 
atelier etc. Tel. 232905.
• regent, Deva, Kogălniceanu, 2 garsoniere, 
parter și etaj 1, bl. 56, ap. 2 și 8 sau schimb cu 
Timișoara. Tel. 232905,220997.
• regent, zona Eminescu, amenajată ușă 
metalică laminat, lavabil, instăații noi, balcon 
închis, ocupabilăîn scurt timp. Tel. 0727/773142.
• 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)

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

• etaj 2, dec., gresie, faianță apometre, Dacia, 
Deva, preț 58000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)

• Mătățfiid Nou, decomandate, faianță, gresie, 
parchet contorizări, balcon, instalație italiană 
Preț 61000 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. lufiu Maniu, etaj intermediar, semidec., s 
,30 mp, baie și bucătărie, balcon, termopane, 
contorizări, 17.000 euro, tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• b-did 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 Dorobarțt et intermediar, dec., st 47 mp,
2 balcoane, gresie, faianță totul contorizat, preț 
860 mii., tel. 235.208 0721985.256. (Rocan 3000)

• 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, convertor, boiler. Preț 250 
mii. lei. Tel. 0254/745374, 718833, 0745-695473, 
0720-542221 (Partener-Hunedoara)

• Micro 2, balcon închis, 40 mp, boiler, 
apometre, convertor, faianță geam-baie. Tel. 
0254/745374, 718833, 0745-695473, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)

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

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 in 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, Ș
E-mail: sorina.sarma^mformmedia.ro

• 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)
• 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 Gojdu, etaj 1, modificări, 40 mp, parchet 
gresie, faianță apometre, gaz 2 focuri, foarte 
bine întreținută preț 78.000 lei, tel. 0723-251498, 
232808 (Fiesta Nora)
• zona Dorobanți, etaj 4cu acoperiș, posibilitate 
de mansardare, dec., 40 mp, garsonieră tip stan
dard, preț 81.000 lei, tel. 0745-302200, 232808. 
(Fiesta Nora)

Cumpăr garsoniere (20)

• to zonă liniștită de preferință etaj înremieuiu. 
și cu balcon. Ofer plata imediat. Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• In zonele: Libertății, I. Creangă Teatru, cu sau 
fără centrală termică Tel. 0254/745374,718833, 
0745-695473,0720-542223. (Partener-Huneoara)
• 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)
• urgent zona piață Decebal, I. Maniu, 
Zamfirescu, dec/semidec, cu balcon, se oferă 
plata imediat, tel. 0723-251498,232808 (Fiesta 
Nora)

Vând terenuri (21)

• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
0254/211124.
• 2 parcele de teren pentru garaje, preț 30 euro 
mp, Deva, Str. Cernei, nr. 10. Tel. 0723/288282.

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

• 5500 mp teren, cu baltă de pește, diferite 
specii, ideal pentru cabană preț negociabil. Tel.1 
0723/690946.

• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, arte în 
regulă titlu și CF, preț negociabil. Tel. 212272, 
07223/732560.
• 0000 mp teren pe dealul Bejan, pentru case dț 
vacanță arabil zonaSăntuhalm 3000 mp, nego
ciabil. Tel. 213053.
• 750 mp teren în zona,Teatru Hunedoara. Tel. 
0722/563959,0746/125465.
• Bâda, la intrarea dinspre Simeria, intravilan, 
3000 mp, fs 140 x 22 m lățime, posibilitate 
canalizare, preț 5 euro mp, posibilitate extindere 
încă 3000 mp. Tel. 261108,0742/147158
• intravilan 300 mp, 18,25 m, str. Sadoveanu, 
toate facilitățile, preț 80 euro mp. Tel: 
0741/621194, orele 9-16.
• Intravlan la DN 7, Sântuhalm, 2200 mp, toatț 
rețelele, sub prețul pieței. Tel. 0720/670305. j
• Intravlan pentru construcție casă în Șoimua
1200 mp, fs 12 m, gaz, curent la poartă Tel 
0746/029058 220269. j

• intravilan, 3600 mp, în Băcia, toate facilități 1st, 
apă canalizare, gaz, curent, preț 5 euro mp, tară 
intermediari. Tel. 0724/388452.
• intravilan, 4600 mp, CF, în Tâmpa, la 14 km de 
Deva, șosea asfaltată conducte de apă gaș 
canalizare la poartă construcții demolabile diri 
cărămidă posibilități parcelare și racordare la 
calea ferată Simeria - Petroșani, 0729/055585, 
0747/490353.
• intravilan, In Simeria, în spatele Marmoslm
1400 mp, acces la toate utilitățile, fs 10 m, preț 
11 euro mp. Tel. 0745/343093. j
• loc de casă Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, apa, 
gaz, curent, loc drept, zonă liniștită preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.
• 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)
• ocaziei pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662.(Evrika)
• intravlan, 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, tef. 

