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cuvÂrn
Cer parțial noros ziua și senin 
noaptea.

dimineața la. prânz seara

a câștțgat, 
aseară, cu 
28-26, meciul 
cu Franța, 
în Cupa 
Mondială de 
Handbal 
feminin. Ast 
fel, echipa

calificat în 
faza 
următoare a 
competiției.

(Foto: EPj

Trustul Inform Media -
pe locul II în țară

Deva (Redacția) - Inform Media este al 
doilea grup de presă din România, din acest 
grup facem parte și noi, Cuvântul Liber.

Comparație de tiraje pentru 
grupurile de presă cu ziare 
cotidiene în România, după 
editor:

Locul I - Ringier România - 394.172 
tiraj/lună
Locul II - Inform Media - 135.000
tiraj/lună
Locul III - Editura Intact - 98.444 tiraj/lună.

Clasificarea a fost realizată pe baza 
cifrelor de pe BRAȚ.

Suntem singurul grup de presă inde
pendent politic și economic, având jurnaliști 
independenți și un departament de vânzări 
puternic.

în partea de vest a țării suntem lideri de 
piață și sperăm că datorită dvs. așa vom 
rămâne.

• Afișul tău. Din această lună cetățenii 
Devei vor beneficia de o nouă și inedită 
sursă de informații, „AFIȘUL ORAȘULUI 
MEU" pe care îl vor întâlni chiar în fața 
ușii lor, în holul scărilor blocurilor de locu
ințe din oraș, lângă cutiile poștale sau lift.
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Creditele de consum
Valoarea creditelor adresate populației a crescut de 10 ori 
față de anul 2000.
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Cresc doar salariile șefilor
■ Salariile angajaților 
companiilor internațio
nale din România vor 
crește mult în 2006.

Deva (C.P.) - Aceasta va fi 
cea mai mare creștere de 
salarii între țările din Europa, 
respectiv de 10,4%, potrivit

unui sondaj realizat de firma 
de servicii în domeniul resur
selor umane Towers Perrin. 
Sondajul a fost întocmit în 
rândul a peste 3000 de compa
nii din întreaga lume. Studiul 
arată însă că, spre deosebire 
de alte țări, salariile mun
citorilor români vor cam bate 
pasul pe loc. „La noi, creșteri

le salariale anuale se acordă 
diferențiat, în funcție de rezul
tate. într-o companie multina
țională, între angajați există 
concurență. Cine se autodepă- 
șește este recompensat și a- 
vansat, cine nu, își pierde pos
tul”, declară o angajată din 
asigurări. „Trimestrial, pri
mesc o primă pentru atingerea

sau depășirea planului. La fi
nele anului îmi renegociez sa
lariul, iar managerul îmi pre
zintă noul target, care întot
deauna a fost mjjlt mai mare 
decât cel din anul precedent”, 
susține Robert Ciucă, sales 
manager la o firmă interna
țională de comercializare a au
toturismelor. /p.5

■s

Felicitările trimise la concursul 
„Cartea poștală de Crăciun” organi
zat de Cuvântul liber, au stârnit 
interesul participanților la festivi- 1 
tatea de premiere, desfășurată ieri | 
la prânz, la Galeria de Artă „For
ma” Deva, la care au participat 
câteva zeci de elevi, cadre didactice J 
și părinți, /p.3 (Foto: Traian Mânui J

Sănătate dată cu...
■ în ajun de sărbători, 
o singură farmacie din 
Deva mai eliberează 
compensate.

Deva (T.S.) - Situația pare 
oarecum paradoxală după 
Elena Cumpănașu, director în 
cadrul CJAS Hunedoara, care 
declara că farmaciile poartă 
vina pentru lipsa de compen

porția!
sate. Și asta deoarece nu au 
declarat că au depășit pla
fonul. Cu toate acestea, cert 
este că, ieri, la singura far
macie din Deva care mai eli
bera medicamente compen
sate oamenii se călcau în pi
cioare. „Este inadmisibil ceea 
ce se întâmplă, spune loan, în 
vârstă de 65 de ani. Pur și 
simplu ne lasă să murim cu 
zile. Suntem mințiți și purtați

pe drumuri. Pentru asta am 
cotizat 35 de ani?”, se în
treabă nemulțumit omul.

Coadă la medicamente

Minori găsiți
Hunedoara (M.T.) - 

Roxana F., de 14 ani, din 
Hunedoara, elevă în clasa 
a șaptea, dispărută de la 
domiciliu, aflată în urmă
rire locală, a fost găsită 
și încredințată bunicii sa
le. La Lupeni au fost gă
siți alți trei minori, cu 
vârste între 14 și 16 ani.

Ajutoare pentru sinistrați
■ Guvernul a aprobat, 
joi, un milion de lei noi 
pentru ajutorarea 
familiilor în dificultate.

Deva (D.I.) - Peste 1200 de 
familii și persoane singure din 
toată țara, care sunt în extre
mă dificultate din cauza stării 
de sănătate sau a veniturilor 
mici, vor beneficia de ajutoare 
financiare din partea Guver
nului. Sumele variază între 
200 și 5000 de lei noi. Execu
tivul a mai acordat și 375.000 
RON ca ajutoare de urgență 
pentru 195 de familii ale căror

case au fost distruse de intem
perii, de inundații, de incendii 
și alunecări de teren sau ale 
căror membri au murit în ur
ma unor accidente, limitele a- 
jutoarelor fiind stabilite între 
300 și 15.000 RON. „Deocam
dată nu cunoaștem datele e- 
xacte referitoare la sumele alo
cate județului, dar ele vor fi 
făcute publice după apariția în 
Monitorul Oficial. Propunerile 
pentru ajutoare au fost înain
tate de către Direcția Muncii, 
în baza unor anchete sociale 
efectuate pe teren”, ne-a decla
rat Attila Dezsi, secretarul ge
neral al Prefecturii.

(Foto: Traian Mânu)

Patinoarul arti-

iIA: j deschide astăzi, la
H8 ora 12.00, fiind sita-

Instalațiile montate
permit ia gheata să

S wti® ii reziste până la tem-
' i*^^*^^** peraturi externe de

^5 grade Cel-
m rîhiș. Patinoarul are

Ujy ° suprafață de peste
1100 metri pâtrati si
a fost realizat într-

7-7 - un timp record.
• (Foto: Traian Mânu)
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• Rămână la putere. Partidul președintelui 
irakian Hosni Mubarak va păstra controlul 
asupra Adunării egiptene, însă va trebui să 
facă față celei mai puternice opoziții parla
mentare islamice din istoria țării.

’•Ucis sau nu? Armata Islamică din Irak 
afirmă, într-un comunicat publicat joi pe un 
site Internet, că l-a executat pe cetățeanul 
american a cărui răpire o revendicase în ur
mă cu două zile. Washingtonul nu poate 
confirma execuția ostaticului.

Angajament NATO fără precedent

Trăiește
Washington (MF) - 

Comandantul militarilor 
americani din Afganis
tan a declarat, joi, că 
Osama ben Laden este 
considerat ca fiind în 
viață și că trupele ame
ricane îl caută în conti
nuare. Karl Eikenberry 
a precizat că nu are mo
tive să creadă că ben La
den ar fi murit în tim
pul cutremurului din 
Pakistan, de la 8 octom
brie. în ultimul timp, 
responsabili militari a- 
mericani au avut ten
dința de a minimaliza 
amenințarea pe care ar 
putea-o reprezenta ben 
Laden, subliniind că a- 
cesta se ascunde în 
munții din Pakistan. Po
trivit lui Eikenberry, 
capturarea liderului al- 
Qaida rămâne un obiec
tiv pentru Statele Unite. 
„Trupele noastre nu se 
vor opri atât timp cât 
nu va fi găsit, capturat 
sau ucis”, a subliniat el.

Kofi Annan
(Foto: EPA)

Osama ben Laden (Foto: epa)

Cere 
eliberarea 
ostaticilor
New York (MF) - Se
cretarul general al 
Națiunilor Unite, Kofi 
Annan, a cerut elibe
rarea „imediată și ne
condiționată" a tutu
ror irakienilor și civili
lor străini răpiți în 
Irak. „Secretarul ge
neral este îngrozit de 
recentul val de răpiri 
din Irak", a afirmat 
purtătorul său de cu
vânt, Stephane Du- 
jarric. El a adăugat că 
Annan a cerut „elibe
rarea lor imediată și 
necondiționată, în si
guranță, și a reiterat 
cu fermitate apelul 
său la toate părțile să 
respecte principiile 
fundamentale ale le
gilor umanitare". De
clarațiile lui Kofi An
nan au fost făcute în 
urma răpirii a șapte 
străini în Irak.

■ Mii de militari ai 
Alianței Nord-Atlantice 
vor fi desfăștirați în 
sudul Afganistanului.

Bruxelles (MF) - Miniștrii 
de Externe din NATO au a- 
probat, joi, planuri operațio
nale pentru desfășurarea, a- 
nul viitor, a câtorva mii de 
militari în provinciile din su
dul Afganistanului, unde se 
înregistrează violențe, confir
mând astfel un angajament 
fără precedent al Alianței în 
afara Europei.

Marea Britanie, Olanda și 
Canada vor furniza cei mai 
mulți soldați care vor consti
tui efectivele în cadrul aces
tei extinderi a misiunii Forței 
Internaționale de Asistență 
pentru Securitate (ISAF), care

Militari belgieni din cadrul ISAF la Kabul (Foto: epa)

va începe la primăvară.
Până la 6.000 de militari su

plimentari ar putea fi trimiși

în această regiune a țării, 
unde riscurile confruntărilor 
cu rebelii antiguvernamentali

sunt foarte mari.
NATO a preluat comanda 

ISAF - formată în prezent din 
9.500 de militari - în luna au
gust 2003, fiind prima și cea 
mai importantă misiune a or
ganizației în afara continen
tului eurbpean.

După nordul și vestul Af- x-. 
ganistanului, NATO a preco-~x- 
nizat preluarea conducerii a 
patru echipe de reconstrucție 
regionale în sud, zonă care, 
împreună cu estul, reprezintă 
un focar al insurecției.

Mai multe state, printre ca
re Franța, Germania, Spania 
și Turcia, au insistat asupra 
necesității de a se face dis
tincție între misiunile de sta
bilizare ale ISAF și cele con
duse de americani în Afganis
tan, care urmăresc captura
rea teroriștilor.

Nimic suspect la Kogălniceanu
■ Corespondentul New 
York Times nu a 
descoperit nimic la baza 
Mihail Kogălniceanu.

New York (MF) - Un grup 
de reporteri, printre care și 
corespondentul New York 
Times, a vizitat, joi, baZa mi
litară de la Mihail Kolgălni- 
ceanu, însă aceștia nu au vă
zut nimic care să fie specific 
centrelor de detenție ale SUA, 
relatează ziarul american.

Vizita a avut loc după ce 
președintele român, Traian 
Băsescu, declarase că baza 
poate fi inspectată, alături de 
celelalte locuri bănuite că ar 
fi găzduit centre CIA.

Organizația Human Rights 
Watch afirmă că la Mihail Ko
gălniceanu ar fi aterizat avi
oane ale CIA care transportau 
persoane bănuite de aparte
nență la ăl-Qaida.
Fără opreliști

Reporterii au fost întâmpi
nați de un ofițer român, care 
i-a însoțit oriunde au vrut să 
meargă în interiorul bazei.

începând din 1996, Mihail 
Kogălniceanu a fost principa
la bază utilizată pentru exer
cițiile comune ale forțelor ro
mâne și americane, iar în 
2003 a fost utilizată pentru ali
mentarea avioanelor america
ne care survolau nordul Ira
kului. -

Cele 104 clădiri din interio
rul bazei ar fi putut prezenta 
multiple soluții pentru deține
rea prizonierilor, însă în peri
metrul acesteia reporterii nu 
au văzut barăcile albe specifi
ce utilizate de armata ameri
cană sau containerele și re
țeaua de sârmă ghimpată în
tâlnită la‘Guantanamo Bay, 
Cuba.

în cazul în care vor apărea 
probe care să confirme fap
tul că Bucureștiul a facilitat 
transferurile de prizonieri - 
sau mai grav detenția acesto
ra - consecințele pot fi serioa
se.

Fost stat comunist, Româ
nia speră să adere la Uniunea 
Europeană în 1 ianuarie. 2QB7.’-

îi crește cota
Washington (MF) - Co

ta de popularitate a pre
ședintelui american 
George W. Bush a în
registrat o creștere, du
pă mai multe luni de 
eroziune, arată cel mai 
recent sondaj New York 
Times/CBS News. Son
dajul arată o creștere a 
cotei de popularitate a 
președintelui cu cinci la 
sută față de luna trecu
tă, ajungând la 40 la su
tă. El se bucură de o co
tă de popularitate de 79 
de procente în rândul 
republicanilor, dar de 
numai 12 procente în 
rândul democraților.

Dezmințire neobișnuita
Washington (MF) - Secretarul american 

al Apărării, Donald Rumsfeld, a dezmințit 
informațiile de presă potrivit cărora ar 
intenționa să demisioneze la începutul anu
lui viitor.

„Nu am de gând să ies la pensie”, a 
declarat șeful Pentagonului.

Potrivit cotidianului The New York Dai
ly News, responsabili ai Casei Albe au de
clarat că Rumsfeld, în vârstă de 73 de ani, 
ar urma să se retragă din administrație, 
după fomarea unui nou Guvern irakian.

„Astfel de informații au început să fie 
vehiculate la patru luni după ce am pre
luat funcția”, a declarat Rmsfeld.

Dezmințirea sa este un lucru neobișnuit, 
în condițiile în care secretarul Apărării e- 
vită în general astfel de întrebări spunâhd 
că se află în serviciul președintelui.

Afirmații 
condamnate

Paris (MF) - Țările occiden
tale au condamnat cu vehe
mență afirmațiile președinte
lui iranian Mahmud Ahmadi
nejad, care a sugerat că sta
tul israelian, catalogat drept 
o „tumoare”, ar trebui trans
ferat în Europa. Joi, liderul 
de la Teheran a stârnit noi 
controverse, declarând că 
Austria și Germania ar trebui 
să cedeze o parte din terito
riul lor Israelului dacă se con
sideră într-adevăr vinovate de 
masacrarea evreilor în timpul 
celui de-al doilea Război Mon
dial. Israelul a catalogat aces
te afirmații drept „scandaloa
se și rasiste”.

Marș de protest Activiștii islamiști din Bangladesh au protestat împotriva aten- I 
tatului sinucigaș care a avut loc ieri lângă moscheea națională din orașul Paltan Dha- I 
ka și în urma căruia au murit cel puțin opt oameni, alți 70 fiind răniți. (Foto: epa> I

Boureanu,
■ Timp de un an, depu
tatul Cristian Boureanu 
nu mai reprezintă Par
tidul Național Liberal.

București (MF) - Deputa
tul Cristian Boureanu a 
confirmat ieri, jurnaliștilor, 
că a fost suspendat un an 
din PNL, acuzându-1 pe pre
ședintele liberal, Călin Po
pescu Tăriceanu, că a îngră
dit libertatea de expresie în 
PNL.

El a afirmat că, până la 
revenirea sa, în acest partid 
va avea loc un congres ex
traordinar.

Potrivit lui Boureanu, 50 
dintre membrii Delegației

suspendat din PNL
Permanente a partidului au 
votat în favoarea suspen
dării sale, numai 12 colegi 
susținându-1.
H....................................
După părerea 
mes, astăzi am 
asistat la 
funeraliile 
libertății de 
exprimare în 
PNL.
Cristian Boureanu

.........................n
„Nu vreau să folosesc me

tafore, dar acesta este 11 
septembrie al partidului 
nostru. Eu îmi păstrez con
vingerile și-mi asum respon
sabilitatea pentru ceea ce

am spus”, a spus Boureanu.
El crede că este nevoie ca 

mai mulți membri ai PNL 
să-și spună răspicat opinia 
despre modul în care este 
condus partidul și despre 
ceea ce se întâmplă în inte
riorul acestui partid.

„Ca liberal, pentru că mă 
consider în continuare 
membru PNL, cred că este 
foarte trist că, astăzi, PNL a 
eliminiat acele principii ca
re îl deosebeau de celelalte 
partide din România: liber
tatea de exprimare și drep- , 
tul de a exprima public o o- 
pinie, dreptul de a atenționa 
inclusiv propriul președinte 
că o ia pe un drum greșit”, 
a completat Boureanu.

Politică schimbată
Bruxelles (MF) - Condoleez

za Rice a dat, miercuri, sem
nalul unei schimbări majore 
a politicii Washingtonului 
prin declarația explicită con
form căreia personalului ame
rican îi este interzis să utili
zeze tratamente crude, inuma
ne și degradante asupra deți- 
nuților. Această schimbare 
marchează o victorie semnifi
cativă pentru senatorul repu
blican John McCain, cel care 
propus un amendament care 
să interzică explicit aplicarea 
de tratamente crude, inumane 
și degradante prizonierilor de 
către personalul american în 
afara teritoriului SUA. Aceas
tă schimbare reprezintă și o 
înfrângere pentru vicepreșe
dintele Dick Cheney, care a * 
luat măsuri pentru a bloca i- *'-♦ 
nițiativa senatorului McCain.

Cuvântul liber 
este auditât de 
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• Accident Conducătorul unei Dacii, Aure
lian C., 22 de ani, din Boița, comuna Răchi- 
tova, a surprins și accidentat grav pe loan

Sărăcia generează violența
C., 67 de ani, din aceeași localitate, care a 
traversat drumul prin loc nepermis și fără să 
se asigure. Bărbatul a fost internat la Spitalul 
din Hațeg în stare gravă, iar șoferului i-a fost 
întocmit dosar penal. (M.T.)

• Cresc prețurite terenurilor. Analiștii eco- 
nomici estimează că, anul viitor, prețurile 
terenurilor vor crește cu 20 până la 40%. 
Excepție fac terenurile agricole, la care, con
form estimărilor, prețurile vor rămâne la fel, 
ca urmare a cererii relativ mari pentru 
terenurile intravilane. (T.S.)

