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Lupeni (M.S.) - Peste 4500 
de turiști se află în stațiunea 
Straja, din Masivul Vâlcan, 
toate pârtiile fiind în stare

■ Stațiunea din Valea 
Jiului a început să cap
teze interesul iubitorilor 
sporturilor de iarnă.

dimineața

Deva - Următorul număr al cotidianului 
județului Hunedoara, „Cuvântul liber", va 

fi la dispoziția cititorilor noștri 
marți, 3 ianuarie 2006!

Cuvântul liber, ziarul fami-
liei tale!

Trustul Inform Media - 
pe locul II în țară

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

\ Conipârăție de tiraje pentru 
f > grupurile de presă cu ziare 

cotidiene în România, după 
editor: Locul I - Ringier Româ

nia - 394.172 tiraj/lună; Locul II - Inform 
Media -135.000 tiraj/lună; Locul III - Edi
tura Intact - 98.444 tiraj/lună.

Clasificarea a fost realizată pe baza 
cifrelor de pe BRAȚ.

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

^Cuvântul liber" urează <
tuturor cititorilor și colabora- 1 
lorilor săi LA MULȚI ANI!
cu fericire, multă sănătate și , 
împlinirea tuturor dorințelor. ;

(Foto: Traian Mânu) i
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■ Serviciile de urgență 
ale spitalelor lucrează 
în program normal, de 
Revelion.

Deva (I.J.) - Cea mai mare 
parte a celor 259 de medici de 
familie din județ vor fi la dis
poziția populației în noaptea 
de revelion, informează Direc
ția de Sănătate Publică Hune- 

bună pentru schi, afirmă spe
cialiștii din zonă. Chiar dacă, 
ieri, la prânz, zăpada era 
moale din cauza ploilor căzu
te joi noaptea, situația s-a re
mediat ușor după ce vremea 
a început să se răcească și să 
ningă viscolit. „Prognoza me
teo arată că de astăzi tempe
raturile vor scădea sub zero 

doara. Asistența medicală se 
va asigura în noaptea dintre 
ani în centrele de permanență 
organizate la nivelul localită
ților Ilia, Simeria, Uricani, Că- 
lan și prin serviciile de urgen
ță din cadrul spitalelor. „Am
bulanța asigură asistența me
dicală, până în 7.01.2006, 24 de 
ore din 24, cu asistenți medi
cali și șoferi de autosanitare. 
La Deva și Brad se va asigu- 

grade Celsius, astfel că se vor 
menține condițiile pentru 
practicarea sporturilor de iar
nă”, a declarat .șeful Salva- 
mont Lupeni, George Resiga.

Stațiunea Straja era ocu
pată, ieri, în proporție de 80 
la sută, dar se apreciază că 
numărul de turiști va crește 
mult în zilele libere de la 

ra program tumus, 12 cu 24 de 
ore, 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”, precizează di?. 
Dan Magheru, director DSP 
Hunedoara. în Deva, Hune
doara și Petroșani sunt orga
nizate cabinete specializate hi 
domeniul medicinei dentare - 
stomatologie.

sfârșit și început de an. 
Stațiunea montană dispune 
de instalații de transport pe 
cablu pentru schiori, iar pâr
tiile sunt de bună calitate. în 
plus, la Straja se află cea mai 
lungă pârtie iluminată artifi
cial din România, aceasta 
măsurând aproape 2,5 kilo
metri.

Prevenție
Deva (C.P.) - Hune- 

dorenii care nu respectă 
măsurile de prevenție 
împotriva răspândirii 
gripei aviare vor fi dras
tic sancționați. în acest 
sens a fost emisă și se 
aplică prevederile unei 
decizii a Comandamen
tului Antiepizootic Cen
tral. /p.3
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La cumpăna dintre ani, urez tuturor 
locuitorilor județului Hunedoara multă 
sănătate, bucurii și un an 2006 plin de 

împliniri.
LA MULȚI ANII

Mircea loan Moloț 
Președintele 

Consiliului Județean 
Hunedoara
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• Incident. Un avion bulgar care efectua o 
cursă de la Madrid la Sofia, miercuri 
noapte, a traversat o zonă de turbulență, 
ceea ce a provocat rănirea a două persoane 
aflate la bord. Cei doi au primit primul aju
tor în avion, iar după aterizare au fost duși 
la spitalul militar de la Sofia.

• Retragere. Consilierul prezidențial Renatev 
Weber a renunțat la atribuțiile avute la 
Palatul Cotroceni, la cerere, din motive de 
sănătate. Președintele Băsșscu i-a mulțumit 
ieri fostului consilier pentru activitate și a 
apreciat în mod „deosebit, profesionalismul 
și onestitatea" de care a dat dovadă cola
boratoarea sa.

O nouă răpire 
Al-Qaida

Dubai (MF) - Filiala 
irakiană a rețelei al-Qai- 
da a anunțat răpirea a 
cinci cetățeni sudanezi, 
între care un diplomat 
de la ambasada acestei 
țări la Bagdad, și a ame
nințat că îi va ucide în 
48 de ore, dacă Guvernul 
de la Khartoum nu între
rupe legăturile cu Irakul. 
Organizația condusă de 
Abu Musab al-Zarqawi a 
făcut acest anunț într-un 
comunicat publicat joi 
pe Internet. Comunicatul 
este însoțit de o înregis
trare video în care sunt 
prezentați cinci bărbați.

Guvernul din Sudan 
are un răgaz de 48 de ore 
pentru a anunța clar că 
își întrerupe relațiile 
diplomatice cu Guvernul 
irakian.

i Epava 
I „Poiana"

Sofia (MF) - Autorită
țile bulgare vor a- 

î duce în discuție, în 
; cadrul reuniunii co- 
i nnitetul româno- 
î bulgar pentru navi- 
1 gație pe Dunăre, 
î care va avea loc în 
; iulie 2006, la Galați, 

scoaterea la supra- 
î față a navei „Po- 
; lana", scufundată în 

urma unui incendiu 
; produs luna aceasta.
; „Poiana" s-a scirfun-
î dat, în 20 decem

brie, într-o zonă de 
tranzit și poate 

: determina produce-
i rea unor acddente,
i mai ales atunci când
! nivelul fluviului scade,
i în plus, epava se află
: în apropierea unui
îi vas românesc scu

fundat acum doi ani.

(stânga) a înmânat, ieri, simbolic, cheile 
bazei militare americane de la Rhein-Main, 
reprezentantului aeroportului din Frank- 
furt. După preluarea celor 134 de hectare 
ce au fost ocupate de baza militară aici va 
începe construcția unui nou terminal ae 
rian. Trupele americane care fuseseră can
tonate în zonă au fost dislocate la Ramstein 
și Spangdahlem. (Foto: epa)

Prizonieri în greva foamei
Guantanamo (MF) - Autoritățile militare 

americane au anunțat că 84 de prizonieri de 
la baza Guan, namo din Cuba sunt în gre
va foamei. Dintre aceștia, 46 au intrat recent 
în grevă, precizează un comunicat al Penta
gonului, care adaugă că deținuții au refuzat 
nouă mese consecutive începând cu data 
de 25 decembrie. Această formă de protest 
a început în luna august, înregistrându-se 
o intensificare în luna septembrie, când 131 
de prizonieri erau în greva foamei.

La Guantanamo se află circa 500 de pri
zonieri, majoritatea capturați în Afganistan 
în toamna lui 2001. Unii dintre prizionierii 
aflați în greva foamei sunt hrăniți cu forța, 
intravenos sau printr-un tub introdus până 
în stomac, au declarat autoritățile militare.

cwÂfflyj. HȘ]
Cotidian editat de SC inform Media SRL, 
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Finlandezii 
se pregătesc de 
alegeri pentru 
desemnarea 
președintelui. 
Posterele îi 
prezintă pe cei 
doi candidați: 
Tarja Halonen 
(dreapta) - 
reprezentantul 
Partidului Social 
Democrat și Matti 
Vanhanen - actu
alul premier. 
Alegerile sunt 
programate pen
tru data de 15 
ianuarie, dar 
pregătirile vor 
Începe în 4 
ianuarie. (Foto: epa)

Criza gazului continuă
■ Disputa între Ucraina 
și Rusia, în atenția sta
telor aflate în Europa 
Centrală.

Praga (MF) - Statele Euro
pei Centrale au pus la punct 
planuri de constituire a unor 
rezerve de gaze naturale, ca 
urmare a disputei dintre U- 
craina și Rusia asupra prețu
rilor, dâr au anunțat că nu e- 
xistă-informații legate de sis
tarea livrărilor, transmite 
Reuters. Compania rusă Gaz
prom solicită majorarea prețu-

trar cu sistarea livrărilor, la 1 
ianuarie.

în condițiile în care majori
tatea națiunilor europene 
importă gaze din Rusia prin 
conducte care tranzitează 
Ucraina, Gazprom a anunțat 
guvernele din Europa Cen
trală că nu poate garanta că 
livrările vor ajunge la desti
nație. Oficialitățile din Cehia, 
Ungaria, Polonia și România 
au anunțat însă că sunt pre
gătite să facă față și că nu se 
așteaptă la întreruperea im
porturilor.

Ministrul Economiei, Co-
Vladinjir Rutin încearcă a mediere a conflictului > (FoU^EPA)

-A
i

€

lui gazelor vândute Ucrainei 
de la 50 de dolari la 230 de do
lari pentru o mie de metri 
cubi, amenințând în caz con-

druț Șereș, a spus că întreru
perea livrărilor din Rusia 
către România este foarte 
puțin probabilă.

La rândul său, grupul ungar 
MOL a anunțat că rezervele pe 
care le deține permit ca 
livrările către consumatori să

nu fie afectate, astfel încât 
scăderea cu 15-20% a impor
turilor poate fi suportată fără 
restricționarea consumului.

Amplu program antîtero
■ Zeci de proiecte 
secrete derulate de CIA 
după atacurile din 
11 septembrie.

Washington (MF) ■ Măsu
rile luate de președintele ame
rican George W. Bush, în ur
ma atacurilor de la 11 septem
brie 2001, împotriva rețelei al- 
Qaida, s-au transformat în cel 
mai amplu program desfășu
rat de CIA de la apogeul Răz
boiului Rece și până în pre
zent, relatează The Washing
ton Post, în ediția electronică.

Ampla operațiune, cunos
cută în interiorul agenției sub 
inițialele GST, este împărțită 
în zeci de programe secrete 
individuale, ale căror detalii 
sunt cunoscute doar de per
soanele implicate în acestea. 
GST include programe care 
permit CIA să captureze sus- 
pecți al-Qaida cu ajutorul ser
viciilor de informații străine, 
să administreze închisori se
crete în străinătate, să utili
zeze tehnici de interogare de
spre care unii avocați consi
deră că încalcă tratatele inter
naționale și să întrețină o flo

tă de avioane destinată trans
ferurilor de prizonieri. Alte 
operațiuni din cadrul GST 
permit CIA să intervină în 
tranzacțiile financiare inter
naționale și să supravegheze 
suspecți din întreaga lume.

Președintele George W. 
Bush nu a confirmat nicio
dată, în public, existența unui 
program secret, însă a fost 
obligat, recent, să îl susțină 
în termeni generali, atunci 
când a făcut referire la res
ponsabilitatea sa, pe timp de 
război, de a proteja națiunea 
americană.

Aurul crește
Londra (MF) - Inves

tițiile în aur au adus ve
nituri generoase în 2005, 
numeroși investitori in
cluzând metalul prețios 
în portofoliile lor pentru 
prima oară în ultimii 
ani. Cotația aurului s-a 
apreciat în acest an cu 
25%. Aurul era cotat ieri 
la circa 513 dolari pe un
cie, majoritatea băncilor 
de investiții considerând 
că va atinge un maxim 
în anul 2006.

Austria sprijină România
■ Președintele austriac 
afirmă că România și 
Bulgaria vor adera 
curând la UE.

Londra (MF) - Președintele 
Austriei, Heinz Fischer, a de
clarat că România și Bulgaria 
vor intra „în curând” în Uni
unea Europeană, dar nu a 
precizat dacă susține amâna
rea aderării lor pentru 2008, 
în cazul în care nu ar fi înde
plinite toate criteriile. Heinz 
Fischer, a cărui țară preia 
președinția Uniunii Europene 
la 1 ianuarie, a afirmat că 
există, pe termen mediu, spe
ranțe pentru aderare în cazul 
Croației, Bosniei și Albaniei,

dar că alți aspiranți, precum 
Ucraina, Republica Moldova 
și Belarus, au puține șanse să 
adere la organizație într-un 
viitor apropiat. într-un inter
viu publicat, joi, de cotidianul 
Wiener Zeitung, Fischer a 
mai spus că austriecii „s-au 
săturat” de UE și a avertizat 
că organizația „nu poate fi 
extinsă fără limite”.

Scepticismul opiniei pu
blice austriece a crescut din 
cauza „greșelilor” făcute de 
politicienii din UE, a îngri
jorărilor existente în legătură 
cu extinderea și a recentelor 
divergențe dintre Marea Bri- 
tanie și Franța în legătură cu 
bugetul organizației, a expli
cat președintele austriac.

ACCStci este interiorul castelului vienez Hofburg, unde 
se va desfășura ceremonia de preluare a președinției UE. 
Austria va prelua aceste îndatoriri din prima zi a anu
lui viitor. (Eoto: EPA)
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• Moderație. Medicii recomandă ca în 
următoarele zile consumul de alimente și 
alcool să fie moderat pentru a evita 
neplăcerile. în fiecare an de sărbători zeci de 
hunedoreni ajung la serviciul de urgență al 
spitalelor din cauza toxiinfecțiilor alimentare. 
(C.P.)

• Marcaje. Imprimeria Națională va intro
duce, în primul trimestru din 2006, noi mar-

I caje la țigări și băuturi alcoolice. Noile ele
mente de siguranță vor fi deosebit de com-

1 plexe pentru a împiedica falsificarea. (C.P.)

Sărbători cu daruri
Deva (S.B.) - Membrii Asociației Luptăto

rilor din Decembrie 1989 Hunedoara în 
vârstă, bolnavi,, au fost sprijiniți, de aso
ciația din care fac parte de 16 ani neîntre- 
rupți, prin acordarea unor pachete cu pro
duse alimentare. Ei, dar și restul revolu
ționarilor din județ, în totalitate 130 de per
soane, nu au fost uitați nici cu prilejul 
sărbătorilor de iarnă ale anului 2005.

Hunedorenii 
au petrecut 
ultimele zile ale 
anului făcânu 
cumpărături. 
Fiecare a dorit 
să aibă pe 
masa de 
Revelion tot ce 
este mal bun. 
Toate magazinele 
tip supermarket 
au înregistrat în 
aceste zile 
vânzări 
record.

(Foto: Traian Mânu)
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Proiect pentru două județeDezlegați enigma Sudoku!
Notă: Completați grila în așa fel încât 

fiecare rând orizontal și fiecare coloană ver
ticală, precum și fiecare bloc de 3 x 3 luat 
separat să conțină cifrele de la 1 la 9.

1 9 5

oo 4
7 9 5

5 3 6 9 •

1 6 4 5
4 9 2
3 2 1! • '* ■ ■ 4 6

3 8 9 2
2 8 7 3

1 6 4

■ Episcopia Aradului și 
Hunedoarei a derulat 
un program de aju
torare.

Sanda Bocaniciu
sanda.hocaniciu0mfQrnimedia.ro

Deva - în contextul grijii 
părintești față de toți oamenii 
- indiferent de apartenența 
religioasă sau etnică - Epis
copia Aradului și Hunedoarei,

ajutorare a familiilor defa
vorizate din județele Arad și 
Hunedoara intitulat „Hristos 
se naște pentru toți copiii”. S- 
au alcătuit 425 de pachete cu 
alimente, dulciuri și jucării, 
în valoare totală de 14.804 
RON care au fost distribuite 
celor avizați.
Există oameni buni

și din București, 
adus contribuția 
sau material, 

sunt aduse tutu-

Pentru aceasta consilierul 
social Pr. Mircea Bupte aduce 

. . . mulțumiri, în numele tuturor
!prfn ± t,e‘ă‘ Sfințitul, J’ăijjpțe- beneficiarilor acestei acțiuni,
Episcop Dr. Timotei Se.iciu 
și ostenitorii Sectorului 
Social, a desfășurat, în cola
borare cu Fundația „Renin- 
coor Open Hand” și Asociația 
„Teodorus”, un program de

Rezolvarea grilei publicate ieri

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

în primul rând Prea Sfințitu
lui Timotei - pentru sprijinul, 
atenta supraveghere și în-dru- 
mare în vederea ducerii la 
îndeplinire a acestui proiect 
filantropic.

Cadou de Revelion

Apoi mulțumește Secre
tariatului de Stat pentru 
Culte, d-lui dr. Adrian Le- 
meni și tuturor societăților 
comerciale din județele Arad, 
Hunedoara 
care și-au 
financiar 
Mulțumiri
ror persoanelor de suflet cu 
care s-a luat legătura și au 
contribuit la programul amin 
tit.

Preot Mircea Bupte adaugă, 
în finalul mulțumirilor sale: 
„Ca și creștini care zilnic 
simțim mila lui Dumnezeu 
față de noi, am dovedit, pe cât 
posibil, că suntem chemați să 
fim milostivii care-i înțeleg și 
îi ajută pe semeni”. Timotei Seviciu (Foto: T. Mânu)

Caricatură de Liviu Stănilă

■ Un singur deținut de 
la Penitenciarul Bârcea 
Mare a primit învoire 
de Bevelion.

Deva (M.S.) - Un singur 
deținut de la Penitenciarul 
Bârcea Mare a îndeplinit con
dițiile pentru o învoire de 
cinci zile, în care va putea 
petrece Revelionul acasă, 
alături de familie.

Bărbatul este din Valea Jiu
lui și a plecat ieri spre casă, 
urmând să se întoarcă la uni
tate pe data de 3 ianuarie 
2006, a declarat directorul 
Penitenciarului Bârcea Mare, 
inspector șef principal Ema- 
noil Bota.