0726/269713. (Imob Eurobusiness)
• intravlan, Zăvoi 3500 mp, 2 fronturi stradale, fs 
70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, neg, 
tel. 0741/070106, 0726/195925. (Imob Eurobl 1 
ness)
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• Mia Dada, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
Utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• Hravlan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
• intravian, to 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)
• intravian, In Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• intravian, 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)
• Mi parade, din care vândute sunt 80, în zonă 
rezidențială cu suprafețe de 480-680 mp, Deva, 
preț 16-19 euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (Casa Betania)

• intravian, h 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)
p Hravlan, 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 parade 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)

• intravian, ta zonă industrială (zona Macon), 
St 4280 mp, front stradal 30 m, toate facilitățile, 
preț 11 euro/mp, neg, tel. 223400,0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
• Hravlan, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228. (Casa Betania)
e Hravlan, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• Hravlan la DN 7, în zonă industrială la ieșirea 
(fin 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) 

•Intravian, la DN7, Deva, st 6250 mp, front 
Stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania)
» Hravlan st 6053 mp, front stradal 22 m, PUZ 
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială 
preț 18 euro/mp, tel. 223400, 0742/005228 
0721/577366. (Casa Betania)

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

•zona SânUțalm, st85.000 mp, fs 200 mp, acces 
din 2 părți, utilitățile sunt în apropiere, la dn 7, 
ideal pentru construcții case, preț 20 euro/mp, 
tel. 235208 0724620358 (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)
• zână buri, intravilan, st 22.000 mp, fs 100 m, 
acces auto, utilitățile sunt în apropiere, la DN7. 
Preț 20 euro/mp, tel. 235.208 0724.620358. 
(Rocan 3000)
• Hravlan, 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)
• Intravian, st 3000 mp, posibilități apă gaz, 
curent, zonă bună Deva, preț: 7 euro/mp, tel.: 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• Hravtai, DN 7,7300 mp, fs 55 mp, preț: 12 
euro/mp, negociabil, tel.: 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• intravian, Deva, zona Eminescu, st 760 mp, fs 
15 m, toate utilitățile în zonă preț: 45 euro/mp, 
tel.: 0726/710903. (Prima-lnvest)

Vinzi Cumperi închiriezi SchimbiCauți
Alege CL pentru anunțul tău

S.C. TRIDENT TRANS TEX S.R.L. 
angajează în vederea deschiderii unul 

HYPERMARKET în Deva:
■ ȘEF TURĂ PAZĂ
• AGENȚ1 PAZĂ
OFERIM: pachet st nwthramt, mediu de lucra dinamic
șl modem.
CERINȚE: experiență.
CV-uriie se trimit la sediul firmei pe str. Arad, nr. 42, Sibiu, 
prin fax ta 0269/213338 sau e-mall raOtrldenttrans.ro. 

' Informații suplimentare ta telefon 0269/241311.

(34976)

• 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 Vdcan, 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)

• intravian, extravilan, pădure (stejar, tei, fag). 
Tel. 0720/670305.
• extravilan, arabil, oriunde în județul Hune
doaraSau în România, cu suprafața minimă de 
10 ha tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• extravilan, situat între Deva și Hunedoara st 
între 2000 și 4000 mp, ofer prețul pieței, tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

• cunpâr tiran intravilan (minim 1000 mp) sau 
spațiu comercial (500 mp), Deva situate pe DN 7, 
între gară și sediul Volvo, ofer prețul pieței, tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Maiestir

Vâna spații comerciale (25)

• bată pe DN 7, Deva 720 mp, construcție nouă 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 m, toate 
utilitățile, acces la DN7, preț neg., tel. 
0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusiness)
• zona L Creangă 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg., tel. 0741/070106,0726/195925. 
(Imob Eurobusiness)
• zona 1 Decembrie, st 117 mp, 3 grupuri sanitare 
amenajate, scară interioară, gresie, faianță 
termopane, centrală termică acces din două 
părți, tavane falsa 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 ultracentral, st 50 mp, amenajat grup 
sanitar, vad deosebit, încălziră preț 46.000 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)
• tocNriez garsonieră 2 camere și bucătărie, 
preț 100 euro, preferabil pereche tânără Tel. 
215487.
• toaNrinz garaanfariL Deva Kogălniceanu, 
contorizări, mobilată preț 100 euro. negociabil. 
Tel. 0788/361782.
• btdtbta spațiu comercial ultracentral, 80 mp, 
în Hațeg, intersecția Caransebeș ■ Petroșani ■ 
Deva. Tel. 770735,770367,0722/876141.
• tocNritz vM p+1,4 camere, scară interioară 
living 45 mp, 2 băi, bucătărie, pivniță garaj 
încălzit curte, grădină bucătărie vara, zona 
cetate, ideal locuință sau sediu firmă Tel. 
249047,0721/192684.
• ofer spra închiriere apartament 2 camere 
decomandate, Bdul Dacia, mobilat, utilat lux, 
preț 200 euro/lună Tel. 0721/708708
• ofer epra închiriere apartament 2 camere, 
centrală termică mobilat utilat zona piață preț 
140 euro/lună Tel. 0721/708708'

• ofer spre închiriere apartament 3 camere 
decomandate, I. Maniu, mobilat, utilat 
contorizări, amenajat recent, eventual închiriere 
regim hotelier, 350 euro/lună Tel. 0721/708708.
• ofer spre închiriere apartament, 3 camere, 
zona Lido, preț avantajos. Tel. 0740/222466.
• ofer urgent pentru închiriere 2 garsoniere 
mobilate, utilate, ocupabile imediat, central, 
Deva. Tel. 0745/582117,231284.
• ofer ap. 2Camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
• ofer ap, 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră dec., mașină de spălat aragaz, 
frigider, mobilă noua, tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer vlă 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 garsonieră mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/lună 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 sendmoNată contorizări, zonă 
bună preț 100 euro, negociabil, tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap2 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)
• 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 «U supermobilată cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• sa oferi garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva, 
(ne)mobilat prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• ofer spațiu comercial, zona Daciă 55 mp, 
amenajat, preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona î. Creangă preț 15- 
20 euro/mp, neg., tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)

