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Teapă
■ O mamă din Baia de 
Criș primește indemni
zația, pentru creșterea 
copilului, în... rate!

Deva (T.S.) - Legea privind acordarea indemnizației pentru creșterea copilului spune că fiecare mamă, care a lucrat

cu asigurări soun an înainte de a naște, va primi o indemnizație în valoare de aproximativ opt milioane de lei vechi pe o perioadă de doi ani. Cât adevăr se ascunde în spatele acestei legi a aflat hunedoreanca Bizo Maria din localitatea Baia de Criș. Și asta după ce, de mai bine de un an de la naștere, a 

ajuns să „cerșească” pur și simplu un drept care i se cuvine. „Sunt în concediu post natal de un an și opt luni, povestește Maria. înainte de a naște am lucrat timp de opt ani la COOP Moțul Criș. Cu toate acestea, în fiecare lună, când mă duc să-mi ridic indemnizația pentru creșterea

copilului, o primesc partial. Și asta pentru că, mi se spune de la firmă, nu sunt bani. La ora actuală, nu am primit banii pe luna decembrie, iar în noiembrie am primit, cu întârziere, două milioane de lei. Practic firma trebuie să-mi plătească din urmă 13,6 milioane de lei”, susține Maria, /p.3

Tradiția de Crăciun spune că, în fiecare casă trebuie să , existe un brad, pe masă bucate alese, o felie de cozonac și un pahar cu vin. * Producătorii de vin își dispută în această perioadă calitatea vinului și piața de desfacere.
(Foto Traian Mânui

vârstă de 65 ani, este fericitul câștigător al bibliotecii, în urma cpncmrșțjiui,pjizzle desfășurat în edițiile trecute ale Cuvântului Liber. Actualul concurs puzzle continuă până în 15 decembrie. Vă așteptăm să participați! Succes! (Foto: Magdalena Șerban)
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Flăcări în miez de noapte
Hărțăgani (M.T.) - Un incendiu a izbucnit în noaptea de 11/12, în jurul orei 00:30, în satul Hărfăgani, comuna Băita. A ars o bucătărie, a imobilului lui Nicolae Popa, de 82 ani, din localitate. Incendiul a fost localizat și stins de pompierii militari, iar valoarea prejudiciului fiind de 2.500 RON. Din primele verificări a rezultat că incendiul a izbucnit de la hornul supraîncălzit.

S-a deschis „Trident"
Deva - Hypermarketul „Trident”, primul din județul Hunedoara, s-a deschis ieri, la Deva. Investiția are o valoare de 4 milioane de euro și se întinde pe o suprafață de 5000 ■de metri pătrați. Hypermarketul este prevăzut cu 200 de locuri de parcare.

■ O minoră din
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Petroșani a fost 
„răpită" și obligată să 
cerșească în Tg. Jiu.

Petroșani (T.S.) - Plecată de acasă să cumpere o pâine, minora G.I., în vârstă de șapte ani, a fost „luată” de unchiul ei și, după o noapte petrecută în pădure, a ajuns

pentru cerșitîn Târgu Jiu unde a fost obligată să cerșească. Fetita a fost găsită, duminică, de către angajații Politiei Comunitare din Târgu Jiu, într-un bar din oraș. „Am fost sesizați de către un cetățean căruia i s- a părut suspectă prezenta fetitei în bar”, afirmă Ion Tudor, director executiv în cadrul Poliției Comunitare Tg. Jiu.

„Din cercetările noastre a reieșit că minora a fost luată de către unchiul ei, Pârcea Marius, în vârstă de 24 de ani, și obligată să cerșească pentru a-i asigura acestuia banii de băutură. La această oră, unchiul fetitei este supus unui examen psihiatric. Acuzația care i se aduce este aceea de sechestrare de persoane”, susține Ion Tudor.

Festival
Deva (R.I.) - Festivalul International de Poezie EMIA are loc, între 16 și 18 decembrie, la Deva și Orăștie. Manifestările cuprind simpozionul „Literatura creștină - parte a culturii creștine”, recital de poezie creștină și colinde și masa rotundă cu tema „Poezia și puterea”.

AMIDIP pe picior de grevă
WHk Germania

Spania 
■■ Elveția 
■■I Quatar 
■■ Nigeria

Câștiguri dîn munca în străinătate (9 lunîj

Grafaâ: Cuvântul t’ber. sursa- omfm

■ Angajații societății 
AMIDIP Călan se pre
gătesc să declanșeze 
noi acțiuni de protest

Călan (D.I.) - Dan Pricăjan, subprefectul județului Hunedoara, a purtat ieri o serie de discuții cu liderii de sindicat din cadrul firmei AMIDIP Călan. Motivul întâlnirii l-a constituit posibilitatea declanșării în aceste zile a unei greve din cauza condițiilor precare în care se găsește societatea. „Am aflat că reprezentanții sa- 
lariatior dp la AMTDTP dnrpsc

să deschidă un nou conflict de muncă și de aceea am dorit să avem o întrevedere. I-am rugat să aștepte cel puțin până joi, când lâ București vor avea loc discuții între conducerea firmei, lichidatorul sindic, reprezentanții Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și vicepremierul Gheor- ghe Pogea. Urmează să vedem ce soluție se va găsi în acest caz în urma discuțiilor de la București, însă eu am înțeles că există totuși câțiva posibili investitori interesați să preia AMIDIP Călan”, ne-a declarat Qiihnrpfprtiil Ttein Prirainn
Dan Vasilie, presupus membru al lumii interlope dinDeva, a fost condamnat, ieri, la doi ani și șase luni de închisoare, de către magistratii de la Judecătoria Deva, /p.3

(Foto: arhivă)
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•Validat, dar nerecunoscut. Centrul Elec
toral din Transnistria a anunțat că scrutinul 
legislativ de duminică organoa* h. regiunea 
separatistă a fost validat. Transnistrenii s-au 
prezentat duminică la ume, în cadrul unui 
scrutin nerecunoscut de comunitatea inter
națională.

O piedică în calea aderării

Raport 
înmânat

New York (MF) - Pro
curorul german Detlev 
Mehlis, șeful comisiei 
ONU care anchetează a- 
sasinarea fostului pre
mier libanez Rafie Hari
ri, a transmis rezultatele 
investigațiilor sale se
cretarului general al Na
țiunilor Unite, Kofi An
nan. înainte de a înmâ
na raportul, Mehlis s-a 
pronunțat In favoarea 
solicitării formulate de 
Procuratura libaneză, 
care a cerut prelungirea 
mandatului echipei 
ONU pe o durată de șase 
luni. El a afirmat că au 
fost înregistrate progre
se, dar cazul asasinării 
fostului premier libanez 
necesită investigații su
plimentare. într-un ra
port intermediar, Mehlis 
afirmase că responsabili 
ai serviciilor de infor
mații din Siria și Liban 
au fost implicați în asa
sinarea lui Hariri.

Detlev Mehlis (Foto: epa)

Gianfranco Fini

■ Barroso: Propunerea 
bugetară a Londrei nu 
permite integrarea 
României și Bulgariei.

Londra (MF) - Președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Durao Barroso, atrage atenția că, așa cum susțin u- nele state membre UE, aderarea României și Bulgariei la organismul comunitar în 2007 este imposibilă conform planului propus de președinția britanică, informează The Independent.„Cu un asemenea buget, nu putem să primim cele două state. Trebuie înțeles acest lu

cru”, a declarat oficialul european, adăugând că extinderea reprezintă „un proiect de dimensiuni istorice și strategice în ceea ce privește viitorul lumii”.
ContradicțieOficialul european remarcă „o contradicție între obiectivele ambițioase privind o Europă modernă, deschisă, lărgită și lipsa ambiției în ceea ce privește mijloacele de a a- junge acolo”.Conform acestuia, un buget extins este în „interesul tuturor”, inclusiv al Marii Britanii.„Londra a fost întotdeauna

unul din susținătorii de prim rang ai extinderii, iar acum spunem că nu ne putem per-
Cu un asemenea 
buget, nu putem 
să primim cefe 
două state. Tre
buie Înțeles acest 
lucru.

Jose Durao Barroso.......................... . .............................w mite o Europă extinsă?”, a regretat președintele Executivului comunitar.Mai mult, relațiile Marii Britanii cu cele zece state care au aderat anul trecut la U-

niunea Eropeană ar putea, fi afectate. Acestea doresc un buget care să elibereze miliarde de euro constând în subvenții, însă Tony Blair dorește să reducă cu 14 miliarde de euro fondurile pentru noile state. în schimb, Londra sugerează o relaxare a reglementărilor în ceea ce privește destinația banilor.întrebat dacă tendințele an- tlreformiste și protecționiste ale Parisului nu sunt cele oare stau la baza conflictului pe tema bugetului european, responsabilul Uniunii Eropene, a opinat că Europa trebuie șă aibă o poziție unitară în a- ceastă privință.
: (Foto: EPA)

I Ne susține 
î Sofia (MF) - Vicepre- 

mierul italian Gian-
i franco Fini și-a expri- 
i mat susținerea față 

î de aderarea Români- 
; ei și Bulgariei la UE la 

data prevăzută de 1 
ianuarie 2007. Dato
ria Italiei este să asi
gure finalizarea pro
cedurii de aderare a 
României și Bulgariei 
la 1 ianuarie 2007, a 

i dedarat Fini, care es
te ministru de Inter
ne în Guvernul de la 
Roma. Eforturile Bul
gariei și României 
sunt susținute în ge- 

; neral de Guvernul 
italian. După rezulta
tul negativ al referen- 
dumurilor din Franța 
și Olanda, Italia a vă
zut posibilele schim
bări ale dimatului po- 

j Btic în dezbaterea re
feritoare la calea de

i aderare a tuturor sta
telor actuale sau vii
toare candidate la in-

i tegrarea în UE.

Siria, acuzată indirect de asasinarea unui deputat în atentatul de lângă Beirut (Foto: epa)

Liban: atentat soldat cu morți

Atentat cu bomba la Atena
Atena (MF) - Un atentat cu o bombă artizanală a fost comis ieri dimineață în centrul capitalei Greciei, în fața Ministerului Economiei și Finanțelor, și a provocat rănirea ușoară a două persoane și pierderi materiale importante, au anunțat surse din poliție.Un bărbat care se afla într-o cafenea din apropiere și o trecătoare au fost răniți ușor de explozie. Atentatul, care a avut loc la ora locală 6.07, fosese anunțat cu aproximativ jumătate de oră înainte de a avea loc prin două apeluri telefonice anonime, la redacția cotidianului grec Eleftherotypia.Potrivit primelor elemente ale anchetei, dispozitivul exploziv conținea un mecanism cu ceas și se afla în portbagajul unei motorete. în Piața Syntagma, principala piață din capitala elenă, se află sediul Ministerului Economiei și Finanțelor și Parlamentului, acesta fiind locul tradițional de desfășurare a manifestațiilor împotriva Guvernului.Atentatul intervine la câteva zile de la deschiderea, la 2 decembrie, a recursului liderului grupării teroriste elene de extre- mă-stânga „17 noiembrie”.

■ Printre cei uciși, se - 1 
află și un deputat 
creștin, director al unui 
cotidian libanez.

Beirut (MF) - Cel puțin patru persoane au murit și alte zece au fost rănite în explozia unei mașini-capcană, ieri, în jurul orei locale 09.00 (09.00, ora României), în Mkalles, suburbie creștină a orașului Beirut, a anunțat poliția.

. Deflagrația a fost provocată în momentul trecerii unui alt autovehicul, care nu a fost identificat încă.„O mașină roșie a explodat, proiectând în afara părții carosabile o altă mașină, care a luat foc”, a declarat un ofițer.„Cel puțin zece persoane au fost rănite, dintre care două grav, iar pompierii încearcă să stingă incendiul propagat la o tipografie din zona indus

trială a localității Mkalles”, a adăugat el. Deputatul libanez creștin Gebrane Tueni, director al cotidianului An Nahar, a fost ucis în explozie.Cadavrul lui Tueni, în vârstă de 48 de ani, și cel al șoferului său au fost scoase de e- chipele de intervenții din carcasa vehicului în flăcări.Liderul druz Walid Joum- blatt a acuzat indirect Siria de asasinarea deputatului creștin Gebrane Tueni.

Din nou 
invalidate

Chlșinău (MF) - Scrutinul local care a avut loc duminică pentru funcția de primar general al Chișinăului nu a fost validat, pentru a patra oară anul acesta, din cauza prezenței reduse a electoratului la urne.Conform Consiliului Electoral Chișinău, la urne s-au prezentat 22,6 la sută din numărul total al alegătorilor.Potrivit Codului electoral, pentru validarea scrutinului era nevoie ca cel puțin 33 la șută din electorat să-și exercite dreptul de vot. Comisia Electorală Centrală va stabili în termen de două luni o nouă dată pentru noi alegeri locale noi sau va solicita intervenția Parlamentului pentru modificarea legislației în vederea micșorării sau elimină-, rii pragului electoral. TAlegerile de duminică i au fost al patrulea scru-" tin organizat în ultimele. șase luni. y

Bomba a fost plasată în locul de desfășurare 
a manifestațiilor împotriva Guvernului (Foto: epa)
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Soldații au fost primii la vot (Foto: epa)

Scrutin legislativ în Irak
Bagdad (MF) - Alegerile legislative irakiene, ultima etapă a unui proces destinat să înzestreze țara cu instituții permanente, au început, ieri, cu votul persoanelor aflate în spitale, al deținuților și âl membrilor forțelor de ordine, relatează AFP.Alegătorii trebuie să-i desemneze pe cei 275 de depu- tați din Parlament, care vor avea un mandat de patru ani.Numărul bolnavilor și deținuților așteptați la vot nu a fost comunicat, în schimb

mai mult de 200.000 de polițiști și soldați trebuiau să participe la scrutin.Membrii diasporei vor vota în 15 țări începând cu 13 decembrie, până joi, în timp ce restul țării va vota la 15 decembrie. Circa 7.000 de candidați sunt înscriși în cursa electorală. Tara este împărțită în 18 circumscipții. <Noua Adunare va alege Consiliul prezidențial, format din președinte și doi vicepreședinți, și apoi îl va desemna pe șeful Guvernului. ?
Zeci de arestări operate în Franța

Paris (MF) - între 20 și 30 de persoane au fost arestate ieri dimineață, în regiunea pariziană, în cadrul unei anchete privind sursele finanțării terorismului și plănui- rea unor presupuse atentate. Unele dintre persoanele reținute sunt „cunoscute ca a- parținând lumii interlope” și sunt bănuite că au comis furturi armate pentru „a finanța cauza” islamistă, po

trivit unei surse din poliție. Anchetatorii, care supraveghează aceste persoane de mai multe săptămâni, au ajuns la convingerea că o parte dintre ele intenționau să comită acțiuni violente pe teritoriul francez.Operațiunea, condusă de Direcția de Supraveghere a Teritoriului (DST, serviciul de contraspionaj), a fost desfășurată la cererea magis

tratului antiterorist Jean- Louis Bruguiere, pentru „a- sociere în legătură cu o acțiune teroristă”.După atentatele din iulie de la Londra, Franța și-a consolidat dispozitivul de luptă împotriva terorismului. Ministrul de Interne, Nicolas Sarkozy, declarase, la sfârșitul lunii noiembrie, că există planuri concrete de atentate în Franța.

Vizita-surpriză
Groznîi (MF) - Președintele rus Vladimir Putin a efectuat, ieri, o scttrtă vizită la Groznîi, capitala cecenă, unde a asistat la prima ședință a noului Parlament a| republicii caucaziene, transmite AFP.Putin, care urma să participe la. summitul ASEAN <le la Kuala Lumpur, a sosit în capitala cecenă în jurul or,ei locale 13.00 (12.00, ora României), la bordul unui elicopter militar Mi-8, escortat de un alt aparat de același tip.
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• Conferință. Cornel Constantin Ciomâzgă, autorul unuia din cele mai bine vândute romane postdecembriste („Lucrarea"), va fi prezent cu conferința „Euromania ortodoxă" lâ sala Logos din Deva (14 decembrie, ora 18) și Hunedoara (17 XII în Amfiteatrul Spitalului Municipal, ora 16). (R.l.)
• Director nou. Casa de Cultură „loan Budai Deleanu" din Geoagiu are un nou<• director, în persoana tânărului interpret de muzică populară Cristian Fodor. Prima acțiune organizată sub noua conducere a fost un concert de muzică sacră desfășurat duminică seara. (D.l.)
• Fără rujeolă . în județ nu este confirmat nici un caz de rujeolă, a declarat directorul DSP, dr. Dan Magheru. Totodată continuă campania de vaccinare împotriva rujeolei, declanșată săptămâna trecută. (M.S.)

Cine mai are grijă de copii?
■ Doar din 2006, sta
tul garantează că 
mamele își vor primi la 
timp cele opt milioane.

