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Sever „jură că nu fură"

fii cartierul 
Mărăști, pe 
Aleea 
Crinilor, 
din Deva, 
SC Calor SA 
continuă 
lucrările de 
înlocuire a 
vechilor 
țevi de 
termoficare.

. (Foto: Traîan ■ 

Manii)

■ Banii alocați de CJ 
pentru aeroport și DJ 
687 vor fi blocați până 
la finalizarea lucrărilor.

Deva (D.I.) - CJ Hunedoara 
a primit două adrese din par
tea firmei ASSET MANAGE
MENT SYSTEMS, prin care se

dau asigurări că sumele ce vor 
fi transferate de către CJ, 
garanție în vederea realizării 
celor două obiective, nu vor 
fi folosite până la încheierea 
lucrărilor. Mircea Moloț con
sideră că se înlătură astfel sus
piciunile referitoare la impli
carea controversatului om de 
afaceri Sever Mureșan în cali

tate de acționar al firmei, cel 
care a fost acuzat de devali
zarea Băncii Dacia Felix. Toto
dată s-a cerut autorităților ju
dețene să precizeze contul un
de firma respectivă poate de
pune garanțiile bancare, așa 
cum au fost ele stipulate în 
parteneriat. „E o dovadă că es
te o firmă serioasă și că nu e-

xistă motive de îngrijorare. 
Le-am dat deja contul pentru 
ca ei să poată vira sumele ce 
le revin, iar mâine voi avea o 
întâlnire, la Deva, cu repre
zentanții ASSET”, ne-a spus 
președintele CJ. Firma ASSET 
urmează să încheie demersu
rile cu finanțatorul extern, 
precum și cu executantul.

RVTÎ1 de hunedoreni și-au 
"omemorat, ieri, morții. 

^Sărbătoarea numită generic j
Ziua morților" devine, de la 

lan la an, un mod prin care 
pot mai mulți dintre cei vii | 
:iși amintesc de cei plecați 
[dintre noi. /p.3 (Foto: T. Manujd

Distrugeri de muniție
Deva (D.I.) - Primăria Municipiului Deva 

aduce la cunoștința locuitorilor că în ziua de 
3 noiembrie 2005, între orele 09.00-14.00, Uni
tatea Militară 01719 va efectua lucrări de dis
trugeri de muniție în poligonul de pe Dea
lul Paiului, din apropierea localității. Popu
lația este prevenită asupra pericolului la care 
se expune dacă pătrunde în perimetrul 
poligonului pe timpul executării lucrărilor.

Un dar de ziua ta!
Deva (V. R.) - Ești tânără, simpatică, arăți 

bine și vrei să fii cunoscută? Vino la 
„Cuvântul liber” și visul tău de a deveni ve

detă se realizează. Sunt aștep- 
CUVANHIL mai ales tinerele care au 

ceț puțin 16 ani și sunt născute 
în noiembrie și decembrie. De 

ziua lor vor avea parte de un dar de neui
tat - o poză color pe ultima pagină a ziaru
lui. Tot ce trebuie să facă este să ia legătura 
cu foto-reporterul Traian Mânu, la sediul 
redacției - Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 
A (Cepromin, parter) - sau la tel. 0720-400448.
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■ Scăderea prețurilor 
pe piața europeană 
reduce cu 50% profitul 
apicultorilor,

Deva (L.L.) - La mierea de 
salcâm, prețul pentru export a 
scăzut cu 50%, iar la cea poli- 
floră, scăderea este de 60% 
față de aceeași perioadă a anu

lui trecut. Comparativ cu 2004, 
în comunitatea europeană, 
prețul mierii a scăzut eu 40- 
45% pientru că pe piață au apă
rut apicultorii din China, Chi
le, Brazilia și Argentina. Con
dițiile economice (prin schimb 
comercial, chilienii aduc mie
rea în Germania cu 1 euro/kg) 
și de mediu le permit acesto
ra să producă mult și ieftin.

„Apicultorii care nu au făcut 
pastorala nu au obținut miere 
nici, pentru a asigura hrana 
albinelor la iarnă”, spune pre
ședintele Asociației Crescăto
rilor de Albine. Iosif Korb. A- , 
picultorii hunedoreni livrează 
în acest an la export aproxi
mativ 150 tone de miere, ceea 
ce reprezintă mai mult de 50% 
din producția acestui an.

Pasaj denivelat
Deva (D.I.) - CJ Hune

doara a majorat costurile 
neeligibile aferente inves
tiției „Pasaj denivelat au
to și pietonal în zona B- 
dul M. Kogălniceanu - 
Str. Ardealului” la apro
ximativ 180.000 de euro. 
Proiectul este propus pen
tru finanțare PHARE.

Structura IMM-urilor înfuncție de "vârstă”

Sub 5 ani

între 6 ți 10 ani

29,66%ani

Locul III pe țară
Arad (I.B.) - Cotidianului 

„Adevărul de Arad”, cea mai 
recentă achiziție a Trustului 
de presă Inform Media, din 
care face parte și cotidianul 
„Cuvântul Liber”, i-a fost a- 
cordat locul III pe țară, în 
competiția cu toate ziarele și 
editurile din România. Pre
miul răsplătește activitatea 
desfășurată pe parcursul anu
lui trecut. „Adevărul de 
Arad” a atins cea mai înaltă 
performanță din presa locală, 
în general, în presă a fost de
pășit doar de „Adevărul” (de 
București), care a obținut lo
cul I, și de o editură, ocupan
ta locului II.

Aprovizionarea
U de toamnă a intrat pe 

ultima sută de metri, 
în Piața Mihai 
Viteazul din Deva 
vânzătorii caută 

La» clienți dispuși să 
cumpere cantități 
mari. (Foto: Traian Mânu)
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• Președintele rus Vladimir Putin a criticat 
ieri, într-un interviu, atitudinea europenilor 
care, în opinia sa, adoptă o poziție lipsită de 
fermitate în privința teroriștilor.

• Colonei ucis. Armata americană a anun
țat, luni, decesul colonelului William Wood, 
comandantul batalionului 1 din regimentul 
184 de infanterie, care a fost ucis, săptămâ
na trecută, în Irak, fiind ofițerul american cu 
cel mai înalt grad care își pierde viața în 
conflict.

Rețea ecologistă
Budapesta (MF) - Șe

ful statului ungar, LasZ- 
lo Solyom, a dezvăluit, 
într-un interviu acordat 
CNN, că intenționează 
să înființeze o mișcare a 
„președinților ecolo- 
giști”, adică a liderilor 
care acționează la uni
son pentru protejarea 
mediului. Solyom a a- 
nunțat că are un plan 
secret care presupune 
recrutarea președinților 
care se simt responsa
bili față de mediu și față 
de generațiile viitoare 
pentru a face parte din- 
tr-o mișcare ecologistă. 
în interviu, reporterul 
l-a descris pe Solyom, 
fost judecător la Curtea 
Constituțională, ca pe 
un președinte care apă
ră drepturile omului și 
problemele mediului și 
care este independent 
din punct de vedere po
litic.

Kazimierz Marcin- 
kiewicz (Foto: EPA)

Siria, somată Consiliul de Securitate al ONU a adop
tat, luni, în unanimitate, o rezoluție care somează Siria să 
coopereze în ancheta privind asasinarea fostului premier

libanez Rafie Hariri. Rezoluția, numărul 1.636, nu conține 
clauze clare privind sancțiuni la adresa Siriei în cazul în 
care regimul de la Damasc nu va coopera. (Foto: epa)

LaSZlO Solyom (Foto: EPA)

Le desfiin
țează
Varșovia (MF) - Pre
mierul conservator al :
Poloniei, Kazimierz i
Marcinkiewicz, a a- 
nunțat, luni, desfiin
țarea serviciilor milita- ș
re de informații (WSD ;
și a declarat că va fa
ce schimbări în con
ducerea serviciilor ci
vile de informații i
(AW) și a Agenției i
pentru Securitate Na
țională (ABW). „Ser
viciile WSI vor fi des
ființate și înlocuite de ;
unități capabile să ;
garanteze securitatea 
țării"; a declarat Mar- ; 
cinkiewicZ la încheie
rea primei ra ifunf a î 
Cabinetului său. Șeful ( 
guvernului minoritar 
de dreapta a refuzat 
să prezinte detaliile i 
reformei avute în ve
dere. „Nu am stabilit 
încă la ce soluții vom ; 
recurge", a motivat 
Marcinkiewicz. i

Tăriceanu: FMI a calculat strâmb
■ Afirmația FMI potrivit 
căreia România a pier
dut un miliard euro în 
urma cotei unice e falsă.

București (MF) - Premierul 
Călin Popescu Tăriceanu a a- 
preciat, ieri, că afirmația FMI 
potrivit căreia România a 
pierdut un miliard de euro ca 
urmare a introducerii cotei u- 
nice de impozitare este falsă 
și are la bază „un calcul 
strâmb, pe hârtie”.

Tăriceanu a precizat că ra
țiunea de ffftfoducerfi
cotei unice de 16% a fost fap
tul că vechea cotă, de 25%, nu 
era una reală, cea reală fiind 
de 15,1%.

Premierul a arătat că Gu
vernul s-a așteptat ca, urmare 
a introducerii cotei unice, în

casările la buget să fie mai 
mici într-o primă fază. El a a- 
dăugat că s-a înregistrat o 
surpriză, dată de faptul că pe 
parcursul acestui an, încasă
rile bugetare nu au fost mai 
mici decât în perioada simi
lară a anului trecut.Profit mai marei
| Tăriceanu a precizat că, tot
odată, Guvernul a reușit să 
plătească și o serie de ariera
te acumulate în urma unor 
decizii ale guvernării PSD și 
lăsate neacoperite. Potrivit 
IUL s<££Wit plata a 15.000 de 
miliarde, de lei vechi către sis
temul de învățământ, a încă 
15.000 de miliarde de lei vechi 
care au mers să acopere pagu
bele cauzate de inundații și 
10.000 de miliarde lei vechi 
care au mers către sistemul

sanitar.
Premierul a menționat că 

în primele nouă luni de la in
troducerea cotei unice impozi
tul pe profit colectat a crescut 
H.....................
Calculul FMI e un 
calcul strâmb, pe 
hârtie, cm spune 
că, dacă am h 
avut o cotă mai 
mare, am fi strâns 
mai mult.

Premierul Tăriceanu

••••..........  -n
cu 8%, în timp ce impozitul 
pe venit a înregistrat o scăde
re de 6%.

El a precizat că, în ceea ce 
privește TVA, încasările au 
crescut spectaculos, cu nu 
mai puțin de 30%.

Premierul a mai spus că

introducerea cotei unice de 
impozitare a adus, în primele 
șase luni, un plus de 150.000 
de locuri de muncă înregistra-, 
te, ceea ce a făcut ca șomajx^ 
să scadă cu două puncte pro 
centuale, ajungând la 5,5%.

Tăriceanu a menționat că 
un alt element pozitiv adus de 
cota unică de impozitare a 
constat în atragerea investiții
lor, în primele 10 luni cumu- 
lându-se intrări de capital de 
aproape două miliarde-euro.

Finalizarea acordului în
cheiat de România cu FMI a 
eșuat, în pofida unor îndelun
gate negocieri, pentru că păr
țile nu au ajuns la o înțelege
re în privința deficitului bu-,- 
getar pentru 2006 și a măsuri
lor necesare pentru atenuarea 
dezechilibrelor macroecono
mice.

Buget de austeritate la Cameră
Revolte în închisorile kirghize

Bișkek (MF) - Cel puțin 20 de deținuți au 
fost uciși ieri, în patru închisori kirghize 
în care au izbucnit revolte pentru a protes
ta față de o operațiune a forțelor de ordine 
într-un penitenciar, a anunțat o sursă din 
cadrul Departamentului național de aplica
re a pedepselor.

Conform sursei, revoltele au izbucnit în 
patru închisori kirghize, în timp ce în alta 
deținuții și-au tăiat venele.

Ei ar fi protestat față de transferarea 
unui șef al lumii interlope, Aziz Batukaev, 
din închisoarea Moldovanovka, situată în 
regiunea Bișkek, într-un alt centru peniten
ciar, determinând astfel forțele speciale să 
deschidă focul.Implicații politice

Batukaev este suspectat de implicare în 
uciderea, în luna octombrie, a deputatului 
kirghiz Tinicibek Akmatbaiev, fratele unui 
lider mafiot (presupus adversar al lui Batu
kaev), Ruspek Akmatbaiev, în cursul unei 
luări de ostatici care a avut loc la Moldo
vanovka și s-a soldaț cu pierderi de vieți 
ovmenești.

Potrivit unui oficial, deținuții din cinci 
închisori și-ar fi coordonat acțiunile grație 
telefoanelor mobile.

în centrul de detenție preventivă numă
rul 1 din Bișkek, deținuții și-au tăiat venele 
în semn de protest și au solicitat venirea 
reprezentanților unor organizații de apăra
re a drepturilor omului.

în revoltă au mai fost implicate închisoa
rea numărul 8 din Petrovka, în apropiere 
de Bișkek, și cea din Novo-Pokrovka, unde 
deținuții au protestat și acum o lună.

■ în urma solicitării pre
mierului, Camera Depu- 
taților și-a aprobat un 
buget redus pentru 2006.

București (MF) - Camera 
Deputaților a adoptat, ieri, 
propriul buget pentru anul 
2006, în valoare de 1.920 de 
miliarde de lei vechi, depută
ții aprobând doar în patru mi
nute un proiect de hotărâre 
în acest sens prin care suma 
propusă inițial de Biroul Per
manent a fost redusă cu 1.180 
miliarde de lei vechi.

Conducerea Camerei Depu
taților propusese ca bugetul 
Camerei pentru anul viitor să

fie de 3.100 miliarde de lei 
vechi, dar, în urma solicitării 
primului-ministru privind ne
voia unui buget de austeri
tate, această sumă a fost mo
dificată la 1.920 de miliarde 
de lei vechi.Soluție moderată

Președintele Camerei Depu
taților, Adrian Năstase, a de
clarat că Bugetul Camerei 
pentru anul viitor reprezintă 
„o soluție moderată”, suma 
stabilită vizând o creștere față 
de 2005 aproape egală cu nive
lul inflației.

Proiectul de hotărâre pri
vind bugetul Camerei Deputa
ților pe anul 2006 a fost votat

de către deputați cu majorita
te de voturi, împotrivă fiind 
doar trei parlamentari, în 
timp ce 10 deputați aparți
nând PRM s-au abținut.

Reprezentanții Partidului 
România Mare și-au explicat 
votul arătând că sunt de a- 
cord cu declarația primului- 
ministru privind necesitatea 
unui buget de austeritate Ia 
Camera Deputaților, dar cred 
că această austeritate ar tre
bui să se manifeste și la nive
lul Cancelariei premierului, 
și la nivelul instituției prezi
dențiale.

Bugetul Camerei Deputați
lor va fi inclus în proiectul 
bugetului de stat pe 2006.

Kamikaze 
la 13 ani

Bagdad (MF) - Un co
pil cu vârsta în jur de 13 
ani a detonat, ieri dimi
neață, în nordul Iraku
lui, bomba pe care o 
purta asupra lui, la tre
cerea convoiului unui 
șef al poliției. Generalul 
Khattab Abdallah Areb, 
care a fost ținta acestui 
atentat sinucigaș comis 
la Kirkuk, a declarat că 
un copil de 13 ani, pur
tând o centură cu explo
zibili, s-a apropiat în fu
gă de convoi și a deto
nat bomba chiar lângă 
mașina sa.

Atentat sinucigaș la Basra

Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Cotidian editat de SC Inform Media SRL, 
Deva, Str. 22 Decembrie, rir. 37 A

m, iccm mnoc7n

Eliberați Gărzile irakiene păzeau ieri 175 de prizo
nieri ce urmau să fie eliberați dintr-o închisoare din Bag
dad, cu ocazia Fitr, sărbătoare ce marchează sfârșitul 
postului musulman al Ramadanului. (Foto: i:paj

Basra (MF) - Cel puțin 20 
de persoane au murit într-un 
atentat sinucigaș comis luni 
seara la Basra, în sudul Ira
kului, la sfârșitul unei zile în 
care armata SUA a anunțat 
ca șapte soldați americani 
și-au pierdut viața în operați
uni de luptă.

Echipele de salvare au eva
cuat, timp de câteva ore, victi
mele de la locul atentatului, o 
piață foarte frecventată din 
oraș.

Explozia a avut loc în jurul 
orei locale 20.30, în fața unui 
centru comercial unde se a-

flau numeroase persoane ve
nite la cumpărături pentru 
Fitr, sărbătoare ce marchează 
sfârșitul postului musulman 
al Ramadanului și care va fi 
celebrată peste câteva zile;

Atentatul din principalul 
oraș din sudul Irakului, unde, 
în general, actele de violență 
nu erau frecvente, intervine 
în contextul în care armata a- 
mericană a anunțat moartea 
a șapte militari uciși luni.

în restul țării, cel puțin J 
irakieni au murit în diverse 
atacuri, potrivit unor surse 
din poliție.
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• „Speranță pentru mâine". Biserica Afaceri de... „Ziua morților"
Creștin Adventistă de Ziua a Șaptea orga
nizează în localitățile Deva, Simeria și Brad 
seminarii deschise susținute de lectori din 
Statele Unite. Acestea se vor derula în 
perioada 4-19 noiembrie 2005 și vor 
prezenta 16 teme de interes religios. (S.B.)

• întâlnirile directorilor. în cursul lunii 
IsAnoiembrie vor fi organizate cercurile 
Ometodice ale celor 112 directori de școli

» generale din județ. Vor fi dezbătute toate 
noutățile apărute în domeniul managemen
tului educațional: conflictul schimbării, cali
tatea educației, inteligențe multiple etc. (R.l.)

• Lansare la Hațeg. Stabilită în Germania, 
Terezia Lia Bolchiș-Tătaru, originară din Sil- 
vașu de Sus, va fi prezentă sâmbătă, 5 
noiembrie 2005, la Hațeg, unde va avea loc 
lansarea romanului său, „Măriuca". Mani
festarea este găzduită de Biblioteca 
Orășenească Hațeg, la ora 12.00. (S.B.)

Daniel I. Iancu
danlel.iancu@lnformmedia.ro

Fonduleee, 
lasă-neee!

■ Micii întreprinzători 
reușesc să câștige 
binișor din vânzarea de 
candele și coroane.

Tiberiu Stroia_________________
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - De la an la an, de 
„Ziua morților”, comercianții 
hunedoreni expun spre vân
zare un număr din ce în ce 
mai mare de produse. Inspi
rați, din filme după cum au 
declarat unii dintre ei, sau 
din ceea ee văd prin piețele 
altor orașe, comercianții 
încearcă să-și rotunjească 
veniturile din vânzarea de 
candele, lumânări sau co
roane artistic decorate. Anul 
acesta, lumânările puteau fi 
achiziționate la prețuri cu
prinse între 5.000 și 10.000 de 
lei vechi, o candelă, în funcție 
de mărime, se vindea la 
prețuri cuprinse între 15.000 
și 35.000 de lei vechi, iar pen
tru o coroană un hunedo- 
rean trebuia să scoată din 
buzunar între 40 și 100 de mii 
de lei vechi.

x
România a început să scoată nasu'-n 

lume! Și nu oricum, nu printr-o ecla
tantă dovadă de cultură ori o surprinzătoare 

și bruscă crește economică sau, și mai și, 
vreo calificare „in extremis" a echipei 
naționale de fotbal la... nici nu contează la 
ce, numa' să se califice. Nuu! Ci doar printr- 
o despărțire. Dureroasă pentru unii, previ
zibilă pentru alții și de-a dreptul prilej de 
paranghelie și dezmăț pentru sindicate, 
despărțirea de FMI vine cam prea din scurt 
după raportul de țară. Ceea ce dă de gândit...