■ cfariațte comercial, zona L Maniu, 110 mp, 
se ico lart1 a, toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobusiness)
• apartament 3 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat mobilat 
modem și utilat cu aragaz, frigider, tv color nou, 
Situat în spatele pieței centrale, preț 220 
euro/lună tei. 223400,072 V436384,0742/005228. 
(Casa Betania)
•da tochlriat hală pentru depozitare, zona Mihai 
Eminescu, st 120 mp, parțial încălzită înălțime 
de 430 m, parcare, păzită Preț 7 euro/mp +TVA 
neg, tel. 235.208 0724.620358 (Rocan 3000)
• tochMez apJ camere, zonaTeatru, etaj inter
mediar, centrală termică, semidec, mobilat Preț 
120 euro/lună neg. Tel. 0254/745374, 718833, 
0745-695473,0720-542223. (Parfener-Hunedoara)
• ofer pt închiriat âp. 2 cam. dec, zona piață 
mobilat utilat occidental, termopan, centrală 
termică, totul nou, preț 250 euro. Tel. 2110750, 
0745666447,0726130557.  (Mondial Casa)
• ofer pt închiriat garsoniere, zonele Dorobanți 
și Kogălniceanu, mobilate, utilate, decoman
date, etaj 2 Preț 100 euro. Tel. 211075, 
0726130557,0747779751. (Mondial Casa)
• ofer pt închiriat ap. 2 cam. dec., zonal. Maniu, 
eta| intermediar, mobilat totul nou, automată 
aragaz, frigider, mobilier, bucătărie cu toate 
dotările, centrală termică termopan peste tot 
lamelâr, gresie, faianță baie renovată garaj. 
Preț 300 euro, se închiriază și în regim hotelier, 
preț 20 euro/zi de persoană (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) 

■«2 camere, Deva, complet mobilat și utilat 
100 euro/lună tel.: 0721/055313. (Prima-lnvest)
• tocMfez vU, zona Casa de Cultură superbă 
piscină jacuzzi, mobilă șemineu, garaj. Preț: 
1000euro.Tel. 0740/173103; 206003. (Mimason)
• rasă central 2 camere, ct curte. Preț: 300 
euro. Tel 0740/173103; 206003. (Mimason)

• garaoNeta, ațraftță mare, B-dul 22 Decem
brie, semimobilată Preț: 100 euro. Tel 
0745/159573; 206003. (Mimason)
• apJ camere + garaj, Cuza Vodă ct mobilat 
Preț: 500 euro, neg. Tel 0745/640725; 206003. 
(Mimason)
• apartament 2 camere, zona Decebal, vedere 
la bulevard, renovat total, centrală termică 
termopane, gresie, faianță nouă aragaz, 
frigider, pt locuit firmă birouri, preț negociabil, 
tel. 0723-251498 (Fiesta Nora)

Imobile schimb (30)

• ecNmb catari cu mansardă și teren 1000 mp 
Costești cu garsonieră sau teren zona Deva, 
aștept și alte variante. Tel. 0723/288282.

Auto românești (36)

• vând Dada 1310 TLX, proaspăt vopsită izolată 
af 1990, unic proprietar, preț negociabil, stare 
impecabilă Tel. 0724/036320.
• vând Dada 1310, af 1989, stare perfectă de 
funcționare, 70.000 km reali, caroserie fără 
rugină adusă din Ungaria, acte la zi, preț 42 
milioane lei, negociabil. Tel. 0722/369529.
• vând Dada 1310, recarosată în 1999, stare 
foarte bună Tel. 0744/565516.
• vând Dada Berlină 1410, af 1999, bord cu 
model nou, alarmă închidere centralizată 
cauciucuri iarnă noi, km puțini, preț 7900 ron. Tel. 
0721/276536.
• vând Dada Logan Ambition 1,6 MPI, full 
option, 6000 km, culoare albastru Egee, preț 7900 
euro. Tel. 0723/288282.

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 Cielo Daewoo, af 1998 VW Lupo, af 
2001,39.000 km reali. Tel. 0723/690399.

• vând Opel Agila 1,2, af 2001, albastru meta
lizat, dotări climă abs, esp, geamuri electrice, 
airbag, jenți Al, consum 4,5 litri, oglinzi electrice, 
preț 6500 euro, negociabil, variante. Tel. 
0722/369529.
• vând Renault 21, af 1987, VT 2007, injecție, 
geamuri electrice, preț 6500 ron, negociabil. Tel. 
0745/639022,226209.

Camioane, remorci (39)

• vând autocamion SR 114, tip militar, dublă 
tracțiune, stare tehnică perfectă bun pentru 
exploatare forestieră preț 1500 euro. Tel. 
0742/991411,0742/071393.

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 tractoare import, 38 - 45 CP, stare foarte 
bună negociabil; tractor 40 CP în 3 pistoane cu 
plug, 2600 euro. Tel. 0724/053231,0254/719684.
• vând tractoare în 2 ■ 3 ■ 4 pistoane, dotate cu 
cositori laterale, pluguri cu 2 și 3 brăzdare, cosi
tori pe tamburi, semănători, etc. Tel. 
0722/218747.