Festivalul Șanselor Tale
Deva (R.I.) - „Festivalul Șanselor Tale 

2005 - Săptămâna Educației Permanente în 
România” se desfășoară, în perioada 5-11 
decembrie, în 185 de localități din țară. 
Manifestarea a promovat educația perma
nentă a adulților prin organizarea de con
ferințe, mese rotunde și seminarii referi
toare la ofertele educaționale, legislația 
României și a Comunității Europene, pre
cum și. aspecte privind integrarea euro
peană. în Hunedoara, o masă rotundă ce va 
dezbate problemele educației de la noi va 
fi organizată săptămâna viitoare, programul 
fiind decalat din cauza altor evenimente, a 
precizat directorul Casei de Cultură Deva.

■ Violența împotriva 
femeii este în creștere, 
numărul victimelor 
ajungând la 106.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocanlciu@infrommedia.ro

Deva - Familia ar trebui să 
fie locul în care fiecare să se 
simtă în siguranță. Dar nu 
este așa. în toate țările din 
lume violența din familie este 
un fenomen nelipsit, însă 
amploarea lui este direct pro
porțională cu gradul de să
răcie. în Deva, pe la Centrul 
de Prevenire, Monitorizare și 
Combatere a Violenței Do
mestice au trecut numeroase 
femei, dar și copii și chiar 
bărbați, victime ale violenței 
în familie. Toate aceste per
soane au avut curajul să 
spună prin ce trec. în reali
tate, ele sunt de câteva ori 
mai multe.
Profil de bătăuș

Un exemplu al lipsei de 
curaj al victimelor este cel al 
unei bătrâne de 60 de ani, 
care a apelat la centrul 
devean. Deși a fost abuzată 
întreaga sa viață de soț, a

Seară de veghe în memoria victimelor violenței (Foto: Traian Mânu)

reușit să se descătușeze de 
„problemele de familie” și să 
facă un astfel de apel dispe
rat. Un profil al agresorului 
îl înfățișează ca fiind, în ge
neral, bărbat care consumă 
alcool, trece prin neajunsuri 
sociale, este laș și neîmplinit 

profesional și are peste 25 de 
ani. Profilul victimei ne 
dezvăluie o femeie sau un 
copil. Femeia victimă are 
peste 30 de ani și peste 10 ani 
de căsnicie. în general, ea 
este abuzată de circa 7-10 ani, 
dar nu spune nimic. Cele mai 

multe victime, circa 70%, 
provin din mediul urban. Ieri 
seară, în fața Casei de Cul
tură din Deva s-a ținut o 
seară de veghe, cu lumânări 
aprinse în memoria celor 5 
victime ale violenței domes
tice din județ, în 2005.

* cu
RĂSPUHOCM AîKTATÂ"

Caricatură de Liviu Stănilă

Vine valul
■ Noul an va aduce 
pentru români scumpiri 
la majoritatea pro
duselor de bază.

Tiberiu Stroia
tiberiu.s troia@intormniedia.ro

Deva - Toți producătorii de 
alimente de bază prevăd o 
scumpire la majoritatea ali
mentelor de bază. Astfel, pen
tru carnea de porc este 
prevăzută o creștere a pre
țului de aproximativ 20 la 
sută. Asta în condițiile în 
care statuj va impune o taxă 
pentru importurile de carne. 
Prețul pâinii va fi și el influ
ențat de noile norme care 
prevăd ștanțarea produselor 
de panificație. Oricum, până 
în 2007, pâinea se va scumpi

scumpirilor!

Pâinea se va scumpi (Foto: arhivă)

în mai multe etape, pentru a 
ajunge din urmă statele UE. 
Nici uleiul nu va fi mai ieftin. 
Și asta deoarece calitatea 
semințelor de floarea soarelui 
a fost puternic influențată de 
inundațiile din acest an.

Și totuși cea mai impor
tantă scumpire care va afec
ta atât sectorul industrial, cât 
și consumatorii casnici este

cea a prețului la gazele natu
rale.

Anul viitor simt prevăzute 
creșteri ale prețului de până 
la 40 la sută! Și pentru ca 
tabloul să fie complet, de la 
1 ianuarie reducerea cu încă 
33 la sută a subvenției la 
prețul gigacaloriei va aduce 
facturile la întreținere în 
pragul exploziei.

Concurs
Deva (V.R.) - Ieri, s-a 

finalizat concursul „Car
tea poștală de Crăciun” 
cu premierea câștigăto
rilor. Expoziția poate fi 
văzută în Vitrinele Ga
leriei de Artă „Forma” 
Deva, până în 15 decem
brie a.c. S-p acordat un 
număr însemnat de pre
mii în obiecte specifice 
activității de pictură- 
desen, diplome și scrisori 
de mulțumire. Au fost 
jurizate 500 de lucrări. 
Din păcate, câteva pli
curi, expediate prin 
poștă, ne-au parvenit 
după premiere. între 
acestea e și cel trimis de 
Tripon Andrei, din Ha
țeg, ale cărui felicitări 
sunt foarte frumoase.

Din această lună cetățenii Devei vor 

beneficia de o nouă și inedită sursă 

de informații „AFIȘUL ORAȘULUI MEU" pe 

care îl vor întâlni chiar în fața ușii lor, în holul 

scărilor blocurilor de locuințe din oraș.

O publicitate decentă, într-o realizare gra

fică de înaltă ținută, plăcută ochiului, care 

nu are numai un scop comercial, va servi în 

primul rând unei mai bune informări a locuito

rilor orașului, apropierea acestora de insti

tuțiile lui și nu în ultimul rând va îndeplini un 

rol educativ.

Afișul se actualizează o dată în fiecare

AFIȘUL ORAȘULUI MEU
anotimp. El conține telefoane utile și infor

mații privind o largă paletă de servicii și pro

duse (promoții) ale firmelor din oraș. La 

această ediție inaugurală Primăria Munici

piului își prezintă realizările și proiectele de 

viitor în slujba cetățenilor, iar Camera de Com

erț și Industrie Hunedoara, de asemenea 

prezentă pe afiș, ca un veritabil par- tener 

de afaceri, își arată disponibilitatea de a 

informa și îndruma oamenii de afaceri deveni. 

Realizatorii „Afișului Orașului Deva" S.C. AFIȘ

S.R.L. din Cluj Napoca (firma mamă) care a 

lansat acest produs publicitar (înregistrat la 

O.S.I.M.) în urmă cu 6 ani și care funcționează 

în prezent în mai multe orașe din țară: 

București, Cluj Napoca, Timișpara, Sibiu, 

Brașov, Constanța, Baia Mare și S.C. MEDIA 

GAM S.R.L. Cluj Napoca care s-a ocupat de 

promovarea acestui serviciu publicitar și la 

Deva au convingerea că demersul lor este în 

folosul locuitorilor orașului, va fi bine primit 

și va contribui la prosperitatea lor.

INFORMAȚII UTILE PENTRU LOCATARI

La acest concurs nu pot par
ticipa angajații S.C. Inform 
Media S.R.L. și nici rudele aces
tora de gradele I și II.

Extragerea va avea loc, la se
diul redacției, în data de 21 
decembrie.

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

Succes!

• centrară temw'ă ■
• week- end în 23,24, 25 

decembrie, la cabana Floare de 
Stâncă din Munții Retezat (pen
siune completă, inclusiv masa de 
Crăciun)

• un televizor cc!or

Cum poți participa?

Bă-ți un abonament pe trei 
luni sau prelungește-ți actualul 
abonament cu încă trei luni, 
până la data de 20 decembrie și 
intră alături de 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 chi
tanțele vor participa la concurs.

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

W)*' ț- poți abona?
- la sediul redacției Cuvântul 

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

mailto:sanda.bocanlciu@infrommedia.ro
mailto:troia@intormniedia.ro
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Ziua internațională a drepturilor omului
1830 - S-a născut poeta Emily Dickinson (m. 1886).
1896 - A murit savantul suedez Alfred Nobel, Inventator 

al dinamitei, fondatorul premiului 
Nobel (n. 1833).
1934 - S-a născut actrița de teatru fi 
film Leopoldina Bălănuță fm. 1998).
1936 - A murit scriitorul Luigi Piran
dello, laureat al Premiului Nobel pen
tru Literatură pe anul 1934 (n. 1867).

1948 - Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite 
a adoptat „Declarația Universală a Drepturilor Omului".
1960 - S-a născut actorul și regizorul irlandez Kenneth 
Branagh (foto).

Prognoza meteo pentru astăzi:
Cer parțial noros ziua și senin noaptea. 

Maxima va fi de 2°C iar minima de -3°C. 
Vânt calm.

Prognoza pentru două zile:
Duminică. Cer parțial noros. Maxima va 

fi de 1°C iar minima de -3°C. Vânt calm.
Luni. Cer mai mult senin. Maxima va fi 

de 3°C iar minima de -1°C. Vânt slab din 
N-NV.

Calendar ortodox______________________________
10 decembrie - Sf. Mc. Mina, Ermoghen, Eugraf
11 decembrie - Cuv. Daniil stâlpnicul; Cuv. Luca cel Nou 
stâlpnicul

Calendar greco-catolic_________________________
10 decembrie - Ss Quadrat, Ciprian și însoțitorii
11 decembrie - S Sofron, aep (harț lactate)

Calendar romano-catolic _________________
10 decembrie - Ss Melhiade, pp; Mina, ostaș m.
11 decembrie - Ss Damasus I, pp.

Berbec ___________
Sunteți indispus pentru că nu stați prea bine cu banii. Nu 
este momentul să luați decizii importante. Vă recomandăm 
să evitați întâlnirile de afaceri sau cu prietenii.

Taur _____
Dimineață sunteți marcat de confuzie. Nu este exclus ca 
relațiile parteneriale să aibă de suferit din această cauză. 
Nu luați decizii pripite, puteți pierde!

Gemani
Vâ sfătuim să nu vă asumați nici un risc. Se pare că du 
sunteți în cea mal bună formă, nici fizică, nici intelectuală. 
Evitați discuțiile cu o persoană mai în vârstă.

<
Rac .....       ._______

Dimineață s-ar putea să intervină ceva neprevăzut și să fiți 
nevoit să vă schimbați programul. Faceți cunoștință cu o 
persoană importantă, decisă să vă ajute.

Leu
Se pare că aveți probleme de sănătate din cauza surme
najului. Vă sfătuim să munciți mai puțin și să acordați mai 
mult timp odihnei, mergeți la o petrecere.

Fecioară ___ ■______ __________________
S-ar putea să aveți o neînțelegere cu prietenii. Vă sfătuim 
să vă temperați agresivitatea. După-amiază aveți o stare 
mai bună și sunt șanse să petreceți clipe plăcute.

Balanță
S-ar părea că nu aveți spor la nimic. Ce-î drept, astăzi vă 
cam lipsește simțul practic. Vă sfătuim să nu forțați lucrurile, 
încercați să vă destindeți, împreună cu familia!

Scorpion
Aveți planuri mari și intenționați să finalizați o activitate 
importantă, începută mai demult. Un telefon de la o rudă 
vă schimbă programul, va trebui să plecați.

Săgetător __
Confuzia și sensibilitatea exagerată din prima parte a zilei 
vă pot afecta relațiile cu prietenii, mai ales că sunt șanse 
să nu înțelegeți corect ce vor să spună.

iNTBEBDPEBl APĂ, GAZ, GDRENT

Energie electrică __ ___ __________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice în județ.

I
Gaz metan_________ _____________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 
metan în Deva.

Apă
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei în Deva.

Soluția integramei din numă
rul precedent: O - T - CUM
- SARACA - AT - MURG - 
URI-MESA-AMIN-NIMERI
- U - FIN - JELIT - A - AS - 
NAN - TATANA - VG - BINE
- CIL - MA - TARANI - NV - 
MORSE - EDICT - ORA - 
ÎNALT - ANIN

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091 

_ 212725
Urgențe________________ 112
Pompieri_______________ 981
Jandarmerie____________ 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD_________ 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Spaghete cu varză creață
Ingrediente: 3 lingurițe ulei de măsline; 

3 căței de usturoi, tocați; 4 roșii, tăiate 
bucăți; 1/4 linguriță ardei iute, tocat, sau 
boia; 250 g paste făinoase, fierte; 500 g 
căpățâni tinere de varză creață; sare de 
mare și piper după gust.

Mod de preparare:
Se pune uleiul într-o tigaie și se dă la 

foc potrivit. Se adaugă apoi usturoiul, 
roșiile și ardeiul iute. Se reduce focul la 
minimum și se lasă 3 minute, amestecând 
continuu. Se ia de pe foc tigaia, se pun 
pastele făinoase și se pun deoparte. Se fierbe 
varza, timp de 3 până la 5 minute, după care 
se scurge de apă și se pune în tigaie. Se 
amestecă bine. Compoziția obținută se așază 
peste paste. Se servesc fierbinți.

i _

Capricorn
Vă vizitează un prieten de familie care vă propune o cola
borare pe termen lung. Spre seară, vă schimbați progra 
mul și acceptați să mergeți la o petrecere.

Vărsător
Relațiile cu persoana Iubită sunt foarte bune și aveți ocazia 
să petreceți împreună momente romantice, poate într-o 
excursie. Nu este exclus să cumpărați un obiect de valoare.

Pești
Dimineață sunteți foarte sensibil, nu vă puteți concentra 
și este posibil să nu luați cele mai bune decizii. Ar fi bine 
să evitați investițiile și afacerile.

7

7:00 Ceasul deșteptător 
Emisiune interactivă de 
divertisment și infor
mații

8:20 Teleshopping
830 Desene animate: 
0 Clubul 

Disney
930 Miq da' voinici 

10:00 Portativul 
piticilor 

111X1 Exploratorii
S galactici (r) 

12:00 Lumea-n 
cate trăim 

13:00 Orizont 2007 
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
14:15 0 vedetă... populară 
16:00 Parteneri de week-end 
1630 Cu Irina la cafea. La 

cafea se discută tot
deauna ce nu știe 
lumea, adică despre ce 
s-a întâmplat în culise 
- de la machiaj ia 
repetiții, de la bârfe la 
afirmații oficiale.

18:00 Teleencidopedia 
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

20:00 Surprize, surprize 
23:00 Jurnalul TVR 
2330 Profesioniștii

030 Profetul din grotă
Qțthriller, SUA, 2001) 

Cu: Samuel L. Jackson, 
CoIm Feore, Ann Mag
nuson. Acest thriller 
incitant ne prezintă un 
erou ciudat și enigma
tic: Romulus Ledbetter 
(Samuel L. Jackson). 
Acesta a fost în trecut 
un familist devotat și 
un pianist plin de ta
lent. Acum este un 
schizofrenic paranoic 
care trăiește într-o 
grotă dintr-un parc din 
Manhattan.

220 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo (r)

3:15 Orizont 2007 (r) 
4X15 Profesioniștii (r) 
5:00 Parteneri de weekend 
530 Euro-dispecer 
535 Destine secrete

8:00 Toonsytvania 
8:30 Uriașul Harry 
9:00 Baby Looney Tunes 
930 Incadarea Ameridi;
0M- ; Crăciun există I 

10:00 Blade Beauty (aven- 
sjturi, SUA, 1994) 

12:00 Promotor 
12:30 Magazin UCL 
13:00 Știrile ProTV 
13:15 Bucătăria lui Radu 
14:00 Un sălbatic la New

pYwk 
15:00 Avionul buclucaș 2 
.... a (comedie, SUA, 1982) 

cu: Robert Hays, Julie 
Hagerty, Lloyd Bridges. 
După ce cu ani în 
urmă Ted Striker a sal
vat eroic multe vieți 
evitând prăbușirea 
unui avion, a trecut * 
ceva timp de când n-a ’ 
mai simțit gustul victo
riei. Ted lucrează ca 
pilot de încercare a 
unor prototipuri noi de 
avioane.

17:15 Tu ești, tu câștigi! 
18:15 Stilul Oana Cuzmo 
18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile Pro Tv. Sport.

2030 în spatele liniilor 
, , inamice (acțiune, SUA, 

’2001)
23:00 Viață dublă (thriller, 

,.,SUA, 2002) Cu: Val 
“Kilmer, Vincent

D'Onofrio, Adam Gold
berg (Kujo). Un 
dependent de droguri 
este bântuit de 
sângeroasa sa viață 
anterioară și decide că 
e timpul să rezolve 
niște conturi. Prizonier 
în iadul consumatorilor 
de amfetamine, Danny 
Parker (Val Kilmer) și 
prietenii săi trag 
perdelele ca să nu 
vadă în ce moment al 
zilei se află.

1J5 în spatele 
'“liniilor inamice

(acțiune, SUA, 
2001, r)

3:15 Un sălbatic la New
York(r) 

4:15 Tu ești, tu 
câștigi! (r)

730 Gillette World Sport 
8:00 Astro Boy 
9:00 Rățoi de oraș 
945 Casa de piatră 

10:15 Roata de rezervă 
11:00 Nava spațială

adevărat
13:00 Știri 
13:15 întâmplări hazlii 
WȘ Sheena, regina junglei 
“(aventuri, SUA, 1984) 

Cu: Tanya Roberts, 
Donovan Scott. Părinții 
micuței Sheena sunt 
uciși în timpul unui 
Safari. Găsită de către 
un trib african, ea este 
adoptata și crescută de . 
către vrăjitoarea tribu
lui. Când mama ei vi
tregă este acuzată că | 
ar fi omorât un impor- 1 
tant lider politic, 
Sheena ajutată de un 
ziarist Vic Casey, 
încearcă să-l descopere 
pe adevăratul vinovat.

1630 Cei mai frumoși ani 
1830 Săptămâna financiară. 
19:00 Observator. Sport

2030 Animat Planet 
21:00 Gogomanii 
22:00 Replică In forță 2

«(acțiune, Canada., 
1997) Cu: Jalal Merhi, 
Bolo Yeung, Cynthia 
Rothrock. Chong (Bolo 
Yeung), un criminal în > 
serie scapă chiar de 
sub nasul polițiștilor 
din New York și 
reușește să-și piardă 
urma într-un cartier 
chinezesc din San 
Francisco. Detectivii 
Tarek Richards (Jalal 
Merhi) și Linda Mas
terson (Cynthia 
Rothrock) nu vor însă 
să se împace cu ideea 
că acesta a scăpat și 
continuă să-l caute.

