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Vremea va fi frumoasă Taxă de protecție la liceu
dimineața la prânz seara

■ Ca să nu ia bătaie, 
un elev din Deva a dat 
din casă bijuterii unui 
șantajist de 15 ani.

Deva (M.T.) - Un tânăr de 15 ani, elev la un liceu din Deva, a fost prins de polițiștii hunedoreni după ce timp de

o lună a terorizat un alt tânăr, mai mare decât el cu un an, elev, de asemenea, la un liceu din localitate. Raimond H. l-a amenințat pe tânăr că în cazul în care nu-i va fi onorată taxa de protecție va primi bătaie. Speriat, copilul a furat din casa în care locuia cu părinții săi, ca să-și poată achita

„datoria”, mai multe bunuri. A luat un inel din argint și a- proximativ 300 de mii lei vechi, pe care i-a dat lui Rai-* mond, ca să scape de bătaie. Părinții tânărului amenințat au aflat de acea taxă pe care copilul lor trebuia să o achite și au anunțat Poliția. Astfel, polițiștii Biroului de Investi

gații Criminale au început căutările și l-au găsit pe „micul șantajist” la domiciliul bunicilor săi. Tot aici, oamenii legii au găsit și bunurile pe care Raimond le luase de la copil, iar prejudiciul a fost recuperat. Tânărul va fi cercetat și tras la răspundere pentru faptele sale.

Gală „Liga luptătorilor"
Deva (G.M.) - Organizatorii Galei „Fight league” (Liga Luptătorilor), întrecere similară competițiilor Local Kombat, care va avea loc, azi, în premieră la Deva, promit un spectacol de zile mari, /p.7

Telefonul diențîlor CL0801 03 03 03 este noul număr la care cititorii Cuvântul liber pot solicita explicații sau ajutor. Dacă nu primiți ziarul la abonament, dacă nu găsiți CL la chioșcuri sunați la 0801 03 03 03. Dacă doriți să vă abonați sau aveți întrebări privitoare la concursurile cu premii organizate de CL sunați la 0801 03 03 03. Pentru dvs. prețul unui apel se taxează la tariful unei convorbiri locale, diferența fiind suportată de ziarul Cuvântul liber.

. TC3 20 de elevi azați în internatul Ș ■trupului Școlar „Horia* lin Deva au protestat ■ seară din cauza frigu- Hi din cămin. /p.C
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■ Bugetul Sănătății 
hunedorene e în 
colaps: nu mai sunt 
bani pentru salarii.

Deva (I.J.) - Fără o rectificare de buget, cadrele medicale nu-și vor mai primi salariile și tichetele de masă în lunile noiembrie și decembrie ale acestui an. „Banii alocați pen

tru sănătate au ajuns până la finele lui octombrie. Suntem descoperiți pe lunile următoare”, susține dr. Dan Florea, directorul Spitalului Județean Deva. Situația nu este nouă, Sindicatul „Sanitas” a făcut numeroase demersuri la minister pentru remedierea situației. „La ședința de ieri a reprezentanților noștri cu ministrul, acesta ne;a promis că

se vor debloca pentru sănătate 300 de miliarde de lei, bani care ar ajunge până la finele anului 2005. Sperăm să-i și primim, deocamdată sunt promisiuni”, afirmă Lucia Vintilă, lider sindical „Sanitas" Hunedoara. în ceea ce privește bugetul sănătății pentru anul 2006, din cei 6% din PIB pro- miși pentru sănătate, s-a primit doar 3,4%.

La traseu
Deva (M.T.) - Două tinere din Orăștie, de 13 și 14 ani, aflate în abandon școlar, au fost prinse de polițiștii deveni în timp ce își racolau clienții, pe DN7, și sancționate cu a- vertismente. Fetele provin din familii mulți copii și spun că doar așa pot câștiga un leu,

Furturi din mașini
Deva (M.T.) - Un tânăr de 22 de ani a fost prins de polițiștii deveni după ce, pe parcursul a cinci luni, a reușit să spargă trei autoturisme din care a furat bunuri. Viorel A., din Deva, forța portierele mașinilor, din care a furat un ra- diocasetofon, boxe și mai multe casete. Valoarea prejudiciului a fost de șase milioane de lei, din. care s-a recuperat 50 la sută. Restul de 50 la sută fiind daunele produse mașinilor. Bunurile au fost găsite la domiciliul lui Viorel, iar aniim neta narnatof nnnfm fiivd-

mailto:offlce@idadvert.ro
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SCDBT
. ft za j iv.• A evadat. Omar al-Faruq, considerat membru important al al-Qaida, a fost unul din cei patru prizonieri care au evadat în iulie din închisoarea militară americană de la Bagram. Informația a fost dezvăluită marți, în timpul unui proces, procurorii neputându- I aduce pe al-Faruq ca martor.• Eșec. Parlamentul ucrainean nu a reușit să ratifice un memorandum de înțelegere cu NATO referitor la utilizarea avioanelor ucrainene de transport. Potrivit AFP, acest eșec ilustrează dificultățile interne cu care se confruntă regimul de la Kiev, care dorește aderarea la Alianță.

Nu avem prizonieri ai

Se simte vizatRoma (MF) - Premierul italian, Silvio Ber- I lusconi, a declarat, ieri, că este vizat de un proiect de atentat sinucigaș care ar urma să | fie comis pe un stadion de fotbal. „Simt vizat de o amenințare directă, un terorist sinucigaș care ar urma să acționeze împotriva mea pe un stadion”, a subliniat el, într-un interviu acordat cotidianului Libero, fără i a face alte precizări. „însă nu este vorba numai de mine. întreaga Italie j este în pericol. Suntem expuși unor atacuri teroriste”, a adăugat Berlusconi, afirmând că s-a opus declanșării războiului din Irak și a încer- i cat să-l convingă pe George W. Bush să nu întreprindă o intreven- ție militară în această i țară.

*

Donald Tusk

™ Președinția nu are in
formații privind existența 
unor centre de detenție 
ale CIA în România.București (MF) - Președintele Traian Băsescu s-a consultat cu instituțiile statului, iar în urma acestor discuții nu au fost date informații privind existența taior centre de detenție ale CIA în România, a declarat ieri consilierul prezidențial Adriana Săftoiu.Până la declarația purtăto

rului de cuvânt al Președinției, oficialitățile române nu reușiseră să dea un răspuns oficial în privința informațiilor referitoare la existența u- nor centre de detenție ale CIA în România, cu excepția SRI, deși oficiali din majoritatea statelor est-europene au negat aceste informații publicate miercuri de Washington Post.SRI nu deține informații care să ateste existența unor centre de detenție ale CIA în România, a declarat, anterior, purtătorul de cuvânt al insti

tuției, Marius Bercaru.
Locații presupuseWashington Post a relatat miercuri că CIA a înființat, după atentatele de la 11 septembrie 2001, o rețea secretă de închisori pe teritoriul unor țări din estul Europei sau din alte zone, pentru ascunderea și interogarea unor membri importanți ai rețelei al-Qaida.Directorul Human Rights Watch, Tom Malinowski, a a- fîrmat ieri că una dintre posibilele locații importante din

CIAEuropa de Est folosite de CIA pentru transferul deținuților a fost baza aeriană militară Mihail Kogălniceanu din România. ,1Organizația pentru apărarea drepturilor omului afirmă*, că anchetatorii Săi au reușiwi să urmărească rutele avioanelor CIA care au transferat deținuți din Afganistan către aeroporturi din Europa de Est, unde accesul publicului și al presei este interzis, printre a- cestea numărându-se și locații din România și Polonia.

Silvio Berlusconi (Foto: epa)

(Foto: EPA)

Recoman
dare
VarșcMa (MF) - Lide
rul partidului liberal 
polonez Platforma 
Civică (PO), Donald 
Tusk, a recomandat 
miercuri, formațiunii 
politice pe care o 
conduce să intre în 
opoziție, respingând 
ofertele de cooperare 
cu guvernul minoritar 
de dreapta condus 
de Kazimierz Marcin- 
kiewicz. Liderul liberal 
a afirmat marți, că 
partidul catolic con
servator Lege și Justi
ție (PiS) al lui Marcin- 
kiewicz „a făcut o 
alegere în urmă cu 
mai multă vreme, 
optând pentru o 
coaliție cu extrema 
dreaptă și cu populiș- 
tii, ceea ce nu poate 
garanta reformele" 
dorite de liberali. Gu
vernul numit luni la 
Varșovia este alcătuit 
exdusiv din membri 
PiS și din experți 
independenți.

Președintele Bulgariei, Gheorghi Părvanov, a venit în România într-o vizită oficială (Foto: epa.

Președintele Bulgariei,

„Cartonaș roșu" pentru 
Jonathan Scheele

■ Băsescu și Părvanov 
s-au înțeles să prezinte 
evoluțiile pozitive din 
România și Bulgaria.București (MF) - Președintele Traian Băsescu a avut ieri o întâlnire oficială cu președintele Bulgariei, Gheorghi Părvanov, cu care a discutat despre integrarea celor două țări în UE, cei doi stabilind ca, de acum înainte, fiecare dintre ei să prezinte public și realizările pozitive din țara vecină.„Principalul mesaj din cadrul discuției a fost acela al accesului împreună în UE.

Am analizat ceea ce s-a făcut până acum și ce mai avem de făcut, astfel încât Raportul de țară din aprilie să înlăture............................................... ............
Oriunde avem ocazia, vom vorbi și 

despre realizările pozitive din 
cealaltă tară.

Traian BAsescu 
...............................M posibilitatea aplicării clauzei de salvgardare pentru cele două țări”, a spus Băsescu. 
Evoluții pozitiveEl a spus că a stabilit cu Părvanov ca, de acum înainte, fiecare dintre cei doi șefi

în Româniade stat să prezinte public și e- voluțiile pozitive din țara vecină.Părvanov a declarat, la rândul său: „Țările noastre nu trebuie să se piardă în diverse acțiuni care să le distragă atenția de la scopul comun”.Președintele bulgar a apreciat că ambele țări sunt în situația de a oferi o expertiză deosebit de solidă atât în problema Balcanilor de Vest, cât și în chestiunea Mării Negre.„Dialogul bilateral activ pe care îl dezvoltăm între România și Bulgaria se reflectă foarte bine în relațiile economice dintre cele două țări”, a spus Părvanov.

Nu-i exclusLondra (MF) - Fostul șef al MI6, serviciile de informații externe ale Marii Britanii, nu exclude posibilitatea comiterii unui atac terorist biologic, chimic sau chiar nuclear, de o amploare mai mare decât cea a a- tentatelor de la 7 iulie.Sir Richard Dearlove, fost șef al MI6, care s-a retras din activitate în 2004, a recunoscut gravitatea atacurilor comise la 7 iulie, dar apreciază că acestea nu se încă- i drează în categoria „atacurilor teroriste strategice”. Atentatele comise în iulie au „caracteristicile unui eveniment plănuit și realizat la nivel local”, a apreciat el, adăugând că responsabilii ar trebui să plece de la premisa că „evenimente mult mai grave riscă să se producă”.Potrivit fostului oficial britanic, „nu există nici un dubiu că membri ai rețelei teroriste al- Qaida ar fi foarte interesați de tehnologia armelor biologice, chimice, radiologice și în cele din urmă nucleare”. El își exprimă „relativa susținere” față de modul în care Guvernul britanic încearcă să combată terorismul, adăugând că în Marea Britanie există „o indiferență pe scară largă” față de natura a- menințărilor teroriste.București (MF) - Câteva zeci de angajați din cercetare au protestat, ieri, în fața sediului Delegației Comisiei Europene, manifestația lor dorindu-se a fi „un cartonaș roșu” pentru Jonathan Scheele, din cauza informațiilor privind cercetarea incluse raportul de țară.Radu Minea, președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cercetare-Pro- iectare, a declarat că protestul este determinat de faptulcă ultimul raport de țară privind România „dezinformează Europa” cu privire la situația cercetării științifice, arătând că acest domeniu „nu are nici o problemă”.Cercetării se află în cea de-a doua zi de

J. Scheele
(Foto: arhivă)

CSM începe verificările

protest, principala nemulțumire fiind bugetul „infim”, potrivit sindicatelor, alocat a- cestui domeniu. Mai mult de o sută de sa- lariați din cercetare au protestat în fața sediului Parlamentului, pentru a atrage atenția guvernanților că bugetul de 0,32 la sută din PDB alocat acestui domeniu este insuficient, legea cercetării prevăzând un minim de 0,8 procente.Șeful Delegației Europene în România, Jonathan Scheele, nu se afla in România, ieri.

■ Anchetă privind tele
fonul pe care premierul 
Tăriceanu i l-a dat pro
curorului general.București (MF) - Doi inspectori ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au început ieri verificările la Parchetul înaltei Curți de Casație și Justiție privind telefonul pe care premierul Călin Popescu Tăriceanu i l-a dat procurorului general Ilie Bo- toș, în ziua reținerii lui Dinu

Premierul Tăriceanu (Foto: arhivă)

Patriciu.Dan Lupașcu, președintele CSM, a declarat că a luat act de ceea ce s-a scris cu privire la acest subiect și că inspectorii CSM vor stabili cu exactitate care a fost conținutul convorbirii între primul-mi- nistru și procurorul general al României.Președintele Traian Băsescu a declarat, miercuri seară, că a fost informat de procurorul general Die Botoș că a fost sunat de premierul Tăriceanu în cazul Dinu Patriciu și că i-a cerut primului-ministru să-și vadă de treabă, iar lui Botoș să aplice legea.întrebat cum comentează a- firmațiile președintelui Băsescu, Tăriceanu a afirmat că este obligat să repete că este necesar să fie realizată o distincție clară între a se informa la nivel instituțional și a considera că o informare este o imixtiune.

ar-După explozie oîn orașul irakian Kirkuk, la trecerea unui convoimatei SUA. Explozia s-a soldat cu un mort. (Foto: epa)

Amenințări cu bombă
!»Sofia (MF) - Două amenințări cu bombă au determinat, ieri dimineață, evacuarea și închiderea Primăriei și a tribunalului din Varna, oraș de pe litoralul bulgar.O persoană neidentificată a

telefonat și a anunțat că au fost plasate două bombe, câte una în cele două imobile publice. Angajații din cele dou^f instituții și locuitorii zone? din apropiere au fost evacuați, iar poliția a cercetat zona.
CUVÂHJW. KM

Cotidian editat de SC inform Media SRL, 
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
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Scandal sexual ... tamaiat• Lege. Transferul unei întreprinderi sau a unei părți din aceasta de la un proprietar la altul nu poate constitui un motiv de concediere individuală sau colectivă a salaria-ților. Aceștia își vor păstra drepturile avute până la acel moment, a stabilit Guvernul. (C.P.)
• Intervenție. BNR va continua politica de influențare a cursului de schimb pentru a evita fluctuații exagerate, dar nu va adopta o politică de flotare liberă a monedei naționale întrucât nu este realistă în prezent.(C.P.)
• Polițiști acuzați. Doi bărbați, din Geoa- giu și Orăștie, au depus plângere penală la Poliția județeană împotriva a doi polițiști pe care îi acuză că i-ar fi bătut cu pumnii, cu picioarele și cu bastoanele, chiar în sediul Poliției orașului Simeria. (M.F.)

■ Mai multe enoriașe 
din localitatea Ștei îl 
acuză pe preot de 
relații adulterine.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@lnformmedia.ro

Alt fel de...
mame

Densuș - Liniștea satului hunedorean Ștei, aparținând comunei Densuș, a fost spulberată de un grup de enoriașe care a lansat o serie de acuze grave la adresa preotului satului Matei Nedelean. Contestațiile grupului de femei au ajuns până acolo încât, ieri, la biserica din Ștei a sosit o comisie aparținând Episcopiei Aradului.„De ani de zile suntem terorizate de preotul satului, susține, cu lacrimi în ochi, Valentina Budreg. amenințate mereu, tâlhărite în propria Suntem suntem casă de
In foarte puțin timp, în România mamelor 

aflate sub atenta îndrumare a ministrului 
Barbu, vom avea situații de genul bancului în 

care scroafa îi spune purcelului să nu mai 
umble cu odrasla vacii pentru că tat'su e un 
bou. Un pic schimbat, în sensul că puii de 
românași se vor socializa în funcție de banii 
pe care i-au adus, mamelor, în primii doi ani 
de la naștere. Și asta după ce Guvernul a sta
bilit că mamele judecătoare și procuroare vor 
primi, după naștere, o indemnizație lunară de 
1.000 de euro! Asta în condițiile în care o 
mamă cu carte de muncă primește vreo 200 
de euro lunar, iar una electrocasnică nu 
primește nimic. Care o fi rostul acestei dis
criminări e greu de înțeles. Cine știe, poate 
copilul procuroarei suge lapte anticorupt care 
e mai greu de obținut. în acest context, 
așteptăm cu interes o lege în care să se sta
bilească ce bani va primi o proaspătă mămică 
de primar, una de doctor și de ce nu una de 
președinte.

■ Un autobuz care 
transporta copii a fost, 
ieri, implicat într-un 
accident de circulație.

MlHAELA TăMAȘ_____________________

mihaela.tamas@informmedla.roDeva - Un bărbat și-a pierdut viața, ieri dimineață, pe Strada 22 Decembrie, la ieșirea din Deva, fiind acroșat de un autobuz care transporta copii la o școală din Simeria. Conducătorul ținui autotu-

An greu la Salvamontx Petroșani (I.J.) ■ Centrul Salvamont Pe- v x troșani a înregistrat anul acesta 59 de intervenții de amploare. „Accidentele s-au soldat cu 5 mOrți și numeroși răniți”, spune Dumitru Bârlida, șeful formațiunii Salvamont. Motivul principal al producerii accidentelor sunt nerespectarea celor mai elementare norme de siguranță și comportament ale turiștilor cu toate că majoritatea celor accidentați nu cunoșteau muntele.

.aricaturâ de Liviu Stănilâ

Un mort și rănițiPentru a evita tamponarea cu autoturismul Logan, șofe- rism Dacia Logan, Nicolaă4-- rul autobuzului a tras deGudea, de 48 de ani, circula volan și a ieșit în afara părții
Consiliere UEDeva (C.P.) - Aproximativ 800 de cetățeni din județ au beneficiat de consiliere ori informații privind sursele de finanțare în cadrul programelor UE, despre calificarea profesională ori alte detalii legate de legislația din UE, prin intermediul Centrului de Informare Europa, a declarat Iulius Bedea, coordonatorul acestui centru. „în cadrul activității desfășurate de noi putem adăuga că aproximativ 200 de elevi, 40 de rromi, 135 de reprezentanți ai autorităților locale și 97 ai organizațiilor din domeniul economic, protecția mediului și agricultură au beneficiat de asistență din partea noastră în privința informațiilor specifice UE”, a adăugat Iulius Bedea. Toate serviciile oferite de Centrul de Informare Europa - Simeria, sunt gratuite.
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(Foto: arhivă)Enoriașele din Ștei acuză preotul de adultercătre acest preot care face ce vrea el în sat”, susține femeia.„Soțul meu a lucrat cantor în această parohie, dar nu a fost plătit și nici nu i s-a încheiat contract de muncă, afirmă Elena Bogalen. Când i- 
pe banda a doua de mers și a intrat în fața autobuzului condus regulamentar pe banda unu, de Cornel Bulgăre, de 46 de ani, șofer la Direcția Generală de Asistență socială și Protecția Copilului Deva, în autobuz erau 30 de copii de școală generală și liceu și șase cadre didactice care în jurul orei 7:30 se îndreptau spre Simeria.