Persoana în cauză a ispășit

o treime din pedeapsă, nu 
este recidivist sau cu an
tecedente penale, a avut o 
relație bună cu familia și 
prezintă garanțiile morale că 
se va întoarce în Penitenciar 
la sfârșitul zilelor de învoire.

Pentru seara de Revelion, 
deținuții din Penitenciarul 
Bârcea Mare vor avea un 
meniu îmbunătățit și li se va 
permite să urmărească pro
gramele de la televizor până 
dimineața.

în aceste zile, deținuții au 
pregătit un Plugușor care a 
fost prezentat colegilor de 
celule, iar directorul închi
sorii le-a adresat urări de An 
Nou prin televiziunea cu cir
cuit închis din Penitenciarul 
Bârcea Mare.

Măsuri împotriva aviarei
Deva (C.P.) - Hunedorenii 

care dețin păsări în curți 
trebuie să le izoleze în 
adăposturi bine delimitate 
fără a le permite ieșirea pe 
marginea drumurilor sau pe 
cursurile de apă. „Decizia 
interzice transportul păsă
rilor domestice din orice 
specie din gospodăriile pop-

ulației.Toate transporturile 
de păsări vor fi verificate 
pentru a vedea dacă acestea 
provin din localități în care 
s-a semnalat virusul gripei 
aviare”, a precizat Marius 
Lăzărescu, directorul Di
recției Sanitar-Veterinare și 
pentru Siguranța Alimen
telor Hunedoara.

Păsările trebuie închise în adăposturi! (Foto: arhivă)

A fost un an bun în 
toate sensurile.

A fost puțin mai bun 
pe plan personal 
decât profesional, 
dar a fost un an bun 
și sper ca viitorul să 
fie tot așa.
RAzvan Trifu,
Deva

A fost cam greu, dar 
a mers! Nu am 

avut probleme multe, 
doar una majoră pen
tru că am fost atacată 
și înjunghiată pe 
stradă. în rest a fost 
bine.
Eu,
Deva

A fost frumos. Chiar
dacă nu am avut

în acest an tot ce mi- 
am dorit, cred că a 
fost un an bun, fru
mos și că a trecut cu 
bine. Sper ca 2006 să 
fie măcar la fel.
Alina Dorina, 
Deva

Anul 2005 a fost un 
an în care pot 

spune că am produs 
ceva, am realizat 
unele lucruri bune. în 
concluzie, a fost un 
an bun, cu realizări 
pe toate planurile. 
Remus Suciu,
CăLAN

Sper ca 2006 să fie și 
mai bun. Toți ne 

dorim să ne fie tot 
mai bine, an de an. 
Acest an cred că a 
fost pentru mine bun, 
deși se putea și mai 
bine!
Ana Botici,
Deva

sanda.hocaniciu0mfQrnimedia.ro
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1869 - S-a născut Henri Matisse, pictor impresionist 
francez (m. 1954).
1889 - A murit scriitorul Ion Creangă (n. 1837).

1908 - S-a născut Simon Wiesenthal, 
supranumit „vânătorul de naziști”, 
supraviețuitor a cinci lagăre de exter
minare, și-a dedicat viața aducerii în 
fața justiției a foștilor responsabili 
naziști, (m. 2005);
1936 - fii murit Miguel de Unamuno, 

filosof și poet spaniol (n. 1864).
1937 - S-a născut actorul britanic Anthony Hopkins (foto) 
(«Tăcerea mieilor»),
1943 - S-a născut actorul britanic Ben Kingsley («Gan
dhi»).
1959 - S-a născut actorul Val Kilmer («The Doors»). 
1980 - A murit Marshall McLuhan, filosof al culturii cana
dian («Galaxia Gutenberg») (n. 1911).

Prognoza meteo pentru astăzi:
Cer partial senin. Precipitații sub formă 

de lapovită și ninsoare. Maxima va fi de 
-3°C, iar minima de -4°C.

Prognoza pentru două zile:
Duminică. Cer temporar noros. Precipi

tații mixte. Maxima va fi de 3°C, iar mi
nima de -2°C.

Luni. Cer noros. Vreme în curs de 
încălzire. Temperatura maximă: 2°C. Mi
nima va fi de circa -5°C.
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Bertfoc ........ .___.__4_.-_......
Primiți o veste proastă de la o rudă din altă localitate. 
Sunteți nevoit să faceți cheltuieli neprevăzute, peste posi
bilitățile dumneavoastră.

Taur
S-ar putea ca dificultățile din relațiile parteneriale să vă 
afecteze randamentul intelectual. Dacă reușiți să vâ con
centrat!, obțineți câștiguri financiare.

Gemeni
Zi favorabilă schimbărilor importante. Aveți șansa să vă afir
mați pe plan social. De asemenea, sunt favorizate studiile; 
șl călătoriile.

Aveți un simț practic la înălțime și puteți să demarați o 
afacere profitabilă. S-ar putea ca un prieten să vă pro
pună o colaborare pe termen lung.

Leu
Este o zi favorabilă realizărilor deosebite pe plan social și 
financiar. Profitați de acest context favorabil! S-ar putea 
ivi ocazia să plecați într-o călătorie.

țw?
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Fecioară
Parcurgeți o perioadă favorabilă din toate punctele de 
vedere și vă simțiți în formă. Aveți ocazia să obțineți câști- 
guri financiare nesperate.

Balanță
Sunteți în formă și vă adaptați cu ușurință la situațiile noi. 
Rezolvați probleme ce țin de viața particulară. Mai mult, 
reușiți să-î ajutați și pe alții.

Scorpion
Dimineață DUteți rezolva problemele financiare de care nu 
ați avut timp în cursul săptămânii. Vă recomandăm să 
acceptați și ajutorul unei rude.

Săgetător
Este momentul să vă concentrați asupra treburilor cas
nice, chiar dacă ați prefera o ieșire cu prietenii. .Intuiția vă 
ajută să rezolvați probleme dificile.

Calendar Creștin-Ortodox____________________
Cuv. Melania romana; Sf. Zotic, hrănitorul de orfani

Capricorn__

Calendar Romano-Catolic ,
Ss. Silvestru l.pp; Melania

xy ••• < ?. ;!c ■

Calendar Greco-Catolic___________________ ■
S. Melania Romana; Ss. și Drepții Iosif, David și lacob

Soluția integrantei din numărul 

precedent: D-Z-N-Z - SIN

DROFIE - SERATA - M - ST - 

OMAGIU - ROBA - IN - MAR IN A-- 

OM - CG - ELITE - ETIC - ON - 

N - IERI - STA - CE - EHE - OD 

- U - VOIOȘIE - INEL - OS - R - 

ȘUETA - ALES
lirecția Sanitar-Veter.

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929

Hț gaz 227091

Urgente 112
■pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090

Sunteți într-o excelentă formă Intelectuală. Relațiile cu cei 
din jur sunt foarte bune. Sunteți dispus să le ascultați pro
blemele și îl sfâtuiți.

Vărsător
Puteți să începeți o afacere sau să vă faceți planuri cu privire 

,la o investiție pe termen lung. Prietenii și partenerul de 
viață vă susțin. Evitați speculațiile.

Pești

Întreruperi apr, raz, curent

Energie electrică________ ______________________
Nu sunt programate întreruperi.

Gaz metan____________________________________
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea gazului 
metan.

Apă____________________
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea apei.

Persoana iubită vă admiră pentru ideile dumneavoastră 
originale. Aveți un randament foarte bun și puteți să ter
minați tot ce ați început.

REȚETA ZILEI ' ** r i - *'•-* ■ t -

Ciorbă țărănească
Ingrediente: 300-400 g carne de vacă sau 

de porc, morcov, pătrunjel, felină, o ceapă 
mijlocie, 1-2 ardei grași, 3 roșii, 2 cartofi 
mijlocii, o lingură cu mazăre, 10-12 păstăi 
de fasole verde, borș, sare.

Mod de preparare: Pieptul de vacă sau 
ciolanul de porc se pune la fiert în 2 1 de 
apă rece cu o linguriță de sare; se fierb cca 
o oră, la foc mijlociu. Zarzavatul și ceapa, 
rase prin răzătoarea cu găuri mari, se călesc 
2 minute, cu 2 linguri de untdelemn și se 
adaugă în supă, împreună cu fasolea ruptă 
bucăți. După 30 de minute, se adaugă 
mazărea. Când carnea și zarzavatul sunt 
bine fierte, se pun cartofii tăiati cuburi, 
ardeii tăiati felii subțiri și roșiile tăiate felii. 
Ciorba se fierbe încă 15 minute, apoi se 
adaugă borșul, completând lichidul, ca cior
ba să nu fie prea deasă și se sărează după 
gust. Se lasă să mai fiarbă câteva clocote, 
se aromează cu leuștean sau pătrunjel.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

ANTENA 1
i7:00 Universul credinței 

830 Desene animale: 
El Clubul Disney

9:30 Mic, da' voinici Ediție 
specială de Crăciun

10XX) Portativul piticilor Sin
gura emisiune muzi
cală dedicată copiilor 
care vor să ajungă 
vedetei

10:55 Trenul salvator
v (dramă, Anglia, 2000) 

12:50 Aventuri în Padfic 
v Q(dramă, SUA, 2001) 
15:20 Premiile LAUREUS 

Gala premierii celor 
mai buni sportivi ai 
anului, la care par
ticipă nume celebre de 
actori și sportivi, prin
tre care: Martina 
Navratilova, Teri 
Hatcher, Owen Wilson, 
Hie Năstase, Morgan 
Freeman, Jackie Chan 

1635 Pokemon 
f34ever (animație, 

coprod., 2002)
18:00 Ninsă cetina de brad...

Tradiții de Anul Nou 
19:00 Jurnalul TVR Meteo

Sport

20:10 Numărătoarea inversă 
- REVEUON 2006 

2030 Un Revelion de formu
la 11 Ații divertismen
tului se întrec în cea 
mai mare cursă a 
umorului, muzicii ți 
dansului! în această 
competiție, avem nou
tate ți tradiție! Circui
tul străbate Studiourile 
TVR, Piața Universității 
ți Romexpo! Vor intra 
în cursă: Luminița 
Anghel, Monica 
Anghel, Ileana Ciu- 
culete, Daniela Con- 
durache, Direcția S, 
Doru Octavian 
Dumitru, Fly Project, 
Hi-Q, Holograf, Traian 
Jurchela, Mandinga, 
Andreea Marin, Petrică 
Stoian Mâțu, Horațiu 
Mălăele, Marius Miha- 
lache, Morandi, Nicola, 
Gabriela ți Ovidiu Nis-

7:00 Toonsylvania
7:25 Uriașul Hany 
7:45 X-Men: Evoluția 
8:15 Vis de glorie (dramă,

QAnglia, 1978) Cu: 
Tatum O’Neil, Christo
pher Plummer, Antho
ny Hopkins, Nanette 
Newman 

1030 Vacanță pe dnste
▼ (comedie, SUA, 2001) 

Cu: Mary-Kate Olsen, 
Ashley Olsen, Austin 
Nichols

1230 Bucătăria lui Radu 
Emisiune pentru 
pasionații de gas
tronomie, dar ți de 
descoperiri turistice 

13XX) O prințesă adevărată 
’sr îXromantic, SUA 1995) 

Cu: Eleanor Bron 
15:00 Joaca de-a spionii
•» tg(acțiune-comedie, SUA, 

2001)
17:00 Surplus de bagaje

itcomedie, SUA 1997) 
Cu: Alicia Silverstone 

18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile Pro Tv. Sport. 

Vremea

20:30 Teo Talkshow cu Teo 
Trandafir

22:00 Cum să furi 
un revelion în noaptea 
de Revelion se 
pregătește o revoluție 
umoristică piperată cu 
câteva furtișaguri 
inocente. Frontul de 
luptă va fi chiar Pro 
Tv, luptătorii vor fi 
aprigi, iar armele lor 
vor fi glumele ascuțite, 
bancurile tăioase și 
scenetele provocatoare 
de râs în cascade. 
Noua linie de umoriști 
ai României, Blocatarii 
mult iubiți, Nelu ți 
Costel vor avea ocazia 
să se dea mari și 
haioți în spectacolul 
organizat de Ameri- 
canu

230 Dansul terorii 
I ^Statele Unite ale 

Ameridi film de

7:30 Gillette 
World Sport

8:00 Desene
□animate: Animax, 

Astro Boy
9:00 Rățoi 
Sdeoraț

9:45 Casa de piatră 
10:15 Roata de 

rezervă 
11XX) Incredibil,

Hdar adevărat
13:00 Știri
13:15 Dispariții 
14:15 Frumoasă 
▼ Hibe (dramă,

SUA 2000) 
Cu: Minnie Driver, Joey 
Lauren Adams, Leslie 
Stepanson, Bridgette L. 
Wilson 

16:15 Sister Act 
v ’ • (acțiune-comedie,

SUA, 1992) Cu: 
Whoopi Goldberg, Har
vey Keitel, Maggie 
Smith 

18XX) Animat
Planet Best of 

19XX) Observator Sport 
Meteo

!
I

i
i

i
i
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C7XX) Pescar hoinar (r) 
0725 Top sport 08:25 Euro- 
Dispecer 08:30 Universul 
cunoașterii 09:00 Arca lui Noe ; 
0930 împreună pentru natură ; 
10:00 Natură ți aventură î 
1030 Oala sub presiune 12XX)] 
Fascinația modei 1230 Mag- 
nos, robotul 14:15 Aventuri 
secrete (s) 14:50 Cățelul-Fan- s 
tomă (s) 1630 Femei fatale 
17XX) Caravana copiilor 18XX) ‘ 
Miracole (s) 19:00 Concert 
extraordinar Ovidiu Lipan . 
Țăndărică ți prietenii săi 20:00 
irăsniții din Queens (s) 21XX) 
Frogram de Revelion: 
COOLmea Distracției de Rev
elion, Televiziunea, dragostea 
mea, COOLmea Distracției de 
Revelion 00:00 La mulți ani! 
Trei tenori în România 0030 
Cuibul fiarei (polițist, SUA, 
1992)

I 
I

I
l
I

2030 Revelion 2006: 
Noaptea Starurilor, 
Diverts, Ziua Judecății, 
Revanșa Starurilor 

4XX) Spionul Dandana 
H(comedie, SUA 1996).

Cu: Leslie Nielsen, 
Charles Duming. Agen
tul Dick Steele, alias 
WD-40, este scos de la; 
naftalină pentru a rein
tra în luptă pentru 
apărarea lumii de pla- ■

06:45 Țara Iu1 Papură Vouă 
(emisiune de divertisment, 
2004, r) 08:00 Jurnal de 
oimineață 0830 Denver ■ 
ultimul dinozaur (desene ani
mate) 09:00 Ultimul inorog 
(animație, coprod., 1982) 
11XX) Totul despre casa mea 
12:00 Fashion 1230 Femeia 
anului 2005 1430 Retrospec
tiva sportivă a anului 2005 
1630 Taxi Driver (s, r) 1730 
Cuscrele (s, r) 1830 Jurnal de 
seară 19:45 Țara Iu1 Papură 
Vouă (emisiune de div., 2004) 
20:00 Revelionul copiilor 
21XX) Revelion Național TV

nurile de cucerire ale

Ș
diabolicului general 
Rancor, duțmanul 
etern al Binelui ți al iui 
Dick. Rămas fără o 
mână dintr-o con
fruntare anterioară cu 
acesta, Rancor, devenit 
intre timp de zece ori 
mai nebun, vrea, cu 
orice preț să se 
răzbune pe Steele

530 World 
Music

I 
l

•
1
i

i
i
i

06:00 Bandiții (s, r) 08:00 
Trupul dorit (s, r) 09:15 Uzur- 
patoarea (s) 11:00 Să iubești 
din nou (s) 12:00 înger rebel 
(s) 13XX) Amy, fetița cu ghioz
danul albastru (s) 15:15 Ban
diții (s). Cu: Mauricio Islas, 
Tamara Monserrat, Dominika 
Paleta, Humberto Zurita, 
Rodrigo Oviedo 1720 Rețeta 
de acasă 17:30 Poveștiri 
adevărate 18:25 Vremea de 
acasă 1830 împotriva desti
nului (s) 1930 Seara vedetelor 
2030 Miss Venezuela 2005 
OOXX) Premiile Grammy pen
tru muzică latino, 2005

06.30-07.00 Observator Deva 
w '

16.30-16.45 Știri locale în 
direct

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

07XX) Desene animate 0830 
Viața la pachet (s) 09:00 Un 
taxi numit dreptate (s) 10XX) 
Roseanne (s) 10:30 Rugrats: 
Filmul (desene animate, SUA 
1998) 12:00 ' Iubita mea 
(comedie, SUA, 1991) 13:30 
Miracolul primului Crăciun 
1430 Săptămâna nebună (r) 
15:30 Supernanny (r) 17:00 
Aventurile familiei Vijelie (r) 
18XX) Focus 19XX) Camera de 
râs 19:30 Hugo - gameshow 
interactiv 20XJ0 Zoolander 
manechinul (comedie, SUA, 
2001) 22XX) Program Special 
de Revelion 02:00 Instinct pri
mar (thriller, SUA 1992)

1120 Kilocruciada cu Carmen 
Brumă 12:00 Realitatea de la 
12:00 12:40 Ocolul pămân
tului în 24 de Revelioane 
13:00 Realitatea de la 13:00 
13:20 Ocolul pământului în 
24 de Revelioane 14:00 Real
itatea de la 14:00 14:40 
Ocolul pământului în 24 de 
Revelioane 15XX) Realitatea 
de la 15:00 1720 Capital TV 
18:40 Ocolul pământului în 
24 de Revelioane 1920 Con
cert special de Crăciun 20:00 
Realitatea de la 20:00 (r) 
20:20 Concert special de 
Crăciun 21:00 Realitatea de 
la 21:00 22:20 Concert spe
cial de Crăciun 23:00 Reali
tatea de la 23

06:00 Apropo TV 08:45 
i eleshopping 09:15 Pokemon 
(d.a., r) 09:45 Teleshopping 
10:00 Pokemon 10:30 
Descoperă România 10:45 
"eleshopping 11:00 Stele pe 
uheață 12:00 Teleshopping 
12:15 Biografii celebre 12:45 
Teleshopping 13:00 Majestic 
15:00 Știrile mondene ales 
anului 2005 Prima parte 17XX) 
Majestic 19XX) îngerii nopții 
(s) 20XX) Program Revelion

08:00 Calendar ecumenic 
0830 Vis de vacanță (r) 09:00 
Fashion (r) 10:00 Dumbrava 
minunată (r) 12:00 Fan X 
13:00 Economia în 60 de 
minute 14XX) înapoi în Kansas 
(r) 1430 Pasul Fortunei (r) 
16:00 Esentze Tendințe în 
beauty style. Prezintă: llinca 
Vandici 17:00 Highlife 18:00 
Un Trol în Central Park (ani
mație, sua, 1994) 1930 

Profetul, aurul ți ardelenii 
(comedie western, România, 
1978) 2130 Artista, dolarii 
ți ardelenii (western. Româ
nia, 1979) 2330 Concert 
extraordinar de muzică

07:00 Tehnologie extremă 
08XX) Confruntări ți fiare vechi 
09XX) Motociclete americane: 
Mașinăria de curse 10:00 
Aventuri la pescuit cu Rex 
Hunter 11:00 Pe urmele 
dinozaurilor 12:00 Vânătorii 
de mituri 13:00 Tehnologie 
extremă 14:00 Confruntări și 
fiare vechi 15:00 Motociclete 
americane 16:00 Dornici de 
documentare 17:00 Brainiac: 
Maniaci ai științei 18:00 
Curse: Cei mai mari cheltuitori 
19:00 Fete la curse 20:00 
Vânătorii de mituri Ediție spe
cială de Crăciun 23XX) Moto- 
ddete americane - Junior con-
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Ce-ți aduce anul 2006: Datorită influenței benefice a lui 
Marte. 2006 este un an foarte bun pentru tine pe toate 
planurile. Conjunctura astrală îți este favorabilă și ai șansa 

de a-ți îndeplini multe dintre obiectivele 
pe care le ai în vedere. S-ar putea chiar 
să dai lovitura în sectorul financiar.