0:00 Viață furată 
2:00 Concurs interactiv 
3:00 Observator 
4.-00 Replică în forță 2
'2 (acțiune, Canada., ■

1997, r)

08:25 Euro-Dispecer 0830 
Universul cunoașterii 09:00 
Arca lui Noe 0930 împreună 
pentru natură 10:00 Natură și 
aventură 10:30 Oala sub pre
siune 12:00 Televiziunea, 
dragostea mea! 13:00 
Agenția de plasare 14:00 
Chemarea inimii (aventuri, 
SUA, 1998) 15:45 Aventuri 
secrete (film serial) 16:20 
Fascinația modei 17:00 Via 
sacra 1730 Handbal feminin: 
România - Macedonia (live) 
19:00 Mari momente ale sec
olului XX (d) 20:00 Trăsniții 
din Queens (film serial) 2030 
Amy (film serial) 2130 Jur
nalul TVR. Știri, sport, meteo 
22:00 Petru cel Mare (dramă 
istorică, SUA 1986) 23:00 O 
lecție pentru profa de istorie 
(comedie neagră, Statele 
Unite ale Americii, 1999) Cu:

06:00 Bandiții (r) 06:00 Trupul 
dorit (r) 09:15 Uzurpatoarea 
(s) 11:00 Să iubiești din nou 
(s) 12:00 înger rebel (s) 13:00

Amy, fetița cu ghiozdanul 
albastru (s) Primele două 
episoade Cu: Nora Salinas 
15:15 Bandiții (s) 1720 Rețeta 
de acasă 17:30 Poveștiri 
adevărate 18:25 Vremea de 
Acasă 18:30 împotriva des
tinului (s) 1930 Inocență 
furată (s) 2030 Păcatele Evei 
(s) 2130 Trupul dorit 2330 
Uzurpatoarea (s, r) 0130 
Poveștiri adevărate (r) 0230 
Păcatele Evei (s, r) 0330 Mu
zica de Acasă

0630-07.00 Observator Deva
(r)
1630-1645 Știri locale în 
direct

0830-10.00 Reluarea emisi
unii din ziua precedentă 
18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva
18.45-20.00 Emisiuni informa
tive

06:45 țara Iu Papură Vouă (r) 
08:00 Jurnal de dimineață 
0830 Denver - ultimul dinoza
ur 09:00 Tropăind prin istorie 
(aventură, SUA, 1989) 11:00 
Totul despre casa mea 1130 
Agenția de turism 12:00 Fash
ion 1230 Raven (s) 13:00 A 
treia planetă de la Soare (s) 
1330 Un partener fantomă (s) 
1430 Danny și Brett: Cursa (f) 
16:30 Taxi Driver (r) 1730 
Cuscrele (r) 1830 Jurnal de 
seară 19:00 Fotbal: Rapid - 
Jiul (live) 21 .-00 Suflet sălba
tic (f)

09:15 Tazmania (r) 09:40 
Teleshopping 10D0 Tazmania 
(r) 1030 Descoperă România 
10:45 Teleshopping 11:00 
Misterele planetei albastre 
12:00 Teleshopping 12:15 
Cupluri celebre 12:45 Tele
shopping 13:00 Vine razia! 
15:00 Patinaj 16:00 Cheers (s) 
17:00 Șarada19D0 Telefonul 
de la miezul nopții 20:00 în 
fiecare zi mi-e dor de tine 
22:15 Lege și fărădelege 
23:00 Saturday Night

0830 Sărit de pe fix (s) 09DO 
Un taxi numit dreptate (s) 
10:00 Orizonturi europene 
10:30 Roseanne (s) 11:00 
Sport, dietă și o vedetă 1130 
Tele RON 13:00 Viață de 
vedetă 1330 In teren (s) 
14:30 Săptămâna nebună (r) 
15:30 Supernanny. Reality 
show cu Irina Petrea (r) 17:00 
Aventurile familiei Vijelie (r) 
18:00 Focus 19:00 Camera de 
râs 19:30 Hugo 20:00 Box 
profesionist: Supergala cam 
pionilor, la Leipzig 22:00 
Poliția în acțiune (r) 23:00 
Trădați în dragoste 00:00 
Păcate trupești

07:30 Euroblitz - Fabricat în 
Germania (r) 08:00 Calendar 
ecumenic 0830 Teleshopping 
09XX) Marș forțat (r) lOiX) La 
limită 1030 Vis de vacanță (r) 
11:00 Familia Lowendall. 
Portrete (d) 12.00 Fan X 13.00 
Economia în 60 de minute 
14:00 0 casă de nebuni (r) 
1430 Pasul Fortunei (r) 16:00 
Esentze 17:00 Highlife (r) 
18:00 Briefing. Știrile 
săptămânii cu Adriana Muraru 
1900 Știri 1930 Piloții inter
stelari (SF, coprod., 1999) 
21:30 Fotbal II Calero (live) 
23:30 Pețitoarea (s) 00:30 
Euroblitz - Automotor (reluare) 
0100 Euromaxx (reluare)

06:45 Ziarul realității 11:15 
Kilocruciada 1200 Realitatea 
de la 12:0013:00 Realitatea 
de la 13:00 13:15 Autoshow 
(r) 1400 Realitatea de la ora 
14:00 1500 Realitatea de la 
ora 15:00 15:15 Docu
mentarea realității 16:00 Rea
litatea de la ora 16:00 17:00 
Realitatea de la Ora 17:00 
18:00 Realitatea de la 18:00 
1900 Realitatea de la 19:00 
20:00 Realitatea de la 20:00 
20:15 Deschide România! 
21:00 Realitatea de la ora 
21:00 22:15 Am o știre pen
tru tine! 2300 Realitatea de 
la 23:00 23:15 Documentarele 
Realității 00:00 Realitatea de 
la 00:00

09:00 Motociclete americane. 
Văduvă Neagră 10:00 Aven
turi la pescuit cu Rex Hunter 
1030 Aventuri la pescuit cu 
Rex Hunter 11:00 Secretele 
imperiilor străvechi 12:00 
Vânătorii de mituri 13:00 
Tehnologie extremă 14:00 
Mega-războaie cu fiare vechi 
15:00 Motociclete americane. 
Văduva Neagră 16:00 
Exploratori urbani. Pittsburgh 
17:00 Brainiac. Maniaci ai 
științei 18:00 Cașaloții și 
neprevăzutul 19:00 Proiecte 
de vis 20:00 Războaie în aer. 
Război în aer deasupra 
Atlanticului 21 .-00 Tu alegi azi! 
OOXn Ora Zero
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Nr. Circulă Sosire Plecare
tren de la până la
2344 Deva Simeria - 07,00
2182 Luqoj Simeria 07,20 07,23
2301 Blaj Deva 07,32 -
811 Sibiu Timișoara Nord 07,49 07,50
2381 Simeria Săvârșin 08,13 08,15
812 Timisoara N. Sibiu 08,17 08,19
1837 lași Timișoara Nord 08,18 08,20
2302 Deva Blaj - 08,23
921 Mangalia Deva 08,30 -

• 1974 Timișoara N. Galati 09,28 09,30
2044 Arad Simeria 09,33 09,35
2711 Lupeni Deva 10,17 -
1622 Timisoara N. București Nord 11,34 11,36
1824 Cluj Napoca București Nord 12,37 12,54
2043 Simeria Arad 12,42 12,43
526 Arad București Nord 13,32 13,36
374-1 București N. Budapesta 13,33 13,35
2386 Săvârșin Simeria 13,47 13,49
2703 Petroșani Deva 14,04 -
2346 Deva «Șibot - 14,27
2185 Simeria Lugoj • 15,29 15,30
375-2 Budapesta București Nord 15,45 15,47
2712 Deva Petroșani - 15,50
2045 Simeria Arad 15,52 15,54
2343 Șibot Săvârșin 17,06 17,08
2024 Timișoara N. Târgu Jiu 17,46 17,48
1766 Timisoara N. lași 18,14 18,16
1621 București N. Timișoara Nord 18,35 18,37
816 Timișoara N. Sibiu 18,53 18,55
2046 Arad Simeria 19,09 19,10
837 Vințu de Jos Deva 19,13 -
1973 Galati Timișoara Nord 19,22 19,24
525 București N. Arad 19,38 19,40
815 Sibiu Timișoara Nord 19,44 19,46
2Q47 Simeria Arad 19,51 19,53
626 Arad București Nord 20,18 20,21
2048 Arad Simeria 20,56 20,58
1838 Timișoara N. lași 21,28 21,30
2707 Lupeni Deva 21,36 ■-

2376 Arad Simeria 22,59 23,01
1822 Arad București Nord 23,36 23,38
346-1 București N. Budapesta 23,47 23,49
1823 București N. Cluj Napoca 00,16 00,31
922 Deva Mangalia - 00,46
1942 Timișoara N. Siqhetu Marm. 01,35 01,38
1941 Siqhetu Marm. Timișoara N. 01,41 01,43
461-2 Budapesta Thessaloniki 03,07 03,10
2023 Tâgu Jiu Timișoara N 03,17 03,19
1765 lași Timișoara Nord 03,24 03,26
460-1 Thessaloniki Budapesta 03,38 03,41
2041 Simeria Arad 04,04 04,06
1821 București N. Arad 04,26 04,28
2710 Deva Lupeni - 04,39
838 Deva Vințu de Jos - 06,05
2042 Săvârșin Simeria 06,14 06,17
2031 Simeria Arad 06,21 06,23
347-2 Budapesta București Nord’ 06,30 06,33
2701 Petroșani Deva 06,41 -
625 București N Arad 06,51 06,53

Statistica română si mai roz
■ Studiul internațional 
se bate cap în cap cu 
prognozele autorităților 
române.

Clara Pâs
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Chiar dacă studiul 
internațional spune că în 
România se va opera cea mai 
mare creștere salarială din 
Europa, nivelul acesteia se 
află sub cel estimat de autori
tățile române. Comisia Na
țională de Prognoză esti
mează pentru anul viitor un 
salariu mediu net de 228 de 
euro, cu 12,3% mai mult decât 
cel previzionat pentru acest 
an, iar salariile din adminis

Expoziție
■ Pictură, grafică, fo
to, proiectare și creație 
vestimentară reunite în 
aceeași expoziție.

Deva (V.R.) - Ieri seară, la 
Galeria de Artă „Forma” 
Deva s-a vernisat o expoziție 
aparte, realizată de artistul 
plastic Maria Miertoiu și foști 
elevi ai săi, „azi specialiști în 
domeniu”. în demersul lor, 
artiștii au fost susținuți de 
Primăria Deva, Liceul „S. 
Toduță” Deva și U.A.P. Deva.

Pe simeze, numerosul pu
blic a admirat lucrări de pic
tură, grafică, ilustrație de 
carte, fotografii realizate după 
metode modeme. în expoziție 
mai există machete și un 
panou cu activitatea liceului. 
De asemenea, la vernisaj s-a 
proiectat un film de scurt 

trația publică vor ajunge la 
365 de euro (potrivit Legii 
Bugetului), cu 18,8% peste 
nivelul actual.
Studiul extern

Potrivit studiului Towers 
Perrin, pentru anul 2005 se 
estimează că salariile anga- 
jaților companiilor europene 
din România au crescut cu 
10,2%, iar anul viitor majo
rarea va fi de 10,4%.

Studiul ia în calcul pentru 
2005 un nivel mediu al 
inflației de 9,2% și o creștere 
economică de 5,6%, iar pen
tru 2006 un indice al pre
țurilor de consum de 6,5% și 
o majorare a Produsului 
Intern Brut de 4,5%. Repre
zentanții companiilor au 

de informare

Două dintre "costumele creative" prezentate (Foto: Traian Mânu)

metraj și s-a prezentat o 
paradă a modei pe tema iernii, 
cu „costume creative” rea
lizate din materiale rustice și 
cu o enormă fantezie. Alături 
de mentorul lor, Maria Mier
toiu, sunt Elisabeta Kalman, 
Simona Locsei, Corina Vasile, 
Eugen Chiba, Sebastian 
Oprița, Dan Piersinaru, Cristi

Tara Senior Management Mundtorî
Austria 3,516 3,2%
Bulgaria 6,0% Ă,
Cehia 5,0% 5,0%
Franța 3,5% 3,4%
Germania 3,5% 3,5%
Grecia 5,0% 5,1%
Ungaria 6,2% 6,4%
Polonia 4,8% 4,4% .
România 10,4% -
Slovacia 6,3% 6,3%

Sursa: Tower Perrin

prevăzut creșteri importante 
de salarii în 2006 și pentru 
angajații din Rusia, respectiv 
de 10%, din Turcia - 8%, pre
cum și din Ungaria și Bul
garia. unde majorarea ar 
putea ajunge la 6,3%. în 

na Lazăr și Alina Crăiță. 
Expoziția a prilejuit „o întâl
nire între generații”, dar și 
una între diverse domenii ale 
artei și între artă și tehnica 
modernă. S-a dorit a fi, după 
cum se preciza în invitație, o 
expoziție care să îmbine do
cumentarea cu informarea și 
cultura estetică. 

schimb, cele mai mici creșteri 
salariale sunt prognozate pen
tru Elveția, de maximum 3%, 
și Germania, de 3,2%, în timp 
ce grecii vor primi salarii 
mai mari cu cinci procente, 
iar polonezii cu 4,8%.

Precizare
în articolul „Doi se 

ceartă, al 3-lea moare”, 
apărut în C.L. din data 
de 5 decembrie, s-au stre
curat câteva greșeli pen
tru care ne cerem scuzele 
de rigoare. Astfel, 
Gabriel P. nu este fratele 
lui Petru P., iar vârsta 
acestuia este de 28 și nu 
de 32 de ani. în plus 
relatarea evenimentului, 
conform declarației lui 
Gabriel (fiul victimei), 
este următoarea: După ce 
Petru Iosif i-a cerut lui 
Petru P. să nu mai 
lovească cu picioarele în 
ușă, acesta s-a urcat pe 
gardul de beton al porții 
și i-a aplicat lui Iosif o 
lovitură cu pumnul în 
cap. în urma loviturii, 
acesta a căzut jos și a 
murit.

Policlinica Stomatologie Deva, str. M. Kogălniceanu, 
zilnic 8-20________________________________________
Cabinet medical individual STOMATO, dr. Dumitru
Gudea, Călan, Str. Independenței, 18A. ©-» 731509.
Cabinet Stomatologic, dr. Chiș Matei, dr. Crâciunel
Adinel&Elena, Hunedoara, str. Avram lancu, nr. 9. ©-» 
0744-556016._______
Cabinet Chirurgie maxilo-facialâ, dr. Zuberecz Richard, 
Hunedoara, Piața Eliberării, nr. 5. ©-» 717686.

farmacii de serviciu
........................

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enescu, 

| nr. 14. ©-» 717659.
Farmacia .Green Line* non-stop, Bd. Republicii, nr, 
8.7'-* 748199.

I Farmacia „Amica", str. G. Enescu, nr. 7. ©-* 713045. 

DEVA
i Farmacia .Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 5.
! ©-» 231515.

Farmacia nr.1 .Remedia", non-stop, Piața Victoriei, nr.
29 ©—» 211616, 224488.
Farmacia „Tacomi - Humanitas II*. str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ©-» 211949.
orăștie

i Farmacia „Oros", sâmbătă, orele 8-20 duminică, orele
8-14, Str. N. Bălcescu, nr. 7. ©-» 240976.

1 PETR )ȘANI
I Farmacia „Piață”, non-stop, str. Avram lancu, nr. 5
I BRAZ>

Farmacia „Remedia”, sâmbătă și duminică, orele 9 -
13, str. Avram lancu, nr. 48. ©-» 612887.

Cred că da. Cunosc 
și cazuri mai 

grave. De obicei, în 
familia românească, 
bărbatul este agre
sorul și femeia victi
ma. Cred că totul 
pornește de la bani și 
de la gura femeilor. 
Mmcă Brașoveanu, 
Deva

Da, cred că violența 
în familie este 

ceva real. Totul se 
întâmplă din cauza 
bărbaților, pentru că 
beau foarte mult. Dar 
și lipsa banilor este 
una dintre marile 
cauze ale violenței. 
Raluca,
Brad

Sunt de părere că 
depinde de familie 

și de starea financiară 
a acesteia. Problemele 
generate de lipsa ban
ilor nu se rezolvă 
prin violență! în rest 
nu cred că există 
violență.
Margareta, 
Cristur

Sigur că există. E 
normal că există, 

în țările lumii a IlI-a, 
pentru că acolo este 
sărăcie și cred că 
doar neajunsurile 
într-o familie duc la 
violență. Suferința 
este astfel accentuată. 
Mircea, 
Deva

Cred că 100%. Adică 
în toate familiile 

există violență, dar 
mai ales în familiile j 
mai sărace. De fapt 
și acolo unde este 
prea mult se 
întâmplă să fie 
neînțelegeri.
Gabriela, 
Deva

Cursul valutar

în județ_____________
DN 7 Vețel - Ilia
DN 68 A Ilia - Dobra

BNR - 10.12.
J - j j a a j J j j j a j

1 dolar 3,0855 Iei
1 euro 3,6377 lei
1 liră 5,4004 lei
1 gr. aur 52,0543 lei
1 franc 2,3636 lei
100 iqrinți 1,4217 lei

Interfonul
Deva (C.P.) - Mariana P., din 

Deva, dorește să afle dacă 
există o lege prin care propri
etarii sunt obligați să con
tribuie financiar la montarea 
unui interfon la intrarea în 
bloc. „Unii dintre vecinii mei 
nu doresc să plătească pentru 
montarea acestui dispozitiv. 
Am cerut administratorului să 
facă acest lucru, deoarece 
avem probleme în sensul că 
persoane necunoscute vin și-și 
fac necesitățile fiziologice în 
scară”, spune deveanca. Con
form HG 400/2003, proprietarii 
trebuie să plătească. Articolul 
23 din HG arată că locatarii 
trebuie „să contribuie la 
repararea sau, după caz, la 
consolidarea și la menținerea 
în stare de siguranță a pro
prietății comune indivize din 
cadrul condominiului”.

