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Cerul va fi mai mult noros. Precipitații Crăciun liniștit in județ
A 3 Sdimineața la prânz seara

All pornit cu colindul de la Orăștie și 
au fost primiți cu drag în redacția „Cuvân
tul liber”. Cei doi frați, Ciuciu Iulian Aure
lian (9 ani) șl Ciuciu Daniela Maria au ve
nit CU Steaua SUS răsare”. (Foto: Traian Mânu)

■ Hunedorenii au săr
bătorit Crăciunul în li
niște. Polițiștii nu au 
avut cazuri deosebite.

Deva - (T.S, I.J) Comparativ 
cu anii precedenții, anul aces
ta, Crăciunul s-a dovedit a fi 
unul deosebit de liniștit. Nu

au avut loc evenimente care 
să necesite intervenția forțelor 
de ordine, a declarat ofițerul 
de serviciu din cadrul IPJ 
Hunedoara. „Au existat câte
va scandaluri, pe fondul con
sumului de alcool, dar spiri
tele s-au calmat. S-au mai 
primit câteva reclamații pen
tru furturi din locuințe. Din

primele cercetări se pare că a 
fost vorba de niște colindători 
care au luat ce le-a căzut la 
mână”, a declarat ofițerul.

Și în privința accidentelor 
am stat foarte bine. Doar ieri 
dimineață, în jurul orei 9.00, 
un Mercedes Sprint condus de 
D.I, din Republica Moldova, a 
părăsit șoseaua intrând în

șanțul de pe marginea dru
mului. „Impactul a fost destul 
de dur dar, din fericire, nici 
șoferul și nici T.A., pasagerul 
aflat pe scaunul din dreapta 
nu au pățit nimic. Victimele 
au fost transportate la Spitalul 
Județean din Deva și exter
nate după câteva ore”, susține 
ofițerul de serviciu, /p.3

I '

Dezlegați enigma Sudoku!
Deva - Ziarul nostru continuă prezentarea 

jocului Sudoku, noua nebunie care a 
cuprins planeta. Regulile jocului sunt foarte 
AlluiMTIIi simPle și nu necesită calcule 

matematice. Sudoku se com
pune din nouă blocuri de 

pătrățele, fiecare de câte 3x3. în fiecare bloc 
sunt câteva cifre între 1 și 9, stabilite 
dinainte. Acestea trebuie completate cu 
cifrele lipsă, în așa fel încât fiecare număr 
să figureze o singură dată. De asemenea, 
cifrele de la 1 la 9 trebuie să figureze o sin
gură dată atât pe rândurile orizontale cât și 
pe coloanele verticale ale celor nouă blocuri 
luate împreună. în numărul de astăzi al 
cotidianului CL găsiți în pagina 5 un nou 
joc Sudoku.

I

lot olimpic de gimnastică al 
României se va reuni, azi, la Deva, 
sub comanda antrenorului Nicolae 
Forminte care a fost numit, 
săptămâna trecută, antrenor coordo- 

în locul lui Octavian Belu.
Nici una dintre fostele componente f 
ale lotului olimpic în perioada Belu - 
Bitang nu a fost convocată la 
reunirea noului lot. /p.7 (Foto: Mihai Stan) . â
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CJ. Hunedoara ia drumurile
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Crește salariul minim
Guvernul a decis ca salariul minim brut pe țară să crească, 
începând cu 1 ianuarie 2006, cu 200.000de lei vechi (ROL).

Salariul la
1 ianuarie 2005

S.ltOtOROL
(330 RON)

■ Opt sectoare de dru
muri au trecut din ad
ministrarea primăriilor 
în administrarea CJ.

Deva (D.I.) - Consiliul Ju
dețean Hunedoara a adoptat 
săptămâna trecută un proiect 
de hotărâre prin care s-a soli
citat trecerea unor sectoare de 
drumuri din domeniul public 
al unor unități administrativ- 
teritoriale, în domeniul public 
al județului Hunedoara și 
administrarea CJ. Proiectul 
era necesar deoarece cele opt 
drumuri au fost încadrate

deja, printr-o hotărâre de 
Guvern, în categoria funcțio
nală a drumurilor de interes 
județean. Este vorba despre 
sectoarele Bobâlna - Feredee
- releu TV (12 km), Cinciș Cer
na - DJ 687A (3,3 km), Ghelari
- Dealul Mic - DJ 687D (7,5 
km), Aurel Vlaicu - Gelmar 
(6,1 km), Boholt - Toplița 
Mureșului - Certeju de Sus 
(10,1 km), Șoimuș - Boholt (5,9 
km), Bârsău - Nojag - Vărma- 
ga (în comuna Certeju de Sus 
6,9 km, iar în comuna Hărău 
9,2 km). „Ne respectăm promi
siunea făcută și vom încerca 
să modernizăm cât mai multe

drumuri, mai ales în condițiile 
în care, pentru anul viitor, 
dispunem de aproximativ 150 
de miliarde de lei vechi doar 
pentru aceste obiective”, a 
spus Mircea Moloț, președin
tele CJ.

Mirceâ Moloț (Foto: Traian Mânu)

Avertizare
Deva (D.I.) - Adminis

trația Națională de Mete
orologie a emis o averti
zare prin care atenționea
ză că vremea șe va în
călzi, fiind de așteptat să 
cadă ploi abundente, timp 
de trei zile. Cantitățile de 
apă vor depăși local 20 - 
25 de litri pe metru pătrat 
în 24 de ore. Prefectura 
Hunedoara a primit o a- 
vertizare în acest sens, 
transmisă de Centrul O- 
perativ pentru Situații de 
Urgență din cadrul Mi
nisterului Mediului.

1 ianuarie o
Salariul la
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• Intoxicație cu gaz. Circa 80 de persoane 
au inhalat, ieri, un gaz necunoscut, într-un 
magazin din Sankt-Petersburg, a anunțat un 
purtător de cuvânt al biroului regional al 
Ministerului pentru Situații de Urgență. Po
trivit agenției Interfax și postului rus de tele
viziune Pervy Kanal, câteva zeci de persoane 
au fost internate în spital.

• Prăbușire. Doi piloți ai unui avion apar
ținând Uniunii Africane (UA) - un ucrainean 
și un cetățean moldovean - au murit după 
ce aparatul în care se aflau, un avion de tip 
Antonov, s-a prăbușit în provincia sudaneză 
Darfur, în apropiere de localitatea Zalingei. 
Deocamdată, nu se știe dacă cei doi aviatori 
erau singuri la bordul aparatului.

Operație
Ierusalim (MF) ■ Pre

mierul israelian Ariei 
Sharon va fi supus unei 
intervenții cardiace mi
nore peste „două sau trei 
săptămâni”, a anunțat, 
ieri, medicul său perso
nal. Profesorul Haim Lo-
tan a explicat că atacul 
cerebral ușor, care a ne
cesitat internarea în spi
tal al .iri'Sharon în data
de 18 decembrie, a fost 
provocat de „un cheag de 
sânge venind de la i- 
nimă”. Cateterismul car
diac pe care îl va suferi j 
Sharon, în vârstă de 77 i 
de ani, este menit „să i
împiedice apariția unui 
nou asemenea incident”, 
a mai spus profesorul 
Lotan, cardiolog la spita
lul Hadassah din Ierusa
lim. Sharon va fi „anes

Incendiu 
în bar
Beijng (MF) - Un pu
ternic incendiu izbuc
nit duminică seara 
într-un bar din orașul 
Zhongshan, în sudul 
Chinei, a provocat 
moartea a 26 de
persoane și rănirea 
altor 11. Incendiul a 
izbucnit în jurul orei 
locale 23.00, în barul

supus intervenției chi
teziat ușor” pentru a fi

rurgicale, a precizat pro-

.-------------.-------------------------------------------------------------------

„Insula cu palmieri" 
situat la periferia ora
șului Zhongshan, în 
provincia Guang
dong, în timp ce a- 
proximativ o sută de 
persoane participau 
la o tombolă. Cauze
le nu sunt cunoscute 
deocamdată, iar au
toritățile locale anun
țaseră inițial moartea 
a 25 de persoane. 
Alte 67 de persoane 
au fost salvate de 
pompieri, care au 
stins incendiul în cir
ca. 30 de minute.

Curtea supremă libiană a acceptat recur
sul celor șase acuzați, cinci infirmiere bul
gare și un medic palestinian, condamnați 
la moarte la 6 mai 2004. Ei sunt acuzați de 
a fi infectat copii libieni cu virusul HIV, 
fiind închiși de aproape șapte ani. (Foto: era)

Program secret al SUA
Washington (MF) - Guvernul american a 

lansat un program de supraveghere a 
moscheilor și a altor locuri frecventate de 
musulmani în căutarea de materiale nu
cleare, relatează revista US News and World 
Report, în ediția electronică. Administrația 
federală a demarat, la scurt timp după ata
curile de la 11 septembrie, un program ultra
secret de depistare a materialelor nucleare, 
monitorizând nivelul radiațiilor din peste o 
sută de locații frecventate de musulmani, 
printre care mai multe moschei, case, și mag
azine din zona Washington D.C. și din alte 
cinci suburbii. Programul de supraveghere 
a început în primele luni ale anului 2002, 
fiind coordonat de FBI și de Nuclear Emer
gency Support Team (NEST).
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Un tren expres a deraiat din cauza unei violente fur
tuni de zăpadă, duminică seara, în nordul Japoniei, 
provocând moartea a patru persoane, trei femei și un 
bărbat, precum și rănirea altor 33. în zonă accidentului

s-au înregistrat rafale de vânt a căror viteză a atins 78 de 
kilometri pe oră. Numeroase regiuni din Japonia sunt afec
tate de mai bine de o săptămână de furtuni de zăpadă de > 
o intensitate neobișnuită. (Foto: epa)

Generalul Mlădiei negociază
■ Ratko Mlădiei, acuzat 
de crime de război, 
negociază cu autoritățile 
sârbe predarea sa.

Belgrad și generalul 
Mlădiei, acuzat de 

de război, poartă dis- 
decisive privind

care va fi acordat familiei 
sale și de amnistierea celor 
care l-au ajutat să se ascundă. 
Nici un oficial guvernamen
tal nu a făcut însă comentarii 
pe această temă. Belgradul se 
află sub o puternică presiune 
internațională pentru preda
rea persoanelor acuzate de 
crime de război, în special a 
lui Ratko Mlădiei și Radovan 
Karadzici, riscând, în caz con
trar, suspendarea programu
lui de integrare în UE și

Belgrad (MF) - Autoritățile 
de la 
Ratko 
crime 
cuții
predarea liderului militar 
inculpat de Tribunalul Penal 
Internațional, a declarat un 
ceșpc fia”' Jd .cadrul poliției,, JSATQ. Nicovici a apreciat, că Ratka Mlădiei (dreapta), alături de gen. Milan Gvero (Foto: epa)
sârbe, - agenția ăer ’este cmtal pentru Gnverhal ■
presă Mina. Marko Nicovici, 
fostul șef al poliției din Bel
grad, a declarat că liderul 
militar sârb Ratko Mlădiei 
negociază predarea sa în 
funcție de sprijinul financiar

Barzan, îr
■ SUA i-a făcut o ofertă 
politică fratelui lui Sa
ddam Hussein în schim
bul mărturiei sale.

Amman (MF) - Statele Uni
te i-au oferit o funcție „poli
tică” fratelui vitreg al lui Sa
ddam Hussein, în schimbul 
mărturiei sale împotriva fos
tului președinte irakian, a 
afirmat avocatul acestuia 
într-un interviu publicat de 
un cotidian iordanian. „Bar
zan al-Tikriti a făcut aceste 
dezvăluiri în timpul unei 
audieri cu ușile închise”, în 
procesul lui Saddam Hussein

de la Belgrad ca Mlădiei să se 
predea și să nu fie arestat de
oarece, în acest caz, polițiștii 
și gărzile sârbe ar putea fi 
rănite. „Subiectul negocie
rilor îl reprezintă cu siguran-

ța pledoaria generalului în 
fața tribunalului, de la Haga”, 
a declarat Nicovici.

Liderul sârbilor bosniaci 
precum și liderul militar al 
acestora au fost acuzați de

și al celor șapte coacuzați, 
printre care și Barzan, a de
clarat avocatul irakian Khalil 
al-Doulaimi pentru cotidianul 
Al-Arab al-Youm.

„Americanii miau oferit 
un post politic în schimbul 
mărturiei mele împotriva 
președintelui Saddam Hu
ssein. Am refuzat și le-am 
spus că nu pot să depun 
mărturie împotriva președin
telui”, a adăugat Barzan.

„Barzan Ibrahim al-Tikriti 
nu îl va trăda niciodată pe 
Saddam Hussein, nu doar 
pentru că este fratele meu, ci 
și pentru că este președinte”, 
a afirmat Barzan în fața

„trădeze"
instanței, potrivit lui Doulai- 
mi. Barzan nu a precizat în 
ce consta oferta americană, 
însă, potrivit avocatului, el a 
fost „torturat” pentru că a 
refuzat să coopereze cu an
chetatorii americani. „Barzan 
a afirmat că a fost torturat de 
investigatorii americani care 
au făcut presiuni asupra lui 
pentru că voiau să obțină 
detalii referitoare la cele 36 
de miliarde de dolari care, 
potrivit lor, ar fi în posesia 
lui Saddam”, a declarat avo
catul.

Următoarea audiere în pro
cesul lui Saddam Hussein va 
avea loc pe 24 ianuarie 2006.

genocid pentru masacrarea, 
în 1995, la Srebrenița, a cirqa 
8.000 de musulmani și pentru 
asediul asupra orașului Sara
jevo, care s-a soldat cu circa 
10.000 de morți. i

t

Mesaje noi
Dubai (MF) - Ayman al 

- Zawahiri, numărul doi 
în ierarhia rețelei teroris
te al-Qaida, a declarat că 
milițiile talibane contro- ; 
lează mai multe regiuni 
din estul și sudul Afga- , 
nistanului, potrivit unui 
mesaj audio difuzat de 
postul de televiziune al- 
Arabiya. Postul nu a pu- ' 
tut preciza data înregis- : 
trării în care apare ad
junctul lui Osama ben 
Laden. Autoritățile ame
ricane cred că membrii- 
cheie ai al-Qaida s-au re
fugiat în munți.

I

Victor lușcenko în Irak
■ Președintele ucrai
nean a efectuat o vizită 
inopinată în Irak, pentru 
a se întâlni cu militarii.

Bagdad (MF) - Vizita sur
vine în contextul operațiuni
lor de retragere a restului de 
867 de soldați ucraineni, care 
acționează sub comandament 
polonez în cadrul Forței mul
tinaționale, în sudul și cen
trul Irakului, și care urmează 
să fie aduși în țară până la 
30 decembrie a.c. Cu această 
ocazie, Victor lușcenko s-a de
plasat la baza militară din

orașul Al Kut și se va întâl
ni cu oficiali irakieni, pentru 
a examina modalitățile de im
plicare a Ucrainei în efortu
rile de reconstrucție a Iraku
lui. Inițial, Ucraina a deplasat 
în Irak 1.650 de militari, din 
care 18 și-au pierdut viața și 
32 au fost răniți. Guvernul de 
la Kiev a început retragerea 
militarilor ucraineni în cursul 
lunii martie, conform pro
misiunilor făcute în campa
nia electorală ce a precedat 
alegerea lui Viktor lușcenko 
în funcția supremă în stat, în 
scrutinul din noiembrie-de- 
cembrie, anul trecut.

Un avion al companiei naționale din Azerbaidjan, 
care se îndrepta spre Kazakhstan, s-a prăbușit, la puțin 
timp după decolarea de la Baku, toate cele 23 de per- <
soane aflate la bord pierzându-și viața. Printre pasageri 
figurau zece cetățeni azeri, patru kazahi, un australian, 
un britanic, un georgian și un turc. (Foto: epaj
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• Primăria Deva în colaborare cu
preotul paroh al Bisericii „Adormirea Maicii 
Domnului" Deva și Orange Soft au oferit, 
ieri, 22 de pachete cu alimente de bază pen
tru tot atâtea familii nevoiașe din municipiu. 
„Au fost oferite și sume de bani familiilor cu 
venituri mici și care au copii elevi sau stu- 
denți", susține Alin Băda, manager. (IJ.)

• Pfenferi.- Exportatorii au fost marii per- 
danți ai acestui an, la capitolul afaceri, 
întărirea monedei naționale în raport cu 
euro a fost motivul pierderilor, producția de 
textile în sistem lohn a fost și ea afectată 
după intrarea Chinei pe piața UE. (C.P.)