Centru de recuperare la Călan

Supărat că Tăriceanu și cei 40, pardon
25 de miniștri nu l-au mai băgat în 

seamă, Fondu' și-a luat jucărelele și dus va fi. 
Dar mai 'nainte, nu poate să nu-și verse 
amarul. Și, înainte de surghiunul previzibil 
prin Africa, zice tot ce-i stă pe suflet. Că 
Executivul îi cam neserios și crește salariile 
după urechea inflației și nu cum ar vrea FMI, 
o dată pe an... adică de Paștele Cailor. Că 
TVA-ul e menținut la 19% și n-a fost balonat, 
așa cum a cerut Fondu', la 22%. Că Banca 
Națională a redus dobânzile, creditele în lei 
au luat-o razna, iar euro cică simte-n ceafă 
suflarea leușorului trezit peste noapte. Da' 
câte nu grăiește Fondu'! Și la o adică, are 
dreptate să fie supărat pe despărțirea de țara 
asta a tuturor posibilităților... financiare. Mai 
ales după un concubinaj atât de fericit pentru 
el. Da' să nu-i pară rău... că românii vor mai 
avea de pătimit și fără FMI!

■ Un Minicentru de 
recuperare pentru cei 
cu dizabilizăți se va 
deschide în curând.

Raluca Iovescu'
raluca.iovesai@infonnmedia.ro

Călan - Centrul este o nouă 
structură de asistare ce con
stă în recuperarea fizică, psi
hică și socială a adulților cu 
handicap și este necesar deoa
rece singurele servicii exis
tente în comunitate sunt cele 
de îngrijire la domiciliu. Mi- 
nicentrul reprezintă o exten
sie a Centrului Social pentru 
Persoanele cu Dizabilități, 
care funcționează din 2002, 
iar lucrările sunt finalizate în 
proporție de 85%. Lucrările 
presupun redifliensionarea 
vechilor structuri, reparații și

în iudet
DN 7 teșnic - Burjuc - Zam

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

Specializare
Deva (R.I.) - La Deva se va 

organiza, în premieră, un 
curs postuniversitar în dome
niul utilizării calculatorului 
destinat cadrelor didactice, 
prin intermediul căruia aces
tea pot obține o altă calificare 
decât cea de bază. La cursul, 
care va avea trei semestre și 
va fi organizat în colaborare 
cu Universitatea Politehnică 
din Cluj, înscrierile vor con
tinua și săptămâna urmă
toare. Cursul este destinat 
utilizării tehnologiei informa 
și comunicării (PTG) pentru 
obținerea unei calificări, alta 
decât licența.

Artiști bătuți de soartă
Deva (S.B.) - Datoriile Uni

unii Artiștilor Plastici - 
România duc la pierderea ate
lierelor artiștilor din toată 
țara. Președintele UAP, Zam
fir Dumitrescu, a precizat că 
acum uniunea recurge la vin
derea unei colecții semnate 
de pictori mari, dar nu va
loroase. Altă variantă nu a 
fost găsită, cu excepția imo
bilelor UAP.

„Dar... artiștii nu au bani 
și se și cramponează să iasă 
din ateliere... Pe de altă par
te, cele 300 de ateliere din 
țară în 5-10 ani ar putea să fie 
luate de administrație. Sunt

Coroanele și candelele sunt cele mai vândute produse pentru "Ziua Morților" (Foto: Traian Mânu)

A fost un an bun, susține 
loan Cristescu, comerciant 
ambulant. „Am vândut toate 
cele 80 de coroane și mi-au 
mai rămas două candele din 

Centrul va găzdui 23 de persoane (Foto: Traian Mânu)

lucrări de renovare. Sălile au 
fost redimensionate și trans
formate într-un spațiu sală de 
recuperare, un spațiu pentru 
evaluări ale stării de sănătate 

'și integritate socială, un grup 
social pentru beneficiarii ex
terni și unul pentru cele 23 de 
tinere cu handicap care

Alegeți tariful la căldură!
Deva (C.P.) - Un număr 

de 500 de scrisori vor fi 
trimise începând de astăzi 
asociațiilor de proprietari 
sau locatari din Deva pen
tru a le informa despre 
modul în care se poate so
licita aplicarea tarifului 
binom la plata căldurii în 
această iarnă. „Distribuția 
lor se va face în urmă
toarele trei zile odată cu 
factura lunii octombrie. 
Reprezentanții asociațiilor 
au termen două săptămâni

cunoscute situațiile dificile în 
care-și desfășoară activitatea 
artiștii. Nu numai că nu sunt 
spații de creație suficiente, 
dar multe din ele sunt deja 
preluate de administrator și 
apoi dărâmate sau închiriate 
unor firme care pot aduce un 
beneficiu”.

Situația în care se află 
artiștii plastici hunedoreni 
este similară cu cea descrisă 
de Z. Dumitrescu. La Deva ei 
se confruntă cu frigul din ate
liere și cu amenințarea pier
derii galeriei mici, un spațiu 
care artiștilor le este foarte 
necesar.

100. Am câștigat vreo două 
milioane într-o zi. Deci a fost 
bine”, susține loan. Dacă 
știam, aduceam mai multe 
buchete de flori, afirmă 

frecventează Școala Profe
sională Specială din Bretea. 
Proiectul este inițiat de Aso
ciația „Sprijiniți Copiii” în 
parteneriat cu Primăria din 
localitate,, care a pus la dis
poziție spațiul necesar. Re
sursele financiare sunt asi
gurate de ANPH.

pentru a ne da un răspuns. 
Sistemul binom care per
mite plata defalcată, pe par
cursul unui întreg an, a 
energiei termice consumate 
în lunile de iarnă avanta
jează populația”, a declarat 
loan Cristea, directorul 
Calor Deva. în același timp 
conducerea Calor a trimis 
adrese la Guvern, ANRE și 
ANRSC pentru remedierea 
unei deficiențe a ordo
nanței care permite apli
carea tarifului binom.

Cantina socială din Deva, de pe Aleea Mărăști oferă 
zilnic câte o mâsă caldă celor 380 de persoane aflate pe 
lista de asistați sociali. Valoarea unui meniu este de 
48.129 lei. (Foto: Traian Nlanu)

Maria din Sântuhalm. „Le-am 
vândut pe toate și mai am 
niște lumânări. Dar mi-au 
ieșit ceva bani, susține 
femeia.

Furturi din 
mașini

Petrila (M.T.) - Doi 
minori, din Petrila, au 
spart două autoturisme, 
din care au furat bunuri 
în valoare de 450 de 
RON. Bogdan M., de 16 
ani, și Lucian P., de 17 
ani, aflați în abandon 
școlar, au fost prinși de 
polițiștii Biroului de 
Investigații Criminale 
Petroșani, după ce au 
spart două mașini, în 
noaptea de 15/16 octom
brie. Cauzele figurau în 
evidența celor cu autori 
necunoscuți, iar prejudi
ciul a fost recuperat. Cei 
doi minori sunt acum 
cercetați în stare de li
bertate pentru săvârșirea 
infracțiunii de furt.

Antimigrațîe
București (D.I.) - Consilierii 

locali care demisionează sau 
sunt excluși din partidul pe 
listele căruia au candidat își 
vor pierde mandatul. în acest 
sens deputății au adoptat ieri, 
cu majoritate de voturi, pro
punerea legislativă a PNL 
privind statutul aleșilor lo
cali. Alte cazuri în care man
datul de consilier încetează 
sunt schimbarea domiciliu
lui, imposibilitatea exercitării 
mandatului pe o perioadă 
mai mare de șase luni con
secutive, condamnarea prin 
hotărâre judecătorească ră
masă definitivă etc.

mailto:danlel.iancu@lnformmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:raluca.iovesai@infonnmedia.ro
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1755 - S-a născut Marie Antoinette, arhiducesă de Aus
tria ți regină a Franței, soția regelui Ludovic al XVI-lea.
1784 - A izbucnit răscoala condusă de Horea, Cloșca ți 
Criță n.
1816 - A încetat din viață cărturarul iluminist Gheorghe 
Șincai, reprezentant al Școlii Ardelene.
1854 - A încetat din viață Anton Pann (Antonie Pantoleon 
Petroveanu), poet, folclorist și compozitor, autor al 
culegerii de proverbe „Povestea vorbii".
1950 - A murit George Bernard Shaw, laureat al Premiu
lui Nobel pentru Literatură în 1925 (n. 1856).

Calendar religios
2 noiembrie - Sf. Mucenici Achindin, 

Pigasie, Aftonie, Elpifidor și Anempodist

Deva (S.B.) - Acești sfinți erau din Per
sia, fiind mai de frunte și mai de cinste pe 
lângă Sapor II (339-379), regele perșilor. Ei 
erau cunoscuți ca adevărați creștini, întăriți 
în dreapta credință. Dar fiind prinși, au fost 
bătuți și chinuiți. Regele a început pe 
atunci să-L hulească pe Hristos. Sfinții l-au 
făcut mut și apoi i-au dezlegat din nou gura. 
Regele, drept răsplată, a pregătit pentru ei 
paturi de fier, arse în foc, pe care au fost 
întinși. Atunci s-a pogorât ploaia și a stins 
focul. Iar ei prin rugăciuni au surpat ido
lul lui Die. Pentru aceea au fost supuși la 
felurite chinuri, însă din multe au ieșit 
nevătămați continuându-și propovăduirea 
credinței în Hristos și întorcând pe mulți 
către aceasta. Pentru faptele lor au fost 
uciși. Tot în această zi are loc pomenirea 
sfinților din adunarea sfatului, care de sabie 
s-au săvârșit, dar și pomenirea Sfinților 
Mucenici Eudoxie, Agapie și alți opt sfinți.

Energie electrică
Sunt programate următoarele întreruperi:
10 00-13 00 Zona Brad: Târnava de Criș, Livada, Șteia, 
Tomești, Tlulești, Obârșa, Dobroț

Deva: str. G. Barițiu, Eminescu, L. Blaga
Gaz metan_______________________________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.30 15.30 Al. Patriei, bl. D 2, sc. A, B, C

Bd. Decebal, bl. 5, sc. C, D
10.30- 13.30 Bd. I. Maniu, bl. C 1, sc. B
11.30- 15.30 Str. Horia, bl. 5, sc. E 
09.00-12.00 Bd. Decebal, bl. 16, sc. L

Apă _______
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea apei în Deva.
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21 mart.-20 ăfc.
Vă priește detașarea, făcând abstracție de dramele altora. | 
Multă agitație în jurul dv. Transformați spectaculos adver-; I 
sitățile într-un real avantaj.
21 apr.-20 mai |

Se impun niște drumuri scurte, dar nu vă deranjează. | 
Sunteți foarte receptiv la problemele celor din jurul dv și | 
asta face o bună impresie.

21 mai-20 iun______ _ _____ _______________ j|

Sunteți optimist și aveți mare încredere în ceea ce vă 
așteaptă. Financiar, e o zi bună. Resursele dv sunt stabile 
și poate găsiți una nouă.

21 lun.-20 iul.

Rămâneți aceeași persoană puternică. Nu vă pasă de obser
vațiile membrilor familiei, considerând că știți mai bine ce 
trebuie făcut.

21 iul.-20 aug.

Fiți rezervat în declarații, mai ales categorice. Ziua e ca
racterizată de schimbări dese, de la o oră la alta și nu le 
veți putea face față.

21 /4ug.-20 sept

Puteți să petreceți ziua fericit în compania persoanei Iubite, 
azi mai disponibilă șl mai cooperantă la fanteziile dv decât 
oricând.

21 sept.-20 oct

Instinctul funcționează excelent. Munciți mult, av^ți întâl
niri importante. Atenție la cei ce fac promisiuni. Aipar 
energii negative în familie.

21 oct.-20 nou._____ __

Planurile recente nu mai coincid cu mesajele sosite azi. 
Faceți modificări, chibzuind asupra timpului șl resurselor 
financiare.

21 nov.-20 dec.______ .____ _______ ____ _

Sunteți în pragul unei crize de personalitate. Dacă e șeful 
de față, aveți multe de explicat încercați să fiți mai mo
dest, să nu ridicați tonul.

21 dec.-20 ian.

Stare de tensiune cauzată de conflictele familiale, difi
cultățile profesionale. Părerea bună despre dv e condiția 
suficientă pentru a învinge orice.

21 ian.-20 febr.

Urmările sfaturilor cerute nu sunt cele sperate. Nu învinuiți 
sfătuitorul, ci incapacitatea dv de a vă stabili singur prio
ritățile! Sănătate precară.

21 febr.-20 mart.

Uitați micile dificultăți de până acum, sunteți prins în vâl
toarea unor mari evenimente, te propuneți șefilor schimbări 
ce îi avantajează.
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7:00 Jurnalul
TVR

7:55 Euro-dispecer
8:00 Isabel, ta căutarea 

Hiubirii
8:55 Prieteni la masă
930 Teleshopping 

10:00 Generala
contra (r) 

11:00 Cu Irina
la cafea (r)

12:25 Euro-dispecer
1230 Travelling

dtcular (r) 
1330 Desene animate: Club

' EJDisney
14:00 Jurnal.

Sport. Meteo
1430 Teleshopping 
15:00 Oameni ca noi 
1530 Tribuna

partidelor 
parlamentare 

16:00 Conviețuiri 
16:55 Irak, război cu orice 

lOpret 
18:00 Puncte pe

ARTA lumii 
19:00 Jurnalul TVR

Sport
Meteo

20:15 Prim plan 
21:00 Ochiul magic 
22:00 CSI- Crime $i investigații 
23:0 Jurnalul TVR Sport

Meteo
2330 Reconstituire ...la 

secundă. Cu Adrian
Fulea

030 Spionii. Cu: Matthew 
0Macfadyen, Keeley 

Hawes, Jenny Agutter, 
Peter Firth. Regia Jane 
Featherstone

130 Puncte pe ARTA lumii ' 
W

2:15 Euro-dispecer
2:20 Jurnalul

TVR(r)
330 Prieteni la

masă (r)
4:00 (SI- Crime și 

^investigații
(reluare)

4:50 Reconstituire ...la 
secundă (r)

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore ?

9:10 Omul care aduce cartea 
9:15 Tânăr $i neliniștit Cu: 

0Eric Braeden, Joshua
Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Melody Thomas Scott (r) 

10:15 Doctorul de suflete 
11:15 Dispăruji fără

„urmă (r)
12:19 La Bloc 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 Zâmbete

îhtr-o pastilă 
14:00 Inelul 

gNibelungilor
(aventuri, coprod., 2004, 
r)

16:00 Tânăr și neliniștit. Cu:
▼gEric Braeden, Joshua 

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

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Teo
19:00 Știrile PRO TV Sport 

Vremea

1945 Inelul
BNibelungilor (aventuri, 

coprod., 2004) Partea a 
doua

21:45 Fotbal:
Juventus Torino - Bayern 
Munchen Meci din Liga 
Campionilor 
(live)

2345 Știrile '
ProTv
Sport Vremea

0:15 Rezumat 
Uga 
Campionilor

2:00 Omul care 
aduce cartea (r)

2)05 Știrile Pro Tv
230 Doctorul 
0de suflete (r)

330 Zâmbete îhtr-o pastilă 
(reluare)

430 Bucătăria Iul 
Radu (r)

500 Parte de
rae+n

630 în gura 
presei

7:00 Obervator
1 8:00 Canalul 

de știri
10:00 în gura presei (r) 
1030 Concurs 

interactiv
12:15 Dădaca 

s 13:00 Observator
Cu: Simona 
Gherghe 

13:45 Din dragoste.
Emisiune de divertis
ment cu Mircea 
Radu

! 15:30Vwere-
, HA trăi cu 

pasiune
16:00 Observator Sport 

Meteo
16:45 Anastasia ▼

• 1745 9595-Te învață 
ce să fed

18:55 Știrile 
sportive

19:00 Observator
Sport Meteo 
Cu: Alessandra 
Stoicescu și Lucian Mân
druță

I

«15 Ziua judecății Emisiune 
de divertisment cu Dan 
Negru

22:00 Secretul Măriei 
234X) Observator cu Letiția 

Zaharia
0D0 Alias. Cu: Jennifer Gar- 

0ner, Ron Rifkin, Michael 
Vartan, Victor Garber, 
Lena Olin, Amy Inring 
Spionaj. Furt. Crimă. Tu 
crezi că familia ta are 
probleme ? Nu e doar 
un agent secret., ci o 
armă secretă. Așa 
mamă, așa fiică... Două 
afurisite I Ea poate fi 
oricine I

1H0 Spitalul bântuit Cu;
ElAndrew McCarthy, 

Bruce Davison, Diane 
Ladd, Brandon Bauer 

2:00 Concurs interactiv 
3H0 Observator (r) 
fâO Vivere - A trăi cu pași-

■ Ebne(r)

6:00 Cum să scapi de un tip 
IJkt 10 zile (Romantic, 

SUA 2003)
! 7:55 HBO SPECIAL - KILL 

QBILLVOL1
8:00 Chipul de la fereastră 

H(Dramă, Marea Britanie, 
2003)

9:50 HBO SPECIAL-KILL
■ OBILh VOL 2 (Acțiune,

SUA, 2004)
9:55 Eroul orașului (Dramă, 
VHSUA, 200) 

1140VoifiacasădeCtădun 
«(Comedie, SUA, 1998) 

13:05 HBO SPECIAL - KILL 
«BILL VOL 1

. 13:100 familie cu probleme 
wH(Comedie, SUA 2005)

■ 14:40 HBO SPECIAL - KILL
«BILL VOL 2 (Acțiune, 

SUA 2004)
1445 Tad și sapă (Aventuri, 

ISSUA 2003)
1645 Marea aventură a Por- 

L/cușonilui (Animație, 
SUA 2003)

18:00 Arome (Comedie, SUA 
02003)

> 19:55 HBO SPECIAL-KILL 
! «BILL VOL 1

20:00 La graniță (Dramă,
«gSUA, 2003) Cu: Angeli

na Jolie, Clive Owen, 
Teri Polo, Linus Roache, 
Noah Emmerich, Timo
thy West, Kate Trotter

2M5 larea și dragostea 
«(Romantic, Japonia, 

2002) Cu: Misa Shimizu, 
Nagiko Tono, Masatoshi 

i Nagase, Hidetaka Yosh- 
loka

0:00 HBO SPECIAL - KILL 
jBILL VOL 2 (Acțiune, 

SUA 2004)
0:10 Trei șoarea orbi
^(Thriller, Franța, 2003)