Cariera: Astrele sunt de partea ta în acest 
an, dar asta nu înseamnă că nu vei avea 
și multă muncă. Se anunță anumite 
piedici în calea succesului tău și aceste 
piedici nu vor fi greu de înlăturat. Comu
nicarea cu superiorii va fi dificilă, 
deoarece ești pornit să rezolvi lucrurile 
strict după capul tău.

Bani: Sectorul financiar este deosebit 
ide favorizat în acest an. Este posibil, să dai lovitura și să 
'primești sume de bani neașteptate. în august, se anunță 
Cheltuieli neașteptate, așa că ar fi bine să pui bani deo
parte la timp. îți recomandăm să investești banii într-o 
afacere care te interesa de mai mult timp. Urmează-ți 
intuiția.

Dragoste: Chiar dacă până acum viața ta sentimentală a 
avut parte de suișuri și coborâșuri, în anul care vine situația 
pare că se va stabiliza. Dacă ești singur, ai șansa să cunoști 
o persoană cu care ești foarte compatibil. Este probabil 
vorba despre cineva care lucrează în același domeniu ca 
și tine. Atracția sexuală nu va fi sesizabilă de la început, 
dar se pare că vă veți înțelege bine pe toate planurile.

Sănătate: Nu se anunță mari probleme în domeniul 
sănătății, dar ești totuși predispus la mici infecții. Ai grijă 
în special la alimentație.

Surpriza anului: Nu îți stă în fire să te copilărești, dar 
anul acesta ai toate șansele să devii foarte alintat. Ești 
mult mai optimist ca de obicei și această atitudine îți va 
fi de ajutor în carieră.

Sfatul astrelor: Nu țl-ar strica o schimbare de look, mai 
ales acum când îți vei și permite. Va avea efecte nespe
rate asupra stării tale de spirit.

Ce-ți aduce anul 2006: Va fi un an greu pentru nativi, 
an în care aceștia vor avea de înfruntat perioade pline 
de pesimism și neliniște. Grijile vor fi la ordinea zilei și 
vei avea nevoie de multă tărie de caracter pentru a trece 
peste greutăți. Pe plan sentimental și familial lucrurile vor 
fi pe drumul cel bun, dar în plan profesional vei întâm
pina mici obstacole și vei avea, numeroase neîmpliniri.

Cariera: Pe plan profesional, 2006 este un an caracteri
zat de neîmpliniri și obstacole. Nu înseamnă că vei suferi 
eșecuri, ci că lucrurile vor rămâne în stadiul actual și nu 
vei reuși cu nici uri chip să avansezi sau să duci la bun 
sfârșit planurile pe care le ai. Este bine să îți păstrezi 
răbdarea, căci roadele muncii tale le vei putea culege în 

2007. Vei munci mult și de multe ori este posibil să apară 
sarcini suplimentare.

Bani: Pe plan financiar, se va înregistra o evoluție con
stantă și stabilă pe tot parcursul anului. Vei fi suficient 
de cumpătat pentru a-ți supraveghea singur finanțele și 
vei reuși să asiguri prin sumelp câștigate bunăstarea 
întregii familii.

Dragoste: Viața ta sentimentală va fi liniștită. Pot Inter
veni anumite neînțelegeri, dar totul va reveni la normal 
atâta timp cât va exista comunicare. E posibil ca partenerul 
să instaureze o stare de tensiune în relația de cuplu, 
datorită propriilor nesiguranțe sau neliniști, dar dacă vei 
trata situația cu mult calm totul se va rezolva de la sine.

Sănătate: în anul care vine este posibil să ai câteva pro
bleme datorate regimului alimentar și stresului constant 
la care ești supus. încearcă să abordezi un regim de viață 
mai echilibrat și să îți supraveghezi îndeaproape dieta.

Surpriza anului: Chiar dacă va fi un an destul de întunecat, 
vei găsi energia necesară pentru a-ți revigora relația de 
cuplu. Vei avea parte de surprize neaștep- “ 
tate în cuplu.

Sfatul astrelor: încearcă să privești 
jumătatea plină a paharului. Un pic de 
optimism te va ajuta să ieși din situațiile 
care par la început fără ieșire.

Ce-ți aduce anul 2006: Te vei bucura de liniște și echili
bru. Anul va decurge fără evenimente 
majore sau răsturnări de situație. După MP* 
ce anul trecut te-ai confruntat cu pro- 9" 
bleme pe toate planurile, în 2006 vei avea 
în sfârșit sentimentul că lucrurile revin _ 
încet-încet la normal, sub Influența lui Mer- % 
cur. Vei avea parte de satisfacții numeroase 
în plan profesional și financiar, precum și în 
cadrul vieții sentimentale.

Cariera: 2006 este un an în care vei putea culege 
roadele muncii tale: Până acum, ai avut senzația 
că muncești în van, iar acum poți în sfârșit sa vezi și 
rezultatele. Cariera ta începe să se contureze mult mai 
clar și este chiar posibil să îți găsești propriul tău drum 
în afa-ceri. Devii încrezător și puternic, iar aceste trăsături 
te vor ajuta să obții ceea ce iți dorești de la cei cu care 
intri în contact.

Bani: Din punct de vedere financiar, 2006 va fi un an pro
fitabil. Vei cheltui mai mult decât de obicei, dar vei avea 
și resurse din plin. Este posibil ca bugetul tău să fluctueze, 
dar asta nu înseamnă că îți va crea probleme deosebite, 
în sfârșit, îți vei permite sa îți cumperi multe din lucrurile 
pe care până acum ai fost nevoit să le excluzi.

Dragoste: Viața ta sentimentală va fi sub semnul neliniștii. 
Rutina și plictiseala se vor instala încetul cu încetul în viața 
ta de cuplu, iar tu nu ești genul care să privească asta ca 
pe un semn bun. Te vei simți sufocat șl vei avea nevoie 
de noi provocări. Prin urmare, este un an în care se vor 
petrece schimbări pe plan sentimental.

Sănătate: în anul care vine este posibil să fii mai sensibil 
decât de obicei șl mici afecțiuni îți vor da bătăi de cap. 
Este bine să încerci să îți schimbi puțin regimul de viață, 
renunțând la fumat și alcool.

Surpriza anului: Este un an foarte bun din punct de vedere 
al carierei. Ai șanse de a-ți găsi o slujbă mai bună sau de 
a-ți mări câștigurile.

Sfatul astrelor: Nu ai de ce să cauți mereu să țintești mai 
sus. Uneori este bine să te mulțumești cu ceea ce ți se 
oferă și să cauți să profiți cât mai mult de oportunitățile 
care îți ies înainte.

Ce-țl aduce anul 2006: în anul 2006, vei avea de muncit 
cât pentru ultimii cinci ani la un loc. Chiar dacă rezultatele 
nu vor întârzia să apară, asta nu înseamnă că nu îți va fi 
greu. Oboseala se va acumula și stresul va fi maxim, dar 
nimic nu îți va sta în cale pentru a-ți atinge scopurile! Al 
standarde foarte clare și destul de ridicate, dar va trebui 
să dai dovadă de multă perseverență și ambiție.

Cariera: Pe plan profesional, este un an plin de satisfacții, 
dar și de oboseală. Rezultatele vot fi favorabile, dar și 
așteptările pe măsură. Vei depune multă muncă și va fi 
chiar nevoie-să înveți lucruri care nu țin de specializarea 
ta. Superiorii vor fi mulțumiți de munca ta și este posibil 
să fii promovat sau să primești o mărire de salariu.

Bank Sectorul financiar este foarte favorizat. Vei obține 
venituri neașteptate și economiile tale se vor multiplica 
neașteptat de mult. Este un moment bun pentru a investi 
în afacerea unui colaborator, afacere despre care ai aflat 
detalii în trecut și care ți-a surâs.

Dragoste: Viața ta sentimentală va fi deosebit de liniștită 
în 2006. Se vor înregistra progrese uimitoare în ceea ce 
privește înțelegerea și comunicarea în cuplu. Te simți exce
lent alături de partenerul de viață și este posibil să începi 
alături de el o afacere care se dovedește de succes. Pen
tru cei singuri, se anunță un an în care au șansa de a-și 
găsi sufletul pereche. Ai foarte mult succes în plan sen
timental și exerciți o atracție deosebită față de sexul opus.

Sănătate: Deși sunteți sensibil în general la capitolul 
sănătate, 2006 va decurge fără griji. Sistemul Imunitar 
este într-o formă excelentă șl mal mult ca sigur vei fi 
scutit de infecții.

Surpriza anului: Ești mult mai vorbăreț și mai plin de 
energie decât de obicei. îi vei surprinde pe cei care te 
cunosc prin dinamismul de care dai 
dovadă și prin spontaneitate.

Sfatul astrelor: Nu al de ce să te 
extenuezi. Stabilește-ți clar obiectivele și 
planifică-ți timpul eficient. în acest fel vei 
avea numai de câștigat.

Ce-ți aduce anul 2006: Este un an de succes pe toate planurile, cu toate că nu vei reuși să îți 
atingi toate obiectivele. Te vei remarca prin curaj și pasiune în tot ceea ce faci și vei aduna in jurul 
tău oameni care te admiră și care apreciază optimismul tău. Este un an al viziunilor și planurilor, 

în care vei simți nevoia de a face cât mai multe și de a lupta pentru idealurile 
tale. Chiar dacă nu vei avea susținerea colegilor și superiorilor în tot ceea ce 
faci, vei continua să faci eforturi pentru a ajunge acolo unde îți dorești.

Cariera: Anul 2006 este un an al ascensiunii. Vei căuta colaboratori și vei face 
planuri pentru a ajunge cât mai sus posibil. Este recomandat să mergi pe intuiția 
ta în acest an. Ai capacitatea de a prevedea evoluția în timp a anumitor eveni
mente și de a lua deciziile corecte, te vei bucura de recunoașterea dorită și me
ritată, chiar dacă nu vei fi finalizat tot ceea ce ți-ai propus.

Bani: Sectorul financiar se va menține stabil. Vei obține venituri mari, dar vei avea și cneltuieli pe 
măsură. Este bine să îți supraveghezi finanțele și îți rogi familia să își contorizeze cheltuielile

Dragoste: Vei avea o relație din ce în ce mai bună cu partenerul de viață în cazul în care ești într- 
o relație de durată, iar în cazul în care ești singur este posibil să îți găsești perechea. Ai o energie 
deosebit de mare și încerci să îi împrumuți și partenerului de viață o parte din ea. Vrei cu orice 
preț să formați împreună o echipă invincibilă.

Sănătate: La capitolul sănătate, nu stați la fel de bine. Este posibil ca excesele alimentare din tre
cut să își spună cuvântul și să întâmpinați mici probleme cu greutatea și cu ficatul. încercați să 
adoptați o alimentație cât mai sănătoasă.

Surpriza anului: Te vei surprinde pe tine însuți. Dai dovadă de multă energie și de un enorm chef 
de distracție. încearcă șă-i molipsești și pe cei din .jurul tău. . ....

Sfatul astrelor: Stăpânește-ți tendința de a.crede că numai tu ai dreptate. Ascultă-i pe cei din jurul 
tău și caută să înțelegi și puncte.de vedere opuse ție.

BALANȚA
± r » . j:

Ce-ți aduce anul 2006. în anul 2006, norocul tău nativ se va manifesta la maxim. Este un an în 
care șansa surâde nativilor din Balanță și în marea majoritate a cazurilor se vor afla în locul potriv
it, la momentul potrivit, in special pe plan social te vei bucura de succes: diplomația și șarmul tău 
vor avea efecte benefice asupra oamenilor din jur și vei obține ceea ce vrei în majoritatea situațiilor.

Cariera: în domeniul profesional se anunță schimbări de direcție. E posibil să primești o propunere 
de colaborare interesantă, care îți va oferi noi oportunități atât în domeniul profesional cât și în 
cel financiar. Va fi însă nevoie să înveți lucruri noi. Nu este nici o problemă atât timp cât îți place 
ceea ce faci.

Bani: Sectorul financiar se anunță foarte stabil. Nu va fi vorba despre fluctuații mari în nici o direcție 
Se pare însă că la serviciu vei primi niște oportunități pe care le vei putea fructifica în viitor. încearcă 
să nu scapi nimic din vedere.

Dragoste: Lucrurile încep să capete o direcție clară în relația ta sentimentală. Cei care nu au un 
partener nu au prea mari șanse de a-și găsi un partener. în schimb, cei care au deja o relație sta
bilă au toate șansele să-și îmbunătățeaKă comunicarea în cuplu și chiar să-și oficializeze relația.

Sănătate: Este posibil să aveți mici probleme gen răceli, viroze și alte astfel de boli care au 
legătură cu frigul. Acordați mare atenție felului în care vă îmbrăcați și aparatelor de aer condițio
nat. ,

Surpriza anului: Viața ta socială va cunoaște o ascensiune fantastică. îți vei dubla 
cercul de cunoștințe și vei lega prietenii durabile cu persoane cu care nu credeai că 
ai ceva în comun.

Sfatul astrelor: Nu lăsa indecizia să stea în calea vieții tale sentimentale. O relație 
de durată este construită pe încredere și iubire.

HOROSCOP

2006

Ce-țl aduce anul 2006: Anul 2006 este un an liniștit, în care nu vei înregistra evoluții majore în 
nici un sector. Chiar dacă eforturile tale vor fi constante, vei avea deseori senzația că nu evoluezi 
și că rezultatele se lasă așteptate prea mult. Va fi un an al consolidării și stabilității, dominat de 

echilibru. Deși îți place echilibrul, vei avea totuși senzația că rutina a preluat con
trolul asupra vieții tale și vei avea lungi perioade în care te vei plictisi.

Cariera: Anul 2006 este un an liniștit în plan profesional. Eforturile tale din anul 
trecut ți-au asigurat stabilitatea pe care o doreai și tot ce ai de făcut acum este 
să culegi roadele muncii tale. Vei avea mult de muncă, dar vă fi per total un an 
fără răsturnări de situație sau probleme.

Bani: Sectorul financiar va fi favorizat. Venitul tău este asigurat de munca pe care
ai depus-o in trecut și nu ai de ce să îți faci griji. Pe la mijlocul lui octombrie vor apărea câteva 
cheltuieli neprevăzute care îți vor mai zdrucina puțin echilibrul financiar.

Dragoste: Sectorul sentimental se află sub semnul rutinei în acest an. Pentru cei implicați într-o 
relație stabilă, va fi greu să nu calce strâmb, datorită nevoii de noutate în viața sentimentală. Cei 
singuri nu au prea mari șanse de a-și găsi perechea în acest an. Este totuși poșlbll să aibă scurte 
relații, care însă nu le vor oferi mari satisfacții. Comunicarea va fi deficitară și partenerul va avea 
nevoie de multă înțelegere pentru a continua relația și pentru a evita conflictele.

Sănătate: Va fi un an bun la capitolul sănătate. Ai un tonus ridicat și nu vor apărea probleme 
decât în anumite cazuri izolate. Se poate ca afecțiuni din trecut să își găsească vindecarea.

Surpriza anului: Partenerul de viață te va surprinde în mod plăcut prin înțelegerea șl susținerea pe 
care ți-o acordă. Vei avea parte de mult romantism și de toleranță.

Sfatul astrelor: Ai grijă și stăpânește-ți tendința de a da replică la orice remarcă. Nu toți cei din 
jurul tău sunt rău intenționați.

Ce-țl aduce anul 2006: In anul 2006 te vei afla sub protecția lui Marte și Pluto. Ai nevoie de o 
schimbare în planurile tale de viitor și ești hotărât să iei o decizie acum. Ești foarte concentrat pe 
rezultate și vrei să obții cât mai mult în cât mai puțin timp. Este un an al redescoperirii de sine, 
în care vrei cu orice preț să vezi o evoluție în bine.