Incendiu la o anexă din 
Hunedoara

Hunedoara (M.T.) - Un incendiu a mistu
it o anexă din Hunedoara, în 22.12.2005. 
Poliția Hunedoara a fost sesizată telefonic, 
de către Detașamentul de Pompieri Hune
doara, despre faptul că la imobilul numărul 
51, de pe strada Lătureni, din localitate, a 
izbucnit un incendiu. Din primele verificări 
s-a stabilit că incendiul a fost provocat de 
un scurtcircuit la instalația electrică, care 
s-a produs într-o anexă din curtea imobilu
lui. Pompierii au intervenit și au reușit să 
stingă flăcările înainte să se extindă.

Pompierii au intervenit prompt (Foto: cl)

Tiberiu Stroia
tifaeriu.stroia@informmedla.ro

Miracolul numit... 
Crăciun

Crăciunul. Seara în care fiecare dintre 
noi trebuie să-și șteargă lacrimile din 
colțul ochilor și să privească cu încredere 

spre viitor. E o seară unică. Nimeni și nimic 
1 nu poate să spună că nu ești. Ești unic, ase- 
j meni minunii care va să vie. Crede-mă! 

Undeva, cineva te privește, te știe și te aude. 
E seara în care poți să CERI. Și să speri că vei 
primi. Iar dacă nu ai globuri de pus în pomul 
de Crăciun, așază pe ramurile lui multe spe
ranțe. îngenunchează la fereastră, închide 
ochii și amintește-ți că, în această seară ma
gică, cineva se naște pentru noi în fiecare ân.

Nu căuta să înțelegi Crăciunul. Niciodată 
nu-l vei înțelege. Pentru simplul fapt că 
minunile nu pot fi înțelese. Caută-le în sufle

tul tău. Iar dacă le vei găsi, arată-le tuturor. 
Gândește-te că, în fiecare an, cineva îți dă o 
șansă. Aceea de a fi mai bun. Nu o rata. 
Poate fi ultima ta șansă.

Spitalele asigură
■ Serviciile de urgență 
ale tuturor spitalelor 
din județ lucrează în 
program normal.

INA JURCONE
ina.jurtonc@informmedia.ro

Deva - Cei 259 de medici de 
familie din județ sunt la dis
poziția populației pe toată 
perioada sărbătorilor de 
iarnă, informează Direcția de 
Sănătate Publică Hunedoara. 
Asistența medicală în medi
cină de familie va fl asigurată 
în zilele lucrătoare conform 
programului de lucru afișat la 
fiecare cabinet medical.

Strict pentru zilele de săr
bătoare, asistența medicală se 
asigură la centrele de perma-
nență organizate la nivelul 
localităților Ilia, Simeria, Uri- 
cani, Călan și prin serviciile 
de urgență din cadrul spi
talelor.

„Ambulanța asigură asis
tența medicală, în perioada 
20.12.2005 - 7.01.2006, 24 de ore 
din 24, cu asistenți medicali 
și șoferi de autosanitare. La 
Deva și Brad se va asigura 
program turnus, 12 cu 24 ore,

Ați citit, Ci 
v-a răsplătit!
Extragerea din, 
decembrie, la concur
sul puzzle a luminat 
Crăciunul celor 
patru câștigători: 
Mariș Alin, din Deva 
(excursie pentru 2 
persoane la Faris) 
Ionaș Antone, din 
Zam (colțar de 
bucătărie)
Mocanu Daniela, din 
Hunedoara (cuptor

Crlșovan Victor, din
Deva (brad 
împodobit) 
Felicitări și ' 
Crăciun fericit!

(Foto: Traian Mânu)

1

de sărbătoare (Foto: Traian Mânu)Serviciile ție urgență ale spițalelor sunt

la Hunedoara, Petroșani și 
Orăștie se vor asigura 7 ore, 
zilnic, și serviciu de gardă, 
iar la Ilia, Călan, Hațeg și 
Lupeni, 7 ore, zilnic”, pre
cizează dr. Dan Magheru, 
director DSP Hunedoara.
Farmacii de serviciu

Din cele 80 de farmacii 
aflate în contract cu CJAS 
Hunedoara, în fiecare zonă

din județ este asigurat atât 
program non-stop cât și con
tinuitate.

în această perioadă va mai 
funcționa linia de gardă de 
medicină legală cșre asigură 
asistență specializată de pro
fil la solicitarea parchetului 
competent și a cetățenilor.

Linia de gardă a segmen
tului de sănătate publică din 
cadrul Direcției de Sănătate

Publică Hunedoara pentru 
cazurile de urgență în 
sănătatea publică, pregătită 
pentru intervenții de identi
ficare, limitare și lichidare 
focare, poate fi contactată la 
telefoanele 225242 și 225927.

în localitățile mari, precum 
Deva, Hunedoara și Petroșani 
sunt organizate cabinete spe
cializate in domeniul medi- 
cinei dentare - stomatologie.

Cred că, în primul 
rând, românul își 

dorește ca acest 
Crăciun să-i aducă 
multă liniște. Apoi ar 
fi bine, cred eu, să 
mai fie și ceva bani 
și fericire.
lOAN SlCOE, 
Deva

Sincer vorbind, cred 
că toți românii își 

doresc salarii mai 
mari și mai multă 
grijă din partea 
guvernanților față de 
oamenii sărmani și de 
bugetari.
Camelia Trie, 
Deva

Cred că, în primul 
rând, românii își 

doresc să aibă 
sănătate pentru că 
dacă există sănătate 
vin și banii și 
liniștea de Zi cu zi.

Aurora Icobescu, 
Deva

Românii își doresc 
în primul rând 

sănătate. Apoi cred că 
românul speră la 
salarii mai mari, 
cum a sperat în toți 
acești ani de după 
Revoluție.
Eleonora Erchedi, 
Deva

O viață mai liniștită.
Asta va veni doar 

prin liniștea politicie
nilor și dispariția 
haosului de acolo 
pentru că ce se întâm
plă acolo ne 
afectează.
Tovie Erchedi, 
Deva

Disponibilizări de Crăciun
■ 400 de mineri din 
Vale au primit prea
vizele de concediere 
colectivă de la CNH.

Petroșani (M.S.) - Patru 
sute de mineri din Valea Jiu
lui vor fi disponibilizați din 
cadrul Companiei Naționale a 
Huilei (CNH) Petroșani, în 
baza programului de restruc
turare convenit cu sindicatele 
pentru acest sfârșit de an. 
Preavizele au fost înmânate

minerilor în cursul zilei de 
ieri, ultima de lucru, în acest 
an, pentru ortacii din Vale.

Pe listele de disponibilizări 
colective s-au înscris 600 de 
persoane, mai mult decât era 
preconizat, motiv pentru care 
au fost aplicate mai multe cri
terii de selecție în baza 
cărora a mai rămas să plece 
doar numărul planificat de 
mineri. Minerii disponibi
lizați vor beneficia de plăți 
compensatorii în valoare de 
200 de milioane de lei vechi.

OAUMAl
RECLAME ADEVĂRATE

0254 7196 00

Mulțumim tuturor clientilor 
noștri pentru încrederea acordată.

La multi ani!

(3
60
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RECLAMA

mailto:tifaeriu.stroia@informmedla.ro
mailto:ina.jurtonc@informmedia.ro
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Ajunul Crâdunulul
14S1 - S-a născut Ignatius de Loyola, călugăr spaniol, 
fondatorul Ordinului iezuit (m. 1556).

1524 - A murit navigatorul portughez 
Vasco da Gama (n. 1469).
1818 - S-a născut James Prescott Joule, 
fizician englez; a formulat legea refe
ritoare la efectul caloric al curentului 
electric (efectul Joule-Lenz (m. 1889). 
1827 - S-a nlscut Elisabeth Wltteli- 
bach, împărăteasa Austriei, cunoscută 

sub numele de Slssi (m. 1898).
1863 - A murit romancierul britanic William Thackeray 
(«Blidul deșertăciunilor») (n. 1811).
1922 - S-a născut actrița americană Ava Gardner (foto) 
(m. 1990).
1949 - S a născut actorul Mlrcea Diaconu.
1971 - S-a născut cântărețul american Ricky Martin.

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

formă de ninsoare. Maxima va fi de -2°C, 
iar minima de -6°C.

Prognoza pentru două zile:
Duminică. Cer temporar noros. Vreme in 

încălzire. Maxima va fi de 1°C, iar mini
ma de -4°C.

Luni. Cer mai mult noros. Vremea în 
încălzire. Temperatura maximă: 1°C. Mi
nima va atinge valoarea de -3°C.
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Berbec
Dimineață s-ar putea să întâmpinați probleme financiare, 
însă nu este cazul să vă demoralizați. Aveți mai mult noroc 
după-amiază.

Taur
Aveți succes pe plan sentimental șl în societate. Primiți vești 
bune, din pricina cărora vă veți schimba programul. Ir fl 
bine venită o vacanță.

Gemeni
Relațiile cu prietenii au de suferit din cauza principiilor pe 
care le susțineți cu încăpățânare. întrebațl-vâ dacă nu cum
va cei din jur ău dreptate.

Vă faceți planuri de vacanță împreună cu persoana Iubită. 
Sunteți nine dispus, pentru că vă simțiți înconjurat de pri
eteni adăvărațl.

MW _ __ .. . . .... .... ._
Puteți avea dificultăți pe plan sentimental și veți fi nevoit 
să luați o decizie Importantă. Eoloslndu-vă de cunoștințele 
teoretice puneți bazele unui proiect.

Fecioara
Traversați un moment favorabil, în tare aveți posibilitatea 
de a vă asuma noi responsabilități sau începeți o activi
tate extraprofesională.

Balanța
Puteți să vă faceți planuri în legătură cu pornirea unei 
afaceri. Prietenii și partenerul de viață vă susțin și vă ajută 
cu sfaturi și Idei Inedite.

Scorpion
Nu vă faceți un plan strict pentru astăzi. Veți fl nevoit să 
faceți mal multe drumuri scurte, iar după-amiază aveți 
ocazia de a rezolva o problemă.

Săgetător ____ _________ . _ _ ................. ___
Aveți mult da alergat pentru n|$te acte legate de o 
moștenire. Vă pregătiți pentru o călătorie în interes fami
lial, împreună cu partenerul de viață.

n

r

a

Calendar Crețtin-Ortodox șl Greco-Catolic
Sf. Cuvioasa Muceniță Eugenia (Ajunul Crăciunului)

Calendar Romano-Catolic
Eugenia

lirrunmau w»â, mi, cvunt
S- x - A - - -Vjw »- - - s.

Energie electrică_____________________________ _
Nu sunt programate întreruperi.

Gaz metan__ ____________ .___________________
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea gazului 
metan.

Apă_____ ______________________ __________ __
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea apei.

Soluția integramel din numărul 
precedent: S - COD - C - STEA - 
GLOB - RARI - OLE - RA - ACE - 
IT - LAS - MINE - FUM - CALDA 
- CĂMIN- EL - PINI - AL - A - 
TANC - OM - MO - URĂTOR - 
RASINOSI - VID - N - I - UR - 
SÂNII - VATA

nuni*» unis
Dispecerat apa rece 227087
Dispecerat apă caldS 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar Veter. 221445

Pești

Capricorn
Puteți face planuri în legătură cu o afacere rentabilă, care 
vă va îmbunătăți radical situația financiară. încercați să vă 
gândiți și la familie.

Vărsător
Intuiția vă ajută la realizarea unor schimbări importante 
pe plan social. Sunteți nevoit să contactați mai multe per
soane, pentru a vă ajuta.

Aveți șansa să găsiți un serviciu mai bine plătit sau veți fi 
promovat. Responsabilitățile vor fi mai mari, dar și câști
gurile vor fi pe măsură.

urm zilei
v - J. JvVvX M w'- WW.

Ciorbă de crap
Ingrediente: 2 litri de apă, 1 litru de borș, 

6 bucăți de crap (aproximativ 600 de grame), 
zarzavat de Supă, 3 linguri de orez, 
verdețuri, sare, piper și pastă de tomate.

Mod de preparare: Se taie mărunt un 
morcov, un pătrunjel și ceapă. Se pun să 
fiarbă cu apă, adăugând orezul ales și 
spălat. Se curăță crapul, se scoate osul amar 
de la cap, iar după ce a fost spintecat și s- 
au scos intestinele, se spală repede fără a 
fi ținut mult în apă. Se taie bucăți și când 
zarzavatul este aproape fiert, se pune și 
peștele în oală. Se lasă să fiarbă la foc 
potrivit. Se ia spuma și se potrivește cu 
sare. Când este aproape gata se toarnă 
borșul fiert separat și strecurat, precum și 
o mână de verdețuri tăiate mărunt. Se lasă 
să mai dea împreună un clocot. La sfârșit 
se adaugă două linguri de pastă de roșii. 
Se servește rece sau caldă.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

7:00 Ceasul 
deșteptător 

8:20 Teleshopping 
8:30 Desene animate:

Clubul 
Disney 

9*30 Mic, da' voinici
Ediție specială de 
sărbători. Dansuri 
populare

10:00 Capcană pentru Moș 
y H Crăciun (comedie, 

SUA, 2002)
11:50 Circul Massimmo 

Inedite numere 
de circ într-o atmos
feră de vis

12:15 Poveștile lui 
Andersen (muzical, 
Anglia-Danemarca, 
2005)

14:00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

14:15 0 vedetă... 
populară

16:00 Moșul 
de sevidu

1730 Filmele iernii 
18:00 Teleenddopedia 
19:00 Jurnalul TVR. Meteo.

Sport

20:00 Surprize, surprize Pri
ma parte

21:10 Avanpremieră 
21:20 Surprize, surprize 

Partea a doua
22:10 Surprize împreună 
2220 Surprize, surprize 

Partea a treia
23:00 Noroc în dragoste

i .'(comedie romantică, 
SUA, 2001) într-o 
aglomerată zi de 
cumpărături din iama 
lui 1990, Jonathan 
Trager o întâlnește pe 
Sara Thomas. Doi 
străini în New York, 
drumurile lor se între
taie odată cu goana 
nebună după cadouri 
de Crăciun, iar ei cad 
victimă unei puternice 
atracții reciproce.

0:45 Moșul de serviciu (r) 
2:05 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo (r)
3fi0 Filmele iernii (r)

7:00 Uriașul Harry 
7:30 în căutarea
S Crăciunului 

8:30 Drumul spre 
gEI Dorado 

10:00 Partenera lui Moș
▼ Crăciun (comedie, 

Canada, 2004) 
12:00 Bucătăria lui Radu 

Emisiune pentru 
pasionații de gas
tronomie, dar și de 
descoperiri turistice. 

1230 Tu ești, tu câștigi I 
1330 Comoara din Insulă 
* «(aventură, SUA 1990) 

Cu : Charlton Heston , 
Cristopher Lee, Oliver 
Reed

16:00 Richie Rich (comedie, 
▼«SUA 1994) Moștenitor 

al unui imperiu care 
valorează 70 de mi
liarde de dolari, dom
nișorul Richie 
(Macaulay Culkin) s-a 
născut și trăiește într-o 
lume de vis.

18:00 Dăruiești și câștigil 
18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile Pro Tv. Sport

2030 Dr. Dolittie 2
> «(comedie, SUA 2001) 

Cu: Eddie Murphy, 
Kristen Wilson, Jeffrey 
Jones, Kevin Pollack 
Deja celebru, 
doctorul Dolittie are 
acum mai mulți 
pacienți - cu două și 
mai ales cu patru 
picioare decât poate 
trata. însă, de data 
aceasta, noii lui pri
eteni nu se mai 
mulțumesc cu vizitele 
la cabinet ci îi solicită 
ajutorul pentru a-și 
salva habitatul din 
mâinile unor afaceriști 
fără scrupule 

2230 La Bloc.
S Ediție specială 

2330 Concert Ștefan 
Bănică Jr.

1:00 Dr. Dolittie 2 (come
die, SUA, 2001, r) 

230 Richie Rich (comedie, 
OSUA 1994, r)

730 Gillette World 
Sport

8:00 Aventurile lui Jadde 
HChan

9:00 Rățoi de oraș 
9'45 Casa de 

piatră
10:15 Roata de rezervă 
1100 înfunde
▼ « Crăciun (comedie, 

SUA 2001) în Ajunul 
Crăciunului, neas
tâmpăratul Danny și j 
iresponsabilul, dar bine 
intenționat, unchi Nick, 
descoperă că Moș ( 
Crăciun este scos 
temoprar pe tușă din 
cauza unui accident 
nefericit pe acoperișul 
familiei

13:00 Știri 
13:15 Dispariții 
14:15 Căpitanul

Hook (aventură 
fantastică, SUA, 
1991) 

1700 Cei mai
frumoși ani 

19:00 Observator.
Sport 
Meteo

2030 Divertisment Animat 
Planet

2100 Divertisment 
Gogomanii 

22:00 Ace Ventura:
Detectivu' Iu' pește 
(comedie, SUA, 
1994) Locul lui este 
printre cei mai buni și 
mai strălucitori din 
galeria marilor detec
tivi: lângă Sherlock 
Holmes, Miss Marple, 
sau inspectorul Clouse- 
au. Se numește Ace 
Ventura. E cel mai tare 
detectiv de animale 
din câți există.