FII INSPIRAT, ALEGE

PRIMUL ANUAR
DE AFACERI DIN ROMÂNI^

CARTEA GALBENĂ
2006

Sună acum la tel: OOS4/71 2.2©S: Q788/639.21 6: 
0788/633.861 : 0788/633.862

e-moil: unusolitaire@comser.ro: unusolitaire@yahoo.com

mailto:clara.pas@informmedia.ro
mailto:unusolitaire@comser.ro
mailto:unusolitaire@yahoo.com
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parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

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

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 modem și sigur;
• echipament.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactați-ne la adresa:

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

Pen tru ca

AGENȚIA IMOBILIARA

PRIMA - INVEST

AGENȚIA IM!3BIIIARA

(29832)

AICI POATE
FI RECLAMA

Deva, bd. luliu Maniu, bl.CI, parter
Tel/fax 0254/215212 

sau 0722-564004.

Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. F5, 
parter (colț cu Bd. Decebal) 

Tel. 215800,215151, 
0722/297610,0745/630316

, 7aATaHilmFFL fie ’-ȘgKgJga,iSL—— TÎTSăg

AGENȚIA IMOBILIARI

AGENȚIA IMOBILIARA 
MIMASON

vă așteaptă în Deva 
pe Aleea Salcâmilor,

bl. 31, parter jJkS
(lângă Lie. Auto) nj ți

Tel. 230324, 206003. 1

CEVA. B«Au Mwhu.BI. I nwter IhM <m McDenaW'a 
M «54 213 OM MoM. 07M 225 2K

CUMPĂRÂND CU MAJEHIC PRIMIȚI
REDUCERE DE 20% PENTRU COLABORAREA CU 

EUROSTlli PROIECT SI ALAN PROCONSTRUCT ■
(PROIECTĂREBÎtXBCuTl)

Deva, Cuza - Vodă, 
nr. 37, Cooperativa 
"Progresul", etaj. 1, 

în spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0721/985256.
(29833)

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scurt timp! (2%31)

Agenția Imobiliară
Deva, I.L Caragiale, nr.20 (in spate la U.M. Pompieri) 

223400
<4 0723/020207 
<0740/914688

Casa Betania
www.casabetania.rdsllnk.ro
“... aproape de tine...” |
e-maii: casabetania@rdslink.ro ~

NORA

IIDFR IMOBILIAR

A FEȘTA T Șl LICENȚIA F

Garant Consulting
11 ani de experiența

www.gaRfltcofKul ling, de

Garant Consulting
11 ani de experiență

www.garant.rontttltina.de

MAJE/TK
consultanta mokjana

A/Al

W

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
http://www.casabetania.rdsllnk.ro
mailto:casabetania@rdslink.ro
http://www.gaRfltcofKul
http://www.garant.rontttltina.de


„Minerii mai vor un punct!"

• Mutu investește. Primarul orașului Pi
tești, Tudor Pendiuc, a declarat, vineri, că 
atacantul lui Juventus Torino, Adi Mutu, și-a 
manifestat dorința de a achiziționa pachetul 
majoritar de acțiuni al societății care are în 
proprietate clubul FC Argeș. Este o veste 
extraordinară! FC Argeș a găsit investitorul 
de care avea nevoie", a spus primarul. (M.F)

• Suspendare. Comisia de Disciplină a Fe
derației Române de Fotbal (FRF) l-a sancțio
nat, vineri, pe antrenorul echipei Rapid 
București, Răzvan Lucescu, cu două etape de 
suspendare și cu o penalitate financiară de 
745 lei. Lucescu nu va putea sta pe banca 
tehnică la meciul Rapid - Jiul Petroșani, pro
gramat sâmbătă, de la ora 19.00. (V.N.)

Fotbal juvenil
Deva (V.N.) - Recent, naționala de juniori 

„under 17” a României a efectuat un stagiu 
de pregătire în Italia, încheiat cu un joc 

amical cu naționala si
milară a Italiei. Parti
da care s-a desfășurat 
pe stadionul „Massa”, 
din localitatea Fonte 
dei Marmi, regiunea 
Toscana, s-a încheiat 
cu scorul de 2-2.

Căpitanul echipei 
naționale, Alexandru 
Iacob, jucător la FC 
Corvinul, ne-a precizat 
că echipa României, 
pregătită de Marian

Bucurescu, s-a calificat în faza a doua a pre
liminariilor CE, care se va desfășura în 
martie 2006, în Irlanda.

Din grupă, alături de naționala României 
și Irlandei (țară organizatoare) mai fac parte 
reprezentativele din Israel și Serbia-Mun- 
tenegru.

■ Deși Jiul nu a obți
nut niciodată o victorie 
în fața rapidiștilor, as
tăzi vor să ia un punct.

Valentin Neagu
valentin.neagu@infarmmedia.ro

Petroșani - Jiul Petroșani 
nu a învins niciodată în de
plasare formația Rapid Bucu
rești, înaintea meciului res
tant din etapa a XV-a, ultima 
a turului Diviziei A, care are 
loc, astăzi, de la ora 19.00, pe 
stadionul Giulești - Valentin 
Stănescu.

în jurul acestui meci s-a fă
cut mare vânzoleală, deoarece 
a fost amânat. Cei mai vehe
menți contestatari au fost di- 
namoviștii, Andone spunând, 
la un moment dat, că amâna
rea denotă o lipsă de respect 
față de ceilalți competitori.

Până la urmă, meciul se dis
pută astăzi, iar oficialii Jiu
lui cred că acum se poate 
obține un punct în Giulești. 
„Vrem să încheiem bine anul,

Să sperăm că nu se va întâmpla ca în meciul cu Steaua (Foto: Traian Mânu)

Berbecaru, ajutat de asis-iar dorința noastră este să nu 
pierdem. Condiții ar fi, mai 
ales că se va juca fără public, 
iar acest lucru în Giulești este 
un haildicap”, ne-a declarat 
Dumitru Marcu, directorul 
tehnic al clubului. Să nu ui
tăm însă că echipa are patru 
titulari care nu pot juca și că 
vacanța este aproape.

Directorul tehnic a ținut să 
precizeze că punctul va putea 
fi obținut doar în cazul în

care minerii vor marca. Par
tida de pe stadionul Giulești- 
Valentin Stănescu, ce se va 
disputa fără spectatori, va fi 
arbitrată la centru de Victor

tenții Marcel Savaniu și 
Florin Buzărnescu, în timp 
ce George Luca va fi arbitru 
de rezervă.

Primul meci: 2-0, în Giulești, în 28 noiembrie 1937_____________________
Scor maxim: 8-1, la Petroșani, în 1947_________________________________
Ultimul punct luat de petroșăneni în Giulești: 0-0, în 15 aprilie 1962 
Ultimul meci jucat în Giulești: 5-0, în 15 octombrie 1997.

Alexandru Iacob
(Foto: Traian Mânu)

Revine Șteff?
București (MF) - Mihaela Șteff, cea mai 

valoroasă jucătoare de tenis de masă a 
momentului, a decis să revină în naționala 
României; în urma unei discuții purtate cu 
președintele reales al Federației Române de 
Tenis de Masă, Cristinel Romanescu. Potri
vit lui Eugen Roman, directorul CSM Arad, 
club la care Mihaela Șteff este legitimată 
în țară, discuția între cei doi a avut loc la 
Budapesta, cu prilejul unui meci disputat 
în cupele europene, în capitala ungară. în 
urma întrevederii s-a ajuns la o împăcare 
între cei doi, hotărându-se să se pună punct 
litigiului, dubla campioană continentală, en- 
titre făcându-și cunoscută decizia*’We'/a 
reveni în lotul național.

- ■

Sport pe micul ecran

TVR % ora 17,30, CM Handbal: Macedonia - România 
TV Sport, ora 19,00, Bundesliga: Hamburger - Hertha 
Eurosport, ora 21.30, CM schi fond.

  

Degringoladă la CS Deva
■ Pentru că fotbaliștii 
deveni nu și-au primit 
salariile, amenință că 
nu se întorc la club.

Valentin Neacu
valentin.neagu@informniedia.ro

Deva - La CS Deva lucrurile 
nu au mers prea bine în ulti
ma vreme. Dar ca acum, cre
dem că foarte rar, ori nici
odată. Ce poate fi mai rău, la 
un club de fotbal, decât faptul 
că jucătorii amenință că nu 
mai vin la

nu și-au primit salariile?! Or, 
tocmai asta este în prezent 
situația devenilor. Din dis
cuția cu Titi Alexoi, antre
norul devenilor, a reieșit clar 
că situația a scăpat de sub 
control și că, probabil, greu se 
va redresa. „La 15 decembrie 
se împlinesc două luni de 
când băieții nu și-au mai 
primit salariile. Nu este deloc 
ușor, pentru că acesta este sin
gurul lor mijloc de trai. Iată, 
vjn și sărbătorile... Sunt în 
vacanță acum, dar m-au sunat 
și mi-au spus că nu se mai 

că auechl* ..

fost de prea multe ori 
păcăliți”. De unde ar trebui să 
vină banii? Din discuție a 
reieșit faptul că banii ar tre
bui să vină de la Primărie, dar 
că cei de acolo nu vor să se 
implice decât din vara 
viitoare. Mai există și unele 
voci potrivit cărora bani s-au 
mai dat, dar... Cert este însă 
un lucru. CS Deva aproape că 
nu mai există. „Este păcat, 
pentru că eu am venit aici să 
fac treabă. Echipa a început 
să-și dea drumul. Nimic din 
ceea ce s-a promis nu s-a rea
lizat” - a mai spus Alexoi. Titi Alexoi (Foto: Traian Mânu)Venim cu Moș Crăciun!

Cuvântul liber te provoacă la puzzle! Caută și decupează cele 6 piese puzzle, 
apărute în Cuvântul Liber, în perioada 8-15 decembrie, și câștigă o mulțime de 
premii:

• excursie la Paris de 7 zile, pentru 2 persoane (cazare la hotel și mic dejun 
inclus, ghid, transport cu autocarul cu plecare din Oradea );

• colțar de bucătărie;
• cuptor cu microunde;
• brad împodobit, care să-ți lumineze Sărbătorile de iarnă

Ce ai de făcut?
• Lipește piesele puzzle pe o coală de hârtie și scrie numele, adresa, numărul 

de telefon și răspunsul la întrebarea: „Ce rubrici noi vrei să citești în Cuvântul Liber?"
•Extragerea va avea loc, la sediul redacției, în data de 22 decembrie.
Numele câștigătorilor vor fi publicate, în paginile ziarului, în data de 23 decembrie!

Trimite plicul, conținând 
datele tale, cu piesele puzzle 
lipite pentru concurs, 
la adresa:

Cuvântul liber
OP 1, CP 3
sau
Deva, Strada 22 Decembrie, nr. 37A.

Trimiterea plicului complet înseamnă aprobarea condițiilor participării la concurs. Sunt de acord să mă contacteze colaboratorii Inform Media SRL, în cadrul acestei acțiuni promoționale. Premiul 
nu este transmisibil și nu se acordă contravaloarea în bani. Acțiunea juridică exclusă. Nu pot participa angajați Inform Media SRL și membrii de familie ai acestora.

53% Reducere
Economisește cu abonamentul

■>

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

CONCURS

Pret/ziar pentru abonament lunar

27 bani (2.688 lei vechi)

Preț/ziar pentru abonament anual

22 bani (2.240 lei vechi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești
I cel mai complet supliment 

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

<3-

cr-

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

Numele
UI
Z
<

i

Prenumele
•4

o Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada

Abonamente
6,9 lei (69.000 lei vechi) preț/ziar ab. 27 bani (2.688 lei vechi)

19.9 lei (199.000 lei vechi) preț/ziar ab. 26 bani (2.551 lei vechi)
37.9 lei (379.000 lei vechi) pret/ziar ab. 24 bani (2.429 lei vechi)
69.9 lei (699.000 lei vechi) preț/ziar ab, 22 bani (2.240 lei vechi)

3.

Localitatea
< Telefon (opțional)

mailto:valentin.neagu@infarmmedia.ro
mailto:valentin.neagu@informniedia.ro
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• Bani mulți. încasările generate de Cupa 
Mondială de anul viitor se vor ridica la
aproximativ 1,7 miliarde de euro, a anunțat, 
vineri, la Leipzig, secretarul general al Fede
rației Internaționale de Fotbal, elvețianul Urs 
Linși. Numai din cedarea drepturilor de tele
vizare, FIFA va primi suma de 1,2 miliarde 
de euro. (MF)

• înșelată. Daniela Cicarelli, fosta logodnică 
a lui Ronaldo, campion mondial cu echipa 
de fotbal a Braziliei și atacant al formației 
Real Madrid, a declarat pentru ediția brazi
liană a revistei „Playboy" că a pus capăt 
relației sale cu starul carioca pentru că aces
ta o înșela. (MF)

• Cantonament. Fotbaliștii reprezentativei 
Germaniei vor avea voie, pentru prima dată, 
să fie însoțiți de prietene și soții într-un can
tonament care precede Cupa Mondială. 
Jucătorii germani vor efectua un stagiu de 
pregătire în Sardinia, în perioada 16-21 mai, 
după încheierea sezonului competițional în 
Bundesliga. (MF)

•

Jucătorul 
formației FC 
Barcelona, 
Ronaldinho, a 
câștigat și tro
feul FIFA World 
Player, după 
Balonul de Aur, 
brazilianul 
urmând să fie 
premiat, pe 19 
decembrie, la 
Ziirich. Ronal
dinho va primi 
trofeul pentru al 
doilea an con
secutiv, perfor
manță reușită 
doar de Ronaldo 
în 1996 și 1997.

(Foto: EPA)

Neînțelesul
Madrid (MF) - Fostul 

antrenor al echipei Real 
Madrid, brazilianul Van- 
derlei Luxemburgo, a 
declarat, la despărțirea 
oficială de clubul spa
niol de fotbal, că for
mația madrilenă nu a 
înțeles proiectul său de 
joc. „După 'clasico’ (îm 
frângerea suferita cu 3-0 
în fața Barcelonei), eu 
eram convins că echipa 
va ieși din această 
situație", ă explicat Lu
xemburgo,.^g^.am fost 
surprins când am con
statat că un de
mare ca. Real-Ma* Hâ 
« înțeles aceetjfiery* a 
a*Snd“’ăm’tWit lă 1 

echipă, eu am avut un i 
proiect care cuprindea 
trei faze: până în iunie 
trecut, până în decem
brie pentru a instala filo
zofia de joc și până în j 
iunie anul viitor pentru j 
a obține rezultate”, a 
mai s 
Luxem
burgo.

î 
I 
î

1

i
i

î

: tehnicianul. 7 > j

Macedonia, adversar incomod

Adrian Stoica
' (Foto: EPA)

Noul 
președinte 
al FRG

■ Fără palmares 
deosebit, echipa Mace
doniei este considerată 
un adversar incomod.

Sankt Petersburg (MF) - 
Handbalistele române întâl
nesc în ultimul meci al Gru
pei D de la Campionatul 
Mondial de la St. Petersburg, 
programat sâmbătă, de la ora 
17,30, echipa Macedoniei, un 
adversar incomod, deși nu 
are un palmares deosebit în 
cele 3 prezențe anterioare la 
Mondiale.

România și Macedonia s-au 
întâlnit de 2 ori la CM. în 
1997, Macedonia a eliminat 
echipa noastră în optimi, 
după un meci care a avut 
nevoie de prelungiri (37-33). 
Doi ani mai târziu, România 
și-a luat revanșa la un scor 
net (33-21). în cele 3 par
ticipări anterioare, Macedo
nia s-a clasat pe locul 7 la CM 
1997, pe locul 8 la CM 1999 și 
pe locul 23 la CM 2001. 
Antrenorul echipei mace
donene este, de doi ani, 
Andrei Portnoi, ajutat de 
Anghel Velkov.

Trofeul este încă departe! (Foto: epa)

în urma jocurfior de^aâtăSi; C și D urcă în Grupa semifi-voturi, în timp ce 
contracandidatul său, 
Marius Urzică, cam
pion olimpic, mondi
al și european la cal 
cu mânere, a primit 
13 voturi. Adrian 
Stoica a îndeplinit 
până acum funcția 
de secretar general al 
Federației Române 
de Gimnastică, el 
fiind și președinte al 
Comitetului tehnic 
masculin al forului 
internațional de spe
cialitate, în vreme ce 
Marius Urzică s-a 
retras recent din 
activitate.

MbbM programate sâmbătă;
-------- - - - - ------------------

Grupa A: Olanda - China (ora 16,00), Japonia - Rusia (18,00), Croația - 
Uruguay (20,00);
Grupa B: Coreea de Sud - Australia (16,00), Slovenia - Angola (18,00), Norve
gia - Ungaria (20,00);
Grupa C: Austria - Brazilia (16,00), Coasta de Fildeș - Germania (18,00), 
Danemarca - Polonia (20,00);
Grupa D: Argentina - Camerun (15,30), România - Macedonia (17,30), Franța 
- Ucraina (19,30).

se vor stabili clasamentele 
finale și componența grupelor 
semifinale ale competiției. 
Primele 3 clasate din Grupele 
A și B sunt repartizate în 
Grupa semifinală I cu me
ciuri la „Ice Palace”, iar 
primele 3 clasate în Grupele

nală II, de la „Palatul con
certelor și sporturilor”.

Meciurile din grupele semi- « 
finale ale Campionatului - 
Mondial, unde se ține cont de 
rezultatele directe din grupe, 
sunt programate pe 12, 13 și 
15 decembrie.

Bătălie pentru Cristi Chivu

Brazilia va câștiga CM?
București - Reprezentativa Braziliei va 

câștiga CM din 2006, cOnfdrm unor calcule 
făcute de cotidianul argentinian Cronica, ce 
a ales numerologia ca metodă de aflare a 
naționalei care se va impune la competiția 
din Germania. „Cu o simplă formulă mate
matică putem cunoaște care va fi echipa 
câștigătoare la CM din Germania. Cheia este 
un număr care apare de mai mult timp pe 
calculatoarele fanaticilor: 3964 este ingredi
entul principal ăl formulei”, scrie Cronica.

■ Două mari cluburi 
italiene se bat pentru 
a-l achiziționa pe fun
dașul român.

București (MF) - Echipele 
Internazionale și AC Milan se 
luptă pentru transferul fun
dașului formației AS Roma, 
Cristian Chivu, scrie agenția 
Calciomercato.