Tiberiu Stroia____________________
1 iberiu.strcia@in1ormmedia.rc

Deva - Cazul Măriei Bizo nu este singular. Alte patru mame, aflate în concediu postnatal, angajate în cadrul societății COOP Moțul Criș se află în aceeași situație. Aceea de a bate, zi de zi, la porțile firmei, întrebând dacă își pot primi un drept garantat prin lege.„Fetița mea are un an și opt luni. Pot eu să-i explic acestui copil că nu pot să-i asigur strictul necesar pentru
Mititelu în greva 
foamei

Galați (I.J.) - Pentru a 13- a zi consecutiv, Marcel Mititelu, vicepreședintele „Solidaritatea 2000” din cadrul Mittal Steel Hunedoara se află în greva foamei în spirit de solidaritate cu cei 13 siderurgiști de la Combinatul din Galați. Alături de el, dar fără să aleagă această formă radicală de protest, se află încă 9 sindicaliști hune- doreni. „Starea lui Mititelu este precară, dar nu critică, așa cum este cea a colegilor săi. Oricum, nu vor renunța la această formă de protest până când conducerea firmei va respecta legea", susține Emil Guran, președintele sindicatului .^Solidaritatea 2000” Hunedoara. 

că firma nu are bani?”, se întreabă retoric Maria.Contactat telefonic, Gheor- ghe Popa, președintele cooperației Moțul Criș a declarat că este la curent cu situația mamelor aflate în concediu de maternitate. „Noi avem de primit de la Casa de Pensii 103 milioane de lei vechi. Dar mai trebuie să depunem acte. Am avut două luni în care societatea nu a produs nimic, deci nu am avut de unde să plătim CAS-ul. Firma lucrează în sistem lohn și nu avem comenzi tot timpul. Oricum, femeile își vor primi o parte din bani mâine (astăzi n.r), apoi vom vedea ce se mai poate face”, a afirmat președintele Moțul Criș. Unul dintre reprezentanții Casei de
închisoare pentru Dan Vasilie

Deva (I.J.) - Arestat în luna martie în urma unei acțiuni în forță a polițiștilor de la Crima Organizată pentru șantaj, ultraj contra bunelor moravuri și ultraj contra unui polițist, Dan Vasilie, din Deva, a fost condamnat ieri de magistrații Tribunalului Deva.Sentința este de doi ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj, un an de închisoare pentru infracțiunea de ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice și încă doi ani de închisoare pentru infrac- > țiunea de ultraj.

Nedrept. Deși și-a plătit contribuția la asigurări sociale Maria nu 
primește indemnizația de creștere a copilului (Foto: Mihaeia Tămaș)Pensii Hunedoara ne-a explicat că, în conjunctura actuală, când banii pentru plata indemnizației pentru creșterea copilului provin de la bugetul asigurărilor sociale, totul depinde de angajator. Dacă acesta își plătește CAS-

Potrivit președintelui Tribunalului Deva, Daniel Tiliciu, citat de Mediafax, în cazul lui Vasilie “se aplică pedeapsa cea mai grea, de doi ani de închisoare, la care, în acest caz, s-a dat un spor de șase luni. Deci, Dan Vasilie a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare. Bărbatul are dreptul să facă recurs la Curtea de Apel Alba Iulia în zece zile de la pronunțarea sentinței”.Pentru următoarele 30 de zile, lui Dan Vasilie i se păstrează interdicția de a părăsi România, fiind dat în consemn la frontieră.

ul, mamele își primesc banii. Abia de anul viitor aceste alocații vor fi plătite din bugetul de stat, iar atunci putem afirma că statul garantează plata acestor indemnizații”, susține reprezentantul Casei de Pensii.
CUM F»A F? A

AC l_I N4
un calculator

TdpTech
si primești la alegere

2 seturi complete f 
de lecții interactive r

Piața Victoriei nr. 1
O2S4 / 23-4 438 5

TRIDENT - invitație la cumpărături

„Prețuri mici, in fiecare zi!" 
este politica promovată de 
Hypermarketul „Trident".

nat mărfurilor industri
ale, îmbrăcăminte, încăl
țăminte, electronice, 
electrocasnice, 
papetărie. Sistemul de 
rate „pe loc" face posi
bilă orice achiziție din 

bunurilor de folosințăgama 
îndelungată, iar asistența necesară 
întocmirii actelor este asigurată de 
specialiștii firmei.

Prețuri mici și oferte
Chiar de la deschidere, Hyper- 

_________I „Trident" promovează 
propriul sistem de „megareduceri", 
mărfurile de acest fel fiind clar evi
dențiate. De altfel, de reduceri 
poate fi vorba aproape la fiecare 
pas, pentru că politica de prețuri 
mici, anunțată deja de „Trident" a 
fost implementată și în hypermar
ketul deschis la Deva. „Peste 150 
de produse sunt oferite, în aceste 
zile, la un preț promoțional. Poli
tica firmei este de a organiza pro
moții la produsele noastre. Astfel, 
prețurile mici vor deveni incredibil 
de mici, lucru de care dienții noștri 
se vor convinge singuri. Este un , 
semn de apreciere pentru per
soanele care aleg să cumpere din 
Hypermarketul Trident", spunea 
Constantin Mateescu, acționarul 
principal al societății Trident Trans 
Tex, firmă de care aparține primul 
hypermarket din Deva.

Deva - Primul hypermarket din 
județul Hunedoara, „Trident", a 
fost deschis oficial ieri, la Deva, marketul 
în prezența autorităților județene 
și locale, care au ținut să salute 
astfel cea mai mare investiție rea
lizată în oraș în domeniul co
merțului cu amănuntul.

Situat pe strada Eminescu, în 
imediata apropiere a Bisericii Orto
doxe din Cartierul Micro 15, 
Hypermarketul „Trident" îmbină 
conceptul occcidental de vânzări 
cu o politică bine ^tudiată a 
cumpărătorului român aflat în 
căutarea mărfurilor de calitate, 
foarte diverse și la un preț mic.

5000 de metri pătrați
Cumpărătorul care alege Hyper

marketul „Trident" va avea sur
priza plăcută să constate bogăția 
de mărfuri pe care le poate găsi 
în cei peste 5000 de metri pătrați 
de spații comerciale. Pe aproape 
doi kilometri de rafturi se găsesc 
peste 26.000 de produse diferite, 
dintre care 60 la sută reprezintă 
mărfurile alimentare. Oferta pe 
acest segment este extrem de 
bogată și include produse de bază, 

'.mezelulri,t brânzeturi, pește 
proaspăt,I legume și fructe. Nu 
lipsesc produsele calde, băuturile 
și dulciurile.

Un sector important al Hyper- 
marketului „Trident" a fost desti- Primarul Mircia Muntean

în plină dezvoltare
Apreciind sprijinul și deschiderea 

de care au dat dovadă autoritățile 
locale și județene în relația cu 
investitorii. Constantin Mateescu 
menționa și faptul că zona 
municipiului Deva este în plină dez
voltare economică. Acest lucru a 
contribuit la decizia luată de 
acționariatul companiei românești, 
care a hotărât să investească 4 mi
lioane de euro, în hypermarketul 
din Deva. Efectul colaborării între 
sectorul economic și cel adminis
trativ se traduce, cel puțin în plan 
social, prin crearea a 250 de noi 
locuri de muncă.

H.........
Flecare citent 
reprezintă o 
persoană impor
tantă și respectată.

Constantin 
Mateescu, 
acționar 
PRINCIPAL

Sprijin pentru investiții
Prezente la deschiderea Hyper- 

marketului „Trident", autoritățile 
județene și locale au reiterat 
importanța sprijinirii mediului de 
afaceri în județul Hunedoara. „Am 
spus și voi afirma mereu că 
atragerea de investitori este bene
fică pentru comunitate. Doar așa 
pot fi aduși bani în județ și se pot 
înființa noi locuri de muncă. 
Impozitele și taxele rezultate în 
urma investițiilor pot fi apoi 
folosite de primăriile locale în be
neficiul programelor pe care le au 
în derulare", afirma președintele 
CJ Hunedoara, Mircea Moloț.

Autoritățile locale și județene alături de reprezentanții "Trident"

La rândul său, prefectul Cristian 
Vladu a punctat necesitatea 
atragerii investitorilor în județul 
Hunedoara, apreciat ca unul defa
vorizat, după ce mineritul și side
rurgia au intrat în declin. „Trebuie 
să atragem investitorii. Este bine 
că au venit investitorii români. Mer
ită felicitări", a spus prefectul. Nu 
în ultimul rând, primarul Devei, 
Mircia Muntean, remarca faptul că 
municipiul începe să devină un 
punct din ce în ce mai interesant 
pentru investiții. în plus. Cartierul 
Micro 15 începe să prindă un alt 
contur. „Zona se modernizează și 
se deschide o nouă perspectivă. în 
plus, de aici vor veni mai multe 
impozite la bugetul local", a afir
mat primarul Mircia Muntean, 
menționând și faptul că investitorul 
și-a respectat toate angajamentele 
luate față de Consiliul Local.

Primul cumpărător
Primul client pe care angajați! 

Hypermarketului „Trident" au avut 
ocazia să-l servească a fost chiar 
primarul Mircia Muntean. Firesc 
pentru un bărbat, primarul și-a 
îndreptat atenția spre raionul de 
electrocasnice, de unde a ales două 
produse pentru casă. Nu a uitat însă 
că suntem în preajma Crăciunului și 

a mai cumpărat, pentru locuința sa, 
o floare cunoscută popular sub 
numele de „Crăciuniță".

Oferta promoțională
Cea mai bună ofertă de produse 

și prețuri poate fi consultată acum 
de oricare client al Hypermarke- 
tului „Trident", pentru că fiecare 
familie va primi acasă, gratuit, în 
cutia poștală, o broșură în care vor 
fi prezentate toate reducerile. Din 
revistă, care apare o dată la două 
săptămâni, veți mai putea afla con
cursurile cu premii organizate de 
„Trident", dar și alte campanii de 
promovare.

Renault Clio
Primul premiu oferit clienților 

Hypermarketului „Trident" din Deva 
este un Renault Clio. Autoturismul, 
alături de alte 50 de premii con
stând în produse electronice și elec
trocasnice de marcă, va constitui 
doar o primă recompensă acordată 
clienților fideli. Regulamentul con
cursului este publicat în revista 
Hypermarketului „Trident". Sur
prizele plăcute și reducerile de 
prețuri vor continua pentru că 
Hypermarketul „Trident" are o 
deviză pe care și-o respectă întot
deauna: „Prețuri mici, în fiecare zi!", g

tn m
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Prognoza meteo pentru astăzi:
Cerul va fi temporar noros. Maxima va 

fi de 6°C, iar minima de 0‘C. Vânt slab din 
direcția N-NV.

Prognoza pentru două zile:
Miercuri Cer mai mult noros. Maxima 

va fi de 5°C, iar minima de -4°C. Vânt slab 
din direcția V-NV.

Joi. Cerul va fi mai mult noros. Minima 
zilei va fi de -6°C, iar maxima de -1°C. Vânt 
slab din direcția V-NV.

■Jfr itanl
von»

—>

► J daZm*
Mr

f r MW
...wv..

Mr

!
V • T

Șuvtțeln

IF#
► T

Adun*

JSEEiL
M6«k 
pM

Prind»
Hrui

tirmi 
curtai

► T T

► * Intre# ti 
«ttnriU

Qolnn

T*7 Cethl*

rrw«

► T
Jpod 

cu arcul

cn
► f ♦

► MW 
dechNW

r 
rri► .

T Nimb 

Hn« «rm*

T
& J.

X*
TNMb

4

Cofide 
nAlrwa! PMW!

JSâL 
vfeSui

4

&

,V,, ; i; i l *v. ■ -i 'Avi

------
Dlmlneață s-ar putea să vă puni pe gânduri o cearta cu, o 
persoană mal în vârâtă. Intrabațl-vă dacă aveți d atitudini 
corectă față de cel din jurul dvs.l

Taur _
Plecați tntr-o călătorie tn care choitulțl cam mail, dar putuți 
avea mari satlificțll pe plan afectiv. S-ar putea ii vl almțlțl 
foarte bina Intra prieteni.

Gemeni
Sunteți deamăglt de o persoană «n caro ați avut rm 
încredere. Nu este ifârșltui lumlll Mvațl șl priitinl ad»vlr«țl. 
Evitați discuțiile cu o rudă.

•lac ___ _ . .._ __ _____________
Dimineață sunteți confuz șl riscațl Si aveți probleme «tât 
pe plan social, cit șl financiar. Mă recomandăm să nu vă 
ocupați astăzi da afaceri,

Leu . ______ __
Sunteți dominat de sentimente contradictorii, iar situația 
financiară nu vă oferă prea multe motive de bucurie, Nu 
luațl decizii fără si vă consultați cu partenerul.

Fecioară . _ . ......... .... 4 ... ...... . .......
S-ar putea să fiți încordat din cauza colaborării dificile cu- 
un partener de afaceri. Este indicat să amlnațl orice decizie 
tn privința Investițiilor financiare.

Balanță
0 rudi apropiată vă cere un împrumut. VI sfătuim să nu 
vl eschivați, mal ales că e vorba despre o problemă de 
sănătate. Ascultațl-vă Iqfulțla.

Scorpion_____________________ _____________ _____
Neînțelegerile cu persoana Iubită vi fac să acceptați fără 
ezitări o Ieșire cu prlatenll. Vă sfătuim să nțr exagerați 
pozând în victimă mal tot timpul.

Nu vă ajung banii pentru o <cursie sau o călătorie, spre 
nemulțumirea partenerului de viață. Se pare că nu reușiți 
sâ-l explicați situația suficient de convingător.

Calendar ortodox____________________ .e» ~ jC
13 Decembrie Sf. Mari Mc. Eustratie, Auxenție, Evghe
nie, Mardarie ți Orest; Sf. Mc. Lucia fecioara

Calendar greco-catolk____________ . „
13 Decembrie Ss Eustrațiu, Axente, Eugen, Mardarie ți 
Orest, m ți * uda fecioara, m (+303)

Calendar catolic
13 Decembrie Ss. Lucia, fc. m.; Otilia, călug.

Soluția Integramel din numărul 
precedent: I - T - CAP - INTAIA - 
US - ÎNCEPERE - ST - EDIL - F - 
ITA - TIP - FAR - TĂTIC - LAGU
NA-O - CATAR - RAD - A - ALTA
- RA - LUT - ARCAȘ - NET - SUPA
- II - IP - COTI - PACLA - TĂUN

Energie electrici

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apS caldS 212225
Dispecerat Electrica ■"92â”
Dispecerat gaz 227091
informații iCFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 95$
0.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Capricorn
La serviciu, s-ar putea să fiți agitat din cauza unei decizii 
pripite a șefului. Vă recomantlăm să vă temperați nervo
zitatea, rlscațl să complicați situația.

Vărsător
Este o zi bună pentru întâlniri cu prietenii. Daca nu vă 
controlați pornirile Impulsive, puteți avea probleme. 0 rudă 
vă împrumută o sumă mare de bani.

' ——T ~ -------- -- -------- —— ---------------------------- --------—*■—-------------

Dimineața s-ar putea să fiți cu capul în nori ;i să neglijați 
problemele Importante. Nu începeți activități noi, pentru 
că s-ar putea să luațl decizii greșite. ’

Sunt programate următoarele întreruperi: 08,30 - 15,00 
Deva, Bulevardul 1 Decembrie, bl. 2, sc. A

Ga» metan________________________________
Sunt planificate întreruperi în furnizarea gazului metan 
tn Deva:
09,00 - 15,00 Aleea Plopilor, bl. 7, Aleea Florilor, bl. 2 

Strada 22 Decembrie, bl. D2, sc. A

Ap*__________________________________________
Sunt planificate întreruperi tn furnizarea apel tn Deva: 
08 - 15,00 Bulevardul Decebal, bl. 14, 15, 16

Strada Liliacului, bl. 20, 21, 22, 23, 24
Strada Depozitelor
Zona Zăvoi, nr. 14

* Macaroane cu legume
Ingrediente: 6 cepe verzi, 500 g macaroane scurte, 4 roșii, 1 morcov mijlociu, o jumătate conservă de fasole verde, o conservă mică de boabe de porumb, 50 g alune prăjite. Pentru sos: 6 linguri untdelemn fin (măsline sau floarea-soarelui), 5 linguri oțet de mere, zahăr, sare, piper măcinat, 1 linguriță de ardei iute tocat mărunt, verdeață tocată.
Mod de preparare:Se pun la fiert macaroanele, se strecoară și se amestecă cu puțin untdelemn. Se curăță și se spală ceapa verde, se taie pe diagonală in. 3-4 bucăți. Roșiile se opăresc, se curăță de pieliță și se taie feliuțe subțiri. Morcovul se curăță, se spală, se taie bețișoare cât mai subțiri. Fasolea din conservă se scurge bine, la fel și boabele de porumb. Alunele se prăjesc în tigaie fără untdelemn, apoi se sfărâmă. Se pun toate legumele și alunele intr-un castron, se toarnă deasupra sosul bine bătut. Se servesc călduțe, garnisite cu verdeață tocată.