’ 14t Cel mai căutat din Mal
ibu (Comedie, SUA 

’“2003) Cu: Jamie 
Kennedy, Taye Diggs,

( Anthony Anderson,
. Regina Hall, Blair Under

wood
4B Familia Roze (Comedie, 

tnța, 2003) Cu: Carole 
Rououet Yolande

07:00 Maria Bonita (film serial, 
reluare) 07:55 Teleshopping 
0830 CeZar și Tipar 09:00 
Rebelii (film serial, reluare) 1 tt00 
Tonomatul DP 2 1145 Pasiuni 
(film serial) 1240 Stargate: 
Atlantis (s) 1330 Teleshopping 
14:00 Desene animate 1430 
încurcăturile lui Zack (film serial) 
15:00 împreună în Europa 1600 
Zona de conflict 1635 Jurnalul 
TVR 2 1700 Rebelii (film serial) 
1800 Jurnalul Euronews 18:15 
Euro-dicționăr 1830 Minorități 
sub trei dictaturi 1900 Moșteni-' 
toarea (film serial) 2000 Trăsnjii 
din Queens 2030 Misterele Bi
bliei 2100 Omul între soft și moft 
2130 Jurnalul TVR 2200 Jurnalul 
Euronews 22:15 în umbra pu
terii (dramă, Germania, 2001) (I) 
0005 American Gothic (film seri
al) 01OO Două roți (reluare) 0135 
Trăsniții din Queens (reluare) 
0200 Cavalerii de fier (thriller, 
coprod., 1995)

10:00 Teleshopping 10:15 
Cristi Tabără pe ei (r) 11:30 
Ciprian Porumbescu (dramă, 
România, 1972 ,r) 1345 
Desene animate: Pokemon 
1445 Cleopatra 2525 (s) 
16:00 Jack, agent secret (s) 
17:00 Fericire cu buzunarele 
goale (comedie, SUA, 1982) 
19:00 Cleopatra 2525 (s) 
2000 Echipa de elită. 22:00 
Kickboxer 5: Ultima răzbunare 
(acțiune, SUA 1995) 00:00 
Cristi Tabără pe ei

11O0 Știri 1105 Emisiuni pen
tru copii 12:00 Mozaicul zilei 
1245 Ce să gătim azi? 1400 
Hrvatska kronika 1430 Ecra
nul nostru 15:00 încântare 
1600 Dezbatere despre guvern 
16:25 La drum 1700 Știri 
17:20 Emisiunea tinerilor 
evanghelici 1730 Emisiune
evreiască 18:0012+1838 Știri 
18:50 Dezbatere 1925 Povești 
19:50 Vecinii 2030 Știri 21 «5 
Avocatul televiziunii 22:05 
Marea Carte 23H0^Mlercuri

0700 Teleshoping 0730 Casa 
noastră 0800 Sport cu Florenti
na 08:05 Teleshopping 0840 
Călătorii în lumi paralele (s, r) 
0940 Sunset Beach (s, r) 1040 
Oamenii vorbesc 1130 Tele RON 

, 1230 Teleshopping 1300 Gari- 
to (I) 14:10 Teleshopping 1445 
Garito (II) 1605 Dragoste și 
putere 1645 Oamenii vorbesc 
1725 Trăsniți în NA.T.0.1800 
Focus. Sport. Meteo 1900 Ca
mera de râs 1930 Da sau nu 
2000 Cronica cârcotașilor 2200 
Trăsniți în NA.T.0. 2230 Focus 
Plus 23:15 Da sau nu. 0000 
Călătorii în lumi paralele

06:00 Micuțul Frijolito (r) 08:00 
Trupul dorit (s, r) 09:15 De trei 
ori femeie (r) 11:00 Amazoana 
(s) 12:00 Valentina, grăsuța 
mea frumoasă (s) 14:00 
Legături de familie (s) 15:15 
Micuțul Frijolito (s) 17:20 
Rețeta de Acasă 1730 Poveștiri 
adevărate 18:25 Vremea de 
Acasă 1830 Inocență furată (s) 
20:30 Lacrimi de iubire (s) Cu: 
Adela Popescu, Dan Bordeianu, 
Nicole Gheorghiu, Lucian Viziru, 
Bebe Cotimanis 21:30 Trupul 
dorit (s) 22:30 De trei ori 
femeie. Cu Mihaela Tatu 00:00 
Poveștiri adevărate (r) 01:00 
Lacrimi de iubire (r)

NATIONAL
07:00 Programul de știri N24
0730 Dimineața cu Răzvan și
Dani 1030 Teleshopping 1130
Agenția de turism (r) 12:00
Teleshopping 1300 Ochi negri 
(r) 1400 Jurnalul de prânz 1430 
țara Iu' Papură Vouă 1500
Miezul problemei (r) 1630 Ochi 
negri (s) 1730 Naționala de bere 
1830 Jurnalul de seară 19:20
Sport Național TV 1945 țara Iu1 
Papură Vouă 2000 Lorenzo 
(dramă, SUA, 1992) 22:00

: Miezul problemei 2330 24 de 
ore Național Tv 0030 Atentatorii 
(polițist, Italia, 2001) Prima parte 
0230 Jurnal de seară (r) 0345

’ Lorenzo (dramă, SUA 1992, r)

07:00 Propagandă (magazin 
cultural) 0/25 Bună dimineața. 
Ungaria! 07:55 Mokka (maga
zin) 10H5 Sodă - joc telefonic 

. 11:05 Teleshop 1125 Salome
13:00 Joc 1400 în robia mării 
15:50 Cărările iubirii (Mex.) 
1620 Anrta (SUA) 16:55 Char
lie 17:55 FAI șaptelea cer (SUA) 
18:55 Multimilionar (quiz 
show) 1930 Știri, meteo 20H0
La bine și la rău (Ung.) 2030 
Activ (magazin) 21:10 Mega- 
star 22:10 Neveste disperate 
(corn. SUA 2004) 23:10 Congo 
(aventuri SUA 1995) 00:20 

’ Bună seara, Ungarial 01:50

B1TV
0630 Teleshoping 07:00 Viața 
dimineața 09D0 Verissimo 10H0 
Lumea cărților 10:15 Monse
niorul Ghika (d) 12:15 Calendar 
ecumenic 13:05 Euromaxx 1335 
Fan X1350 Jet Set 1430 Eurob- 
litz: Oamenii și politica 15:00 
Teleshopping 1535 Euroblitz: 
Jurnal European 16:00 Nașul (r) 
18:00 61 Vine presai 20HO 0 
plimbare pe Lună (dragoste, 
SUA 1999) Cu: Diane Lane, Vig- 
go Mortensen, Liev Schreiber, 
Anna Paquin, Tovah Feldshuh. 
22:00 Nașul. Cu Radu Moraru 
2345 Știri 0(M» O plimbare pe 
Lună (reluare) 0145 61 Vine pre
sai (reluare)

REALITATEA
06:00 Realitatea de la 06:00 
0645 Trezirea la realitate 10H0 
Realitatea de la 10:00 11.*00  
Deschide lumea W 1130 Rea
litatea bursieră 13:15 Deschide 
lumea (r) 15:15 Realitatea me
dicală 16:00 Realitatea de la 
16:00 17:15 Orașele României 
1745 Editorii Realității 1845 
Realitatea zilei 20:15100% Cu 

, Robert Turcescu (talk show)
21:00 Realitatea de la 21:00 
2145 Bani europeni/ Ro- 
mânl/Orașe/ Bani de buzunar 
22:00 Zece fix 23:00 Politica, 
frate! 2330 Știri 0000 Reall- 

: tatea de la 00:00 01:15 Reali
tatea bursieră (reluare)

063007.00 Observator - 
Deva (r)

’ 16.30-16.45 Știri locale

■

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

1030 Clubul ciudaților 
(dramă, coproducție, 
1998)

12.15 întoarcere în grădina 
secretă (aventuri, 
coproducție, 2000)

14.00 Fiicele Iul McLeod (s) 
1445 Cântece de dragoste 
1630 în căutarea Lânii de

Aur (II) (aventuri, 
SUA 2000, r)

18.15 Clubul ciudaților 
(dramă, coproducție,

f 1998, r)
20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
21.00 Necunoscuta: Uite-o, 

nu el (suspans, SUA, 
2005)

2245 Brigada de poliție (s)

ESSSQI
i

09JX) Mașini de viteză
10.00 Supraviețuire extremă 

cu Ray Mears: 
Namibia

11.00 Mistere 
12.00 Motociclete americane 
13.00 Cazinouri americana?
14.00 Lumi dispărute: ■ 

Persepolis
15.00 Mașini de viteză: 

Bentley contra Mer
cedes

16JX) Performanța: Ștința 
sportului: Formula 1

17.00 Mașini pe alese 
ISjOO Competiția 

mașinăriilor
19.00 Inginerie la superlativ 
204)0 Vânătorii de mituri
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• Reduceri de prețuri. Petrom a ieftinit de 
azi prețul benzinelor comercializate în stațiile 
proprii cu până la opt bani pe litru, dar va 
scumpi cu aceeași valoare prețul unui litru 
de Autogas (GPL). (C.P.)

• AMELAN R. Produsul, care reprezintă o 
mască de față fabricată de Ibis Systeme 
Spania a fost interzis de la utilizare. „Pro
dusul conține hidrochinonă 9%, ca urmare a 
unei neconformități de calitate. Produsul se 
retrage de la importatori, depozite și cabi
nete de cosmetică, depozite farmaceutice, 
farmacii și drogherii", precizează dr. Dan 
Magheru, director DSP Hunedoara. (IJ.)

Informații gratuite
București (I.J.) ■ Departamentul pentru 

Muncă în Străinătate (DMS) anunță că, în 
Ungaria, funcționează un serviciu public de 
informare în domeniul protecției muncii și 
al sănătății în muncă. Acesta oferă infor
mații despre totalitatea obligațiilor și drep
turilor pe care lucrătorii le au în dome
niul protecției muncii și al sănătății în 
muncă, despre normele de securitate a 
muncii, despre standardele naționale din 
domeniul protecției muncii, precum și 
informații privind examinările medicale 
necesare pentru angajare. Cei interesați pot 
obține aceste informații prin apelarea gra
tuită a telefoanelor, de luni până joi, între 
orele 08.00-16.00, și vineri, între orele 08.00- 

-k 12.00, la numărul 0036-80-204-292; pentru 
informații privind sănătatea în muncă se 
vor adresa Direcției de Sănătate Publică din 
Ungaria, la numărul de telefon: 0036-80-204- 
264, de luni până joi, între orele 07.45-16.00, 
și vineri, între orele 07.45-11.45.

Pe jos, 
■ Telescaunul care 
duce în stațiunea Straja 
este încă în revizie 
generală.

Ina Jurcone___________________
ina.jurcone0informmedia.ro

Lupeni - Aflat de mai bine 
de o lună în revizie generală 
după ce de 10 ani nu s-au 
făcut decât reparații urgente, 
telescaunul care urcă în 
Masivul Straja va fi pus în 
funcțiune abia la începerea 
sezonului de iarnă, spune 
George Resiga, șeful Salva- 
mont Lupeni. Instalația de 
transport pe cablu a fost pre
luată în vara acestui an de la
Compania Națională a Huilei. 
„De peste 10 ani nu s-a făcut 
nici o revizie generală și era 
obligatoriu să o realizăm, 
spune primarul municipiului 
Lupeni, Cornel Resmeriță. Se 
repară rolele pe care rulează 
cablul, piesele mecanice se 
înlocuiesc acolo unde este 
cazul. Toate scaunele sunt

II

Hotelul Onix rămâne nevândut

Producătorii greci au înregistrat 
pierderi de circa 100 de milioane de euro 
de la confirmarea existenței de cazuri de 
gripă aviară în Europa. (Foto: epaj

■ A doua strigare pen
tru vânzarea Hotelului 
Onix din Petroșani a 
rămas fără ecou.

Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.ro

Petroșani - Scos la mezat 
de către DGFP Hunedoara în 
centul celor peste 7.000 de 
miliarde de lei, datorii acu
mulate de CNH Petroșani, 
Hotelul Onix nu s-a vândut 
nici la a doua strigare. Onix 
a fost estimat la valoarea de 
64 miliarde de lei potrivit 
unei hotărâri judecătorești 
din 2004. Acesta a fost și

Seminar pe teme energetice
Deva (C.P.) - Agenția Ro

mână pentru Conservarea 
Energiei - Filiala Teritorială 
Deva va organiza mâine la 
Petroșani un seminar cu 
tema „Aplicarea legislației în 
domeniul Eficienței Energe
tice - ALEE”.

Participanții la eveniment 
vor fi informați cu privire la 
responsabilitățile care le 
revin în domeniul eficienței 
energetice, tehnologii și 
metode de reducere a con
sumurilor energetice, posi
bilitățile de finanțare a pro
iectelor de eficiență ener
getică și de promovare a re
surselor regenerabile la ni
velul comunităților locale, a

Cinstii valutai BNRJ
1 dolar 3,0477 lei

1 euro 3,6594 lei

1 liră 5,3934 lei

100 forinți 1,4598 lei

6. AZOMUREȘ 0,2850 +1,06

ij j > 4 * a 4 j j j 4 J 4 J J

1.

Societatea Preț
închidere (lei.

SNP PETROM 0,4040

Variație 
<acțX%) 

0
2. S1F1 BANAT-CRIȘANA 1,7700 -4,32
3. TIV 1,1400
4. BRD 12,8000 -0,78
5. IMPACT 0,4200 -0,94

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

7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,9300 -0,53
8. ROMPETROL 0,1120 0

RAFINARE (RRO
9. HABER 0,3410 0
10. BCCARPATICA 0,5500 0
11. DECEBAL 0,0099 +1,02

Licitații
Deva (C.P.) - Organele de 

executare silită din cadrul 
DGFP Hunedoara au organi
zat în perioada august - sep
tembrie un număr de 58 de 
licitații prin care s-au scos la 
vânzare bunuri mobile și 
imobile în valoare de 271 mili
arde lei vechi aparținând 
agenților economici rău-plat- 
nici. Măsura vizează comba
terea evaziunii fiscale și 
creșterea gradului de colec
tare a creanțelor bugetare, 
„în luna august s-a finalizat 
și acțiunea de valorificare a 
47 bunuri imobile care au 
aparținut CNH Petroșani prin 
trecerea în proprietatea pu
blică a statului pentru obli
gații de 199 miliarde lei 
vechi”, a declarat Lucian He- 
iuș, director executiv al 
DGFP Hunedoara.

spre Stațiunea Straja

Salvamontiștii din Lupeni asigură grupurilor transport până în stațiune (Foto: Traian Mânu)!

coborâte de pe cablu și se 
înlocuiesc sau se recondi
ționează”.

Lucrările de reparații de 
până acum ale telescaunului 
au costat CL Lupeni 4,7 mi
liarde de lei vechi. Moder
nizarea instalației se poate 

prețul de pornire a licitației 
din 10 octombrie, când nu s- 
a înghesuit nimeni să-l achizi
ționeze. Legea spune că o a 
doua licitație va avea un preț 
de pornire cu 25% mai mic 
decât prima, astfel că în urmă 

declarat Dan loan, coordona
tor ARCE-FT Deva.

Evenimentul este organizat 
în colaborare cu Universi
tatea Petroșani, la el fiind 
invitați să participe reprezen
tanți ai autorităților locale, 
județene și ai agenților eco
nomici din zonă. în cadrul 
seminarului, responsabili din 
cadrul termocentralei Paro- 
șeni vor prezenta modul în 
care reabilitarea grupului 
numărul 4 al termocentralei 
a permis creșterea eficienței 
energetice.

Seminarul se va desfășura 
în sala de ședințe a CNH 
Petroșani cu începere de la 
ora 10. 

I

FII INSPIRAT, ALEGE

carreagalbena.ro

primul anuar 
DE AFACERI DIN ROMÂNIA

CARTEA GALBENĂ .
2006

Suna acum la tel: 0254/71 2.255: 0788/639.21 6: 
0788/633.861 : 0788/633.862

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

ridica la sume uriașe, imposi- 
imposibil de făcut fără apor
tul Consiliului Județean 
Hunedoara. Până la termi
narea reviziei generale, a mai 
rămas o singură cale de 
acces: pe drumul de munte. 
Aparținând Drumurilor Jude

cu două zile licitația a pornit 
de la 48 mid. lei. Următoarea 
licitație, și ultima, va avea loc 
peste două săptămâni, prețul 
de pornire fiind de 32 de mil
iarde de lei, adică 50% din 
valoarea inițială.

Arii protejate în județ
Deva (C.P.) - în județul 

Hunedoara există aproxi
mativ 200.000 ha de teren 
aflate în arii protejate unde 
vânătoarea este interzisă. 
Interdicția este valabilă în 
Parcul Național Retezat, 
Parcul Natural Grădiștea 
Muncelului și Geoparcul 
Dinozaurilor Hațeg. „Anul 
acesta nu am depistat per
soane care să practice vână
toarea în aceste spații, spre 
deosebire de anul 2004 când 
au fost identificate două 
cazuri. Aceste fapte sunt 
conside rate infracțiuni și 

țene, acesta a fost închis cir
culației și singurii care au!
făcut menținerea lui în stare, 
de funcționare au fost cei din! 
primărie. „în sezonul de, 
iarnă, putem crea 3.000 de.
locuri de muncă”, a mai spus 
Resmeriță.

Munca la negru
Brad (I.J.) - ITM Hune

doara a efectuat în urmă 
cu câteva zile un control 
blitz în zona Brad unde 
au fost controlați șapte 
agenți economici. „S-au 
depistat trei cazuri de 
muncă fără forme legale, 
pentru care s-au aplicat 
amenzi contravenționale 
în valoare de 4500 RON. 
în domeniul securității și 
sănătății în muncă s-a 
aplicat o singură amendă 
în valoare de 2500 RON”, 
precizează Iacob Horea 
Rațiu, inspector-șef ITM 
Hunedoara.

se sancționează fie cu 
amendă de la 50 la 100 de 
milioane de lei vechi, fie cu 
închisoare de la 1 la 2 ani”, 
a declarat Grigore Runcan, 
inspector de vânătoare. In
terdicția creează probleme 
oamenilor din zonă, neplă
ceri care s-ar rezolva dacă 
legea ar permite o deroga
re în cazul mistreților, deoa- ș 
rece aceștia distrug cui- ' 
turile agricole, iar plânge
rile celor afectați sunt mul
te. Pe raza județului există 
un număr de 70 de fonduri 
de vânătoare.

DC/"< Ak«X

ina.jurcone0informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
carreagalbena.ro
mailto:unusolitaire@comser.ro
mailto:unusolitaire@yahoo.com
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• Furturi. Un tânăr de 20 de ani, din Baru, 
a fost prins de polițiști după ce a comis cinci 
furturi pe raza comunelor Pui și Baru. Preju
diciul cauzat a fost de 9.800 RON, din care 
a fost recuperat 50 la sută. Tânărul este 
cercetat în stare de libertate. (M.T.)

• Amenzi. în ultimele 48 de ore, polițiștii 
hunedoreni au aplicat 140 de amenzi la le
gea circulației, din care 21 la regimul de 
viteză și au ridicat în vederea suspendării 7 
permise de conducere. Valoarea amenzilor 
aplicate a fost de 26.510 RON. (M.T.)

Se încalcă 
autonomia 
locală?

i

• Prostituție. Două tinere de 29 și 17 ani, 
din Deva, au fost prinse de polițiști pe DN7 
și sancționate contravențional, conform legii 
numărul 61/91, pentru prostituție. Valoarea 
amenzilor a fost de 500 de RON. (M.T.)