Cariera: Anul 2006 este un an foarte aglomerat pe plan profesional. Ai nevoie de zile de 36 de 
ore pentru a duce la bun sfârșit ceea ce ți-ai propus. Ai de rezolvat multe sarcini și începi să te 
pierzi printre atâtea cereri. Nu vei reuși să te afirmi în cursul acestui an, dar vei reuși să acumulezi 
multă experiență în acest scop și să te dezvolți din punct de vedere profesional șl personal.

Bani: Sectorul financiar va fi favorizat. Eforturile profesionale nu vor fi în van și vei reuși să obții 
niște venituri suplimentare. Din păcate, nu te vei putea bucura de acești bani, deoarece îți vei l 
petrece marea majoritate a timpului muncind.

Dragoste: Relația cu partenerul este excepțională, comunicarea realizându-se minunat pe toate 
planurile. Ai nevoie de timp însă, căci dacă vei petrece toata ziua muncind este posibil ca partenerul 
tău să se simtă neglijat. încearcă să nu îi dai partenerului motive de a se îndoi de dragostea ta.

Sănătate: Anul 2006 nu va fi un an prea bun la capitolul sănătate. Oboseala acumu
lată îți va scădea rezistența la boli și vor apărea diverse afecțiuni minore ca rezultat 
al stresului și tensiunii cauzate de volumul mare de muncă.

Surpriza anului: Mare atenție la stres. Chiar dacă în general ești o persoană dina- 
mică și cu o mare capacitate de muncă, în 2006 este posibil să te supraaglomerezi .. - 
și să nu poți duce la bun sfârșit tot ce ți-ai propus.

Sfatul astrelor: Chiar dacă finanțele tale înregistrează o creștere uimitoare, nu este ” 
cazul să te culci pe o ureche și să cheltuiești fără măsură.
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Ce-ți aduce anul 2006: Va fi un an foarte plăcut, în care 
vei redescoperi părțile frumoase ale vieții. Te așteaptă sur
prize plăcute atât in plan sentimental, cât și in plan pro

fesional. Te vei dedica vieții de familie 
și relației de cuplu și vei căuta să 
îmbunătățești comunicarea cu per
soanele la care ții. Problemele vor 
apărea în domeniul profesional, pe care 
ești tentat să îl neglijezi. S-ar putea chiar 
sa simți nevoia unor schimbări de ori
entare în domeniul profesional.

Cariera: Este un an al deciziilor Vei simți
nevoia să faci mici schimbări în. viața ta profesională și 
eventual vei căuta să îți schimbi domeniul de activitate. 
E foarte posibil ca deciziile pe care le iei să îți afecteze 
foarte mult viitorul, așa că ar fi de preferat să te gândești 
de două ori înainte de a lua o hotărâre.

Bani: Pe plan financiar, lucrurile merg foarte bine și sunt 
în continuă mișcare. Te așteaptă surprize plăcute și vei 
culege roadele mai multor activități în care ai fost impli
cat in ultimul timp. Ar fi bine să nu cheltuiești banii în 
mod necugetat. Ar fi de preferat să îi economisești sau 
să investești într-o afacere.

Dragoste: Viața ta sentimentală îți va aduce satisfacții 
neașteptate. Nu va fi un an al stabilității, ci mai degrabă 
un an în care se vor produce mici schimbări. Viața ta 
socială va fi foarte activă și este posibil să te îndrăgostești 
subit de o persoană nou cunoscută. încearcă sa nu iei 
decizii pripite. Dacă te afli deja într-o relație, nu are sens 
să renunți la ea înainte de a te gândi bine.

Sănătate: Anul acesta te vei simți plin de vitalitate și 
energie și vei reuși să faci tot ceea ce îți propui. Ai sen
timentul că poți îucra la nesfârșit și că somnul poate fi 
neglijat, fără să te resimți după aceea.

Surpriza anului: Chiajr dacă va fi un an al schimbărilor, vei 
simți că prinzi aripi. Iți place direcția pe care au căpătat- 
o lucrurile și ești intr-o dispoziție aventuroasă.

Sfatul astrelor: încearcă să nu dai cu piciorul trecutului 
pur și simplu de dragul schimbării. Ai nevoie de un pic 
mai mult pragmatism pentru a rezolva situațiile încâlcite 
în care te vei afla.

Ce-ți aduce anul 2006: Va fi un an foarte bun pentru 
nativii din zodia ta. Relațiile sociale sunt foarte favorizate, 
la fel ca și viața sentjmentală. Este un an al dezvoltării 
personale și sociale. îți vei lărgi cercul de cunoștințe și 
vei lega noi prietenii. Ești plin de viață și optimism și rezul
tatele se văd.

Cariera: Este un an al planurilor în domeniul profesional, 
îți faci vise și îți stabilești obiective pentru viitor. Opor
tunitățile care se deschid în fața ta formează conjun
ctura favorabilă necesară ducerii la îndeplinire a acestor 
planuri. Ai nevoie însă de o doză de realism în planurile 
tale pentru a le putea pune în aplicare în curând. Ai grijă 
și ocupă-te și de activitățile în curs de desfășurare.

Bani: Sectorul financiar va fi modest, cel mai probabil 
menținându-se constant. Vei avea cheltuieli pe măsura 
veniturilor și ar fi ideal să îți supraveghezi îndeaproape 
cheltuielile. Cel mai bine ar fi să nu cheltuiești decât stric
tul necesar.

Dragoste: Viața ta sentimentală va fi mai tensionată decât 
de obicei din cauza lipsei de comunicare cu partenerul. 
Ai o mulțime de griji și oboseală acumulată care te 
împiedică să acorzi înțelegerea și toleranța cuvenite 
partenerului. Ai impresia că tot ceea ce îți spune acesta 
este un reproș și ai tendința de a da replică la rândul 
tău. încearcă să vezi dincolo de cuvinte și lucrurile vor 
reveni la normal.

Sănătate: Anul 2006 va decurge fără griji la capitolul 
sănătate. Ai o mare energie și rezistență la boli. Ai grijă 
doar la stres, care îți poate dăuna.

Surpriza anului: Vrei să îți depășești limitele. Dai dovadă 
de o energie debordantă și simți nevoia să o împărți cu 
cei din jur. Ai multe planuri și vise pentru viitor, dar 
momentan nu ai și finanțele necesare 
pentru ele.

Sfatul astrelor: Pune bani deoparte pen
tru zile negre. Planurile tale mai trebuie 
amânate o perioadă. Ai grijă doar să nu 
îți pierzi avântul. Vei ajunge și acolo într- 
o zi.

Ce-țl aduce anul 2006: Va fi un an al schimbărilor pen
tru tine. Simți nevoia unui nou început 
și ai nevoie de noutate în viața ta. Este 
posibil să se petreacă schimbări majore 
in viața ta și unele dintre ele vor însem
na o schimbare totală de drum. Pe plan 
sentimental, apele vor fi mai liniștite, 
iar cei din familia ta vor aprecia efor
turile pe care le vei face pentru ei în
acest an.

Cariera: Pe plan profesional, 2006 este un an al schimbării 
în bine. Este posibil să apară șansa ta și să al norocul de 
a te afirma pe puteri proprii. Vei face modificări mari în 
viața ta și este chiar posibil să îți schimbi stilul de viață 
și de lucru. Superiorii te vor remarca și vor observa efor
turile pe care le faci și rezultatele muncii tale. Este chiar 
posibil să îți schimbi locul de muncă.

Bani: Pe plan financiar, lucrurile nu stau prea bine, deși 
pe plan profesional totul este în regulă. S-ar putea să fii 
tentat să faci diferite împrumuturi pentru a pune pe roate 
afacerea la care visai de un timp încoace și este posibil 
să te pierzi în datorii.

Dragoste: Viața ta sentimentală va fi destul de liniștită. 
Cei din familie sunt alături de tine și în special partenerul 
de viață. Dacă ai o relație care durează de ceva vreme, 
s-ar putea să se oficializeze și să îți meargă foarte bine. 
Perioada cea mai bună va fi la finele lunii august. Fami
lia te va spriiji în toate acțiunile pe care le întreprinzi.

Sănătate: Anul acesta te vei simți plin de vitalitate și 
energie și vei reuși să faci tot ceea ce îți propui. Ai sen
timentul că poți lucra la nesfârșit și că somnul poate fi 
neglijat, fără să te resimți după aceea.

Surpriza anului: Succesele profesionale te vor propulsa 
în prim plan în 2006. Vei fi centrul atenției și toii cei din 
jur vor fi gata să îți ofere noi oportunități de afirmare.

Sfatul astrelor: în viața sentimentală este de preferat să 
nu mai fii atât de pasiv. Partenerul are și el nevoie de 
dovezi din partea ta. Ar fi de preferat să cauți să îi dai 
și tu lui asigurări de iubire.

Ce-țl aduce anul 2006: Este un an de vârf, an în care vise
le ți se vor împlini și este foarte posibil chiar să obții rezul
tate peste așteptări. în domeniul profesional, Ca și în cel 
financiar, te vei bucura de recunoaștere și vei obține chiar 

o promovare. Este un an norocos în care, , dacă vel pro
fita de șansele care ți se oferă, ai posibilitatea de a-ți 
vedea visul cu ochii. Este un an de afirmare în care dis
poziția ta va fi tonică și optimistă, contrar imaginii pe , 
care o aveau cei din jurul tău despre tine. r

Cariera: Pe plan profesional, 2006 este un an promițător 1 
în care vei avea ocazia de a face schimbări importante ■ 
în viața ta. Se vor deschide multe uși în jurul tău și vei * 
avea ocazia de a face schimbări în bine în cariera ta. Supe- * 
riorli vor observa roadele muncii tale și îți vor recunoaște 
meritele. Este chiar foarte posibil să obții o promovare.

Bani: Pe plan financiar, lucrurile nu stau prea bine, deși 
pe plan profesional totul este în regulă. S-ar putea să fii • 
tentat să faci diferite achiziții care te vor băga în datorii i 
sau să faci cheltuieli sau investiții necugetate. Ar fi de 
preferat să încerci să îți supraveghezi mai strict finanțele.

Dragoste: Te vei scălda în dragoste șl liniște în acest an 
șl îți vei consolida chiar relația de cuplu. Este totuși posi
bil să stai ceva mai rău în acest an la capitolul fidelitate, 
deoarece cineva care Intră acum în viața ta te va atrage ■ 
în mod Inexplicabil.

Sănătate: Anul acesta te vei simți plin de vitalitate și 
energie. Vei avea un plus de tonus și vel avea senzația 
Că poți face orice îți trece prin cap. Ai grijă totuși la epi
demii, deoarece ai un risc ridicat de contactare a boitor.

Surpriza anului: Vei fi mult mai IndMdui 
cei. Simți nevoia să te afirmi șl să fii p<

Sfatul Ktnlor Menajează sentimentele 
celor din juc. Te-al schimbat foarte mult 
și relațiile tale sociale vor avea în mod 
sigur de suferit. încearcă să îl fad pe 
cel din jur să te înțeleagă că ai rămas 
aceeași persoană.

decât de obl

puncte.de
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Farmacia .Om", sâmbătă, orele 8 - 20; duminică, orele 
8-14, str. N. Bălcescu, nr. 7. ©-» 240976.
PETROȘANI
Farmacia .Plăți', non-stop, str. Avram4ancu, nr. 5 
BRAD
Farmacia .RemacDa*, sâmbătă și duminică, orele 9-13, 
str. Avram lancu, nr. 48. <D~* 612887.

HUNEDOARA
Farmada ,6her gofu.m' non-stop, str. George Enescu, 
nr. 14. ©-*717659.

Policlinica Stomatologie Deva, str. M. Kogălniceanu, 

zilnic 8-20__________ ________________________________
Cabinet medical Individual STOMATO, dr. Dumitru
Gudea, Câlan, Str. Independenței, 18A. ©-» 731509.

Cabinet Chirurgie maxllo-facială, dr. Zuberecz Richard, 
Hunedoara, Piața Eliberării, nr. 5. ©-* 717686.

Un județ mult prea „ V

■ Ajutoarele date de 
DMSSF în primele 11 
luni din 2005 sunt de
34 milioane lei noi.

Ina Jurcone
Ina.jurcone® inforrnmedia.ro

Deva - Sărăcia din județul 
Hunedoara, după 16 ani de 
prăbușire sistematică a indus
triei, se reflectă astăzi în 
numărul imens și divers de 
ajutoare sociale pe care le 
primesc cei care au avut cel 
mai mult de suferit de pe 
urma transformărilor. Numai 
pentru încălzirea locuinței, 
Direcția Muncii a primit peste 
26.000 de cereri. Dacă 724 din 
totalul lor la nivel de județ au 
fost respinse, municipiul 
Deva deține locul I ca număr 
de subvenții, cu 4010, urmat 
de Brad, cu 1414 și Vulcan,

V,

Persoanele cu venituri reduse au

961. Nici la numărul de per
soane care întrunesc condi
țiile pentru venitul minim 
garantat nu stăm prea bine. 
8074 de beneficiari au încasat 
pentru 11 luni peste 11 
milioane ron.

Alocațiile familiale comple
mentare cu adus peste 3,5 
milioane ron în buzunarele a 

8214 beneficiari, iar alocația 
de susținerea familiilor mono- 
parentale au însumat un 
număr de 5469 de beneficiari 
și peste 3,2 milioane ron 
fonduri alocate.

„între ajutoarele pe care le 
acordă Direcția se numără și 
cele pentru întreținerea copi
ilor dați în plasament, pentru 

(Foto: arhivă)

persoanele cu handicap vizual 
și cele pentru persoanele 
infectate cu HIV sau bolnave 
de SIDA. Acestea se ridică 
pentru 11 luni la peste 6,5 
milioane ron”, precizează 
Octavian Băgescu, directorul 
DGMSSF Hunedoara. Direcția 
a mai acordat ajutoare de 
urgență și financiare.

AGENȚIA IMOBILIARĂ

I ll'H R IMORII IAR
ATI STAI SI III I N1IA1

AGENȚIA IMOBILIARĂ 

PRIMA - INVEST

PENTRU
CASA TA

FIESTA NORA

11 mii de miliarde lei scutiri

Ina Jurcone
I na.ju rea neeinfami media.ra

■ 11 companii miniere 
au fost scutite printr-o 
HG de plata datoriilor 
către stat.

la peste 1.162.080,6 mii ron. La 
o așa cifră, CN Minvest SA 
Deva cu datoria ștearsă de 
23.451,0 mii ron pare chiar 
infimă... dacă aceste sume nu 
s-ar acoperi din buzunarele 
contribuabililor.

Suma uriașă de care au fost 
scutite societățile era deja 
prevăzută ca subvenții și 
ajutoare în bugetul pe 2005, 
aprobat de Parlament.
Restructurări în minerit

Fără cărți de 
muncă

Deva (I. J.) - Persoanele 
fizice sau juridice care 
dețin carnetele de muncă 
ale angajaților sunt obli
gate să pună documen
tele la dispoziția CJP 
Hunedoara, inclusiv cu “ 
datele înscrise până la 1 
aprilie 2001, pentru ca 
informațiile să fie înre
gistrate. După încheierea 
operațiunii de înregis
trare a datelor, carnetele 
de muncă vor fi predate

; deținătorilor.

Deva - între cele 11 com
panii se numără Minvest De
va și CNH Petroșani, ambele 
cu datorii istorice uriașe. Din 
suma uriașă scutită de plată, 
două treimi reprezintă doar 
scutirile de datorii ale Compa
niei Naționale a Huilei Petro- 

î șani, cu datorii care se ridică _ji ,

Prin acordul de preaderare, 
de la 1 ianuarie 2007, com
paniile miniere românești vor 
fi pe cont propriu, într-o reală

■ fi ", l r.'t

1 euro
1 dolar
1 gr. aur

economie de piață și vor 
trebui să aplice programul de 
restructurare.

Practic, se vor face disponi
bilizări substanțiale. Numai 
în această lună, de la Com
pania Națională a Huilei Pe
troșani s-aUdisponibilizat 400 
de minieri, fiecare disponibi
lizat primind 20,000 ron, ter 
pe parcursul următorilor doi 
ani, între 20-24 salarii com
pensatorii, plus venituri de 
completare.

Efortul financiar pentru cei 
400 de salariați disponîbilizați 
de la CNH Petroșani este de 8 
milioane ron. _

,sț

AICI POATE 
FI RECLAMA 

TA!

” Agenție nwwi rnifai**

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

ta spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0721/985256.
(29833)

DHM-DUL DECEBAL «L1M,ET.1 
CLĂDIREA ROMAHA

TEL/FAX: (254.211(75
jWM7M.i3A.H7. mi.77i.nt

AGENȚIA IMOBILIARĂ 
MIMASON

vă așteaptă în Deva 
pe Aleea Salcâmilor,

bl. 31, parter i

(lângă Lie. Auto)
Tel. 230324, 206003.

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

223400
4 0723/020207

.. dl 0740/914688 

_____Jetania
www.casabetanhLrdsilnk.ro 

. aproape de tine..
e-maii: casabetania@rdslink.ro

Plugușorul românesc

Am plecat să coHrdăm 
Pe la case să urăm, 
Plugușorul romanesc 
Obiceiul ahumoșesc.

Va urăm, cum se cuvine, 
Pentru anul care vine, 
Holde mari.
Cu bobul des
Și pe creste 
Și pe sesl

'Să ne fie-ndestulată
Casa toată!
Țara toată!
ia mai mânaji, măi scaii 
Și strigoii CU lojii, măi!
Hăi, băi!

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

sau 0722-564004.

Aho, aho, copii și frafi, 
Stafi pufin și nu mânafi 
Și cuvântul mi~awuiSaii*

Garant Consulting
11 ani de experiență

mra.gâfsflLuniuUnțde

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

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

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scurt timp! (a831)

inforrnmedia.ro
http://www.casabetanhLrdsilnk.ro
mailto:casabetania@rdslink.ro
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I * Ofertă pentru Lobonț. Antrenorul
1 echipei Benfica, Ronald Koeman, a contactat 
j clubul Ajax pentru a afla dacă olandezii sunt 
, dispuși să-l împrumute pe Lobonț până la 
l finalul sezonului. în cazul în care ar ajunge 

■ la Benfica, Lobonț ar putea juca în optimile 
; e finală ale Ligii Campionilor deoarece nu a 
' fost folosit la Ajax în faza grupelor. (C.M.)