Moto-velo (41)

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

Piese, accesorii (42)

• vând 2 bucăți planetare, delco complet cu fișe, 
mască ochelari, de Dacia 1300, toate noi, în țiplă 
și caroserie VW break, af 1984, cu geamuri și 
parbriz. Tel. 0747/223733.
• vând cutie viteză Saviem, motor complet și 
remorcă Aro cu numere noi, revizie efectuată 

Tel. 616705.
• vând motor trifazat 5,6 kw, 1000 rot/min, 
redresor cu comutator, preț negociabil. Tel. 
218186.
• vând redresor cu tensiune și curent variabil, 
preț negociabil. Tel. 218186.

Garaje (43)

• închiriez garai la casă pentru autoturism. 
Deva, tel. 213908

Mobilier și interioare (47)
• vând bufet din lemn pentru bucătărie, culoare 
naturală 3 corpuri, vitrină 210/156/059 cm, preț 
200 ron, negociabil. Tel. 214028
• vând moblâ bucătărie cu sertare și masă 130 
ron, fotoliu 65 ron, mașină cusut Ileana 120 ron, 
aspirator 50 ron. Tel. 223405.
• vând moblâ bucătărie din lemn de brad, 6 
corpuri, masă cu 4 scaune, stare foarte bună 
preț 7 milioane lei. Tel. 0723/327618 216025.
• vând mobM de bucătărie, stare foarte bună 
preț 490 ron, negociabil. Tel. 0723/089146.
• vând mobHer second-hand, dormitoare, 
sufragerii, colțare extensibile, colțare de 
bucătărie, dulapuri cu 2 uși, saltele Relaxa, etc. 
Tel. 0722/218747.
• vând pâtuț metalic pentru copii, stare foarte 
bună cu baldachin, perdeluță leagăn, saltea, 
apărători, roți, preț 170 ron. Tel. 0740/953297.
• vând urgent mobilă dormitor, dulap dublu, 
suprapus, pat dublu cu bibliotecă noptieră 
oglindă masătv, suport, negociabil. Tel. 213330.
• vând wgent 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 vRrină cu oglindă bibliotecă mică pentru 
elev, cu birou atașabil, mobilă bucătărie, masă 
bucătărie, 4 scaune tapițate, covor persan 3/25 
m, negociabil. Tel. 224891.

Televizoare (48)

• vând tv color Electronica, diag. 37 cm, preț 2 
milioane lei și masă bucătărie cu 2 scaune, preț 
800.000 lei. Tel. 214814.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

parte a unei corporații Internationale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și in 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, 
contactati-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

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând 2 aparate foto, Smena 8 rusesc și 
Olympia japonez, prețuri convenabile. Tel. 
0747/223733.
• vând Nokia 2300, preț 180 ron. Tel. 0723/227569.
• vând Holda 6630, garanție un an, preț 360 euro 
șl Nokia 3410 cu cartelă Connex, preț 150 ron. Tel. 
0722/161644.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând canadiană lungă, talia 52 - 54, pentru 
femei, second hand, stare bună, preț 100.000 lei, 
negociabil. Tel. 228748 zilnic.
• vând haină de piele neagră, lungă 
bărbătească, pardesiu bărbătesc, prețuri nego
ciabile. Tel. 213053.

• vând palton lung bărbați, din piei caprine, nr. 
54 ■ 58 confecționat de fabrică, stare excelentă 
și o fustă piele nouă nr. 38 - 40, preț negociabil. 
Tel. 212272,0723/732560.

• vând Khluri Head - Racing de 1,40, cu bețe, 
legături și clăpari, nr. 38 pentru adolescenți, 
combinezon matlasat pentru schi, roșu, nr. 46, 
negociabil. Tel. 221656.

Artă, antichitati. cărți, revist 
(55)

• cunpâr iuitrate vechi până în anul 1950, 
monezi, bancnote, medalii. Tel. 222579.

Electrocasnice (56)

• vând aragaz 3 ochiuri, stane bună preț 200 ron, 
negociabil. Tel. 0254/229238

• vând aragaz 4 ochiuri, stare foarte bună preț 
250 ron, negociabil. Tel. 0740/130827.

• vând congelator 5 sertare, stare bună. Tel. 
770735,770367,0722/876141.

• vând convenabi congelator Arctic, 5 sertare, 
stare foarte bună Tel. 221431, seara.

• vând Mgider2 uși, 3201, dezghețare automată 
3 milioane Iți; tv color Goldstar, diag. 62 cm, cu 
telecomandă 3 milioane lei. Tel. 214814.

• vând ladă frigorifică 5 sertare, preț 35 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0727/373757.

V1NDE

Mijlocul fix 
Compresor de aer cu piston tip 

2V30/7 (tip REȘIȚA)
• Debit aspirant 30 mc/min
• Presiune refulare: 7 bari
• Putere motor (sincron): 200 KW/38OV
• Compresorul este in stare de funcționare (pe fundație) și se poate valorifica 
și pe subansamble.

Prețul de vânzare este negociabil.
Relații suplimentare la Biroul Mecano-Energetic, tel. 0254/261780, int 119.

• vând mașină automată de spălat ma. 
germană stare perfectă și butelie de aragaz 
normală preț negociabil. Tel. 225422, 
0723/778804.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând porc 180 kg, preț 10 milioane lei. Tel. 
237651.
• vând porc mare pentru sacrificare, 270 kg, preț 
55.000 lei kg. Tel. 648905. Wr.