Rilu, rilu, 
crocodilii

Tiberiu Stroia
tiberlu.stroia@lnformmedla.ro

Pe vremea tătucului Iliescu, mare șef 
peste anticorupți s-a nimerit a fi 
Blănculescu. Ăsta s-a făcut remarcat prin 

' două șmecherii: a speriat țăranii prin piețe și 
a dat publicității portretul marelui corupt. 
Care, după cum explica Blănculescu, ar fi o 
persoană de vârstă medie, îmbrăcată la patru 

i ace, vorbește elevat, o vrăjește pe tanti Româ- 
' nia după care o găurește artistic la buget. Ca

racterizare în urma căreia s-au amuzat mulți 
j dintre aleșii neamului când se salutau pe cori- 

doarelele Puterii. Și cam atât.

Odată cu venirea la putere a Alianței 
D.A, marii corupți au fost denumiți 
! simbolic rechini. Asta, probabil, și datorită 

1 profesiei șefului statului. Și, bineînțeles că, 
i după nouă luni de guvernare, românul de 

rând n-a văzut cum arată un astfel de rechin.
- E adevărat că Daniel Morar, actualul șef peste 

anticorupți, a spus că treaba e gata prin febru- 
I arie. Dar n-a precizat dacă e vorba de treaba 

mică sau treaba mare. Și ca să înțelegeți de 
!i ce e așa de greu de prins un mare corupt

| aflați că acesta nu mai e rechin. Cel puțin așa 
1 ne sugerează ambasadorul Marii Britanii la 

• București. Potrivit acestuia, marele corupt 
i român este acum un crocodil gras și șmecher, 
H obișnuit să mănânce bine.
i în aceste condiții, povestea marilor corupți 
I din România tinde să devină mai mult decât 

ceea ce-a fost. Un fel de rilu, rilu, crocodilu' 
în care nu există nume. Și asta pentru că toți 
se bălăcesc în aceleași ape tulburi. Grași și 
șmecheri.

■ Blaga consideră că 
este necesară modifi
carea Legii Administra
ției Publice Locale.

Daniel I. Iancu________________
daniel.iancu@informmeclia.ro

Orăștie - Primarul muni
cipiului Orăștie, Iosif Blaga, 
a participat recent la o întâl
nire ce a avut drept scop con
sultarea între reprezentanții 
diferitelor instituții pe mar
ginea proiectelor de lege 
privind reforma în adminis
trația publică locală. „Nu știu 
exact pe ce criterii am fost 
solicitat să particip la respec
tiva întâlnire. Printre alții au 
fost prezenți aproximativ 30 
de primari, subiectul dis
cuțiilor fiind legat de defi
ciențele legislației în dome
niu, la care se adaugă lipsa 
coerenței și a corelării între

diferitele acte normative. 
Atribuțiile diferiților actori 
implicați sunt multe, în 
situații insuficient delimitate, 
rezultând suprapuneri sau 
chiar încălcări ale autonomiei 
locale”, a spus Iosif Blaga.Prevederi

Noul proiect al legii 
încearcă să creeze mecanis
mele necesare pentru dez
voltarea unităților adminis- 
trativ-teritoriale, fiind prevă
zute măsuri pentru sporirea 
autonomiei. în același timp se 
urmărește și responsabi- 
lizarea aleșilor locali în pro
cesul de administrare a comu
nităților pe care le conduc. 
Printre modificările care se 
propun se numără și modifi
carea mecanismului de nu
mire, sancționare și demitere 
a secretarilor de primării sau 
înființarea funcției de „city 
manager”.

C.J Hunedoara a aprobat asocierea cu Consiliile Locale 
din Petroșani, Lupeni, Vulcan Aninoasa. Petiila și Uri- 
cani, în vederea realizării în Valea Jiului a unui sis
tem integrat de management al deșeurilor. în același 
timp, Ministerul Mediului a solicitat UE finanțarea asis
tenței tehnice pentru pregătirea documentației pentru 
25 de proiecte în domeniul managementului deșeurilor.

(Foto: Traian Mânu)

; SMURD Târgu Mureș Colaborează, în 
. zona municipiului Orăștie, cu Asociația
- „Samaritenil Orăștiei”, care a primit 

recent, din partea Asociației „Aroeiter
. Samariter Bund” din Germania, o ambu-
- lanță dotată- cu aparatura necesară in cazul 
• unor intervenții de urgență. (Foto: t. Mânu)

r
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i..................................................... .
, Prefectura Județului Hunedoara:

Dezsi Attila, secretar general începând cu ora 10.00

£

’ Consiliul Județean Hunedoara:
■ Mircea Moloț, președinte_________________ 09.00-12.00

> IPJ Hunedoara:
Comisar-șef de poliție Alexandru Drăghici Roșioru,
șeful IPJ 12.00-14 00

; Inspectoratul de Jandarmi Județean:
i Lt. colonel Robert lulia Viță, șef stat major 10.00-14.00

Primăria Municipiului Deva:
, Mircia Muntean, primar 09.00-12.00

Nu știu cât este de 
eficientă, iar gus

toasă cred că este 
doar pe jumătate. 
Copilul meu spune că 
laptele este foarte 
bun și, într-adevăr, 
niciodată nu s-a 
întâmplat să-l aducă 
acasă. Dar cornul este 
prea tare și nu-i 
place!
Mihaela Boldura, 
Subinginer, Deva

Laptele este destul 
de acru și cornul 

este tare. Cel puțin 
aceasta este motivația 
nepoatei mele atunci 
când nu le consumă 
și le aduce acasă. 
Nu cred că putem 
generaliza; depinde 
de cât de mofturos 
este copilul.

Elisabeta E., 
Deva

Se rejudecă procesul
Deva (C.P.) - Curtea de Apel 

București a hotărât recent 
rejudecarea procesului dintre 
societatea Calor Deva ■ furni
zorul local de agent termic - 
și Agenția Națională de Regle
mentare în Domeniul Ener
giei. „Repunerea cauzei pe 
rolul instanței este o decizie 
destul de rar întâlnită. Acest 
lucru înseamnă că... vom lua 
procesul de la capăt”, a de
clarat loan Cristea, directorul 
Calor. Societatea deveană a 
dat în judecată ANRE pentru 
că a considerat că prețul 
aprobat pentru producerea 
gigacalorie i la Termocentrala 
Mintia este unul incorect. 
Dacă decizia justiției va fi

Da. Bineînțeles că 
există zile când 

fetița mea aduce acasă 
cornul sau laptele, dar 
asta doar pentru că s- 
a mulțumit să 
mănânce ceea ce i-am 
pus la pachet. Simt 
familii pe care laptele 
și cornul le scutește 
de cheltuieli supli
mentare.
Carmen Jandrea, 
Administrator, Deva

favorabilă Calor, se va trece 
la recalcularea sumelor dato
rate pentru agentul termic 
furnizat municipiului Deva 
din anul 2002 până în prezent. 
De asemenea, se vor recalcu
la subvențiile achitate cât și 
facturile instituțiilor bugetare 
(unități de învățământ, spi
tale) din municipiu, apreciază 
directorul loan Cristea.

Directorul Calor, loan Cristea

Acțiunea „Badea Cârțan"
Mărtinești (D.I.) - Redac

torii din cadrul Studioului 
Regional Radio Tjmișoara au 
donat, la sfârșitul săptămânii 
trecute, peste 200 de cărți, din 
diferite domenii, Școlii Ge
nerale din Mărtinești. Dona
ția a avut loc în cadrul Ac
țiunii „Badea Cârțan”, iniția
tă în ianuarie 2000 de Radio 
Timișoara în colaborare cu 
Centrul de Asistență Rurală 
Timiș și Clubul Femeilor 
Creștin-Democrate din Timi

șoara. Scopul acțiunii este 
colectarea de cărți de la per
soane și edituri, pentru a fi 
donate unor biblioteci de școli 
generale din mediul rural. 
Până în prezent au fost 
strânse și donate peste 39.000 
de volume unor școli din 
județele Arad, Caraș-Severin, 
Hunedoara și Timiș, precum 
și unor școli cu predare în 
limba română din Banatul 
Sârbesc, Ungaria, Austria și 
Basarabia.

Da. Niciodată 
copilul meu nu s-a 

plâns de calitatea 
laptelui și a cornului: 
laptele este tot timpul 
proaspăt și cornul la 
fel. Sunt zile când le 
aduce acasă, dar 
chiar și atunci 
nu rămân 
neconsumate.

Elena Dreja, 
CASNică, Deva

...

dată că nu-i place cor
nul și laptele sau 
brânza topită pe care 
le primește la 
grădiniță. Doar 
atunci când nu se 
mai opresc din joacă 
aduce totul acasă, 
dar nu pentru că nu 
ar fi bune.
Magda Crișan, 
CASNică, Deva

Concurs puzzle în 
Cuvântul liber

Caută și decupează cele 6 piese puzzle, apărute în Cuvântul Liber, în perioa
da 29 octombrie - 5 noiembrie

Lipește piesele puzzle pe o coală de hârtie, 
indicând numele, adresa, vârsta, numărul de tele
fon și răspunsul la întrebarea: „Sunteți abonat la 
Cuvântul Liber?" Trimite plicul prin poștă la O P. 
1 C.P. 3 Deva, depune-l în cutiile speciale Cuvân
tul Liber sau la sediul redacției din Deva, Str. 22 
Decembrie nr. 37 A, până în data de 16 noiem
brie (data poștei). Participă și tul

Regulament:
Trimiterea talonului completat înseamnă 

acceptarea condițiilor de participare la concurs. 
Premiile nu sunt transmisibile. La acest concurs 

nu pot participa angajații SC Inform Media SRL 
și nici rudele acestora de gradele I și II.

Extragerea va avea loc, la sediul redacției, în data de 18 noiembrie.
Numele câștigătorului va fi publicat, în paginile ziarului, în data 

de 19 noiembrie.

JURNAL cuvÂm

mailto:tiberlu.stroia@lnformmedla.ro
mailto:daniel.iancu@informmeclia.ro


cuvÂm „Suntem foarte limitați"
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• Suspendare. Pentru proteste și injurii 
adresate arbitrului, jucătorul Ovidiu Oprea de 
la Victoria Călan a fost suspendat patru 
etape și amendat. Aceste acte de indisciplină 
s-au petrecut la meciul dintre Victoria Călan 
și Minerul Aninoasa, din cadrul Diviziei D la 
fotbal. (V.N.)

• Bani mai mulți. Consiliul local Vulcan a 
hotărât suplimentarea cu 45.000 de lei noi a 
fondurilor alocate anul acesta Asociației 
„Clubul Sportiv Vulcan". Suma solicitată de 
către C.S. Vulcan va fi repartizată astfel: 
30000 de lei noi pentru achitarea datoriilor 
către bugetul de stat și 15000 de lei noi 
pentru secția de fotbal. (V.N.)

La mâna doctorilor
Petroșani (V.N.) - Se pare că accidentarea 

portarului de la Jiul Petroșani, Cătălin 
Mulțescu, în partida cu Dinamo, este destul 
de serioasă. Jucătorului i s-a pus o atelă 
gipsată, iar la București a fost diagnosticat 
cu întindere de tendon. „Până nu îl văd per
sonal și nu-și va face câteva investigații 
serioase, aici, la Petroșani, nu mă pot pro
nunța, dar întindere la tendon nu are”, a 

) declarat doctorul echipei din Vale, Claudiu 
" Valas. Acesta nu a ascuns varianta ca 

Mulțescu să poată evolua duminică, în par
tida de pe teren propriu cu Poli Iași. De 
asemenea, medicul Jiului mai spune că 
săptămâna aceasta își vor relua antrena
mentele Claudiu Drăgan și Mihai Perenyi, 
care au avut un repaus de o săptămână.

■ Antrenorul Corvinului 
susține că se va face tot 
posibilul pentru a scăpa 
de ultimul loc.

Valentin Neagu 
valentin.neagu@infcrmmedia.ro

Hunedoara - Categoric, nici 
conducerea clubului, nici 
antrenorul loan Petcu nu se 
așteptau ca în acest sezon 
Corvinul Hunedoara 2005 să 
parcurgă un așa slab început 
de campionat și să se mențină 
de o bună bucată de vreme pe 
ultimul loc în clasamentul 
Diviziei B3 la Fotbal.

Mai exact, este vorba de 
faptul că în 10 etape, hune- 
dorenii au câștigat un meci, 
au făcut trei egaluri și au 
pierdut șase. Au marcat 10 
goluri, au primit aproape 
dublu (19) și au adunat doar 
șase puncte.

Solicitat să comenteze acest 
lucru, Petcu a criticat în 
primul rând apărarea echipei,

Corvinul - o echipă care nu reușește să "urce" în clasament

care primește meci de meci 
foarte ușor goluri: Mai ales pe 
Iova. „Sunt meciuri în care 
stabilim un lucru înainte de 
a intra pe teren, dar facem 
exact invers. Este nevoie să 
facem schimbări în lot, dar 
suntem foarte limitați în 
această direcție. Am pus ochii 
pe 3-4 jucători din afara

județului și sperăm să-i 
putem aduce aici” - a mai 
spus tehnicianul Corvinului.Prea puțin în atac

Petcu a mai subliniat că, 
deși Pepenar marchează 
aproape în fiecare partidă, 
echipa contează prea puțin în 
atac. Se câștigă greu câte un

(Foto: Traian Mânu)

punct în deplasare, dar se 
pierd extrem de ușor câte 3 
puncte pe teren propriu. Or, 
nu este deloc normal aseme
nea lucru. Jucătorii trebuie să 
fie conștienți că trebuie să 
depășească resemnareâL în 
care au căzut și să faagtot 
ceea ce este posibil pefrețu' a 
scăpa de coada clasamentului.

„Promisiunea trebuie respectată"

Mulțescu ar putea juca duminică cu Poli lași

Seria Valea Streiului_______________________________
Rezultatele etapei a Vl-a, 30 octombrie: Unirea General 
Berthelot - AS Boșorod 7-0: Cerna Toplița - Streiul Baru 
Mare 2-4; Gloria Bretea Română - Minerul Teliuc 1-1; 
Sîntămăria Orlea - Știința lancu de Hunedoara 2-5; Viitorul 
Păclișa - Cerna Lunca Cernii 5-0.

■ Jucătorii Jiului 
așteaptă ca Becali să-și 
respecte promisiunea de 
a le da 30.000 de euro.

Valentin Neagu ___________
valentin.neagu@informmedia.ro

Petroșani - Patronul FC 
Steaua, Gigi Becali, a lăsat să 
se înțeleagă că a răsplătit 
financiar Jiul Petroșani pen
tru remiza obținută în parti
da cu Dinamo, scor 1-1. 
„Egalul ăsta m-a costat 
30.000”, a spus Becali, -atunci 
când a fost întrebat dacă 
înfrângerea suferită de Stea
ua în fața Gloriei Bistrița, 
scor 0-1, pe teren propriu, 
este cu atât mai dureroasă, cu 
cât rivalii din Ștefan cel Mare 
au remizat cu Jiul. Președin
tele Jiului, Ilie Bălănescu, a 
declarat că nu știe nimic de 
intenția patronului din 
Ghencea.

„Eu nu știu nimic de așa 
ceva. Cu mine Becali nu a

Alin Simota și tonuț Chtri1* așteaptă 30.600 de euro (Foto: t Mânu)

vorbit nimic. Nu știu cu Cine 
a discutat și ce a discutat, dar 
nu vă pot confirma cele spuse 
de Becali”.Să ne dea banii

Pe de altă parte, jucătorii 
Jiului spun că au luat și ei 
cunoștință de intenția pa
tronului Becali de a-i premia. 
„Păi dacă așa a zis, atunci 
așteptăm să ne dea banii.

Promisiunea e promisiune și 
trebuie respectată, chiar dacă 
nu ne-a spus nouă personal”, 
a declarat Adi Drida. Se pare 
că și patronul jiuliștilor a pus 
la bătaie o primă frumușică 
de 1.500 de dolari în cazul în 
care „minerii” ar fi câștigat 
la București. Pentru rezulta
tul de egalitate fotbaliștii 
petroșăneni ar putea încasa 
totuși 1.000 de dolari.

Campionatul 
de șah

Petroșani V.N.) - Este 
în plină desfășurare cea 
de-a patra ediție a cam
pionatului de șah al Văii 
Jiului. Cel mai tânăr par
ticipant la acest concurs 
este Daria Visănescu, de 
nouă ani. Gheorghe Scur- 
han, organizator dar și 
participant la acest tur
neu, declară că: „Aici au 
venit doar cei mai buni 
șahiști ai Văii. Amatorii 
nu au avut curaj să se 
prezinte. Participă nume 
mari precum Schmida 
Iosif, Crețu Constantin - 
care a câștigat anul tre
cut, Manat Laurian, ș.a.”. 
Gheorghe Scurhan este 
de părere că acest turneu 
reprezintă o pregătire 
pentru Daria, care anul 
viitor va participa la 
campionatul național, iar 
pentru restul este vorba 
de orgoliu.

Etapa a Vll-a, 6 noiembrie: Cerna Lunca Cernii - Unirea 
General Berthelot; Știința lancu de Hunedoara - Viitorul 
Păclișa; Minerul Teliuc - Sîntămăria Orlea; Streiul Baru Mare

Clasamentul
1. Știința lancu HD. 6 4 1 1 18-6 13
2. Gloria Bretea 6 4 1 1 13-8 13
3. Unirea Berthelot 6 4 0 2 18-8 12
4. Sîntămăria Orlea 6 4 0 2 20-13 12
5. Streiul Baru Mare 6 3 1 2 14-7 10
6. Viitorul Păclișa 6 3 1 2 18-7 10
7. Minerul Teliuc 6 2 3 1 12-9 9
8. Cerna L. Cernii 6 1 1 4 9-20 4
9. Cerna Toplița 6 0 2 4 8-17 2
10. AS Boșorod 6 0 0 6 5-30 0

- Gloria Bretea Română; AS Boșorod - Cerna Toplița.

FOTBAL / CAMPIONATUL JUDEȚEAN

Seria Valea Mureșului_______ __________
Rezultatele etapei a Vl-a, 30 octombrie: Victoria Brad - Streiul Simeria Veche 
0-1; Casino Ilia ■ Guler Deva 5-1; Olimpia Ribița - Moții Buceș 3-2; Victo
ria Dobra - Zarandul Crișcior 1-3; Aqrocompany Băcia a stat.
Clasamentul
1. Aqrocompany 5 5 0 0 15-4 15
2. Olimpia Ribița 5 3 1 1 10-6 10
3. Zarandul 6 3 1 2 9-6 10
4. Casino Ilia 5 2 3 0 10-5 9
5. Motr Buceș 6 2 1 3 11-11 7
6. Streiul Simeria V. 5 2 1 2 6-12 7
7. Guler Deva 5 2 0 3 11-14 6
8. Victoria Brad 6 1 0 5 7-12 3
9. Victoria Doura S 0 1 4 7-16 1
Etapa a Vll-a, 6 noiemune: Moții Buceș - Victoria Dobra; Guler Deva - Olimpia
Ribița; Streiul Simeria - Casino Ilia; Agrocompany Băcia - Vietoria Brad; Zaran-
dul Crișcior stă.