ARTICOL PUBLICITAR

Toshiba rezolvă problema controlului costurilor în birouriCum poți reduce costurile dacă nu știi cum sunt ele împărțite? Toshiba lansează noi tehnologii care să vină în ajutor managerilor de pretutindeni. Majoritatea firmelor și companiilor, indiferent de dimensiuni, se confruntă pe plan intern cu imposibilitatea de a controla volumul paginilor printate/ tipărite în cadrul diverselor departamente, și astfel le este imposibil să estimeze sau să analizeze cheltuielile făcute pentru exploatarea echipamentelor IT și ale consumabilelor.TopTech aduce în Hunedoara soluția Toshiba: Print Survey, un soft prin care se realizează monitorizarea facilă a costurilor pe echipamente și locații, indiferent de tipul echipamentului (imprimante, copiatoare, scannere,

cerut socoteală, ne-a spus dacă are nevoie de carte muncă, trebuie să-iam că, de umplem portbagajul mașinii, în cei 13 ani de când este preotul nostru a distrus casa parohială”, susține Elena.„Este un afemeiat, care se 

Autobuzul a rupt un stâlp de beton (Foto: Traian Mânu)carosabile, unde a surprins și accidentat mortal un bărbat. Dumitru Ungureanu, de 67 de ani, se deplasa pe marginea șoselei, când a fost acroșat de autobuz. Oamenii legii efectuează în continuare cercetări 

multifuncționale de rețea) sau de producător. Astfel, prin instalarea acestui program, orice manager poate urmări: ce operațiuni se desfășoară (print, copiere alb/negru sau color, fax etc.), în ce birou/de la ce stație de lucru, volumul operațiunilor (cantitatea de documente procesate). De asemenea, acest program oferă avantajul de a putea limita accesul utilizatorilor la aparate.Avantajele utilizării programului Print Survey oferit de TopTech sunt: reducerea costurilor totale de operare, posibilitatea ■ estimării și bugetării costurilor pe termen lung, îmbunătățire cash-flow, flexibilitate mărită în împărțirea resurselor echipamentelor folosite, indiferent de marcă.Pentru a putea reduce cos

laudă prin alte sate că a „rezolvat” toate femeile din Ștei. înjură, vorbește urât și, în urmă cu șase ani, beat fiind, a avut un accident mașina, răsturnându-se râu. Atunci și-a pierdut Biblia”, susțin femeile.
W...............................
Nu sunt vinovat 
Toate acuzațiile 
sunt de fapt 
minciuni 
inventate.

cu în Și

Matei Nedelan

............................... WPrezent la Ștei din partea Episcopiei Aradului, preotul Gheorghe Gogan susține că toate plângerile femeilor vor fi analizate. „Dacă se vor dovedi adevărate, vom cere excluderea acestuia din rândul preoților.

sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. în urma impactului, patru copii au fost ușor răniți și transportați la urgență, unde nu a fosă necesară internarea lor.

turile și recupera investițiile făcute în domeniul IT, TopTech vă oferă soluții de implementare a acestui soft și analiza rezultatelor. Programul este ușor de utilizat, nu necesită resurse mari pentru a rula și oferă rapoarte la intervalele de timp dorite de beneficiar. în funcție de informațiile furnizate de rapoarte, pe baza unei analize comparative, se poate alege cea mai bună soluție pentru client în vederea reducerii costurilor și a eficientizării lucrului cu documentele.Pe lângă oferta de echipamente IT și service de specialitate, TopTech își ajută în continuare clienții să își consolideze poziția pe piață prin oferirea de soluții complexe, la un înalt nivel tehnologic, și de noi facilități pentru controlul costurilor.

Advertising

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@lnformmedia.ro
mailto:mihaela.tamas@informmedla.ro
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Prognoza meteo pentru astăzi:Cerul va fi mai mult senin. Temperaturile se vor încadra între 8 și 15 °C,Prognoza meteo pentru două zile:Sâmbătă. Vremea va fi în general frumoasă, temperaturile se vor încadra între 4 și 15 °C.Duminică. Vântul va sufla slab, temperaturile se vor încadra între 6 și 13 °C.
- Ziua Polifiel Române
10*7 - A încetat din Mațâ compozitorul Felix Mendelssohn 

(- Bartholdy) (n.3 februarie1809).

1860 - Domnitorul Alexandru loan 
Cuza a aprobat Legea de organizare 
a Poliției Române.

1927 - Savantul englez Howard 
Carter a descoperit mormântul! 
faraonului egiptean Tutankhamen.

1970 - A încetat din viață Tudor Mușatescu (foto), poet, 
prozator, dramaturg fl umorist (.Titanic Vals", ... Eseu").

Calendar ortodox
Cuv. loanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru și Ermen

Calendar greco-catolic__________________________
Pc.pr. loanichie cel Mare din Olimp, Sfs. Mc. Nicandru, 
ep. Mirelor oi, preot Ermen
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21 mart.-20 apr.

în prima parte a zilei nu aveți chef de nimic. Dacă ați încer-

>

înțelepciunea își spune cuvântul. E vorba de experiența 
dv într-un domeniu. De aceea, în inițiative rapide acționați 
în cunoștință de cauză.

21 apr.-20 mai

ca o activitate de divertisment, pofta de viață v-ar reveni 
cu rapiditate.

&

21 mai-20 iun.

Toate eforturile dv pot fi zadarnice, momentul nu e favo
rabil unui împrumut. Prietenii contactați azi își văd doar 
propriu! interes.

21 iun.-20 iul.

Calmul și răbdarea dv par epuizate și simțiți că e necesar 
să vă așteptați la schimbări importante. Seara aveți nevoie 
de odihnă..

21 iul.-20 aug.

De dimineață vă gândiți serios la propunerea parteneru
lui. Deși nu agreați domeniul propus și aveți o altă idee, 
planul nu vă displace.

21 aug.-20 sept.

Energie electrica
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz metan__________ ______________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-15.0Q Str. Mărăști, bl. 24, sc. C

Str. M Eminescu, bl. A, sc. A
Str. Dragoș Vodă. bl. 28, sc. A
Al. Streiulai, bl. 64, sc. A
Str. 22 Decembrie, bl. 26 

09.00-13.00 Str. M. Kogălnfceanu, Barul,
Biserica Baptistă
Calea Zarandului, SC Contransimex, 
Spălătoria auto

09.00-12.00 Str. M. Viteazul, bl. 46, sc. A

Apă _______ _________ __________________
Se întrerupe furnizarea apei în Deva: 

08.00-15.00 Str. Horia

Soluția Integramei din numârul 
precedent: M-S-Z-S- 
CALATORII - CARARE - N - RĂT
ĂCI - TA - DAC - TARI - SA - IE
- CON - Ml - LE - TT - RUTA - 
CAUA - RITM - VA - FIN - URARE
- A - EF - ALEE - TARAN - CALE
- CURSA - TEAM

TVR 1

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica_______929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR_________212725
Urgențe _________________112
Pompieri___________________ 981
Jandarmerie_______________ 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD___________ 214971
Deranjamente lift 235090

Borș cu peșteIngrediente: 1-2 pești, 1 1 borș, o ceapă, piper, un morcov, piper, pătrunjel, leuștean.Mod de preparareîn borș se pune ceapa, morcovul ras și piperul și se lasă să fiarbă. Se spală și se curăfă bine peștele, se taie bucățele și se pune la fiert în borșul fierbinte. Se lasă doar un sfert de oră la fiert, descoperit. Mai gustos iese dacă se fierbe morcovul cu putină apă și când e pătruns se toarnă peste el borșul care a fiert separat cu o ceapă întreagă. Se pune peștele când ciorba clocotește și se lasă să se pătrundă bine. Cine dorește, poate pune o dată cu peștele un ardei tăiat fidelută sau orez. La sfârșit se adaugă verdeața (pătrunjel și leuștean) tocată.

7:00 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

7:55 Eurodispecer
8:00 Isabel, 1h 
H căutarea 

iubirii
8:55 Prieteni 

la masă
9*30 Teleshopping

10:00 Hemingway 
In Cuba

11:00 Reflector (r)
11:30 Memorialul 

durerii (r)
1230 Garantat 

100% (r)
1330 Desene animate: 

□Madeline
1400 Jurnalul TVR Sport 

Meteo
1430 Teleshopping
15:00 Parlamentul 

României
1600 Mark Twain (dramă, 

OSUA, 2002) Partea a 
doua

16:55 Familia lui 
□Saddam (II)

1800 Interes general
1900 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo

7:00 Știrile PRO TV
Ce se-ntâmplă, 
doctore ?

! 9:10 Omul care 
aduce cartea

l 9:15 Tânăr și neliniștit Cu:
ETric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson

10:15 Doctorul
Sie suflete

* 11:15 Mama
mia (r)

12:15 La Bloc (r) 
13:00 Știrile PRO TV 
1345 Pas in doi (dramă,

J. SUA, 1985)
1600 Tânăr și 
▼Etieliniștit

Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Nicole 
Thomas Scott

1700 Știrile
PRO TV

17:45 Teol Emisiune de 
divertisment

1900 Știrile PRO TV Sport

Vremea

6:30 In gura 
presei 

7:00 Observator
Sport 
Cu: Sanda Nicola

8:00 Canalul 
de știri 

10:00 în gura 

presei (r) 
110:30 Concurs 

interactiv 
• 12:15 Dădaca 

13:00 Observator 
13:45 Revanșa 

starurilor 
15:30 Vivere- 

î S trăi cu 

pasiune 
16:00 Observator 

: 16:45 Anastasia, 
s ▼ Hu: Elena Korikova, 

Petr Krasilov, Daniel 
Strakhov 

, 17:45 9595-Te învață 
ce să Iad 

18:50 Sport 
19:00 Observator

Cele mai proaspete 
știri din țară și de 
peste hotare numai la 1 
Observator

Poftă bună! (Foto: arhiva)

2030$ ala 
wdeteior 

2100 Stele...
d ind 
stele

WWInch 
HNaufragiații 

2300 Jurnal TVR
Sport Meteo 
Cele mai proaspete 
Știri din țară 

2330 Travelling 
drtular 

030 Ars de vânt 

13 (dramă,
coprod., 2001) 

>4 Jurnalul
TVR Sport 
Meteo (r) 

*05 Ochiul 
magic (r) 

*55 Garantat 
. 100% (r) 

•- lexl 
.. (reluare) 

KW Datina

20:15 Harry Potter și piatra
< i "tazolală (fantastic, 

coprod., 2001) Cu: 
Daniel Radcliffe, 
Rupert Grint, Emma 
Watson, Richard Har- 

; ris. Harry descoperă 
abia când împlinește 
11 ani că este fiul unor 
vrăjitori și că este tim
pul să meargă și el la 
Școala de Magie, 
Farmece și Vrăjitorii, la 
care este invitat prin 

! curieri bufnițe. Famillia 
Dursley în grija căreia 
se află ( unchii lui nes- 

j pus de nesuferiți)
! cedează sub presiunea
î scrisorilor

23:45 Bune șl nebune 
• 045 Știrile PRO TV 
i ItiK Doctorul 
î ^de suflete (r) 

' 2:30 Bune și nebune (r) 
, 330 Chestiunea zilei (r) 
! *00 Parte de arte (r)

2030 Elena din Troia (aven- 
4uri, coprod., 2003) 

22:30 Dependent de sex 
I ;dramă, SUA, 2001) 

Cu: Rosanna Arquette, 
Nastassja Kinski, 
Michael Des Barres. 
Când rațiunea ajunge 
pe bancheta din spate 
și pasiunea preia con-

- traiul... Bucătarul șef al 
unui restaurant de lux 
îi destăinuie psihiatru
lui său că are două 
personalități. Este un 
tată și so( perfect care- 
și iubește familia și, în 
același timp, un obse
dat sexual care caută 
plăcere oricând și cu 
orice femeie.

030 Observator (r) 
130 Concurs interactiv 
230 Elena din Troia (aven- 

Tâuri, coprod., 2003, r)
! 430 Dădaca (r)

Gândiți pozitiv și asta vă induce o stare de Dine, vă ajută 
să aveți randament la serviciu. Ați putea oficia ceva ori să 
vă ocupați de casă.

21 sept.-20 oct. ____________ t___________________

Credeți că ați putea ajunge departe dacă unele persoane 
nu v-ar sta în cale. în familie apar mici conflicte și dv vă 
asumați responsabilitatea.

21 oct.-20 nov.

Vă plictisiți în compania colegilor, chiar dacă nu 
recunoașteți. Persoana iubită încearcă să vă ajute, dar nu 
vă poate scoate din melancolie.

21 nov.-20 dec.

Vreți să faceți ceva concret acasă, dar lipsa de energie și 
înclinarea spre visare vă împiedică. încercați să mulțumiți
persoana iubită.

21 dec.-20 ian.

Nu aplicați deciziile și ideile admirate la ceilalți până nu 
consultați un specialist. Vă place să conversați cu apropiații, 
să aflați noutăți.

21 ian.-20 febr.

Vă relaxați într-un mod original: vă certați eu persoana 
iubită! Toate nemulțumirile, păstrate până acum pentru dv, 
răbufnesc brusc.

21 febr.-2O mart.

Acceptați să nu mai aveți rolul decisiv în familie ca să 
înlăturați conflictele cu cei ce vă caută nod în papură. O 
rudă apropiată vă ajută.

0700 Maria Bonita (s) 07:55 
Teleshopping 0825 Euro-Dis- 
pecer 08:30 CeZar și tipar 
0900 Rebelii (s, r) 1000 Tono- 
matul DP 2 11:40 Euro-dis- 
pecer 12:40 Verdict: Crimă (s) 
1330 Teleshopping 14:00 
Desene animate 14:30 
încurcăturile lui Zack (s) 1500 
împreună în Europa 16:00 
Expediție în necunoscut 1635 
Jurnalul TVR 1700 Rebelii (s) 
1800 Jurnalul Euronews 18:15 
Zoom/21830 Auto Club 1900 
Moștenitoarea (s) 20:00
Trăsniții din Queens (s) 2030 
Washington în spatele ușilor 
închise (s) 2130 Jurnalul TVR 
2200 Jurnalul Euronews 22:15 

ale Iu' Mitică 23:15 Polițiștii 
din L.A. (s) 00:15 Mai presus 
de iubire (dramă, Germania, 
2001)

* a
* 4» 3* •»

0730 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 1000 Teleshopping 1130 
Căminul de anei stele (r) 1200 
Teleshopping 1300 Ochi negri 
(s, r) 14:00 Jurnalul de prânz 
14:30 țara Iu1 Papură Vouă 
1500 Miezul problemei 1630 
Pariul N24 1700 Super sport 
1730 Naționala de bere 1830 
Jurnalul de seară 1945 Jara Iu' 
Papură Vouă 20:00 Ultima 
mutare (f) 2200 FBI - în pri
ma linie (film serial) 23:00 
Cronici paranormale (film 
serial)

07:00 Rondul de dimineață 
10:00 Teleshopping 10:15 
Icstrim Tivi 10:35 ProMotor 
11:00 Numai nuntă să nu fie 
13:00 Pokemon 13:45 
Teleshopping 1400 Doctorul 
de suflete (s, r) 1*45 Monk 
(s, r) 15:45 Teleshopping 
16:00 Monk 17:00 Părinte 
înainte de vreme 1900 Doc
torul dew suflete 20.0( 
Corupti de libertate 22:00,

Căutare disperată 00:45 
Corupti de libertate (s, r)

|

06:00 Micuțul Frijolito (s, r) 
08:00 Trupul dorit (s,r) 09:15 
De 3X femeie (r) 11:00 Ama
zoana (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 - Emisi
une cu povești reale despre 
viată 1825 Vremea de Acasă 
18:30 Inocență furată (s) 
20:30 Lacrimi de iubire (s) 
21:30 Trupul dorit (s) 22:30 
Lori 0000 Poveștiri adevărate 
(r) 01:00 Lacrimi de iubire (s, 
r) 0200 Lori (r) 03:15 Legături 
de familie (s, r)

07X30 Teleshopping 0730 Pet 
Show 08XX) Sport cu Florenti
na 08:05 Teleshopping 08:40 
Călătorii în lumi paralele (s) 
0940 Sunset Beach (s) 10:40 
Oamenii vorbesc 11:30 Tele 
RON 1230 Teleshopping 1300 
Garito (I) 14:10 Teleshopping 
14:45 Garito (II) 16:05 
Dragoste și putere (s) 16:40 
Guiness - Lumea recordurilor 
1725 Farsele lui Jugaru 1800 
Focus 19:00 Camera de râs 
1930 Hugo 2000 Vânătorii 
de fantome 2230 Săptămâna 
nebună 2330 Da sau nu. Cu 
Virgil lanțu 00:15 Turnurile din 
Navarone (război)

0900 Verissimo 1000 Lumea 
cărților 10:15 Bibescu, un print 
al aerului (d) 12:15 Calendar 
ecumenic 1230 Teleshopping 
1305 Euromaxx 1355 Fan X 
13:50 Jet Set 1400 Teleshop
ping 1430 Fabricat în Germa
nia 1500 Teleshopping 1535 
Călătorii în China (r) 1600 Jur
nal de credință 1700 Vis de 
vacanță. Emisiune de turism 
1730 Pasul Fortunei 1900 Știr
ile B1 TV Cu: Adriana Muraru 
și Radu Soviani 1920 0 casă 
de nebuni (s) 2000 Planuri 
perfecte (thriller, SUA 1999) 

2200 High Life 2245 Trenul 
vieții 003) Știri

0630-07.00 Observator -
Deva (r)

1630-16.45 Știri locale

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

10:00 Realitatea de la 10:00 
10:45 Ziarul realității 11:15 
Deschide lumea 1130 Reali
tatea bursieră 12:00 Reali
tatea de la 12:00 12:40 No 
Comment 13:15 Deschide 
lumea 1400 Realitatea de la 
14 00 14:45 Școli în lume 
1600 Realitatea de la 16:00 
16:45 Filiere 1700 Realitatea 
de la 17:00 17:15 Realitatea 
media 18:00 Realitatea de la 
18:00 18:45 Realitatea zilei 
1900 Realitatea de la 19:00 
19:15 Realitatea zilei 20:00 
Realitatea de la 20:00 21:00 
Realitatea de la 21:00 2145 
Greșelile noastre 23:00 Real
itatea de la 23:00

07:00 Atlantis 08:00 Lumi 
dispărute 09:00 Mașini de 
viteză 10:00 Rechinul-bivol 
prezentat de Nigel Marven 
1100 Călătorii pe glob 1200 
Motociclete americane 13^~ 
Cazinouri americane l<țî) 

i Misiune invizibilă 15:00 Sdb- 
s marinul 16:00 Performanta

1700 Mașini pe alese 1800 
Competiția mașinăriilor 1900 
Motociclete americane 20:00 
Vânătorii de mituri 21 ;00 Cele 
mai mari superlative 22:00 
Mașini pe alese 23:00 S-a 
născut un 4x4 0000 Motoci
clete americane 0100 Un corp 
spectaculos
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• OPC. Controalele efectuate de cătreinspectorii OPC odată cu declanșarea gripei aviare s-au lăsat; la nivel național, cu oprirea de la comercializare a peste 266 tone carne de pasăre și cu 453 de amenzi contravenționale însumând 170.900 RON, susține Șerban Chiș, inspector-șef la OPC Hunedoara. (I.J.)• Seminar. CNH Petroșani a găzduit, ieri, seminarul „Aplicarea legislației în domeniul Eficienției Energetice - ALEE" organizat de MEC și ARCE. Acesta s-a adresat reprezentanților municipalităților din zonă cu o populație mai mare de 20 de mii de locuitori și agenților economici cu un consum energetic mai mare de 200 tep. (I.J.)
Război 
cosonarilorBucurești (D.I.) - Ionica Popescu, deputat de Hunedoara din partea Partidului Conservator, a cerut, printr-o declarație politică, suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor, argumentând necesitatea alocării unor fonduri mai mari pentru cultură. Ea a prezentat situația dezastruoasă în care se află cetățile dacice din județul Hunedoara, solicitând impli- & carea MCG în salvarea acestor vestigii. Deputatul conservator atrage atenția asupra vanda- lizării siturilor istorice din Munții Orăștiei, care au ajuns practic bătaia de joc atât a cosonarilor, cât și a anumitor arheologi care lasă în urmă mormane de gunoaie.

& Ionica Popescu

Elevii profanează morminte

Stoma
tologi la 
prelucrat
Petroșani (I.J.) - întâl

nirea dintre condu
cerea Direcției de 
Sănătate Publică și 
Colegiul Medicilor 
Dentiști Hunedoara, 

a avut ca temă 
refuzul medicilor 
stomatologi din 
Valea Jiului de a tra
ta copiii bolnavi de 
SIDA. La întâlnire au 
participat Asociația 
AntiSIDA „Noua 
Speranță" Petriia, 

medici epidemiologi 
și conducerea secției 
de zi HIV/SIDA 
Petroșani. „Vom 
analiza reclamațiile 
referitoare la condui
ta personalului me
dical dacă acestea ne 
vor fi transmise. 
Refuzul de a acorda 
asistență medicală de 
specialitate per
soanelor infectate 
HIV nu este accept
abil și este în afara 
legii. în plus, „Noua 

Speranță" din Petriia 
susține ideea de 
amenajare a unui 
cabinet stomatologic 
pentru acești bolnavi 
pentru a preîntâm
pina pe viitor refuzul 
medicilor de a-i tra
ta", susține Otilia 
Sfetcu, director adj. 
DSP Hunedoara.

■ Cimitirul Petroșani 
este loc de distracție 
pentru tineri și sursă 
de venit pentru hoți.