/

* Cadou pentru Steaua. Atacantul Klaas 
Jan Huntelaar a disputat, ieri, ultimul meci 
pentru Heerenveen, adversara Stelei în 16- 
imile Cupei UEFA, chiar în compania viitoarei 
sale formații, Ajax Amsterdam, al cărei 
jucător va deveni de la 1.01.2006. Transferul 
atacantului în vârstă de 22 de ani s-a reali
zat în schimbul a 9 milioane de euro. (C.M.)

Valentina
cea mai bună extremă 
stânga a lumii, șt 
Departamentul Sport 
al ziarului, „Cuvântul 
liber”, urează tuturor 
cititorilor și în special 
iubitorilor de aport un 
an 20QB ou sănătate, 
bucurii și multe 
împliniri. Sportivilor 
le dorim sS obțină cât 
mai multe perfor
manțe eu care să 
bucure sufletele Hun»., 
dorenilor. 
Dumneavoastră dragi 
cititori vă gurm 
„La miilți ani!” și vă 
invităm “
alături

ziarul dumn 
preferat 
„Cuvântul lit

(FotO:

Keșeru s-a accidentat
București (C.M.) - Jucătorul Claudiu Ke

șeru s-a accidentat la antrenamentul de vi
neri dimineață al formației FC Nantes și nu 
va mai participa la ședințele de pregătire 
de la sfârșitul săptămânii. Keșeru s-a acci
dentat la un duel cu mijlocașul Emerse Fae 
și a suferit o entorsă la o gleznă.

Inflație la naționala Braziliei

ngo 
*unQ

mâtate cu formația saudită Al Ittihad, antrena
ntă de Anghel Iordănescu. Al Ittihad va plăti 
clubului turc 2,2 milioane da euro. Pancu a
alas Al Ittihad pentru că a câștigat Liga 

■ Gnnpibuilor Asiei și pentru că este antrenată 
de Anghel Iordănescu. (Foto: epaj

5
■ Selecționerul Parreira 
se plânge că are prea 
mulți jucători buni și îi 
e greu să aleagă.

Rio de Janeiro (C.M.) - Se
lecționerul Braziliei, Carlos 
Alberto Parreira, a admis, 
ieri, că întâmpină dificultăți 
în a forma o echipă echilibra
tă pentru Cupa Mondială-2006 
din Germania, deoarece are 
prea mulți jucători buni la 
dispoziție. „Unii antrenori au 
greutăți în a găsi 23 de jucă
tori buni. Iar eu am probleme 
pentru că trebuie să renunț la 
astfel de fotbaliști. Am 35 sau 
40 de jucători buni la dispo
ziție și nu trebuie să păstrez 
decât 23. Din păcate, unii din
tre ei nu vor face parte din 
grup”, a explicat Parreira. 
Pentru selecționerul brazi-

Fabio Capello nu e 
„legat' de Juventus

Nu fac față presiunii din F1
București (C.M.) - Directorul general al 

echipei de Formula 1 McLaren-Mercedes, 
Ron Dennis, și-a justificat decizia de a-1 
transfera pe campionul mondial Fernando 
Ălofiso prin faptul că piloții Kimi ikko- 
nen șl.Juan Pablo Montoya nu fac față pre- 

jslunii din timpul curselor. „Fernando și 
Renault au făcut o treabă foarte bună în 
2005. Au reușit să facă echipă bună încă de 
la prima cursă, în timp ce piloții noștri au 
avut o reacție exagerată la problemele din 
primele etape și în mod clar nu fac față pre
siunii”, a declarat Dennis.

Torino (C.M.) ■ Antrenorul 
Fabio Capello are o clauză în 
contract prin care poate ple
ca de la Juventus Torino în 
cazul în care dorește acest lu
cru și dacă este vorba despre 
unul dintre marile cluburi ale 
Europei, între care și Real 
Madrid. Capello are contract 
cu Juventus până în iunie 
2007, dar el are o „clauză de 
apărare”, care îi permite să 
plece, astfel că el are un avan
taj în fața tehnicienilor Jose 
Mourinho și Arsene Wenger 
în ceea ce privește preluarea 
grupării Real Madrid, deoa
rece cluburile Chelsea, res
pectiv Arsenal Londra nu i-ar

5 
lian, „cel mai important este 
să existe un grup echilibrat. 
Trebuie să fim pregătiți pen
tru accidentările și suspendă
rile din timpul competiției”, 
a adăugat el.
Nu renunță la ași

Parreira a mai spus că nu 
va schimba sistemul său ofen
siv, bazat pe „cvartetul ma
gic” alcătuit din Ronaldinho 
(FC Barcelona), Kaka (AC Mi
lan), Adriano (Inter Milano) 
și Ronaldo (Real Madrid). Pe 
de altă parte, Parreira a mul
țumit FIFA că a dat posibili
tatea echipei sale să dispute 
calificările pentru CM-2006. 
Brazilia a terminat pe primul 
loc în zona sud-americană. 
„Inițial, nu am fost de acord 
ca Brazilia, în calitate de 
campioană en-titre, să dispute 
calificările. însă am fi avut 

lăsa pe cei doi să plece fără 
a cere compansații financia
re. în cazul în care va ajunge 
la Real Madrid, Capello va 
semna un contract pentru do
uă sezoane, cu un salariu net 
de șase milioane de euro pe 
sezon, la fel ca și cel mai bine 
plătiți jucători ai Realului. 
Fabio Capello chiar a spus la 
un moment dat că „în vestiar 
nu te poți face respectat dacă 
nu câștigi cu un euro mai 
mult decât cel mai bine plătit 
jucător”. Capello știe că în 
perioada februarie - martie va 
primi un telefon de la Flo
rentino Perez pentru a pune 
la punct acordul. 

multe probleme astăzi, dacă 
nu am fi disputat aceste cali
ficări. Jucătorii noștri s-au

Chiar dacă sunt foarte mulți jucători valoroși, Ronaldinho rămâne 
o alegere constantă (Foto: epa)

Raul Gonzales și-a 
reluat antrenamentele

Madrid (C.M.) - Atacan
tul echipei Real Madrid,, 
Raul Gonzalez, și-a reluat, 
ieri, antrenamentele, la 41 
de zile după ce a suferit o 
accidentare la genunchiul 
stâng, în meciul cu FC Bar
celona, din etapa a XII-a a 
campionatului Spaniei. 
Raul a fost diagnosticat cu 
ruptură de menise extern, 
ruptură parțială a liga
mentului încrucișat anteri
or și o leziune la rotula 
stângă. Deși medicii anun
țaseră inițial că perioada 
de indisponibilitate a ata

aflat în situații similare cu 
cele de la Cupa Mondială”, a 
adăugat Parreira.

cantului spaniol va fi 
cuprinsă între trei și patru 
luni, Raul a progresat rapid 
și șî-a reluat deja alergă
rile. De când s-a accidentat, 
Raul a efectuat zilnic câte 
două ședințe de pregătire 
fizică, pentru a-și întări 
genunchiul și pentru a nu- 
Îi pierde tonusul muscular, 

n momentul intrării pe te
renul de antrenament al e- 
chipei Real Madrid, Raul a 
fost întâmpinat cu aplauze 
de coechipierii săi și de su
porterii ce au asistat la șe
dința de pregătire.

53% Reducere
Economises te 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?
Decupează și completează talonul.

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

<*• Vei fi contactat în cel mult 5 zile.
Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 
(tarif local).

Numele

Prenumele

t

O

<
IU

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

Reducerea de 53% este valabilă la abonamentul de luni 
până sâmbătă față 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)
12 luni 69.9 lei (699.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.240 lei vechi)

Nr.

O
<

Strada

Adresa la care dorese să primesc abonamentul:

4-i

Telefon (onttonriE^ >,>.v

______ 8

Localitatea^.
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• Incidente. Treizeci și șapte de persoane 
au fost rănite și 12 reținute de Poliție în 
urma unor incidente produse, miercuri, la 
Dakar, între suporterii unei echipe de fotbal 
și forțele de ordine. Incidentele au avut loc 
la stadionul Demba Diop, în timpul unei par
tide contând pentru semifinalele turneului 
„Navetanes". (MF)

• Caneira la Sporting. Fundașul portughez 
al echipei Valencia, Marco Antonio Caneira, 
a fost împrumutat, până la finalul sezonului, 
grupării Sporting Lisabona. Caneira, în vârstă 
de 26 de ani, a debutat în fotbalul profe
sionist la Sporting Lisabona, unde a jucat 
până în 1999. (MF)

■ Starul e acceptat ca 
li-der doar în Europa, 
iar în America de Sud, 
Tevez e cel mai bun.

CWAfflU

Echipa ideali a ftmericii de ftud
, j i j j 7 j >7if>'■> : 3 3 ‘ ■> A j'yjyfz, ;Vz J A z/jV*>

în urma voturilor jurnaliștilor de ta cotidianul El Pais, din 
Uruguay, echipa ideală a Americii de Sud este următoarea: 
Rogerio Cenl (Sao Paulo) - Cicinho (Sao Paulo/Real Madrid), 
Lugano (Sao Paulo), Samarra (Palmeiras), Gustavo Nery 
(Corinthians) - Gago (Boca Juniors), Mascherano (Corinthi- 
ans), Bilos (Boca Juniors) - Palacio (Boca Juniors), Tevez 
(Corinthians), Aguero (Independiente Avellaneda).

Formații Heal* a Europei
J/y/> J > J a a a i i i** Zi'J a jjjj}Jjzzzzz

In urma voturilor jurnaliștilor de la cotidianul El Pais, din 

Uruguay, echipa ideală a Europei este următoarea: 
Cech (Chelsea) - Klesta (AC Milan), Cafu (AC Milan), Terry 
(Chelsea), Maldinl (AC Milan) - Lampard (Chelsea), Gerrard 
(Liverpool), Ronaldinho (FC Barcelona) - Henry (Arsenal), 
Șevcenko (AC Milan), Eto'o (FC Barcelona).

Montevideo (MF) - Atacan
tul argentinian al echipei 
Corinthians, Carlos Tevez, a 
fost desemnat cel mai bun fot
balist sud-american al anului 
2005 de către cotidianul El 
Pais, din Uruguay, iar mijlo
cașul brazilian al formației 
FC Barcelona, Ronaldinho, a 
fost reales „regele” Europei. 
Tevez, cel mai bun marcator 
al formației Corinthians, a 
obținut acest titlu pentru al 
treilea an consecutiv, acu
mulând 77 de voturi. Atacan
tul argentinian l-a devansat 
pe uruguayanul Diego 
Lugano, campion mondial al 
cluburilor și câștigător al 
Cupei Libertadores cu echipa 
Sao Paulo, care a obținut 54 
de voturi. Pe poziția a treia 
în clasamentul realizat de El 
Pais s-a situat brazilianul 
Cicinho, transferat în urmă

Deși a cucerit lumea, Ronaldinho nu e considerat fotbalistul 
numărul 1 și de către jurnaliștii din America de Sud (Foto: epa)

cu o săptămână de la Sao 
Paulo la Real Madrid, fun
dașul primind 37 de voturi.

Printre cei mai buni fotbaliști 
sud-americani s-a numărat și 
un atacant argentinian de 17

ani, Sergio Aguero, care’ 
evoluează la formația Inde
pendiente. în urma anchetei 
realizate de El Pais, Ronald-I 
inho și-a păstrat titlul de celj 
mai bun jucător din EuropaJ 
primit în urmă cu un ani 
devansându-i, cu 59 de voturijj 
pe englezii Frank LamparcP 
(33 de voturi) și John Terry 
(24 de Voturi), ambii de la 
Chelsea Londra. Pe poziția Ja- 
patra s-a aflat un alt compo
nent al campioanei en-titre a 
Angliei, portarul ceh Petr 
Cech, care a acumulat 18 
voturi. în 2005, Ronaldinho a 
mai primit Balonul de Aur, 
trofeu decernat de publicația 
France Football, și titlul de 
cel mai bun jucător al anului, 
acordat de FIFA. Cel mai bun 
antrenor sud-american a fost 
desemnat selecționerul Para
guayului, uruguayanul Ani- 
bal Ruiz, cu 32 de voturi, în 
urma sa situându-se brazili
enii Paulo Autuori (Sao 
Paulo) și Carlos Alberto Par- 
reira (Brazilia), ambii cu câte 
29 de voturi.

Plafon salarial în fotbal
Londra (MF) - Ministrul britanic al Spor

turilor, Richard Cabom, a făcut apel, joi, 
la instaurarea unui plafon salarial în fot
balul european, pentru a se evita astfel o 
inflație a costurilor legate de veniturile 
jucătorilor. „Nu avem nici un interes ca fot
balul englez să câștige câte 1,4 miliarde de 
lire sterline la fiecare renegociere a drep
turilor TV, dacă cea mai mare parte din 
acești bani este destinată plății salariilor 
jucătorilor”, a subliniat Cabom.

Mourinho (Chelsea) 
cotidianul El Pais, din 

Uruguay, cel mai bun tehnician european, 
cu 48 de voturi, fiind urmat de spaniolul 
Rafael Benitez (Liverpool) și Fabio Capello 
(Juventus Torino), ambii cu câte 32 de 
voturi. (Foto: EPA)

Mario Kempes va antrena 
naționala statului Panama

București (MF) - Fostul fotbalist argen
tinian Mario Alberto Kempes va prelua, 
începând din august 2006, funcția de 
antrenor principal al reprezentativei statu
lui Panama, informează cotidianul Marca. 
Kempes, campion mondial cu selecționata 
Argentinei în anii '70, îl va înlocui în 
funcție pe columbianul Jose Hernandez și 
va fi instalat în funcție abia în vară, 
deoarece până atunci se află sub contract 
cu postul de televiziune american ESPN. 
Potrivit sursei citate, Kempes, în vârstă de 
51 de ani, ar putea încasa un salariu lunar 
cuprins între 20.000 și 25.000 de dolari, în 
timp ce Hernandez a fost plătit doar cu 8.000 
de dolari pe lună.

Cosmin Contra intră-n contre
■ Românul a fost la un 
pas de bătaie cu un 
coechipier la antrena
mentul echipei Getafe.

București (MF) - Fundașul 
român Cosmin Contra a fost 
protagonistul unui incident la 
primul antrenament al for
mației Getafe după pauza de 
Crăciun, el fiind la un pas de 
a se încăiera cu portarul 
Juan Catalayud, informers 
presa spaniolă. Potrivit pu
blicației AS, la antrenamen
tul de două ore al formației 
Getafe, portarul spaniol, care 
juca pe postul de atacant într- 
o minipartidă pe teren redus,

a marcat un gol, iar apoi a 
glumit cu fundașul român. 
Insă, Contra a avut o intrare 
mai dură la Calatayud la 
următoarea acțiune, astfel că 
între cei doi a izbucnit un 
conflict verbal, care a fost la 
un pas de a degenera într-o 
încăierare. Coechipierii celor 
doi au reușit rapid să-i sepa
re, iar antrenorul Bernd 
Schuster a decis să pună 
capăt ședinței de pregătire. 
AS -
român a mai avut un conflict 
și cu un alt coechipier, Pare
des. Publicația citată sublini
ază că, înainte de a pleca de 
la antrenament, jucătorul 
Luis Garcia le-a reproșat ca-

meramanilor de la postul 
Telemadrid că au filmat inci
dentul. „După ce spiritele s- 
au calmat, președintele Angel 
Torres și antrenorul Bernd 
Schuster au glumit pe această 
temă. Președintele i-a spus 
antrenorului că jucătorii s-au 
întors cu dorință de luptă, iar 
tehnicianul a răspuns că s-au 
întors cu dorință, dar și cu 
câte o pereche de mănuși”, 
scrie AS. „Pe mine mă miră 
faptul că până acum nu s-a 
întâmplat nimic. Suntem 30 
de persoane, cu caractere 
diferite, iar astfel de lucruri 
se petrec la toate echipele”, 
a declarat mijlocașul Fabio 
Celestini. Cosmin Contra (Foto: epa)

Nemții cred că vor câștiga 
Campionatul Mondial

Berlin (MF) - Germanii 
cred, în proporție de 39 la 
sută, că reprezentativa Ger
maniei va câștiga Cupa Mon
dială, care va avea loc în 
perioada 9 iunie - 9 iulie 2006, 
potrivit unui sondaj dat pu
blicității joi, informează AFP.

Femeile germane sunt mai 
optimiste în privința șanselor 
de succes ale Germaniei decât 
bărbații germani: 42 la sută 
dintre ele cred în victoria 
finală, față de 36 la sută din 
bărbații germani. Germanii 
care locuiesc în fosta Repu
blică Democrată Germană

Optimista siglă a CM (Foto: epa) 

sunt și ei mai optimiști: 42 la 
sută estimează că Michael 
BaUack, căpitanul Germaniei, 
va ridica trofeul mondial pe 
9 iulie, față de 38 la sută din 
germanii care trăiesc în fos
ta Republică Federală Ger
mană.

Ronaldo s-a accidentat 
la antrenament

Madrid (MF) - Atacantul 
echipei Real Madrid, Ronal
do, s-a accidentat, joi, la 
piciorul drept, la primul 
antrenament al formației 
sale după pauza de Crăciun 
și va fi indisponibil pentru 
meciul cu Athletic Bilbao, 
de pe 3 ianuarie, contând 
pentru Cupa Spaniei, in
formează AFP. Ronaldo s-a 
accidentat în ultimele mi
nute ale antrenamentului, 
el resimțind o înțepătură la 
pulpa dreaptă.