53% ReducerePreț/ziar pentru abonament lunar
27 bani (2.688 lei vechi)

4T
<r-

Preț/ziar pentru abonament anual
bani (2.240 lei vechi)GRATUIT, în fiecare vineri primești

JURNAL cel mai complet supliment de televiziune.
Reducerea de 53% este valabilă la abonamentul de luni 
până sâmbătă față de prețul zilnic al ziarului.

rr

RECLAMA)

Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

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

Abonamente
1 lună 
3 luni
6 luni
12 luni

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

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada

Numele

Localitatea

Telefon (opțional)

mailto:valentin.neagu@infcrmmedia.ro
mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
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• Hagi critică. Gheorghe Hagi (în foto) a 
afirmat că președintele FRF, Mircea Sandu, a 

câștigat mult în ochii 
lumii atunci când a 
anunțat că nu mai can
didează la șefia 
federației. „El a pierdut 
însă și mai mult atunci 
când a spus că va candi
da din nou", a spus fos
tul mare fotbalist. (MF)

Kimi Raikko
nen a fost
operat

Helsinki (MF) - Pilo
tul finlandez al echipei 
de Formula 1 McLaren- 
Mercedes, Kimi Raikko
nen, a fost operat la 
genunchiul stâng și nu 
va putea să se antreneze 
timp de o lună. Raikko
nen, care a terminat al 
doilea în clasamentul
general al piloților în 
sezonul 2005, după spa
niolul Fernando Alonso
(Renault), va fi nevoit să 
se folosească de cârje 
pentru câteva 
zile. Pilotul 
finlandez va «■J 
putea reveni la f
antrenamen- ’ J - ’■ 
te după o . , 
rană de pa- uză. * ViS **

l Ui

b 10 /I 
Diego Maradona 
(Foto: FAN)

Maradona 
la jubileu 
Dortmund (MF) - 
Argentinianul Diego 
Armando Maradona 
va participa la 13 
noiembrie, la Dort
mund, la meciul 
jubileu al fostului 
internațional brazilian 
Julio Cesar. Marado
na, în vârstă de 44 
de ani, va juca în 
echipa prietenilor lui 
Julio Cesar, fost jucă
tor la Borussia Dort
mund, care va întâlni 
formația germană.

lui de organizare al Campi
onatului Mondial din Ger
mania 2006, Franz Becken
bauer, a fost primt Ia Kiev 
de președintele Federației de 
Fotbal din Ucraina, Alexan- 
dr Surkis. Franz Betfken-/ 
bauer vizitează toate țările 
calificate la Cupa Mondială 
din 2006. Cu prilejul vizitei 
in Ucraina, el s-a întâlnit cu 

adversar celebru din
perioada în care juca la Bay
ern Munchen, Cleg Blohm, 

la Dinamo Kiev. Din 
Beckenbauer nu va 

România. (G.N.) 
(Foto: EPA)

Naționala nu mai
A

merge in Iran

Chivu stă două etape
- Roma (MF) - Fundașul Cristian Chivu a 
fost suspendat două etape, după eliminarea 
din meciul cu Ascoli, câștigat de Roma cu 

scorul de 2-1, în etapa a X-a 
din Serie A. în urma deciziei 
Comisiei de Disciplină, Chivu 
va rata partida cu Messina și 
Juventus Torino, contând 
pentru etapele a Xl-a și a XII- 
a. De asemenea, Adrian Muțu 
riscă să fie suspendat, după

Cristian Chivu ce a fost implicat într-o alter- 
(Foto: fan) cație la partida AC Milan - 

Juventus, scor 3-1. Comisia de Disciplină s-a 
autosesizat în privința a cinci jucători care 
au avut un comportament neregulamentar 
în etapa a X-a, urmând să ia o decizie în 
cazul acestora în funcție de imaginile fil
mate la partidele respective. Printre cei 
cinci fotbaliști se numără Mutu, coechi
pierii săi Pavel Nedved și Lilian Thuram, 
precum și Filippo Inzaghi (AC Milan).

îl atacă pe Wenger
Londra (MF) - Antrenorul echipei Chel

sea, Jose Mourinho, l-a criticat pe tehni
cianul formației Arsenal, Arsene Wenger, 
despre care a spus că, probabil, îi vrea pos
tul. „Nu știu ce se întâmplă cu el, dar cred 
că este îndrăgostit de Chelsea. Ne iubește ”, 
a spus Mourinho. „El vorbește și vorbește 
tot timpul. Dar niciodată despre Arsenal, 
întotdeauna despre Chelsea. Din când în 
când trebuie să mai vorbești despre adver
sare. Trebuie să încerci să le trimiți un 
mesaj, dar atunci când o faci tot timpul, în 
aceeași direcție, pare să fie o boală”, a pre
cizat Mourinho.

Jose Mourinho (Foto: EPA)

■ Federația a decis ca 
reprezentativa României 
să nu mai participe la 
Trofeul LG Cup.

București (MF) - FRF a 
comunicat oficial că reprezen
tativa României nu va mai 
participa la turneul LG Cup 
de la Teheran (11-13 noiem
brie), la care au mai fost invi
tate naționalele Iranului, sta
tului Togo și Paraguayului. 
„Având în vedere că, după

încheierea preliminariilor de 
calificare la CM 2006, în ca
lendarul internațional nu 
erau prevăzute meciuri ami
cale pentru echipa națională, 
datele oficiale pentru jocurile 
de baraj fiind stabilite de 
FIFA pe 12 și 16 noiembrie, 
FRF a fost obligată să caute 
soluții pentru menținerea 
acesteia în activitate. Au fost 
depistate, ca posibilități, par
ticiparea la turneul LG Cup 
din Iran, respectiv jocuri dis
putate în România sau la dis

tanțe mai scurte, cu potențiali 
adversari cu care suntem în 
contact: Cote d'Ivoire, Ar
gentina, ambele calificate la 
CM 2006, Danemarca, Grecia 
sau Ungaria”, se arată în 
comunicat. FRF precizează că 
în luarea deciziei de renun
țare a ținut cont, printre al
tele, de participarea echipelor 
românești în Cupa UEFA, de 
solicitările acestora privind 
menajarea jucătorilor lor sus
ceptibili de a fi selecționați. 
„Pentru evitarea eforturilor

de deplasare, FRF a optat pen
tru disputarea de jocuri în 
România sau în țări mai 
apropiate geografic”, se arată 
în încheierea comunicatului.

Comunicatul FRF nu facă 
nici o referire la un eventual 
răspuns oficial al MAE cu pri
vire la turneul naționalei 1 
Iran. Aproape sigur, echipa 
României va întâlni la 12 no
iembrie naționala Coastei de 
Fildeș, partida urmând să 
aibă ,loc în Franța, la Le 
Mans.

Sansfionat Fun
dașul echipei Dinamo și 
al naționalei, Gabriel j 
Tamaș va fi amendat cu 
suma de 1.000 euro de 
către conducerea clubu- I 
lu! său, pentru altercația : 

j pe care a avut-o cu un | 
suporter stelist într-o dis- : 
cotecă din Brașov. (MF)

(Foto: FAN) |

„Steaua e cea mai bună echipă"
doriei crede că steliștii
alcătuiesc cea mai bună 
formație din Grupa C.

Genova (MF) - Tehnicianul 
echipei Sampdoria, Walter 
Novellino, consideră că Ste
aua este cea mai bună echipă 
din Grupa C a Cupei UEFA, 
dar că ar trebui să se teamă 
de formația italiană, pe care 
o va întâlni joi, pe stadionul 
Luigi Ferraris. „Steaua este 
cea mai bună echipă din gru
pa noastră, dar ar trebui să 
se teamă de noi, deoarece tre
cem printr-un moment fast. 
Cunosc echipa Steaua, am 
văzut-o pe casete video”, a 
spus Novellino. Antrenorul 
italian a afirmat că Steaua 
dispune de jucători valoroși. 
„Au multe individualități, 
spre exemplu numărul 10, 
Dică, apoi cei doi mijlocași 
laterali, Nicoliță și Boștină. 
Știu că au pierdut acasă cu 
Gloria Bistrița, dar vom avea

Rapidul se vrea „Intercity"
■ Giuleștenii sunt 
foarte optimiști înaintea 
partidei cu echipa lui 
Boloni, Rennes.

București (MF) - Jucătorii 
rapidiști și-au recăpătat opti
mismul după seria celor șase 
partide consecutive fără 
înfrângere. „După ultimele 
meciuri, am devenit Interci
ty, nu mai suntem Rapid. Nu 
mai oprim decât în gările 
principale, adică în pri-mă- 
vara europeană”, a declarat 
fundașul Marius Constantin.

Rapidul va juca mâine 
primul său meci din grupele 
cupei UEFA, urmând să întâl
nească pe teren propriu 
echipa pregătită de Ladislau 
Boloni, Rennes. Formația 
franceză se confruntă cu mari 
probleme de Iot, antrenorul

Ladislau Boloni (Foto fan)

viciile a șapte jucători, dintre 
care patru titulari: Isaksson, 
Kallstrom, Hadji și Jeun- 
echamps. Ladislau Boloni se 
teme de posibilele scandări 
rasiste ale suporterilor rapi
diști.

El a făcut un apel la adresa 
acestora, solicitându-le să nu

Novellino se teme de stelistul Nicolae Dică (Foto fan;

un meci greu joi”, a comentat 
Novellino.

Walter Novellino a men
ționat că meciul cu Steaua 
este foarte important pentru 
formația sa. „Românii ne pot 
crea probleme, ținând cont de 
experiența lor internațională, 
pe care noi nu o avem. Ne 
confruntăm cu probleme când 
jucăm din trei în trei zile, 
este un lucru nou pentru noi, 
ne modifică metodele de

antrenament, dar trebuie să 
ne adaptăm cât mai repede 
posibil”, a adăugat antrenorul 
echipei Sampdoria. Novellino 
a declarat că el și jucătorii săi 
sunt concentrați pentru a- 
ceastă partidă. „Mai am timp 
la dispoziție să mă gândesc ce 
formulă de echipă voi folosi. 
Cred ca Sala este recuperabil 
și sper să am vești bune și în 
privința lui Falcone”, a spus 
Novellino.

Revine Claudiu Niculescu
H Atacantul dinamo- 
vist va fi bun de joc 
pentru meciul din 
Cupa UEFA cu Levski.

Sofia (MF) - Dinamo își 
strânge rândurile pentru 
partida de mâine din gru
pele Cupei UEFA, unde va 
întâlni în deplasare for
mația Levski Sofia. „Câinii 
roșii” sunt convinși că 
meciul cu bulgarii repre
zintă ultima șansă pentru 
posibilitatea de a se califi
ca în primăvara europea
nă. Totodată, partida cu 
Levski ar constitui un fo
arte bun prilej de reabi
litare după rezultatele 
slabe din ultima perioadă. 
Dinamo va beneficia în me
ciul de joi de aportul 
jucătorilor Florentin Petre

și Claudiu Niculescu, care 
au absentat la ultimele par
tide ale echipei lor. Petre 
va fi titular, în timp ce 
Clau-gol ar putea intra tot 
din primul minut, sau pe 
parcurs.
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Felicitări (67)

• Cu ocazia zilei de naștere a scumpului meu 
nepot Corado Ciprian Cîrstoiu îi doresc multă 
sănătate, fericire, succes 1a școală și „La mulți 
ani”. Amalia
• Scumpului nostru nepot Corado Ciprian 
Cîrstoiu, cu ocazia aniversării zilei de naștere îi 
dorim multă sănătate, fericire, noroc,împlinirea 
tuturor dorințelor și „La mulți ani”. Familia 
Cârstoiu

Vând ap. 1 cameră (01)
‘ • vând cameră de cămin, zona Dacia, Deva, preț

19.000 ron, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 
VÎ

v ««cameră de cămin, p-ța Obor ■ Hunedoara, ușă 
metalică, apometre, zugrăvită, izolată, preț 
14.000 RON, neg., tel. 718833, 0720/542223. 
(Partener-Hunedoara)

Vând ap. 2 camere (03)

• decomandate, Deva, zonă ultracentrală 
(ACR), etaj 1, centrală termică, gresie, fa
ianță, preț 150.000 ron, negociabil. Tel. 
0745/602989.

• decomandate, etaj intermediar, centrală 
termică, termopan, zona piață, preț 105.000 fon, 
negociabil. Tel. 0745/888619,227661.
• Deva, zona piața centrală, ușă metalică, 
parchet lamelar, termopan peste tot, sanitare, 
gresie, faianță toate noi, centrală termică, 
balcon, etaj 2, preț negociabil,Tel. 0723/869313.
• Hunedoara, bucătărie mare, grădină, beci 
mare, posibilități transformare în apartament, 
deschidere deosebită. Tel. 0722/249246, 
0744/643602.

• Soneria, zonă centrală, etaj 4, camere de
comandate, centrală termică, gresie, fa
ianță, parchet, balcon închis, contorizări, 
bloc izolat,preț 27.000 euro, negociabil.Tel. 
0724/763736.

• urgent, zona Dacia, etaj intermediar, ame
najat, contorizări, ocupabil imediat, preț 650 
milioane lei. Tel. 0721/815781.
•zona AL Armatei, superamenajat, complet mo
bilat și utilat, mobilă la comandă, modernă. Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)

zona Dada, bloc cărămidă, contorizări, par- 
Jet, gresie, faianță, apartament foarte îngrijit, 
585 mii., neg. Tell. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală, împăratul T raian, parchet, modi
ficat, contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208,0721/744514. (Rocan 3000).

• wgent, zonă bună plata imediat tel. 215212. 
(Prima-lnvest)

•ocazie, zona piață, decomandate, etaj 1, par
chet, balcon, ocupabil imediat, preț 284)00 euro, 
neg.Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000) 
•zona Micro 15, etaj intermediar, parchet, baie, 
gresie, faianță, cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 
•zonă centrală, L Creangă, el 1, decomandate, 
centrală termică, amenajat, preț neg. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000)
• zona Micro, semidec., modificat, faianță, 
gresie, centrală termică, rolete exterioare, bine 
întreținut, hidroizolație italiană, preț 520 mii. tel. 
235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• zonă Gojdu, semidec., gaz contorizat, apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut, fără îmbu
nătățiri, et 1, preț 1,050 mid., tel. 235208; 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• gresie + faianță în baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizări, lavabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906; 
0723/829060.(Agenția imobiliară iris)

• fără îmbunătățiri, contorizări, preț 550 mii. 
neg., tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• dec, parchet, bucătărie modificată, totul con
torizat, zona Minerului, preț 820 mii. neg., tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
• zona DecebaL etaj 2, decomandate, 60 mp, 2 
balcoane, parchet, faianță, apometre, reparti
toare, gaz 2 focuri, tel. 0723/251498, 232808. 
(Fiesta Nora)
• zona Zamlirescu, decomandate, 2 balcoane, 
60 mp, vedere în 2 părți, etaj intermediar, modi
ficat la bucătărie cu living, preț 123.000 RON, tel. 
0723/251498,232808 (Fiesta Nora)
• zona Micro, decomandate, centrală termică, 
modificări, parchet laminat, gresie, faianță, 
rigips, spoturi, balcon închis, preț43.000 RON, tel. 
0745/302200,232809. (Fiesta Nora)
• zona taip. Traian, etaj 2, semidec., vedere în 2 
părți, 2 balcoane, parchet, apometre, gaz 2 
focuri, preț 31.000 euro, tel. 0723/251498,232808 
(Fiesta Nora)
• zona Mul Dacia, etaj 2, vedere în față, 
parchet, gresie, faianță, amenajat recent, preț 
77.000 RON, tel. 0745/302200, 232808. (Fiesta 
Nora)
• zona DecebaL decomandate, 60 mp, 2 
balcoane, 1 închis, amenajat deosebit, vedere la 
bulevard, sau schimb cu apartament 3 camere, 
în zonă bună, fără amenajări, ofer diferență tel. 
0723/251498,232808 (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, decomandate, parchet, gresie, 
faianță, apometre, repartitoare, gaz 2 focuri, preț 
negociabil sau schimb cu apartament 3 camere 
în zona Liliacului, Decebai, piață se oferă 
diferență tel. 0723/251498,232808 (Fiesta Nora)
• zona Bălcescu, etaj intermediar, decomanda
te, amenajat, modificat, balcon mare, preț 89.000 
RON, tel. 0745/302200,232808 (Fiesta Nora)

• zona L Maniu, parter, vedere în 2 părți, ideal 
pt. birouri - sediu firmă, cu centrală termică

' bine întreținut, preț negociabil sau schimb cu ap.
2 camere, zona centru vechi, preț 120.000 RON, 
tel. 0723/251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Caragiate, zonă liniștită etaj 1, vedere în 
spate, interfbn la scară balcon mare, apometre, 
gaz 2 focuri, apartament tip standard, tel. 
0788/165702,232808 (Fiesta Nora)
• zona Uiacului, dec., contorizări, ocupabil ime
diat, preț 990 mii., neg., tel. 0745/253662. (Evrika)
• zona Bălcescu Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, 
contorizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc., 
preț 1,2 mid., neg., tel. 211587, 0745/253662. 

.(Evrika)
• zona Progresul, et intermediar, dec., multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat ocupabil imediat, preț 1 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• urgent, zona Al. Streiului, centrală termică et. 
intermediar, dec., îmbunătățiri, preț 510 mii., 
neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• oferim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Gojdu, et 2, din cărămidă bine întreținut 
preț 850 mii., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona DecebaL etaj bun, dec., CT, 2 balcoane, 1 
bale, gresie, faianță parchet preț 120.000 RON. 
Tel. 224296,0788/361.782. (Garant Consulting)
• zona Scărișoara, sdec., contorizări, uși, 
geamuri noi, inst. sanitare noi, gresie, faianță 
parchet preț 79.000 Ron. Tel. 224296, 
0788/361.782. (Garant Consulting)
• dec, bucătărie, baie, faianță balcon, 
contorizări, bd-ul Decebai, preț 103.000 Ron, 
0741/154.401. (Garant Consulting)
• Sdec buc baie, balcon, zona Gojdu, preț 
104.000 Ron, 0741/154.401(Garant Consulting)
• dec, 2 balcoane, parchet gresie, faianță et. 1, 
preț 1 mid., neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• dec, et 2, parchet, balcon mare închis, 
complet contorizat, preț 840 mii., tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• urgent L Maniu, et. 3, dec., 54 mp, termopane, 
centrală mobilă bucătărie, preț 1,15 mid., tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• dec contorizări, et. intermediar, central, 
ocupabil imediat preț 1,2 mid., tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• Deva, Bejan, sdec., nemodificat, preț 65.000 
RON, tel. 718833,0745/695473. (Partener-Hune- 
doara)
• Deva, str. Eminescu, sdec., apometre, gaz, 
mobilat balcon închis, preț 80.000 RON, neg., tel. 
718833,0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• zona Micro 4 ■ Hunedoara, sdec., parchet, 
apometre, ct, preț 55.000 RON, neg., tel. 745374, 
0720/542223. (Partener-Hunedoara)
• etaj 3, decomandate, st 60 mp, gresie, faianță 
contorizări, balcon, modificări interioare, 
Dorobanți, preț 30.000 euro, tel. 223400, 
0742/005228 0724/169303. (Casa Betania)
• etaj 2, decomandate, repartitoare, contorizări, 
boxă balcon, luliu Maniu, preț 110.000 ron, tel. 
223400,0741/120722.072' ^436384. (Casa Betania)

Cumpăr ap.2 camere (04)

Una pentru trei!

De astăzi suntem mult mai generoși cu clienții noștri! Pentru
3 luni contractate, primești încă UNA...gratuit! s

S
. ......... . —----------- ----

Detalii suplimentare la tel: 111631.