0:00 Eroii muntelui 
«(dramă, Australia, 

2002)
200 Observator 
2:45 Dispariții

□(reluare)
3:15 Ace Ventura: Detec

tivu' Iu' pește (come- 
*"die, SUA 1994, r)

08:25 Euro-Dispecer 08:30 
Universul cunoașterii 09:30 
împreună pentru natură 1000 
Natură și aventură 1200 Tele
viziunea, dargostea mea! 
1300 Vinul și viața 1400 Al 
patrulea mag (dramă, coprod., 
1998) 15:50 Zestrea românilor 
(documentar) 1640 Fascinația 
modei 1700 Via sacra 1800 
Miracole (film serial, SUA) 
1900 Codul ascuns în Biblie 
(d) 20:00 Trăsniții din Queens 
(s, Statele Unite ale Americii) 
2030 Amy (s, Statele Unite 
ale Americii) 21:30 Jurnalul 
TVR. Știri, sport, meteo 2200 
Reporter de investigații (s, 
Statele Unite ale Americii) 
23:00 Zbor de reni (dramă, 
Statele Unite ale Americii, 
2000) 00:40 Vine, vine Moș 
Crăciun 0135 Codul ascuns în 
Biblie (r)

08:00 Jurnal de dimineață 
0830 Denver - ultimul dinoza
ur 09:00 Cenușăreasa 
(poveste, SUA, 1997) 11:00 
Totul despre casa mea 1130 
Agenția de turism 12:00 Fash
ion 1230 Raven (s) 13:00 A 
treia planetă de la Soare (s) 
1330 Un partener fantomă (s) 
1430 Visul Annabelei (ani
mație, SUA, 1987) 15:30 Co
linde de Crăciun (comedie, 
Anglia, 1988) 1630 Taxi Dri
ver (r) 1730 Cuscrele (r) 1830 
Jurnal de seară 19:45 jara Iu' 
Papură Vouă 20S0 De la lume 
... colindate

09:15 Pokemon 10:00 Poke
mon 1030 Descoperă Româ
nia 11:00 Modă și designed la 
Cannes 12:15 Biografii cele
bre: Mel Gibson 12:45 
Teleshopping 15:00 Patinai 
16:00 Cheers 17:00 Băiatul 
care l-a salvat pe Moș Crăciun 
1900 îngerii nopții 2000 Dru
mul spre casa bunicii 22:00 
Lege și fărădelege 2300 Sat
urday Night 00:00 Prima 
invazie

08:00 Profilul unui idol: Julio 
Iglesias 09:15 Uzurpatoarea 
(s) 1100 Să iubești din nou (s) 
12:00 înger rebel (s) 13:00 
Amy, fetița cu ghiozdanul 
albastru (s) 15:15 Bandiții (s) 
17:20 Rețeta de acasă 17:30 
Poveștiri adevărate 18:10 Vre
mea de acasă 18:15 Baby 
Boom (comedie, SUA, 1987) 
2030 Concertul de Crăciun de 
la Vatican, 2005 2230 Bărba
tul din mansardă (comedie, 
SUA, 1992) 00:30 Uzurpa
toarea (s, r) 02:30 Poveștiri 
adevărate (r) 03:15 Bărbatul 
din mansardă (comedie, SUA, 
1992, r)

08:30 Poveste fără de sfârșit 
(Canada, 2001) Prima parte 
10:00 Roseanne (s) 1030 
Viața mea de basm (dramă, 
SUA 2001) Prima parte 1130 
Noile aventuri ale lui Pippi 
Ciorap-Lung (comedie, 
coprod., 1988) 13:30 Mira
colul primului Crăciun (s) 
14:30 Săptămâna nebună (r) 
1530 Supernanny (r) 17:00 
Aventurile familiei Vijelie (r) 
18:00 Focus 19:00 Camera de 
râs 19:30 Hugo - gameshow 
interactiv 20:00 Eu sunt 
Moșul 22:00 Pariul 00:30 Un 
altfel de înger 0230 Miracolul 
primului Crăciun (s)

07:00 Viața dimineața 09:00 
VerisSimo 10:00 Lumea 
cărților 10:15 Esentze (reluare) 
12:00 Calendar ecumenic 
12:10 Fan X. Videodipuri 
12:30 Teleshopping 13:05 
Lumea în 10.000 de minute 
14:00 Teleshopping 1435 
Fabricat în Germania 15:00 
Teleshopping 1535 Euroblitz: 
Jurnal european (reluare) 
16:00 Jurnal de credință 17:00 
Vis de vacanță 17:30 Pasul 
Fortunei Știrile B1 TV 19:20 
înapoi în Kansas (film serial) 
Cu: Breckin Meyer, Kiele 
Sanchez, Sam Anderson 20:00 
Film artistic românesc 22:00 
High Life 00:15 Știri

06.30-07.00 Observator Deva
(r) • a
16.30-16.45 Știri locale î,Ci 
direct

, * < ■ I£.’m»1 *

08.30-10.00 Reluarea emisi
unii din ziua precedentă 
18.30-1845 Știrile ONE TV 
Deva
18.45-20.00 Emisiuni informa
tive

08:00 Realitatea de la 08:00 
0845 Ziarul Realității cu Radu 
Cazan 11:20 Kilocruciada cu 
Carmen Brumă 12:00 Reali
tatea de la 12:00 1320 Con
cert special de Crăciun 15:00 
Realitatea de la 15:00 1520 
Concert special de Crăciun 
17:00 Realitatea de la 17:00 
17:20 Capital TV 18:00 Rea
litatea de la 18:00 cu Sanda 
Nicola 20:00 Realitatea de la 
20:00 (r) 20:20 Concert spe
cial de Crăciun 21:00 Reali
tatea de la 21:00 22:15 Am 
o știre pentru tine! 2300 Zece 
fix (r) 2320 Concert special de 
Crăciun OOriJO Realitatea de la 
00:00

09:00 Răzbunarea faraonului 
10:00 Planeta Albastră 11 DO 
Piramide, mumii și morminte 
12:00 Windsor: Castelul 
Reginei 13:00 Cum să devii 
Alexandru cel Mare 14:00 
Misterioasa moarte a Cleopa- 
trei 15:00 Răzbunarea 
faraonului 16:00 Mumiile de 
aur 17:00 Adevărata poveste 
a Sfinxului 18:00 Agincourt 
19:00 Proiecte de vis 20:00 
Mările sălbatice ale Islandei 
21:00 Muzeul de ceară 
Madame Tussaud 22:00 
Alexandru cel Mare 23:00 
Motociclete mari 01 00 Braini- 
ac: Maniaci ai științei 02:00 
Mega războaie
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hunedoara'
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enescu, 
nr. 14. ®-» 717659. _________
Farmacia „Green Line’, non-stop. Bd. Republicii, nr. 
8.®- 748199. _________________________
Farmacia „Amica”, str. G. Enescu, nr. 7. ®-* IÎSÎ45?

DEVA
Farmacia „Bella Farm”, non stop, b-dul Decebal, bl. S. 
©-* 231515.
Farmacia nr.1 „Remedia”, non-stop, Piața Victoriei, nr. 
29. ®-* 211616, 224488.
Farmacia „Tacoml - Humanttas II”, str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ®-* 211949.
ORĂȘTIE

Farmacia .Oros’, sâmbătă, orele 8 - 20; duminică, 
orele 8-14, str. N. Bâlcescu, nr. 7. ©-» 240976. 
PETROȘANI
Farmacia .Piața”, non-stop, str. Avram lancu, nr. S 
BRAD
Farmacia „Remedia”, sâmbătă și duminică, orele 9 - 
13, str. Avram lancu, nr. 48. ©-» 612887.

Policlinica Stomatologie Deva, str. M. Kogălniceanu, 

zilnic 8-20
Cabinet medical individual STOMATO, dr. Dumitru

Gudea, Călan, Str. Independenței, 18A. ©-» 731509.

Cabinet Chirurgie maxilo-faclală, dr. Zuberecz Richard, 
» Hunedoara, Piața Eliberării, nr. 5. ®-> 717686.

H i

Alocații și pensii mărite
tn județ_________________
DN 7 Leșnic - lila - Zam

în Deva aparatele radar vor fl amplasate pe Calea Zaran- [ 
dului - B-dul 22 Decembrie - Sântuhalm - Cristur
Radare mai pot fi întâlnite și pe principalele artere rutiere I 

de pe raza localităților Brad - Hațeg - Grăștie - Petroșani 
- Vulcan - Lupeni

------------------------------- ———™=------------------------—---------------

C«i«hI valutar BUH -
1 dolar
1 euro
1 gr. aur

3,0831 lei
3,6617 lei

49,9175 lei

M Alocația de stat pen
tru copii va crește cu 1 
leu, de la 1 ianuarie 
2006.

Clara Păs____________________
clara.pas@lnformmedla.ro

Deva ■ Alocația de stat pen
tru copii va fi majorată, la 
începutul anului viitor, cu 1 
leu, de la 23 la 24 lei.

Guvernul României a decis 
și majorarea ajutorului social 
lunar acordat soțiilor per
soanelor care satisfac servi
ciul militar obligatoriu, de la 
1.860.000 de lei vechi la 
1.950.000 de lei vechi. La 1 
ianuarie 2006 va crește și alo

cația acordată mamelor pen
tru fiecare din primii patru 
copii nou-născuți, aceasta 
urmând să ajungă la 1.950.000 
de lei vechi.

Alocația familială comple
mentară și alocația pentru 
susținerea familiilor mono- 
parentale vor fi majorate, de 
asemenea, la 1 ianuarie, cu

cinci la sută. Tot cu cinci la 
sută vor fi majorate veni
turile lunare, acordate sub 
forma unei alocații sociale, 
nevăzătorilor cu handicap 
grav, ajungând la 1.780.000 de 
lei vechi.

Alocația de plasament alo
cată pentru fiecare copil 
încredințat, dat în plasament

Pentru fiecare persoană peste numărul de cinci membri se vor adăuga 
câte 23 RON, față de 22 RON în prezent.

VENITOI MINIM GARANTA1
4 4 ii 4 4 J 4 4 4 J 4 4 4 J 4 4 4 4 4 4

1 Ianuarie 2006Familie 2005
0 persoană 88 RON . 92 RON
Două persoane 158 RON 166 RON
Trei persoane 220 RON 231 RON
Patru persoane 273 RON 287 RON
Cinci persoane 325 RON 341 RON

întreținerea la preț dublu

claselor a Vl-a 
și a Vil-a, de 
la Școala Ge
nerală „Andrei 
Șaguna” din 
Deva, au făcut, 
ieri, o sur
priză plăcută 
colectivului 
„Cuvântului 
Liber”. Ei au 
venit eu eolin- 
dul, inter- 
pretanu co
linde și 
recitând poezii 
de iarnă.

(Foto: EPA)

sau asupra căruia s-a institu
it tutela se va majora la 
820.000 de lei vechi.
Majorări pensii

începând cu anul viitor vor 
fi majorate cu 5,5 la sută pen
siile IOVR, suma fixă pentru 
îngrijire acordată invalizilor 
și accidentaților de război.

De asemenea și indem
nizațiile lunare acordate per
soanelor persecutate din 
motive etnice de către regi
murile instaurate în Ro
mânia cu începere din 6 sep
tembrie 1940 și până la 6 mar
tie 1945, precum și indem
nizațiile și sporurile acordate 
invalizilor, veteranilor și 
văduvelor de război.

'I
/ .

Dezlegați enigma Sudoku!
Ziarul nostru continuă prezentarea jocu

lui Sudoku, noua nebunie care a cuprins 
■ planeta.

Regulile jocului sunt foarte simple și nu 
necesită calcule matematice. Sudoku se com
pune din nouă blocuri de pătrățele, fiecare 
de câte 3 x 3. în fiecare bloc sunt câteva 
cifre între 1 și 9, stabilite dinainte. Acestea 
trebuie completate cu cifrele lipsă, în așa 
fel încât fiecare număr să figureze o singură 
dată.

De asemenea, cifrele de la 1 la 9 trebuie 
să figureze o singură dată atât pe rândurile 
orizontale cât și pe coloanele verticale ale 
celor nouă blocuri luate împreună.

Pentru cititorii care doresc să se fami
liarizeze cu Sudoku, publicăm alăturat încă 
un joc de exercițiu. Pentru a putea verifica 
dacă ați procedat corect, găsiți soluția în 
pagina 6.

Acesta e ultimul exercițiu de acest gen, 
urmând ca de săptămâna viitoare să găsiți 
în fiecare număr al ziarului nostru un joc 
Sudoku nou, rezolvarea sa fiind publicată 
a doua zi.

■ Intrarea în UE crește 
prețul la utilități, iar din 
2006 vom plăti 
aproape dublu.

Ina Jurcone
ina.jurcone@lnformmedia.ro

Deva - Gazele naturale, 
energia electrică, apa caldă și 
energia termică au ajuns să 
coste aproape dublu în 2005, 
situația viitoare fiind mult 
mai rea. încă din prima zi a 
noului an vom plăti mai mult 
la energia electrică și la 
gazele naturale. Prețul curen
tului electric Se va majora cu 
1,85%, dar la gaze naturale 
acesta va crește cu peste 16%.

Gazul a crescut de mai 
multe ori în acest an și a bul
versat populația în aprilie

când a fost modificată meto
dologia de tarifare. Atunci 
prețul a crescut între 19 și 
25% după ce se majorase deja, 
la 1 ianuarie, cu 5%.
Facuturi covârșitoare

A urmat o nouă majorare 
la 1 iulie de 10,2%, iar la 1 
octombrie am avut parte de 
o ieftinire de până la 2,4%, 
în funcție de categoria de con
sum. Dacă în ultima zi din 
2004, consumatorii casnici 
plăteau metrul cub de gaze 
naturale cu 4.900 de lei vechi, 
din prima zi a anului 2006 vor 
plăti metrul cub cu nu mai 
puțin de 7.959 de lei.

în anul 2006 prețurile vor 
crește trimestrial, nefiind ex
clus ca până la 1 ianuarie 
2007 tarifele să depășească 
10.000 de lei/mc.

Și curentul se va scumpi de la 1 ianuarie (Foto: arhivă)

La energia electrică, în 2005 
am avut parte de o creștere a 
tarifelor cu 4,6% la 1 ianua
rie și de 5,2% la jumătatea 
anului.

întreținerea va deveni un 
lux în iarna 2006-2007, prin 
reducerea subvenționării 
energiei termice cu 30%, obli
gație asumată în negocierile

cu UE. Anul acesta auto
ritățile au majorat tariful cu 
20% la energia termică, prețul 
gigacaloriei fiind acum de 
1,075 mii. de lei vechi. Numai 
în această iarnă costurile 
legate de întreținere vor fi mai 
mari cu 30% față de anul tre
cut, iar în 2007 cheltuielile vor 
fi aproape duble.

3 6 2 1
3 6 7

5 7 2 8 9
5 8 1 4

1 5 4 7
9 8 7 5

5 8 4 1 9
9 2 1

6 4 5 2
Completați grila în așa fel încât fiecare 

rând orizontal și fiecare coloană verticală, 
precum și fiecare bloc de 3 x 3 luat separat 
c5 rnnfinâ /-»ifvala Aa lo 1 lo Q

Colind la case noi
Zdrapți (D.I.) - Mircea 

Moloț, președintele CJ Hune
doara, alături de alți re
prezentanți ai instituției și 
autorităților locale, au fost 
prezenți ieri în localitatea 
Zdrapți, din comuna Crișcior. 
Ei au colindat familiile Circo 
și Șimon, ale căror case au 
fost reconstruite în acest an 
cu sprijinul CJ. Fostele case 
ale celor două familii au fost 
distruse total, la sfârșitul 
lunii aprilie 2005, de o alu
necare de teren. „Am înc'er- 
cat, cu ajutorul sponsorilor, 
să îi ajutăm pe acești oameni 
și eu consider că am reușit. 
Din păcate, familia Șimon a 
exagerat și a construit o casă 
pe trei nivele, astfel încât 
lucrările nu au putut fi fina
lizate. Sper totuși că până în 
luna februarie, ambele case 
vor fi gata și le vom putea -2 L2J1. _î 1.---XX».