Calciomercato notează că 
derbiul Inter-Milan, progra
mat duminică, în Serie A, are 
un corespondent pe piața 
transferurilor, cele două mari 
cluburi italiene luptându-se 
pentru achiziționarea jucăto
rului român, aflat mai 
aproape de echipa finanțată 
de Silvio Berlusconi, dar și

Cristi ChiVU (Foto: EPA)

pentru transferul coechi
pierului lui Chivu, atacantul 
Antonio Casșano. în ceea ce-
1 privește pe Cassano, sursa

citată precizează că grupările 
milaneze au doi concurenți 
importanți, cluburile Juven
tus și Real Madrid. %
Oferte

Presa italiană a scris, în 
această săptămână, că oficialii 
clubului AC Milan vor face o 
ofertă „adevărată” în perioada 
de transferuri din această 
iarnă pentru achiziționarea 
fundașului echipei AS Roma, 
care ar dori să părăsească 
formația din capitala Italiei, 
din cauza faptului că supor
terii îi reproșează desele acci
dentări. Un alt argument în 
favoarea plecării lui Chivu îl 
constituie criza financiară cu 
care se confruntă q.plubul 
roman.

Antrenor 
concediat

Berlin (MF) - Clubul 
german de fotbal MSV 
Duisburg a anunțat joi, 
că l-a concediat pe 
antrenorul Norbert Me
ier, după ce acesta a lovit 
cu capul un jucător al 
formației FC Koln, în 
cursul unei partide de 
campionat, disputată 
marți seara. „După tot ce 
s-a întâmplat, presiunea 
asupra antrenorului era 
enormă, așa că am dgcis 
să punem capăt contrac
tului său”, a explicat 
Walter Hellmich, preșe
dintele clubului MSV 
Duisburg.

ifcLa Aspen, 
îBcolorado, se 

IJȘ?desfășoară în 
aceste zile
Cupa Mondi-

■ ‘ ală de Schi
Alpin Pentru 
Femei, cu o 
largă partici
pare inter
națională.

(Foto: EPA)

A Impresari arestați
■ Doi foști impresari ai 
lui Ronaldo au fost 
arestați la Rio de 
Janeiro.

Brasilia - Poliția braziliană 
a anunțat arestarea a doi foști 
impresari ai atacantului 
echipei Real Madrid, Ronaldo, 
acuzați de tranzacții ilegale și 
fraudă fiscală cu bani 
proveniți din transferurile 
jucătorilor de fotbal. Alexan
dre Martins și Reinaldo Pitta 
au fost reținuți în cadrul unei 
vaste operațiuni a poliției care 
a mobilizat 60 de agenți fe
derali, pentru a percheziționa

apartamentele și birourile 
celor doi. Autoritățile îi acuză 
că ar fi obținut ilegal 24 de 
milioane de dolari în doi ani 
și că au pus la punct un sis
tem de fraudă fiscală și de 
spălare de bani. Conform 
agenției Brasil, avocații lui 
Martins și Pitta au anunțat 
deja că vor înainta recurs în 
justiție. Comișarul Bruno 
Ribeiro Castro, care conduce 
ancheta, a explicat că cei doi 
agenți de jucători depuneau 
bani primiți din comisioanele 
pentru transferuri în conturi 
din paradisuri fiscale și îi 
introduceau apoi în Brazilia 
pe căi ilegale.

Fostul cancelar al Germaniei, Gerhard Schroeder s-a 
întâlnit, ieri, la Leipzig, cu Joseph Blatter, președintele 
FIFA, cu prilejul, tragerii la sorți a grupelor Campi
onatului Mondial de Fotbal. (Foto; lpai
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Vând ap. 1 cameră (01)
• vând cameră de cămin, zona Dacia, Deva, preț
19.000 ron, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 
17.

Vând ap. 2 camere (03)
• confort 1, parter, zonă centrală. Deva, str. 
Cloșca, bloc din BCA, construit pe grinzi, exce
lent pentru privatizare. Tel. 0788/479856.
• Deva, bdul. Decebal, decomandate, reparti
toare, gaz contorizat, gresie, faianță, etaj 6, 
lângă farmacie, preț 1300 mid. lei, negociabil. 
Tel. 217413.
• Deva, Gojdu, parchet, balcon, contorizări, 48 
mp, preț 820 milioane lei. Tel. 0726/710903.

i • Deva, M. Kogălniceanu, circuit, contorizări, 
interfon, îmbunătățiri, prețul pieței. Tel. 215526.
• etaj 1 plus 2 camere la parter, zona Magazinul 
Tineretului, prelată pentru terasă completă, 
dozator de bere 2 capete și răcitor, negociabil. 
Tel. 0723/514133,218450,235570 după ora 19.
• semidecomandate, urgent, Deva, Dacia, zona 
Banca Transilvania, contorizări, 2 holuri, baie cu 
geam, ocupabil imediat, preț 530 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0745/582117.
• lagent, Bdul I. Maniu, etaj intermediar, 56 mp, 
ocupabil imediat, preț 960 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0721/815781.
• urgent, cărămidă, decomandate, modificări, 
balcon, 2 focuri gaz, contorizări, repartitoare, 
rolete exterioare, interfon, etaj 4, Minerului, preț 
85.000 ron, negociabil. Tel. 0722/857606, 
0766/763615.
• urgent, decomandate, Deva, I. Maniu, etaj 
intermediar, balcon mare închis, parchet 56 mp, 
contorizări, preț 970 milioane lei. Tel. 
0726/710903.
• etaj 3, decomandate, st 60 mp, gresie, faianță, 
contorizări, balcon, modificări interioare, Doro
banți, preț 30.000 euro, tel. 223400,0742/005228, 
0724/169303. (Casa Betania)
• etaj 2, decomandate. repartitoare, contorizări, 
boxă, balcon, luliu Maniu, preț 110.000 ron, tel. 
223400,0741/120722,0721/436384. (Casa Betania)
• zona URaailuL dec., contorizări, ocupabil 
imediat preț 990 mii., neg., tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Bălcescu Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, con
torizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc., 
preț 1,2 mid., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Progresul, et intermediar, dec., multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat ocupabil imediat preț95.000 RON, neg., 
tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• urgent zona Al. Streiului, centrală termică, et 
intermediar, dec., îmbunătățiri, preț 510 mii., 
neg„tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• oferim ap, în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Gojdu, et 2, din cărămidă, bine întreținut 
preț 850 mii., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• Ocazie! Urgent, zona Al. Streiului, decoman
date, hol mare, central, etaj intermediar, cen
trală termică. Ocupabil imediat! Preț: 37.000Ron. 
Tel: 211587,0745/253662. (Evrika)

• zona Scărișoara, semidecomandate, apo- 
metre, balcon, instalații sanitare noi, acoperit cu 
izolație italiană, preț 720 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)

• zonă centrală, etaj intermediar, decomandate, 
st 55 mp, modificat termopan, centralătermică, 
parchet, faianță, mobilă de bucătărie, bine 
întreținut peț 1,200 mid. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zona AL Streiului, semidecomandate, centrală 
termică, termopane, mobilat, ușă metalici 
acoperit cu izolație italiană, balcon închis, preț 
650 milioane lei, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zona Bălceșcu, decomandate, etaj 1, modi
ficat, îmbunătățiri, apometre, repartitoare, 
balcon, bine întreținut ocupabil imediat, preț 
830 milioane lei. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 

3000 SRL)
• in zonă centrală, etaj 3 din 4, contorizări, 
neamenajat, bloc cărămidă, liber, exclus credit 
preț 980 milioane lei. Tel. 0745/640725,206003. 
(Ag.Mimason)
• foarte urgent în spate la Banca Transilvania, 
etaj 2, sdec., baie amenajată, contorizări, liber, 
accept credit preț 650 milioane lei. Tel. 
0745/640725,206003. (Ag. Mimason)
• urgent In zona Sala Sporturilor, modificat 
baie amenajată, contorizări, liber, preț 590 
milioane lei, neg. Tel. 0745/159608,206003. (Ag. 
Mimason)
• zona împăratul Traian, etaj 2, sdec., neame
najat, 2 balcoane, 50 mp, contorizări, gaz 2 
focuri, preț 31.000 euro. Tel. 0745/159608,206003. 
(Ag. Mimason)
• zona Magazinului Tineretului, etaj 1, dec., 56 
mp, 2 balcoane, parchet gresie, faianță, centrală 
termică, preț 1,35 mid. lei. Tel. 0745/253413, 
206003. (Ag.Mimason)

«wgent apartament 2 camere decomandate, st 
54 mp, et 2, balcon închis, bucătărie modificată, 
contorizări. parchet zona Artima. Preț: 30.000 
euro, neg. Tel. 0742-013418. (Prima-lnvest)
• urgent semidecomandate. contorizări, et. 
intermediar, parchet zonă bună. Deva. Preț: 
67.000 Ron. Tel. 0740-126029. (Prima-lnvest)
• urgent decomandate, Deva, zonă ultracen
trală, etaj intermediar, balcon, parchet st 54 mp, 
contorizări. Preț: 110.000 Ron. Tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)
• urgent Deva, zona b-dul luliu Maniu, deco
mandate, st 55 mp, repartitoare, gaz 2 focuri. 
Preț: 98.000 Ron, negociabil. Tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• zona pieței, etaj 5, decomandate, parchet, 
repartitoare, contorizări, balcon închis, preț 
90.000 ron, negociabil. Tel. 221712,0724/305661. 
(Garant Consulting)
• Mul Bălcescu, etaj intermediar, circuit, 
lavabil, parchet balcon închis, contorizări, preț 
82.000 ron. Tel. 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)
• bdul L Maniu, parter, decomandate, parchet 
lavabil, contorizări, faianță, gresie, proiect ieșire 
exterioară, preț 140.000 ron. Tel. 221712, 
0724/305661. (Garant Consulting)
• urgent ap. 2 cam. Al. Teilor, parter, centrală 
termică, gresie, faianță, parchet paluxat ușă din 
lemn la intrare. Preț 650 mii. Tel. 211075, 
0726/130557.0740/232043. (Mondial Casa)
• 2 cam, în circuit B-dul. Dacia, gresie, faianță, 
parchet lamelar, contorizări, ușă schimbată, 
bloc de cărămidă Preț 750 mii. Tel. 211075, 
0726/130557,0740/232043. (Mondial Casa)

• urgent 2 cam, Gojdu etaj 3, bloc de cărămidă 
contorizări, repartitoare, parchet ocupabil 
imediat. Preț 850 mii. neg. Tel. 211075, 
0726/130557,0740/ 232043. (Mondial Casa)
• zona bduL Dacia, etaj 2, vedere în față 
parchet gresie, faianță amenajat recent, preț 
77.000 lei, se acceptă plata în 2 rate, tel. 0745-
302200.232808. (Fiesta Nora)
• zona Decebal - Lido, etaj intermediar, dec, 60 
mp, termopan, centrală termică balcon închis, 
parchet gresie, faianță baie și bucătărie mare, 
vedere spre cetate - foarte urgent Preț 130.000 
lei neg, tel. 0723-251498,232808. (Fiesta Nora)
• zonă centrală dec., bloc tip vilă loc de 
parcare, balcon mare, termopane, 50 mp, zonă 
liniștită merită văzut preț 125.000 lei, tel. 0788-
165703.232808. (Fiesta Nora) ,
• zona Decebal, dec, 60 mp, 2 balcoane, 1 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 UHacuhiL dec, parter, vedere în 2 părți, 
ușă nouă fără modificări, gresie, faianță Pret 
115.000 lei, telefoane 0745-302200,232809. (Fiesta 
Nora)
• zona Decebal - Piața centrală dec, etaj 1, 
centrală termică termopan, parchet, gresie, 
faianță boxă loc de parcare sigur, apartament 
bine întreținut ideal pt investiție, închiriere, preț 
130.000 lei, neg, tel 0723-251498,232808. (Fiesta 
Nora)

• zona Piață parter, bloc de cărămidă parchet 
apometre, gaz 2 focuri, interfon, ocupabil 
imediat preț 100.000 lei, tel. 0723-251498,232808 
(Fiesta Nora)

« zona Zamfirescu, fără modificări, apometre, 
gaz 2 focuri, parchet, faianță baie mare, 
interfon, vedere spre parc, preț 85.000 lei neg, 
tel. 0745-302200,232808 (Fiesta Nora)

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

Informația te privește!

HWEOPATIE SI A CW P’ID MCTWÂ

FARMACIA TACOMI 
Situată in Deva, Aleea Transilvaniei, 

bl. 7, parter. 
:ERA: Tot: 211.949

ia de *• vitamino produse
te '■ produse pentru copii

tehnico-medicale «r produse 
r ceaiuri cosmetice

â

i
Ol

Eliberează retete in regim 
compensat și gratuit!
Orar. Lunl-Vlnarl 00-21

Sâmbătă 09-14
Duminică 09-11

FARMACIA TACOMI

Dr. z. Schrrucftubstetncă-ginecologie

Chirurgie plastică șl reparatorie Dr. Paula Lucutescu

Dr. CHSfan Toma 

psiholog Anca Mihalcea

rt tatef. 231931.

MB-1
* Br. Delia Blendea

P hnwwfa PROS
„durere de cap"...

Iarna își Intră în drepturi, fie că vrem, fie că nu vrem. Acest lucru înseamnă că, 
de acum încolo, ne vom confrunta nu doar cu frigul, răceala și zăpada ci și cu 
răcelile și neplăcerile inerente anotimpului rece. Nu disperați! Cel mal bine este 
să cunoașteți riscurile la care vă expuneți și să evitați anumite lucruri care vă 
pot îmbolnăvi cât ai zice.., iarna!
Mai bine de 100 de virusuri pot cauza apariția răcelii, cea mai frecventă boală de 
care suferă omul, astfel încât prea puține persoane reușesc să scape de această 
neplăcere doar prin evitarea opunerii la unul dintre aceste virusuri.
Cele mal bune modalități de a trata o raceală sunt: să luați un calmant ușor, dacă 
durerile de mușchi și de oase sunt ceva mai puternice, să evitați activitatea 
inutilă, să vă odihniți cât mai mult posibil și să beți foarte multe lichide, în special 
sucuri de fructe naturale, cunoscute pentru aportul lor de vitamine. Remediile 
pentru tuse și răceală sunt foarte bune și pot ameliora durerile, în cazul în care 
boak i s-a instalai deja, dâr nu pot preveni, vindeca Sau chiar scurta „parcursul" 
răcelii.

asemenea, evffâți contactul direct cu persoanele care manifestă deja simp- 
tomele bolii și spălați-vă mâinile frecvent.

tAVUAMKA!| 10 ANI DE EXPERIENȚA LA Dl

Situată pe Str.Unirii, nr.5, Orăștie oferă 
produse specifice farmaciilor umane, precum și: 
- ceaiuri, vitamine, suplimente nutritive, produse 

pentru copii.
Farmacia eliberează rețete în regim gratuit și 
compensat. Programul "inimi pentru inimi

Orar: Luni-Vineri 08.00-20.00
Sâmbătă 08.00-14.00
Duminică 09.00-12.00

Relații la 
telefonul 
241505.

SĂNĂTATEA E PE PRIMUL LOC!

T

Situatl ne Str. N. Bălcescu nr.l MMMtMf* 
U (în Policlinica cu plată).

. vâ oferă toatâ gama dc medicamente.
• - produse naturiste

;ceaiuri ■ • - ‘ ;
-produse tehnied-med reale

’-toată gama ae vitamine- *. ■
■produse cosmetice ’ 1
-produse pentru copil
Eliberează rețete in regim grStuit și compensat.
Orar: tuni-Vineri? 07 30-20.00. > - ' . 4 -

. Sâmbătă :08.00-.16.00 -
Relații la telefonul: 717.194 • ,, |

•-V . . 

I

i

ti Situată pe str. M.Eminescu, bl. 1

(lângă fosta piață a rușilor).
Vă oferă toată gama de medicamente.