Ina Jurcone
ina.jurcone@lnformniedia.roPetroșani - La cimitirul Petroșani s-a vopsit gardul ce împrejmuiește 20 de hectare de morminte. Poate pentru că a fost Ziua Morților. în rest, pază și protecție nu există. Cetățenii se plâng că le dispar crucile de metal, iar mai nou și cele de marmură. Mafia cimitirului, creată cu ceva ani buni în urmă, își face datoria cu conștiinciozitate.
îngropați cu florileFurturile din cimitir aduc profituri uriașe. Ultima achiziție a hoților a fost o cruce de marmură pe care proprietarul a cheltuit peste 60 de milioane de lei. Se șlefuiesc într-un atelier clandestin din cartierul Aeroport și sunt vândute apoi pe piața neagră,
întâlnire la CJ HunedoaraDeva (D.I.) - Reprezentanții firmei ASSET MANAGEMENT SYSTEMS SA s-au întâlnit ieri, la Deva, cu executivul Consiliului Județean Hunedoara, pentru a analiza detalii referitoare la cele două posibile proiecte realizate prin parteneriat public-privat. Este vorba despre construcția aeroportului pentru curse de tip charter la Săulești, precum și modernizarea drumului dintre Sântuhalm și municipiul Hunedoara.Cu ocazia întâlnirii de ieri, firma ASSET a prezentat finanțatorul extern al celor două proiecte EQUITY CAPITAL PROJECT, precum și constructorul acestora, MASTER MASSIV - TUNELE SA

în cimitirul Petroșani s-a trecut la furtul crucilor de marmură (Foto: arhivă)afirmă păgubitul, Laszlo Varga;îngrijitorii cimitirului, care nu lucrează în schimb de noapte, susțin că furturile au loc noaptea, și nici măcar o floare nu rezistă până a doua Zi după înmormântare și de aceea oamenii își îngroapă
Brașov. „S-a acordat un răgaz de zece zile în care reprezentanții firmei ASSET să prezinte scrisoarea de garanție și să facă o analiză a datelor tehnice prevăzute în cele două contracte”, ne-a spus Petru Mărginean, vicepreședintele CJ.

Petru Mărginean

morții cu flori cu tot. Aceștia spun că hoții nu sunt singurii care profanează mormintele, „în apropiere se află un liceu și de multe ori se chiulește de la școală... în cimitir. „Beau, fumează, murdăresc crucile și le rup. Nu poți face nimic că iei bătaie. Vin câteodată, fac
Primul magazin Connex- 
Vodafone la DevaDeva (C.P.) - Locuitorii municipiului Deva au la dispoziție, începând de ieri, primul magazin Connex- Vodafone. Acesta este unic în județul Hunedoara și al 26-lea din țară. „Suntem încântați să fim prezenți în Deva și printr-un magazin propriu, în care locuitorii vor putea găsi întreaga gamă de produse și servicii Connex-Vodafone, de voce și date, precum și soluțiile de comunicații destinate întreprinderilor mici și mijlocii. Extinderea rețelei de magazine Connex în cât 

dragoste pe morminte și doar când ameninți cu poliția pleacă”, spune „Rom” un îngrijitor din cimitir.Poate că nimic n-ar fi nou sub soare, dar Primăria se află la mai puțin de o sută de metri de locul unde se petrec toate aceste grozăvii.

mai multe orașe din Transilvania este una dintre prioritățile de dezvoltare ale companiei noastre”, a spus Dragoș Bunescu, director vânzări magazine Connex- Vodafone.

Inaugurarea magazinului din 
b-dul Decebal

SF CSTQ - Cafeaua de science fiction se j continuă cu ediția a X-a, care va avea Ioc

Razie la DevaDeva (M.T.) - Un număr de 98 de persoane au fost legitimate, opt verificate în evidențele Poliției și cinci am- prentate, de polițiștii deveni, în urma unei razii descinse ieri dimineață, în jurul orei 6:30, pe raza municipiului Deva. Au fost de asemenea, constatate 4 furturi și un șantaj și identificați doi infractori. Au fost soluționate cinci dosare, ale căror autori erau necunoscuți. în urma mai multor nereguli sesizate, polițiștii au aplicat 18 sancțiuni contravenționale în valoare de 2.870 de lei RON.la 12 noiembrie. Tema abordată este“Roboții”, la care este invitat dr. ing. Dan Milici, specialist in robotică. (Foto: I. Jurcone)

T1ANZACȚI1 BUMIOIE
w J w U'J J J J 4» > 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 J 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Societatea Preț Variație
închidere (lel/acț)(%) 

1. SNP PETRO M 0,4320 -0,69
2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 1,«0 -1,56
3. TLV 1,1600 -1,69
4. BRD 13,0000 0
5. IMPACT 0,4300 -0,69
6. AZOMUREȘ 0,2890 -2,69
X ANTIBIOTICE IAȘI 0,9950 i -0,5
8. ROMPETROL 0,1230 •3,15

RAFINARE (RRC) ■ 1
9. HABER oprit
10. BCCARPATICA 0,5650 -2,59
11. DECEBAL 0,0107 +2,88
12.SKGUSCT 3,2100 0
Rubrică realizată de SVM 1FB FINWEST SA DEVA,
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277. Polițiștii hunedoreni au aplicat 

18 sancțiuni contravenționale

URGENTE
Farmacii

HUNEDOARA

Farmacia „Energofarm”, non-stop, str. 
George Enescu, nr. 14. ®-> 717659.

Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. 
Republicii, nr. 8.®-». 748199.

Farmacia „Arnica", str. George Enes
cu, nr. 7. ©-♦ 713045.

DEVA
Farmacia „Sensiblu", non stop, str.
Victoriei, nr. 1. ®-> 222380.

iocilN ii numea - Informații ta lol. 02S4/218IHi fl.J.O.F.M. Hunedoara
> 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 J'4 4 4 J 4 4 4 4 4 4 4 4 4.4 4 4

Nr. crt. Postul

^4 4444jj^^

Total Localitatea
1. lucrător comercial 15 Hunedoara 3 Lupeni 8
2. muncitor necalificat 20 Orăștie 20
3. agent de pază 71 Hunedoara 40 Brad 30
4. confecționer-asamblor 150 Deva 63 Hunedoara 50 Brad 15
5. cusător piele 32 Deva 30 Hunedoara 2
6. muncitor necalificat agricultură 54 Deva 14 Hunedoara 24 Lupeni 7
7. manipulant mărfuri 31 Deva 3 Orăștie 12 Brad 16
8. necalificat ambalaje 76 Hunedoara 1 Simeria 74 Brad 1
9. operator răsucitor fire 100 Hunedoara 50 Orăștie 50

J

■sww Piijwag
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Cursul de referință al BNR în data de 4 noiembrie 2005
Valută euro dolar liră sterlină
BNR 3,0329 3,6591 5,3933

Cursul: valutar: practicat de băncile din Deva
Valută euro dolar liră sterlină

T SRO • ; - - c V C V
Banc Post 3,6300 3,6750 3,0050 3,0500 5,3300 5,4100
BRD 3,6170 3,6820 2,9870 3,0630 5,2950 5,4340
Banca Transilv. 3,6215 3,6765 3,0017 3,0592 5,3281 5,4106
Raiffeisen Bank 3,6150 3,6950 2,9800 3,0700 5,2900 5,4500

L- Umami waftitai icat fee casele de schimb valutar din Deva
Star Exchanqe 3,6200 3,6500 3,0200 3,0500 5,1500 5,3800
Herdan Exchange 3,6300 3,6500 3,0100 3,0400

Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, 
Piața Victoriei, nr. 29. ©-» 211616. 
224488.

Farmacia „Tacomi - Humanitas ii", 
str. Aleea Transilvaniei, bl. 7. ®-» 
211949.
ORĂȘTIE :

Farmacia „Oros", sâmbătă, orele 
8-20 duminică, orele 8-14, str. N.
Bălcescu, nr. 7. ®-> 240976.
PETROȘANI
Farmacia „Piață", non-stop, str.
Avram lancu, nr. 5
BRAD
Farmacia „Remedia", sâmbătă și 
duminică, orele 9-13, str. Avram 
lancu, nr. 48. ©-» 612887.

StonaMiifia
Policlinica Stomatologie Deva, str. M.
Koqălniceanu, zilnic 8-20____________
Cabinet medical individual STOMATO; 
dr. Dumitru Gudea, Călan, Str. Inde
pendenței, 18A. ®-* 731509.

Cabinet Stomatologic, dr. Chiș Matei, 
dr. Crăciunel Adinel&Elena, Hune
doara, str. Avram lancu, nr. 9. ®-> 
0744-556016.
Cabinet Chirurgie maxilo facială, dr. 
Zuberecz Richard, Hunedoara, Piața 
Eliberării, nr. 5. ®-> 717686.

Cabinet dr. Bâldea Eugenia, Orăștie, 
Str. 1 Mai, nr. 1. ®-> 242461.

mailto:ina.jurcone@lnformniedia.ro
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„Interniștii" protestează• Simpozion. Astăzi și mâine, între orele 9.00 și 13.00, Biserica Ortodoxă din Simeria marchează, printr-o serie de manifestări cul- tural-religioase, 70 de ani de la construirea sfântului lăcaș. Cu acest prilej va avea loc un parastas, o reînhumare a preotului care a contribuit la ridicarea bisericii și un simpozion aniversar. (S.B.)

Mii de cărți la "Salonul editurilor hunedorene"

■ Frigul din cămine i-a 
scos aseară pe 
interniștii de la Horea 
în curtea liceului.

Tiberiu Stroia 
tiberiu.stroia@intormmedia.raDeva - Protestul a început în jurul orei 18,00 când, nemulțumiți de frigul din camere, elevii cazați în internatul aparținând Grupului Școlar Horea au ieșit cu mic

(Foto: arhivă)

Zilele cărții la DevaDeva (S.B.) - Cea de-a X-a ediție a Târgului de carte și a Salonului editurilor hunedorene se va derula, în acest an, în zilele de 9 și 10 noiembrie. Manifestarea este găzduită de Casa Melitte (str. L. Bla- ga) din Deva, fiind organizată de Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu”. Și-au anunțat prezența cu ofertă de carte numeroase edituri din țară, dar mai ales cele din județ. Cititorii vor avea prilejul să asiste la diverse și atractive lansări de carte, la prezentări de colecții, vor putea participa la o întâlnire gen masă rotundă ce va dezbate tema „Educație prin lectură” și se vor putea întâlni cu scriitori recunoscuți pe plan național și internațional. Cu ocazia susținerii temei amintite, Centrul Județean de Asistență Psihopeda- gogică va face cunoscute rezultatele sondajului pe care l-a realizat, cu privire la „Nivelul de lectură la elevii din județul Hunedoara, clasele IV - XII”. în cadrul acesta va avea loc lansarea primului număr al revistei editate de Biblioteca Județeană, „Vox Libris”, și va fi prezentat „Catalogul publicațiilor hunedorene”.

Conferință 
internaționalăDeva (R.I.) - Azi începe Conferința Asociației Europene a Cadrelor Didactice - Secțiunea Română care se va desfășura pe parcursul a trei zile la Deva. Reuniunea principală va avea loc sâmbătă, de la ora 11, în Sala Mare a Prefecturii. La evenimentul desfășurat pentru prima oară la noi în țară și-au anunțat participarea președintele AEDE, din Olanda, profesorul Rick Matser, directorul Agenției „Socrates - Comenius” Bavaria, Dieter Huber, expertul în proiecte „Leonardo” și președintele Asociației „Eurolinks”, Jan Verboon. Din partea Agenției „Socrates” din România va fi prezentă Cristina Ștefan alături de care se vor afla alți 31 de inspectori școlari responsabili cu programele de cooperare internațională din întreaga țară, invitați, cadre didactice din școli care derulează proiecte și programe internaționale.

Juriul deliberează

Liceul Sportiv - Tradiție și Bal
■ Balul bobocilor 
Liceului Sportiv a avut 
loc aseară la Sala Spor
turilor din Deva.

Magdalena Șerban_____________
magdalena.serban@informmedia.roDeva - Cei prezenți au avut parte de multă culoare, naturalețe și talent sportiv. Con- curenții au fost grupați în opt 

cu mare în fața clădirii liceului. Aici au început să-și verse oful, scandând „Vrem căldură și apă caldă” către o parte dintre profesorii aflați la acea oră în clădire.„De când a început anul școlar trăim în niște condiții inumane, susține Anișoara, elevă în clasa XII-C. Rareori avem apă caldă și atunci pentru o jumătate de oră. Acum că a venit frigul stăm și înghețăm în camere”, afirmă eleva.
Lucrările Podului Zam-Sălciva vor fi finalizate 

la sfârșitul anuluiConsiliul Județean Hunedoara este în permanență preocupat ca lucrările de reparații și investiții să se execute în termenele stabilite în contracte.Pentru anul 2005, lucrările la Podul Zam - Sălciva, peste râul Mureș, se află în graficul de execuție, în aceste zile efectuându-se lucrările de montare a grinzilor pe ultimele 2 tronsoane.„Lucrările au fost demarate în urmă cu 10 ani, iar noi, cei din actuala legislatură a conducerii CJH am hotărât că asemenea gen de investiții să fie finalizate cât mai curând posibil. în cazul acesta, al Podului de la Zam, termenul de finalizare este sfârșitul acestui an”, afirmă Dorin Pă- ran (medalion), vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara. Valoarea investiției este de aproximativ 7,5 milioane RON (75 miliarde de lei vechi), podul deservind locuitorii comunei Zam și ai localităților învecinate aflate pe teritoriul județelor Hunedoara și Arad.

perechi, iar pe parcursul probelor au încercat să-și învingă emoțiile primilor pași ca liceeni.
Perechi participantePrezentarea perechilor, în- trebările-capcană, proba de dans sau cea surpriză, toate acestea au ținut în suspans mulțimea prezentă. Momentul mult așteptat a fost aflarea câștigătorilor Miss și Mister,

„Plătim 1.650.000 de lei lunar (cazare și masă) și nu ni se asigură nici cele mai banale condiții de viață. Suntem băieți și.ieșim seara la o partidă de fotbal apoi ne spălăm cu apă rece la robinete. Nu mai vorbim de faptul că suntem priviți ca niște mizerabili în sălile de curs. Și asta pentru că nu ne putem spăla o haină și nu putem avea o igienă corporală corespunzătoare”, susține unul dintre elevii protestatari.

RECLAMĂ

atmosfera încingându-se și prin prezența artificiilor.Din cauza unor neînțelegeri apărute între organizatori și invitata serii, Corina, aceasta nu a mai susținut recitalul, plecând de la locul în care s- a desfășurat evenimentul.Cu toate acestea, nu au lipsit distracția și voia bună, micile campioane la gimnastică aerobică cucerind sufletul publicului.

Sosit la fața locului, directorul Grupului Școlar Horea, loan Roiban, susține că lucrările la noua centrală au început de trei săptămâni. „Am primit două miliarde de lei de la Primărie pentru noua centrală. Din păcate,/ banii au venit cam târziu. Sperăm ca săptămâna viitoare noua centrală să intre în funcțiune pentru că vechea centrală e complet depășită”, susține directorul loan Roiban.

Așteptând momentul premierii

Fericiții câștigători

Proba de dans Marile campioane își pun în valoare talentul (Foto: Traian Mânu) Bucuria premierii

mailto:tiberiu.stroia@intormmedia.ra
mailto:magdalena.serban@informmedia.ro
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• Rezidențial. Din cei peste 5.600 de absolvenți ai Facultăților de Medicină si Farmacie înscriși la concursul de rezidențiat care va avea loc în 20 noiembrie, 60 sunt din județul Hunedoara. Cele mai multe opțiuni ale medicilor, 3.347, sunt pentru specialitățile medicale, 1.399 pentru cele chirurgicale, iar 150 pentru medicină de laborator. (I.J.)• AM ELAN R. Produsul, care reprezintă o mască de față fabricată de Ibis Systeme, a fost interzis de la utilizare. „Produsul conține hidrochinonă 9% în lotul T3, ca urmare a unei neconformități de calitate. Produsul se retrage de la importatori, depozite și cabinete de cosmetică, depozite farmaceutice, farmacii și drogherii", precizează dr. Dan Magheru, director DSP Hunedoara. (I.J.)

Legea Sănătății dă în pacient

Creierul 
mincinoșilorBucurești (I.J.) - Per- J soanele care mint des [ au o structură a creierului mai specială, afirmă un grup de specialiști i bucureșteni, care au j demonstrat prin exami- i nări RMN acestă struc- i tură. Mincinoșii „cro- J nici” ar poseda, conform j imaginilor tomografice, j o cantitate mai mare de j substanță albă în anu- finite arii cerebrale res- î -^ponsabile pentru cone- | xiunile sinaptice neu- | ronale. Această struc- J tură mai specială li face i pe aceștia capabili să i susțină adevărate „edi- | ficii” construite din | minciuni. Specialiștii i susțin că pentru a minți nu este ușor, deoarece L pentru aceasta rebute să știi să citești gân- î durile altora, trebuie săștii să-ți ții în frâu sen-

Pilula de 
a doua zi
Deva (IJ.) - Potrivit 
dr. Simona Olteanu, 
specialist în planning 
familial în cadrul DSP 
Hunedoara, se reco
mandă tinerelor pasi
bile de o sarcină 
nedorită utilizarea 
pilulei de a doua zi. 
„Este o metodă con
traceptivă care 
previne apariția 
sarcinii după un con
tact sexual neprotejat 
sau în cazul folosirii 
incorecte a altor 
metode contracep
tive. Are o eficiență 
de 75% din cazuri. 
Eficiența este Cu atât 
mai mare cu cât tim
pul scurs de la con
tactul sexual până în 
momentul admin
istrării pikrieior este 
TWi uit", susține 
aroifenu. 
Medicamentul 
oprește ovulația, 
împiedică fertilizarea 
ovulului sau fixarea 
lui în mucoasa 
uterină. Se adminis
trează pe cale orală 
2 doze la distanță de 
12 ore una de 
cealaltă, la maxim 
72 de ore de la actul 
sexual.

■ Pachetul legislativ al 
Ministerului Sănătății 
are grave deficiențe, 
susțin medicii deveni.

Iha Jurcone___________________
lna.Jurconeflnforfnniedla.roDeva - Pachetul de legi nu poate fi adoptat în forma actuală, întrucât are mari nereguli, susțin medicii deveni. între acestea se numără atacul la independența profesională, contradicțiile din cadrul aceleiași legi și mai ales hipercentralizarea. „Legile propuse de Ministerul Sănătății creează haos nu prin vid, ci prin exces de zel. Cel mai lezat, dacă se vor adopta, este pacientul”, afirmă dr. Mircea Artean, președintele Colegiului Medicilor Hunedoara.
Medici înțeleși greșitAfirmația președintelui de- vean este susținută și de dr. Alexandru Negruțiu, secre
Diabetul face ravagii
■ La centrele de diabet 
sunt înscriși 12.995 dia
betici, pentru ei chel- 
tuindu-se 3,7 mid. lei.

Ina Jurcone___________________
ina Jur con Info rmmedla.roDeva - Sănătatea costă, afirmă medicii deveni care s- au lovitde aprecierile conform cărora serviciile medicale trebuie să fie gratuite. Este cazul insă al bolnavilor de diabet care, în județul nostru, ating o cifră record: 12.995.Pentru ca medicamentele ce valorează lunar 3,7 miliarde de lei să ajungă mai ușor la bolnav, dr. Dan Magheru, directorul DSP Hunedoara, împreună cu me-

Medicii deveni se tem că devin "iobagi" la CJAS . (Foto: Ina Jurcortarul Colegiului Medicilor Hunedoara, care a atacat virulent. legislația propusă. „Medicilor de familie li se atribuie, potrivit legilor propuse, un buget limitat care-i timorează. De ce? Pentru că, dacă îl depășesc, simt pasibili de amenzi de 10 milioane/ rețetă, iar dacă nu îl consumă 
dicul-șef al CNAS au luat în discuție un mecanism de prescriere a tratamentelor antidi-

Recordul absolut ca număr de 
bolnavi în județ îl deține Deva, 

cu 5004, urmat de Petroșani, 
cu 3105

Dr. Dan Magheru

abetice. „Specialiștii din cabinetele Deva și Petroșani vor trimite scrisori bolnavilor arondați cu indicația precisă de tratament per os, pentru șase luni, este o primă măsură ce va fi luată de medici.Cele două centre care cunosc numărul pacienților din tot județul vor centraliza 

li se transformă banii în venit. în acest caz, pacientul poate considera că medicul face economii pe sănătatea lui. Aceasta în condițiile în care necesarul de medicamente în județ este de 10 ori mai mic decât cel real”, precizează dr. Negruțiu. Colegiul apreciază că, dacă legile intră 
antidiabeticele indicate pentru fiecare lună de tratament pentru ușurarea numărului de comenzi lunare de medicamente”, susține Dan Magheru, director DSP Hunedoara.