• zonă bwiă, nu contează starea, de preferat et 
intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662, (Evrika)
• urgent 2-3 camere, în zona licee, str. Titu 
Maiorescu, blocurile L, P, se oferă preț bun, cu 
plata imediat, tel. 0745/302200,232808. (Fiesta 
Nora)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, etaj 3, balcon, centrală termică preț 780 
milioane lei. Tel. 0722/564004.
• decomandate, 1 baie. 2 balcoane, parchet, 
gresie, faianță zona Opera, 10/10, bloc acoperit 
cu pod și tablăpreț 1,250 mid. lei, negociabil. Tel. 
0721/521378 0722/425292.
• Deva,zona pieței, etaj 2, preț 1,350 mid. lei. Tel. 
236510.
• wgent Rvkig, amenajat stil occidental, 2 băi, 2 ’ 
balcoane, centrală termică parchet, instalații 
sanitare noi, în Simeria. Tel. 0720/505771, 
0723/686162.
• urgent decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică 80 mp, gresie, faianță zona 
Eminescu, preț 85.000 ron, accept și bancă nego
ciabil. Tel. 0727/389936,0741/301548.
• urgent semidecomandate, gresie, faianță 
parchet lamelar, repartitoare, contorizări, Deva, 
Al. Armatei, preț 870 milioane lei, negociabil. Tel. 
223555,0742/290024.
•zona ProgresuL dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat, repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona G. Enescu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet, 1 baie, apometre, gaz contorizat, 
suportă multe modificări, et. 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală I. Creangă amenajat, centrală 
termică ocupabil imediat, preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• toarte wgent et 3, zona Minerului, cu Centrală 
termică în garanție, parchet laminat gresie, 
faianță ocupabil.în timp scurt preț 830 mii., 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, telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zona G. Enescu, et. 1, 98 mp, bine împărțit, 
dec„ hol mare central, gaz 2 focuri, parchet fără 
amenajări de ultimă oră preț 1,29 mid., neg., tel.\ 
211587,0745/253662. (Evrika)
• zonă centrală 2 băi, 2 balcoane, gresie, 
faianță parchet, preț 55.000 euro, neg. Tel. 
224298 0788/361.782. (Garant Consulting)
• wgent, zonă bună et. 3, balcon, centrală 
termică preț 790 mii., neg., tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• bd. Dada ■ Hunedoara, sdec., 2 holuri, 2 
balcoane mari, preț 95.000 RON, neg., tel. 718833, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• zona Micro 7 - Hunedoara, sdec., contorizări, 
parchet ușă metalică boxă preț 55.000 Ron, 
neg., tel. 718833,0720/542223. (Partener-Hune
doara)

• dec, 2 băi, balcon de 22 mp, vedere în 3 părți, 
zonă ultracentrală parchet peste tot, bine 
întreținut, preț 42.000 euro, neg., tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• etaj 8 decomandate, centrală termică proprie, 
geamuri termopan, gresie, faianță finisaje 
modeme, Minerului, preț 30.000 euro, neg., tele
foane 223400,0742/005228 0721/577366. (Casa 
Betania)

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

SC Inform Media caută pentru dezvoltarea echipei

Assistent Manager
Care să implementeze politica, procedurile și strategia 

companiei în punctul de lucru Deva

Responsabilități:
• Să implementeze strategia de dezvoltare a companiei
• Să coordoneze echipa de conducere și să raporteze 

situația către directorul executiv (CEO)
• Să contribuie la realizarea obiectivelor economice ale 

companiei

Cerințe:
• Fluent scris și vorbit engleză
• Studii / cursuri de management (recomandat)
• Raportează direct și muncește în strânsă legătură cu 

CEO
• Abilități deosebite de comunicare: încrezător în sine, cu 

gândire flexibilă
• Inițiativă și capacitate de a lucra în condiții de stres
• Orientat spre rezultate și spre performanța în afaceri
• Gândire strategică, abilități de conducere și aptitudini 

pentru lucrul în echipă
• Excelente aptitudini pentru PC (MS Office, Outlook)
• Dispoziție pentru călătorii: carnet de conducere cat. B

Ce oferim estte o slujbă de mare provocare profesională în 
cadrul unei echipe tinere și energice, într-un ambient 
modern și deschis, cu un salariu motivant și posibilitatea 
unică a dezvoltării profesionale.
Dacă considerați oferta noastră atractivă, trimiteți-ne o 
fotografie, o-scrisoare de intenție și un CV în engleză la 
următoarele coordonate: Sălăgean Adrian, e-mail: 
adrian.salagean@informmedia.ro, telefon: 0254/211275, 
sau 0720/400453.
Doar aplicanții aleși vor fi chemați la interviu.

Advertising;

• zona Gojdu, balcon mare închis, centrală 
termică parchet bine întreținut în camere și 
holuri, gresie, faianță bucătărie modificata, 
ocupabil imediat, preț 135.000 RON, tel. 
0745/302200,232808. (Fiesta Nora)
• zona A. lancu, etaj 1, decomandate, 110 mp, 
vedere în 2 părți, 2 balcoane, parchet, preț 61500 
euro, negociabil, tel. 0788/165702,232808 (Fiesta 
Nora)

Autorom
Autovehicule noi și second hand

Avem plăcerea să vă prezentăm o succintă descriere a societății noastre și a principalelor 
realizări.

Suntem o companie română, înființată în Deva, județul Hunedoara, având 5 ani de expe
riență în domeniul comercializării autovehiculelor.

Politica de marketing promovată de noi este orientată spre client, personalizată pe nevoile 
acestuia.

Performanțele noastre se cuantifică în date și cifre, având ca suport un management expe
rimentat, cu o pregătire superioară. Suntem printre primele firme apărute pe piața auto, 
cifra de afaceri a firmei ridicându-se la peste 50 miliarde lei/an și este în continuă creștere. 
Portofoliul de clienți al firmei noastre este remarcabil, situându-se la peste 1.000 de clienți. 
De asemenea suntem pe listele de firme agreate ale unor importante bănci și societăți de 
leasing. Datorită seriozității, experienței, standardului înalt de profesionalism și nu în 
ultimul rând datorită reclamei pozitive din partea clienților, suntem un partener de 
încredere, oferind clienților o gamă largă de servicii de calitate, în condiții foarte avanta
joase, acoperind cele mai exigente cerințe și nevoi în domeniul auto:

* vânzări autovehicule;
* intermedieri auto, înmatriculări, prestări servicii auto;

* tractări auto
* închirieri autovehicule

* orice tip de asigurare RCA sau CASCO.

PUNCTUALITATE!
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• zona Caipați, decomandate, 107 mp, boxă, 
balcon mare, parchet, contorizări, preț 150.000 
RON, tel. 0788/165703,232809. (Fiesta Nora)
• zona Dada, etaj 3, bloc de cărămidă, amenajat 
și modificat recent, contorizări, tel. 0723/25498, 
232808. (Fiesta Nora)
• str. Bejan, etaj 1, gresie, faianță, 2 focuri de 
gaz, sau schimb cu 2 camere ori casă în Brănișca 
sau Șoimuș. Preț 820.000.000 ROL, negociabil. Tel. 
0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, zona pieței centrale. Tel. 233473, 
0723/712388.

' • foarte urgent, Liliacului, 2 băi, 2 balcoane, etaj 
bun, bucătărie mare, hol central, 3 camere 
mochetate, una cameră parchet paluxat, preț 
160.000 ron. Tel. 224296,0720/747359.
• zona macului, dec., modificat, living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat, ușă 
metalică, gresie, faianță, bine întreținut, et. 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514 (Rocan 
3000)
• zona Gojdu, dec., centrală termică, parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1,580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• dec, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt. 
centrală termică, preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001,0742/375994 (Casa Blanca)
• 2 băl, 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet loc rezervat pt. mașină, preț 
1,400 mid., neg., tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• zona Băkescu, et 1, amenajat frumos, parțial 
termopan, semimobilat, bucătărie mobilată la 
comandă, garaj, ocupabil în 2 zile, nu necesită 
nici o investiție, preț 45.000 euro, tel. 
0745/173103. (Mimason)
• zona Eminescu (pol. jud.), et 1, dec., 112 mp, 
hol mare, 2 băi, 2 balcoane, ct preț 48.000 euro, 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Banca Transilvania, et. 3, parchet 
laminat, gresie, faianță, termopan, 2 băi, 2 
balcoane, amenajat modern recent, preț 55.000 
euro, neg., tel. 0745/159608. (Mimason)
• urgent, L Maniu, et. 2, dec., centrală, 3 
balcoane, parchet 105 mp, preț 2,5 mid, neg., tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• urgent, dec, 2 băi, 2 balcoane, 127 mp, par
chet gresie, faianță, zona Quasar, preț 216.000 
RON, neg, tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)

Vând case, vile (13)

• Deva, Vile Noi, la 50 m de Horea, 2 camere, 
bucătărie, baie, posibilități etajare, 1300 mp, 2 
fațade, 29 m și 47 m, sobe teracotă pe gaz, preț 
70.000 euro. Tel. 0741/507012.
• zona Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• zona Ceangăi, necesită investiții, 770 mp, cu 
toate facilitățile, gaz, apă, canalizare, 
construcție modestă, preț 1,7 mid., tel. 
0745/164633. (Mimason)

• vilă, construcție 2000, pe 2 nivele, p+ 
bucătărie, baie, 2 dormitoare, sală biliard, hol, et 
cu baie, bucătărie, 3 dormitoare, hol, ct, curte, 
garaj, grădină, zona Vulcan, merită văzută, preț 
230.000 euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
• In Simeria, DN7, 2 dormitoare, sufragerie, 
living, bucătărie, baie, curte pavată cu dale, 
piscină, sc 127 mp, st 1200 mp, termopane, ct, 
amenajări actuale și moderne. Se vinde 
mobilată, la cheie, preț 95.000 euro, neg, tel. 
0745/253413. (Mimason)
• zona Miriști construcție renovată 2005, 2 
camere, hol, baie, bucătărie, curte, grădină, 
ocupabilă imediat, st 480 mp sau schimb cu ap. 
2 camere+ diferență, preț 73.000 euro, tel. 
0745/640725. (Mimason)
■• zona peste linie, construcție nouă, parter, et, 
mansardă, parter cu cameră, hol, baie, 
bucătărie, garaj, etaj ■ 3 dormitoare, 3 balcoane, 
baie, mansardă necompartimentată, sc 100 
mp/nivel, st 770 mp, ct, termopane, preț 115.000 
euro, neg, tel. 0745/159573. (Mimason)
• 4 camere, bucătărie, baie, curte, zonă exce
lentă, Deva, preț 85.000 euro, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• Deva, zona Horea, 2 corpuri, preț 210.000 euro, 
neg., tel. 718833,0745/695473. (Partener-Hune- 
doara)
• zona Călugăreai, 3 camere, bucătărie, centrală 
termică, beci, curte betonată (fără grădihă), an 
construcție 1983, s 100 mp. Preț 200.000 RON, 
negociabil. Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)

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

Vând case de vacanță (15)

• zonă pitorească, la 14 km de Deva, fundație de 
piatră, P-2 cam.,.M-2 cam., mobilată, utilată, totul 
nou, lamelar, teren st 5000 mp, curent, preț 
11.000 euro, neg., tel. 211075, 0747/779751, 
0726/130557, (Mondial Casa)

Vând case la țară (17)
• casă nouă Boholt, 3 camere, bucătărie vară 
încălzire centrală canalizare, fosă septică garaj, 
pomi fructiferi, 2 fântâni, una minerală teren 
5000 mp, preț negociabil. Tel. 229256, 
0720/677035,0721/329064.
• Dobra, str. M. Eminescu. nr. 19, preț 750 
milioane lei, negociabil. Tel. 283274,0745/515325.
• urgent, casă ieftină satul Zam, nr. 55, Susana.
• la 22 km de Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte ■ 1000 
mp, grădină ■ 10800 mp, curent, teren arabil 
minim ■ 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208;0724-620358. (Rocan 3000)
• urgent, Băreău, 3 camere, bucătărie, baie, 
anexe, curte+grădină 1800 mp, preț 850 mii., 
neg,, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• casă 2 corpuri, la 18 km de Deva, teren st 
10.900 mp, 3 camere + hol, în primul corp, garaj, 
corpul 2 cu living, bucătărie, 2 băi, centrală 
termică pe lemne, anexe, totul superb, zonă 
pitorească preț 170.000 ron, neg, tel. 223400, 
0721/577366. (Casa Betania)

• casă 2 camere, garaj, curte, grădină st 2100 
mp, gaz 2 focuri, apă canalizare, Băcia, preț 
110.000 ron, neg. tel. 223400, 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)
• zona Măgua Certejul ui, construcție modestă 
cărămidă 2 camere, hol, bucătărie, curte, 
fântână curent, curte, grădină 3600 mp, gard 
nou, bucătărie cu gresie, faianță camere podite, 
preț 500 mii., neg., tel. 0745/159573. (Mimason)
• Certe), casă bătrânească 2 camere, grajd, 
șură, fântână curte, grădină 2000 mp și o 
grădină-teren agricol 1000 mp, preț 500 mii., neg, 
tel. 0745/164633. (Mimason)
• Boholt, constnicțle 1996 din BCA, living 32 mp, 
hol, baie, bucătărie, dormitor, fosă septică 
curte, grădină garaj, 5000 mp, preț 1,05 mid., tel. 
0745/253413. (Mimason)
• la 7 km de Deva, recomandat pensiune, 
construcție 1995, p+e+m, 5 camere, bucătărie, 2 
băi, încălzire centrală fosă septică, hidrofor, 
fântână teren cu pomi fructiferi, 9.000 mp, 2 
garaje, peisaj superb, preț 250.000 euro, neg, tel. 
0745/253413. (Mimason)

Vând garsoniere (19)
•zona Zamflrescu, dec, etaj 1, ocupabilă ime
diat, 650 mil. lei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 
•zona U Eminescu, dec, amenajată et. 1, 
ocupabilă imediat, preț 485 mil. lei. Tel. 235208 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et 1, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Miriști vedere la stradă liberă 550 mil. 
lei, neg. Telefoane 235208 0724/620358 (Rocan 
3000)
•zona Miriști dec., mobilată balcon închis, et 
1,700 mii. lei. 235208 0721/744514 (Rocan 3000)
• 2 camere, semidec, parchet baie cu gresie 
-r-faianță bloc de cărămidă totul contorizat, 
zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii, tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec, modificată (cameră 
+living), repartitoare, parchet, gresie, faianță 
contorizări, etaj 1, preț 850 mii, tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec, modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet, 
contorizări, preț 680 mii, tel. 235208; 0724-620358 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet, 
tavane false și spoturi, preț 820 mii, tel. 235208; 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec, et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii, tel. 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• stare bună în Deva, preț 450.000 mii, tel. - 
221001,0742/375994 (Casa Blanca)
• zonă centrală etaj 2, dec, 50 mp, centrală 
termică modificări, parchet gresie, faianță preț 
95.000 RON, tel. 0745/302200, 232808. (Fiesta 
Nora)
• zona Crițukă etaj 2, semidec, tip standard, cu 
balcon, parchet, contorizări, preț 46.000 RON, tei. 
0745/302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona Dada, decomandată etaj 3, bloc de 
cărămidă parchet contorizări, uși și rame geam 
noi, modificată preț 43.000 RON, tel. 0788/165702, 
232809. (Fiesta Nora)
• zonă ultracentrală dec, balcon închis, 
termopan peste tot parchet, renovată recent, 
preț 82.000 RON, tel. 0745/302200,232808 (Fiesta . 
Nora)

■ zona Eminescu, (C-uri), poliția județ, bloc de 
cărămidă vedere la stradă confort 1, etaj 2, dec, 
balcon mare, parchet, gresie, faianță renovată 
recent, contorizări, preț 83.000 RON, tel. 
0745/302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona Zamflrescu, 40 mp, etaj 1, parchet, 
gresie, faianță ușă metal nouă apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, bine întreținută preț 80.000 
RON, sau schimb cu apartament 2 camere, zona 
Gojdu (central), se oferă diferență tel. 0723- 
251498 232808 (Fiesta Nora)
• 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)
• conf. 1, dec, bucătărie, baie, balcon închiș, 
contorizări, ocupabilă imediat zona B-dul 
Decebal, tel. 0741/154401. (Garant Consulting)
■ sdec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, et. 
intermediar, zona Kogălniceanu, preț 64.000 
RON, 0741/154401. (Garant Consulting)
• confort L dec., buc, baie, balcon închis, 
contorizări, zona Artima, 0741/154401. (Garant 
Consulting)
• urgent sdec, zona AL Crisulul, ocupabilă 
imediat 27 mp, contorizări, balcon închis, preț 
440 mii, tel. 0745/159608,215113. (Mimason)
• zona MărițtM Nou, et 2, dec, liberă 27 mp, 
balcon, preț 748 mii, neg, tel. 0745/163445. 
(Mimason)
• zonă cenliaH, et. intermediar, 35 mp, parchet 
contorizări, balcon închis «oabilă imediat tel. 
0745/640725. (Mimason)
• dec, contorizări, balcon, et 2, zona Eminescu, 
preț 550 mii, neg, tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• Deva, Decebal 30 mp, gresie, faianță 
apometre, balcon închis, et4, preț 75.000 RON, 
neg, tel. 745374,0745/695473. (Partener-Hune- 
doara)
• etaj Intermediar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 1, dec, balcon închis, contorizări, vedere 
la stradă Zamfirescu, preț 75.000 ron, tel. 223400, 
0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 2, dec, gresie, faianță apometre, Dacia, 
Deva, preț 58000 ron, tel. 223400, 0742/005228 
0721/577366. (Casa Betania)

SC HERAL CONSULTING SRL Orăștie, lichidator al SC 
REFRACTARA SA Baru Mare, organizează vânzarea 

la licitafie publică a activelor societății (bunuri imobile, 
mobile și produse finite) în data de 25.11.2005, la ora 

12,00, la sediul Tribunalului Hunedoara.
In această fază a lichidării, activele societății nu se vor 
vinde cu destinația de fier vechi. Caietul de sarcini și 

orice informații sunt la dispoziția eventualilor 
cumpărători la sediul lichidatorului din Orăștie, str. N. 
Bălcescu, nr. 42, tel. 0254-240807, 0744861763, fax 

0254-206241.
în cazul neadjudecării, licitația se repetă în fiecare zi 

de vineri, la ora 12,00, la sediul ~
Tribunalului Hunedoara. - §
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Cumpâr garsoniere (20)

• In zonă 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. 
0254/211124
• 1779 mp teren, între Deva și Sântuhalm. Tel. 
210869,0721/430502.
■ 2300 mp teren intravilan, în Deva Str. Alunului, 
zonă agrement, case vacanță Tel. 227242.
• 24700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• intravilan Bretea Mureșană 8700 mp, în sat, 
între case, preț 8500 ron, negociabil. Tei. 224296, 
0720/747359.
• intravilan In Tâmpa 1 km de Simeria 3400 mp 
sau în 2 parcele, facilități gaz, curent apă canal, 
preț 6 euro mp, negociabil. Tel. 0354/402235, 
0726/118427,0744/706272.
• Wravflan, pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poarta 
Relații zilnic la tel. 220269 sau 0746/029058 după 
ora 16.
• loc de casă zonă de vile, toate facilitățile, fs 
15 m, zona Bălcescu - Uzo, st 645 mp, preț 35 
euro mp. Tel. 0721/815781.
• Simeria, toate utilitățile la poartă, zonă cu 
canalizare, 1200 mp, fs 18 m, preț 750 milioane 
lei. Tel. 0720/505771,0723/686162.
• teren plus construcții, pe DN 7, localitatea 
Râpaș, între Simeria Veche și Orăștie, 15.000 mp, 
din care 9000 mp intravilan pentru construcții, 
se poate parcela casă 300 mp cu toate utilitățile, 
grajduri 600 mp, platformă 600 mp, preț 265.000 
euro. Tel.0721/560918,0721/948212,0741/135659.
• urgent, Intravilan, 1080 mp, fs 35 m, apă gaz, 
curent la teren, zona Boholt, preț 220 milioane 
lei. Tel. 223555,0742/290024
• Intravilan, zona Zăvoi st 9000, parcelat, apă, 
curent, canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• Intravilan, zona Zăvoi st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358. (Rocan 3000)