7M Jurnal TVR Sport 
Meteo

7:55 EunxIIsiMcer 
805 Isabel, 1h căutarea
S Iubirii

8:55 Călătorii culinare 
920 Succes România - 

Aba lulia
930 Teleshopping 

10:00 Sănătate pentru toți!
(r)

11®) lartă-măl (r) 
1225 Euro-tispecer 
1230 Nocturne (r) 

ieșene
•î rimate 

14®) Jurnal TVR
Sport Meteo

1430 Teleshopping 
15.00 Alege vațal Drogul 

înseamnă moartei 
1530 Legendele automobi

lismului
1600 Kronica Emisiune în 

limba maghiară
16:55 Martin Luther.

18.00 Succes România - 
Alba lulia

1805 Generația contra
1900 Jurnal TVR Sport

Meteo

20:15 Prim plan
21.00 Ziarul (comedie, SUA 
> 01994) Cu: Michael

Keaton, Robert Duvall, 
Glenn Close, Marisa 
Tomei, Randy Quaid 
Regia Ron Howard. 
Nominalizare la pre
miul Oscar 1995 pen
tnj muzică originală: 
melodia: Make Up 
Your Mind. Henry 
Hackett este redactor 
șef la un ziar de scan
dal din New York. 
Viața lui este o con
tinuă cursă.

23:05 Jurnalul TVR 
2335 Memorialul durerii: 0 

istorie care nu se 
învață la școală 

035 Ofițer Karen (s) 
125 Generația contra (r) 
2:15 Jurnalul TVR (r) 
325 Londra mă ucide!

5:15 Călătorii culinare

7^0-Știriie ProTv. 
Ce se întâmplă, doc
tore?

9:00 Succes România - 
Alba lulia

9:10 Omul care aduce 
cartea. Moș Crăciun 
există!

9:15 Tânăr și 
gneliniștit (r) 

10:15 Doctorul 
pde suflete 

11:1 Dispăruți 
„fără urmă (r) 

12:ts La Bloc (r) 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 Tata (dramă, SUA, 

131989) 
16^X3 Tânăr și

Bneliniștit, episodul 
2627. Cu: Eric Brae- 
den, Joshua Morrow, 
Laureen Bell, Doug 
Davidson, Peter 
Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott

17:00 Știrile ProTv Vremea 
17:45 Teo. Emisiune de 

divertisment.
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea.

20:15 Tunetul negru
4, ^(acțiune, SUA, 1998). 

Cu: Michael Dudikoff, 
Marcus Aurelius, 
Catherine Bell, Michael 
Cavanaugh, John 
Furey. Atunci când 
Pentagonul pierde con
trolul prototipului 
navei Nova Stealth 
Fighter se declanșează 
alertă maximă; trebuie, 
cu orice preț, ca 
această navă spațială 
să nu cadă în mâinile 
dușmanilor 

22:15 la Bloc 
23:00 Știrile ProTv. Sport 
2345 Walker, polițist texan, 
g episodul 23. Cu: Chuck

Norris, Clarence 
Gilyard Jr., Sheree J. 
Wilson, Judson Mills 

050 Omul care aduce
cartea

1:00 Știrile ProTv (r) 
2®) Pădurea pierdută

630 în gura 
presei

7:00 Observator 
8:00 Canalul 

de știri
10:00 în gura 

presei (r) 
1030 Concurs 

interactiv 
12:15 Dădaca 
13:00 Observator

Cu Simona 
Gherghe 

13:45 Marinică 
și ai lui (r) 

14:15 Lege și
Bordine: 

Brigada 
specială 

15:15 Vrvere - 
gA trăi cu 

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

te învață ce 
să fad. Cu dr. Cristian 
Andrei

19:00 Observator 
Sport 
Meteo ț

20:15 Din dragoste Cu 
Mircea Radu 

22:00 Secretul Manei 
23:00 Observator
0®) Noul Alcatraz (thriller,

HSUA, 2002) Cu: Dean î 
Cain, Elizabeth Lackey, I 
Mark A. Sheppard, : 
Dean Biasucci, Craig 
Wasson. Sub ghețurile 
Antarcticii așteaptă 30 , 
de metri de teroare 
preistorică. în cea mai 
sigură închisoare din 
lume pentnj cel mai 
periculoși criminali, 
sunt descoperite res- ‘ 
turile unei creaturi 
străvechi care nu este 
chiar moartă. Creatura ! 
îi omoară cu brutali- î 
tate pe aproape toți, j 
numai doi foști prieteni ‘ 
rămân în viață pentru 
confruntarea finală.

2®) Conais interactiv

0830 Cezar și Tipar 09®) 
Rebelii (film serial, reluare) 
10®) Tonomatul DP2 1140 
Pasiuni (film serial) 12:40 
Inspectorul Linley (film serial, 
r) 13:30 Teleshopping 14:00 
Desene animate 1430 Aven
turile lui Shirley Holmes (film 
serial) 15:00 împreună în 
Europa 16:00 Jurnalul TVR ■ 
1630 Tribuna partidelor par
lamentare 17:00 Moșteni
toarea (film serial) 18®) Jur
nalul Euronews 18:15 Euro- 
dicționar 1830 Mărturii 19$5 
A fost odată hoț (film serial) 
20®) Trăsniți din Queens (film 
serial) 20:30 Scotland Yard 
21:00 Lumea de aproape 
2130 Jurnalul TVR 22®) Jur
nalul Euronews 22:15 Lovi
tura lui Murphy (dramă, 
Marea Britanie, 1979) 00:05 - 
Stargate: Atlantis (film serial)w Kir vic liib.ixs ii»» ,ifk :

07:00 Jurnal de dimineață 
07:30 Dimineața cu Răzvan 
și Dani 1130 Țara Iu' Papură 
Vouă (r) 13:00 Ochi negri (r) 
14^X3 Jurnalul de prânz 1430 
țara Iu' Papură Vouă 15:00 
Miezul problemei (r) 16:30 
Succes România - Alba lulia 
1730 Naționala de bere 1830 
Jurnalul de seară 1920 Sport 
Național TV 19:45 țara Iu1 
Papură Vouă 20:00 Dulce 
libertate (comedie, SUA 1986) 
22®) Miezul problemei 2330 
24 de ore Național Tv 0030 
Astronaut fără voie (comedie, 
SUA 1967)

10:00 Teleshopping 10:15 
Cristi Tabără pe ei (r) 11:20 
Tudor (f) 13:15 Succes Româ
nia: Alba lulia 1445 Sporturi 
extreme... la limită (d, r) 16®) 
Doctorul de suflete (s) 17®) 
SaNați-l pe Willy II (aventuri, 
SUA 1995) 19XX) Doctorul de 
suflete (s) 19:55 Succes Româ
nia - Alba lulia 20:00 In cel 
mai rău caz (d) 21®) Născut 
DJ (s) 22®) Cod Omega

09:15 De 3X femeie 11:00 Să 
Iubești din nou (s) 12®) înger 
rebel (s) 14:00 Legături de 
familie (s) 15:15 Bandiții. Cu: 
Humberto Zurita, Mauricio 
Islas, Tamara Montserrat, , 
Dominika Paleta, Alvaro Guer
rero, Gizeth Galatea (s) 17:20 
Rețeta de Acasă 1730 
Poveștiri adevărate 1825 Vre
mea de Acasă 1830 împotri
va destinului. 2030 Lacrimi de 
iubire (s) 2130 Trupul dorit (s) 
22:30 De 3X femeie 00®) 
Poveștiri adevărate (r) 01:00 
Lacrimi de iubire (s, r) 02:00 
De 3X femeie (r)

08:00 Sport cu Florentina 
0840 Călătorii în lumi para
lele (s, r) 09:40 Sunset Beach 
(s, r) 10:40 Oamenii vorbesc 
(r) 11:30 Tele Ron 1230 
Teleshopping 13:00 Garito (I) 
1445 Garrto 1605 Dragoste 
și putere (s) 16:45 Oamenii 
vorbesc 17:25 Trăsniți în 
N.A.T.O. (s) 18:00 Ficus. 
Sport. Meteo. Cu: Cristina 
Topescu 19®) Camera de râs 
19:30 Da sau nu. 20:00 
Rețeaua Păianjen 22:00 
Trăsniți în N.A.T.O. 22:30 
Focus Plus 23:30 Da sau nu 
Cu: Virgil lanțu (r) 00:00 
Călătorii în lumi paralele (s)

07:00 Viața dimineața 09®) 
Verissimo 10:00 Lumea 
cărților 10:15 Euromaxx 11®) 
Ne privește 12:00 Emisiune 
religioasă 1230 Teleshopping 
13:05 Euromaxx (d) 1335 
Euroblitz: Arta 13:50 Jet Set 
14:35 Euroblitz: oamenii și 
politica 15:00 Teleshopping 
1535 Nașul (r) 17®) Cuplul 
conjugal - Ori la bal, ori la spi
tal! 18:00 6! Vine presa! 
20:00 Felix și Otilia (dramă, 
România, 1972). Prima parte. 
Felix Sima vine la București ca 
să urmeze cursurile Facultății 
de Medicină. El stă la unchiul 
lui. Costache Giurgiuveanu

11 DEVA
06.30-07.00 Observator Deva
(r)
16.30-1645 Știri locale în 
direct

08.30-10.00 Reluarea emisi
unii din ziua precedentă 
18.30-18.45 Știrile ONE TV
Deva
18.45-20,00 Emisiuni informa
tive

06:00 Realitatea de la 06:00 
06:45 Trezirea la realitate 
10:00 Realitatea de la 10:00 
11:00 Deschide lumea (relu
are) 11:30 Realitatea bursi
eră 13:15 Deschide lumea 
(reluare) 15:15 Realitatea 
medicală 16:00 Realitatea 
de la 16:00 17:15 Ora jele 
României 17:45 Editorii 
Realității 18:45 Realitatea 
zilei 20:15 100% Cu Robert 
Turcescu (reluare) ZT:OO 
Realitatea de la 21:00 21:45 
Bani europeni/Români/ 
Orașe/ Bani de buzlinar 
22:00 Cap și pajură 28:00 
Politica, frate I (reluare) 
2330 Știri 00:00 Realitatea 
de la 00:00

07:00 Cazinouri americane 
08:00 Pe urmele celor căzuți 
la datorie 09:00 Mașini 
extreme 10®) Rechinul-bivol 
prezentat de Nigel Marven 
11:00 Mistere 12:00 Moto
ciclete americane 13:00 Cazi
nouri americane 14:00 Pe 
urmele celor căzuți la datorie 
15®) Mașini extreme 16®) 
Planetele 17:00 Curse 18®) 
Cele mai mari superlative 
19®) Inginerie la superlativ 
20'00 Vânătorii de mituri 
21:00 O pradă mortală 22®) 
Vânătorii de mituri 23:00 
Mașinării extreme - Ediție spe
cială 00®) Motociclete ame-
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HUNEDOARA
Firmacla .iMirgaftm’, non-stop, str. George Enescu, 
nr. i4.©-* 717659.

non-stbp/Bd. Republicii, nr. 
8.C-+ 748199.
Firmed! „Ărrifeî* str. G. Enescu, nr. 7. ©•* 713045. 
DEVA
Fermedi .Bede Fam’, non-stop, b-dul Decebal, bl. 5. 
®-* 231515.
Farmacie nr.1 .Remedia*, non-stop, Piața Victoriei, nr. 
29.J®-* 211616. 224488. _ •:

- Farmacia «Tecomî -Humenltssil\ str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ®- 211949.
ORAȘTIE
Farmacia .Oraș*, sâmbătă, orele 8 - 20; duminici, 
orele 8-14, str. N. Bticescu, nr. 7. ©•* 240976. 
PETROȘANI
Farmada .Piața*, non-stop, str. Avram lancu, nr. 5 
BRAD
Farmacia «Remedia*, sâmbătă șl duminica, orele 9 - 
13, str. Avram lancu, nr. 48. ©-♦ 612887.

în afaceri imobiliare

Policlinica Stomatologie Deva, str. M. Kogâlniceanu, 
zilnic 8-20
Cabinet medical Individual STOMATO, dr. Dumitru 
Gudea, Câlan, Str, Independenței, 18A. ©-* 731509.
Cabinet Stomatologic, dr. Chiț Matei, dr. Cradunel 
Adlnel&Elena, Hunedoara, str. Avram lancu, nr. 9. ©-♦ 
0744-556016.____ ____________ ____ _______________
Cabinet Chirurgie maxllo-fadall, dr. Zuberecz Richard, 
Hunedoara, Piața Eliberării, nr. 5. ©-» 717686.

■ Când cumpărați o 
casă sau un teren, asi- 
gurați-vă că cel care 
vinde este proprietarul.

Clara PA»___________________
cltra.pualnformnwdla.n

Deva - Din vânzarea de imobile se pot obține sume frumoase de bani, iar escrocii nu au pierdut nici acest <gen de ocazii. Pe piața imobiliară s-au întâlnit multe cazuri de falși proprietari, care vând locuințe sau terenuri asupra cărora nu au nici un act de proprietate. Iar cumpărătorii care nu sunt atenți plătesc scump naivitatea. Ca să nu treceți prin asta, este foarte important să vă asigurați că locuința sau terenul pe care doriți să le cumpărați aparțin in realitate celui ce le vinde. La sate, spre exemplu, sunt dese cazurile când oamenii scot la vânzare case sau terenuri asupra cărora nu dețin toate actele. Unii nu și-

Cereți actele de proprietate când cumpărați un Imobilau făcut partajul pe moșteniri sau nu și-au Intabulat terenurile. în Deva există cazuri de cumpărători care au plătit pielea ursului din pădure. „Neatenția și încrederea în corectitudinea vânzătorilor ne-au costat câteva sute de euro. Am făcut greșeala de a da bani ca avans, dar fără să facem vreun act.

Ulterior am descoperit că unii nu aveau Intabulat terenul, iar alții nici măcar nu erau proprietari”, ne-a spus o deveancâ.
Contractul la telefonVerificați extrasul de carte funciară, in care se vede clar dacă locuința sau terenul sunt sau nu Intabulate. De

(Foto: arhiva)asemenea, interesați-vă la Administrația Financiară cine plătește impozitul aferent. Ca măsură suplimentară de siguranță, puteți cere, și o copie după contractul de telefon, care nu poate fi decât pe numele proprietarului. Toate acestea trebuie verificate chiar și atunci când apelați la o agenție imobiliară.
Prefectura Județului Hunedoara:_______
Dan Pricăjan, subprefect 10.00-13.00

Consiliul Județean Hunedoara:____________ . :
'Dana Dan, secretar general 09,00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean ____
Colonel Sălan Viorel, comandantul UI 12.00-14.00

Primăria Municipiului Deva .____________
Florin Oancea, viceprimar 09.00-12.00

Primăria Municipiului Orăștie
Alexandru Munteanu, viceprimar 09.00-11.00

Motorină Euro3_______________________________ 3,22 lei/l
Benzină Premium______________________________3,23 lei/l
Benzină fără plumb (Euroluk)__________________3,22 lei/l
Benzină Super Euroluk (98)3,5 lei/l

Mol__________________________________________
Benzină fără plumb (98)______________________3,81 lei/l
Benzină fără plumb (95) 3,2$ Iei7i~

Benzină cu Plumb (95 EcoPremium)___________3,28 lei/l |
Tempo Diesel__________________________________3,27 lei/l
Evo Diesel_____________________________________ 3,47 lei/l j

OMV_________________________________________
Benzină fără plumb__________________________ 3,25-lei/l :
Benzină Eco-Premium________________________ 3,28 lei/l I

Benzină Super 100____________________________ 3,95lei/l <
Euro-motorină________________________________3,27 lei/l
Super-motorină 3,47 lei/l

Petrom_______________________________________
Benzină fără plumb__________________________ 3,21 lei/l
Benzină Eco Premium________________________ 3,24 lei/l
Benzină Top Premium (99+)__________________ 3,54 lei/l I

Motorină Super-Euro_________________________ 3,26 lei/l
Motorină Euro________________________________3,19 lei/l |

Butelii____________________________________________ 37 lei
Autogas (GPL) 1,81 lei/l

____________ ,- ■ ..........., ....... - _ ___________________________________________ -«&

fa județ 5.
DN 7 Vețel - Ilia 
ON 68 A Ilia - Dobra

. „ la i» ațarag:

1 dolar 3,0650 lei
T euro 3,6426 (ei
1 liră • 5,4077 lei
1 qr. aur 52,9597 lei
1 franc 2,3647 lei
100 forinți 1,4276 lei

Sfaturi pentru gestionarea 
banilor din disponibilizări
■ Minerii care primesc 
bani în urma disponibi
lizării pot să-i 
investească.