Dr. Dan Magheru

în vigoare, medicii de fam lie vor fi transformați de m nister în iobagi, legați t CJAS, singura lor sursă cer de venit lunar. Aceasta pe: tru că, spune legea, Colegii (o instituție non-guvern mentală, fără implicare p litică) și toți medicii afilia vor fi subordonați Casei.
BronzDeva (I.J.) - Ultimul strigăt în materie de bronz, fără riscuri cancerigene, este DHA. DHA (dihidroxiacetonă) este un zahăr folosit inițial ca un ingredient activ în tratarea diabetului. Se obține un bronz uniform, rapid (durează doar 10 minute), eficient (o singură ședință), sănătos și durabil. Produsul nu este cremă autobronzantă. După câteva minute, primele rezultate sunt vizibile, continuând să se accentueze în următoarele 4 ore. Bronzul obținut durează între 8 și 14 zile. Este foarte importantă hidratarea pielii în scopul optimizării rezultatelor.

Galerii de artă
Deva: Galeria de Artă „For
ma". Expoziția artistului 
plastic Torino Bocaniciu ce 
cuprinde lucrări de pictură, 
teracotă și metal. Este o 
expoziție personală ce 
aduce pe simezele galeriei 
devene noutate pe plan 
județean în domeniul 
artelor plastice și culoare 
ce creează un ambient 
relaxant pentru vizitator.

Hunedoara: Galeria de 
Arte prezintă, celor care îi 
trec pragul, expoziția de 
pictură a artiștilor plastici 
Aurel Nedel și Vladimir 
Nedel, tată și fiu, recu- 
noscuți ca maeștri ai culorii 
și peisajului stilizat.

Tsatru

.Petroșani. Teatrul „I.D. Sâr- 
4h'" va susține un specta

col, sâmbătă, 5 noiembrie, 

la ora 18.00, la sediul 
teatrului. Duminică, ora 
12.30, are loc programul 
de prezentare a poeților 
Văii Jiului.

Video * DVD

Magazinul „Cip Audio 
t/M.. ni—" 

etajul I din Complexul 
Comercial Ulpia, deschis 
inclusiv duminica până la 
amiază oferă cele mai noi 
și căutate CD-uri cu mu
zică pentru toate gusturile 
și casete cu filme de ultimă 

oră Acestea se pot 
achiziționa sau închiria 
pentru ca timpul liber să 
fie petrecut confortant, 
după alegerea fiecăruia, 
indiferent de vârstă.

Cinema

Deva, Cinema „Patria*. în 

perioada 4-10 noiembrie 
2005 rulează filmul „Dl. și 
D-na Smith". Prețul biletu
lui: 45.000 lei vechi lunea 

și 35.000 lei în restul 
zilelor. Joia este închis.
- „Dl. & Dna. Smith" (Mr. 
& Mrs. Smith)
John și Jane sunt căsătoriți 
de șase ani și căsnicia lor 
pare să fie una normală. 
Lucrurile nu stau chiar așa, 

căci cuplul începe să 
meargă la ședințe de con
siliere maritală. Nici unul 

dintre ei nu știe despre 
celălalt că de fapt este 
asasin plătit. Problemele 
apar atunci când fiecare 
primește drept misiune să 
omoare aceeași persoană. 
Cei doi încearcă să omoare 
ținta în același timp și 
eșuează, fiecare din cauza 
celuilalt. Acum cei doi 
primesc ordin să îl omoare 
pe cel care i-a împiedicat

UNDE
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sfârșit. Când află adevărul, 
cei doi încearcă să se eli
mine reciproc.

Hunedoara, Cinema 
„Flacăra. în perioada 28 

octombrie - 3 noiembrie 
2005 rulează filmul româ
nesc „15". Prețul biletu
lui: 45.000 lei vechi 
lunea și 35.000 lei în 
restul zilelor. Joia este 
închis.
- „15”. Film în regia lui 
Sergiu Nicolaescu. Cu 
Mihaela Rădulescu într-un 
Trabant. Sigur, există și

alte lucruri - în primul 
rând patrupede (probabil, 
o ofertă de la „Vier 
pfoten”), un marinar pe 
nume Marinică, o naștere 
în Catedrala din Timi
șoara, o jurnalistă 
franceză venită să facă 
poze din elicopter și să-i 
întrebe pe copiii străzii 
cum stau cu „Credința în 
Dumnezeu”. Scenariștii 
Nicolaescu și D.R. Popes
cu au vrut șă facă o 
poveste zguduitoare

care s-au jertfit tinerii tn 
1989 și care-au ajuns ter
felite de corupție, uitare 
și indiferență. A ieșit o 
poveste cu cântece la 
chitară care sună rusește 
și se pronunță turcește 
(„Duru-duru, dai cu 
curu'...’), cu un șofer de 
TIR frigorific care parcă 
tot aude ceva în con
tainerul plin de ca-davre, 
cu un ofițer, Ciucă, întâl- 

nindu-se cu șoferul de 
TIR, Cioacă (cel mai bun 
gag al filmului!), si - mai 
ales - cu un vis-în-film de 
mare excepție, care ne 
readuce în veșnica lui 

pomenire.

Cluburi

.Night Club Latino", din 
Deva, Calea Zarandului, cu 
program zilnic între orele 
22.00 - 05.00.
„Supreme Club", din Deva, 

- parter, oferă, zilnic, între 
orele 9 00 - 2.00, dis
tracție cu ruleta electron
ică, aer condiționat și ven
tilație, cea mai savuroasă 
cafea și satisfacție deplină. 
Rezervări: 0254/221220. 
„Aristocrat" - club ! de 
noapte cu locații în Deva, 
Str. Pescărușului, nr. 42, și 
Simeria, str. Gheorghe 
Doja, nr. 39. fel. 004- 

1723121382.
„John's Cafe". Cocktail-bar 
din Deva, deschis, zilnic, 
între orele 08.00 - 02.00, 
pe str. Mihai Eminescu, 
nr.2. Tel. 0254/233511.
„Zinc Club", la parterul 
Hotelului „Deva", oferă tot 
ceea ce poate face o seară 
plăcută. Periodic, orga
nizează petreceri și spec
tacole cu tineri soliști 
îndrăgiți de publicul tânăr.

Sport

Fotbal: Duminică, ora 
14.00: Jiul Petroșani - Poli 
Timișoara

Pensiunea „Anita". Este si
tuată pe Valea Râului 
Mare Retezat, la limita Par
cului Național Retezat, pe 
malul râului, într-un peisaj 
de o frumusețe deosebită. 

Oferă: camere cu paturi 
duble, TV prin satelit și 
bar, restaurant cu 
bucătărie autohtonă și 
internațională, gril, terasă 
acoperită spre râul de 
munte populat cu păstrăvi. 
Ca obiective turistice : 
Cetatea Colț, Sarmizege- 
tusa Ulpia Traiana, 
amfiteatrul roman și 
muzeul arheologic, castele 
și biserici medievale dar și 
unul dintre cele mai mari 
baraje de anrocamente din 

Europa, De asemenea, 
există posibilitatea unor 
plimbări pe cărări de 
munte, vizitarea „Parcului 
Național Retezat" - Rezer
vație a Biosferei.

Turism

Munții Retezat. Au unele 
din cele mai frumoase pri
veliști din Europa sud- 
estică. Masivul este tra

versat de multe poteci tui 
istice marcate pentru am; 
torii de drumeții. Pentr 

cei bine pregățiti există 
câteva trasee de cățărare 
însă acestea nu sunt rece 
mandate pe vreme rea 
Cabanele turistice din jun 
parcului vă așteaptă totu; 
chiar dacă ninge! Centri 
Salvamont Petroșar 
anunțâ pe turiști ca, în ca 
de rătăcire sau acei 
dentare, să apelezi 
numărul de telefon 072! 
- 82.66.68 sau SALVA 
MONT. Apelantul trebuit 
să indice locul produceri 
accidentului și ora, nu 
mărul răniților, condițiile 
meteorologice și date per 
șonale.

în Parâng, la Straja, 
camerele se pot închiria 
cu sume cuprinse între 
200.000 și 300.000 de 
lei pațul/noapte. La „Ca
sa Alpina", locul este 
puțin mai scump pe 
noapte, dar cabana este 
dotată cu încălzire cen
trală, apă caldă și baie 
proprie la fiecare cameră. 
Camera cu două paturi 
se închiriază aici cu suma 
de 1.200.000 de lei 
/noapte.

lna.Jurconeflnforfnniedla.ro
rmmedla.ro
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I • Dezvoltarea satelor. Direcția Agricolă Hunedoara în colaborare cu Biroul de Consiliere, Centrul Agricol și Primăria Vața de Jos organizează, azi, începând cu ora 14.00, un simpozion cu tema „Dezvoltarea durabilă a satelor comunei Vața". (L.L.) ■ Două „cofetărese" 
fac torturi și prăjituri 
pentru care oricine lasă 
cofetăria de la oraș.

si prăjituri cu „suflet"

Motocosi- 
toarele vă 
așteaptă!Deva (L.L.) - Toți beneficiarii subvenției de >0%, acordată agriculto- •ilor din zona de munte pentru achiziționarea utilajelor agricole, vor intra în posesia utila- elor agricole achizițio- îate, până la sfârșitul icestei luni. „Am avut ieste 300 de contracte de ivrare a motocositoa- •elor, încheiate prin in- ermediul Direcției pen- ru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Este ade- zărat că au fost unele întârzieri, cauzate de faptul că avem pe piață 6-7 modele de motocosi- toare pe care le livrăm solicitanților în măsura în care acestea vin din a-brică”, ipune 1•eprezentan- ul unei fir- ne din leva.

Fondurile 
SAPARD, 
pe sfârșite
Dwa (L.L.) - valoarea 
proiectelor SAPARD 
contractate de 
hunedoreni în 2004- 
2005 este de 
344.464.675.500 lei. 
Agenția SAPARD mai 
are disponibile pen
tru acest an fonduri 
de 14 milioane euro 
din cele 208 milioane 
euro alocate 
României. Țara noas
tră a absorbit în 
primele zece luni ale 
anului 194 de mi
lioane euro din cele 
208 milioane euro 
acordate de Uniunea 
Europeană. De 
asemenea, mai există 
cereri de plată 
depuse în valoare de 
peste 25 de milioane 
de euro. Sumele 
angajate de Agenția 
SAPARD până în 
prezent se ridică la 
685 milioane de 
euro, din care au 
fost efectuate plăți în 
valoare de circa 400 
milioane euro. Fon
durile au fost 
atribuite unui număr 
de circa 1.785 de 
beneficiari privați și 
publici.

Loredana Leah
loredana. leah ginf ormmedia.roBucureșci - Niciodată un produs de cofetărie nu o să fie la fel de gustos ca unul din bucătăriile noastre și nici la fel de frumos făcut! Un gurmand preferă mâncarea pregătită cu suflet, într-o bucătărie, în detrimentul uneia pregătită în laborator și făcută cu știință! Vecinele Elena Botici și Viorica Ichim din Bucureșci sunt două dintre maestrele cofetăriei. Nu există model de tort pe care să nu-1 poată face!

„Vecina mea m-a învățat tot ceea ce știu, am fost ucenica ei. Am început când aveam 20 de ani, ajutând-o, și de la 30 de ani am început să lucrez singură. Este foarte multă muncă și dacă nu-ți place ceea ce faci, nu reușești să obții dulciurile pe care și le doresc clienții. Majoritatea torturilor sunt făcute din foi de doboș pentru că sunt singurele foi care permit modelarea fără a se dărâma”, spune Elena Botici.
Băieții ne ajută!„Am absolvit o școală comercială de bucătărie, dar nici o școală nu echivalează cu practica pe care o faci muncind aproape zi de zi. Am făcut un tort care întruchipa <Lacul lebedelor> iar clientul

Elena Botici - specialistă în foitaje (Foto: Loredana Leah)

O sticlă... dulce Preparând aluatul Torturi gemene

a sunat să se asigure că iotul este comestibil”, spune zâmbind Viorica Ichim.Inedit în mUnca femeilor este că sunt ajutate nu de fete, ci de băieți, care, așa cum spune tradiția, sunt foarte buni „cofetari”.

Toate foile sunt coapte în. cuptorul cu lemne, aceste fiind preferat nu doar pentrumițând coacerea a aproximativ 50 de foi o singură dată, dar și pentru că nu usucă foile de prăjitură.
Trei bănci comerciale 
finanțează agricultura
■ BCR, CEC și Romex 
terra au depus oferte 
pentru finanțarea Pro
gramului „Fermierul".Deva (L.L.) - Pentru anul 2005 sunt prevăzute în buget 300 de miliarde de lei, sumă care va fi. folosită cu precădere pentru completarea fondurilor SAPARD utilizate în vedere® modernizării unităților din industria alimentară și pentru crearea unor ferme viabile.Suma este pusă la dispoziția băncilor prin Fondul de Credi are i Investițiilor în agricultura, ,.u o dobândă de 0,05% pe an. Băncile care vor îndeplini condițiile prevăzute în caietul du sarcini vor putea acorda solicitanților credite

de investiții drept cofinanțare în cadrul Programului SAPARD.
Bani pentru fermeMinistrul agriculturii a precizat că, după votarea bugetului pe 2006, va mai fi organizată o licițatie pentru derularea programului și în 2006.Pentru anul următor va fi pusă la dispoziție suma de 7.000 de miliarde de lei, adică aproximativ 200 milioane de euro. Acești bani vor fi utilizați în special pentru înființarea de ferme familiale zootehnice și vegetale, pentru crearea și modernizarea de unități de procesare a laptelui și a cărnii și pentru diversificarea activităților economice în mediul rural.

cu sediul în Brad, 
str. Avram Iancu, bl.32 p, 

organizează, în data de 
18.11.2005, ora 10.00, la sediul 
său, licitație pentru vânzarea 

Magazinului din satul 
Căzănețti. în caz de nead- 

judecare, licitația se va relua 
în flecare zi de vineri, în 

același loc și la aceeași oră. 
Informații la telefonul 

0744/646.783.
(33813)

PRIMULANUAR
DE AFACERI DIN ROMÂNIA

CARTEA GALBENA
____________ 2005 - 2006

solitaire | Francizor pentru Jud Hunedoara 
Surta acum ta tei: 0254-712255:0788-639216: 

0788-633861:0788-633862 09H1.06.
aplicații:

(33838)

.■ : . • *>•? >,• h<
Caută și decupează cele 6 piese puzzle, apărute In Cuvântul Liber, m perioa

da 29 octombrie - 5 nolembrta^
lipește piesele puzzle pe sWMeRHl _ _____________

indicând numele, adresa, vârsta, inimăriilde tele- 
fon și răspunsul la întrebarea: „Sunteți abonat la

Cuvântul Liber?" Trimite plicul prin poștă la 0.P. ...
1 C P 3 Deva, depune-l în cutiile speciale Cuvân- 9 'aM 
tul Liber sau la sediul redacției din .Deva, Str. 22 MBetl X,'..'. 
Decembrie nr. 37 A, până în data de 16 nolem- 

brie (data poștei). Participă și tu! .■țfld
Regulament: ‘ J v.

Trimiterea talonului completat înseamnă

acceptarea condițiilor de participare la SWicurs. [țC ™
Premiile nu sunt transmisibile. La acest jtAncws 
nu pot participa angajații SC Inform Medb 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.

ormmedia.ro


Spectacol la Liga Luptai orilor
SPORT

î
f

• Criză benefică Jiului. Jucătorii echipeiPoli lași, adversara de duminică a Jiului, sunt nemulțumiți că nu și-au primit ratele contractuale de 2 luni. „Nu pot lucra cu jucători nemulțumiți. Am renunțat la un antrenament și dacă nu se va rezolva situația vom refuza să jucăm la Petroșani", a declarat lonuț Popa, antrenorul ieșenilor. (C.M.)
• Medalii la aerobic. Componentele lotului național de aerobic, Carmen Oltean, Nadina Hoțea și Ancuța Lupan, legitimate la CSS Cetate Deva, au obținut patru medalii (2 de aur și 2 de bronz) la CE de Sport Aerobic, din perioada 28-30 octombrie în Portugalia. Un amplu material cu campioanele devene în Pagina Sport de mâine. (C.M.)

KaplQ a debutat cu dreptul în grupele Cupei UEFA, echipa antrenată de Răzvan Lucescu învingând, aseară, cu 2-0, formația franceză Rennes, antrenată de Ladislau Boloni. Golurile giuleștenilor au fost marcate de D. Niculae (43) și Buga (65).

■ Organizatorii primei 
gale de tip Local Kom
bat de la Deva promit 
lupte pe cinste.

ClPRIAN MARtNUȚ____________________

ciprian.marinut@informmedla.ro

Deva - Organizatorii Galei „Fight league” (Liga Luptătorilor), întrecere similară competițiilor Local Kombat, care va avea loc, azi, în premieră la Deva, promit un spectacol de zile mari. „Intenția noastră e să oferim spectacol publicului care va veni la Sala Sporturilor și să promovăm sportivii din județul Hunedoara. Simt voci care acuză acest gen de competiții că ar fi violente, dar atât timp cât luptele se derulează după un regulament bine pus la punct, ele reprezintă un sport, chiar dacă unul mai dur”, afirma Cristian Miclea, promotorul galei de la Deva.Inițiativa organizării unei astfel de gale în județ aparține directorului interimar al DSJ Hunedoara, Ma

Protagoniștii întâlnirii de la categoria 67 kg la cântarul oficialrius Simina. „Totul a pornit de la o discuție despre kickbox cu fostul meu elev Cristian Miclea. Eu am spus că ar fi bine venită o competiție de acest fel la Deva, iar Cristi a preluat ideea și a reușit să o transpună în realitate”, preciza Simina. Gala de la Deva va cuprinde nouă întâlniri în care 16 „duri”, praeticanți ai diverselor sporturi din sfera artelor marțiale, vor încerca să-și pună adversarii la po

dea, pentru premiile puse în joc. Regulamentul este similar celui din galele Local Kombat, fiind permise toate genurile de lovituri cu excepția celor de cot, de cap și a celor în zona cervicală.
Se bat pe semnăturăLa cântarul oficial, desfășurat aseară, au participat doar cei 5 sportivi din Deva și luptătorii din Timișoara și Petroșani, întrucât cei din Arad,

București și Sibiu urmau să sosească abia azi. Fiecare participant a semnat o declarație pe proprie răspundere ii Dare își asuma toate riscurile. Pentru doi dintre sportivi, care nu au împlinit încă 18 ani, au semnat părinții. Gala va începe la ora 20.00, iar prețul unui bilet pentru meciurile ale căror runde vor fi prezentate de frumoase domnișoare de la o agenție de modeling din Deva va fi de 150.000 ROL.
...
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Arbitrii și observatorii etapei a IX-a, 6 noiembrie: CFR Marmosim Simeria - 
Dacia Orăștie: Adrian Lina - centru, Sergiu Perța și Adrian Popa (toți din 

Lupeni) - asitenți. Observator - Sever Bogdan. ‘

Ponorul Vața - Aurul Brad: Victor Cojocari - centru, Ramses Stanca și Cor

nel Damian (toți din Hunedoara) - asistenți. Observator - Adrian Radu.

Universitatea Petroșani - Victoria Călan: Ion Mîndru (Simeria) - centru, loan 

Hritcu (Orăștie) și Cristian Măluțan (Deva) - asisteftji. Observator - Traian j 

Melha.

Metalul Crișcior - Retezatul Hațeg: Alin Cîrstoiu - centru, Cosmin Danciu și 
Cristian Petrean (toți din Deva) - asistenți. Observator - Emil Muntean.

Constructorul Hunedoara - Gloria Geoagiu: Daniel Roman (Deva) - centru, 
Constantin lordache (Simeria) și Marius Necșulescu (Deva) - asistenți.

Minerul Aninoasa - CS Deva: Daniel Tihrt Călan) - centru, Florin Bulgaru 

(Lupeni) și Alexandru Belgun (Călan) - asistenți. Observator - Dorel Tîrsa.