- vitamine și minerale - suplimente nutritive - produse naturiste - 
ceaiuri - produse pentru copii - produse cosmetice 

Eliberează rețete în regim gratuit și compensat. 
Orar Luni-Vineri: 08.00-21.00

Sâmbătă :09.00-15.00

Duminică: 09.00-14.00 
Relații la telefonul: 219749

Programul "inimi pentru inimi"

HYGEIA DAVA - farmacia pentru sănătatea tal

rsi 
TT 
00
fM
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• zona Decebal, dec., 60 mp, balcon mare, etaj 2, 
fără modificări, parchet, contorizări, ocupabil 
imediat (liber), preț 112.000 lei, ușor neg., tel 
07ZO-251498,232808. (Fiesta Nora)
• Deva, Sir. 22 Decembrie, et. 6, decomandate, 
preț 1.100.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, uhiaceulial, semidecomandate, etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz, contorizări, preț 
950.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• zonă bună, nu contează starea, de preferat eb 
intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ivgent, Deva, zonă bună. Plata imediat. Tel. 
215212. (Prima-lnvest)
• zona: Ion Creangă, I.L.Caragiale, I.Maniu, par
ter, vedere la stradă, cu/fără amenajări, se oferă 
preț bun cu plata pe loc chiar azi, urgent! Nu 
ezita, tel. 0723-251498, 0745-302200. (Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, contorizări, 2 balcoane, 2 
focuri, 98 mp, vedere în 2 părți, fără îmbunătățiri 
majore, etaj 1, preț 1320 mid. lei, negociabil. Tel. 
228615.
• decomamtate, contorizări, parchet, gresie, 
faianță, apometre, modificat, ne/mobilat, preț 
900 ron, negociabil. Tel. 0722/493526.
• Deva, etaj 2, 2 băi, un balcon, contorizări, 
parchet faianță, lavabil alb. Tel. 0724/363700.
• Deva, zona Dacia, etaj intermediar, bloc 

, decent centrală termică nouă, preț 830 milioane 
lei, negociabil, ocupabil imediat Tel. 
0721/815781.
• Deva, zona Dorobanți, etaj 2,2 băi, un balcon, 
contorizări, parchet faianță, lavabil alb. Tel. 
0724/363700.
• parter, Deva, Al. Neptun, pentru sediu firmă, 
lângă birou notarial, preț 69.000 euro. Tel. 218399, 
0722/492030.
• 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 Betaniâ)

• foarte regent et 3, zona Minerului, Cu centrală 
termică în garanție, parchet laminat gresie, 
faianță, ocupabil în timp scurt, preț 77.000 RON, 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Micul Dallas, de lux, et. 2, cu garaj și 
boxă, suprafață mare, baie superamenajată (că 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg-, tel. 0745/253662. (Evrika) ;
■ zona L Creangă, et 3, superamenajat și finisat, 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră, 
preț 64.000 euro, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona G. Enescu, et. 1,98 mp, bine împărțit, 
dec, hol mare central, gaz 2 focuri, parchet fără 
amenajări de ultimă oră, preț 1,29 mid, heg, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• zona ZanAesai, et. 1, bloc de cărămidă, 
centrală termică, gresie, faianță, ocupabil 
imediat Preț: 129.000 RON. tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• zona Dada, semidecomandate, parter, st 45 
mp, parchet repartitoare, interfon la scară, bine 
întreținut preț 800 milioane lei, negociabil. Tel. 
235208,0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zonă centrală, modificat din 4 camere, 
centrali termică, termopane, living, bucătărie 
modificată foarte bine amenajat etaj interme
diar, preț 62.000 euro. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000 SRL)
• semidecomandate, bucătărie, baie, balcon, 
contorizări, zona Gojdu, preț 113.000 ron. Tel. 
0741/154401,227542, seara (Garant Consulting)

• Gojdu, etaj intermediar, semidecomandate, 
preț 115.000 ron. Tel. 221712, 0724/305661. 
(Garant Consulting)

• 3 cam, dec., zona Magazinul Tineretului, etaj 
intermediar, parchet inclusiv în hol, vedere 
deosebită, balcon 21 m, bine întreținut, 2 băi. 
Preț 42.000 euro. Tel. 211075, 0726/130557, 
0740/232043. (Mondial Casa)
• zona Dorobanți, bloc nou, etaj 3, dec., 98 mp, 
centrală termică parchet, 2 băi, 2 balcoane, ușă 
nouă vedere în 2 părți, foarte urgent. Preț 
142.000 lei neg;, tel. 0723-251498,232 809. (Fiesta 
Nora)
• zona Gojdu, etaj 2, bloc de cărămidă, fără 
modificări, contorizări apă gaz, repartitoare de 
căldură balcon mare închis, bine întreținut, 
vedere în 2 părți, preț 118.000 lei, tel. 0723-251498, 
232808. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, balcon mare închis, centrală 
termică parchet bine întreținut în camere și 
holuri, gresie, faianță bucătărie modificata, 
ocupabil imediat, preț 135.000 lei, tel. 0745- 
302200,232808 (Fiesta Nora)
• zonă ceniială ■ Piață 2 balcoane, etaj inter
mediar, dec., parchet, vedere în 2 părți, aparta
ment tip standard fără modificări, ocupabil 
imediat, preț 38.000 euro neg., tel. 0723-251498, 
232808 (Fiesta Nora)
• 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, suprafața'foarte mare, loc de parcare 
concesionat, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)

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

Vând ap. 4 camere (07)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, contorizări, 
repartitoare, 90 mp, etaj 1, Deva, str. Zamfirescu, 
preț 1,5 mid. lei, negociabil. Tel. 0747/490290.

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630,233.170, 233.130 
Fax: 224.550, 
www.simal.ro, simal@smart.ro 

Mobilier de apartament, 
—— Mobilier de birou, 
uși PORTA ------- -------------
—— Tapițerii, Camere de 

tineret
(35284)

• Deva, 2 băi, balcon mare, 100 mp, amenajat 
ireproșabil, centrală etaj intermediar. Tel. 
0720/670305.
• Deva, zona pieței centrale, centrală termică 
parchet, lavabil, interfon, ocupabil imediat. Tel. 
233473,0723/712388
• foarte urgent, decomandate, etaj 1,2 băi, 2 
balcoane, centrală termică 112 mp, bloc 
cărămidă fără intermediari. Tel. 0788/497895, 
228775.
• urgent, zonă centrală, decomandate, etaj 2, 
parchet, 2 băi,.2 balcoane, 102 mp, preț 1,6 mid. 
lei. Tel. 0726/710903.
• ocazie! Urgent, et. 1, Zona Zamfirescu, deco
mandate, hol central, contorizări, 2 băi, 2 
balcoane, bine întreținut, ocupabil în 7 zile, st 95 
mp. Preț 155.000 RON. Tel. 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zonă centrală, st 100 mp, decomandate, etaj 
intermediar, centrală termică 2 băi, balcon, 
parchet în camere, ușă nouă bloc din cărămidă 
garaj Sub bloc, preț 75.000 euro. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• zonă bună, decomandate, st 90 mp, 2 băi, 2 
balcoane, 2 boxe, contorizări, fără îmbunătățiri, 
etaj intermediar, preț 1350 mid. Lei. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• bucătărie ■ faianță, gresie, 2 băi - faianță 
gresie, centrală termică ocupabil imediat, zona 
Gojdu, preț 150.000 ron, negociabil. Tel. 
0741/154401,227542, seara (Garant Consulting)
• Dera, ultracentral, 2 băi, 3 balcoane închise și 
încălzite, termopan integral, C.T., parchet stejar, 
mobilă bucătărie, interfon, etaj 8 din 8 lift, 
hidroizolație nouă Preț 60.000 euro, neg. Tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)

Vând case, vile (13)
• 2 camere, hol, bucătărie, baie, apă gaz, 
canalizare, 500 mp, Deva zonă ultracentrală 
preț 80.000 euro, negociabil. Tel. 0727/043786.
• 3 camere, bucătărie, baie, garaj, curte, grădină 
760 mp, preț 43 mid. lei, negociabil. Tel, 
0740/210780.
• 4 camere, bucătărie, 2 băi, centrală termică 
toate facilitățile, 2 garaje, st 500 mp, preț 5 mid. 
lei, negociabil Jel. 0740/210780.
• 4 camere, bucătărie, baie, încălzire centrală 
garaj, 300 mp, preț 3 mid. lei, negociabil. Tel. 
0740/210780.
• Deva, zonă centrală casă curte și grădină 500 
mp, ideala și pentru afaceri, preț negociabil. Tel. 
0721/978548
• Deva, zonă centrală casă curte, grădină 500 
mp, ideală și pentru afaceri, preț negociabil. Tel. 
0721/978548.
• urgent, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
laminat, centrală curte, grădină Simeriă zonă 
bună preț 1,200 mid. lei; Tel. 0721/446708, 
0720/505771.
• In Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• zonă centrală, 2 camere, bucătărie, hol, baie, 
gresie, faianță centrală termică tavane false, 
spoturi, sc 80 mp, st 453 mp, garaj, grădină 
curte, anexe, preț 2,600 mid. lei. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• zonă centrală, P+l, 4 camere, 3 băi, 2 garaje, 
scară interioară gresie, faianță centrală 
termică grădină curte, st 350 mp, renovată 1a 
Cheie, preț 4 rilld. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000 SRL)
• to zona Casei de Cultură 3 camere, hol, baie, 
bucătărie, curte, garaj, grădină construcție 1970, 
solidă cu planșeu, suportă extindere,sc 146 mp, 
st 535 mp, preț 115.000 euro, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)

• In zona Călugăreni, construcție D+P, cu 2 
camere, bucătărie, baie, hol, pe nivel, parchet, 
gresie, faianță centrală termică curte, st 320 
mp, preț 120.000 euro, neg. Tel. 206003,230324. 
(Ag. Mimason)
• In zona Judecătoriei, construcție bună dar 
modestă o cameră hol, baie, bucătărie, garaj 
foarte mare care poate fi transformat în camere, 
curte, gaz, apă canalizare, preț 1,6 mid. lei, ușor 
neg. Tel. 206003,230324. (Ag. Mimason)
• In zonă centrală 2 camere, hol, baie, 
bucătărie, curte, grădină st 500 mp, pretabil 
firmă preț 78000 euro, neg. Tel. 206003,230324. 
(Ag. Mimason)
• Deva, zona Ceangăi, 3 camere, baie, bucătărie, 
apă gaz, canalizare, grădină și curte, st 600 mp. 
Preț: 2,1 mid. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest) .
• Simeria, casă 2 camere, bucătărie, baie cu 
gresie, faianță duș, toate noi, parchet lamelar, 
sobe de teracotă curte 600 mp, zona gării, preț 
100.000 ron, ocupabilă imediat. Tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)
• casă de vacanță zonă pitorească la 20 km de 
Deva, fundație de piatră construcție din lemn, 
P+M, teren st. 5000 mp. Preț: 10500 euro. Tele
foane 211075,0747-779751,0726/130557.  (Mondial 
Casa)
• casă bătrânească în Deva, zona Al. Vlaicu, 
teren st. 750 mp. Toate facilitățile. Preț: 53.000 
euro. Tel. 211075, 0726/130557, 0740/232043. 
(Mondial Casa)

Cumpăr casă (14)
• urgent casă cu grădină Deva sau Simeria. 
Plata imediat Tel: 215212. (Prima-lnvest)

Vând case la țară (17)
• 3 camere, fântână pomi, 24 ari grădină preț 
negociabil, Chimindia, nr. 16. Tel. 0726/074084.
• 3 camere, hol, cămară beci, curte mare, 
dependințe 2 camere, în comuna Dobra, sat 
Făgețel, la 2 km de la șosea. Tel. 0724/065448.
• urgent, casă locuibilă 2 camere, hol, bucă
tărie, terasă teren 800 mp, fântână posibilități 
gaz, apă curentă preț 680 milioane lei, nego
ciabil, sat Sântandrei. Tel. 236655,0742/218376, 
0252/392629.
• vând casă cu grădină și anexe gospodărești 
în Pricaz, str. Principală nr. 151. Tel. 211670.

• casă 2 corpuri, la 18 km de Deva, teren st 
10.900 mp, 3 camere + hol, în primul corp, garaj, 
corpul 2 cu living, bucătărie, 2 băi, centrală 
termică pe lemne, anexe, totul superb, zonă 
pitorească preț 170.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/577366. (Casa Betania)
• casă 2 camere, garaj, curte, grădină st 2100 
mp, gaz 2 focuri, apă canalizare, Băcia, preț 
110.000 ron, neg. tel. 223400, 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)

Filiala BRADMIN S.A. Brad 
organizează licitație în dala de 23.12.2005 pentru vânzarea 
unor mijloace fixe (utilaje, mașini unelte) și materiale.
Licitația va avea loc la sediul unității în fiecare zi de vineri 
până la epuizarea stocului.
Relații suplimentare se obțin de la Comp. Mecano-Energetic, 
telefon 0254-612800, inferior 140,141. (359221

SC A&B-EXPERT INSOLVENȚA SRL 
Hunedoara, societate de reorganizări și lichidări judiciare, notifică 
toți creditorii că SC FIONA SERVCOM IMPEX SRL cu sediul în 
Hunedoara, str. Batiz, nr. 2/50 se află iî dizolvare de drept, 
conform Legii 359/2004, cu modificările ulterioare. A fost numită 
lichidator SC A&B EXPERT INSOLVENȚA SRL Hunedoara, prin 
încheierea 6724/12.10.2005 pronunțată de Tribunalul Hunedoara în 
dosarul 57184/2005, iar termenul pentru depunerea declarațiilor 
de creanță s-a stabilit la 15.12.2005. (35942)

• Mintia, 2 camere, bucătărie, baie, instant, sobe 
de teracotă faianță gresie, parchet laminat, 
teren 1700 mp, preț 150.000 RON, tel. 
0741/154.401,227542, seara. (Garant Consulting)
• Butzesti, casă 4 camere, bucătărie plus 4 
camere la demisol, sobe de teracotă pe lemne, 
sc 147 mp, curte 300 mp, grădină cu pomi fruc
tiferi 2200 mp, apă curentă preț 28000 euro. Tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)

• MlhăilenL Jud. Hunedoara, st 1300 mp 
(teren+casă), utilități în zonă ideal pentru casă 
de vacanță Preț 9500 euro, neg. Tel. 0746-225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)

Vând garsoniere (19)
• decomandate, Deva, zona Mărăști, gresie, 
faianță parchet, balcon închis, apometre, preț 
630 milioane lei, negociabil. Tel. 0742/013096.
• Deva, zona Dacia, instalații sanitare noi, 
contorizări, repartitoare, gresie, faianță lavabil, 
preț 385 milioane lei, negociabil. Tel. 
0724/779543,0726/551751.
• urgent, decomandate, etaj 1, Al. Viitorului, 
Gojdu, standard, ocupabilă preț 500 milioane lei. 
Tel. 0745/582117.

• vând garsonieră Deva, zona Dorobanți, etaj 3, 
preț 30.000 euro, negociabil, ocupabilă imediat 
Tel. 224200.
• etaj intermediar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 1, dec., balcon închis, contorizări, vedere 
la stradă Zamfirescu, preț 75.000 ron, tel. 223400, 
0740/914688 0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 2, dec., gresie, faianță apometre, Dacia, 
Deva, preț 58000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• 2 but, zona 22 Decembrie, suprafață mare, et.
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupabile imediat 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)
• ofertai pt vânzare, în Deva, în zone șl la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• zona Dorobanți etaj intermediar, decoman
date, 47 mp, 2 balcoane, gresie, faianță totul 
contorizat, preț 860 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zona Gojdu, etaj intermediar, 47 mp, deco
mandate, parchet bine întreținută preț 850 
milioane lei.) Tel. 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000 SRL)
• zona Eminescu, etaj intermediar, balcon 
închis, apometre, gaz contorizat, bine 
întreținută preț 550 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/985256.(Rocan 3000 SRL)
• modficată modem, contorizări, balcon, zona 
Miorița. Preț: 73.000 Ron, neg. Tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• decomandate, contorizări; etaj intermediar, 
zona Dacia. Preț: 45.000 Ron. Tel. 0740/126029.

• urgent, garsonieră cu balcon, parchet, 
contorizări. Deva. Preț: 50.000 Ron, neg. Tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• decomandate, Deva, zonă centrală et 2, 
balcon, parchet, contorizări, st 30 mp. Preț: 
70.000 Ron. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• confort 1, dec., suprafață de peste 35 mp, 
contorizări, b-dul Decebal, bl. 15, ocupabilă 
imediat, preț 22.500 euro, tel. 0741/154.401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• conf. 1, 1 cam., buc., baie, balcon, zona 
Zamfirescu, preț 62.000 Ron, neg., tel. 
0741/154A01,227542, seara. (Garant Consulting)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, 
balcon închis, contorizări, ocupabilă imediat 
Deva, b-dul Decebal,- preț 22.500 euro. Tel. 
0741/154401,227542, seara. (Garant Consulting)

• Gojdu, parter, cameră baie, hol, bine 
întreținută contorizări, preț 45.000 ron, nego
ciabil. Tel. 221712, 0724/305661. (Garant 

Consulting)
• zona Udo, etaj intermediar, deci, fără 
modificări, parchet gresie, faianță vedere spre 
cetate, preț 75.000 lei, tel. 0745-302200, 232808. 
(Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, 40 mp, etaj 1, parchet, 
gresie, faianță ușă metal nouă apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, bine întreținută preț 78.000 
lei sau schimb cu apartament 2 camere zona 
Gojdu, • piață centrat se oferă diferență, tel. 
0723-251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Mârâștiu Nou, dec., balcon închis, 
parchet, gresie, faianță ocupabilă imediat, preț 
63.000 lei, tel. 0723-251498,232808 (Fiesta Nora)

Cumpăr garsoniere (20)
• to zonă liniștită de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata imediat. Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ugent, zona Decebal, exclus ultimul etaj. Ofer 
80.000 Ron. Tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

Vând terenuri (21)
• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
0254/211124.
• 2300 mp teren intravilan în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement, case vacanță Tel. 227242.
• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• 7000 mp la 15 km de Deva, ideal pentru 
construcție casă de vacanță drum acces, 
curent, zonă deosebită preț 4000 euro. Tel. 
0723/690948
• baltă populată cu pește, diferite specii, apă 
curgătoare, 2000 mp, teren aferent 3000 mp, 
pescuit sportiv, zonă deosebită preț 10.000 euro. 
Tel. 0723/690946.
• Intravilan pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poarta. 
Tel. 0746/029058 220269.
• intravilan ți construcție, curent trifazic, 1900 
mp, Orăștie, Str. 9 Mai, preț convenabil. Tel. 
0742/074701.
• intravilan, 3600 mp, în Băcia, toate facilitățile, 
apă canalizare, gaz, curent, preț 5 euro mp, iară 
intermediari. Tel. 0724/388452.
• intravilan, Bălata. fs 20 m, teren foarte drept, 
pentru construcție, facilități curent, gaz, 5000 
mp, preț 15.000 euro. Tel. 0723/690946.
> unu , pădure de foioase, 78 ari, în Hărău, 
acte in regulă preț 2,5 ron mp. Tel. 220607.
• urgent, Simeria, intravilan 1167 mp, fs 30 m, 
preț 6,5 euro mp. Tel. 0721/446708,0720/505771.