Prefectul Cristian Vladu, alături de subprefectul Dan Pricăjan la un pahar de ,

mailto:clara.pas@lnformmedla.ro
mailto:ina.jurcone@lnformmedia.ro
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OMNIASIG

I
Deva - 231.355; 206.088; Brad - «13.891; Hațeg - 777.759; Simerla - 218.087 

Hunedoara - 745.599; 745.220; Oriftle - 244.144; Petroșani - 548.891

Rezolvarea jocului Sudoku 
din pag. 5

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

Inti^ghNbuLAn. 
^HEinwraiteieviziune '

grantu cadou « geanta cadou * geanta cadou » geanta ca£

CADOU

Vinzi 
Cumperi 
închiriezi 
Schimbi
Cauți
Alege CL pentru anunțul tău

---------- ——------.------------

MIOFMDI^kL. 
CASA

a at ■*•><»»* ta a

<3caja MAIEFÎIC

CUMPĂRÂND CU MAjEHK PRIMIT! 
REDUCERE DE PENTRU COLABORAREA CU g 
EUROSTIL PROIECT SI ALAN PROCONSTRUCT 8 

(PROIECTARE Șl EXECUTE)

Tag'.-i.i—

(29833)

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

in spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0721/985256.

MVM-Ml MCUUkt. M.WtXT.1 
cUbima imuura
TEL/MX: «MAXtWS

Garant Consulting
11 ani de experiență

www garsflLcoMiiltifig,cte

AGENȚIA IMOBILIARĂ

PRIMA - INVEST
LIDER IMOBILIAR

ATESTAT SI LICENȚIAT

Deva, bd. luliu Maniu, bl.C1, parter
Tel/fax 0254/215212 

sau 0722-564004.

AGENȚIA IMOBILIARA 
MIMASON

vă așteaptă în Deva 
pe Aleea Salcâmilor, 

bl. 31, parter 

(lângă Lie. Auto) 

Tel. 230324, 206003.

(29832)

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

Casa •J ' S I
• T fr* |i| K I

www.casabetania.rdslink.ro
"... aproape de tine...” |

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

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

Tranzacții imobiliare avantajoase,

AICI POATE 
EI RECLAMA 

TA!

http://www.casabetania.rdslink.ro


„Fălcosul" mușcat de câini

• Gura bate onoarea. Tehnicianul echipei 
Chelsea, Jose Mourinho, regretă faptul că l-a 
calificat pe antrenorul formației Arsenal, 
Arsene Wenger, drept voaior, în urmă cu 
două luni. „Dacă aș putea să dau timpul îna
poi nu aș mai face afirmațiile pe care le-am 
făcut despre el și care l-au rănit. Nu am avut 
această intenție", a declarat Mourinho.(C.M.)

• De trei ori rege. Portarul echipei Boru
ssia Monchengladbach, Kasey Keller, a fost 
desemnat, joi, cel mai bun fotbalist al anului 
2005, de Federația Americană de Fotbal. 
Keller, în vârstă de 36 de ani, este primul 
fotbalist american care primește pentru a 
treia oară acest premiu. (C.M.)

c

Cere anularea recordului
Berlin (C.M.) - Fosta campioană olimpică 

la natație, Petra Schneider, a declarat că 
vrea ca recordul național pe care l-a stabilit 
în urmă cu 23 de ani, în Republica Demo
crată Germană, să fie anulat, deoarece era 
dopată atunci când a realizat această per
formanță. „Recordul meu a fost influențat 
de dopaj. Acest record este unul al trecu
tului. Sper ca lista recordurilor să fie adusă 
la zero”, a spus fosta sportivă, care are 
acum 42 de ani. Petra Schneider deține, de 
23 de ani, recordul Germaniei în proba de 
400 metri mixt, pe care 1-ă stabilit pe 1 
august 1982, când a fost cronometrată cu 
timpul de 4 minute, 36 de secunde și 10 su
timi. De asemenea, Schneider a câștigat 
medalia de aur la Moscova, în aceeași 
probă, și a fost medaliată cu argint la 400 
metri liber.

Petra Schneider este a doua sportivă est- 
germană care cere anularea unui record al 
său.

■ Andone și-a reziliat 
contractul cu Dinamo, 
din cauza unor neînțe
legeri cu conducerea.

ClPRIAN MaRINUȚ_______________
ciprian.marinut@informniedia.ro

București - Ratarea califi
cării în primăvara europeană, 
într-un sezon în care rivalele 
Steaua și Rapid au reușit să 
ajungă în 16-imi, l-a costat pe 
loan Andone postul de antre
nor al echipei Dinamo, deși 
„câinii-roșii” ocupă locul I în 
competiția internă.
Lider pe degeaba

După o serie de șicane cu 
conducerea clubului,- „Fălco
sul” și-a reziliat, ieri, contrac
tul cu Dinamo, club cu care 
a câștigat un titlu de campion 
național, în sezonul 2003/2004, 
și trei Cupe ale României în 
sezoanele 2002/2003, 2003/2004 
și 2004/2005.

„S-a convenit de comun 
acord încetarea contractului 
de muncă al antrenorului 
loan Andone. Nu a fost plă
tită nici o compensație finan
ciară tehnicianului”, a spus 
Nîcolae Badea, președintele 
CA al clubului din Șoseaua 
Ștefan cel Mare. Oficialul di- 
namovist a precizat că preșe
dintele Ioan Becali a fost în
sărcinat să negocieze cu an-

trenorul spaniol Esteban Vi
go, fost secund al lui Juan 
Ramon Alesanco, pe vremea 
când acesta a antrenat la 
Universitatea Craiova.
Cel mai longeviv

loan Andone este antreno
rul cu cea mai lungă perioadă 
petrecută la o echipă din Di
vizia A, dintre tehnicienii în 
funcție în acest moment, el 
pregătind neîntrerupt forma
ția „alb-roșie” de aproape trei 
ani. loan Andone a fost numit 
în funcția de antrenor prin
cipal al echipei Dinamo Bucu
rești în data de 20 martie 
2003, în locul lui Cornel Dinu, 
care a fost demis în urma în
frângerii suferite de „alb- 
roșii”, cu scorul de 2-3, în eta
pa a XVI-a a sezonului 2002/ 
2003 al Diviziei A, în meciul 
cu Ceahlăul Piatra Neamț. 
Andone a fost, în acel sezon, 
al patrulea antrenor care a 
pregătit formația Dinamo, du
pă Ion Moldovan, Florin Ma
rin și Cornel Dinu. De-a lun
gul carierei, Andone a mai 
pregătit formațiile Sportul 
Studențesc (în sezoanele 
1993/1994, 1995/1996 și
2001/2002), Universitatea Cluj 
(1994/1995 și 1995/1996), Pe
trolul Ploiești (1996/1997), 
Farul Constanța (1998/1999), 
FC Brașov (1999/2000) și FC 
Bihor Oradea (2000/2001). 
După despărțirea lui Andone

Ratările incredibile ale lui Zicu l-au costat pe Andone postul de 
antrenor al echipei Dinamo (Foto: EPA)

de Dinamo, cel mai vechi 
antrenor pe banca tehnică a 
unei echipe din Divizia A este

Răzvan Lucescu, ce a preluat 
formația Rapid București pe 
10 iunie 2004.

Ganea are numeroase oferte

Tararache, lider la 
FC Zurich

București (C.M.) - Mijlocașul român Mi
hai Tararache a fost desemnat de suporterii 
FC Zurich cel mai bun jucător al echipei el

vețiene în 2005, într- 
un sondaj realizat de 
site-ul oficial al gru
pării, la care au par
ticipat peste 700 de 
fani. Tararache a o- 
cupat prima poziție 
în preferințele supor
terilor, cu 258 de vo
turi, fiind urmat de 
brazilianul Rafael, 
cu 202 adeziuni. Iu
lian Filipescu a ob
ținut doar 7 voturi și

a ocupat ultimul loc în Top 10. Tararache, 
în vârstă de 28 de ani, s-a transferat la FG 
Zurich, în iulie 2004, de la concitadina 
Grasshopper și a evoluat în 44 de partide în 
campionatul elvețian sub tricoul grupării 
FC Ziirich, înscriind două goluri.

Minai Tararache
(Foto: EPA)

■ Mai multe cluburi 
din liga a doua engleză 
sunt interesate de fos
tul internațional român.

București ^^.^--GBupă- 
rile Southampton, Leeds Uni
ted și Cardiff City, din liga 
secundă a campionatului An
gliei, sunt interesate de servi
ciile atacantului român Ionel 
Ganea, care evoluează în pre
zent la Wolverhampton. Agen
tul jucătorului, Gary Willi
ams, a confirmat interesul ce
lor trei cluburi pentru jucăto
rul român. „Multă lume este 
interesată de el, iar Cardiff,

Leeds și Southampton au ce
rut să fie ținute la curent cu 
situația jucătorului”, a afir
mat Williams.

Dacă s-ar transfera la 
Cardiff, Ganea ar urma să 
evolueze sub comanda tehni
cianului Dave Jones, cu care 
a mai lucrat și la Wol
verhampton, în 2004.

Agentul atacantului român 
a subliniat că acesta ar dori 
să rămână la Wolverhampton, 
deoarece familia sa s-a aco
modat foarte bine în acest 
oraș, dar că gruparea engleză 
nu este dispusă să negocieze 
o eventuală prelungire a con
tractului decât la finalul sezo

nului, când lui Ganea îi ex
piră actuala înțelegere. „Vio 
vrea să rămână la Wolves și 
să-și lămurească situația. Fa
milia lui se simte foarte bine 
Ia Wolverhampton, dar nu 
putenv aștepta până în mai 
pentru a ști dacă lui Vio i se 
va prelungi contractul pentru 
încă un sezon”, a comentat 
Williams.

în prima parte a sezonului 
2005/2006, Ionel Ganea, în vâr
stă de 32 de ani, a marcat cin
ci goluri, la revenirea pe te
ren, după un an de indispo
nibilitate provocată de o acci
dentare Ia ligamentele încru
cișate ale genunchiului drept.

Critică mingea
CM-2006

Berlin (C.M.) - Porta
rul echipei SV Hamburg, 
Sascha Kirschstein, a cri
ticat dur calitatea mingii 
oficiale a CM din 2006, ca
re a foșt folosită și în me
ciurile din optimile Cupei 
Germaniei. Kirschstein a 
primit un gol de la 17 me
tri, în prelungiri, în mi
nutul 113, al meciului cu 
Bayem Mtinchen, de 
miercuri, prin care echi
pa sa a fost eliminată din 
optimile de finală ale 
Cupei Germaniei.

Real Madrid negociază cu 
Radomir Antici

București (C.M.) - Oficialii 
clubului Real Madrid nego
ciază cu antrenorul Radomir 
Antici, în vederea unui con
tract până la finalul acestui 
sezon. Antici a mai antrenat 
formația Real Madrid în se
zoanele 1990/1991 și 1991/ 
1992. Joi a avut loc o ședință 
la care au participat vicepre
ședintele clubului madrilen, 
Emilio Butragueno, direc
torul general Arrigo Sacchi
și directorul sportiv adjunct 
Ramon Martinez, însă la care

nu a fost prezent și tehni
cianul Juan Ramon Lopez 
Caro. La această ședință, cei 
trei oficiali au discutat des
pre situația echipei. Actualul 
antrenor, Lopez Caro, a fost 
ratificat, luni, de președintele 
Florentino Perez, dar condu
cerea clubului caută deja un 
nou tehnician. Antici se nu
mără printre puținii tehnici
eni care ar fi dispuși să își 
asume responsabilitatea an-
trenării echipei Real Madrid 
până la finalul acestui sezon.

Radomir Antici este unul dintre puținii antrenori care au curajul 
să preia galonata echipă Real Madrid (Foto: epa>

53% Reducere
Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar

27 bani (2.688 lei vechi)

Preț/ziar pentru abonament anual

22 bani (2.240 lei vechi)

CUM TE ABONEZI? !
w Decupează și completează talonul.

Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau
trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 i
Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 3. ] 

w Vei fi contactat în cel mult 5 zile. i
o- Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03

(tarif local).

Numele_____________________________________
UI Prenumele___________________________________

Z
© Adresa la care doresc să primesc abonamentul: 
fiQ<

i
i
i

I

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
cel mai complet supliment 
de televiziune.

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

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

i 
i 
i
i 
i
i 
i

mailto:ciprian.marinut@informniedia.ro
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• Corupție. Doi internaționali vietnamezi, 
acuzați că au contribuit la aranjarea unor 
meciuri din cadrul Jocurilor Asiei de Sud-Est,

Mutu, cel mai 
bun în 2005vor rămâne în detenție timp de patru luni. 

Cei doi au fost acuzați că au primit sume 
Importante de bani pentru a aranja unele 
meciuri din cadrul competiției ce a avut loc 
la începutul lunii decembrie. (MF)

• Hocheiștl jefuiți. Jucătorii și oficialii na* 
ționalei de hochei under-20 a Cehiei, aflațl 
fn Canada în vederea pregătirii pentru CM, 
au fost jefuiți într-un hotel din Chilliwack. 
„Noi eram plecați la antrenament șl cineva a 
ln-trat prin efracție în camere", a declarat 
ma-nagerul naționalei, Petr Misek, precizând 
că autorul jafului nu a fost găsit. (MF)

Loterie pentru JO de iarnă
Roma (MF) - Guvernul italian a adoptat, 

joi, un decret-lege privind înființarea Unei 
loterii speciale în vederea asigurării 
parțiale a bugetului pentru Jocurile 
Olimpice de iarnă de la Torino, din 2006, a 
anunțat ministrul Justiției, Roberto Caste* 
lli. Această loterie le va permite organiza* 
torilor JO de iarnă să strângă aproape 24 
de milioane de euro din totalul de 64 de 
milioane de euro de care mai este nevoie 
pentru a se ajunge la bugetul prevăzut, de 
trei miliarde de euro, care provine din fon* 
duri publice și finanțări private. „Este o 
veste bună”, a declarat primarul orașului 
Torino, Sergio Chiamparino, cu 50 de zile 
înainte de ceremonia de deschidere a JO. în 
ceea ce privește cele 40 de milioane de care 
mai este nevoie pentru competiția din 2006, 
Chiamparino a spus: „Colectivitățile locale 
se vor ocupa de acest aspect”. La Jocurile 
Olimpice de iarnă de la Torino sunt aștep
tați să participe 2.500 de sportivi.

■ „Briliantul" i-a devan
sat pe Chivu, Cociș și Ră* 
doi, fiind premiat la Gala 
Fotbalului Românesc.

București (MF) - Atacantul 
echipei Juventus Torino, 
Adrian Mutu, a primit din 
partea președintelui LPF, 
Dumitru Dragomir, premiul 
pentru cel mai bun jucător 
român al anului 2005, în 
cadrul Galei Fotbalului Româ
nesc, care s-a desfășurat, joi, 
la Cercul Militar Central.

Premiul acordat fotbalistu
lui echipei Juventus a fost 
unul dintre cele șapte 
„Superlative ale anului 2005”, 
la această categorie fiind 
nominalizați și jucătorii Cris
tian Chivu (AS Roma), 
Răzvan Cociș (Șerif Tiraspol) 
și Mirel Rădoi (Steaua). Mutu 
a declarat că dedică premiul 
părinților săi, cărora le-a 
cerut iertare pentru pro
blemele pe care le-a avut la 
începutul anului.

în cadrul galei au fost acor
date șapte premii „Superla
tivele anului 2005”. Premiul

Antrenor nou la naționala 
de fotbal a Belgiei

Bruxelles (MF) - Tehnicianul Rene Van- 
dereycken a fost numit în funcția de 
selecționer al reprezentativei Belgiei, a 
anunțat, joi, Uniunea Belgiană de Fotbal 
(URBSFA), citată de AFP. Contractul său va 
intra în vigoare pe 1 ianuarie 2006 și va 
expira pe 30 iunie 2008. Vandereycken, în 
vârstă de 52 de ani, îi succede în funcția 
de selecționer lui Aim6 Anthuenis, care a 
fost demis în luna octombrie. Anthuenis nu 
a reușit să obțină calificarea Belgiei nici 
la Campionatul European din Portugalia, 
din 2004, și nici la Cupa Mondială din 2006.