■ -s-ț - rirj*----™.... ....................................................................................
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• O sectă antîfotbal. Conducerea și suporterii echipei Bangu din liga secundă a Braziliei sunt în stare de alertă, după ce o sectă și-a anunțat intenția de a cumpăra sediul clubului. Biserica regatului lui Dumnezeu a depus deja suma de 93.000 de euro la tribunalul din Rio de Janeiro, în încercarea de a cumpăra sediul clubului. (C.M.)
• Ofertă. Cel mai bun înotător din Croația, Duje Draganja, medaliat cu argint la 50 m liber la JO din 2004 și la Campionatele Mondiale din 2005, a primit o ofertă de a concura pentru Qatar. Autoritățile din Qatar i-au propus sportivului un salariu de 500.000 de dolari pe an și prime de 250.000 de dolari pentru fiecare medalie câștigată. (C.M.)

Câinii puși cu botul pe labe

Nedved revine la 
națională

Praga (MF) - Coechipierul lui Adrian Mutu la Juventus Torino, mijlocașul Pavel Nedved, a fost convocat în naționala Cehiei pentru barajul cu Norvegia, contând pentru calificarea la Cupa Mondială din 2006. Federația de Fotbal din Cehia a anunțat, ieri, că Nedved, care își anunțase Încheierea carierei internaționale după Campionatul European din 2004, figurează pe listajucătorilor reținuți de selecționerul Karel Bruckner pentru meciurile programate pe 12 noiembrie (tur) și 16 noiembrie (retur). Fost jucător al echipelor Sparta Praga și Lazio Roma, Nedved (33 de ani) a disputat 83 de meciuri și a marcat 17 goluri pentru Cehia, in perioada iunie 1994 - iulie 2004.

Pavel Nedved
(Foto: ERA)

■ Dinamo a pierdut 
meciul din deplasare cu 
Levski în ultimul minut 
al prelungirilor.

ClPRIAN MARINO!____________________

clprlan.marlnutfflnformmedla.roSofia - Echipa lui Andone nu s-a trezit după dușurile reci administrate de Petrolul în Cupă și de Jiul în campionat și a pierdut, aseară, meciul susținut în compania formației Levski Sofia în cadrul etapei a Il-a a grupei F a Cupei UEFA.„Câinii roșii” au jucat ceva mai bine decât contra găzarilor și minerilor, dar nu suficient pentru a scoate măcar un egal care i-ar fi păstrat cu șanse în lupta pentru primăvara europeană.
Ghinion în prelungiriPrima repriză a fost relativ echilibrată, iar cea secundă s-a disputat pe contre, cu garda jos, atât bulgarii, cât și Dinamo irosind ocazii uriașe.Soarta meciului s-a decis în prelungiri, când Emil Angelov (90+3) a scăpat singur

Zicu a fost strict marcat de Eromoigbe, dar și când a scăpat a ratat exasperant (Foto: EPA)spre poartă și a avut sângele rece de a înscrie la colțul lung al porții. în minutul 61, Dinamo a rămas în zece jucători, după ce Alexandru Bălțoi a primit al doilea cartonaș galben și implicit pe cel roșu, fiind eliminat de pe teren.
vmsil Mii SW:*- ' « %

. ... ■ ■MMM
Grupa A Grupa E
1. Juventus 4 3 0 1 8-4 9 1. PSV Eindhoven 4 2 1 1 2-3 7

2. Bayern 4 3 0 1 5-3 9 2. Schalke 04 4 1 2 1 7-6 5

3. FC Bruges 4 2 0 2 5-5 6 3. AC Milan 4 1 2 1 5-4 5

4. Rapid 4 0 0 4 2-8 0 4. Fenerbahce 4 1 7.1 2. 7-8 4

Grupa B Grupa F
1. Arsenal 4 4 0 0 9’? 12 1. Lyon 4 4 0 0 10-2 12

2. Ajax 4 2 1 1 8-5 7 2. Real Madrid 4 3 0 1 8-5 9

3. FC Thun 4 1 0 3. Rosenaoro ■ . .4. 3 4-8 3

4. Sparta 4 0 1 ■ • 4. Olymwakos ) C; $■ țj t U 4 4-11 0

Grupa C Grupa G

1. Barcelona 4 3 1 0 11-1 10 1. Liverpool 4 3 1 0 6-1 10

2. Udinese 4 1 1 2 8-9 4 2. Chelsea 4 2 1 1 5-1 7

3. Bremen 4 1 1 2 6-8 4 3. Beds 4 2 0 2 3-6 6
4.. Panathinaikos 4 1 1 2 2-9 4 4. Anderlechl 4 0 0 4 0-6 0

Grupa D Grupa H
1. Villarreal 4 1 3 0 2-1 6 1. Inter 4 3 0 1 4-3 9
2. Lille 4 1 2 "V 1 W If 5 2. Rangers 4 1 2 1 5-5 5

3. Man. United 4 1 2 1 T2 5 3. Artmedia 4 1 2 1 5-5 5

4. Benfica 4 1 1 2 3-4 4 ; 4/ Porto 4 1 0 3 7-8 3

Hm riMH jm . {I VanPersie •». *85 •- .
.RE «PwMAmsterdam 2-4
Xu mwcst LicSriMffl '86, MK. «a ‘M Anas-

' Ml M'lUi *■, BetidM 1HL

SclS'-MancftsStir United 1-0

i A marcat Admwte'»■
ix.**- Mnail 0-î

AM marcat:ImiBfcmmel '1, Eto'o '14, '40, '64,/âessi 34 
MbMm - Udinese 4-3 - *' W • *'
to - - Uf Mm '15. toMMMn 'M 'HIsmb '51, •» t Di 

'51, Schulz '60 (autogol}. -

inter Milano -IE Porto 2-1
Au rawoti'CMz 75 (periaW), '82 / Almeida 'ÎS,

Artmedia Bratislava - Glasgow Rangers 2-2
Au marcat: Borbely '8, Kozak '59 / Prso '3, Thompson '44:

Stagiu de pregătire
Deva (V.N.) - începând de astăzi și până duminică inclusiv, la Sala de sport a Liceului Traian Deva se desfășoară stagiul de pregătire a sportivilor de la cluburile de karate shotokan din județul Hunedoara. Acțiunea este organizată de Clubul Heian Deva, iar la ea vor participa aproximativ 120 de karatiști. Marius Biji, antrenor la clubul organizator, ne-a precizat că la acest stagiu va participa ca invitat Peter Sandor, deținător al centurii negre, cinci dan, arbitru internațional și antrenor la CS Shotokan Salonta.

Raliul Harghitei fără Leu
■ Pilotul hunedorean 
ratează ultima cursă a 
sezonului din cauza 
unei accidentări.

ClPRIAN MARINUȚ____________________

clprian.marlnutffinformmedia.roDeva - Mihai Leu încheie ediția din acest an a CN de Raliuri exact așa cum a început-o, adică sub zodia ghinionului. După ce a avut un start dezastruos, marcat de cinci abandonuri consecutive din cauza mașinii, Leu ratează participarea la Raliul Harghitei, ultima etapă a CN din cauza unei accidentări. „Am venit la Hunedoara cu intenția de a lua mașina și a merge la Miercurea Ciuc pentru cursă. Am simțit însă unele dureri la mâna dreaptă și am fost la medic unde s-a constatat că am un os

Mihai Leu ratează ultima cursă a sezonului (Foto: Traian Mânu)deplasat și nu voi putea concura”, preciza Leu.Organizatorii Raliului Harghitei, ultima etapă a Campionatului României, au anunțat că la startul ediției din acest an a competiției s- au înscris 42 de echipaje. Cea de-a XX-a ediție a Raliului Harghitei se va desfășura vineri și sâmbătă, pe aproximativ 300 de kilometri de drumuri forestiere. Traseul pe care șe desfășoară raliul

are o lungime totală de 288,27 km, din care jumătate este destinat celor zece probe speciale, două vineri și opt sâmbătă. Raliul Harghitei va decide câștigătorul ediției din acest an a Campionatului de Raliuri al României, favoriți fiind liderul actual al clasamentului general, Bogdan Marișca. și campionul en- titre, Dan Gârtofan, cei doi fiind despărțit i de numai două puncte.

Montan 2005Straja (D.I.) - Asociația de Turism Montan „Ko- gaion” Orăștie, în colaborare cu Direcția de Sport a Județului Hunedoara, Fundația „Noi Orizonturi” Lupeni, Asociația Județeană Sportul pentru Toți și Primăria Orăștie organizează, în perioada 4-6 noiembrie, acțiunea „Montan 2005”. Desfășurată în stațiunea Straja, din Munții Vâlcan, acțiunea cuprinde o întâlnire a asociațiilor de turism montan în special din Transilvania, în vederea stabilirii unui calendar competițional pentru anul 2006. Totodată se va organiza și un concurs de turism montan intitulat „Creste înzăpezite”, întrecere ajunsă la cea de-a IlI-a ediție.
Seria ValeaStreiulul _ __ __________________________________
Arbitrii ți observatorii etapei a Vlll-a, 6 noiembrie: Cerna Lunca Cernii - 
Unirea General Berthelot: Claudiu Kremer - centru, Aurelian Panaite ți Claudiu 
Berbecar (toți din Lupeni) - asitenți. Observator - Doru Toma.
Știința lancu de Hunedoara - Viitorul Pâclișa: Constantin Gavrilă - centru; 
Nicolae Albulescu ți Adrian Tomesc (toți din Brad) - asistenți. Observator - 
Grigore Macavei. Minerul Teliuc - Sîntămăria Orlea: Nicolae Albulescu - cen
tru, Stelian Chiriță ți loan Filipaț (toți din Brad) - asitenți, Observator - Stan 
Hanzi. Streiul Baru Mare - Gloria Bretea: Marius Konicika - centru. Dumitru 
llie ți Gavril Tamaț (din Petroțani) - asistenți. Observ. - Cornel Cărare.
AS Boșorod - Cerna Toplița: Dorinei Roman (Deva) - centru, C-tin lordache 
(Simeria) ți Marius Necțulescu (Deva) - asistenți. Observ. - Adrian Nistor.

Seria Valea Mureșului
Arbitrii ți observatorii etapei a Vlll-a, 6 noiembrie: Moții Buceț - Victoria 
Dobra; Florin Velea - centru, Cristinel Pascal ți Florentin Văcaru (toți din > 
Hunedoara) - asistenți. Observator - Zoltan Gherghely.

Guler Deva - Olimpia Ribița: Adrian Costea (Simeria) - centru. Florin Cibian 
ți Robert Pop (ambii din Deva) - asitenți. Observator - Marian Dima.
Streiul Simeria Veche - Casino Ilia: Constantin Dănilă - centru. Dan Colesni- 
uc si Robert Roțca /toți din Hunedoara) - asistenți. Observator - Petru Spe- 
rios. ?
Agrocompany Băcia - Victoria Brad: Daniel Dudaț - centru, Ionel Cîrstea și 
Adrian Nițe (toți din Petroțani) - asistenți. Observator - Mircea Sîrbu. 

Zarandul Crițrior - stă.
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Vând ap. 1 cameră (01)
• vând cameră de cămin, zona Dacia, Deva, preț 
19.000 ron, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 
17.
• zona piață, baie hol, instalații noi, parchet. 
Preț 150 mii., neg. Tel.718833, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• zona L Creangă Preț 75 mii., neg. Tel. 718833, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)Vând ap. 2 camere (03)

• decomandate, Deva, zonă ultracentrală 
(ACR), etaj 1, centrală termică gresie, 

..■■faianță preț 150.000 ron, negociabil.Tel. 
J0745/602989.Y._______________
• decomandate, parter, centrală termică 
scurgere separată zona gării, Deva, preț nego
ciabil sau schimb tot cu 2, etaj 3-4, zonele 
Trandafirilor, Patriei, Progresului. Tel. 220211, 
217888.
• Deva, Bdul 22 Decembrie, etaj 3 din 4, deco
mandate, ocupabil imediat, 60 mp, contorizări, 
preț 28.500 euro. Tel. 0721/815781.
• foarte urgent, etaj 1, Al. Moților, bloc 
Cărămidă gresie, faianță parchet, modificări, 
contorizări, geam la baie, instalații sanitare noi, 
preț 600 milioane lei, negociabil. Tel. 227698, 
0742/564654.
• semidecomandate, Dada, etaj 2 din 4, 
Ocupabil imediat, contorizări, ușă metalică 
parchet, gresie, faianță moderne, preț 650 
milioane lei. Tel. 0721/815781.

• Simeria, zonă centrală etaj 4, camere 
decomandate, centrală termică gresie, 
faianță parchet, balcon închis, contorizări, 
bloc izolat, preț 27.000 euro, negociabil. Tel. 
0724/763736.

• urgent, 48 mp, în Bârcea Mare, gaz în bloc, preț 
negociabil. Tel. 231750.
• urgent, decomandate, etaj 1, zona Liliacului, 
fără îmbunătățiri, preț 1,050 mid. lei, negociabil. 
Tel. 0740/210780.
• urgent, decomandate, etaj intermediar, bdul I. 
Maniu, 60 mp, preț 950 milioane lei. Tel. 
0721/815781.
• urgent, semidecomandate, etaj 1, balcon, 
contorizări, gaz 2 focuri, bloc de cărămidă zona 
piață preț 26.000 euro. Tel. 0745/888619,227661.
• 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 
contorizat, zona Minerului, preț 820 mii. neg, tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
• zona Gojdu, decomandate, parchet, gresie, 
faianță apometre, repartitoare, gaz 2 focuri, preț 
negociabil sau schimb cu apartament3 camere 
în zona Liliacului, Decebal, piață se oferă 
diferență tel. 0723/251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Decebal, etaj 2, decomandate, 60 mp, 2 
balcoane, parchet, faianță apometre, reparti
toare, gaz 2 focuri, tel. 0723/251498, 232808. 
(Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, decomandate, 2 balcoane. 
60 mp, vedere în 2 părți, etaj intermediar, modi
ficat la bucătărie cu living, preț 123.000 RON, tel.

t. 0723/251498,232808 (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 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 Noră)
• zona Micro, decomandate, centrală termică 
modificări, parchet laminat, gresie, faianță 
rigips, spoturi, balcon închis, preț43.000 RON, tel. 
0745/302200,232809. (Fiesta Nora)
• zona Imp. 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 b-dul Dacia, etaj 2, vedere în față 
parchet, gresie, faianță, amenajat recent, preț 
77.000 RON, tel. 0745/302200, 232808. (Fiesta 
Nora)
• zona Caragiale, zonă liniștită etaj 1, vedere în 
spate, interfon la scară balcon mare, apometre, 
gaz 2 focuri, apartament tip standard, tel. 
0788/165702,232808 (Fiesta Nora)
• zona Bălcescu, etaj intermediar, decoman
date, amenajat, modificat, balcon mare, preț 
89.000 RON, tel. 0745/302200, 232808. (Fiesta 
Nora)
• zona Liliacului, dec., contorizări, ocupabil 
imediat, preț 990 mii., neg., tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Bălcescu Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, 
contorizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc., 
preț 1,2 mid., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Progresul, et intermediar, dec., multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat ocupabil imediat preț 1 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662.(Evrika)
• urgent, zona Al. Straiului, centrală termică et. 
intermediar, dec., îmbunătățiri, preț 510 mii., 
neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Gojdu, et. 2, din cărămidă bine întreținut, 
preț 850 mii., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

• oferim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• etaj 3, decomandate, st 60 mp, gresie, faianță 
contorizări, balcon, modificări interioare. 
Dorobanți, preț 30.000 euro, tel. 223400, 
0742/005228,0724/159303. (Casa Betania)
• etej 2, decomandate, repartitoare, contorizări, 
boxă balcon, luliu Maniu, preț 110.000 ron, tel. 
223400,0741/120722,0721/436384.  (Casa Betania)
• bd. Decebal, decomandate, parchet, faianță 
gresie, instalații sanitare noi, termopan parțial, 
contorizări, balcon. Preț 103.000 RON. Tel. 221712, 
0724-305661. (Garant Consulting)
• bd. L Maniu, etaj 3, decomandate, centrală 
termică, termopan, parchet. Preț 120.000 RON. 
Tel. 221712,0724-305661. (Garant Consulting)
• Gojdu, etaj 2, circuit, faianță gresie, centrală 
termică balcon, parchet laminat. Preț 115.000 
RON. Tel. 221712, 0724-305661. (Garant 
Consulting)
• ap. 2 camere, circuit, parchet, balcon, et inter
mediar, Dacia, preț 77.000 RON. Tel. 0743-549654. 
(Garant Consulting)
• vând urgent ap. 2 camere, zona Al. Crișului, 
balcon, centrală termică amenajări. Preț 57.000 
RON. Tel. 0740-013971. (Garant Consulting)
• vând ap. 2 camere, Bejan, et. 1, semidec, 
contorizări, fără îmbunătățiri. Preț 57.000 RON. 
Tel. 224296,0788361782. (Garant Consulting)
• zona Avram lancu. amenajat occidental. Preț 
90.000 RON, neg. Tel. 718833, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• zona Micro 6, semidec., parchet laminat, 
instalații electrice + sanitare noi, pereți izolați. 
Preț 200 mii., neg. Tel. 718833, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• semidecomandate, contorizări, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță bloc acoperit, zona 
Gojdu. Preț: 880 mii. lei, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• Deva,str. luliu Maniu, etaj 3, decomandate, 55 
mp, termopane, centrală termică deosebit. Preț: 
33000 euro, negociabil. Tel. 0721/055313.(Prima- 
Invest)
• decomandate, Deva, etaj 2, balcon mare 
închis, parchet st 56 mp, îmbunătățiri, complet 
contorizat. Preț: 840 mii. lei. Tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)

• urgent decomandate, contorizări, balcon, fără 
îmbunătățiri, etajul 1, Liliacului. Preț 1,05 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)

• contorizări, etaj intermediar, gresie, faianță 
bloc de cărămidă zonă excelentă Deva. Preț: 
850 mii. lei. Tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• decomandate, 2 balcoane, parchet, gresie, 
faianță contorizări, repartitoare, etaj 1, zona 
CEC. Preț 1 mid. lei, negociabil. Tel. 0742/019418 
(Prima-lnvest)
• zona Scărișoara, sdc, apometre, balcon, 
instalații sanitare noi, acoperit cu izolație 
italiana, preț 720 mii., tel 235.208,0721.985.256. 
(Rocan 3000)
• zonă centrală et intermediar, dec., st 55 mp, 
modificat, termopan, centrală termică parchet 
faianță mobilă de bucătărie, bine întreținut preț 
1,200' mid., telefoane 235.208, 0721.985.256? 
(Rocan 3000)
• zona Liliacului, dec., et. 1, st 55 mp, reparti
toare, balcon, buc., baie, debara, cămară fără 
îmbunătățiri, preț 1,050 mid., tel. 235.208, 
0724.620.358 (Rocan 3000)
• zona Bălcescu, dec., et. 1, modificat îmbu
nătățit, apometre, repartitoare, balcon, bine 
întreținut, ocupabil imediat, preț 830 mii., tel. 
235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)Cumpăr ap.2 camere (04)
• zonă bună nu contează starea, de preferat et 
intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• urgent, 2-3 camere, in zona licee, str. Titu 
Maiorescu, blocurile L, P, se oferă preț bun, cu 
plata imediat, tel. 0745/302200,232808. (Fiesta 
Nora)
• urgent, cu plata imediat ap. 2 camere, Deva, în 
zonă bună Tel. 215212. (Prima-lnvest)
• contorizări, etaj intermediar, zonă centrală, 
Deva, preț maxim 800 mii. lei. Tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, 70 mp, etaj 3 djn 5,2 băi, 2 bal
coane închise, garaj, centrală termică mobilat 
utilat, zonă ultracentrală preț negociabil. Tel. 
212979.
• decomandate, contorizări, 2 balcoane, 2 focuri 
gaz, 98 mp, etaj 1, zonă centrală preț 1,320 mid. 
lei, negociabil. Tel. 228615.
• Deva, G. Enescu, etaj 1,100 mp, ocupabil ime
diat, preț 1,35 mid. lei, negociabil.Tel. 
0742/290024.
• semidecomandate, balcon, zona Bălcescu, 
gresie, faianță apartament îngrijit, liber, preț 760 
milioane lei. Tel. 0746/609615,215113.
• Deva,zona pieței, etaj 2, contorizări complete, 
preț 1,350 mid. lei. Tel. 236510.

r* ■ ■ n x* ■ I si i A Email: eurodinica ro@yahoo.comEUROCLINICA Tel.O256/3O8.$O8

• r * DR. FRANCOIS PINORI de la Spitalul Nisa (Franța) va fi prezent în clinica timișoreană EURO
CLINICA, unde va efectua CONSULTAȚII Șl INTERVENȚII CU LASER, în intervalul O3.-O7.11.2005, în 

domeniul ortopediei și neurochirurgiei pentru pacienții cu hernie de disc, menise, gonartroză, sd. de tunel 
carpian, pinten calcaneean, cefafee, spondiloză cervicală, periartrită scapulo-humerală, boala Dupuytren 
Toate intervențiile efectuate pentru afecțiunile de mai sus au avantajul că sunt realizate cu anestezie locală, 
nu impun internare, iar aparatura folosită este conform normelor UE și avizată de Oficiul Tehnic de Dispo
zitive Medicale București.
Programările se fac la telefonul 0256/308.908 sau la sediul din str. loan Pavlosin, hr. 13, T iișaara.