• intravilan, zona Zăvoi st 1040 mp. fs 13 mp, 
apă 9az, curent, canalizare, ideal pentru 
construcție de casă, preț 26000 euro, telefon 
0724-620358. (Rocan 3000)
■ Intravlan, zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă, curent, gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• Intravilan, st 20000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent, canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• In Deva, mai multe parcele, zonă rezidențială 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ocaziei pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună preț 32 euro/mp, t^ -« 
211587,0745/253662. (Evrika)
• Intravilan, Intersecția Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)
• zona Simeria, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
■ Intravilan, Zăvoi 3500 mp, 2 fronturi stradale, 
fs 70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070106, 0726/195925. (Imob 
Eurobusiness)'
• zona Dada, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• Intravilan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
• intravilan, Deva, str. Vulcan, apă gaz în 
apropiere, st 2870 mp, preț 6 euro/mp, neg. Tel. 
224296,0788/361.782. (Garant Consulting)
• intravilan, Bretea Mureșană curent electric în 
apropiere, st 8700 mp, preț 9000 euro neg. Tel. 
224296,0788/361.782.(Garant Consulting)
• Intravlan, In zonă industrială st 7860 mp, front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trafo la 150 metri, apă curentă în spatele 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg., tel. 
223400,0740/914688 0721/577368 (Casa Betania)
• intravilan, In Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228 0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, la DN7, în zonă industrială st 
150.000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces 
din 2 părți, zona Sîntandrei, preț 12 euro/mp.Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• 140 parcate din care vândute sunt 80, în zonă 
rezidențială cu suprafețe de 480-680 mp, Deva, 
preț 16-19 euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (Casa Betania)
• intravilan, In zona de locuințe Zăvoi, st l.OQF 
mp, front stradal 18 m, toate facilitățile. Preț 1 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(Casa Betania)
• intravlan, la DN 7, Sîntandrei, st 3315 mp, front 
stradal 18 m, toate utilitățile, preț 31 euro/mp, 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. (Clasa 
Betania)
• 2 parcele cu st 646 mp fiecare, în zona M. 
Sadoveanu (Zăvoi), gaz metan și curent electric 
în zonă preț 37 euro/mp,‘ tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• Intravilan, In zonă industrială (zona Macon), 
st 4280 mp, front stradal 30 m, toate facilitățile, 
preț 11 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
• intravlan la DN 7, în zonă industrială la ieșirea 
din Deva spre Simeria, st 3600 mp,-frent stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228,0721/577368 (Casa Betania)

CONVOCATOR
Se convoacă adunarea generală extraordinară a ASOCIAȚIEI SALA- 
RIAȚ1LOR din SC GntEAlAOM SA DEVA - fa calitate de acțio
nar unic al societății, in data de 21.11.3005. ora 9 (fa caz de lipsă de 
cvorum adunarea se amână penrru zaua unnănjare, ia aceeași oră), 
ia sediul societății*  din Deva, sa Mihai Eminescu', nr. 163, Bloc C2, 
sc.. D, ap. 44, Județul Hunedoara, cu următoarea ordine de zi:
1. Situația economico-financiară a societății SC CEREALCOM SĂ 
DEVA pe perioada 01.01.2005 - 30.09.2005.
2. Aprobare pentru divizarea societății.
3. Diverse. -

A

(33618)

Magazin de confecții (zonă centrală - Deva) angajează vânzătoare. CV-urile cu poză sunt așteptate la sediul Național FM, P-ța Arras, bl. Al ap. 29. § m
Vă așteptăm la 
depozitul nostru:

MELINDA IMEEX'

i n s t a I I

TIMIȘOARA
Str. Ion lonescu de la Brad nr. 29( 
Tel; Q256-400774
Fax 0256-400777
instaltm@melinda ro

Editură de carte caută 
reprezentant teritorial 

Sarcini:
-prezentarea/vânzarea produselor, 
(cărți/hărți)în cadrul învățământului 
pe plan județean

Cerințe:
-mașină proprie
-posibilitate de facturare 
-minim studii medii

Oferim:
-venit atractiv
-cursuri și seminarii de perfecționare 

Așteptăm CV la nr. de fax: 
0259/414.885.

Informații latei.: 0259/453.511,
0722/356.708, 

www.edituraaq0ila93.ro
(33583)

EUROCLINICA
Email: euroclinica ro@yahod.com

, Tel. 0256/308.908

DR. FRANCOIS PINORI de la Spitalul Nisa (Franța) va fî prezent 
în clinica timișoreană EUROCUNICA, unde va efedua CONSULTAȚII Șl 
INTERVENȚirCU LASER, în intervalul 03.-07.11.2OO5, în domeniul orto
pedie! și neurochirurgiei pentru pacienții cu hernie de disc, menise, 
gonartroză, sd. de tunel carpian, pinten calcaneean, cefalee, 
spondiloză cervicală, periartrită scapulo-humerală, boala Dupuytren.

Microcentrale murale "Demrrd

Toate intervențiile efectuate pentru afecțiunile de mai sus au avan
tajul că sunt realizate cu anestezie locală, nu impun internare, iar 
aparatura folosită este conform normelor UE și avizată de Oficiul 
Tehnic de Dispozitive Medicale București.
Programările se fac la telefonul 0256/308.908 sau la sediul din str. 
loan Pavlosin, nr.13, Timișoara. (33236)

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ HUNEDOARA

PROGRAMUL DE CREDITARE AL ÎNTREPRINDERILOR MICI Șl MIJLOCII
ÎN CONDIȚIILE LEGII NR. 76/2002 PRIVIND SISTEMUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ Șl STIMULAREA 

OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ

FII ACTIV! XIIVOFiA

Pune-ți ideile de afaceri în practică prin creditele finanțate de la 
Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj!

DOBANDA ANUALA 2%

Cea mai avantajoasă ofertă de finațare existentă pe piață înseamnă
> Finanțare pentru 75-90% din valoarea proiectului
> Perioadă de acordate de la 1 la 3 ani, cu un termen de grație de până ia 6 luni 

Reușita afacerii taie înseamnă un nou loc de munca pentru fiecare 100.000.000 de lei 
(W.OOORON), primiți sub formă de credit.
Pentru informații privind condițiile de acordare adresează-te direct Compartimentului Creditare 
din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, cu sediul în Deva, 
Piața Unirii nr. 2, tel. 0254/216.151,214.078 int. 210 sau accesează site-ul www.aiofmhd.ro

Demrad Bithermic
• puteri termice de 24, 28 kW
• versiune basic

cu tiraj natural sau forțat 
schimbător de căldură bitermicâ 
aprindere electronică și 
modulare automată a arzătorului 
compact, dimensiuni reduse 
panou de comandă cu afișaj LED 
sistem anti-blocare pompă 
protecție contra înghețului 
by-pass automat 
silențios 
instalare ușoară 
certificate CE, ISCIR, UK Certelec, Rosiest

Cumpără o microcentraiă murală Demrad si primești

u
un radiator. Ekorad (dimensiune 22x600x300)

v**:

Jf

http://www.edituraaq0ila93.ro
mailto:ro@yahod.com
http://www.aiofmhd.ro
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• totravlan, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228 (Casa Betania)
• Mmliin, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• Intravflan, la DN7, Deva, st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania) .
• intravtian 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)
• urgent, intravilan, 585 mp, zonă rezidențială, 
preț 14 euro/mp, tel. 0740/173103. (Mimason)

ti» foc de casă, la preț fără concurență, 570 mp, 
J preț 300 mii, tel. 0745/640725. (Mimason)
• Pe DK7, în Deva, 3600 mp, fs 30 m, facilități, 
preț 33 euro/mp, tel. 0740/173103. (Mimason)
• to Tâmpa, 1450 mp, fs 30 m, intravilan, cu o 
construcție veche pe teren, toate facilitățile, apă 
curent în curte, gaz la poartă preț 9 euro/mp, 
tel. 0745/163445. (Mimason)
• toc de casă 710 mp, fs 20 m, zona 700, Deva, 
preț 400 mii, tel. 0745/164633. (Mimason)
• totravlan, toc de casă în Deva, zonă bună 917 
mp, fs 18 m, toate utilitățile în apropiere, preț 
28.000 euro, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• totravlan, 5200 mp, fs 25 mp, posibilități apă 
gaz, curent, zona Santuhalm, preț 12 euro/mp, 
tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• zona Macon, 4300 mp, fs 25 m, preț 12 
euro/mp, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• Cristur, 1000 mp, intravilan, preț 11 euro/mp, 
tel. 718833,0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• intravlan, Deva, zona Cetate (poarta nr. 1), 
1000 mp, toate utilitățile, preț 15 euro/mp, neg., 
tel. 718833,0720/542223. (Partener-Hunedoara)
• totravlan, zona vizavi de Petrom, st 2250 mp, 
fs 8 m, apă gaz, curent, 2 drumuri de acces, preț
9 euro/mp, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• intravilan, Zăvoi, M. Sadoveanu, st 3700 mp, 
acces din două părți, posibilitate parcelare, gaz, 
apă curent, ideal construcție casă preț 25 
euro/mp, tel. 211075, 0740/232043,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• Intravilan, zona drumul spre Hunedoara, st 
1000 mp, fs 15 m, acces din 2 străzi, bun ptr. 
construcție casă sau activitate comercială preț 
15 euro/mp, tel. 211075,. 0740/232043, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• intravilan, Simeria, st 2900 mp, utilități, gaz, 
curent, apă la 150 metri distanță Preț 4 euro mp. 
Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

z-s. • Intravilan, Deva, Str. Livezilor, st 850 mp, 
t utilități, curent, gaz, apă potabilă poziție 
" superbă pentru construit casă Se vinde și 

parcelat, 425 mp. Preț 15.000 euro/parcela, neg. 
Tel. 0746-225726; 0254-213005. (Casa Majestic)
• extravtian, Deva, str. Prelungirea Depozitelor, 
s 3549 mp. Preț 6 euro/mp. Tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic'

Cumpăr teren (22)

• Uroi iau împrejurimi, zonă neinundabilă cu 
acces la utilități și șosea. Tel. 0720/400446.
• extravian, arabi, oriunde în județul Hune
doara sau în România, cu suprafața minimă de 
10 ha. Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• «xfroriton, eterat între Deva șl Hunedoara, st 
între 2000 și 4000 mp, ofer prețul pieței. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Vând spații comerciale (25)

• spațiu M mp cu terenul aferent, in Tg-Mureș. 
Tel. 034/242717.
• vând spațiu comercial supr. 60 mp, OV Călan 
(lângă Combinat). Preț 50.000.000 ROL, 5.000 
RON. Inf. tel. 0743/021603.

Cumpăr spatii comerciale 
(26)

• Deva, situat în zonă cu vad comercial. Tel. 
0723/518728.

Imobile chirii (29)

• închiriez garsonieră, zonă centrală 2 camere, 
bucătărie, prefer pereche tânără preț 100 euro. 
Tel. 215487.
• tochnezviă P+l, zona cetate, 4 camere, scară 
interioară living 45 mp, 2 băi, bucătărie, pivniță 
garaj încălzit, curte, grădină bucătărie vară 
ideal locuință sau sediu firmă Tel. 249047, 
0721/192684.
• ofer pentru închiriat garsonieră mobilată 
aragaz, frigider, parchet, contorizări apă gaz, 
zona Al. Saturn, preț 100 euro/lună Tel. 223555, 
0742/290024.
• ofer spre închiriere garsonieră 30 mp, 
mobilată zona Mărăștiul Nou, preț 2,5 milioane 
lei. Tel. 0745/253413.
• ofer spre închiriere garsonieră complet 
mobilată utilată tv color, aragaz, frigider, 
mașină de spălat, zona hotel Deva, preț 100 
euro/lună plus garanție. Tel. 0721/815781.

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630,233.170, 233.180 
Fax: 224.550, 
www.slmal.ro,slmalOsmart.ro 

Mobilier de apartament,
1 Mobilier de birou, 

uși PORTA ■
— Tapițerii, Camere de 

tineret
(33380)

• persoană străină solicit urgent chirie vilă cu 3 
camere, living, bucătărie, băi, nemobilat, chiria 
lunar, rog și ofer seriozitate. Tel. 0788/165702.
• solicit urgent chirie la garsonieră sau aparta
ment 2 camere, mobilat, utilat, doamnă 
serioasă angajată Tel. 0745/302200.
• 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. 
0741/070106,0726/19593. (Imob Eurobusiness)
• zona l Creangă 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg., tel. 0741/070106,0726/19593. 
(Imob Eurobusiness)
• spațiu producție, 42 mp, Deva, apă gaz, 
curent, preț 6.000. neg., tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• zona piață etaj 1, st 3 mp, nu este amenajat, 
vad deosebit, preț 47.000 euro, neg., tel. 21103, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• idtracenbțd, st 50 mp, amenajat, grup sanitar, 
vad deosebit, încălzire, preț 46.000 euro, tel. 
211075, 0726/130557, 0747/779751. (Mondial 
Casa)
• chioșc de aluminiu, zona Bălcescu, st 4 mp, la 
stradă acces auto, apă gaz, curent, preț 160 
mii., neg., tel. 211075,0726/130557,0745/666447. 
(Mondial Casa)
• ofer ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
• ofer ap. 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră dec., mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă noua, tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer vilă mobilată garaj, piscină preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/33994. (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată zonă centrală 
complet mobilată zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994 (Casa Blanca)
• ofer garsonieră mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/lună, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer cameră în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• zonă centrală st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioară termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică 
superamenajat, preț 21 euro mp, TVA inclus, 
telefon 0724-620358. (Rocan 3000)

• ofer pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• garsonieră, confort 1, mobilată complet, 
aragaz, frigider, mașină de spălat, tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• garsonieră, semimoMată, contorizări, zonă 
bună preț 100 euro, negociabil, tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap 2 cam, stil occidental complet mobilată și 
utilată CT, termopane, 2 tv color, preț 300 euro, 
tel. 0722/209906; 073/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. complet mobilat/ contorizări. 
amenajat, modern, aragaz, frigider, zonă bună 
preț 150 euro, tel 0722/209906; 073/829060. 
(Agenția imobiliară Iris)
• ap. 2 cam., dec, complet mobilat, mașină 
spălat, dormitor complet preț 150 euro, nego
ciabil, tel. 0722/209906; 073/829060.(Agenția 
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. semimobilat, contorizări, reparti
toare, preț 100 euro, tel 0722/209906; 
073/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap 3 camere, semidecomandate, nemobilat, 
contorizări, preț 120 euro,. negociabil, tel. 
0722/209906; 0723/829060.(Agenția imobiliară 
Iris)
• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)mobilat, pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer 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)
• ofer spațiu comercial, zona Dacia, 55 mp, 
amenajat, preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• oferspațiucomercial,zonal.Creangă preț 15- 
20 euro/mp, neg., tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Maniu, 110 mp 
se poate compartimenta, toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobusiness)
• ofer spațiu, zona Astoria, amenajat cu termo
pane, 2 intrări din bulevard, 60 mp, 40 mp expu
nere, preț 7 euro/mp, neg., tel. 0742/019418. 
(Prima-lnvest)
• ofer urgent, în Deva, et. 3, cu balcon, 30 mp, 
preț 450 mii., tel. 215212. (Prima-lnvest)
• oier ap. 2 camere, complet mobilat și contori- 
zat, preț 100 euro/lună tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• ofer sp. corn., zonă ultracentrală etaj 1, ame
najat pt. birouri, st 20 mp, preț 100 euro, tel. 
211075, 0745/666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• ofer ap. 3 cam., mobilat, contorizări, gresie, 
faianță lamelar, totul nou, zonă ultracentrală 
vedere la bulevard, preț 250 euro, tel. 2110750, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• 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)
• apartament, Str. Minerului, decomandate, 2 
camere, etaj 2, centrală termică mobilat. Preț 
100 euro/lună Tel. 0746-225726; 0254-213050. 
(Casa Majestic)

• garsonieră, Deva, Dorobanților, complet mobi
lată și utilată, s 44 mp. Preț 100 euro/lună neg. 
Tel. 0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• ofer pentru închiriat garsonieră mobilată 
contorizări, zonă centrala, preț 100 euro/lună 
tel. 0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer ■ pentru închiriat garsonieră, Deva, 
Dorobanți, mobilată și utilată contorizări (repar
titoare, gaz, apometre), st 37 mp, preț 100 
euro/lună 0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer pentru închiriat ap. 2 cam. mobilat, utilat, 
contorizări, preț 3000 RON/lună tel. 
0740/013971.(Garant Consulting)
• ofer pentru închiriat ap. 2 cam., zona Gării, 
decomandate, mobilat și utilat modem, centrală 
termică preț 250 euro/lună 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• ofer pentru închiriat ap. 2 cam., zona 
Eminescu, mobilat, preț 100 euro/lună tel. 
0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer pentru închiriat ap. 3 cam., Zona Gării, 
mobilat și utilat lux, centrală termică preț 300 
euro/luna, 0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer pentru închiriat ap. 3 cam. nemobilat, 
zonă centrală et intermediar, contorizări, preț 
140 euro/lună 0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată zona 
Dacia, preț 70 euro/lună 0741/154401. (Garant 
Consulting)
• ofer spre închiriere, ap. 2 cam., mobilat, CT, 
zona Kogălniceanu, preț 120 euro, 0741/154.401. 
(Garant Consulting)

Imobile schimb (30)

• schimb apartament 2 camere, Bejan, etaj 1 cu 
apartament 3 camere, Scărișoara, Al. Armatei 
sau 2 camere, Bălcescu, turnuri, et. 1 ■ 2, 
diferență Tel. 224296,0720/747359,0788/361782.

Auto românești (36)
• vând 2 autoturisme Dacia 1310, af 1983,1986, 
stare bună de funcționare, prețuri negociabile. 
Tel. 0727/374838, orele 8-15.
• vând Dada break, af 1997, stare foarte bună 
rovinietă asigurare, portbagaj, culoare albastru 
metalizat Tel. 216334.
• vând Dada 1307 (papuc), an fabricație 17, km. 
78000. Preț 75.000.000 ROL, 7500 RON, negociabil. 
Tel. 0743/021603.

•», vând Dada papuc, transport marfă preț nego
ciabil. Tel. 213360,0720/303043.