• vând porci grași, mari, de carne, pentru tăiat 
Tel. 0744/320210,775627.

• vând porci pentru sacrificare, albi, 80-90 kg. 
Tel. 237755,0741/578938

instrumente muzicale (60' •.

• vând oi# Roland E15, putere 2 x 5 W, și difu
zoare încorporate, secție ritmică, acompania
ment pian excelent, strings, breass și efecte 
excelente, convenabil. Tel. 0747/223733.
• vând pian viehez Wirth, coadă scurtă placă 
bronz, dape fildeș, corzi încrucișate. Tel. 221431, 
seara.

Altele (61)

• cunpâr deșeu plastic, lăzi, dopuri, paleți. Tel. 
0723/301857.

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

• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 050/0,80 m, în stare ireproșabilă preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

• vând cărucior Baby Care, pliabil cu iiusă 
impermeabilă și sac matlasat pentru iarnă 
fabricație germană pătuț/țarc demontabil, alb, 
saltea cu iarbă de mare, negociabil. Tel. 221656.

• vând covor persan 35/25 m, masă tv pe roți 
cu 3 compartimente, negociabil. Tel. 
0722/825017,0724/053231.

• vând miere de albine, cantitate 200 kg, preț 
75.000 lei kg. Tel. 213360,0720/303043.

• vând (noi oxiacetilenică pentru debitat 
metale, trusă pentru sudură oxiacetilenică și 
regulator de presiune pentru acetilenă 
(nefolosite). Se vând numai la pachet, preț 250 
euro. Tel. 0745/624933.

*
• Societate comerdatt vinde antene de 
satelit digitale, începând cu 550 lei, un an 
garanție, recepționează programe 
românești ș) străine, cu abonament (Max 
tv, Focus) șl fără abonament, montarea și 
deplasarea incluse în preț. Informații 
0723/481776 sau 0745/840474

w jp ** 1 X*  o ■/•
TEAM ConeuNng prin proiectul:

REȚEA PENTRU ASISTENTĂ $1MENTORAT ADRESAT IMMurilor.
CofhantM de Unlunee European! $1 Guvernul României prin programul Phare - Coeziune Economica șl Sociala - Componenta 

Dezvoltarea msurselor Umane.
Are putoarea sa anunțe disponibilitatea următorului pachet de asistenți realizat prin proiect, pentru IMM-url:

• MetaMotfe pentru ptsntfcerea strategici • resurselor umane;
> • Instrumente de Mfeera periodM a performanțelor personalului;
> • Asistența dp mentorat pentru elaborarea de Politici de personal șl Strategii de resurse umane;

• Broșura Jollticl da firma șl strategii de dwraltare a resurselor umana pentru IMNkrrf;
• O ootecțfe de 3 Instrumenta de Management 81 Resurselor Umane.

Firmele interesate de aceste servicii elaborate prin proiect sunt Invitate s! ne contacteze le tel/fax 0254/230717, e-mall: 
anazsâ«nmart.ro. Persoana de contact: Ana zso«

(34806)

INSTITUȚIA PREFECTULUI 
JUDEȚUL HUNEDOARA 

ANUNȚĂ
Amânarea concursului din data de 17-18.11.2005, In data de 

22-23.12.2005, pentru ocuparea funcției publice vacante de core 
juridic, clasa 1, gradul profesional superior, tr. 1, care se va desfășuc,Jk 
sediul Instituției din Deva, Str, 22 Decembrie, nr. 28. Ț

Condiții de participare:
- Studii superioare juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă de 

licență.
- Vechime în specialitate juridică minim 5 ani '
- Cunoștințe operare PC nivel mediu
- Condițiile prevăzute la art. 50 din Legea nr. 188/1999 - republicată
Dosarele se depun la registratura instituției, până In data de 

14.12.2005, ora 15.00, iar informații suplimentare se pot obține de la 
Serviciu Bugete Financiar Contabilitate, Resurse Umane și Administrativ 
din cadrul instituției. (34928)

raOtrldenttrans.ro
mailto:laura.contra@informmedia.ro
nmart.ro
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Pierderi (62)

• pierdut atestat profesional taxi, seria CPTx nr. 
022170. Se declară nul.
• pierdut bdetin identitate pe numele Cristescu 
Emil. Găsitorul este rugat să sune la tel. 217460.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Cristescu Emil. Se declară nul.
■ pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Hrișcă Florin. Se declară nul.
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Pascău Florica. Se declară nul.
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Rusan Emil. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 

’ x Șortan Liliana Verona. Se declară nul.

pierdut camei șomaj pe numele: Popescu 
Marius. Se declară nul.

• vorbitoare fenba germană supraveghez copil 
vorbitor de limba germană, îngrijesc persoană 
bolnavă Deva - Hunedoara. Tel. 0726/810296.

Comemorări (76)

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• caut loc de muncă cu carte de muncă 
muncitor necalificat, paznic, portar, legâtor 
sarcină macarale, în firme sau unde este loc, rog 
seriozitate. Tel. 224553.
• cofetar - patiser cu experiență caut de lucru. 
Tel. 0254/211800.
• tânăr 24 ani, posesor permis conducere B, C, E 
și cunoștințe in domeniul vânzări, caut loc de 
muncă agent, seriozitate, comunicativitate. Tel. 
0723/021627.