INA JURCONE____________________
lna.jurconeelnfonmnedla.ro

Deva - Soluția investițio- nală o oferă Emil Biber, conf.univ.dr.ing. la Universitatea Petroșani, cu speranța ca banii primiți în urma disponibilizărilor să nu fie

irosiți peste noapte, în condițiile în care alternative nu există.
Ban pe banPrima soluție oferită este cea de lichidități curente. „Simt economii tezaurizate în afara circuitului financiar, pentru investiții ocazionale. Le recomand minerilor și economisirea pentru achiziționarea de bunuri de folosință îndelungată. Recomandabil ar fi construcția de

15.000 RON primește fiecare miner disponibilizat (Foto: i. Jurcone)imobile. O altă formă ar fi prin structurarea în bunuri reale sau titluri financiare, însă este o modalitate la care este necesară cunoașterea acestui mecanism economic. La fel ar fi și speculația financiară”, susține dr. Emil Biber.Siguranța propriului loc de

muncă determină orientarea spre investiții reale în afaceri personale, în dauna unor investiții financiare de pe piața monetară, mai spune Biber. Transpunerea în realitate a unor idei novatoare este considerată ca fiind o aventură.
Atenție la comerțul electronic
■ Persoanele care do
resc să cumpere pro
duse pe Internet tre
buie să fie precaute.

Clara Păs_______________________
clara.paselnformmedia.ro

Deva - Identificați adresa poștală și telefonul companiei de la care cumpărați, pentru a o putea contacta atunci când aveți probleme. Verificați dacă informațiile referitoare la produsele pe care le cumpărați sunt corecte. Obțineți o listă completă a tuturor costurilor implicate, cu o destinație clară a banilor, termene de livrare,
Indemnizații 
pentru incapaci
tate de munca

Deva (I.J.) - Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență prin care se stabilește că indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă reprezintă 80 la sută din media veniturilor salariale brute realizate în ultimele șase luni, iar în cazul urgențelor medico-chirurgi- cale, indemnizația este de 100% din media venitului lunar. Actul normativ mai stabilește că, pentru bolile profesionale confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005 și pentru care se continuă reabilitarea medicală, pot fi decontate tratamentul medical ambulatoriu, analizele

condiții și modalitățile de plată. Important de aflat sunt și politicile referitoare la returnarea produsului și a banilor plătiți.
Plata on-lineProtejați-vă atunci când plătiți on-line. Căutați informații referitoare la securitatea tranzacției, verificați dacă browserul dumneavoastră este sigur și dacă ascunde informațiile personale și financiare în timpul conectării on-line. în general, companiile vă cer diverse date personale. Cumpărați numai de la acele companii care respectă confidențialitatea datelor. Căutați- pe site decla

rațiile de respectare a confidențialității. In plus,-alegeți companiile care își iau angajamentul de a rezolva plângerile clienților fără a impune alte taxe sau alte obligații.

Produse pe Internet (Foto: arhivă)

Luna 
inaugurărilor

Orăștie (I.J.) - Centrul Social Comunitar de pe lângă Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei Orăștie și-a deschis porțile. De serviciile centrului vor beneficia persoane în vârstă, adulți, liceeni și cei fără locuri de muncă. „Toate aceste categorii de persoane au un loc în care să poată desfășura diferite activități și să socializeze”, susține Iosif Blaga, primarul Orăștiei. Vor fi definitivate și lucrările de reabilitare a Microcantinei de incintă.
FII INSPIRAT, ALEGE

carteagalbena.ro

PRIMUL ANUAR 
DE AFACERI DIN ROMÂNIA

CARTEA GALBENĂ „2006
Suna acum la fel; 0254/712.255: 0788/639.216: 

0788/633.861 : 0788/633.862
e-mail: unusolitaire@comser.ro: unusolitaire@yahoo.com

I

lna.jurconeelnfonmnedla.ro
clara.paselnformmedia.ro
carteagalbena.ro
mailto:unusolitaire@comser.ro
mailto:unusolitaire@yahoo.com
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• Doi morți. Melania T., 50 de ani, din Petroșani, a fost găsită decedată lângă blocul M4, de pe Strada 1 Decembrie 1918, din Petroșani, unde locuia, iar Florian Ț., 42 de ani, din Lupeni, a fost găsit mort, în apartamentul său, de pe Strada Vâscozei, din localitate. Nu sunt suspiciuni de comiterea vreunor fapte penale. (M.T.)
• Amenzi. în ultimele 48 de ore, polițiștii hunedoreni au aplicat un.număr de 391 amenzi la legea circulației, din care 26 la regimul de viteză și au ridicat în vederea suspendării 19 permise, din care 9 pentru alcool. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 68.831 RON. (M.T.)
• Furt. Claudiu B., 22 de ani, din Hațeg, fără ocupație, cu antecedente penale, a fost prins de polițiști după ce a sustras bunuri din fier din incinta unei societăți comerciale din Hațeg, în noaptea de 8/9 decembrie. Este cercetat pentru furt calificat. (M.T.)

Sondaj PNL 
favorabil PSD

Moțiuni PSD
București (D.I.) - Președintele PSD Mircea Geoană a declarat, ieri, că partidul său intenționează depunerea unei moțiuni de cenzură pe tema pachetului de legi privind reforma în sănătate și a unei moțiuni simple pe tema cazurilor de îmbolnăviri cu rujeolă în mai multe județe ale țării, „Dacă Guvernul și Ministerul Sănătății nu vor modifica în mod substanțial proiectele de lege privind reforma în sistemul de sănătate avem în analiză posibilitatea introducerii unei moțiuni de cenzură”, a declarat Mircea Geoană. El a apreciat pachetul de legi al Ministerului Sănătății ca fiind unul „prost” și respins de Uniunea Europeană. Totodată, Geoană s-a mai referit și la situația „intolerabilă” a deceselor infantile provocate de rujeolă. El a apreciat că Guvernul actual trebuie să răspundă, în această privință, atât politic cât și în fața opiniei publice.

Legea 
minori
tăților 
București (D.I.) - BP 
al Camerei Deputa- 
ților solicită comisiilor 
de specialitate să 
prezinte raportul final 
la proiectul de lege 
privind statutul 
minorităților națio
nale în termenul sta
bilit, respectiv până la 
22 decembrie. Potri
vit lui Adrian Năsta- 
se, la ună dintre 
comisiile sesizate pe 
fond încă nu au avut 
loc nici dezbaterile 

generale asupra 
proiectului de lege. 
Este vorba despre 
corasia .pentru drep
turile c ratur, culte și 

problemele minorită
ților, care va avea, 
poate, marți discuția 
generală pe statutul 
minorităților. „Dis
cutăm dacă se va 
putea finaliza această 

fază de procedură 
până în 22 decem
brie, în contextul în 
care se vor depune 
sau nu amenda
mente din partea 
reprezentanților 
coaliției", a afirmat 
Adrian Năstase.

■ Organizația munici
pală PNL Hunedoara a 
dat publicității un sondaj 
efectuat la nivel local.

Daniel I. Iancu

danieLiancu@infarmmedla.ro

Hunedoara - O echipă de operatori interni ai organizației locale a PNL, a realizat, la începutul lunii decembrie, un sondaj de opinie la nivelul municipiului Hunedoara. Potrivit senatorului PNL Viorel Arion, sondajul a fost realizat pe un eșantion de 900 de locuitori, marja de eroare fiind de +/- 3,5%. „Noi rea

lizăm periodic, începând din 2002, asemenea sondaje pentru că este cel mai modern mijloc de percepere a situației în care ne aflăm”, ne-a spus Arion. Cel mai interesant lucru pe care îl relevă rezultatele sondajului este că, deși 63,44% spun că direcția în care ne îndreptăm este greșită (24,56% afirmă contrariul), totuși doar 31,67% sunt total nemulțumiți de felul în care trăiesc. în ceea ce privește opțiunile de vot ale electoratului municipiului Hunedoara, stânga depășește Alianța, care ar strânge doar 41,92% din voturi, iar în cadrul ADA, PNL stă mai

Hunedoara rămâne un oraș de stânga (Foto ț. Mânu)bine decât PD. Surprinzătoare sunt însă opțiunile pentru parlamentari. Dacă Viorel Arion se situează totuși pe primul loc din punctul de vedere al activității, pe locul doi se regăsește senatorul PSD Adrian Păunescu, urmat de ministrul Gheorghe Barbu.Viorel Arion, senator PNL: „Cred că notorietatea este cea care îl plasează pe senatorul Păunescu pe un asemenea loc, pentru că dânsul a fost în

județ mai mult în calitate de președinte de cenaclu, decât de parlamentar hunedorean. Locul PSD-ului este normal într-un oraș muncitoresc”.Cosmin Nicula, deputat PSD: „Rezultatele relevă că avem câteva lipsuri în municipiul Hunedoara, pe care va trebui să le corectăm. Este un semnal de alarmă, însă eu nu țin evidența acțiunilor domnului Păunescu. Noi ceilalți trebuie să facem mai mult”.
0 biserică veche a fost salvată
■ Acoperișul bisericii 
monument istoric din 
secolul al XVI-lea, din 
Bozeș, a fost reparat.

Daniel I. Iancu
daniel.iancu@informmedia.ro

Geoagiu - Primarul orașului Geoagiu, Simion Mariș, ne-a declarat că au fost finalizate lucrările în vederea executării de reparații capitale la acoperișul bisericii vechi din Bozeș, localitate

aparținătoare orașului Geoagiu. Biserica, ce poartă hramul „Sfinții Mihail și Ga- vril”, este un monument istoric construit în secolul al XVI-lea. „Degradarea. construcției a fost astfel oprită prin repararea acoperișului de șindrilă, datorită atât eforturilor financiare făcute de către localnici, cât și sprijinului acordat de către sponsori”, a declarat Simion Mariș. Primarul a mai afirmat că valoarea totală a lucrărilor la biserica veche

din Bozeș, lucrări ce au durat două luni de zile, se ridică la aproximativ 250 de milioane de lei ROL.
Lucrările vor continuaLa începutul anului viitor urmează să fie continuată reabilitarea monumentului istoric prin realizarea tencuielilor exterioare. „Totul a fost executat în regie proprie, cu specialiști aduși din zona comunei Albac, unde trăiesc singurii meseriași din Munții Apuseni care mai știu să facă

Simion Mariș (Foto: T. Mânu)acoperișuri din șindrilă. Dorim ca cel târziu la mijlocul anului 2006 să putem sfinți atât biserica veche, cât și biserica nouă din satul Bozeș”, a spus Mariș.
>7 L J \ a . jjj!/

de isM este la cârma țării?

șteran Cubuneț supraveghează activitatea echipelor din cadrul Serviciului Public de întreținere și Gospodărire Municipală a Primăriei Deva. Cu ajutorul scuterului, se deplasează în locurile unde este solicitat pentru remedierea defecțiunilor la utilajele aflate în lucru. (FotorT. Mânu)

Eu sunt mulțumit de prestația președintelui Traian Băsescu. Practic, nu am ce să-i reproșez. Consider că este mult mai bun decât fostul președinte Ion Iliescu. Sper s-o țină tot așa.
Radu Luțesc, 
Brad

În general, președintele a avut o prestație bună. îi reproșez nesinceritatea și modul în care a tratat unele lucruri serioase. Consider că Băsescu reprezintă un progres pentru România.
Gheorghe Urâtu, 
Brad

Modul în care președintele tratează pensionarii este deplorabil. îmi pare râu că actualul ministru al muncii este hunedorean și nu demonstrează că îlinteresează județul din care a plecat.
Tiberiu Petrean, 
Brad

Nu am ce sâ ii reproșez președintelui. Totuși ar trebui să se ocupe mai mult și de problemele tinerilor. Să ne facă mai multe discoteci și parcuri de distracții, pentru că nu avem unde să ne distrăm.
Andreea Clej,
Brad

Nu am urmărit cu atenție modul în care președintele Traian Băsescu și-a făcut datoria până în acest moment. Deaceea nu am ce să-i reproșez.
Ștefan ia. 
Brad

Hepatită la Boșorod
Boșorod (M.S.) - Potrivit directorului adjunct al DSP Hunedoara, dr. Otilia Sfetcu, din luna noiembrie, în comuna Boșorod, au fost înregistrate 7 cazuri de hepatită A, ultimul fiind al unei mame cu doi copii ale căror vârste sunt cuprinse între 10 și 14 ani. în prezent, patru persoane sunt internate în spitalul din Hunedoara. „Nu avem de-a face cu o epidemie, dar este un număr mai mare de cazuri. De aceea, încercăm să limităm extinderea bolii”, a declarat ieri directorul adjunct al DSP Hunedoara.

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 pctp transmisibil si nu se acordă contravaloarea în bani. Acțiunea juridică exclusă. Nu pot participa anqaiații Inform Media SRL și membrii de familie ai acestora.

mailto:danieLiancu@infarmmedla.ro
mailto:daniel.iancu@informmedia.ro


"Hora" mai tare ca samba

M. Lucescu
(Foto: EPA)

■ Handbalistele trico
lore au învins naționala 
Braziliei în primul meci 
al grupei semifinale.

ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@informmedia.ra

Deva - Naționala de handbal feminin a României a mai făcut un pas spre medalii, după ce a învins, ieri, cu 35- 33 reprezentativa Braziliei, în primul meci susținut în cadrul grupei principale II de la Campionatul Mondial din Rusia. După cum arată și scorul, tricolorele n-au defilat în fața echipei surpriză a acestui turneu, atât din cauza lipsei de concentrare, cât și a stilului incomod al sud-americance- lor. Oricum, victoria aduce două puncte importante și plasează naționala în situația în care mai are nevoie de o singură victorie în ultimele două meciuri din grupă cu Germania (azi) și Danemarca (joi) pentru calificarea în semifinale.
Start pierdutDebutul partidei le-a dat frisoane suporterilor naționalei. Brazilia a condus cu 6-2 în minutul 8, întrucât handbalistele noastre au crezut că

Aurelia Brădeanu a dus lupte grele cu defensiva braziliană (Foto: epa)e suficient să intre în teren și vor învinge. A urmat o perioadă în care româncele s- au văzut obligate să lupte din greu pentru a egala, reușind prima dată acest lucru în minutul 18: 9-9. După egalare tricolorele s-au desprins la trei lungimi (12-9, min, 23), dar au fost din nou egalate: 14-14, min. 26. Finalul reprizei ne-a adus un avantaj de două goluri (17-15), pentru ca imediat după pauză echilibrul să se mențină. Abia în minutul 40 naționala României s-a

desprins pentru prima dată la patru goluri. în continuare trupa lui Tadici a reușit să se distanțeze, înscriind de mai multe ori pe tabelă o diferență de șase goluri, cea mai mare din acest meci. Ultimele
două minute au aparținut Braziliei, întrucât când s-au văzut cu punctele în buzunar româncele au cedat și au încasat trei goluri consecutive de la 35-30 în minutul 58 la 35-33 în final.

CaMta tehnică

România: Rădulescu - Ardean-Elisei, tecușanu, Brădeanu, Lazer, Luca (6), 
Vărzaru (6)
Au mai jucat: Dinu, Tamaș - Gogîrlă (11), Gatzel (2), Maier (5), Gîlcă (4), 
Tivadar (1)__________________ ' ______________ .__________
Antrenori: Gheorghe Tadici și Dumitru Muși.

Mircea Lucescu la Deva
Deva (C.M.) - Jucătorii din perioada de aur a Corvinului vor evolua din nou sub comanda lui Mircea Lucescu, antrenorul care a dus formația hune- doreană în cupele europene și a promovat numeroși cor- viniști la națională. „Frumoasa echipă a Corvinului din anii 80 se va reuni cu ocazia unei partide amicale care se va desfășura vineri, 16 decembrie la Sala Sporturilor din Deva”, preciza, ieri, Mircea Sîrbu, președintele AJ Fotbal Hunedoara. Echipa „Stelele Hunedoarei” din care vor face parte Ioniță, Andone, Mateuț, Nicșa, Petcu, Gabor;- Văetuș, Gălan, Dubincic, Bardac și Rednic a răspuns unei provocări lansate de fostul campion mondial la box, Mihai Leu și va înfrunta o echipă formată din foști sportivi, politicieni și oameni de afaceri. înaintea meciului vor avea loc demonstrații de gimnastică aerobică și artistică prezentate de sportivele de la CNS „Cetate” Deva.