133235)

• Deva, str. L Creangă transformat din 4 
camere, centrală termică geamuri pe lemn 
stratificat, gresie, faianță mobilier 
bucătărie la comandă baie 3/4 m, moHter 
baie, etaj 3, garaj, toate facilitățile, fără 
intermediari. Tel 0723/284005.

• zona Carpați, 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)
• 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)
• vând ap. 3 camere semidec., Al. Armatei, preț 
85.000 RON. Tel. 0743-549654. (Garant Consulting)
• vând ap. 3 camere decomandate, bucătărie 
faianțată, gresie, 2 băi faianță + gresie, C.T., 
boxă zona împăratul Traian, preț negociabil. Tel. 
0741-154401,227542 seara. (Garant Consulting)
• 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)

W» MUW

Una pentru trei!

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

g

H suplimentare la țal: 210 631.

• foarte urgent, 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 L Creangă et. 3, superamenajat și finisat, 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră 
preț 64000 euro, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona G. Enescu, et. 1,98 mp, bine împărțit, 
dec., hol mare central, gaz 2 focuri, parchet fără 
amenajări de ultimă oră preț 1,29 mid, neg, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• 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 3, 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)
• T. Maiorescu, etaj 2, contorizări, repartitoare, 
parchet, balcon. Preț 87.000 RON. Tel. 221712, 
0724-305661. (Garant Consulting)
• vând ap3 camere semidec., Gojdu, preț 
115.000 RON. Tel. 0743-549654. (Garant Con
sulting)
• zona Micro 6, decomandate, ușă metalică 
balcon, zugrăvit, instalații noi, 1 foc, parțial 
mobilat Preț 400 mii. Tel. 718833,0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• zona Micro 4, decomandate, balcon, 2 băi, 
modificări interioare, boiler, preț 650 mii, neg. 
Tel. 718833,0745/695473. (Partener-Hunedoara)

Advertising;
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LOOKAS - FERESTRE Șl UȘI DIN LEMN STRATIFICAT

SC CONSSER SRL
Produce:

Tâmplărie lemn stratificat cu geam termopan

Vă oferă:

Agrement tehnic nr. 007-02/282-2005

Caracteristici:- lemn molid, stejar sau meranti tri-stratificat, umiditate 10-12%- etanșeitate pe 2 rânduri de garnituri- închidere multipunct cu feronerie roto- geam termoizolant 4-16-4 mm- finisaje cu grunduri și lacuri pe bază de apă rezistente la intemperii și ultraviolete Denia,
str. Victor Șuiagă, nr. 22 

Tel ./fax: 0254/230.431
Mobil: 0744/219.348

Obloane din lemn cu lamele 2 
mobile sau fixe
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• ragent, ap. 3 camere, Deva, etaj 3, zonă bună, 
parchet, balcon, centrală termică. Preț:780 mii. 
lei. Tel. 0722/ 564004. (Prima-lnvest)
• decomandate, Deva, zona piața centrală, 
parchet baie cu geam, centrală termică, balcon 
mare închis, bloc de cărămidă, ideal pentru 
locuit sau sediu firmă Preț: 15 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
•s , 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)
• zona Gojdu, dec, et. 2, parchet, contorizări, 
bucătărie modificată balcon închis, 2 băi, bine 
întreținut preț 1350 mid, tel. 235.208, 
0721385256. (Rocan 3000)
• ană cenbaH, modificat din 4 camere, centrală 
termică termopane, living, bucătărie modi
ficată foarte bine amenajat et intermediar, preț 
62.000 euro, tel. 235.208, 0721385.256. (Rocan 
3000)

Vând case, vile (13) Vând case de vacanță (15)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• in Deva, zonă bună dec, cu sau rară 
amenajări, se oferă prețul pieței, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)Vând ap. 4 camere (07)
• decomandate, contorizări, parchet etaj 2,2 
băi, 2 balcoane, 72 mp, preț 100.000 ron, Brad. Tel. 
0727/212282.
• decunamtate, contorizări, parchet etaj 2,72 
mp, 2 băi, 2 balcoane, preț 100.000 ron. Tel. 
0727/212282.
• foarte argent 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.
• 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 brii, 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mid, neg, tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• zone Băicescu, 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 Emmescu (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 la
minat gresie, faianță termopan, 2 băi, 2 
balcoane, amenajat modem recent preț 55.000 
euro, negociabil, telefon 0745/159608. 
(Mimason)
• decomandate, etaj 2,2 băi, 2 balcoane, etaj 1, 
parchet gresie, faianță garaj, zona Poliția Județ 
Preț 48000 euro, negociabil. Tel. 0742/ 019418 
(Prima-lnvest)
•zonă centrală st 100 mp, dec, et intermediar, 
CT, 2 băi, balcon, parchet în camere, ușă nouă 
bloc din cărămidă garaj sub bloc, preț 75.000 
euro, tel. 235.208,0724.620358 (Rocan 3000) 
•zonă tamă dec, st 90 mp, 2 băi, 2 balcoane, 2 
boxe, contorizări, fără îmbunătățiri, et interme
diar, preț 1350 mid., tel 235.208 0724.620358 
(Rocan 3000)

• Deva, Str.Griviței.nr. 30,3 camere, curte mare 
și grădină ocupabilă imediat preț 1 mW. lei. TeL 
236518
• Deva, Viile 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.
• Deva, zonă centrală casă curte și grădină 500 
mp, ideală pentru locuit și afaceri, preț nego
ciabil. Tel. 0721/978548
• zona Ceangăi, necesită investiții, 770 mp, cu 
toate facilitățile, gaz, apă canalizare, con
strucție modestă preț 1,7 mid., tel. 0745/164633. 
(Mimason)
• vilă construcție 2000, pe 2 nivele, p+ bucă
tărie, 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)
• ta 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 mobi
lată la cheie, preț 95.000 euro, neg, tel. 
0745/253413. (Mimason)
• zona MărăștL 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 porte 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)
• vând casă 4 camere, bucătărie, baie, C.T., 
teren 650 mp, zonă bună preț 130.000 euro. TeL 
0741-154401 227542, seara. (Garant Consulting)
• Hd, zona piață 2 corpuri, bucătărie, pivniță 
baie, posibilitate mansardă garaj, grădină gaz, 
apă canalizare. Preț 1300 mid., neg. Tel.718833, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• Deva, zona Barițiu, 4 camere, bucătărie, 2 băi, 
centrală termica, parchet, gresie, faianță 
grădină 600 mp. Preț: 100.000 euro, negociabil. 
Tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
•zona Căkrgăranl, 3 camere, bucătărie, centrală 
termică beci, curte betonată (fără grădină), an 
construcție 1983, s 100 mp. Preț 200.000 RON, 
negociabil. Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• zonă centrală 2 camere, bucătărie, hol, baie, 
gresie, faianță CT, tavane false, spoturi, sc 80 
mp, st 453 mp, garaj, grădină curte, anexe, preț 
2,600 mid., telefoane 235.208 0724.620358 
(Rocan 3000)
• zonă centrală, p+1,4 cam., 3 băi, 2 garaje, 
scară interioară gresie, faianță CT, grădină 
curte, st 350 mp, renovată la cheie, preț 4,000 
mid., telefoane 235.208 0721.985.256. (Rocan 
3000)

• zonă pRoroucă, 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, 
07JAWS7. (Mondial CasaiVând case la țară (17)
• cată grădnă zonă deosebită Nojag, nr. 53, 
drum asfaltai preț negociabil. Tel. 262939, 
215602.
• Dobra, str. M. Eminescu, nr. 19, preț 750 
milioane lei, negociabil. Tel. 283274,0745/515325.
• la 15 km de Deva, 3 camere, bucătărie, baie, 
beci, apă curentă, anexe, toate din cărămidă 
stare bună și teren agricol, preț 1 mid. lei. Tel. 
0724/035360.

• la 5 km de Vața, satul Prăvăleni, nr. 11, 
familia Madu, 4 camera, anexe 
papi irosii, grădină mare, curant elec

tric, preț negoaabl. Tel. 0256/357798.

• urgent casă în Bălța, preț negociabil. Tel. 
0723/367110.
• urgent, casă locuibilă, 2 camere, hol, 
bucătărie, terasă, grajd, anexe, 800 mp, preț 
negociabil 880 milioane lei, satul Săntandrei. Tel. 
236655,0252/392629.
• casă 2 corpuri, la 18 km de Deva, teren st 
10300 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 Măgin Certejului, 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)
• Cartel, 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)
• flotat, construcție 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)

• urgent, sdea, zona Al. Crișului, ocupabilă 
imediat, 27 mp, contorizări, balcon închis, preț 
440 mii., tel. 0745/159608 215113. (Mimason)
• zoi ; Mă I Nou, et. 2, dec., liberă 27 mp, 
balcon, preț'748 mii., neg., tel. 0745/163445. 
(Mimason)
• zonă centrală et. intermediar, 35 mp, parchet, 
contorizări, balcon închis, ocupabilă imediat, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• Mârăștiul Nou, decomandate, faianță, gresie, 
parchet, contorizări, balcon, instalație italiană 
Preț 63.000 RON. Tel. 221712,0724-305661. (Garant 
Consulting) .
• Zamflrascu, etaj intermediar, decomandate, 
balcon, apometre, repartitoare. Preț 75.000 RON. 
Tel. 221712,0724-305661. (Garant Consulting)
• 22 Decembrie etaj intermediar, decomandate, 
baie și bucătărie, apometre, 21.500 euro, tel. 
0745-367893. (Garant Consulting)
• bd Iiriiu Maniu, etaj intermediar, semidec., s 
30 mp, baie și bucătărie, balcon, termopane, 
contorizări, 17.000 euro, tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• balul Decebal, etaj 7, dec., amenajată 21.000 
euro, tel. 0745-367893. (Garant Consulting)
• vând garsonierâ semidec., apometre, balcon, 
etaj intermediar, Gojdu, preț 65.000 RON. Tel. 
0743-549654. (Garant Consulting)
• urgent, zona Decebal, etaj intermediar, 
balcon, contorizări (apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare), amenajări. Preț 79.000 lei RON. Tel. 
0740-013971. (Garant Consulting)
• confort 1, decomandate, suprafață de peste 
35 mp, contorizări, ocupabilă imediat, bl. 15, bd. 
Decebal. Tel, 0741-154401,227542, seara (Garant 
Consulting)
• zonă centrală semidec., contorizări, fără 
îmbunătățiri. Preț 64.000 RON, negociabil. Tel. 
224296,0788-361782. (Garant Consulting)
• zona Micro 6, bucătărie, baie, zugrăvit recent, 
ușă stejar, cabină duș, convector, boiler. Preț 250 
mii., neg. Tel. 718833, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• Hd, zona teatru, semidec., parchet, balcon 
închis, C.T., faianță. Preț 420 mii. Tel. 718833, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• urgent, garsonieră dec, contorizări, zona 
Dacia. Preț: 400 mii. lei, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)

• urgent, garsonieră 32 mp, etaj 2, cu balcon, în 
Deva. Preț: 450 mii. lei. Tel. 215212. (Prima-lnvest) 
•zona Dorobanți, et. intermediar, dec., st 47 mp, 
2 balcoane, gresie, faianță totul contorizat, preț 
860 mii, tel. 235.208 0721.985.256. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, et. intermediar, st 47 mp, dec., 
parchet, bine întreținută, preț 850 mii, tel. 
235.208,0721.985.256 (Rocan 3000)
• zona Eminescu, et intermediar, balcon închis, 
apometre, gaz contorizat bine întreținută preț 
550 mii, tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, st 30 mp, neamenajată et. inter
mediar, balcon închis, preț 650 mii, tel. 235.208, 
0721.985.256. (Rocan 3000)Cumpăr garsoniere (20)
• ta 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.
• 1000 mp teren, zona Deva Tel. 0726/158688.
• 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.
• 24.700 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 1500 mp, fs 23 m, zona fabricii de 
mătase Matex Deva, acces la toate utilitățile, 
preț 30 euro mp, negociabil. Tel. 0745/096675, 
218308 212057.
• Intravilan ta Băcia, 3800 mp, preț 5 euro mp. 
Tel. 0722/161644.
• intravilan ta 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.
• intravilan pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poarta 
Tel. 220269 sau 0746/029058.

• tntravflan, pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp,fs 12 m, facilități gaz, curent la poartă 
Relații zilnic la tel. 220269 sau 0746/029058 după 
orală
• loc de casă Deva, 645 mp, toate facilitățile, 
zonă excelentă, între vile, certificat de urbanism. 
Tel. 0742/290024.
• tem ta platoul Bejan, pentru case de vacanță 
6000 mp, 100 m de la asfalt și arabil în perimetrul 
Sântuhalm, 3000 mp. Tel. 213053.
• ta Dura, mai multe parcele, zonă rezidențială 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ocaziei pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• Intravian, Intersecția Sântuhalm-Hurledoajk  ̂
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, pșf-
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)
• Intravian, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
• tatravflan,tozonăindustrială st 7860 mp,front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trafo la 150 metri, apă curentă în spatele 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg., tel. 
223400,0740/914688 0721/577366. (Casa Betania)
• Intravilan, In Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228 0721/577368 (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)

ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE PETRILA
SEDIULÎN PEffltEA, SIR. REPUBLICII BL M PARTER

In baza Ordonanței 92/12003, privind Codul de proceduifl fiscală, organizează prima licitație publics ta data de 18.11.2005. ora 12, la 
sediul Administrației Finanțelor Publice Petrila, Str. Minei, bl. 33, pentru atatam unor bunuri după cum urmează: 

Aparținând SC BEGI PROD COM SRL PETRILA: CF -14164496

Cumpăr casă (14)
• ta Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)
• cumpăr urgent casă cu grădină Deva sau 
Simeria. Plata imediat. Tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
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Vând garsoniere (19)
• semidecomandate, zona Eminescu, etaj 2, 
balcon, liberă contorizări. preț 440 milioane lei. 
Tel. 0746/609615,215113.
• stare bună în Deva, preț 450.000 mii, tel. 
221001.0742/375994. (Casa Blanca)
• zona Zamflrascu, 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)
• 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 centrală etaj 2. dec, 50 mp, centrală 
termică modificări, parchet gresie, faianță preț 
95.000 RON, tel. 0745/302200, 232808. (Fiesta 
Nora)
• zoi Iris etaj 2, semidec, tip standard, cu 
balcon, parchet, contorizări, preț 46.000 RON, tel. 
0745/302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona Emlnesai, (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)
• zonă ultracentrală dec., balcon închis, 
termopan peste tot, parchet renovată recent, 
preț 82.000 RON, tel. 0745/302200,232808 (Fiesta 
Nora)
• 2 buc, zona 22 Decembrie, suprafață mare, et. 
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupabile imediat 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)
• ofertai pt vânzare, în Deva, în zone și la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• etaj intermediar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• etal 1> dec., balcon închis, contorizări, vedere 
la stradă Zamfirescu, preț 75.000 ron. tel. 223400. 
0740/914688 0721/577366. (Casa Betania)
• etal 2, dec., gresie, faianță apometre, Dadă 
Deva, preț 58000 ron. tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630,233.170, 233.180 
Fax: 224.550, 
www.slmal.ro, simal@smart.ro 

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

tineret
(33380)

TOTAL 2.210 420

Nr. 
Cri.

Denumire bun mobil Valoare fără TVA
(lei)
RON

Valoare TVA 
(lei) 

RON
1. Mașină de spălat 510 97
2. HolTOSCA 1.100 209
3. Bibliotecă 600 114

Ofertele de cumpărare se vor depune la sediul Admlniauțlel Finanțelor Publice Petrila pânS cel târziu în ziua anterioară datei licitației, 
însoțite de dovada plății sumei reprezentând 1Q% din prațul de pornire, de copia certificatului unic de înregistrare eliberat de Registrul 
Comerțului de un Certificat de Atestare Fiscală șl, după caz, de împuternicirea persoanei care II reprezintă pe ofertant.
Taxa de participare la licitație de IM oe va vira In cantul
R017IREZ3665005XXX000099, beneficiar DGFP HD-DEVA, bana benefidanilul BN. DEVA TREZORERIA DEVA. Toate persoanelecare 
pretind vreun drept asupra bunurilor menționate sunt Invitate să înștiințeze despre aceasta Organul de tasrutera înainte de data staiUlfâ 
pentru vânzare. Informații suplimentare la AFP-f£TTOtA, telefon 55 22 09. - - taaaaq

Vă așteptăm la 

depozitul nostru:

TIMIȘOARA
Str. Ion lohescu de la Brad nr. 29
Tel.: 0256-400774
Fax. 0256-400777
instaltm@melinda.ro

Microcentrale murale Dem^RD

I

Demrad Bithermic

c 
o 
N 
V 
o 
c 
A
T 
O 
R

Administratorul unic al SC Ateliere Cnșcior SA cu sediul Tn Criscior, Str. Uzinei, nr.1, înregis
trată la O.R.C. sub nr. J2O/1952/1992, CUI R 2093863, în conformitate cu legea și cu actele 
constitutive ale societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 
30.11.2005. începând cu ora 12.OO, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul 
acționarilor la data de referință 12.11.2005, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea retragerii de la tranzacționarea pe piață a valorilor mobiliare emise de SC Ateliere 
Centrale SA ți radierea acestora de la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.
începând cu data de 14.11.2005, documentele, procurile speciale și informațiile referitoare la pro
blemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare se pot consulta la sediul societății 
sau procura contra cost de la societate (tel.0254/617.009) ori de pe website-ul www.registrulac- 
tionarilor.ro. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală se poate face și prin alte persoane 
decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procuri speciale, care se vor depune la 
sediul societății până la data de 23.11.2005. Acestea se întocmesc in trei exemplare, un exemplar 
este pentru acționar, unul pentru reprezentant și un alt exemplar.pentru emitent. Administratorul 
unic p pune ca data de înregistrare să fie data de 19.12.2005. în cazul în care nu sunt întrunite 
condițiile cerute de lege, a doua convocare se face pentru data de 01.12.2005, ora 12.00, în 
același loc și cu aceeași ordine de zi. (33798)

puteri termice de 24, 28 kW 
versiune basic 
cu tiraj natural sau forțat 
schimbător de căldură bitermică 
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, 1SC1R, UK Certelec, Rostest 4

Cumpăra o micmcentrală murală Demrad și primești |

CADOU
un radiator Ekorad (dimensiune 22x6^0x800)

’ ■ - ’ ' *- ■ ’ *!

http://www.slmal.ro
mailto:simal@smart.ro
mailto:instaltm@melinda.ro
http://www.registrulac-tionarilor.ro
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• Intravilan, In zona de locuințe Zăvoi, st 1.000 
mp, front stradal 18 m, toate facilitățile. Preț 32 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(Casa Betania)
• Intravilan, la DN 7, Sîntandrei, st 3315 mp, front 
stradal 18 m, toate utilitățile, preț 31 euro/mp, 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. (Casa 
Betania)
• 2 parcele cu st 646 mp fiecare, în zona M. 
Sadoveanu (Zăvoi), gaz metan șl curent electric 
în zonă, preț 37 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• intravilan, In zonă industrială (zona Macon), 
st 4280 mp, front stradal 30 m, toate facilitățile, 
preț 11 euro/mp, neg, tel. 223400,0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
• Intravilan, *t 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400,

^721/577366,0742/005228. (Casa Betania) 
f • Intravilan, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități,