• loc de casă 1000 mp, fs la 2 străzi, facilități în 
vecinătate, posibilități parcelare ■ 2 parcele, preț 
25 euro mp. Tel. 0721/815781.
• loc de casă Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, apă 
gaz, curent, loc drept, zonă liniștită parcelabil, 
preț 10 euro mp. Tel. 0723/005657.
• intravilan, 4600 mp, CF, în Tâmpa, la 14 km de 
Deva, șosea asfaltată conducte de apă, gaz, 
canalizare la poartă construcții demolabile din 
cărămidă posibilități parcelare și racordare la 
calea ferată Simeria - Petroșani, 0729/055585, 
0747/490353.
• intravilan, intersecția Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 

ness)
• zona Simeria, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
• intravilan, Zăvoi, 3500 mp, 2 fronturi stradale, 
fs 70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070106, 0726/195925. (Imob 
Eurobusiness)
• zona Dada, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• intravilan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
• intravilan, In zonă industrială st 7860 mp, front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trafo la 150 metri, apă curentă în spatele 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg., tel. 
223400,0740/914688 0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, In Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228 0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, la DN7, în zonă industrială st 
150.000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces 
din 2 părți, zona Sîntandrei, preț 12 eurd/mp. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688  (Casa Betania)
• 140 parcele, din care vândute sunt 80, în zonă 
rezidențială cu suprafețe de 480-680 mp, Deva, 
preț 16-19 euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (Casa Betania)
• intravilan, ta zona de locuințe Zăvoi, st 1.000 
mp, front stradal 18 m, toate facilitățile. Preț 32 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(Casa Betania)
• intravian, la DN 7, Sîntandrei, st 3315 mp, front 
stradal 18 m, toate utilitățile, preț 31 euro/mp, 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228 (Casa 
Betania)
• 2 parcele cu st 646 mp fiecare, în zona M. 
Sadoveanu (Zăvoi), gaz metan și curent electric 
în zonă preț 37 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)

• intravilan, în zonă industrială (zona Macon), 
st 4280 mp, front stradal 30 m, toate facilitățile, 
preț 11 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
• intravilan, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228. (Casa Betania)
• intravilan, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• totravian la DN 7, în zonă industrială la ieșirea 
din Deva spre Simeria, șt 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg, tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, la DN7, Deva, st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• intravilan șt 605,9 mp, front stradal 22 m, PUZ 
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială 
preț 18 euro/mp, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• ta 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)
• zona Sântuhalm, st 85.000 mp, fs 200 ml, acces 
din 2 părți, utilitățile sunt în apropiere, la DN 7, 
ideal pentru construcții case, preț 25 euro mp. 
Tel. 235208 0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
• zonă bună, intravilan, st 5100 x 3, apă gaz, 
curent, canalizare pe teren, fs 75 ml, acces auto, 
ideal pentru construcții case, panoramă extra
ordinară preț 33 euro mp. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• zonă bună intravilan, st 22.000 mp, fs 100 ml, 
acces auto, utilitățile sunt în apropiere la DN 7, 
preț 20 euro mp. Tel. 235208 0724/620358. (Rocan 
3000 SRL)
• pe DN7, intravilan, 15.950 mp, cu fc 80 m, zona 
fabrica de biciclete, preț 25 euro mp. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• zona N. Grigorescu, loc de casă cu o 
construcție modestă 810 mp, fs 15 m, gaz, apă 
canalizare pe teren, preț 30.000 euro, neg. Tel. 
0745/159573. (Ag. Mimason)
• ta Bălaia, extravilan, 1200 mp, fs 7- 8 m, 
pretabil stupărie, preț 150 milioane lei, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• ta zona Vulcan, 600 mp, PUZ aprobat, zonă 
rezidențială fs 20 m, preț 19 euro mp. Tel. 206003. 
(Ag. Mimason)
• la șosea, cu loc de casă toate facilitățile. Preț: 
15.000 euro, neg. Tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• intravilan zona Zăvoi, st. 600 mp., fs. 40 m, 
ideal construcție casă toate facilitățile. Preț: 40 
euro/mp.Tel: 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• intravilan, zona vis-a-vis de Petrom, 
Sîntuhalm, st 2250 mp, apă gaz, curent, 2 
drumuri de acces. Preț: 9 euro/mp. Tel: 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• intravilan, Zăvoi, Sadoveanu, st 1500 mp, fs 13 
m, acces auto, gaz, apă curent ideal construcție 
casă Preț: 35 euro/mp, neg. Tel: 211075; 
0740/232043; 0726/130557. (Mondial Casa)
• intravilan, zona Almașu Sec, st 2200 mp, fs 30 
m, curent apă gaz în apropiere. Preț: 4 euro/mp. 
Tel: 211075,0745/666447,0726/130557. (Mondial 
Casa)

Cumpăr terenuri (22)

• extravilan, arabil, minim 5 ha, maximum 
50 km de Deva și intravilan, exclus peste 
linie, cu toate facilitățile, ofer prețul pieței. 
TeL 0724/392853,0744/543238 0254/225491

• RapoH, împrejurimi, cu apă curentă curent 
electric, eventual gaz metan, acces la șosea, 
minimum 5000 mp. Tel. 0720/400446.

• urgent intravfian, la șoseă în Deva. Plata 
imediat Tel. 215212. (Prima-lnvest)
• teren intravilan pe DN7, Sântuhalm. Ofer 
■prețul pieței. Tel. 211075, 0747/779751, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• se caută urgent teren la DN 7, între Deva - 
Zam, suprafață minim 10.000 mp, cu deschidere 
mare la DN, minnim 60 m, pt parcare, se oferă' 
prețul pieței, tel. 0723-251498 232808 (Fiesta 
Nora)
• extravilan, arabil, oriunde în județul Hune
doara sau în România, cu suprafața minimă de 
10 hl tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• extravilan, situat între Deva și Hunedoara, st 
între 2000 și 4000 mp, ofer țirețul pieței, tel. 0746- 

225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

• ampăr teren 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 Majestic)

Vând spații comerciale (25)
• parter, decomandate, pentru birouri sau cabi
nete, centrală termică amenajat fără asociație 
de locatari, vedere în 2 părți, scurgere separată 
zona gării, Deva. TeL 220211,217888.
• hală pe DN 7, Deva, 720 mp, construcție nouă 
cu terenul aferent de 1600 mp, fc 24 m, toate 
utilitățile, acces la DN7, preț neg., tel. 
0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusiness)
• zona L Creangă 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg., tel. 0741/070106,0726/195925. 
(Imob Eurobusiness)
• zona 1 Decembrie, st 117 mp, 3 grupuri 
sanitare amenajate, scară interioară gresie, 
faianță termopane, centrală termică acces din 
două părți, tavane false, spoturi, bine amenajat 
preț vânzare 250.000 euro sau preț de închiriere 
15 euro mp plus tva. Tel. 235208 0724/620358. 
(Rocan 3000 SRL)
• zona 22 Decembrie, st 210 mp, termopane, aer 
condiționat grup sanitar, tavane false, acces din 
două părți, vad foarte bun, preț vânzare 250.000 
euro fix. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000 
SRL)
• zona Sala Sporturilor, 30 mp, amenajat, 
convertor, liber, preț 650 milioane lei, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• zona PoBia Județ, 35 mp, amenajat 
funcționabil de 10 ani, vad foarte bun, preț 38000 
euro, neg. Tel. 0745/640725. < Ag. Mimason) ■

Vând alte imobile (27)
• hală șoproane, apă curentă 380 kw, teren 
aferent 2060 mp, sat Lâpușnic, fostul Agromec, 
comuna Dobra. TeL 0722/211359.

Imobile chirii (29)
• tacMriez apartament 3 camere ultracentral, în 
bloc cu Asirom, contorizări, termopan, nemo
bilat termen lung, preț 150 euro/lună Tel. 
0722/545715.,
• tachkfez urgent zona spitalului, p cameră la 
curte, intrare separată unei persoane încadrate 
în muncă sau pentru depozit plata anticipat pe 
2 luni. Tel. 0254/225067,0724/451762.
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere 
Deva, zonă centrală complet mobilat 
contorizări, preț 130 euro/lună Tel. 0726/710903.

• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
mobilat utfiat centrafă termică tv, etaj 2. zona 
Astoria, preț lOOeuro/Iunar. Tel. 0721/385256.
• ofer petnru închiriere garsonieră și aparta
mente 2 ■ 3 camere, preț 60 • 150 euro/lună TeL 
0721/815781,
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
zona Casei de Cultură mobilat și utilat preț 130 
euro/lună Tel. 0745/253413.
• ofer spre închiriere apartament ultracentral, 
2 camere, centrală termică totul contorizat, 
spațiu comercial amenajat Dacia, vad bun, preț 
150 euro, fiecare. Tel. 211048
• ofer spre închiriere casă zonă ultracentrală 2 
camere, bucătărie, hol central, baie și cămară 
centrală termică totul contorizat preț 300 euro, 
negociabil. Tel. 215244.
• ofer spic închiriere garsonieră In Deva, zona 
Ștrand, utilată mobilată preț 60 euro/lună 
negociabil. Tel. 0740/956234.
• ofer spre închiriere spațiu 20 mp, parter, zona 
autogară pretabil pentru birouri. Tel. 
0722/361877,0254/230292.
• P+l,4camere, scară interioară living 45 mp, 2 
băi, centrală termică, pivniță garaj, piscină 
curte, grădină zona telecabină, ideal locuință 
sediu, acceptăm colaborare. Tel. 249047, 
0721/192684.
• ofer spațiu comercial, zona Dacia, 55 mp, 
amenajat, preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Creangă preț 15- 
20 euro/mp, neg., tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta, toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobusiness)
• ofer vilă supermobilată cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt. cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

ANUNȚ
INSTITUȚIA PREFECTULUI - Județul Hunedoara 
cu sediul în municipiul Deva, Str. 1 Decembrie, nr. 28, cod fiscal 4374296, tel. 0254- 

211850,0254-211851, organizează achiziție publică prin cerere de ofertă pentru 
încheierea contractului de furnizare a următoarelor produse:

— Centrală telefpnlcă digitală cod CPSA - 3220.20 - 2 buc.
— Sistem control acces pe bază de cartelă cod CPSA - 3002.13-1 buc.
— Aparate de fotocopiere cod CPSA-3001.21 -2 buc. 

Sisteme de calcul - PC cod CPSA 3002.14 - 6 buc.
Documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei se obține gratuit de la secre
tariatul Instituției Prefectului - Județul Hunedoara.
Ofertele se vortransmite/depune la secretariatul instituției, până la data de 16.12.2005, 
ora 16.
Achizițiile se vor efectua în conformitate cu prevederile OUG 60/2001 privind achizițiile 
publice, cu modificările și completările ulterioare șl ale HG 461/2001 pentru aprobarea 
normelor de aplicare a OUG 60/2001, cu modificările și completările ulterioare. 
Informații suplimentare obțineți la tel. nr. 211850 - int 1 IO, 113. (35961)

• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)mobilat pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• se oferă garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva, 
(ne)mobilat, prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• apartament 3 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat, mobilat 
modem și utilat cu aragaz, frigider, tv color nou, 
situat în spatele pieței centrale, preț 220 
euro/lună tel. 223400,0721/436384,0742/005228 
(Casa Betania)
• zona Mărăști, garsonieră etaj intermediar, 
termopane, cu îmbunătățiri, contorizări, 
mobilată ocupabilă imediat, preț 100 euro/lună 
Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
• Hală pentru depozitare, zona M. Eminescu 
(fosta fabrică de mobilă), st 120 mp, apă 
trifazic, înălțime 4,80 m, acces Tir, parcare, preț 5 w- 
euro mp plus tva, negociabil. Tel. 235208, . 
0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
• ta cartier Dacia, 25 mp, amenajat frumos, 
gresie integral, contorizări, pretabil cabinet 
internet, birouri, ocupabil dini decembrie 2005, 
preț 150 euro/lună TeL 0745/640725. (Ag. 
Mimason)
• pe DN 7, cu acces direct, 70 mp, gresie, grup 
sanitar, centrală termică termopan, pretabil 
cabinet sediu, depozit, preț 450 euro/lună neg. 
TeL 0745/640725. (Ag. Mimason)
• ta zona Liliacului, 50 mp, pretabil depozit 
căldură apă trifazic, preț 150 euro/lună Tel. 

0745/164633. (Ag. Mimason)
• camera frigorifică, 20 mp, cu spații de acces, 
spațiu tampon, spațiu total 90 mp, preț 4 euro 
mp. Tel. 0740/173103. (Ag. Mimason)
• pentru pretențioși apartament 3 camere, dec., 
cu garaj sub bloc, in Deva, Cuza Vodă preț 450 
euro, neg. Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)
• Închiriez ta regim hotelier camere în vilă 
saună mic dejun indus. Preț: 200 Ron/zi. (Prima- 
lnvest)
• închiriez sp. comercial, st 75 mp, zonă bună 
Preț: 250 euro. Tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• închiriez casă mobilată Deva, centrală 
termică Preț: 300 euro/lună taxe incluse. Tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• închiriez garsoniera, complet mobilată și 
contorizată în Deva. Preț: 90 euro/lună Tel. 
0721/055313. (Prima-lnvest)

• închiriez garsonieră mobilată contorizări, 
aragaz, frigider, zonă excelentă Deva. Preț: 90 
euro. Tel. 0740-126029. (Prima-lnvest)
• închiriez ta regim hotelier cameră mobilată 
Deva, cu baie și Tv, centrală termică Preț: 70 
Ron/zi. Tel: 0722/564004. (Prima-lnvest)
• garsoniera, zona 22 Decembrie, et. interme
diar, modernizări, mobilă și utilități modeme, 
preț 100 euro/lună tel. 0740/013.971. (Garant 
Consulting)
• garsonieră, ta zona piața centrală mobilată 
utilități noi, preț 100 euro/lună Tel. 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• apartament 2 camere, nemobilat, zona piața 
centrală contorizări, preț 100 euro/lună Tel. 
0740/013971. (Garant Consulting)
• apartament 3 camere, nemobilat, zona Liliac
ului, centrală termică preț 150 euro/lună Tel. 
0740/013971. (Garant Consulting)
• apartament 3 camere, mobilat, utilat modem, 
centrală termică zona Mărăști, preț 250 
euro/lună Tel. 0740/013971. (Garant Consulting)

• apartament 4 camere, zona Liliacului, nemo
bilat, etaj intermediar, contorizări, preț 200 
euro/lună Tel. 0740/013971. (Garant Consulting)

• apartament 4 camere, zona Dorobanți, 
mobilat și utilat modem, centrală termică preț
350 euro/lună Tel. 0740/013971. (Garant 
Consulting)
• garsoniere, zona Dorobanți și Kogălniceanu, 
mobilate, utilate, dec., etaj 2. Preț 100 euro. Tel 
211075, 0726/130557, 0747/779751. (Mondial 
Casa)
• garsoniera, zona Eminescu. mobilată utilată 
contorizări, etaj intermediar. Preț 100 euro. Tel. 
211075, 0745/666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• ap. 2 cam., mobilat, utilat, zona Gojdu, etaj 2, 
contorizări. Preț 100 euro. Tel. 211075, 
0726/130557,0745/666447. (Mondial Casa)
• apartament 2 camere semimobilat, aragaz, 
frigider, contorizări, etaj 1, zona licee, pe termen 
lung, preț: 80 euro/lună tel. 0723-251498 0745- 
302200. (Fiesta Nora)

• apartament 2 camere, zona Decebal, etaj 2. 
dec., vedere la bulevard, centrală termică 
recent amenajat, parchet gresie, faianță 
aragaz, frigider, ideal pt. locuit, sediu firmă 
birouri, preț 250 euro/lună neg., pe termen lung, 
tel. 0723-251498 232808 (Fiesta Nora)

Autu românești (36)

• vând Dada 1310, af 1986, rt iulie 2006,5 trepte, 
preț 800 euro, negociabil. Relații Fizeș, nr. 56, 
comuna Băița, tel. 0727/374838
• vând Dada break, XI.1996, vișiniu metalizat 
CV, 5 trepte, radiocasetofon, bine întreținută 
RAR 2007, preț 6800 ron, negociabil. Tel. 

0745/253662.

Auto străine (37)
• vând Audi 80 B3, af 1990, cauciucuri noi, 
impecabil, jenți Mg, alb și 2 anvelope iarnă preț 
4500 euro, negociabil. Tel. 0788/183309.

Ang^ează tteăiosa pentru ma
gazin de bdA și aiwk copii, 
deschis In îndoia Complexului 
Comercial TRIDENT
Infamei st^lfateaiae la tei./îax 

MHrâlMH (MM

RECLAME
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• vând Renault 21, at 1987, VT 2007, închidere 
centralizată, geamuri electrice, preț 6500 ron. 
Tel. 226209,0745/639022.

• vând Renau* Safrane 2,1 TO, at 1994, central, 
geamuri și oglinzi electrice, jenți al 15", cass, 
boxe, nr. Franța, preț 2300 euro. Tel. 0723/227569.

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

Comemorări (76) Decese (75)

Microbuze. Dube (38)
• ofer spre închiriere autoutilitară Mercedes 208 
D transport marfă 15 tone, stare perfectă, cu 
licență de transport, RCA, VT, factură, preț nego- 
CiabitTel. 0722/857732,0254/223224.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

< vând 2 bucăți transformatoare de sudură 300 
rtf alimentare la 380 v, preț convenabil. Tel. 
0742/074701.
• vând 2 motoare electrice trifazice, 2800 
rot/min, de 5 kw și 8 kw, preț negociabil. Tel. 
248340.
• vând motor tractor U 650, circular cu racord la 
priza tractorului, mori de măcinat cereale boabe 
și știuleți și mori pentru despoiat porumbul 
știuleți. Tel. 282779, seara
• vând radator electric cu turbină, 1000-2000 w, 
instrument măsură universal, redresor încărcat 
acumulatori, canistră, cablu oțel, fludor, cablu 
împământare. Tel. 220607.
• vând redresor cu tensiune și curent variabil, 
preț negociabil. Tel. 218186.

• vând centură pentru hernie și bocanci de 
munte, mărimea 44. Tel. 211078
• vând cizme și sandale de seară noi, toc înalt, 
nr. 38șl palton nou, mărimea44 ■ 46, preț 300.000 
lei, fiecare. Tel. 0721/148802.

• vând haină damă nouă blană nurcă super- 
modernă Tel. 210900,0744/611145.
• vând schiuri Blizzard 180, cu legături Tyrol ia și 
dăpari Nordica nr. 39, preț 120 ron. Tel. 221431, 
seara.
• vând haine de blană naturală noi, import 
Italia, model elegant, gen mantou, culoare maro 
brun și gri grafit, mărime 44 - 50. Tel. 
0741/078785.

• vând palton lung bărbați din piei caprine nr. 
54 - 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
și fustă piele, nouă preț negociabil. Tei. 212272, 
0723/732560.
• vând schiuri Rossignol cu legături Salomon 
pentru copii (1,40; 150 m și adulți 1,70 m), preț 
negociabil. Tel. 233084.

Materiale de construcții (53)
• vând distanțieri pentru fier beton (pureci). Tel. 
0723/227569.

Cu durere în suflet anunțăm împlinirea unui an de la trecerea în neființă a dragului și iubitului nostru soț, tată și bunic
COȘARIU IOAN

IVei rămâne mereu în sufletele noastre. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

— Soția Maria, fiii Ionel și Vasile, nurorile Tatiana și C Carmen și nepoții Cristina, Cristian și Mihai deplâng j trecerea în neființă a celui care a fost soț, tată, socru și bunic
TICULA VASILEîn vârstă de 67 ani. înmormântarea are loc astăzi, 10 decembrie, în satul Fintoag. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Electrocasnice (56)

Piese, accesorii (42)
• vând piese Aro 224 D, punte spate cu butuc, 
chiulasă cu supape, rotor stator, electromotor, 
pompă injecție, faruri mari rotunde, casetă 
direcție, etc. Tel. 0746/120889, 0721/079491, 
219413,0745/050659.