Oferte locuri de muncă (74)
Solicitări servicii (71)

• caut femeie pentru îngrijire persoană cu han
dicap, permanent, la domiciliu. Tel. 219934

• Companie austriacă angajează operatori 
pariuri sportive. Școlarizare grahdtâ In 
cadril firmei, salarizare atractivă + bonuri; 
bacalaureat Așteptăm CV-uri cu poză ti 
Bdul 22 Decembrie, bl Dl + 02. Informații la 
tel 0254/232747.

• Frmăderistribuțieagameior JMcomF 
si JWesgo* * angajează agerii comerdalL 
tel 0254/214947.

• Sobis Consult caută VÂNZĂTOR ■ 
GESTIONAR pentru MAGAZIN FURAJE 
PENTRU ANIMALE. Condiții: experiență In 
activitate similară; cunoștințe In dome
niul eterii ,c (avantaD.
Așteptăm CV-urile la fax 0269/243445; te L 
0269/243396.

• transport marfă 15 to local, interurban sau 
distribuție, prețuri negociabile. Tel. 0722/857732.
• transport marfă mutări de mobilă și alte 
materiale, local și în țară cu camion acoperit de 
3.2:tone, util, dimensiuni 8/140/240 iitM» 
229611,0740/953297.

37 ■ Vând alte Imobile
38 ■ Cumpăr alte imobil:
39 - Imobile chfeii
80-Imobile schimb
31. Vând finanțe
33-Cumpăr finanțe
33-Asocieri
34 ■ Oferte Împrumuturi
36 ■ Sdlleitări împrumuturi
36 ■ Auto românești ■

Vânriri
87 - Auto străina - Vâniâri
36-Mlcrobuie, dube
39-Camioane, remorci
40 - Utilaje, unelte, industriale

*1 agricole
41-Mote-vela
43 ■ Plece, acceeorU
43- Garaje
44- Auto-Cumpărări
45 ■ Auto ■ Chirii
46 ■ Auto ■ Schimb
47 ■ Mobiliar și interioare
40 ■ Televizoare
49 - Audio-video, antene șl

instalații satelit
50 - Aparate foto și telefonice
51 - Calculatoare și acceaoril

• decoruri fi amenajări de lux, lucrări in gips 
i carton, tavane false, tencuieli, termo și

hidroizolații, seriozitate, urgențe. Tel. 
0727/657545.
• efectuăm lucrări de zidărie interioară, 
zugrăveli în var sau lavabil, faianță, gresie, avan
tajos. Tel. 0729/263810.
• mediez matematică orice nivel de pregătire, 
în Hunedoara. Tel. 749057,0720/222425.

• Societate comercială angajează 
maistru constructor, izolatori, zugravi- 
flnisori, 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 
latei. 0726/157883.

)

• poeți garduri, bdurtrade, «cări Hatoate 
orice modei, *i«er  forjat «.0254'237533, 
ombl*l£

• societate comertială angajează vânză
toare pentru chioșc non-stop, In Deva. 
Relzța la tel 0722/148473,0254/263471

• legeni caut mecanic auto, vârsta 25 - 45 ani. 
Tel. 0722/614198

• transport persoane cu microbuz 8+1 locuri în 
tară sau străinătate; marfă cu camion acoperit, 
Ftb, sarcină utilă 34 mc Tel. 0723/237400, 

0254/226193.

1. Cod. două puncte 3. Nume ora*, virgulă 9. Text anunț

5. Tel. două puncte

ACțJM POȚI TRIMITE 
^ANUNȚUR^ȘI PRIN SMS!
TELEFON; 0720/400 555
(tarif normal)

Dl ■ Vând ip. 1 camei*  

IB. Cumpăr ap. 1 cerneri 
08 - Vând ap. 3 camere 

M ■ Cumpăr ap. 3 camere 

06-Vând ap. 3 camere 

06 - Cumpăr ap. 3 camere 
07 - Vând ap. 4 camere 

08 - Cumpăr ap. 4 camere 
08 - Vând ap. 6,6 camere

10- Cumpăr ap. 6,6

11- Vând ap, la caa*  

13. Cumpăr ap. la caaă
13 - Vând caae, vile
14-Cumpăr caae
16-Vând caae de vacanță
16 - Cumpăr caae de vacanță
17 ■ Vând caae la țari 
10. cumpăr caae la jart 

U-Vândgareonlere 

». Cumpăr garsoniere 

31-Vând terenuri
33- Cumpăr terenuri 
38-Vând locuri de veci
34- Cumpăr locuri de veci 
36 • Vând spații comerciale 

36 - Cumpăr spații comer dale

53 ■ Îmbrăcăminte, încălță

minte, articole spart
63 - Materiale de 

construcții
54- Bijuterii
55- Artă, antichități, cărți 

reviste
56 - IQectrocaanice
57- Plante și animale, 

agroaJimeutire
58- Medicamente, 

instrumente medicale
60 - Articole pentru copil
80 ■ Instrumente muzicale 
61-Altele
63-Pierderi
63- Citații
64- Ucttațll
66-Apeluri
38-Umanitare
67 ■ Felicitări
68-Mulțumiri
69 ■ Matrimoniale
70-Absolviri
71 ■ Solicitări servicii
73-Prestări sorvidl
78-Solicitări locuri te 

muncă
U - Oferte locuri te muncă

Azi 24 noiembrie se împlinește un an 
de când ne-am despărțit de dragul 
nostru soț, tată și bunic *

CÂNDEA MIHAI (MINUS)
din Hațeg. Cât ai trăit te-am iubit, cât 
vom trăi te vom plânge.Soția Lidia, copiii Nicușor și Mihăiță, nurorile Nuți și Luci, nepoții Emiluș și Andreea.