FC CIP evadează din pluton

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 15-a, 11-12 decembrie: 
Muhlbach Sebeș - Energoconstrucția Craiova 2-2; ACS O- 
dorheiu Sec. - MGA București 5-7; Athletic Buc. - Poli 
Gomonth Tim. 1-3; Silvanus Reșița - Eurolines Buc. 3-4; 
ACS3 Bupurești - Cosmos Pitești 4-3; United Galați - Fut
sal Municipal C-ța 4-6: Clujana Cluj - FC CIP Deva 2-4. 
Clasamentul
1. F.C. CIP Deva 15 13 1 1 86- 33 40
2. A.C.S. Odorheiu 15 10 3 2 79 - 37 33
3. Silvanus Reșița 15 9 3 3 55 - 34 30
4. Energo. Craiova 15 9 2 4 64 - 49 29
5. M.G.A. Domnești 15 8 4 3 70- 43 28
6. F M. Constanța 15 7 5 3 63-51 26
7. Poli G. Timișoara 15 7 0 8 67-82 21
8. Athletic București 15 5 2 8 38 - 53 17
9. Muhlbach Sebeș 15 4 4 7 38-51 16
10. ACS 3 București 15 4 3 8 36- 59 15
11. Eurolines Buc. 15 4 2 9 41 - 58 14
12. Cosmos Pitești 15 4 0 11 30 - 65 12
13. United Galați 15 3 1 11 31-48 10
14. Clujana Cluj 15 2 2 11 43- 79 8

> . .... ■

■ Antrenorul Marius 
Rupacici e îngrijorat că 
jucătorii se gândesc 
deja la vacanță.

ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@informniedia.ro

Deva ■ FC CIP Deva a reușit să se desprindă de urmăritoarele sale, după etapa de duminică având un avans de șapte puncte față de AS Odorheiu Secuiesc și de 10 puncte față de Silvanus Reșița. Echipa pregătită de Marius Rupacici s-a desprins pentru că devenii au învins în deplasare pe Clu- jana Cluj (scor 4-2), iar contracandidatele sale la fotoliul de lider au fost învinse surprinzător pe teren propriu.

Jucătorii FC CIP se gândesc deja la vacanță (Foto: Traian Mânu)Situația nu îl mulțumește însă pe antrenorul devenilor, Marius Rupacici, care spune că va avea o misiune dificilă în a-i mobiliza pe jucători pentru meciul de duminică cu Energoconstrucția Craiova din ultima etapă a acestui an. „La Cluj s-a ratat foarte mult și neam făcut singuri meciul greu, pentru că mulți jucători erau

cu gândul la vacanță și au jucat foarte relaxat. De aceea confortul dat de această desprindere în clasament nu este benefic meciului cu Energoconstrucția, singura echipă care ne-a învins în campionat. Va fi greu să-i mobilizez pe băieți, dar sper să încheiem anul cu o victorie”, afirma Marius Rupacici.

Concurs de 
înot

Hunedoara (C.M.) - A- proximativ 70 de înotători de la cluburile hune- dorene CSS Hunedoara, CS Delfinul și CS Fair Play vor participa, sâmbătă, la concursul „Cupa Hunedoara”. în lupta pentru medalii hunedorenii vor avea de înfruntat înotători de la trei cluburi din Arad (CSS Arad, CSM Arad și Aquarium), două cluburi din Timișoara (CSS și CSM), două cluburi din Alba Iulia și câte un club din Mediaș și Reșița. Concursul este rezervat sportivilor născuți între anii 1993 și 1998.
Gimnastică - cupa de iarnă

PRO TV, ora 21,45, UEFA: Olympique Marseille - Dinamo 
TVR1, ora 21,30, UEFA: Stuttgart - Rapid.

Devș (C.M.) - Gimnastele de categoriile III și IV și junioarele III și juniorii III de la secțiile de gimnastică aerobică de la cluburile CSS „Cetate” Deva și CSS Petroșani vor participa joi, 15 decembrie, la Deva, la tradiționalul concurs „Cupa de Iarnă”. Competiția este organizată de Asociația Județeană de Gimnastică în colaborare cu Direcția pentru Sport a Județului Hunedoara și va fi găzduită de sala de sport a Colegiului Național

Sportiv Cetate Dpva, începând cu ora 10.00. „Cupa de iarnă” are ca principal scop etalarea și verificarea pregătirii dobândite de micii sportivi pe parcursul anului, aceștia urmând a fi aplaudați atât de antrenori, cât și de părinți sau rude. „Asociația Județeană de Gimnastică îi va răsplăti pe cei mai buni dintre participant cu premii în bani și cu alte premii surpriză”, preciza Florica Buciuman, consilier în cadrul DSJ Hunedoara. Exercițiile la paralele sunt dificile pentru junioare (Foto: Traian Mânu)

a # ha ■ Economisește cu abonamentul53% Reducere S“£.com, EsZESS
Preț/ziar pentru abonament lunar

2 7 fald H 1 (2.688 lei vechi)

Preț/ziar pentru abonament anual

2 2 b a H l (2.240 lei vechi)
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SPORT (S

• Câștigătoare. Jucătoarele române Maria- Luiza Crăciun și Ioana Ivan (categoria 16 ani) au câștigat proba de dublu din cadrul prestigiosului turneu de tenis Orange Bowl de la Key Biscayne (Florida) rezervat juniorilor, învingând în finală cu 6-3, 6-3 perechea americano-niponă Kristy Frilling-Erina Kikuchi. (MF)
• Medalie. Cosmin Sorescu a cucerit medalia de bronz în proba de aruncarea ciocanului din cadrul Jocurilor Francofoniei de la Niamey (Niger), cu 67,43 m. Victoria a revenit canadianului James Steacy - 71,90 m, urmat de francezul Christophe Epalle - 71,41 m. (MF)
• Ambiție. Ronaldo, atacantul echipei spaniole Real Madrid și al reprezentativei de fotbal a Braziliei, a declarat că una dintre ambițiile sale în viață este să câștige Premiul Nobel pentru Pacea sud-americană. „Vreau să las o bună imagine, nu doar în fotbal, ci și ca ambasador al Națiunilor Unite", a spus Ronaldo. (MF)

CUWB

Suedeza Anja Paerson a câștigat slalomul special de la Aspen (Colorado), primul din actuala ediție a Cupei Mondiale feminine de schi alpin. Rentai schioarea scandinavă, aflată la cel deal 27-lea succes din carieră, aceasta este prima victorie din actualul sezon, în care a mai reușit un loc doi în slalomul uriaș tot de Ia Ăspjp în clasamentul general al CM de schi alpin conduce austriaca Michaela Dorftneister.
(Foto: EPAJȘ.

Keane la Real? \
Madrid (MF) - Clubul spaniol de fotbal Real Madrid l-ar putea angaja pe fostul internațional irlandez Roy Keane, care s-a despărțit recent de echipa engleză Manchester United. „Keane i este unul dintre jucă- \ torii pe care gruparea noastră îl are în vizor pentru perioada de transferări din ianuarie. Nu s-a decis nimic până î în acest moment, a declarat Antonio Garcia Ferreras, directorul de comunicare al „galacticilor”. Acesta a mai adăugat că, în următoarele 7 - 8 zile, condu- | cerea lui Real va stabili ! numele jucătorilor care vor fi achiziționați în pauza de iarnă. Keane ar putea semna un contract pe 6 luni și va incasa un salariu de 120.000 de euro pe ; săptămână la Real.

Roy Keane ! (Foto: EPAîi

Transfer în străinătate
Iași (MF) - Antrenorul Ionuț Popa a declarat că jucătorul echipei Poli Iași, Adrian Hie, ar putea fî achiziționat în această iarnă de formația elvețiană de liga a doua AC Bellinzona sau de Reggiana. „Ilie are șanse mari de a se transfera, fie la Bellinzona, fie la Reggiana. Dacă va fi o înțelegere între cluburi asupra sumei, cu siguranță că Adi va evolua din retur în străinătate”, a spus Ionuț Popa.

mația AC Milan, in ultimul meci al etapei 
a 15-a a campionatului de fotoal al Italiei, 
disputat pe arena „San Siro". (Foto: epa)

Prințul Williams
(Foto: EPA)

Prinț pen
tru CM
Lontka (MF) - Prințul 
William, al doilea în 
succesiunea la 
coroana britanică, 
vrea să fie învoit de 
la academia militară 
Sandhurst în perioa
da Cupei Mondiale 
din 2006, pentru a 
asista la partidele pe 
care Anglia le va dis
puta la această com
petiție. Potrivit unui 
angajat al familiei 
regale, perioada de 
desfășurare a turneu
lui final al Cupei 
Mondiale coincide cu 
cea a cursurilor de la 
Sandhurst. „însă 

prințul este foarte 
hotărât să meargă la 
Cupa Mondială și va 
cere permisiunea 
comandantului șco
lii", a precizat per
soana respectivă.

Nu există cale de întoarcere
■ Dacă finanțatorul lui 
Poli nu „înțelege", a- 
tunci cariera lui Moldo
van va lua sfârșit.București (MF) - Atacantul Viorel Moldovan, care a fost prezent, luni, la cursurile Școlii de Antrenori din cadrul , FRF, a declarat că, în ceea ce- 1 privește „nu mai există cale de întoarcere spre Poli Timișoara” și că se va retrage în cazul în care nu va fî lăsat să plece în Capitală.„Nu cred că Timișoara este supărată pe mine, suporterii cred că mă înțeleg. Eu niciodată nu voi fi supărat pe Timișoara, am fost apreciat și respectat, dar asta este decizia mea, de a pleca de acolo. Dacă nu mă lasă să plec, n-o să plec, o să mă retrag. Am avut un schimb de replici cu Ion Crăciunescu, dar cel care decide până la
„Ne vom omorî pe stradă"
M Răzvan Lucescu, a 
declarat, că oamenii 
de fotbal trebuie să 
înceteze cu polemicile.București (MF) - Tehnicianul a precizat că nu e normal ca directorul general al clubului Poli Timișoara, Ion Crăciunescu, să facă scandal pe motiv că oficiali ai FC Rapid au luat masa cu Viorel Moldovan, atacant aflat încă sub contract cu gruparea bănățeană. „Tocmai din partea omului care, în calitate de șef al arbitrajului românesc, a plecat într-o vacanță cu unul dintre acționarii de la Dinamo. Tocmai el face astfel de polemici și de
Cupa Mondială de șah
■ Cupa Mondială de 
șah, care se desfășoară 
la Hanti Mansisk a 
ajuns în semifinale.Moscova (MF) - a ajuns în faza semifinalelor, pentru care s-au calificat fostul campion mondial Ruslan Ponomarev (Ucraina), Aleksandr Grișciuk (Rusia), francezul Etienne Bacrot și armeanul Levon Aronian. Meciul dintre Grișciuk și Boris Ghelfand (Israel) a necesitat șase partide de departajare, două în sistemul șahului semirapid, 4A Cm QE wiimi+n 

urmă este domnul Marian Iancu. Dacă nici el nu înțelege, atunci se pare că vh lua sfârșit cariera mea. Nu mai există cale de întoarcere spre Timișoara”, a spus Moldovan.
Situație anormală. Atacantul, legitimat la Poli Timișoara a afirmat că trece printr-o situație anormală. „Când am venit la Timișoara am semnat un contract în prezența lui Anton Doboș, care este și prietenul meu, a fost un acord verbal ca în cazul în care vreau să plec se va găsi înțelegere. Văd că lucrurile s-au schimbat, este tipic pentru România. Sunt foarte dezamăgit, îmi pare rău”, a comentat Moldovan.Viorel Moldovan a precizat v că nu era atât de „stupid și imbecil” să se întâlnească într-un loc public cu președintele și antrenorul FC Rapid, 

Răzvan Lucescu (Foto: epa)scandaluri? Ar trebui să existe un respect, dar sunt numai scandalagii în România asta. Vor numai să facă scandal, să iasă în față. Noi nu facem decât să distrugem și asta se întâmplă nu numai 
și patru partide blitz, scorul final fiind de 4-2 în favoarea lui Grișciuk. Actuala ediție a cupei mondiale de șah a reunit la start 128 de mari maeștri, care s-au întrecut în sistem eliminatoriu, câte două partide pentru fiecare pereche, iar în caz de egalitate, partide de departajare. Fondul total de premii este de 1,5 milioane de dolari, 100.000 de dolari pentru primul clasat, 70.000 de dolari pentru locul doi, 56.000 pentru locul trei. Restul sumei se împarte între ceilalți partici- panți, în funcție de locul ocu- vmt Cm olacomani

Viorel Moldovan in duel cu Timișoara (Foto: epa)Dinu Gheorghe, respectiv Răzvan Lucescu, pentru a negocia un contract cu gruparea giuleșteană 
în fotbal, ci în întreaga societate românească. Trebuie să încetăm cu astfel de lucruri. Dacă nu, o să ajungem să ne omorâm pe stradă. Sunt tensiuni prea mari și se vede ce se întâmplă prin tribune și ce reacție au unii și alții”, a explicat Răzvan Lucescu.Antrenorul formației giu- leștene este de părere că cele două instituții care conduc fotbalul românesc ar trebui să ia măsuri drastice împotriva celor care greșesc. „Gu toții suntem vinovați. Poate că și federația, și Liga ar trebui să fie mai drastice în astfel.de cazuri. Să intervină, să suspende pe perioade mai lungi, iar amenzile să fie mai mari”, a adăugat Lucescu.

în Campi
onatul 
American 
de Fotbal, 
the New 
3fork Giants 
a învins în 
ultima etapă

f„Ne-am întâlnit din întâmplare, am fost la acel restaurant cu un prieten să luăm masa.
Cupa RomânieiBucurești (MF) - Tragerea la sorți a meciurilor contând pentru semifinalele Cupei Româ- niei-Samsung la fotbal, ediția 2005-2006, va avea loc marți, 20 decembrie a.c., ora 12.00, la Centrul Național și Academia de Fotbal Mogoșoaia. Vor fi respectate urnele folosite la tragerile la sorți anterioare din cadrul actualei ediții, ceea ce înseamnă că în urna A se vor afla CS FC Farul Constanța, AFC Rapid București și FC Național 2000 București, în urna B. urmând să fie plasată SC FC Petrolul SA Ploiești.

a m

astfel.de
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Felicitări (67)

• Cu ocazia aniversării zilei de naștere, îi dorim 
doamnei Triton Rodica multă sănătate, fericire, 
noroc, împlinirea tuturor dorințelor și tradițio
nalul „La mulți ani". Familia Cârstoiu

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.

• decomadnate, Deva, zonă ultracentrală, 
contorizări, centrală termică, preț negociabil. 
Tel. 0741/047152.
• Deva, Dada, Al. Romanilor, bl. 20, sc. 3, ap. 44, 
parter, gresie, faianță, apometre, bine întreținut, 
preț 625 milioane lei, negociabil. Tel. 214004, 

0721/069605.
• la țari, lângă Simeria, centrală termică, 
amenajat stil occidental, preț 90.000 ron, nego
ciabil. Tel. 221001,0742/375994.

• etaj Iplus 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.
• apartamente 2,3,4 camere și garsoniere, în 
Deva, zonă centrală Tel. 0742/375994,221001.
• urgent, cărimidă, 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, Gojdu, orientat spre Est, bloc de 
cărămidă etaj intermediar, ocupabil imediat, 
preț 850 milioane lei, negociabil. Tel. 
0721/815781.
• urgent, semidecomandate, ușă metalică 
parchet, gresie, faianță moderne, convector de 
căldură ocupabil imediat, preț 520 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0721/815781.
• etaj 3, decomandate, st 60 mp, gresie, faianță, 
contorizări, balcon, modificări interioare, 
Dorobanți, preț 30.000 euro, tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (Casa Betania)
• etaj 2, decomandate, repartitoare, contorizări, 
boxă balcon, luliu Maniu, preț 110.000 ron, tel. 
223400,0741/120722,0721/436384. (Casa Betania)
• zona Bălcescu Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, conto
rizări, ideal pt. birouri, cabinet medical etc., preț
1,2 mid., neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider în publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și in 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.
Ofârim:

• zona Liliacului, dec., contorizări, ocupabil 
imediat, preț 990 mii., neg., tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Progresul, et intermediar, dec, multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat ocupabil imediat preț 95.000 RON, neg., 
tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• urgent zona Al. Streiului, centrală termică et. 
intermediar, dec., îmbunătățiri, preț 510 mii., 
neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• oferim ap. in zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Cojii, 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, 
centrală termică Ocupabil imediat! Preț: 
37.000Ron. Tel: 211587,0745/253662. (Evrika)

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

• zonă centrală etaj intermediar, decomandate, 
st 55 mp, modificat termopan, centrală termică 
parchet, faianță, mobilă de bucătărie, bine 
întreținut, peț 1,200 mid. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zona AL Streiului, semidecomandate, centrală 
termică termopane, mobilat, ușă metalică 
acoperit cu izolație italiană balcon închis, preț 
650 milioane lei, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zona Bălcescu, decomandate, etaj 1, modi
ficat, îmbunătățiri, apometre, repartitoare, 
balcon, bine întreținut ocupabil imediat, preț 
830 milioane lei. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000 SRL)
•urgentapartament 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 plețet etaj 5, decomandate, parchet 
repartitoare, contorizări, balcon închis, preț 
90.000 ron, negociabil. Tel. 221712,0724/305661. 
(Garant Consulting)

• b-dul Bălcescu, etaj intermediar, circuit 
lavabil, parchet balcon închis, contorizări, preț 
82.000 ron. Tel. 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)
• bdui L Maniu, parter, decomandate, parchet 
lavabil, contorizări, faianță gresie, proiect ieșire 
exterioară preț 140.000 ron. Tel. 221712, 
0724/305661. (Garant Consulting)
• 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. T el. 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)
• 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, in 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 bdut 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)
• zona Zamfîrescu, 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)
• zona Decebal, dec., 60 mp, balcon mare, etaj 2, 
fără, modificări, parchet contorizări, ocupabil 
imediat (liber), preț 112.000 lei, ușor neg., tel 
0723-251498,232808 (Fiesta Nora)

• 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 Noră)

• zona Decebal, dea, 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 Liliacului, dec., parter, vedere în 2 părți, 
ușa nouă, fără modificări, gresie, faianță, preț 
115.000 lei, tel. 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: Ion Creangă, I.LCaraglale, 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)

Cumpăr ap.2 camere (04)

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

• urgent, decomandate, bloc de cărămidă, Bdui 
luliu Maniu, etaj intermediar, contorizări, 80 mp, 
ocupabil imediat, preț 38.000 euro. Tel. 
0721/815781.
• urgent, decomandate, bloc de cărămidă, 
ocupabil imediat, zona Gojdu, 69 mp, preț 1,15 
mid. lei. Tel. 0721/815781.