Rene Vandereycken este un fost inter
național belgian, el evoluând în naționala 
Belgiei în 60 de partide. Vandereycken a 
mai antrenat formațiile La Gantoise, Stan
dard Liege, RWD Molenbeek, Anderlecht 
Bruxelles, RC Genk, FSV Mainz și Twente 
Enschede.

Prietenii lui Zidane si cei ai lui Ronaldo s-au reunit în Germania pentru o partidă împotriva sărăciei

Vedetele din fotbal, împotriva sărăciei

I

■ Rapidistul Măldără- 
șanu a evoluat alături 
de Zidane, în meciul 
împotriva sărăciei.

București (MF) - Mijlocașul 
echipei Rapid, Marius Măl- 
dărășanu, a evoluat aproxi
mativ 80 de minute în me
ciul împotriva sărăciei, dis
putat, joi, la Dusseldorf, sub 
egida Programului Națiunilor

Londra a câștigat 
din greșeală

Daniel Pancu, mijlocașul echipei 
Beșiktaș Istanbul, ar putea deveni, din 
această iarnă, coechipier cu Pompiliu Stoi
ca Ia FC Moscova. Gruparea rusă este dis
pusă să plătească clubului turc suma de 
LS milioane de euro reprezentând clauza de 
gțăfltore a contractului fotbalistului român.

■ Capitala Angliei a 
devenit organizatoare a 
JO 2012 din cauza unei 
erori de votare.

Londra (MF) - O eroare de 
votare ce a avut loc pe 6 iulie, 
la Singapore, a dus la 
desemnarea Londrei ca orga
nizatoare a Jocurilor Olim
pice din 2012 în detrimentul 
Madridului, a anunțat BBC, 
care citează un membru al 
Comitetului Internațional 
Olimpic (CIO), informează 
AFP.

Alex Gilady, membru 
israel ian al CIO. a declarat că 

pentru cel mai bun antrenor 
al anului a fost câștigat.de 
loan Andone care i-a 
devansat pe tehnicienii Răz
van Lucescu (Rapid), Mircea 
Lucescu (Șahtior Donețk), 
loan Andone (Dinamo) și 
Dorinei Munteanu (CFR Cluj).
Premii de excelentă

Premiul pentru investitorul 
anului i-a fost decernat 
patronului clubului Poli 
Timișoara, Marian Iancu. 
Premiul pentru cel mai bun 
talk-show sportiv a fost 
câștigat de emisiunea Fa- 
natik. Premiul pentru cel mai 
bun președinte de club a fost 
câștigat de Iuliu Mureșan 
(CFR Cluj). Premiul pentru 
cel mai bun ziarist sportiv al 
anului i-a revenit lui Dorin 
Chioțea (Prosport).

Premiul „Arbitrul anului” 
a fost câștigat de Marian 
Salomir. Gala a continuat cu 
prezentarea celor șapte pre
mii speciale ale anului 2005. 
Trofeul fair-play a revenit 
echipei Dinamo, care a fost 
reprezentată de Florentin 
Petre. Premiul special pentru

Unite pentru Dezvoltare 
(PNUD) și câștigat, cu scorul 
de 4-2, de „Prietenii lui 
Zidane”, echipă antrenată de 
Mircea Lucescu. Măldărășanu 
a evoluat în echipa „Prietenii 
lui Zidane”, pregătită de 
Mircea Lucescu, antrenor la 
Șahtior Donețk, și de selec
ționerul Ungariei, Lothar 
Matthaus.

Golurile învingătorilor au 
fost reușite de Tristan (2), 

treilea, penultimul al alege
rilor. Acel vot era destinat 
orașului Madrid.

La sfârșitul turului al 
treilea, câștigat de Londra, 
orașul Paris a devansat capi
tala Spaniei cu 33 de voturi la 
31 și a ajuns în finală. Ulte
rior, Londra a obținut 54 de 
voturi, iar Parisul 50. în cazul 
în care Paris și Madrid ar fi 
obținut, în turul al treilea, 
câte 32 de voturi, ar fi exis
tat o nouă votare pentru 
departajare
Vot întârziat

„Toate voturile care au fost 
date Londrei ar fi ajuns la

Mutu a renăscut după transferul la Juventus (Foto: epa)

cea mai civilizată galerie din 
țară l-a obținut galeria 
echipei Farul Constanța.

Premiul special pentru cea 
mai spectaculoasă ascensiune

Berbatov și Pocher, în timp 
ce pentru „Prietenii lui 
Ronaldo” au înscris Cocu și 
Aboutraika. Echipa „Prietenii 
lui Ronaldo” a fost condusă 
de pe margine de tehnicia
nul formației PSV Eindhoven 
Guus Hiddink și de fostul 
selecționer al Germaniei, Ru
di Voller. Meciul, transmis în 
direct de TV Sport, a fost 
arbitrat pentru al treilea an 
consecutiv, de italianul Pier

Premierul Tony Blair bucurându-se de desemnarea Londrei ca oraș 
gazdă al Jocurilor Olimpice din 2012 (Foto: epa)

Girady. BBC notează că 
numărarea voturilor din tu
rul al treilea a fost întârziată 
mult timp din cauza plângerii 

a unui fotbalist în 2005 i-a 
revenit lui Gabriel Tamaș. 
Echipele Steaua și Rapid au 
primit premii speciale pentru 
reprezentare internațională.

luigi Colina, iar încasările 
vor fi folosite pentru proiecte 
antisărăcie selectate de PNUD 
în Asia, Africa și America 
Latină. Printre fotbaliștii 
invitați să participe la acest 
eveniment s-au numărat 
Micoud (Werder Bremen), 
Diego Tristan (Deportivo), 
Rivaldo (Olympiakos), Phillip 
Cocu (PSV), Joao Moutinho 
(Sporting) și Patrick Kluivert 
(Valencia).

referitoare la votul său. „In 
acel moment, a părut că un 
membru nu a putut să voteze 
la timp, însă ulterior s-a con-

c%25c3%25a2%25c8%2599tigat.de
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Felicitări (67)

• La mulți ani pentru Tatiana Bonte din 
Săcămaș din partea familiei Știopa și finuțului 
drag Andrei Victor.

Vând ap. 2 camere (03)

CUVANB

• bucătărie mare, beci, posibilitate de transfor
mare în apartament, curte mare, zonă deosebit 
de frumoasă Tel. 0744/643602.
• drcutt, 90 mp, balcon, etaj intermediar, Bdul I. 
Maniu, ocupabil imediat, preț 95.000 ron, nego
ciabil. Tel. 0745/888619,227661 seara
• decomandate, balcon, îmbunătățiri, bloc de 
cărămidă etaj 2, zona Zamfirescu, preț 29.000

‘, euro, negociabil. Tel. 0745/888619,227661 seara.

- ' • decomandate, Deva, zonă centrală, 57 mp, 
amenajat occidental, etaj 3 din 4, centrală 
termică, termopane, living, preț 1,35 mid. lei. Tel. 
0726/710903.
• en nai contorizări, balcon, fără I 
îmbunătățiri, etaj 1, zona Gojdu, preț 820 | 
milioane lei. Tel. 0740/210780.

• 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 Liliacului, dec., contorizări, ocupabil 
imediat, preț 990 mii., neg., tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Bălcescu Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, 
contorizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc., 
preț 1,2 mid., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Progresul et. intermediar, dec., multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, mo
bilat, 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)
• aferim ap. in zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Gojdu, et 2, din cărămidă bine întreținut, ‘ 
preț 850 mii., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• Ocazie! Urgent zona Al. Streiului, decoman
date. hol mare, central, etaj intermediar, cen
trală termică Ocupabil imediat! Preț: 37.oooRon, 
Tel: 211587,0745/253662. (Evrika)

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

J 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, apdmetre, repartitoare, 
balcon, bine întreținut ocupabil imediat, preț
830 milioane lei. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 

3000 SRL)

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

• zona Magazinului Tineretului, etaj 1, dec., 56 
mp, 2 balcoane, parchet gresie, faianță centrală 
termică preț 1,35 mid. lei. Tel. 0745/253413, 
206003. (Ag. Mimason)
• zona Mul 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 bale și bucătărie mari, 
vedere spre cetate - foarte urgent - preț 130.000 
lei, neg., tel. 0723-251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, fără modificări, apometre, 
gaz 2 tocuri, 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)
• zona centrală dec., bloc tip vilă, loc de 
parcare, balcon mare, termopane, 50 mp, zonă 
liniștită merită văzut, preț 125.000 lei, tel. 0788- 
165703,0745-302200. (Fiesta Nora)
• zona Bălcescu, dec., 50 mp, balcon mare, bloc 
de cărămidă parchet, interfon, ocupabil imediat 
preț 95.000 lei, neg., tel. 0723-251498, 232808. 
(Fiesta Nora)

• legerrt, zona Kogălniceanu - piață dea, 50 mp, 
balcon mare, cămară debara, etaj intermediar, 
parchet faianță interfon, ocupabil imediat, se 
acceptă și credit, preț 90.000 lei. negociabil, tel. 
0723-251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Licee, bloc de cărămidă dec., 70 mp, etaj 
3, vedere la stradă boxă mare, acces la 
spălătorie și uscătorie, fără modificări, debara, 
cămară hol mare, preț 135.000 lei, tel. 0745- 
302200,0723-251498. (Fiesta Nora)
• zona Decebal - piața centrală dec., etaj 1, 
centrală termică, termopan, parchet, gresie, 
faianță, boxă loc de parcare sigur, apartament, 
bine întreținut, ideal pt. investiție, închiriere, tel. 
0723-251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Asțoria, dec., bloc de cărămidă balcon 
mare închis, parchet, apometre, gaz 2 focuri, 
interfon, vedere spre oraș, ocupabil repede, preț 
75.000 lei neg., tel. 0723-25.1498, 0745-302200. 
(Fiesta Nora)
• Deva, Str, 22 Decembrie, et. 6, decomandate, 
preț 1.100.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746- 
225.726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, ultracentral semidecomandate, etaj 3. 
termopan, 2 focuri de gaz, contorizări. Preț 
950.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746-225.726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• Iubi Maniu, et 3/4, dec., parchet apometre, 
gaz 2 focuri, balcon, ocupabil imediat preț 
115.000 RON, tel. 0745/367.893. (Garant 
Consulting)

• Aleea Bejan, et 3, sdec.. apometre, balcon 
închis, baie, preț 63.000 Ron, tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)
• Gojdu, et 3, dea, contorizări, balcon, neame
najat, suprafață 57 mp, preț 105.000 ron, tel. 
0745/367393. (Garant Consulting)

• Straiului et 4, sdec, bale, buc, CT, izolat 
balcon, preț 53.000 Ron, tel. 0745/367393. (Garant 
Consulting)

• Zamfracu, et 2, dea, contorizări, balcon, s 50 
mp, baie cu geam, preț 30.000 Ron, tel. 
0745/367393. (Garant ConsultingX)

UtatriMIta Msdto
î

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

Cotidianul nr.1 al județului

ACUM POȚI TRIMITE 
ANUNȚURI ȘI PRIN SMSÎ 
TELEFON: 0720/400 555 
(tarif normal)

1. Cod, două puncte 2. Nume oraș, virgulă 8. Text enunț

6. Tel, două puncte 6. Prefix vi număr 
de “nlefon

4. Preț, două puncte, 
mima (milioane - mii. 
iar mil = M)

01 - Vând ap. 1 cameră 

01 ■ Cumpăr ap. 1 cameră 
03 - Vând ap. 2 mere 
04 - Cumpăr ap. 2 camere 
06 - Vând ap. 3 camere 
06 - Cumpăr ap. 3 camere 
07 - Vând ap. 4 camere 
00 - Cumpăr ap. 4 camere 
00 ■ Vând ap. 5,6 camere
10 - Cumpăr ap. 5,6

camere
11 - Vând ap. la casă

12 ■ Cumpăr ap. la casă
13 - Vând care, vile
14-Cumpăr care
15 - Vând c ire de vacanță
16 ■ Cumpăr care de vacanță
17 • Vând care la (ară
18 - Cumpăr care la țară
19 - Vând garsoniere
20-Cumpăr garsoniere
21 - Vând terenuri
22 - Cumpăr terenuri
23 - Vând locuri de veci
24 - Cumpăr locuri de veci 
26 - Vând spații comerciale 
26 - Cumpăr spații comerciale

27 - Vând alte Imobile
20 - Cumpăr alte Imobile
29 ■ Imobile chirii
30 - Imobile schimb
31 -Vând finanțe
32- Cumpăr finanțe
33- Asocieri
M - Oferte Împrumuturi
36 - Solicitări Împrumuturi
36 - Auto românești - 

Vânzări
J7 - Auto străine - Vânzări
38 - Microbuze, dube
39 ■ Camioane, smorci
40 - utilaje, unelte, industriale 

șl agricole
41 ■ Moto-velo
42 • Piere, accesorii
43-Garaje
44 - Auto - Cumpărări
45 - Auto -Chirii
46 ■ Auto ■ Schimb
47 - Mobilier șl interioare
43-Televizoare
49 - Audio-video, antene și

inatajațti satelit
50 - Aparate foto șl telefonice
51 ■ Calculatoare șl accesorii

gra f.Inie. tamAl+JL

minte, articole sport
83-Materialo de 

construcții
54-Bijuterii
65 - Artă, antichități cârd 

reviste
66 - Hectrocaantoa
57 ■ Plante șl animale, 

agroalimentere
58 - Medlcammte,

Instrumenta medicale
60 - Articole pentru copil
60 - Instrumente muzicale
61 - A
62-Pierderi
68-Citații
64 - Licitații
66-Apeluri
66-Umanitare
67 - Felicitări
86-Mulțumiri
80 - Matrimoniale
70-Absolviri
71 ■ Solicitări servicii
72-Prestări servicii
73 - Solicitări tocuri ds

muncă
74 ■ Oferte tocuri de muncă

Chirurgie plastică șl reparatorie Dr. Paula Luculescu 

Dermatologie . Dr.UMtaRri»
Ecografie Dr. Delia Blendes
CNMPWta Or.CrirtmTom

Psihologie psiholog Anca Mlhalcea

* toi ti gama

va oferă toată gama de medicamente.
■?- produse naturiste

i$ ^ceaiuri *ir -■ .
a t -produse tehnlco-med leale . aS 
s - toată gama de vitamine

•produse,cosmetice'
. -produse pentru copil 
Eliberează rețete In regim gratuit și compensat. 
Orar: Luni-VInerl: 07-30-20.00
'Sâmb&tă“;08.00-I6.00t i,, . ■-
'•»Relații la telefonul: 727.194 * 3

•__ o..-. -> ■ ■__1__ ■______ 1_____ ;__..

DACIAPHARM
se îngrijește de sănătatea dumneavoastră!

HOMEOPATIE SI ACUPUNCTURA

DUMNEAVOASTRĂ!

l

FARMACIA TACOMI
Situată în Deva, Aleea Transilvaniei, 

bl. 7, parter. 
Tel: 211 .444

Dr. Z. Schmidt

în Luna Cadourilor

preturi speciale !

VĂ OFERĂ:

* produse 
naturiste

Eliberează rețete in regim 
compensat și gratuit!
Orar: LunkVInarl OB-21 

Simhiti 09-14 
numlnkj OQ-1 3 (35334)

Situată pe Str.Unirii, nr.5, Orăștie oferă 
produse specifice farmaciilor umane, precum și: 

■ ceaiuri, vitamine, suplimente nutritive, produse 
pentru copii.

Farmacia eliberează rețete în regim gratuit si 
compensat. Programul "inimi pentru inimiu

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

Relații la 
telefonul 
241505.

SĂNĂTATEA E PE PRIMUL LOC!

Situată pe str. M.Eminescu, bl. 1
(lângă fosta piață a rușilor). 