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

1. Comtim;
2. Stația de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă 
Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția 
Zamfirescu - B-dul 
Decebal.

- în Dobra la Coopera
tiva de Consum
- în Ilia la Centrul de 
schimbare a buteliilor

Anunțurile de mică 
publicitate sunt s
gratuite 5;
pentru persoanele m 
fizice.

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni bine 

informați! 
Ziarul 

familiei tale!

Informația te privește!

EVIDENTIAZA-TE! Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

wsiBWL pwMAAMwtnE....y..«
• chioșcul de ziare de lângă Comtim;
• chioșcul de ziare din stația de autobuz
Orizont. Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă Galeriile de Artă 
Forma;
• chioșcul de ziare de lângă Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția Zamfirescu B 
Aii Decebal.
• Cepromin:
• Cooperativa de consum Dobrn,
• Centrul de schimbare a buteliilor llia.

CUVAB Anunțurile se preiau zilnic, intre orele 8 șl 14 la sediul redacției sau la locațiile cu cutii poștale șl 
se vor publica In pagina de mică publicitate a cotidianului nostru. Redacta nu ișl asumă 
resnonsaUHtatea neutru conținutul anunțurilor de mică nubllritete.

Decese (75)

Colectivul Primăriei orașului Simeria este alături de 
primarul orașului, la greaua încercare pricinuită de 
trecerea la cele veșnice a fratelui său

. MARCU ALEXANDRU JURA
și transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate.

Cu durere în suflet soția Lelica, fiul Florin și nora Voichița 
anunță trecerea în neființă a celui care a fost un bun soț, 
tată și socru

ANGHELINAIOAN
înmormântarea va avea loc vineri 25 noiembrie, în Cimi
tirul ortodox Bejan, Deva. Dumnezeu să-l odihnească în 
pace.

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate, greu 
încercată de decesul celui care a fost

DRĂGOI ROMAN
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Nașii, familia Furdui 
loan și Marinela.

parte a unei corporații internaționale mass-media 
' care .deține poziția de lider in publicarea de ziare

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

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

distribuitori de presă
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Pr ezintăavantaj;.• 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@informmedia.ro B

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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L-a „grațiat" pe Marshmallow
• în vizită. Actrița americană Angelina Jolie a dorit să petreacă Ziua Recunoștinței vizitând victimele cutremurului din Pakistan, împreună cu Brad Pitt.
• Mai întâi copilul. Katie Holmes și Tom Cruise vor să se căsătorească după ce se va naște copilul lor, adică în 2006. Cruise a cumpărat propriul său aparat care realizează sonograme, o nouă tehnologie de investigare a sarcinii.

■ Potrivit tradiției de 
Ziua Recunoștinței, 
George W. Bush a salvat 
un curcan de la tăiere.

Washington (MF) - Marshmallow, un curcan de 18 kilograme, nu va mai fi tăiat și gătit pentru Ziua Recunoștinței, el fiind „grațiat” în mod oficial, marți, de președintele american George W. Bush,
Salvează Veneția de la înec

Veneția (MF) - Experții italieni au elaborat un nou plan de salvare a Veneției, prin care vor să folosească apa pentru a opri scufundarea orașului. Au renunțat să mai țină la distanță apa mării de celebrul oraș, plănuind în schimb sâ o folosească pentru a-1 ridica.Potrivit planului, cercetătorii vor să pompeze cantități importante de apă în subsolul Veneției prin intermediul a- 12 conducte, fiecare având lungimea de 700 de metri. Experții susțin că apa de mare va determina o expandare a nisipului de sub Veneția, ceea ce va duce la o ridicare a orașului cu 30 de centimetri, pe parcursul a 10 ani. Veneția se scufundă treptat, pentru că nivelul Mării Adriatice crește și valurile sunt mult mai frecvente. Bush și Marshmallow (Foto: epa)

Debut
New York (MF) - Criticii din Statele Unite au salutat debutul teatral al lui Mary Willa Gummer, fiica lui Meryl Streep, care a apărut pentru prima dată pe scenă în piesa „M. Marmelade”, unde interpretează rolul u- nei fetițe. Mary Willa Gummer (22 ani) este u- nul din cei patru copii ai cuplului Meryl Streep- Don Gummer.

Fără probleme
Los Angeles (MF) - Britney Spears și Kevin Federline au realizat prima poză de familie, alături de fiul lor Sean Preston, dezmințind astfel zvonurile conform cărora mariajul lor ar avea deja probleme. Poza celor trei va fi publicată de faimoasa revistă People, în ediția de Ziua Recunoștinței.

Charlize și Stuart
(Foto: FAN)

După lege
Los Angeles (MF) - 
Actrița Charlize The
ron și Stuart Town
send, au declarat că 
intenționează să se 
căsătorească în ziua 
în care se Va legaliza 
pe teritoriul Statelor 
Unite mariajul cu
plurilor homosexuale. 
Cei doi au declarat 
că au obosit să tot 
răspundă la întrebări 
legate de planurile 
lor de căsătorie, așa 
că au venit cu o vari
antă nouă pentru a 
mulțumi presa.