• urgent, semidecomandate, etaj 2, zona Banca 
Transilvania, 2 dormitoare, living, bucătărie, 
baie, ocupabil imediat, preț 730 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0721/815781.

• urgent, semidecomandate, zonă bună etaj 
intermediar, amenajat modern, centrală termică 
nouă preț 870 milioane lei, negociabil. Tel. 

0721/815781.
• etaj 3, decomandate, centrală termică proprie, 
geamuri termopan, gresie, faianță finisaje 
moderne, Minerului; preț 30.000 euro, neg., tel. 
223400,0742/005228,0721/577366.  (Casa Betania)
• foarte ugent, 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)

’ • 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

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

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

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

1. Cod, două puncte

4. Pref, două puncte, 
suma (milioane = mii. 
iar mii = M)

2. Nume oraș, virgulă 3. Text anunț

5. Tel., două puncte 6. Prefix și număr 
de telefon

01 - Vând ap. 1 cameră 

02 - Cumpăr ap. 1 cameră 

03 - Vând ap. 2 camere 

04 - Cumpăr ap. 2 camere 

05 - Vând ap. 3 camere 

06 ■ Cumpăr ap. 3 camere 

07 - Vând ap. 4 camere 

08 - Cumpăr ap. 4 camere 

09 - Vând ap. 5, 6 camere

10 - Cumpăr ap. 5, 6

camere

11 - Vând ap. la casă

12 - Cumpăr ap. la casă

13 - Vând case, vile

14 - Cumpăr case

15 - Vând case de vacanță

16 - Cumpăr case de vacanță

17 - Vând case la țară

18 - Cumpăr case la țară

19 - Vând garsoniere

20 - Cumpăr garsoniere

21 - Vând terenuri

22 - Cumpăr terenuri

23 - Vând locuri de veci

24 - Cumpăr locuri de veci

25 - Vând spații comerciale

26 - Cumpăr spații comerciale

27 - Vând alte imobile

28 - Cumpăr alte imobile

29 Imobile chirii

30 - Imobile schimb

31 - Vând finanțe

32 - Cumpăr finanțe

33 ■ Asocieri

34 ■ Oferte împrumuturi

35 ■ Solicitări împrumuturi

36 - Auto românești - 

Vânzări

37 ■ Auto străine ■ Vânzări

38 - Microbuze, dube

39 - Camioane, remorci

40 ■ Utilaje, unelte, industriale 

și agricole

41 - Moto-velo

42 - Piese, accesorii

43 • Ganue

44 - Auto - Cumpărări

45 - Auto - Chirii

46 • Auto • Schimb

47 ■ Mobilier și interioare

48 - Televizoare

49 - Audio-video, antene și

instalații satelit

50 - Aparate foto și telefonice
51 - Calculatoare și accesorii

52 ■ îmbrăcăminte, încălță

minte, articole sport
53 • Materiale de 

construcții
54 - Bijuterii
55 - Artă, antichități, cărți, 

reviste
56 - Electrocasnice

57 - Plante și animale, 

agroalimentare
58 - Medicamente, 

instrumente medicale
59 ■ Articole pentru copii

60 - Instrumente muzicale
61 ■ Altele
62 - Pierderi

63-Citații
64 - Licitații
65-Apeluri

66 - Umanitare

67 - Felicitări
68-Mulțumiri

® - Matrimoniale
70 ■ Absolviri
71 - Solicitări servicii

72 - Prestări servicii
73 - Solicitări locuri de

muncă
74 - Oferte locuri de muncă

Consultanții noștri 
de vânzări, 
la dispoziția ta!
Mihaela Stroia 0720 - 400 438 
Roxana Iacobescu 0721 - 513 871 
Sorin Flori 0720 - 487 389

Cotidianul nr.1 al județului!

.Crăciun ,

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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• zona Wad Dallas, de lux, et 2, cu garaj și 
boxă, suprafață mare, baie superamenajată (cu 
vană pe colt), termopane, modificări interioare, 
preț neg, tel. 0745/253662. (Evrika)
• zona L Creangă, et 3, superamenajat și finisat 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră, 
preț 64000 euro, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona & Enescu, et 1,98 mp, bine împărțit, 
dec, hol mare central, gaz 2 focuri, parchet rară 
amenajări de ultimă oră, preț 1,29 mid., neg, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Zamfirescu, et 1, bloc de cărămidă, 
centrală termică, gresie, faianță, ocupabil 
imediat Preț 129.000 RON. Tei. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• zona Dada, semidecomandate, parter, st 45 
mp, parchet repartitoare, interfon la scară, bine 
întreținut, preț 800 milioane lei, negociabil. Tel. 
235208,0721/985256. (ROCan 3000 SRL)
• zonă centrală, modificat din 4 camere, 
centrală termică, termopane, living, bucătărie 
modificată, foarte bine amenajat etaj interme
diar, preț 62.000 euro. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000 SRL)
• icmideeomandato, 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, 
0746/232043. (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 118000 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 centrală - Piață, 2 balcoane, etaj inter
mediar, dec, parchet vedere în 2 părți, aparta
ment tip standard fără modificări, ocupabil 
imediat preț 38.000 euro neg, tel. 0723-251498, 
232808 (Fiesta Nora)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• ki Deva, zonă bună, dec, cu sau fără 
amenajări, se oferă prețul pieței, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, sH occidental, zona Liliacului, etaj inter
mediar, preț 45.000 euro. Tel. 0742/375994, 
221001.
• 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 bimă, 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 rog, negociabil. Tel. 
0741/154401,227542, seara (Garant Consulting)

Vând case, vile (13)

• Deva, amenajată occidental, pentru locuit și 
afacere, eventual schimb cu alte imobile, în Deva 
sau Cluj, preț 430.000 ron. Tel. 0723/335189.
• Deva, zână centrală, casă, curte și grădină, 500 
mp, ideală și pentru afaceri, preț negociabil. Tel. 
0721/978548.
• Deva, znnă bună, 1300 mp, fs 30 m, preț nego
ciabil. Tel. 0742/375994,221001.

Cititorii 
Cuvântul

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

Informația te privește!

HYPERMARKET TRIDENT 
DEVA 

ANGAJEAZĂ
■ jef raion
■ lucrător comercial

Informații suplimentare la telefon 0726/111245.j

OFERTA de sărbători
- TssUgaaw 41 tutelați 
recepție eateBt

- iMtalațfl recapții fM alMMînMt
- Toată |mh di produse PANASONIC: awNo, «Hm, foto.

La colo mol avaatejoase prețari prin Devasat Shop, 
str. Avrom lancife H. Nt. ToL 21C.1M.

• 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 la 
cheie, preț 4 mid. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000 SRL)
• ăi 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 pare 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 78.000 euro, neg. Tel. 206003,230324. 
(Ag. Mimason)
• Deva, zona Ceangăi, 3 camere, baie, bucătărie, 
apă gaz, canalizare, grădină șl curte, st 600 mp. 
Preț-. 2,1 ml d. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• Simeria, caii 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. Tel: 
211075,0747-779751,0726/130557.  (Mondial Casa)
• casă băMnească în Deva, zona Al. Vlaicu, 
teren st 750 mp. Toate facilitățile. Preț: 53.000 
euro. Tel. 211075, 0726/130557, 0740/232043. 
(Mondial Casa)
• Deva, 3 camere, curte și grădină s 1310 mp, 
preț 2.500.000.000 ROL. Tel. 0746-225726, 0254- 
213057. (Casa Majestic)
• zona Câlugireni, 3 camere, bucătărie, centrală 
termică beci, curte betonată (fără grădină), an 
construcție 1983, s 100 m, preț 200.000 RON, 
negociabil. Tel. 0746-225726,0254-213050. (Casa 
Maiestic)

Cumpăr case, vile (14)

• în Deva sau închiriez, zonă centrală ofer 
prețul pieței. Tel. 221001,0742/375994.
• urgent casă cu grădină Deva sau Simeria. 
Plata imediat Tel: 215212. (Prima-lnvest)

Vând case la țară (17)

• 3 camere, bucătărie, anexe, 2 grajduri, garaj, 
șură grădină 495 ari, Pricaz, nr. 206. Tel. 240473.

• 3 camere, cămară baie, fosă septică, bucă
tărie, anexe, garaj, șură grădină pivniță și gră
dină intravilan, 18 ari, negociabil. Tel. 240473, 
0744/391866.
■ 3 camere, hol, cămară beci, curte mare, 
dependințe 2 camere, în comuna Dobra, sat 
Făgețel, la 2 km de la șosea. Tel. 0724/065448.
• 3 case, în Băcia, prețuri avantajoase. Tel. 
0742/375994,221001.
• urgent, casă locuibilă 2 camere, hol, 
bucătărie, terasă teren 800 mp, fântână posi
bilități gaz, apă curentă preț 680 milioane lei, 
negociabil, sat Sântandrei. Tel. 236655, 
0742/218376,0252/392629.
• Mntia, 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)
• Butzestl, casă 4 camere, bucătărie plus 4 
camere la demisoj, sobe de teracotă pe lemne, 
sc 147 mp, curte 300 mp, grădină cu pomi fruc
tiferi 2200 mp, apă curentă preț 28.000 euro. Tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)

• 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)

•DlglTV OMaxTV OFocusTV

• casă 2 corpuri, la 18 km de Deva teren st 
10.900 mp, 3 camere + hol, în primul corp, garaj, 
corpul 2 cti living, bucătărie, 2 băi, centrală 
termică pe lemne, anexe, totul superb, zonă 
pitorească preț 170.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/577366. (Casa Betania)

Vând garsoniere (19)

• Deva, zona Dacia, instalații sanitare noi, 
contorizări, repartitoare, gresie, faianță lavabil, 
preț 385 milioane lei, negociabil. Tel. 
0724/779543,0726/551751.
• etaj intermediar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 1, dec., balcon închis,.contorizări, vedere 
la stradă Zamfirescu, preț 75.000 ron, tel. 223400, 
0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 2, dec., gresie, faianță apometre, Dacia 
Deva preț 58.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• 2 buc, zona 22 Decembrie, suprafață mare, et.
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupabile imediat, 

prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)
• olerim pL vânzare, în Deva în zone și la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Dorobanți, etaj intermediar, decoman
date, 47 mp, 2 balcoane, gresie, faianță totul 
contorizat, preț 860 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zona Gojdu, etaj intermediar, 47 mp, deco
mandate, parchet bine întreținută, preț 850 
milioane lei.) Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000 SRL)
• zona Eminescu, etaj intermediar, balcon 
închis, apometre, gaz contorizat, bine 
întreținută preț 550 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• modificată 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. 
0741/154.401,227542, 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 (Garanttonsulting)
• Gojdu parter, cameră baie, hol, bine 
întreținută contorizări, preț 45.000 ron, nego
ciabil. Tel. 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)
• zona Lido, etaj intermediar, dec., 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, central, se oferă diferență, tel. 
0723-251498,232808 (Fiesta Nora)
• zona Măiăștiu Nou, dec., balcon închis, 
parchet gresie, faianță ocupabilă imediat, preț 
63.000 lei, tel. 0723-251498.232808. (Fiesta Nora)

Cumpăr garsoniere (20)

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

Vând terenuri (21)

• 10pareeleterena500mp,zonaCăprioara.Tel. 
0254/211124.
• 2 parcele teren intravilan, de 1800 mp și 2000 
mp, și 5600 mp extravilan, pe șoseaua Geoagiu - 
Rapolt. Tel. 211916.
• 2300 mp teren intravilan în Deva Str. Alunului, 
zonă agrement case vacanță Tel. 227242.

• 24700 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.
• Deva,intre Liliacului șl Carpați, st 128 mp, preț 
45 euro mp, negociabil. Tel. 0742/375994,221001.
• țpădină 1000 mp, împrejmuită cabană și alte 
anexe, apă terasă în zona liceelor (liceul 
Minier). Tel. 0743/001439.
• intravilan, 3600 mp, în Băcia, toate facilitățile, 
apă canalizare, gaz. curent, preț 5 euro mp, fără 
intermediari. Tel. 0724/388452.
• 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 racoroare la 
calea ferată Simeria - Petroșani, 0729/055585. 
0747/490353.
• loc de casă Hunedoara 3516 mp, fs 22 m, apă 
gaz, curent, loc drept, zonă liniștită parcelabil, 
preț 10 euro mp. Tel. 0723/005657.
• urgent, intravilan, pretabil bloc de locuințe, 
vilă, zonă rezidențială, 1000 mp, 15/65, toate 
facilitățile, posibilități parcelare, preț 25 euro 
mp. Tel. 0721/815781.
• intravilan, intersecția Sântuhalm-Hunedoara 
5200 mp, fs 22 m, la șosea toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)
• zona Simeria, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
• intravian, Zăvoi 3500 mp, 2 fronturi stradale, 
fs 70/50 ‘m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070106, 0726/195925. (Imob 
Eurobusiness)
• zona Dada, Deva 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)

• Intravian, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
• totravtarx to zonă industrială st 7860 mp, front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trafo la 150 metri, apă curentă în spatele 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg., tel. 
223400,0740/914688 0721/577366. (Casa Betania)
• Intravilan, la DN7, în zonă industrială st 
150.000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces 
din 2 părți, zona Sîntandrei, preț 12 eura/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, to zona de locuințe Zăvoi, st 1.000 
mp, front stradal 18 m, toate facilitățile. Preț 32 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228

• intravilan, in Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitați!e, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, la DN 7, Sîntandrei, St3315 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, In 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)
• intravilan la DN 7, în zonă Industrială la ieșirea 
din Deva spre Simeria st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, la DN7, Deva st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• intravilan st 605,9 mp, front stradal 22 m, PUZ 
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială 
preț 18 euro/mp, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• In Deva 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 Sântahalm, st 85.000 mp, fs 200 ml, acces 
din 2 părți, utilitățile sunt în apropiere, la DN 7, 
ideal pentru construcții case, preț 25 eurd 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)
• 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)
• intravian, 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)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider In publicarea de ziare 
și servicii Internet In vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Marecaută pentru dezvoltarea echipei în Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria 

vânzători ambulanți Vrei să câștigi în 4 ore cât ai câștiga în 8 ore?
Cerințe:• program de lucru între orele 6,00 - 10,00;• seriozitate;• dinamism;• abilități de comunicare.
Oferim:• salariu fix + comision;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;• un loc de muncă modern și sigur;• echipament.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
cpntactați-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