Ronaldo s-a dus imediat 
lâ vestiare, unde a fost exa
minat. de medicii clubului 
Jucătorul a, suferit o con
tractară la pulpă, potrivit 
unui prim diagnostic care 
trebuie confirmat de RMN, 
urmând ca apoi să fie cu
noscută durata indisponi
bilității Sale. Brazilianul nu 
va participa la meciul ami
cal cu Atletico Madrid și 
nici la partida cu Athletic 
Bilbao, contând pentru 
Cupa Spaniei.

Schimb de 
jucători

Madrid (MF) - Cluburile 
Liverpool și Villarreal au 
ajuns la un acord în privința 
schimbului a doi jucători, 
Jan Kromkamp fiind trans
ferat la gruparea engleză, iar 
Jose Rey Josemi va ajunge la 
echipa spaniolă, informează 
AFP. „Cluburile au ajuns la 
un acord. Mai este nevoie 
doar de acordul jucătorilor”, 
a anunțat site-ul oficial al 
grupării spaniole. Kromkamp 
a fost transferat la Villarreal 
pentru cinci milioane de 
euro, în vara anului 2005, de 
la AZ Alkmaar, iar Josemi, 
fost jucător al echipei Mala
ga a fost transferat în inter- 
sezonul 2004-2005 la Liver
pool, dar nici unul dintre 
acești doi jucători nu pare să 
se fi obișnuit cu noua sa for
mație.

Stanislav
Tchistov de la 

,. Metallurg Mag
nitogorsk 
(dreapta) a fost 

i contrat foarte 
[ dur, de Fran- 
| tisek Ptacek de 

la Sparta Pra- 
ga, în timpul 
derby-ului 
ediției a 79-a a 
turneului de 
hochei pe 
gheață „Spen
gler Cup” care 
s-a desfășurat, 
joi și vineri, 
în Elveția.
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Vând ap. 2 camere (03)
• decomandate, zona Progresul, G. Enescu, bloc 
3, etaj 1, contorizări, centrală termică, preț nego
ciabil, persoană fizică. Tel. 0721/047213.
• etaj kitennediar, zona Decebai-Ulpia, toate 
facilitățile, preț 55.000 euro sau echivalent lei. 
Tel. 231300.
• etaj 3, decomandate, st 60 mp, gresie, faianță, 
contorizări, balcon, modificări interioare, 
Dorobanți, preț 30.000 euro, tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (Casa Betanla)

• etaj 2, decomandate, repartitoare, contorizări, 
' ftoxă, balcon, luliu Maniu, preț 110.000 ron, tel.

£>3400,0741/120722,0721/436384. (Casa Betania) 

f-'LXacidui, dec., contorizări, ocupabil 
t, preț 990 mii., neg., tel. 0745/253662. 
)

Bălcescu Nou, parter înalt suprafață 
posibilitate cumpărare uscătorie, 

zări, ideal pt birouri, cabinet medical etc., 
Prt acl't 12 mid, neg, tel. 211587, 0745/253662. 
(Ea una’rika> 1

•nJ k. tzonaAI.Streiului,centralătermică,et 
(nbțHjSermediar, dec, îmbunătățiri, preț 510 mii, 
< foe tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• zona Progresul, et. intermediar, dec, multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat ocupabil imediat preț 95.000 RON, neg, 
tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• oferim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)

• zona Gojdu,et 2, din cărămidă, bine întreținut 
preț 850 mii, neg, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• Ocazie! Urgent zona Al. Streiului, decoman
date, hol mare, central, etaj intermediar, 
centrală termică. Ocupabil imediatl Preț: 
37.000Ron. Tel: 211587,0745/253662. (Evrika)

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

• zonă centrală, etaj intermediar, decomandate, 
st 55 mp, modificat termopan, centrală termică, 
parchet faianță, mobilă de1 bucătărie, bine 
întreținut, peț 1,200 mid. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zona AL Straiului, semidecomandate, centrală 
termică, termopane, mobilat, ușă metalică, 
acoperit cu izolație italiană, balcon închis, preț 
650 milioane lei, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)

• zona Bălcescu, decomandate, etaj 1. modi
ficat, îmbunătățiri, apometre, repartitoare, 
balcon, bine întreținut, ocupabil imediat preț 
830 milioane lei. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 

3000 SRL)
• Dada, etaj 1, amenajat, faianță, gresie, lavabil, 
instalații sanitare noi, preț 62.000 ron. Tel. 221712, 
0724/305661. (Garant Consulting)

• b-dul Bălcescu, decomandate, balcon, lavabil, 
debranșat de la căldură, neamenajat preț 87.000 
ron. tel. 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)
• decomandate, . contorizări, amenajat bun 
pentru cabinet medical sau birouri, luliu Maniu, 
preț 140.000 ron. Tel. 0743/549654. (Garant 
Consulting)

?

TRIMITE

1 . u7aw 4uu udo
(taîfMnnal)

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 dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara, Orâștie, Brad, Simeria 

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

Cerințe:

• program de lucru între orele 6,00 -10,00;
• seriozitate;
• dinamism;
• abilități de comunicare.

Oferim:
• salariu fix + comision;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv 
tânăr;
• un loc de muncă modern și sigur;
• echipament.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

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

(Ozil do) 
B-ji -nuce Afiăâ as

Consultanții noștri 
de vânzări, 
la dispoziția ta!
Mihaela Stroia 0720 - 400 438 
Roxana Iacobache 0721- 513 871 
Sorin Flori 0720 - 487 389 
Marius Carp 0720 - 499570

Cotidianul nr.1 al județului

in lum Cadourilor 
prețuri «peolale !!
t^tMAViteazu^blț

1 ** * VM |vo.ilimcntnr<?)j

Eliberează rețete in regim 
compensat si gratuit!
Orar: Luni-Vineri 08-21

W HOMEOPATIE SI ACUPUNCTURA

situată pe b-dul Dacia, bl 28, parter 
■ of i toată gama de medicamente. 
■Ifoduse tehr-co-medicale «produse cosme

tice «produse pentru copii 
•toată gama de vitamine «ceaiuri 

î&erează rețete în regim gratuit și compensat, 
te tuni-Vineri: 08.00-20.00 

SiirwOătă: 08.00-15.00 
Duminică: 09.00-13.00 3

M«i la telefonul: 230135 £ g

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

01 - Vând ap. 1 cameră 

02 - Cumpăr ap. 1 cameră 

03 - Vând ap. 2 camere 

04 •. Cumpăr ap. 2 camere 

05 - Vând ap. 3 camere 

06 - Cumpăr ap. 3 camere 

07 - Vând ap. 4 camere 

08 - Cumpăr ap. 4 camere 
09 - Vând ap. 5,6 camere
10 - Cumpăr ap. 5,6

camere
11 - Vând ap. la casă
12 - Cumpăr ap. la casă
13 • Vând case, vile
14 - Cumpăr case
15 - Vând case de vacantă
16 • Cumpăr case de vacanță
17 - Vând case la țară
18 - Cumpăr case la țară
19 - Vând garsoniere
20 - Cumpăr garsoniere
21 - Vând terenuri
22 - Cumpăr terenuri
23 - Vând locuri de veci
24 - Cumpăr locuri de veci
25 - Vând spații comerciale
26 • Cumpăr spații comerciale

-------- -------- -——

iltaulswijB ■ V -
i-n timpul primăverii. i

Cr ♦ J
n ««Si ■

SflM'- £tR 1
^3, • * 1

noi SIINTFM ‘LOl iițlA DUMNEAVOASTRĂ!

bfă pfei B ștoatâlgaSîaae msdlcârnanîe^^MM 
■■produse naturiste
’ce-a'uri
■produse tehnlcomedicaie rfjtțgSSS?;. .
joat.l ga»- a ue vicami, •■ ;.. jaHBa
produse cosmetice
‘produse pentru coplîjHK
Eliberează rețete in regim gratuit șl compensat 
brar?'Luni-Vineri;‘07.30.20.00'W»t«li8ffi^®'J“ 
H^s&mbătă1LOB OO-16.00
Relații la'telefonul:1717.194 HhWkMBMHS

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

27 - Vând alte imobile
28 - Cumpăr alte imobile
29 - Imobile chirii
30 - Imobile schimb
31 ■ Vând finanțe
32 ■ Cumpăr finanțe
33 - Asocieri
34 - Oferte împrumuturi
35 - Solicitări împrumuturi
36 - Auto românești - 

Vânzări
37 - Auto străine - Vânzări
38 - Microbuze, dube
39 - Camioane, remorci
40 - Utilaje, unelte, industriale 

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

iimtajații satelit
50 - Aparate foto și telefonice
51 ■ Calculatoare și accesorii

52 - îmbrăcăminte^ încălță

minte, articole sport
53 - Materiale de 

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

reviste
56 - Electrocasnice
57 - Plante și animale, 

agroalin
58 - N mente, 

instrumente medicale
59 - Articole pentru copii
60 - Instrumente muzicale
61 - Altele
62- Pierderi
63- Citații
64 - Licitații
65-Apeluri
fifi - Umanitare
67 - Felicitări
68-Mulțumiri
69 - Matrimoniale
70-Absolviri
71 -Solicitări servicii
72 - Prestări servicii
73 - Solicitări locuri de

muncă
74 - Oferte locuri de muncă

Df. Pauls Lucu le seu

lendea

psifiofog Anca Mlhateea

10 ANI DE EXPERIENȚA LA DISPOZIȚIA DUMNEAVOi

Tjf
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 inimi’’

Orar: Luni-Vineri n8 0fl-2o.oo
Sâmbătă 1 08.00-14.00

Duminică 09.00-12.00

Relații la 
telefonul 
241505.

SANATATEA E PE PRIMUL LOC!

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

Vă oferă toată gama de medicamente, 
vitamine și minerale - suplimente nutritive - produse naturiste 

ceaiuri - produse pentru copii - produse cosmetice

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

Sâmbătă :09.00-15.00 
Duminică: 09.00-14.00 Ș

Relații la telefonul: 219749 |

Programul “inimi pentru inimi”
HYGEIA DAVA - farmacia pentru sănătatea ta!

RECLAME

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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• contorizări, ataj intermediar,Gojdu,preț 82.000 
ran. Tel. 0743/549654. (Garant Consulting)

• drcut, amenajat, etaj intermediar, Dacia, preț 
83.000 ron. Tel. 0743/549654. (Garant Consulting)
• lulu Maniu, etaj 6 din 10, decomandate, 
parchet, apometre, centrală termică, balcon 
închis, preț 118000 ron. Tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• Aleea Bejan, etaj 3, semidecomandate, balcon 
închis, baie, preț 63,000 roh. Tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)
• Gojdu, etaj 3, decomandate, contorizări, 
balcon, amenajat deosebit, centrală termică, 
termopane, 57 mp, preț 135.000 ron. Tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• taj 4, semidecomandate, baie și 
bucătărie, centrală termică, izolat, balcon, preț 
53.000 ron. Telefon 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• Zamfirescu, etaj 2, contorizări, balcon, 50 mp; 
baie cu geam, preț 30.000 euro. Tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)
• Gojdu, etaj 2, decomandate, contorizări, 
balcon, preț 83.000 ron. Tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)

• Gojdu, etaj 4, decomandate, contorizări, repar
titoare, balcon, ocupabil imediat, preț 78.000 ron. 
Tel. 0745/367893. (Garant Consulting)
• Aleea Armatei, parter, semidecomandate, 
parchet, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
72.000 ron. Tel. 215800, 215151. (Garant 
Consulting)

• Aleea Patriei, etaj intermediar, semidecoman
date, balcon, contorizări, preț 105.000 ron, nego
ciabil. Telefoane 215800, 215151. (Garant 
Consulting)
• Dada, parter, circuit, obișnuit, preț 87.000 ron. 
Tel. 215800,215151. (Garant Consulting)

• Gojdu, decomandate, balcon, etaj 3, 
contorizări, amenajări deosebite, centrală 
termică, termopane, preț 36.000 euro. Tel. 215800, 
215151. (Garant Consulting)
• Gojdu, etaj 3, semidecomandate, apometre, 
balcon, baie, camere cu parchet, baie cu geam, 
preț 89.000 ron. Tel, 215800, 215151. (Garant 
Consulting)
• B-did 22 Decembrie, decomandate; balcon, 
contorizări, preț 115.000 ron, negociabil. Tel. 
215800,215151. (Garant Consulting)
• Uărăștî, etaj 4, decomandate, parchet, aer 
condiționat, termopane, balcon, preț 103.000 ron. 
Tel. 215800,215151. (Garant Consulting)
• Bălcescu, decomandate, balcon, contorizări, 
60 mp, preț 105.000 ron, negociabil. Tel. 215800, 
215151. (Garant Consulting)
• Gojdu, parter, semidecomandate, contorizări, 
balcon închis, ocupabil imediat, preț 88.000 ron. 
Tel. 215800,215151. (Garant Consulting)
• în zonă centrală, etaj 3 din 4, contorizări, 
neamenajat, bloc cărămidă, liber, exdus 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, gâz 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 ImIuI Dacia, etaj 2, vedere în față, 
parchet, gresie, faianță, amenajat recent, preț 
77.000 lei, se acceptă plata în 2 rate, tel. 0745- 
302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona Decebal - Lido, etaj intermediar, dec., 60 
mp, termopan, centrală termică, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță, baie și bucătărie mari, 
vedere spre cetate - foarte urgent - preț 130.000 
lei, neg., tel. 0723-251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, fără modificări, apometre, 
gaz 2 focuri, parchet, faianță, baie mare, 
interfon, vedere spre parc, preț 85.000 lei, neg., 
tel. 0745-302200,232808. (Fiesta Nora)
• 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)
• wgent, zona Kogălniceanu - piață, dec, 50 mp, 
balcon mare, cămară, debara, etaj intermediar, 
parchet faianță, interfon, ocupabil imediat se 
acceptă și credit preț 90.000 Ier, negociabil, tel. 
0723-251498 232808 (Fiesta Nora) .
• zona Licet 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 Astoria, dec, bloc de cărămidă, balcon 
mare închis, parchet apometre, gaz 2 focuri, 
interfon, vedere spre oraș, ocupabil repede, preț 
75.000 lei neg, tel. 0723-251498, 0745-302200. 
(Fiesta Nora)
• wgent, 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)
• wgent, 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)

• Deva, Sta. 22 Decembrie, et. 6, decomandate, 
preț 1.100.000.000 ROL, negociabil, fel. 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)
• wgent, s-dec, 2 balcoane, centrală termică, 
gresie, faianță, zona împăratul Traian, preț 30000 
euro, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• dec, contorizări, termopan, balcon, st. 47 mp, 
etaj 1, zona Eminescu, preț 1,2 mid, neg, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• s-dec, superamenajat, contorizări, balcon 
închis, etaj 2, Al. Crișului, preț 720 mii. neg, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• s-dec, contorizări, balcon, etaj 3, zona 
Minerului, preț 700 mii. lei, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• wgent, Deva, etaj 1, renovat balcon, apo
metre, gaz 2focuri, repartitoare, preț 680 mii. lei, 
teL 0722/564004. (Prima-lnvest)

• dec, contorizări, etaj intermediar, gresie, 
faianță Deva, zonă centrală amenajat occi
dental, preț 1,1 mid. lei, tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• zonă bună nu contează starea, de preferat et. 
intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrfka)
• wgent, Deva, zonă bună, plata imediat, tel. 
215211 (Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)
• Deva, parter, zona piața centrală, balcon 
închis, hol pătrat, centrală termică, parchet, bun 
pentru birouri firmă, cabinet, preț 48500 euro. 
Tel. 0726/710903.
• urgent, Deva, zonă bună, etaj 3, balcon, 
parchet, centrală termică, preț 800 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0722/564004.
• 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 în garanție,, parchet laminat, gresie, 
faianță, ocupabil în timp scurt, preț 77.000 RON, 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)

• zona Micul Dallas, de lux, et. 2, cu garaj și 
boxă, suprafață mare, baie superamenajată (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 119 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Zamfirescu, 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 62000 euro. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000 SRL)
• foarte urgent, 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 licee, 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 
holurL gresie, faianță bucătărie modificata, 
ocupabil imediat, preț? 135800 lei, tel. 0745- 
302200,232808 (Fiesta Nora).
• zona centrală - piață 2 balcoane, etaj inter
mediar, dec., parchet, vedere în .2 părți, aparta
ment tip standard fără modificări, ocupabil 
imediat, preț 38.000 euro, neg., tel. 0723-251498 
232808. (Fiesta Nora)
• 3 cant, 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)

• sta. Bejan, etaj 1, gresie, faianță 2 focuri de 
gaz, sau schimb cu 2 camere ori casă în 
Brănișca sau Șoimuș, preț 820.000.000 ROL, 
negociabil. TeL 0746-225.726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• Deva, sta. 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, sta. Carpați, parter, centrală termică 
două băi, suprafață foarte mare, loc de parcare 
concesionat, preț 50.000 euro, negociabil. Tel. 
0746-225.728 0254-213050. (Casa Majestic)
• urgent, centrală termică parchet, gresie, 
faianță etaj 3. zona Minerului, preț 800 mii. lei, 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• urgent, Deva, zonă bună balcon, parchet, 
centrală termică etaj 3, preț 800 miL lei neg., tel. 
215212. (Prima-lnvest)

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

Vând ap. 4 camere (07)
• ocazie! Urgent, et. 1, Zona Zamfirescu, deco
mandate, hol central, contorizări, 2 băi, 2 
balcoane, bine întreținut, ocupabil în 7 zile, st 95 
mp. Preț 155.000 RON. Tel, 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zonă centrală st 100 mp, decomandate, etaj 
intermediar, centrală termică 2 băi, balcon, 
parchet în camere, ușă nouă bloc din cărămidă 
garaj sub bloc, preț 75.000 euro. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
• zonă bună decomandate, st 90 mp, 2 băi, 2 
balcoane, 2 boxe, contorizări, fără îmbunătățiri, 
etaj intermediar, preț 1350 mid. Lei. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• ap. 4 camere, 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, h idroizolație 
nouă. Preț 60.000 euro, negociabil. (Casa 
Majestic)

SC RRC LIQIDATOR SRL HUNEDOARA 
Societate de reorganizări și lichidări judiciare notifică toți creditorii 
și acționarii că s-a deschis procedura prevăzută de Legea 64/1995. 
republicată, cu privire la SE NĂSTASE VIGIU SHE, Petroșani, GUI 