Statuie făcătoare de minuni
Los Angeles (MF) - Zeci de credincioși și curioși s-au a- dunat, marți, la o statuie a Fecioarei Maria, din apropierea unei biserici din Sacramento, care plânge, potrivit acestora, cu „lacrimi de sânge”, a relatat presa locală, citată de AFP.Statuia, aflată în estul orașului, prezintă urme roșii, care pornesc dinspre ochi și
Votati de 20.000 de fani

LIII doarme fericită în noua ei căsuța, și nu iese afară decât pentru joacă și mâncare. (Foto: FAN)

■ American Music Awards 
și-a desemnat câștigă
torii la Shrine Auditori
um din Los Angeles.

New York (MF) - Grupul Green Day, cântărețul country Tim McGraw, Kelly Clarkson, Destiny's Child și Black Eyed Peas au obținut fiecare câte două premii în cadrul American Music Awards, eveniment care a avut loc marți la Los Angeles.Mariah Carey a câștigat un singur premiu la American Music Awards, ia categoria „cea mai bună cântăreață soul/R&B”, deși fusese nominalizată la patru categorii. La ceremonia de decernare a premiilor industriei muzicale 

Jackson dat în judecată
Los Angeles (MF) - Un fost colaborator l-a dat în judecată pe Michael Jackson, cerându-i 64 de milioane de dolari și acuzându-1 de fraudă și de încălcarea clauzelor unui contract.Dieter Wiesner susține că i-a plătit lui Jackson mai multe milioane de dolari în schimbul drepturilor de autor. El a informat instanța din Los Angeles unde a inițiat procesul că a cumpărat drepturile de autor de la cântăreț fără să știe că acesta le vân- duse deja unei alte persoane și nu mai avea dreptul să le comercializeze.

Luat de ape (Foto: epa)

potrivit tradiției. Revenit din- tr-o călătorie efectuată în Asia, Bush a prezidat ceremonia tradițională de „grațiere a curcanului”, care a avut loc pentru a 58-a oară la Casa Albă.George W. Bush, care a fost acompaniat de vicepreședintele american, Dick Cheney, a „iertat” curcanul și i-a omagiat pe militarii americani aflați în Irak.Marshmallow, un curcan mare și alb, cu gâtul albăstrui, care a crescut la o fermă din Minnesota, își va petrece restul zilelor într-un parc de atracții din California, a precizat președintele. Bush va sărbători astăzi Ziua Recunoștinței la ferma sa din Crawford (Texas).
Ultima joi din noiembrieîncepând cu Abraham Lincoln în 1860, președinții americani grațiază anual un curcan înainte de Ziua Recunoștinței, sărbătoare care comemorează prima recoltă obținută de imigranții veniți în Statele Unite în 1621. Ziua Recunoștinței se sărbătorește în Statele Unite în ultima joi a lunii noiembrie.
ooboară spre soclul pe care este așezată. .Fenomenul,, asupra căruia autoritățile religioase nu s-au pronunțat, a fost observat, pentru prima dată în urmă cu o săptămână.Oficialii de la biserică au declarat că au încercat să șteargă lichidul roșu, dar acesta revine în mod constant.

Will Smith și Mariah Carey au fost premiați (Foto: epa)americane au cântat Gwen Ștefani, Pharrell și grupul britanic Eurythmics. Trupa Rolling Stones a încheiat showul printr-o transmisiune în
Cel puțin 32 de morți în Honduras

Tegucigalpa (MF) - Ploile diluviene care au căzut în nordul Hondurasului după trecerea furtunii tropicale Gamma au provocat moartea a cel puțin 32 de persoane, conform unui nou bilanț anunțat în cursul nopții de • luni spre marți de către Comisia Permanentă pentru Situații de Urgență (COPECO), informează Conform autorităților, 13 persoane sunt date dispărute.

direct de la o sală de concerte din Salt Lake City.Green Day, Clarkson, 50 Cent, Eminem și Black Eyed Peas au absentat de la eveni
Ploile au determinat evacuarea a 23.235 de persoane, 20.700 dintre ele fiind cazate provizoriu, iar 2.144 sunt si- nistrați, a declarat șeful COPECO, Luis Gomez.Comisia a menționat și cazul a șase membri ai unei familii, care nu au fost incluși în bilanțul victimelor, acoperiți de un torent de noroi la Locoma- pa, în districul Yoro, la circa 240 de kilometri nord de capitală. 

ment, în timp ce Kelly Row? land a acceptat premiul decernat grupului Destiny's Child pentru „cel mai bun grup soul/R&B”. Will Smith a câștigat premiul la categoria „cel mai bun cântăreț pop/rock”, în timp ce Missy Elliott a fost desemnată „cea mai bună cântăreață rap/hip-hop” pentru al doilea an consecutiv.
în direct la ABCCeremonia a fost transmisă în direct de rețeaua de televiziune ABC. Nominalizații au fost determinați de frecvența de difuzare a melodiilor lor și de vânzări, în timp ce câștigătorii au fost aleși print intermediul unui sondaj reâ» lizat cu ajutorul a 20.000 de' fani din Statele Unite.

lemn reprezintă povești bilice de pe patru continente, având ca temă Crăciunul. Ele sunt prezentate în cadrul unei expo- , ziții, la Lichtenstein.
(Foto: EPA)