în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• intravlan la DN 7, în zonă industrială, la ieșirea 
din Deva spre Simeria, st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg, tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• Intravilan, la DN7, Deva, st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• Intravilan ii 6055 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)
• loc de casă, la preț fără concurență, 570 mp, 
preț 300 mii, tel. 0745/640725. (Mimason)
e Pe DN7, în Deva, 3600 mp, fs 30 m, facilități, 
preț 33 euro/mp, tel. 0740/173103. (Mimason)
• In 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)
• loc de casă, 710 mp, fs 20 m, zona 700, Deva, 
preț 400 mii, tel. 0745/164633. (Mimason)
• Intravfian, 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,

u, 0726/130557. (Mondial Casa) 
~ • vând teren Bretea Mureșană, st 87 ari. Preț

8700 RON. Tel.224296, 0788361782. (Garant 
Consulting)
• zona Deva 700 - Zăvoi, 1500 mp. Preț 29 
euro/mp. Tel. 718833, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• st 5200 mp, fs 25 mp, posibilitate apă, gaz, 
curent, Deva-Hunedoara. Preț: 12 euro/mp. Tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• la DN în apropiere de Deva, st4300 mp, fs 30 m, 
loc drept, utilități în apropiere, ideal pentru 
construcții industriale sau investiție, preț: 12 
euro/mp. T el. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• Intravilan, Simeria, st 2900 mp, utilități, gaz. 
curent apă la 150 metri distanță. Preț 4 euro mp. 
Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• intravilan, Deva, Str. Livezilor, st 850 mp, 
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)
• extravian, Deva, str. Prelungirea Depozitelor, s 
3549 mp. Preț 6 euro/mp. Tel. 0746-225726; 0254- 
213050. (Casa Majestic)
• zona Sântuhalm, st 85.000 mp, fs 200 mp, acces 
din 2 părți, utilitățile sunt în apropiere, la dn 7, 
ideal pentru construcții case, preț 20 euro/mp, 
tel. 235.208,0724.620358 (Rocan 3000)
• zonă bună, intravilan, st 5.100 x 3, apă, gaz, 
curent, canalizare pe teren, fs 75 mp, acces auto,

x ideal pentru construcții case, panoramă extra
ordinară, preț 33 euro/mp, tel. 235.208, 
0724.620358. (Rocan 3000)

• zonă bună intravilan, st 22.000 mp, fs 100 m, 
acces auto, utilitățile sunt în apropiere, la DN7. 
Preț 20 euro/mp, tel. 235.208, 0724.620.358. 
(Rocan 3000)Cumpăr teren (22)
• Urni sau împrejurimi, zonă neinundabilă, cu 
acces la utilități și șosea. Tel. 0720/400446.
• extravilan, arabil, oriunde în județul Hune
doara sau în România, cu suprafața minimă de 
10 ha. Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• extravilan, situat între Deva și Hunedoara, st 
între 2000 și 4000 mp, ofer prețul pieței. Tel. 0746- 
225726:0254-213050. (Casa Majestic)Vând spații comerciale (25)
• vând spațiu comercial supr. 60 mp, OV Călan 
(lângă Combinat). Preț 50.000.000 ROL, 5.000 
RON. Inf. tel. 0743/021603.
• hală pa DN 7, Deva, 720 mp, construcție nouă 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 m, toate 
utilitățile, acces la DN7, preț neg., tel. 
0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusiness)
• zona L Creangă 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg., tel. 0741/070106,0726/195925. 
(Imob Eurobusiness)
• zona piață etaj 1, st 75 mp, nu este amenajat, 
vad deosebit, preț 47.000 euro, neg., tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• ultracentral, 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)
• spațiu producție 42 mp, în Deva, apă gaz, 
curent, preț: 6000 euro, negociabil. Tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• zona 1 Decembrie, st 117 mp, 3 grupuri sanitare 
amenajate, scară interioară gresie, faianță 
termopane, centrală termică, acces din două 
părți, tavane false, spoturi, bine amenajat. Preț 
vânzare 250.000 euro sau preț închiriere 15 
euro/mp + TVA, tel. 235.208,0724.620.358. (Rocan 
3000)
• zona 22 Decembrie, st 220 mp, termopane, aer 
condiționat, grup sanitar, tavane false, acces din 
două părți, vad foarte bun. Preț vânzare 250.000 
euro fix, telefoane 235.208,0724.620358. (Rocan 
3000)Cumpăr spatii comerciale (26)
• Deva, situat în zonă cu vad comercial. Tel. 
0723/518728.

"X BANCA COMERCIALA

W CARPATICA
sktcutMfe Qm«. H-dtri tatam. St; 1ZA. 
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CREDITUL NSTANT

Este un credit pentru nevoi personale;

Nu există limită de sumă;

St Dbț'ne simplu și rapid;

Nu necesită avans din partea solicitantului;

Perioada de creditare: maxim 10 ani.

Forța și inteligența capitalului românesc!

Cotidianul 
numărul 1 

al județului!

Imobile chirii (29)
• Deva, zonă ultracentrală spațiu pentru 
producție, servicii sau comerț, 70 mp, gaz, 
curent trifazic, centrală termică 5,5 euro mp, 
negociabil. Tel. 0744/561810,0745/096675.
• închiriez apartament 2 camere decomadante, 
2 balcoane, centrală termică, parchet laminat, 
semimobilat, zona Dorobanți, preț 100 euro plus 
avans o lună Tel. 0745/354866.
• închiriez apartament 2 camere, central, utilat 
mobilat. Tel. 0741/666965.
• închiriez apartament 4 camere, superutilat, 
mobilat. Tel. 0741/666965.
• închiriez vilă 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 spre închiriere apartament 3 camere 
decomandate, mobilat, zona luliu Maniu, 2 băi, 
termopane, mobilă nouă centrală termică preț 
250 euro/lună Tel. 0745/367893.
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată etaj
1, Mărăștiul Nou, zugrăvită, amenajată preț 110 
euro/lună Tel. 0745/367893.
• oferspre închiriere garsonierăși apartamente 
2 ■ 3 camere, pentru persoane serioase, preț 60 ■ 
100 euro/lună Tel. 0721/815781.

• ofer spre închiriere spațiu comercial 
amenajat, bdul L Maniu, bL 4, Deva. TeL 
0741/121639.

• ofer spre închiriere spațiu comercial ultracen
tral, vad excelent, amenajat modern. Tel. 
0742/290024.
• oferim spre închiriere, în Deva, birouri, 75 mp, 
etaj 1, ultracentral, grup social, centrală termică 
preț 7 euro mp, negociabil. Tel. 0744/561810, 
0745/096675,218308.
• 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 gaisonleră dec, mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă nouă 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, 0742/375994. (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)

4A Ba
IZBIvw

' Prețul nu conține TVA si este valabil 
doar cu conectare. z"
Ofertă vatabităîn perioada 31.10-20.11.2OO^ 

Detalii în magazine. www.quasar.ro

Vrei o afacere profitabilă?
Vino în parteneriat cu Shell Găsi

• «fer garsonieră mobilată, zonă centrală, 
complet mobilată, zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună; tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• garsonieră, confort 1, mobilată complet, 
aragaz, frigider, mașină de spălat, tv color, preț 
100 euro, 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; 0723/829060. (Agenția 
Imobiliară Iris)

Samsung
■1 Samsung

holograma HAT certfflcâ 
y produsele originale.

motive

DEVA-Piața Victoriei, nr. 8. Toi: «25A.23D.WB .
DEVA - Ulpia Shopping Contor, etaj 1, Tel: 0234J36.Q25.
BRAD - Str. Republicii, nr. 11, Bl. 1, „arte' Tel: 0254(612.683. 
HUNEDOARA 1 - SuWH»wltMAstw>a.aels C2S4.J45.288;.......
ORAȘTIE - Centrul CMa/ctiil “Palia". StraOa Arraatni nr. 1. Tel: KMAMJM

99 $*
1 î ți- ' Caniera digitala integrata,

. ț < .4 ți i rezoluție VGA (640 x 480 pixeli);

K - i ■ • Ecran. 65 536 culori;
j128 x 1 SCțrixeli UFB cu 65 536 culori; \V * Melodii polifonice pe 40 de tonuri;

Mnrl'i nohlornce pe 40 de tonuri, : VțU : ■ Port infrarosu (IrOA),

- MMS, SMS, EMS - GPRS Clasa 8, 
WAP 1.2, platforma JAVA

Shell Gas își dezvolta n 
vânzarea produsului Ai 
GPL.

unională d© revanzatori pentru distribuirea sau 
creștinat vehiculelor care funcționează cu instalație

know-how șl suport peHtro obținerea autorizațiilor.
tehnică și legislativă,

Ce așteptăm de la tine: spirit antreprenoriai, experiență comercială și un teren de 
minim 400 mp, preferabil intr-o zonă cu vad comercial.

Dacă întrunești aceste condiții, atunci prvgătește-te pentru un parteneriat de durată 
cu o companie multinațională.

• ap. 2 cam. complet mobilat, contorizări, 
amenajat, modern, aragaz, frigider, zonă bună 
preț 150 euro, tel 0722/209906; 0723/829060. 
(Agenția imobiliară Iris)
• ap. 2 cam., dec, complet mobilat, mașină 
spălat, dormitor complet, preț 150 euro, nego
ciabil, tel. 0722/209906; 0723/829060.(Agenția 
imobiliară Iris)
• ap 3 camere, semidecomandate, nemobilat, 
contorizări, preț 120 euro, negociabil, tel. 
0722/209906; 0723/829060.(Agenția imobiliară 
Iris)

• ap. 2 cam. semimobilat, contorizări, reparti
toare, preț 100 euro, tel 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• garsonieră semimobilată contorizări, zonă 
bună, preț 100 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)
• 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)

ua^ar

BR BANCA COMERCIALA ROMAN A
(33832)

Tel: 0722 303 398; email: cilentisgr@shell.com.

http://www.quasar.ro
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• ofer vilă supermobilată cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt. cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)
• ofer spațiu comercial, zona Dacia, 55 mp, 
amenajat, preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, 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 sp. corn., zonă ultracentrală, etaj 1, 
amenajat 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)
• ofer pentru închiriere garsonieră complet 
mobilată și contorizată. Deva, 80 euro/lună .Tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• ofer pentru închiere apartament 2 camere, 
Deva mobilat și contorizat complet, preț: 100 
euro/lună Tel. 0721/055313. (Prima-lnvest)
• 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 
mobilată și utilată s 44 mp. Preț 100 euro/lună 
negociabil. Tel. 0746-225726,0254-213050. (Casa 
Majestic)
• de tachinat hală pentru depozitare, zona Mihai 
Eminescu, st 120 mp, parțial încălzită înălțime 
de 430 m, parcare, păzită Preț 7 euro/mp +TVA 
neg., tel. 235.208,0724.620358 (Rocan 3000)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 Telefoane 224296, 0720/747359, 
0788/361782.Auto românești (36)
• vând Dacia 1307 (papuc), an fabricație 17, km. 
78000. Preț 75.000.000 ROL, 7500 RON, negociabil. 
Tel. 0743/021603.
• vând 2 autoturisme Dacia 1310, af 1983,1986, 
stare bună de funcționare, prețuri negociabile. 
Tel. 0727/374838, orele 8-15.
• vând Dada 1310, af 1997, stare foarte bună 
unic proprietar, preț negociabil. Tel. 223517, 
0722/328821.
• vând Dada break 1310, af 1996, stare foarte 
bună preț90 milioane lei, negociabil, Ormindea, 
221, tel. 0726/412729.
• vând Dada break, af 1997, stare foarte bună 
culoare albastru metalizat, piese rezervă, preț 
negociabil. Tel. 216334.
• vând Dada 1307, af 1998 suprastructură din 
fibră GPL, benzină, preț 2000 euro. Tel. 
0740/063238

• vând Dada papuc, transport marfă preț nego
ciabil; Tel. 213360,0720/303043.
• vând Dada Berlină 2002, mașină de garaj, 
geamuri ionizate, alarmă, preț negociabil. Tel. 
0723/284005.Auto străine (37)
• vând autoturism Seat Cordoba af 1998 aer 
condiționat, închidere centralizată geamuri 
electrice, abs, airbag, stare perfectă de func
ționare, consum 5% ■ motorină preț negociabil. 
Tel. 0724/560870.
• vând Mercedes Cobra 200 D, af 1980, înmatric
ulat persoană fizică, motor defect, preț avan
tajos. Tel. 0724/348199.
• 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 Corsa C 1,7 TDL 16 VE, Kw 
55/1686 cmc, albastru metalizat, volan mul
tifuncțional, abs, senrodirecție, cd player, 
4x airbag, volan reglabil, tadndere central
izată cu tdecomandă Euro 8 vama plătită 
af 14082003,16300 km, RAR 20103007, preț 
1LOOO euro, negodaM. TeL 0724/166834.

• vând Renault 11 Automatic în stare foarte 
bună Tel. 0726/158688.
• vând Renault 19, af 1990.1721 cmc, gri metal
izat unic proprietar, preț 3500 euro, negociabil. 
Tel. 228959,0721/550524.
• vând Renault Safrane 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 Volvo 1,9 TDl, af 2001, full-electric, jenți 
Al 16 inch, climă MP3 player, pf, preț 11.500 euro. 
Tel. 0723/301857.
• vând Opel Astra Caravan, geamuri electrice, 
închidere centralizată, climă airbag, preț 3500 
euro, negociabil, acte la zi. Tel. 0723/400612, 
231740.Microbuze. Dube (38) Cumpăr garaje (44)
• vând microbuz Mazda E 2200 Diesel, 11 locuri 
pe scaun, preț negociabil. Tel. 213360, 
0720/303043.

Camioane, remorci (39)
• vând autoutilitară Renault Trafic, benzină 
înmatriculată af 1988, VT 2007, stare tehnică 
pună preț 2850 euro, negociabil. Tel. 
0745/096675,218308,0744/561810.Utilaje, unelte, industriale și agricole (40)
• vând căruță nouă legată pe lemn, cu roți de 
cauciuc, 1 - 2 cai. Tel. 263598
• vând combinat» tractor 650, preț negociabil. 
Tel. 264257.
• vând convector mare, tiraj forțat preț conve
nabil. TeL 220894.
• vând culegătoare porumb știuleți „Smaj”.Tel. 
0741/018068,0745/077088,0254/242574.
• vând motor de tractor 1) 650 complet circular 
cu transmisie la priza tractorului si mori de 
măcinat cereale, boabe și știuleți. Tel. 282779.Piese, accesorii (42)
• vând 2 bucăți planetare, delco complet cu fișe, 
mască ochelari de Dacia 1300, toate noi în țiplă și 
caroserie VW break, af 1984 cu geamuri și 
parbriz: Tel. 0747/223733.
• vând jenți tablă 4 găuri 13 inch. 10 ron bucata 
și 2 cauciucuri aproape noi 185/70/14, preț25 ron 
bucata Tel. 0723/227569,214664.
• vând piese din dezmembrarea unui motor de 
tractor 45 CP în 4 pistoane și cositoare laterală 
pentru tractor. Tel. 0726/022417.
• 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.Garaje (43)
• vând două garaje a câte 50 mp fiecare, zona
Micul Dalas, preț 30.000 euro, negociabil. Tel. 
0741/666965.

• 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 bucă
tărie, 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 pla- 
pume. Tel. 0254/213360, între orele 8 -16.
• vând cofțar neextensibil, imitație piele, 3 piese 
plus un fotoliu mare, adus din Germania, preț la 
jumătate față de magazin. Tel. 212242,213998
• vând geamuri cu sticlă în stare foarte bună 
Tel. 0726/158688
• vând mobilă bucătărie cu sertare, fotoliu și 
masă bucătărie, 2 covoare persane 2,5/3, nego
ciabil. Tel. 223045.
i vând pătuț copii, Cu saltea Tel. 222579.

• vând ușă de intrare nouă ramă pvc, culoare 
albă, cu geam termopan. 230/90 cm, import 
Germania, deschidere pe stânga feronerie 
inclusă preț 200 euro, negociabil. Tel. 
0745/096675,0744/561810,.
• 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.

• vând vitiiiă cu oglindă 1 m/150 m, 4 scaune 
tapițate, mobilă bucătărie, mască chiuvetă 
nouă covoare persane 35/2,5 m, 3/25 m, 
bibliotecă cu birou atașabil, preț negociabil. Tei. 
0254/224891.
• vând mobiă sufragerie Dacia preț negociabil. 
Tel. 0727/538326,0726/761556,214126.Televizoare (48)
• vând tv color Electronica diagonala 37 cm, 
preț 25 milioane lei, masă de bucătărie cu 2 
scaune, 800.000 lei. Tel. 214814.Audio-video, antene și instalații satelit (49)
• vând artene de satelit digitale, începând 
cu 550 ron, 1 an garanție, recepționează 
programe românești și străine, cu abona
ment (Digi, Max tv. Focus) și fără abona
ment, montajul și deplasarea incluse în 
preț. Informații 0723/481776 sau 
0745/840474.

Profesioniștii ambalajelor din carton ondulat

(3OO48)

Executăm
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INSTALAȚII  ̂AUTO

• Depozit materiale de construcții

• Instalații termice și sanitare 
(centrale termice, cazane pe lemne, 
calorifere, boilere pe gaz și electrice, 
țeava multistrat Henco)

SC INSTANT INTERNAȚIONAL SRL
Deva: sir. M. Kogâlnkeanu, H. 14, parter, 

tel./fax: 0254/229090
Simeria: str. A. lancu, bl. B7, tel. 0254/263216 s 

Str. 1 Decembrie, bl. 104, tel. 0722/469113 S

NEXUS TRAVEL
Tel.: 0254/214.543 

0254/234.24?
e-mail: nexustravel@rdslinfc.ro

PACHETE TURISTICE DE REVELION
♦ în Țari: Băile Felix, Hercuîane, Moneasa, Valea Prahovei, 
de la 234 RON/pers

♦ Miniexcursii In Europa: de la 225 euro/pers.
♦ Revelion însorit în Bazinul Mediteranei: Cipru, Malta, Grecia, 
Tunisia, Maroc, Turcia, de la 189 euro/pers.
B Petreceri în locuri exotice: Thailanda, Maidive, Tahiti, Cuba, 
Brazilia, de la 990 euro/pers.

+ La ski în Europa: Austria, Italia, Slovenia, de la 179 euro/pers.

AGENȚIA DE TURISM

$1 BILETE DE AVION

DEVA, B-DUL DECEBAL, NR. 4A
Tel/Fax 0254/214543,0254/234247

E-mal: naxustraveiOrdslink.ro

TURISM DE LA A LA Z (29905)

tâmplămedin

EXCEFpOMAlA
(29851)

RFriâMF

mailto:nexustravel@rdslinfc.ro
naxustraveiOrdslink.ro
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Aparate foto si telefonice (50)
• vând 2 aparate foto Smena 8 rusesc șl 
Olympia japonez, prețuri convenabile. Tel. 
0747/223733.Calculatoare si accesorii (51)
• vând calculator Pentium I, tastatură, mouse, 
monitor, util pentru contabilitate, preț 250 ran. 
Tel. 0741/738837.

Pentium 111/500, filme, Jocuri, 
7 inch • 19 inch, 150,200 ran.îmbrăcăminte, încălțăminte articole sport (52)

• vând cojoc bărbătesc, nou, 48, 2 costume 
bărbătești, stare bună, 46,52, mașină de scris 
„Consul'1 car mare, damigene îmbrăcate 10,5,3 
litri. Tel. 217069.
• 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. 212272,0723/732560LMateriale de construcții (53)
• mm pentru fler-beton (pureci). Tel.
0723/227569,214664.

• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 0,80 x 030 mp, stare ireproșabilă preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând gunoi de grajd, orice cantitate, Deva, str. 
Călugăreni, nr. 38.
• vând planșetă germană Kuhlmann, 1000 x 
1500 mm, Deva, tel. 0740/950868.
• vând sobă teracotă model deosebit, de 
apartament dimensiuni 120/50 cm, 4 plăci, 3 
etaje cu marmură fiecare, lemn sau gaz, 2 ani 
vechime, preț 450 ron, negociabil. Tel. 
0354/402736, Hunedoara.
• vând, to Deva, 10 butoaie inox pentru bere, 60 
litri fiecare, preț 1300.000 lei bucata, negociabil. 
Tel. 0745/096675,218308,212057.
• ofer goblenuri gratuit cusute după desen de 
artă abstractă Tel. 214202.
• vând țuică de prune, veche de 10 ani, de 60 
grade, preț 150.000 lei litrul. Tel. 0723/843777.
• vând dotactoaro radar mărcile Cobra, 
Whisthler, performante, nedetectabile, prețuri 
minime, ofer garanție. Tel. 0722/806980.
• vând Mto apometre și ață Mouline mai multe 
culori, pentru goblenuri. Tel. 227063.
• vând cazan țuică 601, din cupru, preț nego
ciabil, 8 milioane lei. Tel. 215244.
• vând comrector capacitate mare, tiraj forțat 
preț convenabil. Tel. 220894.
• vând craca marmură 90/50/8, preț 5 milioane 
lei, Deva, A-Vlalcu, nr. 112.
• vând maso de masai pliabile, din lemn, cu 
suport de cap șl înălțime reglabilă Tel. 
0740/315520,0720/818048.
• vând rodptent plastic de 1 mc și covor persan 
de Orâștle5/4, preț negociabil. Tel. 0720/038242.