Vă oferă toată gama de medicamente.
vitamine și minerale - suplimente nutritive - produsa naturiste

ceaiuri - produse pentru copii - produse cosmetice 
Eliberează rețete in regim gratuit și compensat. 
Orar Luni-Vineri: 08.00-21.00

Sâmbătă :09.00-15.00 
Duminică: 09.00-14.00

Relații la telefonul: 219749 
Programul “inimi pentru inimi’

HYGE1A DAVA - farmacia pentru sănătatea tal

Oi
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• Dorobanți, et 3, dec., modificat, contorizări 
apă, balcon mare, preț 105.000 Ron, tel. 
0745/367.893. (Garant Consulting)
• urgent, ap. 2 camere, N. Bălcescu, dec., gresie, 
faianță, parchet paluxat, etajul 1, preț 950 mii., 
neg. Tel 211075, 0726/130557, 0740/232043. 
(Mondial Casa)
• 2 camere dec., ultracentral, etaj intermediar, 
gresie, faianță, parchet lamelar, contorizări, ușă 
schimbată, ocupabil imediat, preț 1,120 mid. Tel. 
211075, 0726/130557, 0740/232043. (Mondial 
Casa)
• agent, 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)

• urgent, etaj 3, Dacia, 63000 RON, negociabil, tel. 
227038. (Ag. Imobiliară Siiper-Casa)

• decomandate, balcon 17 m, contorizări, repar
titoare, zona Decebal, preț 1 mid. lei, neg., tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• semidecomandate, contorizări, etaj interme
diar, parchet, zona Gojdu, Deva, preț 820 mii. lei, 
tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)

• urgent, zona Gojdu, etaj 3, parchet, balcon, 
contorizări, fără îmbunătățiri, preț 815 mii. lei, 
tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

• lemidecomandate, contorizări, etaj 3, preț 570 
mii. lei, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• urgent, Deva, etaj 1, balcon, apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, renovat, preț 670 mii, lei, tel. 
21521’ (Prima-lnvest)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• zonă bună, nu contează starea, de preferat et 
Intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• Micro, kt două rate, ofer 41000 RON, tel. 227038. 
(Ag. imobiliară Super-Casa)
• irgont, Deva, zonă bună, plata imediat tel. 
215212. (Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)

• uHracenteal parter, decomandate, 78 mp, 
lângă birou notarial, Ideal sediu firmă, preț 
69.000 euro, Tel. 218399,0722/492030.
• urgent aamWecomandate, balcon mare, 65 
mp, etaj intermediar, bloc de cărămidă, 
contorizări, repartitoare, Bdul N. Bălcescu, 
ocupabil imediat preț 117.000 ron, negociabil. 
Tel. 0745/888619,227661 seara.
• 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 urgent et 3, zona Minerului, cu centrală 
termică in garanție, parchet laminat gresie, 
faianță, ocupabil în timp scurt preț 77.000 RON, 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Micul Dallas, de lux, et. 2, cu garaj și 
boxă, suprafață mare, baie superamenajată (cu 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg., tel. 0745/253662. (Evrika)
• zona L Creangă, et 3, superamenajat și finisat 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră. 
preț 64.000 euro, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona G. Enescu, et 1,98 mp, bine împărțit, 
dec., hol mare central, gaz 2 focuri, parchet fără 
amenajări de ultimă oră. preț 129 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)

• zona Zamflrascu, et 1, bloc de cărămidă, 
centrală termică, gresie, faianță, ocupabil 
imediat Preț: 129.000 RON. Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• zona Dada, semidecomandate, parter, st 45 
mp, parchet, repartitoare, interfon la scară bine 
întreținut preț 800 milioane lei, negociabil. Tel. 
235208,0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zonă centrală, modificat din 4 camere, 
centrală termică, termopane, living, bucătărie 
modificată, foarte bine amenajat etaj interme
diar, preț 62.000 euro. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000 SRL)
• foarte legent zona Dorobanți, bloc nou, etaj 
3, dec., 98 mp, centrală termică, parchet 2 băi, 2 
balcoane, ușă nouă vedere în 2 părți, preț 
142.000 lei, neg, tel. 0723-251498,232 809. (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 icea, str. Titu Maiorescu, parter pe garaj, 
bloc de cărămidă fără modificări, centrală 
termică parchet de stejar, st 80 mp+ garaj 25 
mp, balcon mare închis, bine întreținut vedere 
în 2 părți, acces la spălătorie și uscătorie, garajul 
se pretează pt spațiu comercial, ocupabil 
imediat preț 61.000 euro, neg., tel. 0723-251498, 
232808. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, balcon mare închis, centrală 
termică parchet bine întreținut în camere și 
holuri, gresie, faianță bucătărie modificata, 
ocupabil imediat preț 135.000 lei, tel. 0745- 
302200,232808. (Fiesta Nora)
• zona centrală - piață 2 balcoane, etaj inter
mediar, dea, parchet vedere în 2 părți, aparta
ment tip standard fără modificări, ocupabil 
imediat preț 38.000 euro-, neg., tel. 0723-251498, 
232808 (Fiesta Nora)

• 3 cam. dec., zona mag. Tineretului, etaj inter
mediar, parchet inclusiv în hol, vedere 
deosebită balcon 21 m, bine întreținut 2 băi, 
preț 42.000 euro. Tel. 211075,0726/130557,0740 
232043. (Mondial Casa)

Blendea Dan în calitate de lichidator judiciar desemnat prin sentința nr. 
1120/CA/2005 pronunțată de Tribunalul Hunedoara, anunță deschiderea 
procedurii de faliment a SC DESCONSTRUCT SRL DEVA, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara șub nr. 
J20/711/1999 și notifică toți creditorii societății debitoare să depună 
declarație de creanță pentru creanjele anterioare deschiderii procedurii, la 
Tribunalul Hunedoara în dosar nr. 501 /2005, până la data de 11.01.2006. 

Se stabilește ca termen de verificare, întocmire, afișare și comunicare a 
tabelului suplimentar al creanțelor data de 10.02.2006, termen de 
soluționare a contestațiilor data de 23.62.2006, iar ca termen de definitivare 

a tabelului suplimentar și de întocmire a tabelului definitiv consolidat al 
creanțelor data de 09.03.2006. (366791

i Motel Ldwe - 3 stele
Situat în Deva, str. Sântuhalm, nr.l, la 

intersecția Hunedoara - Deva - Simeria, pe 
DN7, vă oferă cazare la standarde occiden

tale, cu dotări deosebite, iar prin restau
rantul propriu meniuri diversificate.

Relații și rezervări la telefonul 0254/210.935. usea)

• str. Bejan, etaj 1, gresie, faianță 2 focuri de 
gaz, sau schimb cu 2 camere ori casă în Brâ- 
nișca sau Șoimuș, preț820.000.000 ROL, neg. Tel. 
0746-225.726; 0254-213050. (Casa Majestic)

• Deva, str. D. Zamfirescu, modificat, balcon 
închis, termopan, uși, instalații, obiecte sanitare, 
C.T., parchet laminat și din stejar, mochetă 
mobilier de bucătărie și living, ventilatoare de 
evacuare mirosuri la baie și living, etaj 1, totul 
nou, s 65 mp, preț 1.500.000.000 ROL. Tel. 0746- 
225.726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, str. Carpați, parter, centrală termică 
două băi, suprafață foarte mare, loc de parcare 
concesionat, preț 50.000 euro, negociabil. Tel. 
0746-225.726,0254-213050. (Casa Majestic)
• Liliacului et 3, dec., 2 băi, CT, termopane 
parțial, preț 160.000 ron, tel. 221.712; 
0724/305.661. (Garant Consulting)
• zona Parc, et. 1, dec., CT, termopane parțial, 
preț 60.000 RON. Tel. 221.712; 0724/305.661. 
(Garant Consulting)

■ urgent Scărișoara, et. 1, CT, semidec., parchet, 
balcon închis, baie, bucătărie cu cămară preț 
25.000 euro, neg., tel. 0745/367.893. (Garant 
Consulting)
• etaj 3, Deva, zonă bună parchet, balcon, 
centrală termică preț 800 mii. lei, neg., tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• urgent decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
parchet repartitoare, st 111 mp, zona Dorobanți, 
preț 1380 mid. lei, neg,, tel. 0742/019418 (Prima- 
lnvest)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, etaj 4, acoperit, cărămidă parchet 
lavabil, CT, interfon, zona piața centrală ocu
pabil imediat. Tel. 233473,0723/712388

e ocaziei Urgent et. 1, Zona Zamfirescu, dec., 
hol central, contorizări, 2 băl, 2 balcoane, bine 
întreținut, ocupabil în 7 zile, st 95 mp. Preț 
155.000 RON. Tel. 211587,0745/253662, (Evrika) 
e zonă centrală, st 100 mp, decomandate, etaj 
intermediar, centrală termică 2 băi, balcon, 
parchet în camere, ușă nouă bloc din cărămidă 
garaj sub bloc, preț 75.000 euro. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• zonă bună, decomandate, st 90 mp, 2 băi, 2 
balcoane, 2 boxe, contorizări, fără îmbunătățiri, 
etaj intermediar, preț 1,350 mid. Lei. Tel. 235208 
0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
e modificat la 3 camere, Deva, ultracentral, 2 
băi, 3 balcoane închise și încălzite, termopan 
integral, C.T., parchet stejar, mobilă bucătărie, 
interfon, etaj 8 din 8 lift, hidrolzolațle nouă Preț 
60.000 euro, negociabil. (Casa Maj estic)
• decomandate, Deva, zona Dorobanți, etaj 2,2 
balcoane, 2 băi, bucătărie mare, parchet st 102 
mp, fără îmbunătățiri, contorizări, preț 1,7 mid. 
lei, neg, tel. 0726/710903, (Prima-lnvest)

Vând case, vile (13)

• zonă centrală, 2 camere, bucătărie, hol, baie, 
gresie, faianță centrală termică tavane false, 
spoturi, sc 80 mp, st 453 mp, garaj, grădină 
curte, anexe, preț 2,600 mid. lei. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• zonă centrală P+l, 4 camere, 3 băi, 2 garaje, 
scară interioară gresie, faianță centrală 
termică grădină curte, st 350 mp, renovată la 
cheie, preț 4 mid. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000 SRL)
• In zona Casei de Cultură 3 camere, hol, baie, 
bucătărie, curte, garaj, grădină, construcție 1970, 
solidă cu planșeu, suportă extindere, sc 146 mp, 
st 535 mp, preț 115.000 euro,. neg. Tel. 
0745/640725. (Ag.Mimason)
• In zona Călugăreni, construcție D+P, cu 2 
camere, bucătărie, baie, hol, pe nivel, parchet, 
gresie, faianță CT, curte, st 320 mp, preț 120.000 
euro, neg. Tel. 206003,230324. (Ag. Mimason)
• In zona Judecătoriei, construcție bună dar 
modestă o cameră hol, baie, bucătărie, garaj 
foarte mare care poate fi transformat în camere, 
curte, gaz, apă canalizare, preț 1,6 mid. lei, ușor 
neg. Tel. 206003,230324. (Ag. Mimason)
• In zonă centrală 2 camere, hol, baie, 
bucătărie, curte, grădină st 500 mp, pretabil 
firmă preț 78000 euro, neg. Tel. 206003,230324. 
(Ag. Mimason)
• casă bătrânească în Deva, zona Al. Vlaicu, 
teren st 750 mp, toate facilitățile, preț 53.000 
euro. Tel. 211075, 0726/130557, 0740/232043. 
(Mondial Casa)

Cumpăr casă (14)

• în Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• urgent, cu grădină în Deva sau Simeria, plata 
imediat tel. 215212. (Prima-lnvest)

Vând case de vacanță (15)

• casă de vacanță zonă pitorească la 20 km de 
Deva, fundație de piatră construcție din lemn, 
P+M, teren st 5000 mp, preț 10.500 euro. Tel. 
211075, 0747/779751, 0726/130557. (Mondial 
Casa)

Vând case la țară (17)

• 3 camere, hol, cămară beci, curte mare, 
dependințe 2 camere, în comuna Dobra, sat 
Făgețel, la 2 km de la șosea. Tel. 0724/065448
• casă In Rovina, teren 1750 mp, preț 250 
milioane lei, licitația în 11.01.2006, la biroul dlul 
Benteu Aron.
• casă mare, anexe, curte, grădină Spini, 
comuna Turdaș, st 1800 mp, acces baltă pește, 
centrală termică pe gaz, hidrofor, fosă sepbcă 
Tel. 0722/249528.
• urgent, casă 2 camere, hol, bucătărie, 
suprafață totală 800 mp, sat Sântandrei, nr. 113 
A, preț 650 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/218376,0252/392629.
■ casă 2 corpuri, la 18 km de Deva, teren st' 
10,900 mp, 3 camere + hol, în primul corp, garaj, 
corpul 2 cu living, bucătărie, 2 băi, centrală 
termică pe lemne, anexe, totul superb, zonă 
pitorească preț 170.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/577366. (Casa Betania)
• casă 2 camere, garaj, curte, grădină st 2100 
mp, gaz 2 focuri, apă canalizare, Băcia, preț 
110.000 ron, neg. tel. 223400, 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)
• Mlhâllenl Jud. Hunedoara, s totală 1300 mp 
(teren + casă), util ităti în zonă ideal pentru casă 
de vacanță Preț 9500 euro, negociabil. (Casa 
Majestic)
• 3 camere, hol, cămară beci, curte mare, 
dependințe 2 camere, în comuna Dobra, sat 
Făgețel, la 2 km de la șosea. Tel. 0724/065448

Vând garsoniere (19)

• 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 L dec., balcon închis, contorizări, vedere 
la stradă Zamfirescu, preț 75.000 ron, tel. 223400, 
0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)
• etal 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)
• oferim pt vânzare, în Deva, în zone și la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Dorobanți etaj intermediar, decoman
date, 47 mp, 2 balcoane, gresie, faianță totul 
contorizat, preț 860 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zona Gojdu, etaj intermediar, 47 mp, deco
mandate, parchet, bine întreținută preț 850 
milioane lei.) Tel. 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000 SRL)
• zona Eminescu, etaj intermediar, balcon 
închis, apometre, gaz contorizat, bine 
întreținută preț 550 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/985256.(Rocan 3000 SRL)
• zona Udo, etaj intermediar, dec., fără 
modificări, parchet, gresie, faianță vedere spre 
cetate, preț 75.000 lei, tel. 0745-302200,232808. 
(Fiesta Nora)
• zona Decebal dec., se vinde mobilată și 
utilată electrocasnice noi, de firmă vedere 
deosebită parchet, gresie, faianță ușă nouă 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, ocupabilă 
chiar azi, preț 25.000 euro, neg., tel. 0723-251498 
0788-165704. (Fiesta Nora)

• zona Ut Auto, dec., balcon închis, parchet 
gresie, faianță ocupabilă imediat preț 63.000 lei, 
tel. 0723.251498 232808. (Fiesta Nora)

• urgent garsonieră dec., cu balcon închis, 
parchet bine întreținută ocupabilă imediat preț 
460 mii. Tel. 211075, 0745/666447, 0726/130557. 
(Mondial Casa)

• zona Eminescu, etaj 2, balcon închis, parchet, 
gresie, faianță ocupabilă imediat preț 420 mii. 
Tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (Mondial 
Casa)
• 22 Decembrie, et. intermediar, dec., baie, 
bucătărie, apometre, 21.500 euro, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• tfu Manta, et. intermediar, sdec., suprafață 
30 mp, baie și buc,, balcon, termopane, 
contorizări, 17.000 euro, tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• bdid Decebal et 7, dec., amenajat preț 23.000 
euro, tel. 0745/367893. (Garant Consulting)
• KogăHceanu, et 3, sdec., balcon, preț 61.000 
Ron, tel. 0745/367893. (Garant Consulting)

• dec, contorizări, balcon închis, termopan, 
zonă bună Deva Preț 650 mii. lei, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• semidec, contorizări, balcon închis, parchet, 
gresie și faianță zona luliu Maniu. Preț 600 mii. 
lei, neg., tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)
• Deva, zona Miorița etaj intermediar, balcon, 
parchet îmbunătățiri, contorizări, st. 32 mp, preț 
700 milioane lei, telefon 0726/710903. (Prima- 
lnvest)

CumDăr garsoniere (20)

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

Vând terenuri (21)

• 10parceleterena500mp,zonaCăprioaraTel. 
0254/211124.
• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitateaTotești ■ Hațeg, lângă canton, acte în. 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• 2300 mp teren intravilan în Deva, Str. Alunului, 
zonă de agrement, case vacanță Tel. 227242.

• 500-1000 mp teren intravilan în Simeria, zonă 
neinundabilă vedere panoramică Tel. 260412.