68B6209, J2O/23 33/1994.
Termenul limită de depunere a creanțelor este data de 27.01.2006. 
Termenul de întocmire a tabelului preliminar este de 10.02.2006. 
Termenul de definitivare a tabelului creanțelor este data de 
24 02.2006
Prima Adunare a Creditorilor va avea loc la Tribunalul Hunedoara - 
Deva, în data de 27 02 2006, ora 13, eu următoarea ordine de zi: 
Prezentarea situației debitcrului. Alegerea Comitetului Creditorilor. 
Aprobarea retribuției administratorului judiciar și diverse. (36974)

•dec., zona Dorobanți, st 102 mp, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, contorizări, etaj 2, preț 1,7 
miliarde lei, telefon 0726/710903. (Prima- 
lnvest)

Vând case, viie (13)
• vilă P+l+M, construcție 2004, zonă 
rezidențială Zăvoi, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, 
grădină ocupabilă imediat, preț 100.000 euro, 
negociabil. Tel. 0721/985256.
• 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 centrală termică curte, st 320 
mp, preț 120.000 euro, neg. Tel. 206003,230324. 
(Ag. Mimason)
• In zona Judecătoriei, construcție bună dar 
modestă o cameră hol, baie, bucătărie, garaj 
foarte mare care poate fi transformat în camere, 
curte, gaz, apă canalizare, preț 1,6 mid. lei, ușbr 
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. 211078 0726/130557, 0740/232043. 
(Mondial Casa)
• central, Deva, 4 camere, bucătărie, baie, garaj, 
centrală termică 400 mp, grădină preț 75000 
euro neg., tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)

• Den, zonă centrală 4 camere, bucătărie, baie, 
centrală termică st 140 mp, apă gaz, canalizare, 
grădină 500 mp, garaj, preț 100.000 euro; (Prima- 
lnvest)

Cumpăr casă (14)
• In Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• wgent, casă cu grădină Deva sau Simeria, 
plata imediat, tel 215212. (Prima-lnvest)

Vând case de vacanță (15)
• casă de vacanță zonă pitorească ia 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)
• casă 2 corpuri, la 18 km de Deva, teren st 
10.900 mp, 3camere + 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)
• Mfrăieni, jud. Hunedoara, s totală 1300 mp 
(teren * casă), utilități în zonă ideal pentru casă 
de vacanță Preț 9.500 euro, negociabil. (Casa 
Majestic)

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 1, dec., balcon închis, contorizări, vedere 
la stradă Zamfirescu, preț75.000 ron, tel. 223400, 
0740/914688 0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 2, dec., gresie, faianță apometre, Dacia, 
Deva, preț 58000 ron, tel. 223400, 0742/005228 
0721/577366. (Casa Betania)
• 2 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 Lido, 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 lie Auto, dec., balcon închis, parchet, 
gresie, faianță ocupabilă imediat preț63.000 lei, 
tel. 0723.251498 32808 (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)

• urgent, dec, centrală termică termopane, 
gresie și faianță st 40 mp, zonă ultracentrală 
preț 820 mii. lei neg, tel. 0742/019418 (Prima- 
lnvest)
• Deva, zona Miorița, etaj intermediar, balcon, 
parchet, st 32 mp, contorizări, preț 720 mii. lei. 
(Prima-lnvest)

Cumpăr garsoniere (20)
• in zona liniștită de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata imediat. Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând terenuri (21)
• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara Tel. 
211124.
• 2300 mp teren intravilan în Deva. Str. Alunului, 
zonă agrement case de vacanță Tel. 227242.
• 48 ha teren, la 3 km de DN7, bun pentru 
formare plantație pomi fructiferi, preț 1 ron mp. 
Tel. 217689.
• 5 ha teren, zona Orăștie, preț 1 ron mp. Tel. 
217689.
• 500 -1000 mp teren intravilan în Simeria, zonă 
neinundabilă vedere panoramică Tel. 260412.

• arabi, un ha, la intrarea în Orăștie, preț 5 euro 
mp, loc de casă în Simeria, toate utilitățile la 
poartă preț 7 euro mp. Tel. 0722/601892, 
0720/505771.
• tatravian pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, preț 10 euro mp, gaz, curent la 
poartă Tel. 220269,0746/029058.
• wgent, arabil și fănaț cu pomi 5 ha, în Hărău, 
posibilități apă preț 28 ron mp, acte în regulă 
TeL 220607.
• intravilan, intersecția Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)
• zona Simeria, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
• Intravilan, Zăvoi, 3900 mp, 2 fronturi stradale, 
fs 70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070108 0726/195925. (Imob 
Eurobusiness)

■• zona Dada, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• intravilan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
• tatravian, ta zonă industrială st 7860 mp, front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trafo la 150 metri, apă curentă în spatele 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg., tel. 
223400,0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, In Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228 0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, la DN7, în zonă industrială st 
158000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces 
din 2 părți, zonaSîntandrei, preț 12 euro/mp. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688  (Casa Betania)
• 140 parcele, din care vândute sunt 80, în zonă 
rezidențială cu Suprafețe de 480-680 mp, Deva, 
preț 16-19 euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (Casa Betania)
• tatravian, 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)

4 MMeoMONăStotandrei, st 3315 mp, front 
sbattal 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)
• intravlM, ta zonă industrială (zona Macon), 
st 4280 mp, front stradal 30 m, toate facilitățile, 
preț 11 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688 
0724/169303. (Casa Betania)
• intravilan, sl 600 mp, toate facilitățile. Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228 (Casa Betania)
• tatravian, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• artravlan la DN 7, în zonă industrială la ieșirea 
din Deva spre Simeria, st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228 0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, la DN7, Deva, st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• intravilan st 605,9 mp, front stradal 22 m, PUZ 
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială 
preț 18 euro/mp, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• ta Deva, mai multe parcele, zonă rezidențială 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ocaziei pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)

• pe DN7, intravilan, 15.950 mp, cu fs 80 m, zona 
fabrica de biciclete, preț 25 euro mp. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)

• zona N. Grigorescu, loc de casă cu o 
"onsțrucție modestă 810 mp, fs 15 m, gaz, apă 
canalizare pe teren, preț 30.000 euro, neg. Tel. 
0745/159573. (Ag. Mimason)

ANUNȚ
Consiliul Local al Municipiului Hunedoara și Asociația Salvltal Hune
doara organizează concurs pentru ocuparea a șapte posturi vacante de pompieri-salvatori 
(paramedici) existente la Serviciul Public Comunitar pentru Intervenții Rapide al Municipiului Hune
doara din Cadrul Asociației Salvital Hunedoara, în ziua de luni, 16.01.2006, ora 10,00, la sediul 
Detașamentului de pompieri al municipiului Hunedoara.
Concursul constă într-o probă de aptitudini fizice (eliminatorie) și un interviu.
Dosarele candidaților vor fi depuse la Biroul personal, resurse umane, salarizare, organizare, din 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, până în ziua de vineri, 13.01.2006, ora 
13,00.
Informații suplimentare la tel. 713766 - Biroul personal resurse umane, salarizare, organizare.
Acte necesare pentru dosar:

- Cerere de angajare;
- Dovada domiciliului stabil în municipiul Hunedoara (buletin de identitate/carte de iden- 
titate-xerocopie);
- Copie de pe actul de studii (liceul);
- Livret militar (xerocopie); /■
- Permis de conducere (xerocopie);
- Curriculum vitae;
- Certificat de cazier judiciar;
- Carte de muncă (să nu fi avut desfacerea C.M. disciplinar);
- Apreciere de la ultimul loc de muncă;
- Vârsta maximă 30 de ani.

Bibliografia pentru interviu:
- Ordinul Ministrului Sănătății nr. 270/2004 privind asistența medicală de urgență prespita- 
licească (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 382 din 30/04/2004). (36752)

• In Dilata, extravilan, 1200 mp, fs 7- 8 m, 
pretabil stupărie, preț 150 milioane lei, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• ta zona Vulcan, 600 mp, PUZ aprobat, zonă 
rezidențială fs 20 m, preț 19 euro mp. Tel. 206003. 
(Ag. Mimason)
• zona SAntuhahn, st 85.000 mp,fs 200 ml,acces 
din 2 părți, utilitățile sunt în apropiere, la DN 7, 
ideal pentru construcții case, preț 25 euro mp. 
Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• zonă bună intravilan, st 5100 x 3, apă gaz, 
curent canalizare pe teren, fs 75 ml, acces auto, 
ideal pentru construcții case, panoramă extra
ordinară preț 33 euro mp. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• zonă bună intravilan, st 22.000 mp, fs 100 ml, 
acces auto, utilitățile sunt în apropiere la DN 7, 
preț 20 euro mp. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 
3000 SRL)
• teren tatravilan 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, Sîntuhal m, 
st 2250 mp, apă gaz, curent 2 drumuri de acces, 
preț 9 euro/mp. Tel. 211075, 0745/666447, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• teren Intravilan, Zăvoi, Sadoveanu, st 1500 mp, 
fs 13 m, acces auto, gaz, apă curent, ideal con
strucție casă Preț 35 euro/mp, neg. Tel. 211075, 
0740/232043, 0726/130557. (Mondial Casa)
• 1040 mp intravilan, Zăvoi, ideal construcție 
casă fs 17 m, toate facilitățile. Preț 32 euro/mp. 
Tel 211075,0745/666447,0726/130557. (Mondial 
Casa)
• teren tatravian, 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)
• st 2000 mp, posibilități cabană utilități în 
apropiere, zona Deva, preț 8 euro/mp, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• 10500 mp, la soșea, cu loc de casă toate 
facilitățile, preț 15000 euro neg., tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest'

Cumpăr teren (22)
• extravian, arabă oriunde în județul Hune
doara sau în România, cu suprafață minimă de 
10 ha. Tel. 0746-225.726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• extravian, situat între Deva și Hunedoara, st 
între 2000 și 4000 mp, ofer prețui pieței. Tel. 0746- 
225.726; 0254-213 050. (Casa Majestic)
• tatravian, mm. 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)
• 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'

Vând spații comerciale (25)
• hală pe DN 7, Deva, 720 mp, construcție nouă 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 m, toate 
utilitățile, acces la DN7, preț neg., tel. 
0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusiness)
• zona L Creangă 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg., tel. 0741/070106,0726/195925. 
(Imob Eurobusiness)
• 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, grop sanitar, tavane false, acces din 
două părți, vad foarte bun, preț vânzare 250.000 
euro fix. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000 
SRL)
• zona Sala Sporturilor, 30 mp, amenajat, 
convector, liber, preț 650 milioane lei, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• zona Poliția Județ, 35 mp, amenajat, 
funcționabil de 10 ani, vad foarte bun, preț 38000 
euro, neg. Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)

vând alte imobile (27)
• vând microfennă în Orăștie, Str. Târgului, nr. 
29 A.

Vinzi

Cumperi 
închiriezi 

Schimbi

Cauți

Alege CL pentru anunțul tău

• vândfostulAgromec,atelier,2șoproane, gos
podării, anexe și teren aferent 2068 mp, Lă- 
pușnic, str. Principală șoseaua Deva - Timișoara 
Tel. 0722/211359.

Imobile chirii (29)
• doamnă serioasă corectă din Deva, caut 
cameră cu chirie, plata lunar, sau menaj și 
ajutor, zilnic. Tel. 221440.
• ofer pentni închiriere spațiu comercial, Deva, 
zonă ultracentrală 110 mp, vedere la bulevard, 
preț 12 euro mp. Tel. 0726/710903.'
• ofer spre închiriere (vânzare) spațiu comer/ t, I

cial (din apartament amenajat), Deva, Al. Rj S 
manilor, poziție deosebită Tel. 0740/315050. 1 •
• ofer spre închiriere apartament 2 came i in
ultracentral, mobilat, centrală termică prețrflh» (E 
euro/lună Tel. 0740/315050. -yt ’ ,
• ofer spre închiriere birouri frumos a naj ' m 
zonă ultracentrală centrală termică g\“ I co 
sanitar. Tel. 0744/561810,0745/096675. Ift. pn

• ofer spre închiriere casă Deva, mobilată Oq. ț (Et
dental, centrală termică preț30C euro/lună'. . «o
0722/564004. ă ' inV

• ofer spre închiriere casă ultracentra-. o. 
mobilată centrală termică preț 250 euro/lună '•» 
Tel. 0740/315050.
• ofer spre închiriere casă zonă ultracentrală
2 camere, preț 270 euro, și apartament, mobilat, 
utilat, centrală preț 130 euro. Tel. 215244, 
0740/315050.
• ofer spre închiriere spațiu comercial, vad bun, 
amenajat, și apartament 2 camere, centrală 
termită, amenajat, contorizări, preț 130 euro 
fiecare. Tel. 211048 0740/315050.

• ofer spre închiriere vilă zonă centrală mo
bilată garaj, centrală termică tv color etc., preț 
400-euro, cheltuieli incluse. Tel. 0721/985256.
• primesc In gazdă 2 eleve, Deva, tel. 215868, 
218650.
• ofer spațiu comercial, zona Dacia, 55 mp, 
amenajat preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)'

• ofer spațiu comercial, zona I. Creangă preț 15- 
20 euro/mp, neg., tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)

• ofer spațiu comercial, zona I. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta, toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
țlfnob 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 wgent garsonieră sau ap. 2 camere, în - 
Deva, (ne)mobilat pe termen lung, ofer plata în < 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika) v

• 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)mobilat, prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Miriști, garsonieră etaj intermediar, 
termopane, cu îmbunătățiri, contorizări, mobi
lată 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 480 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, contorizări, 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? 
Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)

• tn 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 4 
mp. Tel. 0740/173103. (Ag. Mimason)
• pentru pretențioși apartament 3 camere, dec., 
cu garaj sub bloc, în Deva, Cuza Vodă preț 450 
euro, neg. Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)
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■ partament 2 camere, zona Decebal, etaj 2, 
do., vedere la bulevard, centrală termică, 
rebnt amenajat, parchet, gresie, faianță 
atgaz, frigider, ideal pt. locuit sediu firmă 
bfiiri, preț 250 euro/lună neg., pe termen lung, 
«. 0723-251498,232808. (Fiesta Nora)

■ ofer pentru închiriat garsoniere, zona 
Orobanți și Kogălniceanu, mobilate, utilate, 
tc„ etaj 2, preț 100 euro. Tel. 211075, 0726 
i0557,0747 779751. (Mondial Casa)

ofer ap. 2 cam., mobilat utilat, zonă centrală 
'este, faianță, tv, automată centrală termică, 
rmopan, etaj 2, contorizări, preț 180 euro, chel- 
lieli induse. Tel 211075, 0726/130557, 
'45/666447. (Mondial Casa)
n regim hotelier, cameră mobilată Deva, cu 
!, tv, centrală termică 700.000 lei/zi, tel. 
1^64004 (Prima-lnvest)

X central, Deva, mobilată occidental, 
tală termică 300 euro/lună cu taxe incluse, 
■1/055313. (Prima-lnvest)

■tamant 2 camere, contorizări, mobilat 
■termediar, zonă bună occidental, 150 
Jună tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)

jțo românești (36)
,*d Dada Super Nova Confort, an 2003, unic 
rietar, vopsea originală din fabrică meta- 
136.000 km, mașină de garaj, ireproșabilă 
1723/270348.
M iigent Dacia Supernova, af 2001, stare 
botă închidere centralizată acte la zi, MP3, 
e, 43.000 km la bord, preț 3300 euro. Tel. 
1/3/5/95.
țnd/sctani> Dada 1310 Li, an 2002, 
țmbrie, verde metalizat unic proprietar, 
il original, mașină de garaj, preț negociabil. 
10722/369529.

_|_ja 1300, af 1979,O, numere noi. acte 
TeL im1310’preț 1100 ron’ ne9°ciabil-

• vând Daâ
1998, preț 
0740/707517.

• vând/sdiknb 
numere noi de HD,
1310,23.400 km la bo 
preț43 milioane lei,

break, af 1996 și papuc af 
™'“iabil. Tel. 0745/842692,

break, af 1992, pf, CI, 
re metalizată motor 

e, balon, scaune VW, 
il.Tel.0726/561H0.

Auto străine (37,
• vând Skoda Fabia break, af ivmotorA14 
MPI, închidere centralizată ăiro, riimă cri 
preț6900 euro, negociabil. Tel. O7^11o^’ ’

• vând VW Golf 4,1.9 SDI, stare e>ă,tiona|a ,
conșum mic, preț 8000 euro, negicta 
0744/603581. \
• Vând Octo grav avariat Tel. 0744/544»
• vând Citroen BX 14, RAR 06.2006,130o\-

consum 6%, stare bună de funcționare, prețS 
euro, negociabil. Tel. 711063,0723/455092. \

• vând VW Golf IV, af 2000, toate dotările, preț 
8500 euro. Tel. 0723/350360.
• vând RenauK Twingo 1.2 i, af 2000, recent 
adus, consum 4%, abs, esp, 2 airbag, 65.000 km 
reali, geamuri și oglinzi electrice, închidere 
centralizată, preț 4600 euro, negociabil. Tel. 
711063,0723/455092.
• vând GoH4 Variant 1.9 TDI, 170.000 km, af 2000, 
climatronic, computer bord, preț 8000 euro. Tel. 
0745/633373.
• vând Opel Astra Caravan, 2001,1.7 TDI, în
chidere centralizată 4 airbag, geamuri electrice, 
oglinzi electrice încălzite, climă abs, recent 
adusă în țară preț 8000 euro. Tel. 0724/428559, 
0722/211525.