Comemorări (76)

Cu adâncă durere în suflet, anunțăm pe cei care l-au cunoscut pe
PUCEHU MULAI 

(MIHĂIȚĂ)din Hațeg că astăzi, 4 noiembrie se împlinesc 20 de ani de când a plecat dintre noi, la numai 49 de ani, lăsând în urma sa înlăcrimați pe cei dragi. Nu te vom uita niciodată!Sora Lucreția și nepoata Pușa cu familia, din Deva 

Amintim tuturor celor care l-au cunoscut că astăzi 4 noiembrie 2005 se împlinește un an de la trecerea în eternitate a celui care a fost un bun soț, frate și unchi
prof. DUMITRU PALA- 

MARIUParastasul de pomenire și sfințirea crucii vor avea loc duminică 6 noiembrie 2005, ora 12,30, la locul de veci din Cimitirul Ortodox de pe str. Mihai ■ Eminescu din Deva. Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Familia

Artă, antichități, cărți, reviste (55) Pierderi (62)
• ampâr Ilustrat» vechi până în anul 1950, 
medalii, insigne, monede. Tel. 0254/222579.
• vând wtamtl» l și li „Scheme de televizoare, 
magnetofoane, pickup ■ uri” de M. Silișteanu si l. 
Presură, Editura Tehnică 1971,3 ran. Tel. 222579.Electrocasnice (56)
• vând combină frigorifică Electrostar, 320 litri, 
preț 3 milioane lei, tv color Goldstar cu teleco
mandă și antenă de cameră, 33 milioane lei. Tel. 
214814.
• vând mașină de cusut mecanică, marca 
Union, stare foarte bună de funcționare, preț 
negociabil. Tel. 233084.

vând mașină de spălat nouă, în garanție, 
'/cumpărată de 4 luni), preț 850 lei, negociabil. 
Tel. 0721/865195.
• vând urgent aragaz 2 ochiuri și cuptor, stare 
foarte burii Tel. 213785.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Suciu Sorin George. Se declară nul.

Plante și animale, agroalimentare (57)

• noan. > ao ani, "igrijesv . - 2 copii sau 
persoană în vârstă Tel. 0726/120166.
• caut femele pentru îngrijire copil un an, 
disponibilitate la program prelungit. Tel. 
0742/269063.
• caut meseriași pentru realizarea instalației 
electrice și sanitare la o locuință nouă în 
Slmeria. Tel. 0745/418932,2625B&

• efectuez masaj reflexoterapeutic pentru mai 
multe afecțiuni: circulația sângelui, pareze, 
coxartroză, spondiloză, insomnii, stres, reglarea 
diabetului, digestie etc. Tel. 0722/262712.
• atehral de tapițerie din Micul Dalas, Str. 
Florilor, nr. 1, confecționează huse pentru Cielo, 
Logan, Solenza, Peugeot, Skoda, Renault, BMW, 
Opel Astra 17 DTI, Golf 4, microbuze, fotolii, 
canapele, colțare. Tel. 0727/756681.
• medtez matematică orice nivel de pregătire, 
în Hunedoara. Tel. 749057,0720/222425.
• medtez matematică orice nivel, lucrez numai 
cu un singur elev. Tel. 0720/400456.
• ofer mtvIcH de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut. Telefoane 224182, 
0723/499284
• grofeov meditez matematică și la domiciliul 
f (evului. Tel 0722/211235.
• transport marfă 1,2 tone, 10 mc, la prețul de 1 
rsikm.Tei. Tel 0'22/32882).
• vopsit diferite culori cpjoace, haine de piele, 
articole piele, canapele, fotolii, vopsea germană; 
calitate ireproșabilă 1.0745/300352

constituit 
teLOTzytmia,

• SC Danis SRL angajează facturistă cu 
experiență. TeL 0254237577.

• SC SABENPA SRL llteu angajeazăăjutor 
bucătar, vârsta până la 42 de ani, șl| 
pentru județul Arad; aslgir transportul 
Relațl la teL0724142170.

Prestări servicii (72)

Cu adâncă durere în suflet familia anunță că se împlinește un an de la decesul dragului nostru fiu, soț, tată, cumnat și unchi
POPA DORELParastasul sâmbătă 5 noiembrie, ora 9,30, Ia Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” Deva. Nu te vom uita niciodată.

• vân ,125 oi. Tel. 0747/472900.
• vânddtorW pești exotici, prețuri foarte mici, 
acvarii și diferite accesorii. Tel. 0727/592599, 
0743/855171.
• vând o pereche papagali cântăreți, preț 100 
ran șir papagali peruși, pui și adulți. Tel. 
0744/546801,712274.
• vândDnnmb boabe ia W lei kg și pcxwfo 
știuleți la 2000 lei kg. Tel. 0722/570218
• vând poiunb pentru pop com, capacitate de 
expandare de 99%, preț 30.000 lei kg. Tel.

J> 0745/096675,218308,212057.
• vând poiunb știuleți, recoltă nouă preț nego
ciabil. Tel. 0726/715679,237310.

■tectuez transport rutier de marfă urban și 
interurban, non stop, la prețuri excepționale, 
informații latei. 0726/864904,0747/4X832.

• Centrai de recuperare și întreținere a 
sănătății, dr. Barb 
tratamente avizate de

• Companie austriacă anga|ează operatori 
pariuri sportive. Școlarizare gratuită In 
cadrai firmei salarizare atractivă plus 
bonuri Bacalaureat Așteptăm CV-uri cu 
poză In Deva, Bdul 22 Decembrie, bl Dl + 
D2. Informații la tel 0254232747.

• angajez șofer cat Dl sau O, maxMaxl - 
convenție, salariu avantajos. Octeți la tei 
0720/191135.

• societate comercială angajează șofer cu 
experiență. Tel. 0740/420521.

&

gustar, BKJpuOf) - reîiexurerapic, înnitraui, 
tens. Tel. 0720/275259. Tel. fix 228028 și 
224924

• vindem purcei, vârsta 3 luni, scrafițe 
pentru reproducție, scroafe gestante, 
scroafe cu pmei, vieri pretori negodabie, 
Tel, 0726/504625,

>• vând ridichi de lună preț minim 2000 lei 
.legătura (7 bucăți). Tel. 262069.instrumente muzicale (60)

• SC Cydev Internațional SRL oferă con- 
stotența pontau locuri do muncă In stră
inătate. Deva, bloc Castei, stai 3, ap. 7. 
Mațfl «qriteientare te tel I2M/2352U, 
#7Z2X576219,0724309905.

Administrația Finanțelor Publice a orașului Călan

bunuri imobile, proprietate a SC ROYAL HOLDING SRL, cu sediul în Călan; Str. 1 Decembrie, nr.32, cod fiscal 13248238, dosar de 
executare nr. 25/2004:

Atelier de producție șl centrală termică în suprafață de 702,09 mp.
Prețul de pornire a licitației 388.275 lei (RON).
Prețul nu conține TVA.

Bunurile sunt grevate de următoarele:
-Primăria Călan
- SC Uniatei SRL - în baza dosarului execuțional nr.75/26.05.2005.
Pentru participarea la licitație ofertanții trebuie să depună, cu cel puțin ozi înainte de data licitației, oferta de cumpărare, dovada plății 
taxei de participare reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, precum și celelalte documente prevăzute la art. 157 alin. (7) 

din Ordonanța Guvernului nr.92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată.
Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor mai sus-menționate sunt invitate să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Informații suplimentare se pot obține la biroul AVS din cadrai AFP Călan, telefon 0254/730.580. (33827)

• vând orgă Keyboard Roland E15 cu putere 2 x 
5 W și difuzoare încorporate, secție ritmică 
acompaniament pian excelent, strings, bass și 
efecte excelente, preț convenabil. Tel. 
0747/223733.

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

INFORMAȚII 1>E UTILIZARE A TALONULUIAltele (61)
• cumpăr europalețLTel.0726/379220.
• cumpăr lăzi plastic (deșeu), paleți. Tel. 
0723/301857.
• vând 2 bazine inox dreptunghiulare, pe suport 
metalic, 250/180/70,2000 litri flecare, posibilități 
răcire lichide alimentare, preț 300 euro bucăți 
negociabil. Telefoane 0745/096675, 218308, 
212057.
• 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.

• Școala Sanitară Postliceală „Carol 
Davila” Călan funcționează în cadrul 
Societății Doamnelor din Călan și are 
autorizația de funcționare nr. 842/2005 
emisă pnn ordin M.E.C. nr. 5206/2005.

• Test Hag 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, Bau122 Decembrie, nr. 37 A (Clădirea 
Cepromin), etaj 2, camera 221. Tel. 
0254/212070: fax 0254/218111.

Anunțul dvs. la.orice categorie va apărea în cotidianul 
nostru, iar în plus vă oferim trei variante pentru 
evidențiere. Vă oferim variante cu chenar, 
chenar+bold și chenar+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 nostra sau la 
cutiile noastre de mică publicitate 
amplasate în tot județul Hunedoara

ANUNȚURILE SPECIALE
(variantele 2,3,4)

• sunt valabile atât pentru persoanele 
FIZICE cât$1 JURIDICE
• se pot achita la sediul nostru din Deva, 
Str.22 Decembrie, nr.37A, parter, la 
Departamentul de mică publicitate.

Sperăm că 
produsul nostra vă 

este de folos șl data 
viitoare ne veți 

alege din nou pe 
noi. Pentru orice 

informații vă rugăm 
să ne contactați la 

tel. 0254/211.275

EVIDENTIAZĂ-TE!
f

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

ANUNȚ
Primăria comunei Sălașu de 

Sus organizează licitație 
pentru masă lemnoasă pe 
picior din parchetul Lănciț 

0,86 produse accidentale I in 
volum de 182 mc Molid. 
Licitația va avea loc la 

Ocolul Silvic Pui, in data de 
07.11.2005, ora 9,00.

Informații la telefoanele 
779115 sau 770029.

(33811)

SC A&B EXPERT INSOLVENȚÂ SRL
Hunedoara, societate de reorganizări și 
lichidări judiciare, anunță toți creditorii și 

acționarii că s-a deschis procedura 
falimentului cu privire la SC ELMIN Să 
Petroșani prin încheierea nr. 904/CA/ 

29.09.2005, dosar nr. 10538/2004- 
Tribunalul Hunedoara. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a creanțelor 
născute după data deschiderii procedurii de 

administrare este 07.11.2005.
(33802)

VARIANTA ALEASĂDATE PERSONALE
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1 »p«riț»e “ * tel y„. 1 apariție »IO iei
5 apariții • J» W 5 apariții« %S tei

4

S.C. LABORATOARELE FARES BIO VITAL SRL ORĂȘTIE
LIDER NAȚIONAL PE PIAȚA CEAIURILOR DIN ROMANIA

ȘEF PRODUCȚIE

241942 ■ SECRETARIATUL

Cerlnp: ■ Se oftai:
I ■ studii superioare - pachet sslartal i

-experiență minimum 2 ani în conducerea unei secții de producție M motivam
1 - abilități de organizare și comunicare M -posibilitatea

cunoștințe o-. r-aF® li dezvoltării carierei
- domiciliu! de preferință în Otăștie sauțn localitățile apropiate

. ■ i5.il 2005. • fa* ia rumânii:

• chioșcul de ziare de lângă Com t im;
• 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

j Zamfirescu - B-dul Decebal;
• Cepromin;
• Cooperativa de consum Dobrai

[ • Centrul de schimbare a buteliilor II ia. 

CU ț.

TEXT . PRIMA APARIȚIE .„..7--

Anunțurile se preiau zilnic, între orele 9 șl 15 la sediul redacției șl se vor publica în pagina 
de mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu iși asumă responsabilitatea pentru 
conținutul anunțurilor de mică publicitate.
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vineri, 4 noiembrie 2005
Delicatesuri la Casa Albă

• Premiu onorific. Actrița Olivia de Havil- land, care a jucat în filmul „Pe aripile vântului", va primi un premiu onorific din partea Academiei Americane a Artelor și Științelor Cinematografice, cea care acordă anual premiile Oscar.
L-a dat afară din casăLos Angeles (MF) - Cântăreața Britney Spears și soțul ei, Kevin Federline, se pare că sunt pe cale de a se despărți, după ce proaspăta mămică l-a dat afară pe soțul ei din casa lor din Malibu, relatează Female First. Federline se pare că stă acasă la un prieten până când va rezolva problemele pe care le are cu Spears, dar prietenii lor se tem că cei doi nu vor reuși să-și mai salveze căsnicia.Purtătorul de cuvânt al cântăreței, Lesley Sloane Zelnick, a declarat că mariajul celor doi este „în regulă”. Apropiații celor două staruri au declarat că Spears s-a supărat atunci când Federline a petrecut două ore pentru a-și împleti părul în codițe, iar ea a trebuit să îl schimbe singură pe bebeluș.

■ A fost dată o cină 
festivă la Casa Albă în 
onoarea prințului 
Charles și a Camillei.Washington (MF) - O cină de gală, la care au luat parte personalități politice, culturale și oameni de afaceri, a fost organizată miercuri la Casa Albă, în onoarea prințului Charles și a soției sale, Camilla, aflați în Statele Unite în prima lor vizită oficială împreună de după căsătoria din aprilie.Aproximativ 130 de invitați au participat la cină, printre

Primiți cu fast. (Foto: epajAlec Baldwin, 
violentLos Angeles (MF) - Actrița Kim Basinger a declarat că desele episoade de furie ale fostului ei soț, Alec Baldwin, au dus la separarea lor și la dorința ei de a o ține pe fiica lor, Ireland, cât mai departe de el. Basinger a revenit în fața instanței în urma unei plângeri depuse de Baldwin, în care actorul o acuză că a încălcat termenii acordului privind custodia fetei lor.„Pentru faptul că relația cu fiica sa este mai rece, nu îl putem învinui decât pe el”, a declarat Basinger.în instanță, echipa de avocați a actorului a declarat că Basinger suferă de o „nevoie patologică” de a o îndepărta pe Ireland (10 ani) de tatăl ei. Cele două vedete trebuie să se prezinte din nou la tribunal luna viitoare, la Los Angeles.

Dustin Hoffman
(Foto: EPA)

În rol de 
patron 
Los Angeles (ME) - 
Actorul american 
Dustin Hoffman va 
interpreta rolul princi
pal într-o comedie 
de familie, o urmare 
a filmului „Tatăl mi
resei", regizat de 
Charles Shyer. Hoff
man (68 ani) va juca 
rolul unui patron al 
unei case de discuri 
care este obligat să 
se ocupe de prob
lemele familiei după 
ce soția sa îl pără
sește. Charles Shyer 
a regizat filmul „Tatăl 
miresei" în 1991 și o 
continuare a acestuia 
în 1995. în ambele 
producții, rolul princi
pal a fost jucat de 
actorul Steve Martin.

Vrea contract prenupțialLos Angeles (MF) - Actrița Katie Holmes se pare că dorește un contract prenuptial, care îi va asigura milioane de dolari în caz că se va despărți de viitorul ei soț, actorul Tom Cruise, relatează Female First Online.Holmes, însărcinată cu primul ei copil, l-a rugat pe tatăl ei, care este avocat, să întocmească acest contract, și se pare că acesta „ține cu dinții de anumite condiții în favoarea fiicei sale”. Con
A șaptea noapte incendiară'

IWUIIlccla este o temela de Koala, vedeta grădinii zoologice din Duisburg, Germania. (Foto: EPA)

■ Forțele de ordine din 
Paris s-au confruntat cu 
violențe pentru a șaptea 
noapte consecutiv.Paris (MF) - Zona de periferie a Parisului a fost din nou, în cursul nopții de miercuri spre joi, ținta violențelor urbane, înregistrându-se noi confruntări între bandele de tineri și forțele de ordine.Un post de poliție a fost atacat, un garaj și o sală de sport au fost incendiate, iar un centru comercial a fost parțial vandalizat, au anunțat autoritățile franeeze.Ministrul francez de Interne, Nicolas Sarkozy, s-a deplasat, în cursul nopții de miercuri spre joi, la Seine- Saint-Denis, o suburbie din 

DogCatRadio emiteLos Angeles (MF) - Recomandându-se drept „postul de radio pe care îl preferă toate animalele”, DogCatRadio.com emite live 17 ore pe zi dintr-o dubiță aflată într-o parcare din Los Angeles. Fondatorul postului, Adrian Martinez, în vârstă de 34 de ani, a declarat că radioul trebuie să țină de urât animalelor cât timp „părinții” lor sunt la serviciu. „Pisica mea, Snickers, mi- a zis să fac acest post de radio”, a declarat Martinez pentru ziarul New York Times, povestind cum i-a venit ideea de a crea un asemenea post atunci când pisica lui s-a calmat la auzul unei melodii din anii '80.

Papa la bazilică. (Foto epa)

care designerul Oscar de la Renta, văduva fostului președinte american Ronald Reagan, Nancy (care l-a primit pe Charles la Casa Albă împreună cu prima sa soție, Diana, în urmă cu 20 de ani), președintele muzeului MoMA din New York, Marie-Jose Kravis, primarul orașului Washington, Antony Williams, profesori universitari și mai mulți membri ai familiei Bush. La această cină festivă, invitații au degustat o supă de țelină cu creveți erocanți, la care au băut vin din anul 2002. Apoi au mâncat medalion de filet de bizon cu cereale, clătite de orez sălbatic și morcov glazurat, toate acompaniate de un vin roșu „Moulin Rouge”. Meniul a mai inclus salată de legume cu maioneză și cu sos de portocale roșii și înghețată Chartreuse cu sos de smochine, toate servite în setul de porțelan „Clinton” de la Casa Albă. Cuplul britanic va merge astăzi la New Orleans pentru a se întâlni cu cei afectați de uraganul Katrina.
tractul se pare că are o clauză care îi garantează actriței „bani frumoși” dacă mariajul va lua sfârșit.Cruise, care a mai fost căsătorit de două ori până acum, ci actrițele Mimi Rogers și NiM® Kidman, se pare că nu are nici o problemă în a semna acest contract prenupțial pentru a-i face pe plac viitoarei lui soții.Cele două staruri se vor căsători la Hotelul Ritz-Carl- ton din Cancun, în Mexic, lima aceasta.

Polițiștii parizieni au făcut arestări (Foto: EPA)partea de nord a Parisului, unde a efectuat o „vizită de lucru” de aproximativ o oră la sediul poliției din departament.
La mormântul predecesoruluiVatican (MF) - Papa Benedict al XVI-lea a mers miercuri seară să se roage la mormântul predecesorului său, loan Paul al II-lea, la cripta de la bazilica Sfântul Petru, relatează AFP. Benedict al XVI-lea a anunțat el însuși marți că va merge să se roage la mormintele papilor de la Vatican, și că va spune o rugăciune specială pentru „pri

Cosmina■Are 21 de ani, este o persoană ambițioasă și încrezătoare, îi place să se plimbe ir latură cu persoana dorită.
Foto: '

Neînsoțit de jurnaliști, ministrul a vizitat sala de informare și comandă (SIC), centrul operațional al Direcției Departamentale pentru 
etenul nostru loan Paul al II- lea”. Și loan Paul al II-lea a- vea obiceiul să meargă Să se roage la mormintele predecesorilor săi, cu ocazia Zilei morților. în timpul audienței sale generale de miercuri, Papa a declarat că „toți creștinii înfruntă moartea cu seninătate și cu speranță”, pentru că aceasta este considerată drept „o a doua naștere”. 

Securitate Publică (DDSP) și a făcut bilanțul evenimentelor din cursul nopții, potrivit, autorităților locale.
Nivel roșu de alertăLa Seine-Saint-Denis, aproximativ 40 de autovehicule și două autobuze au fost incendiate în nouă comune ale a- cestui departament, potrivit undi bilanț al prefecturii. Zeci de alte autovehicule au fost incendiate în departamentul Hauts-de-Seine, din vestul Parisului, unde două cocktailuri Molotov au fost a- runcate în direcția comisariatului din Antony. Pompierii au instaurat nivelul roșu de alertă în jurul orei locale 19:15 în mai multe comune din cele două departamente.

De mâncat Copiii cambodgieni oferă trecătorilor tarantule prăjite, numite „A Ping”, în stațiile de autobuz sau în parcări. (Foto: EPA)

DogCatRadio.com