S.C. CONTAUDIT EVALEX S.R.L. 
cu sediul în Deva, str. Avram lancu, bl. H3, parter, în calitate de administrator 

judiciar al S.C. SYDTRANS S.A., cu sediul în Hunedoara, str. Stufit, nr. 1-2, jud.
Hunedoara, anunță vânzarea prin licitație publică a următoarelor bunuri din 

patrimoniul debitoarei:
1. Autoturism Dacia Berlină HD 06 SYD-2.500 RON
2. Autoturism Dacia Berilnă HD 08 SYD-2.250 RON
3. Autoturism Dacia Berlină HD 02 DDI-4.000 RON
4. Autoturism Dacia Berlină HD 01 CFN-2.500 RON
5. Autoturism Dacia Berlină HD Ol CLU-2.500 RON
6. Autoturism Dacia Berlină HD 01 JNP-2.250 RON
7. Autoturism Dacia Berlină HD Ol JNN-2.750 RON
8. Autosanitară Dacia Break HD 02 GUZ-3.500 RON
9. Autoturism Dacia Nova HD 03 G1X-3.750 RON
10. Autoturism Dacia Nova HD 03 FWX-4.250 RON
11. Autoturism Dacia Pick-up HD 11 SYD-1.500 RON
12. Autoturism Dada Plck-up HD 23 SYD-760 RON
13. Autoturism ARO HO 04 SSP-3.000 RON
14. Autoturism ARO HD 31 SYD-4.000 RON
15. Autobuz UDM 112 HD 21 SYD-4.000 RON
16. Autobuz UD 111 HD 19 SYD-6.000 RON
17. Autolzotermă TV HD 17 SYD-8.000 RON
18. Autolzotermă TV HO 01 ZWL-6.000 RON
19. Autolzotermă TV HD 01 ZWN-3.000 RON
20. Autoutilitară TV HD 02 WTE-1.000 RON
21. Autoutilitară TV HD 02 FLB-6.500 RON

Prețurile menționate sunt reduse cu 50% față de cele stabilite prin raportul de eva
luare a bunurilor.
Bunurile ce se vând la licitație sunt prezentate șl descrise în caietul de sarcini, care 
poate fl achiziționat de la administratorul Judiciar.
Licitația va avea loc în ziua de 19.12.2005, ore 10,00, la sediul debitoarei SC 
SYDTRANS SA Hunedoara - în reorganizare, din Hunedoara, str. Stuflt, nr. 1-2.
în caz de neadjudecare, licitația se va relua la 09.01.2006, 23.01.2006 și 
30.01.2006.
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0254/233081, persoană de contact 
Dărăbanț loan Mihai. (36022)

• 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)
• pe DN7, intravilan, 15.950 mp, cu fs 80 m, zona 
fabrica de biciclete, preț 25 euro mp. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• zona N. Grigorescu, loc de casă cu o 
construcție modestă 810 mp, fs 15 m, gaz, apă 
canalizare pe teren, preț 30.000 euro, neg. Tel. 
0745/159573. (Ag. Mimason)
• in Bălata, extravilan, 1200 mp, fs 7- 8 m, 
pretabil stupărie, preț 150 milioane lei, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• In zona Vulcan, 600 mp, PUZ aprobat, zonă 
rezidențială fs 20 m, preț 19 euro mp. Tel. 206003. 
(Ag. Mi mason)
• Simeria, st 2900 mp, utilități: gaz, curent apă 
la 150 metri distanță preț 4 euro/mp. Tel. 0746- 
225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• Sântandrei, st 2500 mp, fs 13 mp, utilități: apă 
curentă gaz, curent electric, preț 12 euro/mp, 
negociabil. Tel. 0746-225726,0254-213005. (Casa 
Majestic)
• Deva, str. Prelungirea Depozitelor, s 3549 mp, 
preț 6 euro/mp. Tel. 0746-225726, 0254-213050. 
(Casa Majestic)
• Cristor, st 6000 mp, utilități: gaz, curent elec- 
tricîn apropiere, preț 2 euro/mp, negociabil. Tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, zona Gării, s 810 mp, preț 30 euro/mp, 
negociabil. Tel. 0746-225726,0254-213050. (Casa 
Majestic)

Cumpăr terenuri (22)

• extravilan, arabil, minim 5 ha, maximun 
50 ton de Deva și intravilan, exdus peste 
linie, cu toate facilitățile, ofer prețul pieței 
TeL 0724/392853,0744/543238,0254/22503.

• Rapolt, împrejurimi, cu apă curentă curent, 
electric, eventual gaz metan, acces la șoseă 
minimum 5000 mp. Tel. 0720/400446.
• urgent, intravian, la șosea, în Deva. Plata 
imediatTel. 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, minnirh 60 m, pt. parcare, se oferă 
prețul pieței, tel. 0723-251498,232808. (Fiesta 
Nora)

Vând spații comerciale (25)

• Deva, zonă centrală preț la vedere. Tel. 
221001,0742/375994.
• 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
• zona L Creangă 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg., tel. 0741/070106,0726/195925. 
(Imob Eurobusiness)

22. Autoutilitară TV HD 35 SYD-2.000 RON
23. Autocamion R 16 230 HD 03 TLV-9.000 RON
24. Autocamion R 10 215 HD 01 TUT-2.000 RON
25. Autocamion R 10 215 HD 01 TUP-9.000 RON
26. Autocamion R 8 135 HD 01 UXA-6.000 RON
27. Autobasculanta R 10215 HD 02 VIF-1.500 RON
28. Autobasculanta R 10 215 HD 01 ZWR-1.000 RON
29. Autobasculanta R 10215 HD 02 VDE-3.000 RON
30. Autobasculanta R19 215 HD 01 XGM-6.000 RON
31. Autolzotermă R 10215 HD 01 YDD-8.500 RON
32. Autolzotermă R 10215 HD 01 YDE-10.500 RON
33. Autolz. frigorifică R 10215 HD 01 YUZ-9.500 RON
34. Autocisternă lapte R 8135 HD 02 VRS-7.500 RON
35. Autotractorul șa R12215 HD 99 SYD-12.500 RON
36. Semiremorcă transp. ciment HD 80 EIM-12.500 
RON
37. Autocamion R10215 HD 01 TUU-1.250 RON
38. Autobuz UDM 112 HO 20 SYD-4.000 RON
39. Autolzotermă R 10215 HD 02 UYK-1.500 RON
40. Autotractor R19215 31 HD 8677-3.000 RON
41. Semiremorcă transport HD 80 DYS-12.5OO RON

• hală pe DN 7, Deva, 720 mp, construcție nouă, 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 m, toate 
utilitățile, acces la DN7, preț neg., tel. 
0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusiness)
• zona 1 Decembrie, st 117 mp, 3 grupuri 
sanitare amenajate, scară interioară, gresie, 
faianță, termopane, centrală termică, acces din 
două părți, tavane false, spoturi, bine amenajat, 
preț vânzare 250.000 euro sau preț de închiriere 
15 euro mp plus tva. Tel. 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000 SRL)
• zona 22 Decembrie, st 210 mp, termopane, aer 
condiționat, grup sanitar, tavane false, acces din 
două părți, vad foarte bun, preț vânzare 250.000 
euro fix. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000 
SRL)
• zona Sala Sporturilor, 30 mp, amenajat, 
convector/liber, preț 650 milioane lei, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• zona Poftla Județ, 35 mp, amenajat, 
funcționabil de 10 ani, vad foarte bun, preț f8 'nn 
euro, neg. Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)

Vând alte imobile (27)

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

Cumpăr alte imobile (28)

• to Deva, spațiu producție, în centrală termică 
dezafectată, cu sau fără amenajări, ofer 100 pura 
mp, negociabil. Tel. 0723/335189

«mobile chirii (29)

• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
mobilat occidental, aragaz, frigider, tv coloc/preț 
130 euro/lună Tel. 0721/055313.

• ofer spre închiriere apartament 2 carnete și 
garsonieră, preț 200 - 100 euro/lună'JTel. 
0742/375994,221001.
• ofer spre închiriere apartament, 2 camere, 
Deva, preț 150 euro/lună. Tel. 22IOO1, 
0742/375994.
• ofer spre închiriere apartament, 2 camere, 
zonă ultracentrală, mobilat, utilat, contorizări, 
centrală termică, preț 130 euro. Tel. 215244.
• ofer spre închiriere casă, 2 camere, mobilată, 
utilată, bucătărie, baie, cămară, hol central, 
curte, totul contorizat centrală termică, preț-270 
euro, zonă ultracentrală. Tel. 215244. '
• ofer spre închiriere casă, în Deva, preț 250 
euro/lună. Tel. 0742/375994,221001.

• ofer spre închiriere garsonieră în Deva, zona 
Ștrand, utilată, mobilată, preț 60 euro/lună, 
negociabil. T el. 0740/956234.
• ofer spre închiriere spațiu comercial, Bdul I. 
Maniu, 140 mp, pretabil pentru orice tip de-actr- 
vitate, amenajat frumos, modern, preț 15 euro 
mp. Tel. 0721/815781.

• ofer spre închiriere spațiu comercial, Deva,
zonă centra». Tel. 0742/375994,221001. '

• P+L 4 camere, scară interioară, living 45 mp, 2 
băi, centrală termică, pivniță, garaj, piscină, 
curte, grădină, zona telecabină ideal locuință 
sediu, acceptăm colaborare. Tel. 249047, 
0721/192684.
• ofer spațiu comercial, zona Dacia, 55 mp, 
amenajat preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Creangă preț 15- 
20 euro/mp, neg., tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)

• ofer spațiu comercial, zona I. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta, toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(imob Eurobusiness)

• apartament 3 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat, moDilat 
modem și utilat cu aragaz, frigider, tv color nou. 
situat în spatele pieței centrale, preț 220 
euro/lună tel. 223400,0721/436384,0742/005228 
(Casa Betania)
• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)mobilat, pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer vRă supermobilată cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• se oferi garsoniere și ap. 2-4 camere. în Deva, 
(ne)mobilat, prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Miriști, garsonieră etaj intermediar, 
termopane, cu îmbunătățiri, contorizări, 
mobilată ocupabilă imediat, preț 100 euro/lună 
Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000 SRL)

• Hali pentru depozitare, zona M. Eminescu 
(fosta fabrică de mobilă), st. 120 mp, apă 
trifazic, înălțime 480 m, acces Tir, parcare, preț 5 
euro mp plus tva, negociabil. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
• pe DN?, cu acces direct, 70 mp, greșie, grup 
sanitar, centrală termică termopan, pretabil 
cabinet, sediu, depozit, preț 450 euro/lună neg. 
Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)

ce) mai mare producător 
de preparate de carne 

din Bihor

angajează 
AGENȚI 

VÂNZĂRI 
pt. Județul Hunedoara

Cerințe:
Experiență în vânzări min. 1 an; 
Permis de conducere cat. B;

•+ Aptitudini de comunicare și 
negociere;
•+ Bună cunoaștere a zonei.

Se oferii:
-» Salariu motlvent;
** Mașină de serviciu șl telefon' 
mobil.

Informații ia telefonul 0724- - 
525456 (zilnic, între 8-16) Vă'' 

rugăm trimiteți CV la fax: 0259» J 
433.181 sau e-mail: 

llgla.pop©cominca.ro.

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
llgla.pop%25c2%25a9cominca.ro
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■ in cartier Dacia, 25 mp, amenajat frumos, 
gresie integral, contorizări, pretabil cabinet, 
internet, birouri, ocupabil din 1 decembrie 2005, 
preț 150 euro/lună. Tel. 0745/640725. (Ag. 
Mimason)
• in zona Liliacului, 50 mp, pretabil depozit, 
căldură, apă, trifazic, preț 150 euro/lună. Tel. 
0745/164633. (Ag. Mimason)
• caineră frigorifică, 20 mp, cu spații de acces, 
spațiu tampon, spațiu total 90 mp, preț 4 euro 
mp. Tel. 0740/173103. (Ag. Mimason)
• pentnj pretențioși apartament 3 camere, dec., 
cu garaj sub bloc, in Deva, Cuza Vodă, preț 450 
euro, neg. Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)
• închiriez in regim hotelier camere In vilă, 
saună, mic dejun inclus. Preț: 200 Ron/zi. (Prima- 
Invest)
• 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 garsonieră, complet mobilată și 
cohtorizată, 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 In regim hotelier cameră mobilată, 
Deva, cu baie și Tv, centrală termică Preț 70 
Ron/zi. Tel: 0722/564004. (Prima-lnvest)

• garsonieră, zona 22 Decembrie, et interme- 
dlarrfnodernizări, mobilă și titilități modeme, 
preflOO euro/lună tel. 0740/013.971. (Garant 
Consulting)
• garsonieră, in zona piața centrală mobilată 
utilități noi, preț 100 euro/lună Tel. 0740/013971. 
(Garant Consulting)

Kațprțanent 2 camere, nemobilat, zona piața 
centrală, contorizări, preț 100 euro/lună Tel. 
074Q/013971. (Garant Consulting)

• apartanant 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)
• garsoniera, zona Dorobanți și Kogălniceanu, 
mobilate, utilate, dec, etaj 2. Preț 100 euro. Tel 
211075, 0726/130557, 0747/779751. (Mondial 
Casa)

• garsonieră, zona Eminescu, mobilată utilată
i 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)
• tochHez casă de lux, Deva, zona Călugăreni, 
preț 1100 euro/lună negociabil. Tel. 0746-225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)
• tochiriez apartament Str. Minerului, deco
mandate, 2 camere, etaj 2, centrală termică 
mobilat preț 100 euro/lună Tel. 0746-225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)

• vând Golf Variant 1,8 i și gaz omologat 1997, 
165.000 km, climă servo, 2 airbag, abs, turelă 
centralizat, geamuri electrice, jenți Mg, 
impecabil, preț 6000 euro, negociabil. Tel. 241412.

• vând BMe tipărită în anul 1870. Tel. 213908.

Electrocasnice (56)

• vând planșetă Kuhlmann, 1000/1500 mm. Tel. 
0740/950868.
• vând țuică de calitate superioară Informații 
Deva, tel. 0744/637809.

Licitații (64)

Auto românești (36)

• praprietanâ Daciei 1300 HD-03-UVO este rugat 
să ia legătura cu vânzătorul, pentru radiere sau 
o cumpăr înapoi, ofer prețul pieței. Tel. 
0724/930708.
• vând Ara 243 D, motor Brașov, remorcă 1,5 
tone, stare bună acte la zi, preț negociabil. Tel. 
245874,0723/335189.
• vând Dada 1310, af 1986, RT iulie 2006,5 trepte, 
preț 800 euro, negociabil. Relații Fizeș, nr. 56, 
comuna Bălța, tel. 0727/374838.
• vând Dada papuc.1998, și Dacia break, 1996, 
prețuri negociabile. Tel. 0745/842692.

Auto străine (37)

• vând Ford Mondeo, af 2001, TDCI, 90 CP, climă 
abs, airbag, jenți Al, gri-metal, 95.000 km, carte 
service, recent adus, berlină preț 9599 euro, 
negociabil. Tel. 0727/761713.
• vând Renault 21, af 1987, VT 2007, închidere 
centralizată geamuri electrice, preț 6500 ron, 
negociabil. Tel. 226209,0745/639022.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• cumpăr menghină mare, în stare perfectă 
ofer prețul la vedere. Tel. 0722/148381.

Piese, accesorii (42)

• vând capete bară Renault Trafic și catalog 
piese schimb cu coduri. Tel. 0745/260135.
• 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.

• vând frigider Electrostar cu 2 uși, dezghețare 
automată preț 200 ron și tv color Goldstar, aiag.
62 cm, preț 200 ron. Tel. 214814.
• vând ladă frigorifică 5 sertare, stare foarte 
bună de funcționare și bine întreținută preț 500 
ron. Tel. 0254/223089.
• vând ladă frigorifică Arctic, 7 sertare, stare 
foarte bună preț 500 ron. Tel. 221314.
• vând mașină de spălat automată marcă 
germană stare perfectă preț negociabil. Tel. 
225422,0723/778804.
• vând mașină de spălat marca Miele, frigider 
Arctic mare, ambele stare foarte bună de 
funcționare, preț negociabil. Tel. 215061.

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Bîclea Adela. Se declară nul.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Luca Alina. Se declari nul.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Luca Loredana. Se declară nul.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Luca Sabina. Se declară nul.

Umanitare (66)

Garaje (43)

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• ajut o persoană cu datorii la bloc, contra 
chiriei, eventual asigur loc de muncă în 
Germania Tel. 0745/803644.

• oferspreînchiriere garaj, la casă pentru auto
turism, pe timp de iarnă Tel. 213908.
• vând garaj proprietate (teren aferent) sau 
închiriez, în Deva, Gojdu, str. Cernei. Tel. 
0744/603581.

Mobilier și interioare (47)

• vând 2 dulapuri cu 3 uși, un dulap bucătărie, 
dormeză 2 persoane, un fotoliu. Tel. 247937.

• vând bUotecă, 4 corpuri, vechime 5 ani, preț 
negociabil. Tel. 0723/189332,0744/620131.

• vând foarte ieftin mobilă furnir nuc, bibliotecă, 
masă 6 scaune tapițate, recamier, oglindă cuier 
fier forjat, dulap, preț 100 ron, bucata Tel. 
221328,0744/705595.
• vând păhiț din lemn masiv, pentru copil. Tel. 
212180.

• donez unor iubitori de animale o cățelușă 
dalmațiană vârsta 3 ani, frumoasă foarte 
prietenoasă. Tel. 776434, Sarmizegetusa.
• vând fân, producție 2004 - 2005, cantitate 
mare, preț negociabil, satul Ormindea, comuna 
Băița. Tel. 0747/179330.
• vând grâu pentru animale, fân, lucerna și 
otavă Tel. 263255.