■ Băcia, intravilan, apă canal, 3000 mp, posibili
tate extindere încă 3000 mp, intrare dinspre 
Simeria 150x21 m, preț 5 euro mp. Tel. 261108 
0742/147158.
• intravltan, 4600 mp, CF, în Tâmpa, la 14 km de 
Deva, șosea asfaltată conducte de apă gaz, 
canalizare la poartă construcții demolabile din 
cărămidă posibilități parcelare și racordare la 
calea ferată Simeria ■ Petroșani, 0729/055585, 
0747/490353.
• Intravfian, Hârău, preț 18 euro mp, negociabil. 
Tel. 221811.
• MravHan, pentni construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, gaz, curent, la poartă Tel. j 
0746/029058,220269.
• foc de casă Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, apă 
gaz, curent, loc drept, zonă liniștită parcelabil, 
preț 10 euro mp. Tel. 0723/005657.
• Râpaș, ta 5 km'de Simeria, 9000 mp, excelent 
cabană sau pastoral, loc însorit, posibilitate 
curent, preț 1 euro mp. Tel. 261108 0742/147158
• urgent arabi și fânaț cu pomi, 5 ha, în Hărău, 
posibilități apă acte în regulă preț 2,5 ron mp. 
Tel. 220607.
• urgent pădure foioase 2,55 ha în Hărău, o 
singură parcelă acte în regulă preț 25 ron mp. 
Tel. 220607.
• Intratftan, Intersecția Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)
• zona Shneria, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)

• Intravilan, Zăvoi 3500 mp, 2 fronturi stradale, 
fs 70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070108 0726/195925. (Imob 
Eurobusiness)

• zona Docta, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)

• Intravilan, zona Zăvoi, între 5001000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
• lntravEan,tozonă industrială st 7860 mp, front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trafo la 150 metri, apă curentă în spatele 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg, tel. 
223400,0740/914688 0721/577366. (Casa Betania)
• Intravilan, In Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228 0721/577366. (Casa Betania)
• Intravilan, ta DN7, în zonă industrială st 
150.000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces 
din 2 părți, zona Sîntandrei, preț 12 euro/mp. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688. (Casa Betania)
• 146 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)
• htravlan, ta zona de locuințe Zăvoi, st 1.000 
mp, front stradal 18 m, toate facilitățile. Preț 32 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(Casa Betania)
• Intravilan, ta DN 7, Sîntandrei, st 3315 mp, front 
stradal 18 m, toate utilitățile, preț 31 euro/mp, 
tel. 223400, 0724/169303. 0742/005228 (Casa 
Betania)
• 2 parcele cu st 646 mp fiecare, în zona M. 
Sadoveanu (Zăvoi), gaz metan și curent electric 
în zonă preț 37 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• Intravilan, 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)
• intravfian, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• intravlan ta DN 7, în zonă industrială la ieșirea 
din Deva spre Simeria, st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, nego
ciabil, tel. 223400, 0742/005228, 0721/577366. 
(Casa Betania)
• Intravilan, ta 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 6059 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)

• ocazie! pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Sântuhalm, st 85.000 mp, fs 200 ml, acces 
din 2 părți, utilitățile sunt în apropiere, la DN 7, 
ideal pentru construcții case, preț 25 euro mp. 
Telefoane 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 bulă intravilan, st 22.000 mp, fs 100 ml, 
acces auto, utilitățile sunt în apropiere la DN 7, 
preț 20 euro mp. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 
3000 SRL)
• pe DN7, intravilan, 15.950 mp, cu fs 8t>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)

• to Bălaia, extravilan, 1200 mp, fs 7- 8 m, 
pretabil stupârie, preț 150 milioane lei, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)

• hi zona Vulcan, 600 mp, PUZ aprobat, zonă 
rezidențială fs 20 m, preț 19 euro mp. Tel. 206003. 
(Ag. Mimason)
• teren bibavlan 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)

• teren Intravilan, vizavi de Petrom, Sîntuhalm, 
st 2250 mp, apă gaz, curent 2 drumuri de acces, 
preț 9 euro/mp. Tel. 211075, 0745/666447, 
07267130557. (Mondial Casa)
• teren bitravlan, Zăvoi, Sadoveanu, st 1500 mp, 
fs 13 m, acces auto, gaz, apă curent, ideal 
construcție casă Preț 35 euro/mp, neg. Tel. 
211075, 0740/232043, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• 1040 mp intravilan, Zăvoi, ideal construcție 
casă fa 17 m, toate facilitățile. Preț 32 euro/mp. 
Tel 211075,0745/666447,0726/130557. (Mondial 
Casa)
• teren Intravlan, 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)

• In Șoimul, st 9500 mp, preț 15.000 euro, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)

Cumpăr terenuri (22)

• Intravltan, extravilan, eventual casă modestă 
cu apă curent electric, acces auto. Tel. 
0720/670305.
• «xtravltan, arabă oriunde în județul Hune
doara sau în România, cu suprafață minimă de 
10 ha. Tel. 0746-225.726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)

• «xtravltan, iltuat între Deva și Hunedoara, st 
între 2000 și 4000 mp, ofer prețul pieței. Tel. 0746- 
225.726; 0254-213 050. (Casa Majestic)
• Intravilan, mln. 1000 mp, sau spațiu comercial 
(500 mp), Deva, situate pe DN 7, intre gară și 
sediul Volvo. Ofer prețul pieței. Tel. 0746-225.726, 
0254-213050. (Casa Majestic)

Vând spații comerciale (25)

• societate comerdalâ vinde urgent spațiu 
betonat împrejmuit, 8044 mp, zonâ Indm- 
trtală Om, preferabil producții ttapozH «n 
gros, Mdta nnnâ, «te, construcții NnmI 100 
mp, maritt văzut informații tel 231483, 
213826.

• 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. 
0741/070108 0726/195925. (Imob Eurobusiness)

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

• zona Sala Sporturilor, 30 mp, amenajat, 
convector, liber, preț 650 milioane lei, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• zona PoBțta Județ, 35 mp, amenajat, 
funcționabil de 10 ani, vad foarte bun, preț 38000 
euro, neg. Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)

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

caută pentru dezvoltarea echipei
responsabil de zonă

Cerințe:

• Permis de conducere; 
o 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. 
Persoană de contact: Sorina Sânnai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@infonnmedia.ro

OFERTĂ DE SERVICIU
Societate franceză specializată în fabricarea 

produselor de ambalaj ce se va instala lângă Deva 
(Vețel) caută RESPONSABIL DE ÎNTREPRINDERE. 
De formație tehnică sau administrativ-contabilă, va 

avea ca sarcină (după un stagiu în Franța) urmărirea 
și controlul producției și responsabilitatea între

prinderii.
Cunoașterea limbii franceze este absolut necesară.

Trimiteți CV și scrisoare de intenție pe adresa de e- 
mail: Frederic.ioly@eastaffairs.com, la numărul de. 
fax 021-3264855 sau 021-7603828 sau prin poștă pe 
adresa S.S.R. Bd. Unirii nr. 45, bl. E3, sc. 2A, ap. 36, 

sector 3, București. Nu se dau relații prin telefon.
(36516)

Societate franceză angajează personal:
► responsabil logistică ► responsabil producție ► responsabil aprovizionare ► 
inginer cu specializare în hidraulică > inginer calitate ► magaziner ► contabil 

Cerințe: limba franceză, limba engleză, studii superioare, experiență minim 3 ani.

► muncitori necalificați (pt. curățenia și întreținerea utilajelor și a halei)
(pt. curățenie birouri, apartament)

Trimiteți cv-ul (specificați postul dorit) + scrisoare de intenție la adresa de e-mail: 
petroneia_comea0yahoo.com sau la nr de fax: 0254/219340. (36468)

• 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)
• 200 mp, în Deva, vad foarte bun, termopane, 
amenajat restaurant birouri, grup sanitar, 200 
mp teren, preț 100.000 euro, neg., tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)

Vând alte imobile (27)

• vând foitul Agromec, atelier, 2 șoproane, 
gospodării, anexe și teren aferent 2068 mp, 
Lăpuș'nic, str. Principală șoseaua Deva ■ 
Timișoara. Tel. 0722/211359.
• vând mlcrofemiâ, în Orăștie, Str. Târgului nr. 
29 A.

imobile chirii (29)

• închiriez cameră cămin, Deva, Dacia, ocu
pabilă Imediat. Țel. 0723/550165.

• ofer pentru închiriere apartament, mobilat 
occidental, în Deva, preț 150 euro/lună Tel. 
0722/968910.
• P+l, 4 camere, scară interioară living 45 mp, 2 
băl, centrală termică, pivniță garaj, piscină 
curte, grădină zona telecabinâ, ideal locuință 
sediu, acceptăm colaborare. Tel. 249047, 
0721/192684.
• Primate In gazdă la bloc, 2 eleve de la țară 
condiții foartebune, centrală termică apometre, 
în apropierea Liceelor Traian, Energetic, Grigore 
Moisil. Tel. 229897.

• ofer spațiu comercial, zona Dacia, 55 mp, 
amenajat preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• «fer«paftacomercial,zonal.Creangă preț 15- 
20 euro/mp, neg., tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)
• eter spațiu comercial, zona I. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta, toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(imob Eurobusiness)
• apartament 3 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat, mobilat 
modem și utilat cu aragaz, frigider, tv color nou, 
situat în spatele pieței centrale, preț 220 
euro/lună tel. 223400,0721/436384,0742/005228. 
(Casa Betania)

• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (nejmobi lat, pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer vilă supermobilată cu garaj, în Deva» 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt. cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• se oferă garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva, 
(ne)mobi lat, prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)

HYPERMARKET TRIDENT 
DEVA 

angajează:
■ șef raion (dry-food, non-food, fresh-food)
- lucrători comerciali pentru raioanele de băuturi, 
alimente de bază, menpj-papetărle, mezeluri, lactate, 
electrocasnice, legume-fructe
- agenți de pază
- recepțloner marfă
- măcelari
- femei de serviciu
- manipulanțl

Oferim: pachet salarlal motlvant - decontarea navetei, 
mediu de lucru dinamic șl modem.
Cv-urlle se depun la Biroul de Informații din Incinta Hyper
market. Informații suplimentare la telefon 0726/111848. 

£36687)

mailto:sorina.sarmai@infonnmedia.ro
mailto:Frederic.ioly@eastaffairs.com
petroneia_comea0yahoo.com
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• zona Miriști, garsonieră, etaj intermediar, 
termopane, cu îmbunătățiri, contorizâri, 
mobilată, ocupabilă imediat, preț 100 euro/lună 
Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
• Hală pentru depozitare, zona M. Eminescu 
(fosta fabrică de mobilă), st. 120 mp, apă, 
trifazic, înălțime 4,80 m, acces Tir, parcare, preț 5 
euro mp plus tva, negociabil. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
• In cartier Dacia, 25 mp. amenajat frumos, 
gresie integral, contorizâri, pretabil cabinet, 
internet, birouri, ocupabil din 1 decembrie 2005, 
preț 150 euro/lună. Tel. 0745/640725. (Ag. 
Mimason)
• pe DN 7, cu acces direct, 70 mp, gresie, grup 
sanitar, centrală termică, termopan, pretabil

> cabinet, sediu, depozit, preț 450'euro/lună, neg. 
T TeL 0745/640725. (Ag. Mimason)

• In zona Liliacului, 50 mp, pretabil depozit, 
căldură, apă, trifazic, preț 150 euro/lună. Tel. 
0745/164633. (Ag. Mimason)
• cameră frigorifică, 20 mp, cu spații de acces, 
spațiu tampon, spațiu total 90 mp, preț 4 euro 
mp. TeL 0740/J73103. (Ag. Mimason)
• pentru pretBnțfofi apartament 3 camere, dec., 
cu garaj sub bloc, tn Deva, Cuza Vodă preț 450 
euro, neg. Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason) .
• apartament 2 camere, zona Decebal, etaj 2, 
dec., vedere la bulevard, centrală termică 
recent amenajat, parchet, gresie, faianță, 
aragaz, frigider, ideal pt. locuit, sediu firmă 
birouri, preț 250 euro/lună neg., pe termen lung, 
tel. 0723-251498,232808. (Fiesta Nora)
• se caută urgent teren la DN 7, între Deva - 
Arad, suprafață minimă 10.000 mp, cu 
deschidere mare la DN, minim 60 m pt. parcare, 
se oferă prețul pieței, tel. 0723-251498, 0254- 
232808. (Fiesta Nora)
• ofer pentru închiriat garsoniere, zona 
Dorobanți și Kogălniceanu, mobilate, utilate, 
dec., etaj 2, preț 100 euro. Tel. 211075,0726 
130557,0747779751. (Mondial Casa)
• ofer ap. 2 cam., mobilat, utilat, zonă centrală 
gresie, faianță tv, automată centrală termică 
termopan, etaj 2, contorizărl, preț 180 euro, chel
tuieli incluse. Tel 211075, 0726/130557, 
0745/666447. (Mondial Casa)
• garsonieră mobilată, Mărăști. et 1, preț 110 
euro/lună 0745/367.893. (Garant Consulting)
• garsonieră Zamflrescu, et 2, mobilată utilată 
contorizâri, preț 25 euro/zi, în regim hotelier, 
cheltuieli incluse, 0745/367.893. (Garant 
Consulting)

• garsonieră mobilată CT, Dacia, preț 80 
euro/lună+80 euro garanție, tel 221.712; 
0724/305.661. (Garant Consulting)

• ap. 2 camere, zona pieței, mobilat’utilat, preț 
180 euro cu cheltuieli incluse, tel. 221.712; 
0724/305.661. (Garant Consulting)
• ap. 3 cam., Gojdu, mobilat cu mobilă nouă ct, 
balcon, preț 250 euro/lună tel. 0745/367.893. 
(Garant Consulting)
• 2 cam, Progresul, mobilat preț 11 euro/lună 
0745/367.893. (Garant Consulting)
• 3 cam, b-dul Decebal, et. 7/8, dec., CT, mobilat 
frumos, s 100 mp, preț 250 euro/lună avans 2 
luni, 0745/367.893. (Garant Consulting)
• ofer chirie la casă o cameră mobilată acces 
separat bucătărie, baie, zona. Lie. Decebal, 
pentru un domn serios, nebăutor, 70 euro/lună 
(cheltuieli întreținere incluse), fără avans, 
tel .227038. (Ag. imobiliară Super-Casa)

e ofer chirie în apartament 2 camere, mobilat, 
totul contorizat etaj 3, Micro, 70 euro/lună+chel- 
tuieli, tel. 227038. (Ag. imobiliară Super-Casa)

• primesc In gazdă o doamnă/domnișoară, la 
bloc, zonă centrală 80 RON/lună, tel. 227038. (Ag. 
imobiliară Super-Casa)

• In regim hotelier, cameră mobilată în Deva, cu 
baie, tv, centrală termică preț 700.000 lei/zi, tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• casă 3 camere, bucătărie, living, baie, garaj, 
curte, zonă centrală, preț 500 euro, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
e garsonletă Deva, complet mobilată și contor- 
izată preț 80 euro/lună tel. 0722/968910. (Prima- 
lnvest)

• apartament 2 camere, complet mobilat și 
contorizat, preț 100 euro/lună tel. 0721/055313. 
(Prima-lnvest)
• In regim hotelier, cameră în vilă saună mic 
dejun inclus, preț 2 mil./zl, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)

• vând Renault Twingo 1.2 B, i, din 2000,54.000 
km, climă 4 airbag, servo, abs, cd, esp, închidere 
centralizată geamuri, oglinzi electrice, proiec
toare, jenți Mg, interior piele, preț 5000 euro, 
negociabil. Tel. 241412.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând motor electric de tăiat lemne, stare 
bună 2,2 kw putere. Tel. 0729/099056 sau 226839, 
după ora 16.

• vând redresor cu tensiune șl curent variabil. 
Tel. 218186.

Mobilier și interioare (47)

• vând mobilă bucătărie cu sertare, masă, 95 
ron, fotoliu 45 ron, mașină cusut Ileana, 100 ran, 
stare bună Tel. 223045.
• vând mobilă sufragerie în stare foarte bună 
preț convenabil. Tel. 218186.
• vând urgent canapea extensibilă, 250 ron, 
masă sufragerie șl 6 scaune tapițate, 300 ron, 
masă extensibilă sufragerie 120 ron, birou 100 
ron, mobilă hol 250 ron, mobilă bucătărie 400 
ron. Tel. 218084,0743/211074,0724/643045.
• vând pâtut din lemn masiv, pentru copii. Tel. 
212180.

Televizoare (48)

• vând tv color Samsung, dlag. 51 cm, cu progra
mare oprire și căutare și mufă Euroscartîn stare 
excelentă Tel. 232414.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49) ’

I

Auto românești (36)

• vând Dada 1310 break, af 1996 și papuc af 
1998. preț negociabil. Tel. 0745/842692, 
0740/707517.

• vând radio Vef și alte tipuri, noi, tv sport alb- 
negru, geantă diplomat cu cifru, ceas Atlantic, 
nou. Tel. 0723/065318

Auto străine (37)

«parate foto si telefonice 
(50)

• vâna vw Passat, af 1979, persoană fizică preț 
negociabil. Tel. 0747/223733.