Garaje (43)
• ofer spreînchiriere garaj la casă, pentru auto
turism. Tel. 213908.
• vând garaj plus teren aferent sau închiriez, 
Deva. Str. Cernei. Tel. 0744/603581.
• vând garaj proprietate (teren aferent) sau 
închiriez, în Deva, Gojdu, str. Cernei. Tel. 
0744/603581.

• vând convenabil congelator Arctic 5 sertare, 
stare foarte bună preț 250 ron, negociabil. Tel. 
221431, seara.
• vând frigider Arctic, stare foarte bună preț la 
vedere. Tel. 211441.
• vând frijjdere două uși, înălțime 170 cm, stare 
de funcționare, vechime 6 ani. Tel. 0254/230292, 
0722/361877.
• vând ladă frigorifică Arctic, 7 sertare, stare 
foartebunăpreț500ron.Tel.221314. .
• vând vitrină frigorifică preț 10 milioane lei, 
negociabil. Tel. 211048,215244.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

Soția Florica și copiii anunță împlinirea a 6 săptămâni de la trecerea în neființă a celui care a fost un bun soț și tată
POGAN SIMIONTe vom păstra mereu în sufletele noastre.

Cuscrii Marian, Adrian și Hortenzia sunt alături de Maria și copiii în această grea încercare pricinuită de decesul celui care a fost
TICULA VASILESincere condoleanțe. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Mobilier și interioare (47)

• vând brad de Crăciun, 25 m, coroană bogată 
preț avantajos, Deva. Tel. 0720/670305, 
0740/850728.

• vând foarte ieftin mobilă furnir nuc: bibliotecă, 
masă, 6 scaune tapițate, recamier, oglindă, cuier 

jfier forjat, dulap, preț 100 ron, bucata Tel. 
221328,0744/705595.
• vând >v. i cameră, 50 ron, aspirator, 40 ron, 
mobilă bucătărie cu sertare 100 ron, mașină 
cusut Ileana 95 ron, stare bună Tel. 223045.
• vând geam dublu cu 3 canate 180/150, cu toc, 
cu jaluzele din lemn de fag, din demolări, preț 
120 ron. Tel. 221431, seara.
• vând tnobflă sufragerie în stare foarte bună 
preț negociabil. Tel. 218186.

• vând pătat din lemn masiv, pentru copil. Tel. 
212180.
• vând un fotoliu foarte frumos piele maro, 
potrivit pentru living, preț 290 ron. Tel. 212117, 
232452.

• vând pomi pentru Crăciun, cantități mari. 
'Tel. 0744/785774, zona Brad.

• întocmesc documentația bancară nece
sară pentru încasarea primei de la stat, 
dată în baza Legii 541/2002. Tel. 
0746/054005.

Televizoare (48)
• vând tv Panasonic și amplificator Pioneer și 
Sony. Tel. 0745/253413.
• vând tv Samsung, '50 cm, carcasă plastic, 
negru, telecomandă 250 ron; tv LG Golden Eye, 
negru, 50 Hz, 50 cm, telecomandă impecabil, 550 
ron. Tel. 0724/575137.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând antenă de satelit digitală cu abonament 
sau fără abonament, preț 550 ron. Tel. 
'0743/817519.

• vând DVD Daewoo, Silver, SPDF (Raw/PCM), 3 
D, karaoke DVD, VCD, cd, MP3, CR-R, Bodak, 
JPEG, 6 limbi, 290 ron. Tel. 0724/575137.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând 2 aparate foto: Smena 8 rusesc și 
Olympia japonez, prețuri convenabile. Tel. 
0747/223733.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând computer 1300 MHz, 256 DDR, HDD 40+80 
Gb, placă video 64 Mb, cd r LG, dvd - rw, floppy 
3,5“, modem 56 k, tv tuner, monitor 15”, 
tastatură boxe. Tel. 0721/046107, 0726/041675, 
0254/223871.

• vând grâu la prețul de 3500 lei/ kg și porumb 
știuleți la 2500 lei/kg, asigur transport la canti
tate mai mare. Tel. 0744/497178 sau 262035.
• vând porc Marele alb, 130 kg, și purcei 25 - 50 
kg. Tel. 210900,0744/611145.
• vând porc Marele afb, 140 kg. Relații în satul 
Bălata, comuna Șoimuș, nr. 22. Tel. 237631 sau 
214900.
• vând porci albi de 100 kg. Tel. 0254/237755, 
0741/578938.
• vând porumb știuleți, cantitate mare. Tel. 
0724/243419,0722/417131.
• vând urgent găini ouătoare hibrid Isa Brown, 
31 săptămâni. Tel. 0254/246710.

• italienii de tapițerie din Micul Dalas, Str. 
Florilor, nr. 1, confecționează huse pentru Logan, 
Solenza, Golf 4, Peugeot 307, Skoda Octavia, 
Renault Clio, Scenic, Megan, Twingo, Cielo. . 
colțare, canapele. Tel. 0727/756681.

■ decorațiuni interioare de sărbători, la domi
ciliu sau restaurante, ghirlande, coronițe, orna
mente etc., preț convenabil. Tel. 0720/743834.
■ îngrijesc copil sau persoană bolnavă sau 
vârstnici (bărbat, femeie). Tel. 0726/810296. II

• efectuez lucrări de zidărie interioară zugră
veli, în var sau lavabil, vopsitorie, placări faianță 
gresie, preț avantajos. Tel. 0729/263810.

• prestări servicii la domiciliul clientului: elec
trocasnice, audio - video, mobilă suspendată a- 
plice, instalații electrice, yale, antene, sonerii, 
etc. 0746/120889, 0721/079491, 219413, 0745/ 
050659.

• transport mobilă electrocasnice cu auto 1,21,
14 mc, L 35 m, I2,2 m, asigur și demontare sau 
manevrare. Tel. 225578, 0744/934462,
0726/551701.

• specialist, execut reparații cuptoare pâine - 
Danf - cu boltă și de specialități. Deva, tel. 
228564.

Familia Negru Cornel și Rodica aduc un ultim omagiu celui care a fost

Altele (61)

• cumpăr vitrine frigorifice pentru spații 
comerciale. Tel. 0354/104106,0745/654106.

• cumpăr deșeu plastic, lăzi, dopuri, paleți. Tel. 
0723/301857.
• vând candelabre de cristal de Boemia, stare 
perfectă cu 3 brațe și un ceas de mână Doxa, 
preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

• vând cântar platformă de Balanța Sibiu, 
cântărește până la 110 kg, suprafața platformei 
0,80/050 m, stare ireproșabilă preț negociabil. 
Tel. 212272,0723/732560.
• vând ctețtor cu microunde, grill. FIF Germania, 
comenzi digitale, 201; dăpari Raichle, Elveția, 
Flexon 8, nr. 37-38, canting sistem, multiple posi
bilități de reglare. Tel. 0721/046107,0726/041675, 
223871.
• vând sau închiriez masă de biliard, jocuri elec
tronice. Tel. 261911.

Pierderi (62)
• pierdut carnete asigurări sănătate pe numele 
Popovici Gheorghe și Pppovici Marioara. Se 
declară nule.

Prestări servicii (72)
• mamă a doi copii, serioasă, căsătorită 
efectuez menaj și alte munci gospodărești 
numai la familii serioase, ofer și rog seriozitate. 
Tel. 218597, după ora 21,30 și 0723/851439. I

PRESECAN IOANși sunt alături de soția Rodica în această grea încercare. Sincere condoleanțe. Dumnezeu să-l odihneascăîn pace.
Licitații (64)

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

caută pentru dezvoltarea echipei 
responsabil de zonă

Cerințe:

• Permis de conducere;
• Mașină proprie;
Cunoștințe PC;
Limbă engleză nivel mediu; 
Abilități de comunicare;
Disponibilitate pentru program prelungit.

Oferim:
• loc de muncă modern;
• salariu atractiv + bonuri de masă;
• mediu de lucru atractiv și dinamic.Depunerea CV-urilor se va face la sediul redacției:

Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter până în 
data de 10.12.2005.
Persoană de contact: Sorina Sârmai,
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

(35064)

• Primăria Râu de Mori scoate la licitație publică 
parcele ce se vor concesiona în zona de agrement 
Râușor. Licitația va avea loc în 4.01.2006, ora 10, la 
sediul Primăriei Râu deMori. Relații suplimentare la 
tel. 776046.

Oferte locuri de muncă (74)

• SOCIETATE FRANCEZĂ angajează personal pentru 
următoarele posturi: responsabil logistică; responsabil 
producție și responsabil aprovizionare. CV-urile se depun 
la sediul societății din Deva, Str. Zambilelor, nr. 2, fax 
0254/219340 sau la adresa de e-mail: 
petronela_cornea@yahoo.com.

HYPERMARKET TRIDENT 
DEVA

ANGAJEAZĂ,
■ șef raion,
■ lucrător comercial _

Informații suplimentare la telefon 0726/111245. |
co

RECLAMĂ

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

Ești elev, student sau pensionar?
Ai dori să câștigi un ban în plus, 

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 

distribuitor de presă
Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Disponibilitate la program matinal;
• Seriozitate.

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, int. 8804.
Persoană de contact: Sorina Sârmai
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

(32135)

EVIDENTIAZĂ-TE!
F

TALON VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE!

SIMPLU CHFNAR CHENAR + RAI D

DATE PERSONALE VARIANTA ALEASĂ
NUME PRESUME TELEFON

___________k__ *
ADRESA

; Anunț Qratult -

LOCAȚII CUTII POȘTALE
• chioșcul de ziare de lăngâ Comtlm:
• chioșcul de ziare din stat ia de autobuz
Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă Galeriile de Artă
Forma;
• chiorul de re de lângă Alimentara Dacin;
• chioșcul ele ziare intersecția Zamfirescu B- 
dul DecebaL
• Cepromin;
• Cooperativa de consum pobra;
• Centrul de schimbarea buteliilor lila.

Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 ia sediul redacției și se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.
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• De vânzare. Casa din Wadowice a Papei 
loan Paul al ll-lea a fost scoasă la vânzare 
de către proprietarul ei, un evreu american, 
pentru suma de un milion de dolari.

Vin bani după 25 de ani
Londra (MF) - Cei doi foști membri ai 

formației Beatles care mai sunt în viată și 
văduvele celorlalți doi câștigă și acum, la 
25 de ani de la moartea lui Lennon, sute 
de mii de dolari de pe urma vânzărilor rea
lizate de casa de discuri Apple Corps Ltd.

Potrivit cifrelor publicate de Daily Tele
graph, Apple Corps, care administrează 
catalogul Beatles, a dat, în 2005, circa 1,85 
milioane de euro acționarilor beneficiari. 
Acești beneficiari sunt Paul McCartney, 
Ringo Starr, Yoko Ono, văduva lui John 
Lennonn și Olivia Harrison, văduva lui 
George Harrison.

Va fi tată
Los Angeles (MF) - Ac

torul Matt Damon va fi i 
în curând tată, deoarece i 
logodnica sa, Luciana i 
Barroso, este însărcinată î 
în trei luni, relatează I 
site-ul imdb. I

Acesta va fi primul ; 
copil al actorului. Logod- ; 
nica sa mai are o fetită, : 
Alexa, în vârstă de șase I 
ani, dintr-o relație ante- i 
rioară. ;

Această veste a apărut i 
la doar o săptămână du- i 
pă ce actorul a declarat i 
că vrea să fie un tată i 
bun. „Vreau să am și eu I 
copii. Trebuie să învăț i 
însă cum să îi discipli- ; 
nez. Eu mă pricep să mă i 
joc cu -ei dar nu sunt I 
prea bun la partea care I 
tine de disciplină și edu- | 
catie”, a declarat el. î

Părinți Meme, mama poodle, și tatăl Rex, 
un labrador, au fost împrecheați la Tel A- 
viv. Cei șase pui rezultați sunt rasa „La-
bradoodles”. (Foto: epa) ;

A slăbit 31 de kilograme
Los Angeles (MF) - Regizorul Peter Jack- 

son, realizatorul trilogiei. „Stăpânul inele
lor”, a slăbit mai mult de 30 de kilograme 
în numai Zece luni. Jackson i-a uimit pe 
jurnaliști la premiera noului său film, 
„King Kong”, cu o imagine mult mai zveltă 
și mai sănătoasă.

Jackson susține că programul solicitant 
din perioada realizării producției „King 
Kong”, când a lucrat chiar și 21 de ore pe 
zi, este unul dintre factorii care stau la 
baza pierderii sale în greutate. în plus, 
regizorul a început să fie mai atent la ali
mentele pe care le consumă. „Nu mai con
sum hamburgeri ci iaurturi și mușii. Se 
pare că funcționează. Am renunțat complet 
la junk food”, a declarat starul.

Acum și înainte (Foto: EPA)

Michael (Foto: FAN)

Premiu 
onorific
Los Angeles (MF) -
Actorul american 
Michael J. Fox (44 
ani) a apărut în pu
blic, marți seară la 
New York, pentru a 
primi un premiu pen
tru munca sa cari
tabilă în favoarea 
bolnavilor de Parkin
son. Michael J. Fox a 
fost diagnosticat și el 
cu această boală în 
anul 1991.

mă
Topul jucăriilor de Crăciun

Plănuiesc o navetă spațială
■ Rușii vor să realizeze 
o nouă navetă spațială, 
Clipper, cu ajutorul 
Chinei.

Moscova (MF) - Rusia do
rește să construiască naveta 
spațială Clipper cu ajutorul 
Chinei, dacă Agenția Spațială 
Europeană (ESA) refuză să 
susțină acest proiect extrem 
de scump, a declarat, joi, șeful 
Agenției Spațiale Ruse, Ana
toli Perminov. „Dacă europe
nii refuză să participe la pro
iectul Clipper, putem să ne 
căutăm alți parteneri, Ca de 
exemplu China”, a declarat 
Perminov. Marti, miniștrii ce
lor 17 țări membre ESA, care 
se ocupă de probleme legate

Favorită la premiile Grammy
■ Cântăreața Mariah 
Carey a fost nomina
lizată la opt categorii ale 
premiilor Grammy.

Los Angeles (MF) - Dintre 
cele opt nominalizări, Mariah 
Carey figurează la categoria 
„Cel mai bun album al anu
lui”, pentru „The Emancipa
tion of Mimi”.

Kanye West, și John- Leg
end au primit fiecare câte opt 
nominalizări, iar trupa U2 a 
primit cinci nominalizări, in
clusiv la „Cel mai bun al
bum”, pentru „How To Dis
mantle An Atomic Bomb”.

Paul McCartney este nomi
nalizat la trei categorii, inclu
siv la „Cel mai bun album” 
pentru „Chaos and Creation

Un avion a lovit două vehicule
M Un copil a murit, du
pă ce un avion Boeing 
737 a derapat pe un 
aeroport din Chicago.

Chicago (MF) - Un avion 
de pasageri aparținând com
paniei Southwest'Airlines a 
derapat, joi seara, pe pista 
aeroportului Chicago Mid
way, în condiții de viscol, 

de proiecte spațiale, reuniți la 
Berlin, au declarat că ESA nu 
poate susține proiectul „avio
nului spațiului”, Clipper, pro
pus de Rusia. Șeful Agenției 
Spfiale Europene s-a întâlnit 
cu omologul său rus, ieri, la 
Moscova, pentru a discuta 
această problemă.

Naveta spațială rusă Clip
per ar trebui să ia locul na
vetelor Soyouz care asigură 
transportul membrilor echipa
jelor ruso-americane către 
Stația Spațială Internațională, 
ISS. Primul său zbor era 
prevăzut pentru anul 2012.

Naveta Clipper are ca 
trăsătură particulară faptul că 
poate fi reutilizată și că poate 
transporta șase persoane, spre 
deoșebirg de Șoypuz.

Mariah Carey discută de nominalizări cu Patti LaBelle (Foto: epa)

bună piesă” sunt nominalizați 
Mariah Carey pentru „We

in the Backyard”, iar cei de 
la Gorillaz sunt nominalizați 
la patru categorii, printre 
care și „Cel mai bun video
clip”. La categoria „Cea mai 

părăsind terminalul și lovind 
două vehicule într-o inter
secție învecinată, incident 
soldat cu moartea unui copil.

Aparatul, care sosea de la 
Baltimore (Maryland), a de
rapat și a trecut printr-un 
gard care separa pista aero
portului de o intersecție.

Victima, un băiețel în vâr
stă de opt ani, era însoțit de 
părinții lui și de alți doi co
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Belong Together”, KanyeWest 
cu „Goldigger”, Green Day cu 
„Boulevard 4 of Broken 

pii mai mici decât el. Fami
lia a fost transportată la Ad
vocate Christ Medical Center 
din Oaklawn, mama și tatăl 
fiind în stare gravă. Un băiat 
în vârstă de trei ani, este în 
stare bună. Cortez Trotter, 
din cadrul Departamentului 
de Pompieri din Chicago, a 
declarat că aproximativ 12 
persoane au fost spitalizate 
în urma accidentului.

Dreams”, Gwen Ștefani pen
tru „Hollaback Girl” și Goril
laz pentru „Feel Good Inc”.

Trupa Coldplay a primit 
trei nominalizări, printre care 
una și la „Cel mai bun album 
rock”, pentru „X&Y”. Stevie 
Wonder a fost nominalizat la 
șase categorii, iar Bruce 
Springsteen, Missy Elliot și 
Alicia Keys au fost nominali
zați la cinci categorii fiecare.

Albumul lui 50 Cent, „The 
Massacre”, a fost nominalizat 
la „Cel mai bun album rap”, 
alături de albumele „The 
Cookbook” al lui Missy Elliot, 
„Encore”, al lui Eminem și 
„Late Registration” al lui 
West.

Ceremonia de decernare a 
premiilor va avea loc la 8 fe
bruarie, la Los Angeles.

MCKSian

•.^1
Premieră Actorii Tea 
Leoni.și Jim Carrey au 
fost prezenți ieri, la Ber
lin, la lansarea celui mai 
nou film al lor, „Dick 
and Jane”. (Foto: epa)