Auto străine (37)
• vând autoturism Seat Cordoba, af 1998, aer 
condiționat, închidere centralizată, geamuri 
electrice, abs, airbag, stare perfectă de 
ftincționare, consum 5% ■ motorină preț nego
ciabil. Tel. 0724/560870.
• vând Ford Granada, stare foarte bună, preț 
1000 euro. Tel. 218399, seara
• vând Opel Agila, an 2001, unic proprietar, Euro 
4, carte service, vopsea originală extrase ful sau 
schimb cu Cielo, Matiz sau gama Dacia plus 
diferență Tel. 0723/270348.
• vând Opel Astra 1,7 TDI Elegance, af 2001, 
dotări complete, stare impecabilă preț nego
ciabil. Tel. 0721/251652.
• vând Opel Astra Caravan, geamuri electrice, 
închidere centralizată climă airbag, preț 3500 
euro, neg., acte la zi. Tel. 0723/400612,231740.
». vând Renault Safiane 2,1 TD, af 1994, consum 
6%, central, geamuri și oglinzi electrice, jenți Al, 
cass, boxe, numere de Franța, preț 2400 euro. 
Tel. 0723/227569.
• vând Vohn 1,9 TDI, af 2001, full-electric, jenți 
Al 16 inch, climă MP3 player, pf, preț 11500 euro. 
Tel. 0723/301857.

Microbuze. Dube (38)
• vând microbuz Mazda E 2200 Diesel, 11 locuri 
pe scaun, preț negociabil. Tel. 213360, 
0720/303043.

INFORMAȚII DE UTILIZARE A TALONULUI
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Anunțul dvs. la orice categorie va aparea în cotidianul 
nostru, iar în plus vă oferim trei variante pentru 
evidențiere. Vă oferim variante cu chenar, 
chenar+bold și ctienar+bold+foto. Pentru aceasta nu 
trebuie decât să veniți la sediul nostru. Vă așteptăm 

într-un ambient plăcut și veți avea parte de o deservire 
impecabilă. Așteptăm sugestiile, părerile dvs. la 
adresa de e-mail laura.contra@informmedia.ro.

ANUNȚURILE GRATUITE
(varianta 1)

* sunt valabile numai pentru persoanele 
FIZICE
* conțin maximum 25 cuvinte
* se pot depune la sediul nostru sau la 
cutiile noastre de mică publicitate 
amplasate in tot județul Hunedoara

ANUNȚURILE SPECIALE 
(variantele 2,3,4)

* sunt valabile atât pentru persoanele 
FIZICE cât și JURIDICE

* se pot achita la sediul nostru din Deva, 
Str.22 Decembrie, nr.37A, parter, la 
Departamentul de mică publicitate.

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost.
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

DATE PERSONALE
NUME PREMJME

VARIANTA ALEASĂ

2* ■ • a < g 3 4

AOHESA
1 apariție • 4 tel 
SaprarHil*  IBM

1 apari*-Stei  1 apariții-18 tel
5«p»rițti« 2f)tel Miel- ----- ------------ -„ ... .. ..T , J Ăiwnț W*

• SC Infomin SA Deva, tel 213915,214433, 
214718, organizează Începând cu data de 
7JL2005, cursuri de operator caladator.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând căruță nouă legată pe lemn, cu roți de 
cauciuc, 1 ■ 2 cai. Tel. 263598

Piese, accesorii (42)

• vând jenți tablă 4 găuri 13 inch, 10 ron bucata 
și 2 cauciucuri aproape noi 185/70/14, preț 25 ron 
bucata Tel. 0723/227569,214664.
• vând set plăcuțe frână Espero, preț 500.000 lei 
și 4 cauciucuri iarnă Brigestone 185/65/14 plus 
jantă oțel, preț 500.000 lei/ bucata Tel. 
0720/000515.

Cumpăr garaje (44)
• garaj, Deva, str. Carpați, zona Liliacului, împ.
Traian, ofer 420.000.000 ROL. Tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)

Mobilier și interioare (47)

• vând 2 fotolii, dulap 2 uși, dulap bufet 
bucătărie, cuier pom, noptieră oglindă dormeză 
2 persoane, prețuri foarte mici, toate în stare 
foarte bună Tel. 0741/507012.
• vând 2 paturi echipate cu lenjerie și 2 
plapume. Tel. 0254/213360, între orele 8 ■ 16.
• vând cdțar neextensibil, imitație piele, 3 piese 
plus un fotoliu mare, adus din Germania, preț la 
jumătate față de magazin. Tel. 212242,213998
• vând mobilă furnir nuc, recamier, masă 6 
scaune, bibliotecă mare, bibliotecă mică cuier 
fier forjat, oglindă 1 milion bucata, bucătărie 6 
milioane lei. Tel. 221328

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând telefon mobil Samsung SCH A 800 în 
garanție, preț 3,5 milioane lei, negociabil.Tel. 
0742/083526.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând haină iepure, nouă, nr. 48, mierlușcă și 
căciulă neagră nr. 46, preț avantajos. Tel. 219013, 
0723/938028.
• vând palton lung, 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.

Materiale de construcții (53)

• cumpăr țigle și coame tip Jimbolia (nu sistem 
patent). Tel. 260651
• vând 1 mc bea, preț 2 milioane lei. Tel. 
0742/083526.
• vând plasă rabiț, 800.000 lei balotul de 23 kg. 
Tel. 0742/083526.

Electrocasnice (56)

• vând frigider Arctic, stare foarte bună preț 220 
ron, negociabil. Tel. 211441.
• vând frigider nou, garanție 2 ani, af 2005,220 
litri, preț negociabil. Tel. 0720/677686, după ora 
16.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând 2 cai, 7 și 8 ani, rasa Semigrea, preț 70 
milioane lei, negociabil. Tel. 0727/389936, 
0741/301598

• vindem purcei, vârsta 3 luni, scroflțe 
pentru reproducție, scroafe gestante, 
scroafe cu purcei, vieri prețuri negotiable. 
TeL 0726/504625.

• cumpăr oi și capre. Tel. 0742/214971.
• vând o pereche papagali cântăreți, preț 100 
ron și papagali peruși, pui și adulți. Tel. 
0744/546801,712274.
• vând porumb boabe uscat la 4000 lei kg și 
porumb știuleți la 2000 lei kg. Tel. 0722/570218.
• vând ridichi de lună preț minim 3000 lei 
legătura (7 bucăți). Tel. 262069.

Altele (61)

• cumpăr europaleți. Tel.0726/379220.
• cumpăr lăzi plastic (deșeu), paleți. Tel. 
0723/301857.
• vând cadă lemn 700 litri, cadă lemn stejar 260 
litri, 2 cărucioare de mână 2 bucăți Oleandru 
roz, aloe 2 ghivece, prețuri mici, mărfuri bune. 
Tel. 0741/507012.
• vând candelabra cristal de Boemia, stare 
perfectă cu 3 brațe, și un ceas de mână Doxa, 
preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 080 x 030 mp, stare ireproșabilă, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând detectoare radar mărcile Cobra, 
Whisthler, performante, nedetectabile, prețuri 
minime, ofer garanție. Tel. 0722/806980.
• vând sobă teracotă model deosebit, de apar
tament, dimensiuni 120/50 cm, 4 plăci, 3 etaje cu 
marmură fiecare, lemn sau gaz, 2 ani vechime, 
preț 450 ron, negociabil. Tel. 0354/402736, Hune
doara.

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Boglea Maria. Șe declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Pețre Emil, din Călan. Se declară nul.
• pierdut carnet student pe numele Schmid 
Sorin, eliberat de FIH Hunedoara. Se declară nul.

Apeluri (65)

• CARP DEVA. str. împăratul Traian, nr. 33, 
teL 0254/213360, a redus dobânda la 
Impnanut cu giranți și fără glranți cu 396, 
începând cu data oe 1 noiembrie 2005. Vă 
așteptăm să vă toscrieți, iar cei înscriși să 
beneffdați de reducerea dobânzA

Solicitări servicii (71)

• caut femeie pentru îngrijire copil un an și 
menaj. I nformații la tel. 0742/269063.
• caut electronist pentru reparat pick-up și 
radio cu lămpi. Tel. 211078
• ințpier, diriginte de șantier, cu multă expe
riență RTE l+IX, caut colaborare. Tel. 
0724/218045.

Prestări servicii (72)

• medtez matematică orice nivel, lucrez numai 
cu un singur elev. Tel. 0720/400456.
• mediez matematică orice nivel de pregătire, 
în Hunedoara. Tel. 749057,0720/222425.
• ofer servicii de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut Tel. 224182,0723/499284.

• porti,gaidifi, balustradă scări interioare 
orice modeLrh fier forjat TeL 0254/237533, 
orele 8-15.

• SC Cydev internațional SRL o < 
consultanță pentru locuri de muncă In 
străinătate. Deva, bloc CasiaL etaj 3, ap. 7. 
Relații suplimentare la teL 0254/235211, 
0722/570219,0724/309805.

• SC Rellexo Vital Sibiu organizează cursuri 
de masaj în Deva. Diplomele sunt acredi
tate de Ministerul Muncii. Tel. 0722/756092, 
0722/502763.

• Test Flag SRL organizează cursuri pentru 
utilizarea calculatorului la nivel european 
(ECDL), nivele diferite de pregătire pentru 
elevi, pensionari și adulți. înscrieri și 
informații suplimentare la sediul nostru: 
Deva, Boul 22 Decembrie, nr. 37 A (Clădirea 
Cepromin), etaj 2, camera 221. Tel. 
0254/212070; fax 0254/218111.

• Cursuri tospoctori Resurse Umane • SC 
Orema Management SRL (acreditată 
MMSSF și MECI), oi nlze cursuri de 
specializare pentru inspectori resurse 
umane. Informați la teL 0722/534697, 
0742/340405,9788/207872

Oferte locuri de muncă (74)

• Companie austriacă angajează operatori 
pariuri sportive. Școlarizare gratuită In 
cadrai firmeL salarizare atractivă plus 
bonuri. Bacalaureat Așteptăm CV-url cu 
poză In Deva, Bdul 22 Decembrie, bl Dl + 
D2 Informați la teL 0254/232747.

■ in București, angajez pentru curățenie 
femeie singură fără obligație, internă; ofer 
cazare, masă salariu (numai pentru ) 
termen lung). Tel. 0722/332882.

• SC Infomin SA Deva, tel 0254/213915. 
0254/214433, angajează operatori calcu
lator pentru culegere date.

• producător tricotaje angajez agent co- i 
merdal pentru distribuție produse In jude-1 
țui Hunedoara și județele 5mrtrofe.ConcBții J 
minime: liceu și permis de conducere cat < 
B,autoturismd personal constitiăe avantaj. ; 
l.iatir suplimentare la teL 0723/607218, î 
0254/221200.

• SoUs Consult recrutează GESTIONAR, « 
PUNCT DE LUCRU DEVA. Condiții: expe- 1 
riență to activitatea de gestiune; carnet cat j, 
0; salarizare atractivă. Aștept CV-urile la î 
fax. 0269/243445; teL 0269/243396.

• societate comercială angajează vânză- I 
toare. ConrfițH: vechime minimum 2 anL i 
Informați la teL 0722/307874,230036. |-----------------------

l

Sperăm că 
produsul nostru vă 

este de folos și data 
viitoare ne veți 

alege din nou pe 
noi. Pentru orice 

informații vă rugăm 
să ne contactați la 

tel. 0254/211.275

.«mcM comerciala

^CARPATICA

DEPOZITUL PARIU 
PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ

RECLAME

LOCAȚII CUTII POȘTALE

• chioșcul de ziare de lângă Comtim;
• chioșcul de ziare din stația de autobuz 
Orizont - Micro 15:
• chioșcul de ziare de lângă Galeriile de 
Artă Forma:
• chioșcul de ziare de lângă Alimentara 
Dacia:
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu B dul Decebal:
• Cepromin;
• Cooperativa de consum Dobra:
• Centrul de schimbare a buteliilor llia.
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• Și șoarecii cântă. Un studiu realizat 
recent de cercetători din Marea Britanie 
arată că, atunci când se află în apropierea 
femelelor, șoarecii masculi emit sunete care 
reprezintă adevărate balade de dragoste.

Morți de foame și de sete

• Contract cu Gio-Goi. Cântărețul Robbie 
Williams a semnat un contract cu fabricantul 
britanic de îmbrăcăminte Gio-Goi, devenind 
astfel noua imagine a companiei.

■ Mai mult de 50 de 
elefanți au murit de foa
me și de sete în parcul 
Hwange din Zimbabwe.

Harare (MF) - Autoritățile 
din Zimbabwe intenționează 
să transfere în Namibia ele
fanții din parcurile naționale 
suprapopulate, după ce mai 
mult de 50 de pachiderme au 
murit de foame, a anunțat 
cotidianul național din Zim
babwe, The Herald.

Mai mult de 50 de elefanți 
din celebrul parc național 
Hwange - situat în partea de 
sud-vest a țării, afectată de 
secetă profundă - au murit, 
mai mulți oficiali guverna
mentali deplasându-se la fața 
locului pentru a analiza cau
zele deceselor. Potrivit coti-
dianului The Herald, elefanții 
au murit din cauza „lipsei de 
apă și de pășunat”.

Serviciul de gestionare a 
vieții sălbatice și a parcurilor 
naționale a cerut, în luna 
mai, marilor exploatări agri
cole să achiziționeze elefanți 
pentru decongestionarea zo
nelor aglomerate.

Asistente medicale, anchetate
Planul Bush
; Washington (MF) - 
^Președintele SUA, Ge
orge W. Bush, va anunța 
o serie de măsuri me
nite să pregătească mai 
pine Statele Unite în 
cazul unei eventuale 
pandemii de gripă avia- 
ră, atât pe plan intern, 
cât și la nivel inter
național. Cele trei prin
cipii fundamentale ale 
strategiei sunt: de a 
detecta epidemia încă de 
ia începutul ei, de a li
mita extinderea acesteia 
și de a aplica tratamente 
icât mai rapid posibil.
! Bush ar urma, de 
jasemenea, să solicite 
Congresului un buget 
pentru finanțarea pro
gramului său, pentru. 
Achiziționarea de vacci- 
nuri-prototip suplimen
tare și de antivirale pre
cum Tamiflu, fabricat 
(le laboratoarele elveți
ene Roche.

Madonna (Foto: epa)

î O copiază
Londra (MF) - Cântă
reața Madonna a 

i declarat că mai tână- 
i ra Gwen Ștefani o 
i copiază pe mat multe 
i planuri. Madonna a 
i declarat că Ștefani îi 
; copiază stilul, modul 
i în care se îmbracă și

chiar și gustul pentru 
i același tip de bărbați. 
; „Mă copiază. Lucrăm 

cu aceeași oameni.
I Ea ș-a căsătorit cu un 
i bărbat britanic, are 
; părul blond și îi place 
i moda", a declarat 
î Madonna. „Dar acest 
; lucru nu mă deran- 
i jează. Cred că este o

femeie foarte de trea- 
■ bă și foarte talenta

tă", a adăugat starul.

Varșovia (MF) - Patru asis
tente medicale poloneze sunt 
anchetate pentru omor și ten
tativă de omor, după ce au 
scos din incubatoare mai 
mulți nou-născuți prematur, 
pentru a se fotografia cu ei, 
iar unul din bebeluși a murit, 
scrie The Telegraph.

Surse din cadrul poliției 
din Katowice au declarat că 
asistentele medicale din 
secția de terapie intensivă a 
spitalului de copii și-au intro

Greenpeace a fost amendată

la grădina zoologică Hellabrunn din 
Munchen. Pentru că la naștere avea doar 
120 de grame, abia acum a putut fi prezen
tat publicului. (Foto: EPA)

■ Organizația ecologistă 
a fost amendată pentru 
avarierea unui recif de 
corali în Filipine.

Tubbataha (MF) - Green
peace va achita o amendă de 
11.600 de dolari autorităților 
filipineze pentru că a avariat 
un recif de corali din parcul 
marin Tubbataha, înscris în 
patrimoniul UNESCO, a 
anunțat marți o sursă ofi
cială, citată de AFP.

Ambarcațiunea Rainbow 
Warrior II a distrus luni o 
porțiune de 160 de metri 
pătrați din reciful situat în 
Marea Sulu, la 150 kilometri
est de insula Palawan, a 
declarat responsabilul parcu
lui,- Angelique Songco. Un 
responsabil din Filipine al or-" 
ganizației ecologiste a decla-

Două ore în New Orleans
I Londra (MF) - Prințul Charles și soția sa 

Camilla vor vizita vineri orașul New 
Orleans, devastat de uraganul Katrina, au 
anunțat serviciile de presă ale casei regale 
britanice. Moștenitorul coroanei britanice 

j și ducesa de Cornwall vor petrece două ore 
I în oraș, unde se vor întâlni cu membrii 
I echipelor care i-au ajutat pe sinistrați și 

cu familiile afectate de catastrofă.Prințul 
Charles a mers și în Sri Lanka, după va
lurile seismice din 26 decembrie 2004.

Orașul Burgas, poluat (Foto: epa)

Vor fi transferați. (Foto: EPA)

Zimbabwe are 100.000 de 
elefanți și o capacitate de nu
mai 45.000.

„în cazul în care tendința 
actuală continuă în acest 
ritm, ne îndreptăm către un 
dezastru”, a avertizat direc
torul parcurilor naționale, 
Morris Mutsambiwa.

dus bebelușii în buzunar și 
s-au jucat cu ei „de parcă ar 
fi fost niște păpuși”.

O angajată a laboratorului 
fotografic care a developat 
pozele cu asistentele medicale 
mânuind neglijent nou-năs- 
cuții a alertat poliția.

Fotografiile au șocat întrea
ga populație a Poloniei. 
Bebelușii născuți prematur 
sunt foarte vulnerabili la in
fecții și au pielea și organele 
interne extrem de sensibile.

Tubbataha, paradisul amatorilor
1 

rat că manevra efectuată de 
ambarcațiune a fost acciden
tală și s-a declarat dispus să

Afectat de emanații toxice
Sofia (MF) - Nivelul gazelor 

toxice din orașul-port bulgar 
Burgas a înregistrat luni o 
creștere bruscă, autoritățile 
avertizând locuitorii să ră
mână în casă și să închidă 
ușile și ferestrele. Emanații 
de dioxid de sulf au afectat 
cartierul Doino Ezerovo, în 
apropierea căruia se află 
rafinăria Lukoil Neftochim. 
Conducerea rafinăriei a dec

de scufundări (Foto fan)

achite amenda. Rainbow War
rior II nu a suferit stricăciu
ni. „Harta indica faptul că ne 

larat că s-au luat măsuri ur
gente pentru a diminua con
centrația de dioxid de sulf din 
aer. Gazul poate cauza prob
leme respiratorii, pulmonare 
și poate agrava boli ale apa
ratului respirator și cardio
vascular.

Persoanele suferind de 
astm sau cele suferind de boli 
pulmonare sau cardiace cron
ice sunt cele mai expuse.

aflam la 2,4 kilometri distanță 
de recif atunci când l-am 
lovit”, a explicat Red Gon- . 
stantino, subliniind că planul 
de navigare fusese furnizat de 
serviciile cartografice ale 
Guvernului filipinez.în campanie

Ambarcațiunea Rainbow 
Warrior II se afla în Marea 
Sulu în cadrul unei campanii 
pentru promovarea surselor 
naturale de energie. Campa
nia face parte dintr-un turneu 
pe durata a patru luni, des
fășurat în Australia, China 
Thailanda și Filipine. Veri
tabil paradis pentru amatorii 
de scufundări, parcul Tub-
bataha este un parc maritim 
creat în 1993 și aflat în patri
moniul mondial al UNESCO. 
Suprafața sa este de 33.200 de 
hectare.

3.500 de lideri buddhiști 
participă la Summitul 
mondial al buddhiștilor 
care se desfășoară la 
Bangkok, în Thailanda.

(Foto: EPA)