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

• vând haină geacă groasă de iarnă pentru 
copil de 15 - 2,5 ani, este aproape nouă, preț 10 
ron. Tel. 232414.
• vând palton lung, pentru bărbați, din piei 
caprine nr. 54 - 56, confecționat de fabrică stare 
excelentă și o fustă piele, nouă nr. 38 ■ 40, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

Materiale de construcții (53)

• cumpăr țigle și coame (nu sistem patent sau 
solzi). Tel. 260651.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• tablouri, icoane, cusute manual, tip goblen, 
punct clasic, înrămate, deosebite, la doar 1 ron 
emp, accept variante. Tel. 0724/575137.
• vând carte veche „Ndul Testament" de la 1898, 
în limba maghiară preț 390 ron. Tel. 0724/575137.

Electrocasnice (56)

• cumpăr calorifer la curent pentru încălzit șl 
casă de marcat. Tel. 0742/978829.
• vând frigider. Minsk rusesc, ladă frigorifică 5 
sertare, aproape nouă, aspirator AP 21 româ
nesc, stare perfectă de funcționare, preț nego
ciabil. Tel. 232414.

• vând ladă frigorifică Arctic, 7 sertare, stare 
foarte bună preț 500 ron. Tel. 221314.

• vând radiator electric cu turbină nou, 1000 - 
2000 w, 2 boxe auto 100 w, redresor încărcat 
acumulatori, canistră cablu oțel fântâni, fludor, 
etc. Tel. 220607.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând fân cca 7 tone, preț convenabil, Stân- 
cești,Ohaba,nr,12.

• vând vtțea de 18 luni de rasă și calitate 
deosebită preț 1400 ron, accept variante. Tel. 
220456.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

Comemorări (76)

A 
U

Amintim cu mâhnire în suflete că au trecut 6 luni 
triste de când a plecat în altă lume cel care a fost 
tatăl nostru

poetul IV MARTINOVICI
Bunul Dumnezeu să-l odihnească în liniște și pace.

Dan și Sorin

Surorile Lenuta și Dora și copiii Claudia și Fănică anunță 
că s-au împlinit 6 luni de la trecerea în veșnicie a celei care 
a fost scumpa noastră soră și mamă

MELANIA GROSU
din Brad. Dumnezeu s-o odihnească în pace.

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

• vând CD cu documentație completă privind 
întocmirea fermelor de melci, preț 30 ron/cd, 
negociabil. Tel. 0724/575137.
• vând ceas vechi Omega, damă, aur 14 k, 15 
cm, impecabil, 21 gr, preț 1800 euro sau schimb 
cu teren extravilan. Tel. 0724/575137.

e pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Varga Albert. Se declară nul.

Prestări servicii (72)

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 mfedii
-««.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.

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând medicamentul Cavinton cu 90 de tablete 
cutia, la jumătate preț de farmacie, preț 300.000 
lei/CUtia Tel., 232414.

Pierderi (62)

• vând btanâ astrahan neagră nouă mărimea 
48 • 50 și una mouton dore maro, confecționate 
de fabrică Tel. 770687.
• vând dane și sandale de seară noi, toc înalt, 
nr. 38 și palton nou, mărimea 44 ■ 46, preț 300.000 
lei, fiecare. Tel. 0721/148802.
• vând haine de blană naturală, nurcă noi, 
import Italia, model elegant, gen mantou, 
culoare brun roșcat și gri grafit, mărime 44 ■ 50. 
Tel. 0741/078785.

Altele (61)

• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 080/0.80 m, stare ireproșabilă preț nego
ciabil. Tel. 212272,0723/732560.

• vând aparat electric pentru înfoliat cu folie 
Stretch, caserole, arzător gaz Corizza automa
tizat, reglabil, prețuri negociabile. Tel. 
0744/472580,242580.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Grigoroșcuță Maria Adriana. Se declară nul.

e pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
lancu Elisabeta. Se declară nul.

e pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Lăscoiu Mirela Elena Se declară nul.

• decorațlunl Interioare de sărbători, la domi
ciliu sau restaurante, ghirlande, coronițe, orna
mente etc., preț convenabil. Tel. 0720/743834.

• efectuez tramport marfă de 0,7 tone, 3,5 tone, 
la prețuri avantajoase. Tel. 0740/420521.
• execut lucrări de zidărie interioară zugrăveli 
var și lavabil, vopsire, gresie, faianță preț avan
tajos. Tel. 0729/137726.

• transport marfă mutări de mobilă și alte 
materiale, local și în țară cu camion acoperit de 
3,2 tone, utile, dimensiuni 6/2,40/2,40 m. Tel. 
229611,0740/953297.
• reparații electrocasnice, audio - video, 
aragaze, yale, antene, mobilă suspendată 
instalații electrice etc, la domiciliul clientului. 
Tel.0745/050659,0721/079491,219413.

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider tn 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.

Oferim:

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

SC Inform Media caută pentru dezvoltarea echipei

Manager distribuție
pentru punctul de lucru din Deva

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

Oferim:

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

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

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

• program de lucru flexibil;
• venituri în funcție de realizări;
• mediu de lucru atractiv și competitiv.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne lâ adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel, 
211275, int. 8804.
Persoană de contact: Sorina Sârmai
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

(32135)

EVIDENTiAZĂ-TE!
r

VARIANTE

DATE PERSONALE
NUME PRENUME

ADRESA

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

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

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice. g 

» rn

TALON VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE!

CHENAR + BOLD

TELEFON

'«rrrai Ucvrrâ»
<... ut ♦ '»

O Preț 100.000 fel iia w noi;

VARIANTA ALEASĂ

1

Anunț Gratuit

2
1 apariție • 40.000 lei 

H le» noi)
5 aparlț» ■ 160.000 lei 

(16 iei Mi)

3
1 îparftie « 50.000 iei

S apariții « 200.000 lei 
(20 m mo

4
1 apariție • 100.000 lei 

(WtoinM)
5 apariții “ 400.000 lai

KOWmIi

T6XT PP.1MA «PAHlTlE......7......

FIRMA BAI) AXEL SBM 
angajează urgent 

DIRECTOR MAGAZIN CONFECȚII
CERINȚE:
- studii superioare, de preferat specialitatea marketing
- domiciliul stabil în Deva
- conoștirițe de operare calculator (EXCEL - nivel avansat)
- exoeriența în domeniu constituie un avantaj
CV LA FAX 0246.230.669

LOCAȚII CUTII POȘTALE

• chioșcul de ziare da lângă Connhn.
• chioșcul de jgiare din static de autobuz
Orizont Micro 15:
• chioșcul de ziare de lâhgă Galeriile de Artă 
Forma:
• chioșcul de ziare de lângă Alimentara lTațla;
• chioșcul de glare intersecția Z^mfîresco B 
dul Decebal.
• Ceprmiitn;
• Cooperativa de consum Dobra;
• Central de schimbare a butcii ilar llia.

Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției șl se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu îsi asumă resnonsabilitatea nentru mntlmitul

mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
mailto:sorina.skmai@informmedia.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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sâmbătă, 24 decembrie 2005

•Cel mai bun. Filmul „Harry Potter și 
pocalul de foc" este cel mai bun film al 
anului 2005 în Marea Britanie, potrivit 
cifrelor provizorii prezentate de publicația 
Screen International.

Scandal privind donarea
Seul (MF) - Cercetătorul sud-coreean 

Hwang Woo-suk a demisionat din funcția 
de profesor la catedra de studii veterinare 
de la Universitatea națională din Seul, după 
ce a fost condamnat pentru „falsificarea” 
unui articol apărut în revista americană Sci
ence în mai 2005, în care anunța „o premieră 
mondială” în domeniul donării terapeutice.

„îmi cer sincer scuze. Demisionez din 
postul de profesor la Universitatea națio
nală din Seul”, a declarat cercetătorul.

Ministerul Științei și Tehnologiei, care a 
finanțat lucrările profesorului cu 40 de mi
lioane de dolari începând din 2002, a pre
zentat la rândul său scuze, anunțând că 
echipa cercetătorului nu mai beneficiază de 
sprijinul financiar al statului.

Mesajul reginei |
Londra (MF) - Regina ; 

Elizabeta a Il-a a Marii i 
Britanii și-a înregistrat i 
mesajul de Crăciun, în i 
care a lăudat reacția u- j 
manitară generoasă du- ; 
pă catastrofele naturale ; 
și actele teroriste care ; 
au afectat lumea în 2005, 
a anunțat Palatul Buck- i 
ingham.

Mesajul reginei a fost i 
înregistrat în capela î 
Palatului Buckingham î 
din Londra și va fi i 
difuzat integral în Marea ; 
Britanie și în Common- i 
wealth pe 25 decembrie.

„în anul care a trecut I 
ne-am reamintit că lu
mea nu este întotdeau- i 
na un loc în care se i 
poate trăi ușor sau în i 
siguranță, însă este sin- î 
gurul loc unde ne putem i 
petrece viața”, a de- i 
clarat regina.

Ea și-a continuat mesa
jul de Crăciun lăudând ; 
„reacția umanitară gene- i 
roasă și compasiunea de i 
care lumea a dat dovadă ; 
față de cei în suferință”.

|
<

Tandrețe Tai Shan, un pui de urs pan
da, se joacă în țarcul de la grădina zoolo
gică din Washington sub privirile atente ale 
mamei lui, Mei Xiang. (Foto: epa)

în vizită la Stallone
Los Angeles (MF) - Guvernatorul Cali

forniei, Arnold Schwarzenegger, i-a făcut o 
vizită, joi, fostului său coleg de breaslă, 
Sylvester Stallone, pe platourile de filmare 
ale celei de-a șasea părți din seria „Rocky”.

Schwarzenegger i-a acordat fostului său 
concurent la titlul de „Mr. Mușchi” de la 
Hollywood un „certificat de recunoștință”, 
pentru a-i mulțumi că își realizează filmul 
în California, într-un moment în care 
numeroși producători aleg să muncească 
în alte țări, din motive financiare.

Guvernatorul s-a preocupat intens de 
problemele legate de industria cine
matografică de când a fost ales. El l-a viz
itat și pe prietenul și colegul său din fil
mul „Gemenii”, Danny DeVito, pentru ace-

brăcat cu un costumaș de
Moș Crăciun dă un mic i 
spectacol la grădina zoo- | 
logică din Nanning. Anul ( 
2006 este Anul Câinelui ! 
în China. (Foto: epa) I
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Cel mai bun film de familie

Courtney (Foto: epa)

Are nevoie 
de bani
Los Angeles (MF) - 
Cântăreața Courtney 
Love, cunoscută mai 
mult pentru scan
dalurile în care este 
implicată decât pen
tru muzica sa, vrea 
să vândă drepturile 
asupra catalogului 
regretatului ei soț 
Kurt Cobain și al for
mației acestuia, Nir
vana. Courtney trece 
printr-o perioadă difi
cilă din punct de 
vedere financiar în 
urma unui șir 
nesfârșit de pro
bleme cu legea. Ea a 
evaluat drepturile 
asupra catalogului la 
100 de milioane de 
dolari.

■ Filmul „ET" a fost ales 
drept cel mai bun film de 
familie al tuturor tim
purilor, în Marea Britanie.

Los Angeles (MF) - Acest 
clasament a fost realizat de pos
tul britanic de televiziune Cha
nel 4. Filmul animat „Shrek”, 
din 2001, apare pe locul al 
doilea, iar pe locul al treilea 
se situează filmul „Mary Pop
pins”, din 1964. Pe locul al 
patrulea s-a clasat un film 
mai nou, realizat în anul 2003, 
„Pirații din Caraibe”.

Se pare că filmele animate 
sunt extrem de populare prin
tre britanici, având în vedere 
că pe locul al cincilea s-a si

Prima felicitare de Crăciun
■ Felicitările de Crăciun 
au fost inventate de 
către britanici, în secolul 
al XlX-lea.

Londra (MF) - Prima felici
tare de Crăciun, în care apă
reau membrii unei familii ca
re sărbătoreau cu multă mân
care și băutură, a fost inven
tată în Marea Britanie, în sec
olul al XlX-lea, de către direc
torul unui muzeu.

Britanicii trimit cel mai 
mare număr de cărți poștale 
'din lume, fiecare dintre ei 
expediind anual, în medie, 27 
de felicitări. Nici nu e greu de 
obținut această medie, având 
în vedere că, de exemplu, 
regina Marii Britanii trimite 
circa 10.000 de felicitări de

Mahmureală în Camera Comunelor
■ Deputății britanici 
consumă zilnic la muncă 
450 de litri de alcool.

Londra (MF) - Aproximativ 
450 de litri de bere, vin și alte 
tipuri de alcool se consumă în 
fiecare zi de ședință în Came
ra Comunelor din Anglia, au 
declarat pentru presă chiar 
membrii acestei camere. „De
putății fac tot ceea ce pot pen

soția sa, în fața bradului 
împodobit, în Camera 
Albastră de la Casa Albă.

(Foto: EPA)

cuvw

Secretele lui Uranus
Washington (MF) - Doi sa

teliți și două inele neidentifi
cate până acum au fost desco
perite în jurul planetei Ura
nus, a anunțat o echipă de as
tronomi americani, printr-un 
comunicat publicat în revista 
Science.

Imagini transmise anterior 
de sonda spațială Voyager 2 
au trezit bănuielile oamenilor 
de știință cu privire la exis
tența acestor sateliți și inele, 
mai aproape de planetă decât 
sateliții mari ai lui Uranus.

Fotografiile au fost făcute 
în al doilea sistem de inele al 
planetei, care cuprinde uns
prezece sateliți și inelele afer
ente de praf.

De la trecerea navetei Voy
ager 2 prin acea zonă, pe 24 
ianuarie 1986, au fost înreg
istrate schimbări importante 
în mișcarea sateliților lui 
Uranus și în luminozitatea 
inelelor.

tuat filmul animat „Toy Sto
ry”, din anul 1995. Pe a șasea 
poziție se află producția „The 
Lion King”, din anul 1994.

Filmul fantastic „înapoi în 
viitor”, din anul 1985, în a 
cărui continuare se pare că 
va juca și actorul american 
Michael J. Fox, în ciuda bolii 
Parkinson de care suferă, s-a 
situat pe locul al șaptelea în 
acest clasament.

Pe locul al optulea se află 
versiunea din anul 1971 a fil
mului „Willy Wonka și fabri
ca de ciocolată”, iar pe locul 
al nouălea s-a clasat producția 
„Războiul stelelor”, din 1977.

Ultima poziție din top zece 
este ocupată de filmul „Vrăji
torul din Oz”, din anul 1939.

Felicitările de Crăciun, o afacere in Marea Britanie (Foto: fan)

Crăciun. Felicitările cu urări 
de Crăciun au fost inventate 
în 1843 de către directorul u- 
nui muzeu din Londra, Sir Hen

tru a sprijini industria bău
turilor alcoolice”, a declarat 
cu umor deputatul Norman 
Baker.

Barurile din Camera Comu
nelor sunt frecventate de cei 
641 de deputați dar și de asis
tenții lor, de jurnaliști și de 
reprezentanții forțelor de 
ordine. Consumul lor total a 
scăzut totuși cu 4.000 de litri 
în sesiunea parlamentară 2004- 
2005 față de cea din 2003 -2004.

ry Cole. La momentul respec
tiv, fiind prea ocupat pentru a 
scrie scrisori tradiționale 
tuturor prietenilor și partene

Această informație a fost 
divulgată în aceeași zi în care 
a fost publicat un nou raport 
medical, potrivit căruia cel 
mai eficient remediu împotri
va „mahmurelii” nu a fost 
inventat încă. Cercetătorii au 
examinat opt tipuri de remedii 
tradiționale menite să înlăture 
efectele neplăcute ale excesului 
de alcool dar nu au găsit dovezi 
concludente care să demon
streze că acestea ar funcționa. 

rilor de afaceri, el i-a cerut pic
torului John Calcott Horsley să 
elaboreze o ilustrată însoțită de 
im mesaj de Crăciun.

Cole a comandat 1.000 c 
astfel de felicitări, punându- 
le în vânzare ulterior pe cele 
de care nu a mai avut nevoie. 
Una dintre felicitările din 
lotul tipărit în 1843 a fost vân
dută recent la licitație în 
schimbul sumei de 13.100 de 
euro.

Afacerea felicitărilor este 
atât de dezvoltată în Marea 
Britanie încât există lanțuri 
de magazine specializate în 
comercializarea de astfel de 
obiecte. Anul trecut, maga
zinele britanice au vândut 
2,31 milioane de felicitări, din
tre care 1,6 milioane de feli
citări de Crăciun.

La Casa Albă pre- 
ședințele George W. Bush i 
s-a fotografiat alături de !