• vând porumb știuleți, cantitate mare. Tel. 
0724/243419,0722/417131.

• vând porci, 150 kg, preț negociabil. Tel. 
0721/262371.

Instrumente muzicale (60)

Televizoare (48)

• vând tv Panasonic și amplificator Pioneer și 
Sony. Tel. 0745/253413.

• vând orgă Roland E15, putere 2 x 5 w, difu
zoare încorporate, secție ritmică acompania
ment, brass, strings și efecte excelente, conve
nabil. Tel. 0747/223733.
• vând pian Jakob Czapka John Jahare 1842 
Wien, placă bronz, corzi încrucișate, cu coadă 
stare foarte bună, preț foarte avantajos. Tel. 
611145.

Mulțumiri (68)

• victima accidentului produs de un microbuz 
Deva • Hunedoara, la 16.09.2005, pe trecerea de 
pietoni, la intersecția B-dului 22 Decembrie cu I. 
Creangă (zona piață), îi mulțumește persoanei 
care a transportat-o la spital și o roagă să o 
'nntaqteze la tel. 0727/131393,0254/219832.

Prestări servicii (72)

• Test Flag SRL organizează în 12 decem
brie ultima testare din acest an pentru 
certificarea ECDL la preț redus cu 40%. 
înscrieri și informații suplimentare la sediul 
nostru: Deva, Bdul 22 Decembrie, nr. 37 A 
(Clădirea Cepromin), etaj 2, camera 221. Tel. 
0254/212070; fax 0254/218111.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând 2 aparate foto: Smena 8 rusesc și 
Olympia japonez, prețuri convenabile. Tel. 
0747/223733.
• vând Motorola C 333, stare perfectă preț 130 
ron. Tel. 0721/408448.
• vând telefon mobil Nokia 3310 și Alcatel OT 
320, ambele stare de funcționare, cu accesorii. 
Tel. 0745/260135.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• v’na computer, 1300 MHz, 256 DDR, HDD 40+80 
GB, placă video 64 Mb, modem 56 K, cd-r-LG, dvd 
rw AssUs, tv tuner, placă rețea floppy 3,5 inch, 
monitor, tastatură boxe. Tel. 0721/046107, 
0726/041675,223871.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând dăpari Raichle Flexon 8, Elveția nr. 37 - 
38, cuptor microunde, grill, combinații, 201, Fif 
Germania comenzi digitale. Tel. 0721/046107, 
223871, după ora 18
• vând haină damă nouă blană nurcă super- 
modemă Tel. 210900,0744/611145.

• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54 - 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
și fustă piele, nouă preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând rucsac cu ramă de aliminiu, preț nego
ciabil. Tel. 0745/260135.
• vând schhat Rossignol, cu legături Salomon, 
pentnj copii 1,40 și 150 m și adulți 1,70 m, preț 
negociabil. Tel. 233084.

Materiale de construcții (53)

• ctanpăr We și coame (nu sistem patent sau 
solzi). Tel. 260651.
• vând dstantieri pentnj fier-beton (pureci). Tel. 
0723/227569. ’

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• cârti aventură Brigada mondenă ■ 8 volume, 
310.000 lei; Justițiarul - 6 volume, 150.000 lei; 
colecția SAS ■ 13 volume 360.000 lei, Autor Gerard 
de Villiers. Tel. 0729/244954.

SC INCOSERV PREST SRL Deva 
str. Sântuhalm, nr. 1, firmă specializată în lucrări de construcții, 
instalații, confecții metalice și tâmplărie, execută la termen și în 
condiții avantajoase cu personal calificat toată gama de lucrări.

Se asigură garanție la lucrări, calitate, seriozitate și prețuri 
accesibile.
Așteptăm să ne contactați zilnic, între orele 8.00 - 16.00 la 
tel./fax. 0254/210.933, 0254/210.932. (35662)

SC METALSTRUCT SA 
cu sediul în Moreni, Str. 22 Decembrie 1989, nr. 28, bl. 
Anexă socială, cam. 1, județul Dâmbovița, prin lichidatorul 
judiciar SC Eurolnsol SRL, scoate la vânzare prin licitație 
publică următoarele bunuri:

- 2 x buldozer S 1501 -10.353 RON; 
cazan topit bitum VK5O - 214 RON; 
macara pe pneuri HT - 44.030 RON;

- încărcător frontal Wolla - 48.128 RON.
Prețurile conțin TVA, Pentru participarea la licitație se plătește 
taxa de garanție de 10% din prețul de pornire în contul 
RO26RZBR OOOOO 600065 70899 Raiffeisen Bank Ploiești. 
Raportul de evaluare a acestor bunuri se află la sediul lichidato
rului judiciar și la grefa Tribunalului Dâmbovița, dosar 12/2005. 
Ședința de vânzare se va ține la sediul lichidatorului' din 
București, Bd. Unirii, nr. 27, bl. 15, sc. A, et, 1-2, ap. 1-4, sector 
4, în data de 16,12.2005, ora 10,00, Relații despre vânzare, la 
tel.: 0740-423825, 0720-922144, 0244-523522, (36004)

Altele (61)

• vând candelabra cristal de Boemia, stare 
perfectă cu 3 brațe, și un ceas de mână Doxa, 
preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând cântar-platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 080/050 m, stare ireproșabilă preț nego
ciabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând covor persan 2/3 m, stare bună preț 
1.975.000 lei, negociabil; candelabre 3 brațe, preț 
300.000 lei, negociabil. Tel. 0744/116494.

• cump, i plastic, lăzi, dopuri, paleți, 
diver' cantități nelimitate. Tel. 0723/301857.

• decotațiuni interioare de sărbători, la domi
ciliu sau restaurante, ghirlande, coronițe, orna
mente etc., preț convenabil. Tel. 0720/743834.
• lucrări de zidărie interioară, zugrăveli în var, 
lavabil, vopsitorie, placări gresie, faianță, preț 
avantajos. Tel. 0729/263810.

• 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.

• prestări servicâ la domiciliul clientului: elec
trocasnice, audio ■ video, mobilă suspendată 
aplice, instalații electrice, yale, antene, sonerii 
etc. Tel. 0746/120889, 0721/079491, 219413, 
0745/050659.
• transport mobilă electrocasnice, cu. auto 
acoperitele 1,2 tone, 14 mc, L 35 m, 12,2 m. Tel. 
225578,0744/934462,0726/551701.
• îngrijesc copil sau persoană bolnavă sau 
vârstnici (bărbat, femeie). Tel. 0726/810296.

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

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

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

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

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

Z A CWÂfB |

• Consumcoop Dobra - societate cooperatistă orga
nizează, în data de 28.12.2005, ora 11, la sediul său din 
Dobra, Piața Victoriei, licitație publică pentru vânzarea 
unui imobil, aprobat spre vânzare de către Adunarea 
generală și publicat în M.O, partea a Vll-a. Informații 
suplimentare latei. 0254/283147.

Prestări servicii (72)

• DEPOZIT EN-GROS vinde haine import 
Germania și Austria, la prețuri avantajoase. 
Deva, str. Bela Bartok, nr. 3 (în spatele Bisericii 
din Ceangăi), zilnic, între orele 8 - 16. Tel. 
0254/223418.

Cotidianul numărul
1 aljudețului!

Vinzi
Cumperi 
închiriezi
Schimbi
Cauți

Alege CL pentru anunțul tău

parte a unei corpo țu internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 

~ și servicii Internet în vestul Austriei, in nord-estul
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Marecaută pentru dezvoltarea echipei

responsabil de zonă
'erințe• 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)

X apariția • SO.OM fol 
Htotsol) (>M<M

5 apariții» 1M.00QW SapadțM 200.000»

PRIMA APARIȚIE....J
• chioșcul de ziare de lângă Comtim:
• chioșcul <le ziare din stat ia de autobuz 
Orizont- Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă Galeriile do Artă 
Forma;
• chioșcul de ziare de lângă Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare Intersecția Zamfirescu 
dul Decebal.
• Cepromin:
• Cooperativa de consum Dobra;
• Centru) de schimbare a buteliilor lila.

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

mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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Scotland Yard investighează
• Explozie de artificii. Cel puțin 38 de persoane care se întorceau de la o nuntă în Lahore au murit, duminică, în urma incendiului declanșat de explozia unor artificii, produsă la bordul unui autobuz supraaglomerat.
• Tranzacție. Paramount Pictures a anunțat, duminică, un acord pentru cumpărarea studiourilor de film DreamWorks, în cadrul u- nei tranzacții în valoare de 1,6 miliarde de dolari.

■ Indicii despre explozi
ile de la depozitul de 
carburanți au fost dis
truse de incendiu.

Oșcarurile fără Chris Rock
Los Angeles (MF) - Actorul american Chris Rock a declarat că nu va mai fi amfitrionul festivității de decernare a premiilor Oscar, ce va avea loc la 5 martie 2006, la Los Angeles. Rock a prezentat o singură dată aceste premii, în februarie. Deși a atras telespectatorii mai tineri prin glumele sale la adresa starurilor, i-a îndepărtat pe unii membri ai Academiei.Purtătorul său de cuvânt, Matt Labov a adăugat că Rock nu vrea să găzduiască show-ul an după an, dar că nu l-ar deranja să revină pe scena Oscarurilor ca prezentator la un moment dat. Un anunț oficial în acest sens al Academiei Americane de Film este așteptat în următoarele săptămâni.

Londra (MF) - Poliția britanică a deschis o anchetă în legătură cu explozia produsă duminică dimineață la depo zitul de carburanți din apropierea aeroportului Luton, în investigații fiind implicate inclusiv unități antiteroriste, chiar dacă autoritățile consideră până în prezent că este vorba despre un accident.

Incendiul a fost izolat (Foto: epa)

Investigațiile propriu-zise nu pot începe însă până când locul nu devine sigur. Potrivit celui mai recent bilanț furnizat de poliție, 43 de persoane au fost rănite, dintre care două grav.Eșantioane de fum sunt analizate pentru a determina eventualele efecte pe termen lung ale expunerii la substanțele toxice degajate. Comandantul pompierilor din Hertfordshire, Roy Wilsher, a declarat că este posibil ca „un incendiu de o asemenea intensitate să distrugă indiciile” de care ar avea nevoie echipa de anchetatori.Echipele de pompieri au început să intervină, în cursul nopții de duminică spre luni, pentru a stinge incendiul. Pompierii au încercat să împiedice extinderea incendiului, proiectând „o perdea de apă” între flăcări și rezervoarele neatinse de foc.
Explozie la o uzină chimică

Inspirat de 
Bambi

Londra (MF) - Cântărețul Paul McCartney a declarat că filmul animat „Bambi”, realizat de studiourile Disney în 1942, l-a inspirat să se ocupe de apărarea drepturilor animalelor.McCartney (63 ani) a spus că filmul în care mama căprioarei este împușcată de vânători a avut un impact foarte mare asupra lui pe când era copil. McCartney, un vegetarian convins, este un cunoscut militant pentru drepturile animalelor. El a criticat cu diverse ocazii experimentele medicale asupra animalelor, vânătoarea și utilizarea blănurilor naturale în scopuri estetice.Muzicianul a condus mai multe campanii pentru organizații care apără drepturile animalelor, inclusiv pentru organizația americană PETA.

Site-ul 
fanilor
Los Angeles (MF) - 
Fanii cântăreței Brit
ney Spears au creat 
un site special, 
DivorceKevin.com, 
pentru a-și încuraja 
vedeta favorită să 
divorțeze de soțul ei, 
Kevin Federiine. 
Săptămâna trecută, 
presa americană 
menționa că mariajul 
de doar 15 luni al 
cântăreței este pe 
sfârșite. Ziarele au 
făcut această 
afirmație după ce 
mașina Ferrari a lui 
Federiine a fost luată 
de la casa din Malibu. 
Britney Spears, care 
l-a născut pe Sean 
Preston în septembrie, 
s-a răzgândit în ultim
ul moment în ceea ce 
privește aparița ei la 
premiile Billboard, 
lăsându-l pe Federiine 
să călătorească singur 
cu avionul către Las 

Vegas.

Berlin (MF) - O explozie care s-a produs, sâmbătă, într-o uzină de produși chimici din Bavaria, în sudul Germaniei, s-a soldat cu lin mort și cel puțin cinci răniți, a anunțat poliția. Explozia s-a produs sâmbătă seara, în jurul orei locale 18.15, într-o uzină petrochimică aparținând * grupului Basell Polyolefins din Muenchsmuenster, în apropiere de Ingolstadt. Un pompier și-a pierdut viața, sâmbătă, în timp ce încerca să stingă incendiul.Pompierii au luptat câteva ore împotriva incendiului declanșat de evaporarea unui solvant toxic, hexan. Locui

torii din Muenchsmuenster au fost sfătuiți șă închidă geamurile și ușile. Pompierii erau încă prezenți la locul catastrofei, duminică, pentru că există riscul unei noi explozii, a precizat poliția.

Incendiu la uzină (Foto: epa)

RebecaNăscută în zodia Săgetător, îi plac dansul, lectura și plimbările în natură.

Geloasă pe actorul Brad Pitt

| show canin, sponsorizat de Ceylon Kennel Club și care a avut loc duminică. în Colom- I bo, Sri Lanka. (Foto: epa)

■ Iubita lesbiană a lui 
Jolie, Jenny, nu crede că 
relația acesteia cu Pitt 
va rezista.

Los Angeles (MF) - Iubita lesbiană a Angelinei Jolie, fo- tomodelul Jenny Shimizu, i-a transmis un avertisment lui Brad Pitt, în care îi spune că relația ei cu actrița nu se va termina niciodată, scrie The Sun.„Cred că vom continua să avem o relație extrem de profundă. Nu este vorba numai despre sex”, a declarat Shimizu. Aceasta a vorbit pentru prima dată despre relația sa de peste zece ani cu actrița. Pitt a divorțat de
Jenny se simte amenințată de relația lui Jolie cu Pitt (Fojd: Fan)actrița Jennifer Aniston pentru a fi cu Jolie. El a depus de curând actele necesare pentru a deveni tatăl vitreg al

copiilor adoptați de Jolie, Cu toate acestea, fotomodelul a declarat că ’ are îndoieli în ceea ce privește viitorul celor

doi. „El parcă este de pe altă planetă. Vrea copii și vrea o căsnicie perfectă. Ea în schimb este o femeie puternică. Va face întotdeauna ce va dori. Nu cred că Angelina poate fi controlată. Ea nu va fi niciodată o soție în sensul clasic al cuvântului”, a spus fotomodelul.„De fiecare dată când mă sună, merg să o văd”, a adăugat Jenny Shimizu. „Nu facem întotdeauna sex. Câteodată mergem la proprietatea ei din Cambogia și explorăm jungla. Pot spune cu siguranță că relația noastră nu este una doar de prietenie.”Shimizu și-a început relația cu Jolie pe vremea când filmau „ Foxfire”, în anul 1993.

Trei premii la BratislavaBratislava (MF) - „Moartea domnului Lăzărescu”, în regia lui Cristi Puiu, a obținut trei premii la Festivalul Internațional de Film de la Bratislava, desfășurată între 2 și 10 decembrie.Filmul a primit o mențiune specială a juriului principal, „pentru viziunea de autor convingătoare”, mențiunea specială a juriului ecumenic, pentru că „arată pericolele birocratizării sistemului medical și puterea unui om curajos de a i se opune”, și premiul juriului studențesc, pentru „simplitatea excepțională a poveștii sale puternice”.Marele premiu a revenit producției din Mongolia, „The Cave of the Yellow Dog”. George Clooney a luat premiul pentru cel mai bun regizor cu „Good Night, and Good Luck”.

Pasionat de fotbal (Foto: epa)

Prințul vrea o învoire
Londra (MF) - Prințul William, al doilea în succesiunea la coroana britanică, va cere permisiunea comandantului academiei militare Sandhurst să fie învoit de la cursuri în perioada Cupei Mondiale din 2006, pentru a asista la partidele pe care Anglia le va disputa, scrie Daily Mirror. Perioada de desfășurare a turneului finâl al Cupei Mondiale ' coincide cu cea a cursurilor de la Sandhurst.

Prințul William va prelua, începând cu mai 2006, funcția de președinte-delegat al Federației Engleze de Fotbal (FA) și, în această calitate, va putea face parte din delegația Angliei la CM.Cadeților li se permite să părăsească academia doar în week-end, însă prințul William vrea să fie alături de reprezentativa Angliei la toate meciurile de la Cupa Mondială.
Lumini Din 8 decembrie, timp de patru zile la
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DIN NOU!!! Lyon se celebrează Immaculate Conception prin- tr-un festival al luminilor. Tradiția ține din 1852, când se aprindeau la ferestre lumânări ca omagiu adus Fecioarei Maria. (Foto: EPA)

DivorceKevin.com