• vând Renault 19 Chamade Diesel, 1866 cmc, 
consum 51/100 km, af 1990, înmatriculat, preț 
2300 euro. Tel. 214692,0744/709592.
• vând Renault 21, af 1987, VT 2007, închidere 
centralizată, geamuri electrice, preț 6500 ron, 
negociabil. Tel. 226209,0745/639022.
• vând unjent Opel Corsa motor 1,2 adus recent, 
toate taxele plătite, extrase full, vopsea ori
ginală, metalizat km puțini. Tel. 747266.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând circular manual Bosch SPK 54, nou, 
storcător fructe, tv color Waftham WT 770 T, 
diag. 67 cm. Tel. 260570.
• vând drujbâ Stihl 310 cu lamă de 60 cm, 
sigilată, adusă din SUA, sub prețul pieței. Tel. 
0254/228369.
• vând utflaje agricole: tractor U 650,2 remora 
RM 2, plug, disc mare, preț negociabil. Relații la 
tel. 0743/693527.

\ • vând motor electric de tăiat lemne, stare 
Ahună, 22 kW putere. Tel. 0729/099056 sau 226839, 
\păoral6.

1 oto-velo (41)
U cu aiaș, stare foarte bună 

acte laXmotor de 22 KW, 380 V. Tel. 236944.

Piese, 'ccesorii (42)
• vând 2 bucățnianetare, delco complet cu fișe, 
mască ocheiartie Dacia 1300, toate noi, ‘m țiplă 
și caroserie VW ireak, af 1984, cu geamuri și 
parbriz. Tel. 0747/29733.

Garaje (43)
• vând/tacHriez ugcnt garaj, 5,40/3,00 m, lângă 
Liceul sportiv, telecabinî Tel. 214564.

Aparate foto si telefonice 
(50)

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

Mobilier și interioare (47)
• vând 4 calorifere din fontă, stare bună, preț 
negociabil. Tel. 217006.
• vând Nrou elev, stare foarte bună și ghete cu 
role, nr. 37. Tel. 218650.
• vând canapea extensibilă și birou de lemn 
masiv. Tel. 0726/613054.
• vând moHâ bucătărie, cu sertare și masă, 90
ron, fotoliu cameră, 45 ron, mașină cusut Ileana, 
90 ron, stare bună Tel. 223045. f

•vând urgent canapea extensibilă 250 ron, 
masă sufragerie și 6 scaune tapițate, 300 ron, 
masă extensibilă sufragerie 120 ron, birou 100 
ron, mobilă hol 250 ron, mobilă bucătărie 400 
ron. Telefoane 218084, 0743/211074, 0724/ 
643045.
• vând ingent mobilă superavantajos. Tel. 
227038.

• vând 2 aparate foto, Smena 8 rusesc șl 
Olympia japonez, prețuri convenabile. Tel. 
0747/223733.
• vând/sctanb Nokfa 3410, 5130, 5110, 6210. 
3310, 6510, Alcatel 701, Motorola 330, baterii, 
încărcătoare, cartele GSM cu număr, credit, 
carcase, huse ettL, negociabil. Tel. 0726/561710, 
0745/770767.
• vând vioară 4/4 și vioară 1/4, nouă pentru 
începători. Tel. 216347.

• vând fân, cca 7 tone, preț' convenabil,
Stâncești, Ohaba, nr. 12
• vând lucarnă preț avantajos sau schimb cu 
viței; la Valoarea lucemei. Tel. 264487.

Instrumente muzicale (60)

Televizoare (48)
• vând ty Philips cu teletext, diag. 54 cm, teleco- 
mandaă, stare foarte bună, preț 400 ron. Tel 
226402.

(Audio-video,antene și 
Instalații satelit (49)

Calculatoare si accesori 
(51)

• vând orgă Keyboard Roland E 15,2 x 5 W, difu
zoare in go—e, secție ritmică acompania
ment, strings, brass, efecte excelente, convei 
nabil. Tel. 0747/223733.

Alteie (61)
• vând CD rom 32 X. Informații tel. 0254/243362 
0746/098115, după era 1830.
• vând computer 1300 MHz, 256 DDR.HDD 40+80 
Gb, placă video 64 Mb, cd r LG, dvd ■ rw, floppy 
3,5“, modem 56 k. tv tuner, monitor 15", 
tastatură boxe. Tel. 0721/046107,0726/041675, 
0254/223871.

Îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând radhtor electric cu turbină 1000 ■ 2000 
W, 2 boxe audio 100 W, instrument măsură 
redresor, canistră cabtu oțel pentru fântâni 25 
m, cablu cupru, fludor, bidon untură 201. Tel: 
220607.
• vând ondalataii cristal de Boemia deosebit
de frumos cu 3 brațe și ceas de mână Doxa, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560. \
• cumpâr dașau plastic, lăzi, dopuri, paleți, 
cantități nelimitate. Tel. 0723/301857.
• vând cazan țuică 70 litri, bute varză 400 litri) 
Tel. 236944.
• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu cântărește pâră la 110 kg, suprafața plat
formei 0,80/0,80 mp, stare ireproșabila, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/73256»

• vând taină astrahan, neagră nouă mărimea 
48 ■ 50, și una mouton doră maro, confecționate 
de fabncă Tel. 770687.
• vând taină piele, lungă mărimea 50, neagră 
preț 100 ron. Tel. 217689.
• vital un palton și un pardesiu din piele, fabri

cate în Bulgaria șl Egipt, nr. 50. Tel. 216347.
• vând palton lung, pentru bărbați, din piei 
caprine, nr. 54 ■ 56, confecționat de fabrică stare 
excelentă și fustă piele, nouă nr. 38 ■ 40, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând dzme șl sandale de seară noi, toc înalt, 
nr. 38 și palton nou, mărimea 44 - 46, preț 300.000 
lei, fiecare. Tel. 0721/148802.

Pierderi (62)

Matrimoniale (69)

Materiale de construcții (53)

Prestări servicii (72)

•vând IWD cu amplificator și tuner încorporat, 
pef 2 milioane lei. Tel. 0745/253413,218234.

Cerin|e:
• Limba engleză la nivel conversațional 

•Caracter deschis, comunicativ, hotărât 
^Disponibilitate pentru program flexibil

1 rim:
Atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr 

®Jn loc de muncă modern și sigur

□sibilitate de training

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

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

Me și coame (nu sistem patent sau 
260651.

I ^Disponibilitate pentru program flexibil 
f— Disponibilitate pentru călătorii în țară 

__ Cunoștințe aprofundate Outlook Express, MS Office 

"ermis de conducere categoria B

• plantat ornat asigurări sănătate pe numele 
Lopățel Iulian Marian. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Megheșl Ellsabeta. S° declară nul.

SC Inform Media caută pentru dezvoltarea echipei

Manager distribuție
centru nunctul de lucru din Deva

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

Oferim:

DATE PERSONALE

LOCAȚII CUTII POȘTALE

Cotidianul
nU^uai

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

Macintosh: Quark^WS^

Adobe Photoshop
• rezistență la stres

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

Inform Media SRL.
Bajusz Andrâs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail; andras.bajus2@informmedia.ro
Informații: 0724-22-03-65

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

Shform Media SRL, Deva, Str. 22 Decembrie nr. 37 A, 
poană 3e contact Sorina Sîrmai, E-mail: 
sqa.sirmaieinformmedia.ro, telefoane 0254/211275, 
8806 sau 0720/400454.

IRHA BA» AXEL 
ANGAJEAZĂ URGENT 

DIRECTOR MAGAZIN CONFECȚII 
'jSlNȚE: 

.idii superioare, de preferat s|xx:ialitatea marketing 
wmiciliul stabil în Deva 
..onoștințe de operare calculator (EXCEL - nivel avansat) 
experiența in domeniu constituie un avantaj 

CV LA FAX 0246.230.669 
(^FORMAȚII LA TELEFONUL 0723,619438. .

(36348)

RECLAMĂ

Electrocasnice (56)
vând congelator 5 sertare, stare bună de 

funcționare, preț convenabil. Tel. 770367,770735, 
0722/876141.
• vând ladă frigorifică 7 sertare Arctic, stare 
foarte bună preț 500 ron, negociabil. Tel. 221314. 
■ vând agent combină frigorifică Minsk 11, 
stare excepțională preț 200 ron. Tel. 211483,

• la denddfed clientului audio-video, electro' 
casnice, montări yale, antene, sonerii, mobilă 
suspendată instalații electrice etc. Tel.- 
0745/050689,0746/120889,0721/079491
• alictaeitranaport marfă de 0,7 tone, 3J tone, 
la prețuri avantajoase. Tel. 0740/420521.

• transport marfă mutări de mobilă și alte 
materiale, local și în țară cu camion acoperit de 
32 tone util, dimensiuni 6/240/240 m. Tei 
229611.0740/953297.

parte a unei corporații 
care define poziția de lider in 
și servicii Internet in vestul 

; Ungariei, cât și in județele B
Severin, Hunedoara, Arad și

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

lucrând doar 3 ore/zi? Angajepă-te ca

mass-media 
de ziare 

in nord-estul 
Timiș, Caraș-

Cerințe:

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

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

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8804.
Persoană de contact: Sorina Sârmai
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

(32135)

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

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

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

EVIDENTIAZA-TE! TALON VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE!

VARIANTE

prima Anwmc .....y—.
• chinșcnl cit» ziare de lângă Cotniim;
• chioșcul de sto? din statia de autobuz 
Orizont Micro 13;
• chioșcul de ziare de lângă Galeriile de Artă 
Forma:
• chioșcul de ziare de Ungă Alimentara Dach;
• chioșcul de ziare intersecția Zamfirescu B 
duj Decebal,
• Ceprotnin;
• Cooperativa de consuni Dobra;
• Centrul de schiinhare a buteliilor Ilia.

CUVAMHt Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

mailto:andras.bajus2@informmedia.ro
sqa.sirmaieinformmedia.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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•Dat în judecată. Christian Brando, fiul 
actorului Marlon Brando, a fost dat în jude 
cată de soție și fiica sa vitregă, care susțin 
că le-a abuzat fizic și psihic, au informat 
surse judiciare.

Ajută copiii din Africa de Sud

Pentru votare
Lob Angeles (MFÎ - î 

Premiilor Oscar au tri- ; 
mis membrilor colegiu- i 
lui electoral al Acade
miei de arte și științe ! 
cinematografice, prin \ 
poștă, buletinele de vot i 
pentru des mnarea i 
nominalizărilor.

Cele 5.798 de buletinș i 
vor fi trimise înapoi lua 
inte de 21 ianuarie. Aca- i 
demia va anunța, zece i 
zile mai târziu, câte cinci î 
finaliști pentru fiecare i 
categorie.

La 8 februarie, buleti- : 
nele pentru alegerea î 
câștigătorilor vor fi trimi- Ș 
se membnlqr îțdșgirtw» i 
care vormiea voh )ână 
la 28 februarie. Ceremo- i 
nia de decernare a pre- ■: 
miilor va avea loc la 5 î 
martie, la teatrul Kodak ; 
din Hollywood.

SuriCfltd e Înconjurată de zăpadă la Opel 
Zoo din Kronberg, lângă Frankfurt.

(Foto: EPA)

La Polul Sud în 33 de zile
Vtena (MF) - Un nou record mondial în 

traversarea Antarcticii până la Polul Sud 
a fost stabilit de austriacul Wolfgang Mel
chior, împreună cu o echipă internaționa
lă.Wolfgang Melchior, profesor de sport 
originar din Viena, a obținut acest record 
împreună cu patru coechipieri: norvegien
ii Rolf Bae și Per Henrik Knudson, ger
manul Roland Krueger și britanica Cecile 
Skog. Cei pinci au traversat pe jos Antarc
tica în 33 de zile, ajungând la Polul Sud 
după ce au parcurs o distanță de 900 de 
kilometri fără a avea asupra lor mijloace 
tehnice sau câini de tracțiune.

Melchior (50 ani) și echipa lui au atins 
polul marți după-amiază, după ce au parcurs 
In flecare zi o distanță de 40 de kilometri.

■ Albert al ll-lea de 
Monaco va finanța pro
grame pentru copiii din 
Africa de Sud.

Cape Town (MF) - Prințul 
Albert al ll-lea de Monaco s-a 
deplasat, joi, în una dintre 
cele mai sărace regiuni din 
Africa de Sud, unde a anunțat 
că va finanța programe desti
nate ajutării copiilor, trans
mite AFP.

Sosit în Africa de Sud pen
tru o vacanță de câteva zile, 
prințul a vizitat una dintre 
regiunile cele mai defa
vorizate, situată în apropiere 
de Khayelitsha, zonă în care 
locuiesc peste un milion de 
oameni. Albert al II-lea a 
anunțat că va finanța pro-

Paradă cu torțe la Edinburgh

Kidman (Foto: EPA)

Se mărita
Londa (MF) - Actrița 
Nicole Kidman se va 
căsători, în acest 
weekend, cu starul 
country Keith Urban, 
scrie The Sun.
Deși a negat recent 
că ar avea un iubit, 
Nicole Kidman (38 
ani) e nerăbdătoare 
să se căsătorească 
înainte ca fostul ei 
soț’Tom Cruise, să o 
facă pe Katie Holmes 
a treia lui soție. Tom 
Cruise și Katie 
Holmes vor să facă 
nuntă în iulie.

■ Sărbătorile de Anul 
Nou au început la Edin
burgh printr-o paradă cu 
10.000 de paticipanți.

Edinburgh (MF) 
Sărbătorile de Anul Nou au 
început mai devreme la Edin
burgh, printr-o paradă cu 
torțe la care au luat parte 
peste 10.000 de persoane, 
transmite Sky News.

Autoritățile se așteaptă ca 
festivitățile organizate 1? 
Edinburgh în noaptea dl 
sâmbătă spre duminică si 
atragă de zece ori mai muți 
oameni decât parada cu tort. 
Estimări similare au f®t 
făcute și de autoritățile dn 
Glasgow. Pe de altă pate, 
persoanele care vor celelra 
Anul Nou la Londra ar pitea

Revelion la Copacabana
■ Plaja din Copacabana 
va găzdui două milioane 
de persoane în noaptea 
de Anul Nou.

Rio de Janeiro (MF) - Două 
milioane de persoane vor 
petrece în această noapte pe 
plaja din Copacabana pentru 
a asista la tradiționalele 
focuri de artificii de la miezul 
nopții și pentru a oferi 
ofrande lui Yemanja, zeița 
mării potrivit credinței afro- 
braziliene.

„Revelionul este al doilea 
mare eveniment turistic al 
orașului după carnaval”, a 
declarat secretarul pentru 
turism al statului Rio, Rubem 
Medina. Anul acesta, 580.000

Mari câștigători la loterie
■ Un cuplu din Marea 
Britanie a câștigat 15 
milioane de lire sterline 
la extragerea loto.

Londra (MF) - Un cuplu din 
Marea Britanie a câștigat 15 
milioane de lire sterline la 
extragerea loto organizată 
înainte de Crăciun, după ce 
a jucat aceleași numere în 
fiecare săptămână, timp de 11

Se gândește și la ei (Foto: epa)

grame de ajutare a copiilor 
și a precizat că acestea vor 
avea un buget anual de 24.000 
de dolari.

Priațul Albert, care i-a suc- 
cedat în iulie tatălui său/ 
prinjul Rainier, a ina gura' 
și noul sediu al consulatul 
principatului Monaco în Qtpe 
Tovn.

fi afectate de greva 
a^ajaților de la metrou.

Un studiu recent arată că 
îl noaptea de Anul Nou 70% 
intre britanici vor sta acasă. 
în număr record de 32 de 
tailioane de persoane vor 
Celebra trecerea în noul an la 
•domiciliu, împreună cu cei 
apropiați, în creștere cu 20% 
față de anul anterior.

în schimb, tinerii cu vârste 
de 18-24 de ani reprezintă 77% 
dintre persoanele care vor 
înfrunta temperaturile 
scăzute și vor sărbători anul 
nou în cluburi, la petreceri 
sau în baruri.

Numai un procent dintre 
persoanele cu vârste de peste 
65 de ani au declarat că vor 
petrece noaptea de Anul Nou 
altundeva decât în propria 
locuință.

Focuri de artificii la Copacabana (Foto: EPA)

de turiști străini sunt aștep
tați la Copacabana.

Autoritățile locale au 
investit 4,9 milioane de reali 
(2,1 milioane de dolari) în 

ani.Darren Nash, în vârstă de 
34 de ani, și soția lui, Gab
rielle, au spus că vor folosi 
banii pentru a-și cumpăra o 
casă nouă și pentru a achi
ziționa o lojă pe un stadion.

Cuplul, originar din Steve
nage (Hertfordshire), a cele
brat câștigul pe terenul de fot
bal al Tottenham Hotspur din 
Londra. Pasionat de fotbal, 
Nash a' declarat: „Sper că 
acest câștig extraordinar nu

evenimentele care vor avea 
loc în noaptea de Anul Nou. 
Primăria din Copacabana a 
calculat că va câștiga de la 
turiști circa 420 de milioane 

mă va schimba și sper că pri
etenii și apropiații nu mă vor 
trata în mod diferit”. Potri
vit celor doi soți, mama unuia 
dintre ei a Visat că vor 
câștiga la loterie, iar câștigul 
le-a fost prezis și în horo
scopul pe care li l-a citit o 
mătușă. Cei doi au jucat la 
loterie aceleași numere timp 
de 11 ani, acestea fiind alese 
în funcție de zilele lor de 
naștere și aniversări. 

de reali (179 milioane d 
dolari).

Doar pentru festivii’*” 
din Copacabana și pent _ 
focurile de artificii în cad*” 
cărora vor fi utilizate 15t 
tone de artificii ce vor iluir 
na cerul timp de 16 minu 
s-au cheltuit 3,2 milioane < 
reali (1,36 milioane de dolari)

Lansate de pe vapoare
De câțiva ani, pentru a se 

evita accidentele, focurile de 
artificii nu mai suht lansate 
de pe plajă, ci de pe cr+ 
vapoare aflate la 400 z 
în largul coastei. T 
mari sunt monta s 
din Copacabana 
urmând să aibă lo< 
pe parcursul într 
dintre ani.

500 de copii, îmbr:' 
magi, au pornit cu t
în orașul german. G 
litz. Confoim tradiț 
merg din casa-n casă 
strâng bani pentru coi 
ii nevoiași. (Foto: epa


